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DEN VADER
VANDE TOEKOMENDE EEVWE,
lESV CHRISTO,
\OOK WIENS GODTHEYDT SWICHTEN

ALLE EEVWEN,
AEN WIENS MENSCHEYDT DIENEN

ALLE TIIDEN,
ONDER WTENS EEVWIGHEYT LOOPEN

ALLE lAEREN,
HEM

GODT ALLEEN,
TOT WIENS EERE STRECKT ONS IVBILEE,

DERT HAER OP DE VERDIENSTEN
VAN SIINEN H. NAEM

VERTOONEN
DE MINSTE SOCIETEYT IESV5
EN MET HAERDER KINDEREN

II VER ENDE LIEFDE
SWEET ENDE BLOEDT
LEVEN ENDE DOODT

IN ALLE OODTMOEDIGHEYDT
DESE EERSTE EEVWE

VAN HAERE INSTELLINGHE
OPDRAEGHEN.



AEN DEN LESER.

^M^^^Ê ^ ^ ^^^f
'^^^ 'smenfchen leuen

,
die in <-vorighe tijden

M^^^ ^^^ Unghe eew^yen, maer heden-fdaeghs , by de ghehen-

M j^^mmghentjje Godts, met korte iaeren bejrieden lPordt,fchijnt

^„»^^^ njan een ieder te ruereyfchen, dut hy immers den "»>ry-

nighentijdt, die hem de natuere befchreuen heeft^ met fijne <~urome en

lofïveerdige daeden tcghen d'onbekenfaeme Verghetelijckheyt der nae-

komelinghen beijrijde. Wat baet het doch acnde kmders^dat hunne

ouders gheleeft hebben ^ mdienfe bonen 'tellendigh leuen, noch goedt,

noch cere^ noch deughdt, noch onderlo'fjs, oft iet dejgheli'jcks aen hen

achter en laeten-;^^a.er mede jy met alleen en moghcn eene danckbaere

gheheughenijfe tot de felue <-i'erli>ecken , maer oock^ de (pore houden,

langhs de Ti'elckejy tot den deughdelijcken en ^lerdienjlelijcken handel

der blijder onj^et^elijckhcyt <-uoor^oegaen zJjn^aAlIe dinghen ijechten

teghen haer '-verderf , en daer en is niet een foo kleynen mierken, of
het Jet onder- tujfchen fijne galle by , om jyfeluen '-voor den onder-

gangh te njerhoeden. VVat Iponder is't dan, dat de redelijcke men-

Jehen {'Welckerfiele onVerganghelïjch^is) yerder als hun leuen pooghen^

om den fi/Ien vijandt '-vanden al-'-verteerenden tijdt, ?net aenmerc-

kelijckeen'-vertelbaerefeytenfontgaenï De glorie is t alle tijden een

befondcr '-ver'^ecksel vande deught ghe-^eeH: de fï'elcke "fpaer't datfe

ifarnen met den afem onfer lichaemen '-van defe "bereidt '-verfheyd^

de,'^ie Joude '-voor 'éen arm laer oft t~ï\^ee, iae ooch^min leuens {"iï^ant-

ter niet eert' ure oft ooghen-blick^feker en is ) den dieren prijs '-vanfoo

grooten arbeyt en moeyte , "^aer medefy ghehocht -^ordt , loillen be^

taelen ? lS!u immers aljieru'et al datter in ons flerjfelijck^is
, Joo blijft

euen-lDel den naem leuen die Tiy <^erdient hebben, enjiaet ten toone

rvoor alle m(}ed:ghe herten , om denfeluen in ojolghende tijden door

allerleye bequaeme en betaemelvjcke middelen nae te iaeghen. 'tVFelck^

als nu ghefchiedt , niet uyt een ijdele beroeminghe, oft '-uerloaeride

eer-fiicht, maer uyt rechtjinnighe mcynmghe njan Godts glorie (die

het ee?ngh "^it ü , dat fiy in alle dinghen moeten betreffen) foo enfe
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ick^n/oor^iternietj.-ï»atter heri^dijc-l^kan ijallen, oft op d'ouders^

diefio leuen datje trachten aen hunne kinders een goedt exempel nas

te laeten-y oft op de kinders, tït datfe 'tfelue en met loflijck^ ghedenc-

kemjjè foeck^nte n^eryerfchen^ en met <-uolkomenlijcke nae'^olghin-

ghe altoos pooghen te beleuen. €n bedeelt d'eew^igheWijsheyt Godts

{die het eyghen recht-fmernjan alle ^olmaeckthejt ü) met aen al/e

tnenfchen : Laet v licht alfoo voor de mcnfchen fcliijnen , dat(c Manh,

uwe goede weucken moglicn fien, en glorificeren uwen Vadci ^•'^•

die inde heinelcii is? Daer Godts eere njoorgaet, daer en ts gheen

njerhodt^ ofder tnenfchen lof enmagh '-uolghen: te meer als d'eene

door den anderen dies te "lijder <-ver[j?reydt ~^ordt, hoe defchijnbaere

exempelen n/ande loflijcke "bereken door de heele "bereidt helder blinc-

ken. Defonne en gaet met op , om de fchoonheyt der aerde met di^y^

Jlermffe te bekleedcn , maer om de felue met haereflraelen '-voor alle

leuende ooghen te feilen. Maghmen de deught met fe7> oft prijfen^

"^aer toe heeftfe dan haere cierlijckheyt ? oft Ipordt het Voor eene njer-^

-^aentheyt aenghenomen , dat de hinders eerlijck^ '-van hunne ouders

jpreken-y'^aerom loerden die dan tot defer exempel,als tot eenen fpiegel

^van allen lof, ende eenenprickel <-van alle deughdelijckjoeyt^ghefon-

den} VVaerom loorden aenhen , alffe onaerdigh <-uallen, defer heer-

liji ke feyten verl\?:jtelljcl^ njoorghefchoten ? li^aerom loordenfe <-van

den H. Gheesï met befcheedelijcke "üfoorden tot foodanighe lof-reden

njerl{feck$ ? Laet ons de doorlachtiijhe mannen lonen, en onlè ^ccU.

ouders in hunne 2,^^0ichicn.Frefenfi hen eyghenfelue die deboec-^^'^'

ken fchr'men , dan moghtmen '-vermoeden datter eenen luB onder

fchuylde '-van fjn eyghen kraem op te proncken : jnaerlme nam het

oyt quaelijck^ ^jan een Catholïjckjnenfch^ dat hy Ipelfj^rachjijanfjne

"Religie, ende deleuens <-van haere Heylighen , tot --verlponderinghe

tfamen ende nae'-volghinghe, afdruckte ? Wat Spaignaert, Italiaen,

Duyts oft Francoü loierdter oyt benft , om dat hylofijck, ^an (ij^

nen Comngh oft natie fchreef pmderlingh als hy maer de naakte

'ïpxerheytfofiderpoferije "-voor en htel,noch eenighe hatelfjcke teghen-

een-jielhnghe rnaeckte, by de "ieelckc hy fijnen haen lodde foningh

*
j

maken.
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maken , om te fchijnen bouen alle andere te kraejefij en die te '-uer-

drucken ?

Of fï>y dit erghens ifi't beleydt wan dit heel fuck.y wet de minfle

njerfmaedelijckjpeyt wan emighe andere Orden oft Religie, ghedaen

hebben, dutflellen '^y ten oordeele wanden onpartijdighen Lefert

den -ioelckpi hter '•zjinden fal d'af-beeldinghe njandeeerHe eeur^e on-

fer Societeyt , die ''ioy niet onfen H. Vader gheerne kennen de laetjle

en de minfle te zjjn, onderjoo wele oude ende treffelijckg Ordens Van

S.AuouflmiiJ, BenediEïiüi , Bernardm,Norbertiis,Dominicu.t, Fran-

cifcus , ende meer andere , die met meerdere wrucht en gkrie inde

H.Kercke werkeert hebben, 'tis defen gheoorloft ghe-^ieeft 't^oedt

gherucht,dat hen naeghingh,en noch heden fdaeghs wolgbt, als eenen

toct-fleen WAn hun innerlijck^tpefen, aende loereldt, 71U mondelijck^

inde fredikaticn, nu fchrifielijck^ inde ghedruckte boecken, woor oo-

ghen te (lellen, om daer aen het goudt f-uandeti ijuer tn liefde te keu-

ren, met de loelckefy de glorie Godts en desnaefcnfaligheyt, neffens

hunne eywhene wolmaecktheyt ghetrach hebben te woorderen. Soo

enmacfh het ons dan oockjnoch tot blaeme noch totfchandeghedijen^

dat tvy onfe rKoeder de Societeyt , die ons tujfchen foo weel drucks

en lijdens, foo <wele opnjallen ende ouerlafen , foo wele wervolglmz-

ghen en martehen,fchter als eene nae-vrucht oft eynde der "bereidt,

aendeH.KercI^ ghebaert heeft ^ m-et eene lofrijcke danckbaerheyt

opflellen: te min,(tls ivj d'eere ende deglorie wan alle haere daden aen

Codt den Heere alleen, en niet aen ons feluen, toe en eyghenen.

Dderomfet ghy de Societeyt iti't woor- bladt wan dit Boeck^ in

frinte gheH-elt met dooghen op'^aerts ten hemel ghefiaghen, -ffaerjy

met een' oprechte meyninghe 'Wederom henen fihtckt , al datje wan

daer cntfanghen heeft, als cfsc op alles -^aer medefy hiergheprefen en

werciert "^ordt, met een' inghekeertheyt en locer-flagh des herten,

(lommehngh and'üwordde, datfe aüejjins woor heeft. Tot meerdere

cerc ende glorie Godts. Inde rechte handt houdtfe onfe Conftitu-

ticn ende Keghelen ; indeflmcke op eenen dry- weet het kruys met de-

b.crnendc loerMt^ in de ipelcl^e den wienghen ijuer van S.lgnatim^

Xaue-
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XauerhiJ t ende andere zApojlolijckg mannen onfer "Religie de liefde

Godts nejfens den Chrtjielijcken Jlandaerdt idienfe ouer al pUnteden)

ghefocht hebben t'onjlekcn. Op de borH n;oertfe 'tghenejy int herte

draeghti denfoeten naem Iesvs , yoor den "Wekken fy haer gheenen

arbeydt oft laBer en ontjïet te draghen. De dry longh-yrour^en, die

haer kroonen^ beteeckenen de dry aureolas , oft befondere kranskens,

met de '^elcksfy nejfens andere Ordens almede 'van Godt njerciert

endeghe-eert "Wordt. Die aeu de rechtefjde den boeck^ met de penne

gheUden heeft , en den krans met haere fchijnende tronie aenbiedt, is

de gheleertheyt <-van haere Dofforen en Predikanten: van de loelcke

rOamel meldt^ datfe fuUen bliiicken als het fchijnfel des firma- d»».

ments, eiide als fterren in d'eeuwighe eeuwigheden. Moer die
*'"''

aendejïincki handt denjpieghel met den lelie- tack^draeght, ende den

groenen maeghden- krans om hooghftecckt , is haere reymgheyt, met

de "Welckefy pooght in onbe'-vleektheyt '^an fiele ende lichaem Code

te dienen.De mtddeljie,, die den laurier om 'tf^eerdtghe'Worzden heeft^

en bouen de kroone noch der njerloinders palm-tackjtenbrenght, be-

teeckent haere Martelaers, die <uerfcheydelijckjmet bloedt-ftortinghe

den naem huns Salighmakers '-uoor Qimnghen en Frincenghedraghen

hebben. De fWee Jiichtighe loefens , "Waer '-aan ghy't een fet als de

H.K.ercke, met den Paufelijcken mijter ende Jleiitels^ daer en bouen.

voch den Jlafmet den 'x/alckj, 'tandermet een kl'uys inde armenJ:eb-

bende ae7ide f-ooeten den Cardinaels-hoet ende den Bifchoplijcken mif-

ter, beteeckenen defWee befondere beloften dief doet: d'eene aen den.

Tam.om naefjne gheliefte t'alle kanten onder gheloouighe en onghe-

loouighegheJonden te "Worden : dandere^van gheenenfaet, oft Ghee^

Jlelijcke, ijeelmin -Wereldtlijck^^ -weerd'igheden t'ontfanghen , om al^

leenlijckjn't eruys Christi met Patdus te glorieren, 'tSerpent dat

infjnenfeert bijt, belooft haer njan eewWe tot eeurWen d'on'-uergan-

ghdijcke duerfaemheyt, Den grijfaert , die'r beneden ghe-uleughelty

met een fichel inde handt, op- fijnen fxndt looper Itght , is den vlug-

ghen tijdt, die gheduerigh aenjlibbert,ghelljck.oock^de C opfjn hooft

bediit de houd^rt iaeren^ diefe in une groote ri>eranderinghe '-uan tij-

derf
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ien on<-veranderlvjck^ gheBaen heeft. Meter deiï n'ijdt die jtjnherte^

knaeght, beteeck^nt de fluht-bedachte af~gunjligheyt '-uanjèo groote

Ttienighte der r^fijanden.y diefe ouer d <x>.er'^onnen heeft ^ en noch dae-

ghelijcks onder de '-voeten brenght. Wat doet defe doch mders, als

haeren tandt op ons "^el-Va^ren breken} 'tloelck^haer doch yroegh oft

fpaede ( "üe^nt de "^aerheyt metter tljdt bouen-fifpemt, ende d'onnoofel-

heyt^nae rueel krijtens en terghens^ ten langhen UetHen noch al 'tnjek

behoudt ) tot een' eeuloighefchande en befchaemtheyt moetfireckin,

VFantfoo n;eel de Societeyt belangia (om een roemclijcl^ "boordt tet*

eeren njan onfe eerjle Vaders te fpreken ) en ü , Gode lof door-

gaens <-uan foo -^eecken floffe niet, datfe haer de Ujleringhe , met de

ivelcke fy t'alle kanten onghenaedighlijck^ghegheefj'elt loordt
^
groote~

lijcksaendraeghe ; oft ruan footeeren aerdt, datfe onder een deelfla-

ghen <-van quaede tonghen lichtelijck^ bef^vjckg. Den Heere diefe tot

fijne glorie inghejielt heef {hope ick^) ftlfè befsfaeren
, foo Imgh als

lipy met lael-doen en ft>ijghen (ghelijc\hetaen Ivijfc ChrtBenen, reet

meer aen alle Rehgieufe perfoonen betaemt) ons leedtfullen '^eder-

legghen.

Hier op jyJlenDpy^fonder eenighe <-aermïjdtheyt n^an op-(J)rak§

.aentreden, ende mgheijol^h '^an foodaenighen dienft, als teder pa-

triot aenjijn ^ader-landt , en elcl^ kindt aen fijn oftders^en alle Kc^

ligieufen aen hunne Ordensfchuldigh zijn, de penne laeten '-vloeden,

&m int eynde i-uan d'eerBe eewïce onfer Societeyt, derfeluer opgangh

en '-voortgangh, doen en lijden, lof en eere te ^oorfchtjne te brengen i

door de ^elcke tylieden met alle onfe nae-kgmelmghen de '-uerbinte-

nijj'e njan onfen roep m foo <-üeel naerder achtmghe moghen nemen,

hoe dexempelen njan onfe njoor- ouders (li>elck^r f^eet en bloedt,

datfe ^oor de glorie Godts '-vergoten hebben, noch '-voor onfe ooghen

roockt ) met krachtigherfemme tot ons roepen, dat -èy doch ten eett-

"^tghen daghe
, fonder oyt te mifaerden, oprechte kinders ^an on^

fen Vader den H.lgnatmSjCnde onfe Moederde minfe Societeyt^d~
hn zjja ende blijuen,

AF-BEEU
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S O C I E T E Y T
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VOOR-REDEN
VAN'T HONDERTSTE lAER

ENDE IVBILEE.
'e n is noch (onder reden , noch fbnder

exempel van de ghene die voor ghegaeii

zijn , dat de Societeyt I e s v met fulck

eene blijdl'chap is houdende defeefte van

laer lubilee oft hondertfte iaetjaengefien

van oude tijden defelofFeiijcke gewoon-
te, (oo by de vermaertfte RepubUcken, als oock in de ranhee

H. Kercke gheweeft is. Den oprechten oorfprongh van't ^'*7"

hondertfte iaer te vieren, nae het gheuoelen van de Ghe-
X'rr/ïc*"

leerde, comt van de Romeynen. Deiè ploghteneertijts taerl>y

groote feefte te houden ouer d'eerfte beainièlen ende ge- '^^ '^"

A luckighen y

,
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luckighen voort-gangli van haere wij Jt beroemJe ftadt^

foo dickwiis alller wederom hondjrt iaercii om-gheloo-

pen waeren. Alfdan was heel Roomea vol vreught ende

blij dfchap:men dede denCoden ouer-al facrificienjOm hen

te bedancken ouer den voorfpoet dien de Republicke die

hondeit iaeren ghenoten hadde: alle foorten van iaght en-

de fcliouw fpelen waeren daer dry daeghen ende dry

nachten langh Ibnder ophouden te fïen : welcke fpelen fy
noemden LudosfecttUres^ dat is honderc-iaerige fpelen. Als

dien ti jdt aenftaende was,wierden heel Italicn door boden
ende uytroepers ghefonden, die de naeft-ghelegene fteden

met defe woorden fouden nooden : Komt pet de fpelen ^ die

'^^.
^

memmt ya,n de nu-leuende menfchen gepen en heeft^die oockjiie-

-'^i' mant noch eensfien enfil.om dat gemeynehjck'smenfchen le-

nen tot hondert iaer niet en komt. Alfoo lefen wy,dat nae

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

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

nu meeftervan'tRoomfchRijcke geworden zij nde,defelue

fpelen met groote feefte ende triomphe vernieuwt heeft.

Nae Auguftus heeftfe den Keyfer Claudiusghedaen, mee
een uytdruckelijck ghebodt , datmen de felue ghewoonte
in naeuolgende tijden altijdt Ibude onderhouden, in'tbe-

ginfel van't hondertfte iaer.

Fan het
^aet defe hondert- iaerighe fpelen zijn nae- der-handt

vteren ( foomcn houdt ) van Coiiftautinus den Grooten verbo-
van'j den ^ om dat fy vol van afgoderije ende godtloofe fuperfti-

fèiltr'm "^^^"^ waeren. Oock is't gheuoelen van vele Schrijuers,dat-

deheyü- men alfdan foude ingheftelt hebben,voortaen te Roomen
ge Kerc- 'thondertfte iaer van de gheboorte C h R i s t i met ouer-
'^' groote feefte te vieren , om alfoo defe ydele blij dfchap in

Godts-dienftigheyt te veranderen , ende de Romeynen-

van hunne heydenfche manieren afte brenghen. Noch-
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tans en kanmen niet voor feker weten , wanneer defe ghe-

woonte onder de Chrillenen eerft begonft is. Den Paus

Bonifacius den achtften van diennaein,is wel den eerlten

diemen vindt dat hier van eenighe Bidle oft fchrifr ibude

achterghelaeten hebben int iaer ons Heeren dnyfent dry-

hondert, ende heeft defe hondert-iaerighe fcefte , lubileum

(dat is hecGulden-iaer) genoemt, treckende delen naem
uyt een' oude inftellinghe by de loden.

Om 'twelck te verftaen , is te bemercken dat by de lo- T'^r
,^''

den eertijdts het vijftichfte iaer altoos een iaer van vreught ^^^ /o_

ende blij dfchap was: ende wiert hierom 'tiaer van lubi- -af^»-

lee ghenoemt. Die hadde Godt felue ingheftelt, als hy, ^^^
fijn voick uyt Egypten in't landt van beloften broghr,

hen beladende dat fy, tot ghedenckenifle van de veiioflin-

ghe uyt defe flauernije , ende tot danckbaerheydt van de

nieuwe erue, die hy hen hadde doen befitten , alrijdt in't

vijftichfte iaer alle de (lauen van't loodfche volck fouden

los laeten, alle fchulden quijtfchclden; iaed'erue die uyc

noodt ende aermoede vercocht was, wederom fouden lae-

ten voor niet in de handen ende maght van d'eerfte eygc-

naers komen. Waer ouer heel 'tlandt door eene groote

blijdfchap ghemaeckt wicrdt, ende met trompetten 'tiaer

van lubilee vercondight.

Nu dan , om de ghelijckenifle die'r is tufTchen 'tquijt-

fchelden vande fchuldt in't tijdelijck, ende in't ghcefte-

lijckjfoo is't dat Bonifacius ende andere Paufen van Roo-
men de feefte van het hondertfte iaer in de H.Kercke feer

wel ende bequaemelijck lubilee ghenoemt hebben. lae

Clemens den feften heeft het hierom op't vijftighfteiaer

willen brenghen : Vrbanus den feften heeft het op dry-en-

dertigh iaeren geftelt, tot gcdachtenifle van de iaeren van't

leuen ons Saligh-makers, die alleen d oorfake is van alle

A 1 Chrifte-
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Chnftelijcke blijdfchap cnde lubilec. Maei door d'inflel-

litighe van Paulus den tweeden , cnde Sixtus den vierden,

is het ten laetften op t vijf-en-twintighfte iaer gebleuenrop

dat het een ieghelijck meer dan eens in fijn leucn foude

moghen verdienen, oft immers ten minflen eens. Dit is

den oorfprongli van het Iubilee,dat deH.KerckeinGodts-
dicnftigheytende in Aflaten houdt.

ytn't Maer behaluen 'tKerckeUjck lubilee foo hebben de we-

v'Z7 ^^^^^^i^^^ RepubHcken,ende andereChriftene iae Religieu-

hondert- feghcmeyntenjOOck metuytwendigcteeckenen van bhjd-

fietaerby fchap ende triomphe, de Roomfche ghewoonte nae-ghe-

"Repubii-
volght,ende haer hondertfte iaer in eereghehouden. 'tzy

ken fw^ff dat gheweeft is, om opcnbaerlijck ha^re danckbaerheyc
gemej/u- fot dc Godtlijckc Maiefteyttc betoonen,door wiens fegen

ende wcldaet Ty die hondert iaeren foo goeden voorfpoet

. gehadt hadden/tzy,om met die al-ghemeyne vreught ea-

ae blijdfchap eenen nieuwen moedt te fcheppen, om eene

pieuweeeuwe te beginnen, de weleke in eere ende deught

aendevoorgaende nieten foude moeten wij eken. Weleke-

redenen ick wel de voornaemfte achte, waerom foo wel
de Ghecftelijcke als werehlijcke Ouericheyt den om-loop

van hondert iaeren met feefte ende blijdfchap gheuierc

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

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

ae wijdt-vermaerde Vniuerfiteyt van Louen haer tweede

lubilee oft twee-hondertfte iaer gehouden heeft, gelijckfy

in de voorgaende eeuwe haer hondertfte iaer gheuiert had-

de ? En heeft ouer eenighe iaeren 'tCapitel van Gendt niet

met groote vreught vereert het duyfentfte iaer van't faligh

verfcheydcn van denH.Bauo hunnen Patroon? ghelijck

oock twee iaoren daer nae gehouden is 'rduyfcntfte iaer van

de martelie van den onuerwinnelijcken Bifchop ende

Marte-
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Martelaer Leuinus/oo in defeluekerckevaii den H.Bauo,
als naementlijck in onfe kercke van de Societeyt Iesv, de
weicke ter ecrcn van den jfeluen Martelaer door mildtheyt

van de felue ftadt opgebouwt is,ende met rijckelijcke ghif:-

ten vereert. Ende noch onlanghs 'tiaer vier-en-dertigh,

('twelck het vijf-hondertfte was van d'aflijuigheyt van den
H. Patriarch Norbertus) is van fijne kinderen ende nae-

komelingen met grooteblijdfchap geviert,tot een' eenwi-

ghe ghedenckenifle ende exempel van de nackomende rij-

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

giën endeheylicTe Ordens en hebben fomtijrs meteenighc

feefte hun hondertfte iaer vereert , al is't dat ons dat niet

fchriftelijck achterghelaeten en is.

Nu ghelijckhet veelis voor Republieken ende groote

gemeynten, hondert iaer gcluckighhjckgheftaente hcb-^p"'!'^'

ben ; foo wordt oock in't menfchen leuen ( 'twelck foo vanmjf-
kort ende foo menighvuldighen perijcketen onderworpen H^ 'aer

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

ghen ftaet ( 'tzy geeftelijck oft wereltlijck) gheluckighlijck

ouergcbraght , oft eenigh ampt foo langh bedient te heb-

ben. Hiervan is't dat (naementlijck hier te lande) alle

Priefters , Religieufen, gehouwde ende andere perfoonen,

dit hun lubilee met groote feefte ende blijdfchap houden:

weicke gewoonte, nae het fchrijuen van den gheleerden

Rutihus Benzonius Bifchop van Loretten , oock vande

Neerianders haeren oorfpongh heeft.

Nae weicke exempelen ende redenen, is het te verwon-

deren datter fommighe foofchamperhjckfprekenjOm dat ^^'^<'"'»

die van de Societey

1

1 e s v watvreughts ende blijdfchaps^^ socie-

maken ouer hun hondertfte iaer. En dunckt v niet, dat wy tejt Iesv

hier toe wel reden hebben , als wy nu Hen dat foo kleyncn.
'^^^^^

^^''^~

fpruytjen, 'twelck fich in fijne beginfelen foo flechtehjck

A ? liec
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liet aenfieii (niet teghenftaende foo vtle opfprake ende la-

fteiinghe, foogrooten haet ende vervolginghe) op den cijdt

alleen van hondert ende niet meer iaeren , foo wonderlijck

tot eenen foo grooten boom volwallen is , die fijne tacken

uytfpreydt vanden Ooftcn tot den Wellen, vanden Noor-
den tot den Zuyden ? als wy nu fien , dateer gheene foo

wreede natie onder de lönne en \s^ gheen foo verre-ghele-

ghen landt onder onfe voeten,daer fy in haere eerfte eeuwe

niet en is befigli gheweeft met alderhande Apoftolijcke

wercken^in't leercn derHeydenen^ int bekeeren der kette-

ren, in't verllercken der Catliolijcken. En hebben wy dan

gheene reden om vreught ende blijdfchap te toonen? Daer

en bouen als wy nu fien die wondere wercken,.die onfe

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

die Godt felue hem door hunne handen ende aerbeydt

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

benedidtiehy aen defe minfteSocieteyt ghegeuen heeft nu
den tijdt van hondert iaeren langh, befchermende de felue

als fijn eyghen voick ende fijne foldaeten voerende fijne

waepenen ende fijnen naem; hebben wy gheene reden om
de Godthjcke Maiefteyt hooghhjck te bedancken, ei-ide

met openbaere feefte heel de wereldt te nooden,om ons in

defe danckfègginghe behiilpfaem ende hantdadigh te zijn?

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

cloecke daeden onfer voor-ouders
,
gheduerende d'ecrfte

eeuwe bewefen , ons voor ooghen ftellen, om ten eeuwi-

ghen daghe van die vrome deught noyt af te wijeken, daer

fy ons in zijn voorgegaen ? hoe kan dir,feggh' ick, berifpe-

lijck zijn, dat wy met iolijd en blijdfchap ons (èluen ver-

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

beek ende exempel van foo heylighe ende weerdighe
"inanneu?

;. Macr
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Maer behaluen al datter ghefeyt is , heeft de Societeyt Ooc\^ em

noch eene befondere reden om haer hondertfte iaer te ver- ^'*^'^<'

ceren, als de Lutheranen onlanghs foo verwaent zijn ghe-
./^^J^'

weeft , dat fy 'thondcrtfte iaer van hunne godcloofe feóle htm mbi-

in eenighc fteden van Duyrllandt ende Saxen, met groote ^"
^^i~,

biijdichap ende triomphe hebben derren vieren. Wie i(Tcr C^n.

''

doch, die nieten weet dat, door de Godtlijcke vooufich-

tigheyt, de Societeyt Iesv naementhjck teghen defe kette-

rije opgheftaen is .^ Indien dan den voort-gangh van die

valfche Iceringhe in hondert iaeren , oorfake is gheweefV
van hunne triompheendeiubilec; en fal de Societeyt Iesv

{ die in hondert iaeren heel de werelt door verfpreyt , wel
anders gegioeyt ende voorts- gegaen is,ende door haer toe-

doen de Cathohjcke Religie in foo vele landen nieuw ge-

plant, in d'andere beueftight ende bewaert heeft ) niet met
meerdere ende betere reden eene danckbaere blijdfchap

betoonen ?

Want welcken is doch dien wonderen voortgangh, ^^^^»'^-

daer hen de Lutheranen foo hoogh af beroemen ? De ket-f^^jg

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

verfpreyt gheweeft : de Societeyt Iesv heel Europa door.
^X'l^e"

De ketterije van Luther en heeft noyt volkomenlijck omzx. socuteyt

'tgheberghte van Italien ende Spaignen konnen gheraec- »"^f '^

ken , noyt vaften voet in die landen ghekreghai : de So-
J^J£^.

cieteyt, terftont in haere beghinfelen , '\% heel Italien, heel

Spaignen ende Portugael door gheweeft. De ketterije

meynde de Noordfche landen heel te vermeefteren : maer
Kier heeft de Societeyt haer ouer-al feer kloeckelijck tegen-

gheftelt, de Catholijcken in't ghelooue beueftight, de

wanckelbaere van den val wederhouden , menighe die ge-

uallen waeren wederom opgheholpen, den ketters mes
fichrijuen ende predicken eene vieefe aengheiaeght , met

boeckcn
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boeckcn ende leflen hunne valfclie leeiinghe beftredenren-

de dat met fulcken haeren aen-was ende voortgangh in

verfcheyden gheweften, dat den goddoofen Meianchthon
in fijn' Liyterlte, berftende van fpijt ouer foodanighe ver-

meerderinglie , met een fwaer verfuchten beklaeght heeft,

dat heel de werelt binnen corten tijdt vol lefuiten fbudc

wefen: als oock ghebeurt is.

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

van Duytflandt, Vranckrijck, Engelandt, Neder-landt als

cencpelte befmet heeft, enckelijckde leeiinghe van Luther

niet ai was.-maer dagelijcks een nieu monftcr,heel anders,

iae dickwils heel contrarie aen Luthers leeringhe.Waerom

beroemen hen dan de Lutheranen ouer dé voortgangh van

andere ketterijen, ouer het broedfel van andere ferpenten?

Ende noch hebben fy wel derren uycgeuen, als voor
Lutheri een mirakel, dattcr Op foo korten tijdt foogrooten toeloop

^IThen^^^
Luther gheweeft is. Maer Thomas Morus , in fijn le-

ü gheen "CH Cancellier van Engelandt, ende doorluchtigh Marte-
mirakel, laet aldaeT , heeft op defe beroeminghe feer wel gheand-

J'^/^''/^"
woordt , dat het een 'tfelue mirakel was, datdefwaere

langh fteenen recht nederwaerts nae d'aerde vallen , en dat de

Y" . menfchen foo driftigh nae een wulpfch ende welluftigh

ei"vaiZe ^^^^^^ loopcn. Op de felue maniere heeft eertij ts den Phi-

£ectetej/t lofooph Socrates aen die lichte vrouwe Callifte gheand-

woordr,die de bederfFenifTe van de ioiigheyt van Athc-

nen was. Want foo defe haeren roem droegh ouer de me-
nighte van liaere aen-hangers, daer Socrates foo luttel éi-

fcipels ende naevolghers hadde , heeft den Philofooph

gheandwoordt : lek klimme om hooghe,ende ghy daelc

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

ringhe de menfchen teghen de natuere nae de deught op-

iiierde, 'twelck moeyelijck wefende
(
ghelijck het op-

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

lijck niet die nae te volghen: maer dat Callifte de dwae-

{è iongheyt tot alle wulpsheyt ende ongheregeltheyt leyd-

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

natuere ghenoegh ghedreuen , niet fecr vermaent , noch

^heftouwt en moeten worden. En is't mirakel van Lu-

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

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

natuere ftrijdende; nochtans in foo korten tijdt foo vele

nae-volghers ghehadt heefr/oo vele verftandighe, gheleer-

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

pracht ende aenhangh verlatende, de leeringhe van eenen

ibldaet ghevolght hebben : datter op foo korten tijdt eene

foo groote bende oft compagnie is opgheftaen, die heel

de wereldt door vermenighvuldight, nochtans ouer-al de

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

de eenen Capiteyn, voor een ghelooue ende eene Catho-

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

holpen heefti dat is't,dat met recht van alle menfchen voor

een mirakel magh ghehouden worden , dit verdient alle

triomphe ende blijdfchap.

Doch, wat is het van noode dat wy foo ernftelijck d'ee- 'Buyten

ne teghen d'andere ftellen ? hoe grootelijcks hen de Luthe- f
^j'
ƒ/

ranen verheffen, noyt en hebben fy buyten Europa g\-\c- utthe-

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

fec^e beroemt : de Societeyt Ies v , van haer eerfte beghin- "Xekl'
felen af, met Europa niet te vreden zijnde, is terftont, ende maer de

bykans al op eenen tijdt, in America, Afia ende Africa ^""^^7*

ghetreden. Leeft inden tweeden Boeck, op wat manieren ^^ereh

bekeert zijn in America, de landen Brafilien, Peru, Cuba, ^aor.

B Mexico,
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Mexico, Chili, Paraquarien : in Afia bekeert zijn Cam-
bain, Mogor, Ormns , Goa, Commorino, Pifcaiia, Mala-
bar, Trauancor , Malaca , d'eylanden van Moluken , t'fa-

men oock dat edel laponien , befproeyt met foo menigh
Mai'telaeren bloedt, cnde China eertijdts in haere muereii

foo befloten ; in Afiica bekeert zijn Congo, Angola, Mo-
zambicOjMonomotapa, Mooren-landt , oft 'tRijcke van
Prefte-Ian , ende andere onbekende landen ^ waer van het

te langh waere alleen de naemen te verhaelen.

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

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

nen de Lutheranen. 'Tis den almogenden Godt , dien wy
danck-fegghinghe moeten bewijfèn auer den feghen ende

goedt-jonlHgheyt van de hondert iaeren. 'Tis onfenop-
pciften Capitcyn Iesvs, tot wiens eere ende glorie wy de-

le hondert iaerighe feefte ende blijdfcliap moeten maken.
*Tis de H.Kercke, aen de welcke wy gheluek moeten bie-

den ouer de mede-hulpe,die deGodthjcke voorficktigheyc

in defe laetfte tijden aen haer heeft gheweerdight te feyn-

den. 'Tis ten laetften den H. Ignatius, Xauerius, en foo

vele andere onfe voor- vaders, wekker deught noch eens h\

dit hondcrfte iaer in'c licht gheftelr,alle de nae-komelingen

moet verwecken , om ten eeuwighen daeghe ghedachtigh

te wefen,hoedaenigh d'eerfte eeuwevande Societeytghe-

weeft is , ende de ièlue altoos in hun leuen ende manieren

uyt te drucken.

Ten dcfcn eynde dan beghinnende dit werck, ful-

ien 'tfelue in ics boecke^- bedeylen ; waer van het eerfte

begrijpen fal den opgangh vande Societeyt, cnde haere in-

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

breydinghe deheele wereldt door: het derde, haere oefFe-

ninghen ende dienflen^ foo wel onder d'ongheloouighe

als
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als gheloouighe; hec vierde, den ouerlafl diefe ghedra-

ghen heeft van Heydenen, ketters, lafteraers ende andere

haere vijanden; het vijfde,d'eere ende glorie diefe bchaelt

heeft door heyligheyr, gheleertheyc, ijuer der fielen
, ghe-

dienftigheyt des nacften,ghetiiyghcniiren van verfcheyden

Paufen , Cardinaelen , Keyfers , Coninghcn , Princen, Re-
publieken, Prelaten ende Religieufen. Welcke orden van
dcfe vijfBoecken, niet by gheual , maer met voordacht al-

foo gheraemtis, om dat de Societeyt ( ghelijckfe doch den

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

worden met eene ghelijck-maetige ghedaente van Iesvs,

wiens beghinfelen in fijne gheboorte kleyn endeonacht-

baer zijn gheweeft, ghelijck oock die vande Societeytj

voortgangh ende wafdom groot, ghelijck oock die vande

Societeyt 5 teeckenen ende werckcn wonderbaer, ghelijck

oock die vande Societeyt; opvallen menighvuldigh, ghe-

lijck oock die vande Societeyt^ende nae al dit feer glorieus,

ghelijck oock de Societeyt. Het fefte Boeck beflayt de

ghefchiedeninen vande Societeyt in onfe Neder-landen,

vervactendc d'orden vande vijf voorfchreuenBocckenjom
fbo gefchicktelijck voor te houden,hoedatfe daer op ende

voortsghegaen is, wat oefFeninghen ende werckcn fy ghe-

daen, wat aenftooten ende vervolghinghen gheleden, wat
eere ende lofby Gheeftelijcke ende wereldtlijcke beko-

men heeft.

Nu wel aen, ghelijck eertijdts 'tghebruyck is ghe-

weeft in foodanige feeftcn, dat de vrienden malckanderen

vereerden met ihkctcmiplia oft i'cyndt -giften
(
ghelijck de

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

ghen Lefer achter dit ende aller naevolghendc Boecken

verhael, eenighe dichten ende finne-bceldcn , als vriendc-

lijcke giften, tot verluftittghe fuUen toe-fchicken.

B t. Den
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Den H.Ignativs vande vvereldtfche oorloghe

tot den gheeftelijcken ftrijdt bekeert, ende van

doen af ( 'twelck hy dickwils fij n heel leuen ge-

voelde ) grooteghenoeghte fcheppende uyt het

aenfchouwen der hemelen, wordt opghetoghen

in den gheeft fèuen daghen langh , als wanneer

hem de Godtlijcke Liefde vertoont de vcr-

naemfte Mannen , die hen onder fijn vendel

fullen laeten opfchrijuen.

NAE menigh <-uremtgheual^nae^t tlvpjfelachtigh Vechtm,
Gingh onfen "Bifcaïn fijn kloecke Ipapens hechten

Aen't autaer van de Maeght , en troch^ een pijen rock^

In plaets ijan't harnafch denden k^os njoor 'tf^eert eenfiock^

(tAlbloetsghenoegh gheBort , den eedt had hy ghequeten

Aen't OoHen-rijckfche Huys , 9(auarren kan het loeten:

Soo langh als op't gheberghtfal IPampelonaJiaen,

En/alLoiolcu naem ntetkonnen onder gaen.

Ghy Arragoenfche leught^ghy Spaenfche oorlogh-fchaeren-y,

Hoedtckyptlshehtghyhcmjten inden '-vijandt '-vaereny

Aenloopenop het [pits, en met eengroeten moedt

Den blukfem njan het fiael fien nijerlven in het bloedt?

Soo n>eel 'uermoght de eer: om defe te be-eruen

Cheen arbeydt "Svas tegroot, lae Ivenfchte oock^ tefieruen:

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

Lotola treedt in't perch^ daer die ganfch loordt a/eracht^

Hetfs een nieulpgheuecht dat hem looelt inde finnen,

l)e "Papens leght hy af, gheen klacht en k^n hier "^Mnnen.

De loetenfchap en dettghtfal 1i>efen fijn ghe'Peer,

Het yeldt de ganfche aerd, het ^ad' Godts meerder'' eer.

VTie



VOOR-DICHTEN. 1}

Wie fd wijn handt en fenrf^ lok fdfe beyde (lieren^

Ter'^ijl tek,lfrengh m't licht fijn daden en laurieren?

Ghy diefult leydfman ^ijn, treft my eens in't ghemoet.

En toijfi my eens denjireeck^ dien ickjhier houden moet,

Verloerft my dat ick^ magh uyt ganfcher hert njerfetten

Al 'tgheen datferflijck^ ts , neemt loegh dat my kan letten

Tefnijden door de locht-.gaet njoor^ en toont de haen

VVaer door men nae het hofdes grooten Trtns moetgaeti.

n)at hier gheoorloft zy njertooghs-loijs te aenmerck^n

Den loop van d'eerBe een"^, de naemen en de loerclaen

TJan menigh frijdbaer Heldt , dte onder ru heleyt,

Aen duyuely doodt en hel denflagh heeft aenghefeyt.

Het looi ontrent den tijdt -foanneer de Jon haer peerden

Spant uyt degulde koetSy en een groot deel der eerden

Wordt <-uan de droeue nacht bekleedt met duyflernü,

tAls't otter-al in rujl en diepe Jiilten ts.

Menfagh het fterren-licht hoe langhs hoe meer gaen blinckeny

Ter'^l deguldefon in %eeghmgh dieperfincken^

De nacht Ipierdt k[aer en hel, foo dat oockjtminfle licht

Sondt neder-^aerts eenjirael op't "^ak^ndeghefcht.

Ignatuis terflont ( "Wnt "ïirie kan hem begheuen

Tot rujl, die het onruft <^an liefd' m't hert voelt [euen? )
Klimt bouen op den bowUr, yan leaer men falie kant

IBy daeghontdecken kan het omgheleghen landt.

tAls hy nu op het fop alleen Icfos neer ghefeten^,

Van lx)aer een yry ghefcht den hemel af kan meten,

Enfagh derfierren glans-, de leel-bek^nde ^lam
n)oor'tfen njan 'shemels '-uier in't hert meer Voedfel narru

Siet hoe hyop'Wertsiaeght,fet hoehypooght deftelen

Varftonbefïoten rijck,tnfijn hert te bepaelen:

Nu her-^aerts, derlpaerts nu, om hooghfjn ooghm recht.

En d'onghertélefel '-vajl aen den hemel hecht.

B 3
Bier
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Hiertreckl hem'tkUere licht dat 'sauents eer/i comtfchvjneny

Endtttmen 'smorghens (iet oock,'t laetji van al ^erd'iPtjneK,

'T)oer door haer oJoUeglans onjieeckt een nieur^e mm
In't brandendeghemoedt der (lerren (Jnninghin.

Den nJreeJfeJijckin Leeulo , de Beeren hem doen Maken,

Den Sthutter en den Creeft hem met hun flraelen raken,

Gheenjierr' en üfoo kleyn in'tganfche firmament

T)ie met een minne-pijl nae dit Ipit afenfendt,

Janatms die '-vlamt en gloeytgheheelvan binnen,

O loat een foet ijerdriet is't ^ler ^an fuyuer minnen!

Dan ftet hy nae het VVeB , danfiet hy nae het Oojl:

Enofhy T(fd ofniet, hy^eent, en <-umdt nochtrooB.

Soo langh als hy den brandt kofi inden boefem Jluyten,

Soo J]?rack,'tghemoedt alleen, men hoorde niet ^an buyten:

Doch "tüie heeft langh ghemint, en fpraeck^loosghefaen?

Denfucht moet ttyt het hert, 'ten kan niet andersgaen.

Ofchoon palieys
, fprack^ hy, o onbegrepen ronden/

O fterren "^-taer '-voor fiaen gheopent mijne iDonden!

Ghetuyght het ( -^antghy't Ipeet) "iPie heeft vfoo befint ?

VVie heeft v oyt als ick^ foo Ipreedelijck, bemint?

lck.brand door w^e mm, o l^eerdigh ieders minnen!

Mijn hert blaeckt door y ^ier, onfekcr mijner finnen:

Z) grootheyt fieelt my hier, nj fchoonheyt treckt my daer,

V olderminBe '-vlam maeckt in my groot ghevaer.

Caetojoorts, brandt meer en meer, 'ken fah Vniet beletten:

Wilt dit onnuttigh pack^gheheelm poluer fetten.

Op dat dim rijcken pandt, die hier gheuanghen fit,

Magh rvlieghen als eenfchicht nae nj ds nae het "^it,

Ofiel! o! die daer hebt den oorfprongh ''van diefiraelen,

"En in dit ballinghfchap -z^jt karnen nederdaelen,

Daer is ( "ipeetghy het niet ?) daer is v 'vader-landt,

Eldcs! leat toeft de deot te breken defen bandti

Gheluckigh
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Chelucklgh hondert-mael, gheltick^h duyfendt reyfm^

Chy die njm nu belooont de hemelfche falleyfeny

Bn m de gulde eeul» j die noyt eyndt nemenJfal,

"^ejït Godt , en in Godt alleen bejit het al.

Hoe luttel ü't dat hemfielt teghen mijn <-uerlanghen!

Nochtans "tü iet dat my dits langh hier howict gheuanghejr^

Gaet ooghen
j
gaetghemoedt daer ick^niet en k^n gaen,

oAhl loierd' ick^ meergheleondty mijn pijn tvaer haeHgedaen,

Wel hoe ? gaen T^ om hoogh ? de huyfen die ^erd'ü^ijnen,

DehooghBe herghen nu maer kleyne heuuelsfchijnen:

Het aerd-rijck^dat in't rondtfoagrooten plaets bejlaet.

Wordt minder als hetftndt , tae heel ut niet njergaet.

O Tt>aer, "^aer henen is^t datmy de fierren drijuen?

IJaert "^el^ <uaertaerde "^el; hier "^ilicl^ eeutvigh blijuen.

Elaesf het ü bedrogh Ignati, f^eetghy't niet?

'Ten is maer liefde-f^ el al 'tgheen datghy hierfiet.

O liefde "üfaer toe dit ? Ipaerom myfoo bedroghen?

Chy iaeght mijn hert om hoogh, enjiet ick^ blijfgheboghefi}^

Ditf^aer , dit aerdfchepacl^doet ftjghen mijne rvlam.

En onderdruckt om leegh al t>at njan bouen quam.

Welyfal ickjan noch eens ( nyloeyt traenen foute beken.

Al "Jatter binnen blijft dat doet mijn herte breken )
Wel^falick^ dan noch eens met pijn en fielen-brandt

^rm ballmgh daelen af en deruen 't^ader-landtf

Js't minnen oock^foo j'^aer? ach! "^icfal konnen leucn

In dit ghelDeldigh^ierl de krachten my begheuen.

De ooghen my ontgaen , de liefde my ontbloot.

Och ofick^fieruen moght de langh-ghelvenfchte dootl

Dit fegghende n^iel neer, ghelijck^pleegh te befipijck^n

Een die in onmaght Valt. Daer light hy, die 7toyt "^ijcken

Voor lemandtsfierckte k^nd', daer light dien aromen heldt^

Engheeft de isaepns op, de liefde houdt het ofeldt.

Q



jC eerste eevwe der societeyt iesv.

OJlerck^ liefd'f "üoAer toe en brenghtghy niet de herten^

Dieghy door't Jlille njier foo foetelijck^ doet/merten?

Mater ulpen,gulden -pijl door'ioondt een eelghemoet,

Schoon Jiaet het als een rots, doch "uoor u buyghen doet^^

Siet eens hoe dat hy light : de "Vanghen die als roofen

ttAfHaken 'tbloedigh root, zijn nu njan ^«TJ? beyroofen.

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

En 'tkilt '-van buyten al, daer't 4 <-van binnen brandt.

De traenen rollen af] met als deflerck^Jlroomen

Die loopen met gherucht, en 'uellen oock, de boomen-,

Maer als den olie-yloedt, die Jid en onder handt

y

Soo Ipaer hy <-vindt het njier , doet meerderen den brandt.

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

Maer door den -^aeter-vloet
, fet niet dan tn een fchemel;

Oock^ Jluytenjy terHondt : de tongh maeckt gheen gheruchty

Men loordt alleen ghe'^aer dat hy nae Iesvs fucht.

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

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

Een ieder die hemjiet dus uytghejlreckty diefeyt.

Dat daer met ^an den menfch, maer een doodt lichaem leyt.

Soo jietmen dat de bloem haer bladerengaet buyghen.

Als fon en heete loeht het fap daer uyt gaen fuyghen,

Enfoo haer dan defon noch meer en meer bejchijnt,

Heel /lap ter aerden '-valt, en door den brandt Verd'i^ijnt.

De Goddelijcke Mmfagh dit gheduerigh frijden

Wt fijnen hooghen throon, met a^reught , met mede-lijden^

En feyd". Dit ü een helt
, feer yroom en "^el bequaem, .

Die ick^te '-voeren gheef het njendel van mijn naem.

Hier medejlondt hy of : ghingh uyt degoude faelen.

Verliet fijns Vaders fchoot , enquam recht op hem daelen:

Een fzeew^-'iPtt-T^Jjde kleedt hingh '-vandefchouders af,

VVaer op dengulden riem een grooten luyjier gaf
Het
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Het hayr wloogh met tien -^indt: de koker n;ol 'Vmfchlchten

Cbelonepent met het ruier, blonch^ als de fierre-lichten:

'Den boogh t^as inde hmdt , "^lens peesfoofeker draeght^

Dat hy noyt minne-pijl heeft huytcn 'fïftt gheiaeght.

*Dm zjjnJe opghejielt
,
qttam door de locht ghefneden

Een'^nttef^aen ghelijck,j die als hy jiet beneden

Oft loopen een riuter, off jliUen <-uijuer ftaen,

Laet de begonBefreeck^ en daelt op't faaeter aen:

Jinloeet njan gheene rujl, noch '-vanhaer te ^ermoeyen^

Tot dat f/ met den dau't) haer njletighels kan befpi-oeyen.

Soo nifloogh dit hemels-kindt , en dreef aen eenen kant,

Dacr het Manreft ftgh, het Ungh-ghe'^enfchte landt»

Hier roondt het plat ter aerd Loiolam neer ghejiaeghen.

En gafeen foeten lach in taecken <x>m behaeghen^

'Daernae door't hemelfch licht^dat om fvjn hooft qttam fiaen,

Deed' kennis -^ie het "^as ^ en (prack^ hem aldus aen:

Loiola ijreeH doch niet
, fielt al'-v forgh ter fijden,

Den hemel comt nj toe^ maerghy fult daer <-uoorflr'ijden'.

Door ongheual en drii-ck,, door leet en teghenfpoety

Is't datmen nae dit hof de lï>egen baenen moet.

U njader-landt fult ghy en edel hnys njerlaten^

En te Venetien gaen flaepen op de fraten:

Maer '-urecH gheen hardt beghin^ enfchroomtgheen ongeval.

Weet dat ickjsnachts tot <x> een Kaedtfheerfiieren fal,

'TJan daer fult ghy alken nae 'tHeyligh-landt gaen afaren,

En onderfaen 'tghe'^eldt der Middel-landtfche baren.

En nae een harde reys
, fuhfiellen w^en '^oet

Op d'aerd' eertijdts be/proeyt door Christi dierbaer bloet.

Wat rureughtfal't <-u dan zijn eens jnoghen te aenfchou'^en

Het oudt lerufilem, die berghen en landow^en,

Waer door claer-ftroomigh '-vloeyt lordanü foete beeckj,

Die njoor het loodfche heyr aen bey de kanten 't>eecki

C Maer
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Maer daer dien kleynen Godt^ dat groot kmdt heeft ghelegheTtf

^et hoy enjiroy ghedeckt^ in lolndt, in koW^, in reghen,

In foo njeel onghemacks-^ -Jpat ^oor een fijn enfmert

Ghemenght metfoete ijreughtjfd dan %vjn in nj herti

Op't Oliueetfchefopfdtghy met duyfent i^«//2«, -

Met memgh diiyfe7it traen, het njier der liefde blujfen:

'En als den loreeden Turck^ <-ufdmetflock^nflaen^
Weet dat den trooBer dan oock^ recht ^oor '-vfaigaen.

I^(ae al dit ongheual, naefoo 'X'eelf^aerighe.deny

ZJerdraeghen op het landt, en inde zfe gbeleden,

Nae laBer enghe-ieeldt , nae druck^ , naejpot^ nae niijdt,

Nae banden, nae al dat om Godt den menjchelijdty

Codts Soon in't eynde ftl ij fietelijck^ ontfermen,

Bn teghcn all' onheyl en ongheluck^ befhermen;

laefgghen, alsghy hem fit jienfiaen in een fchijn^

Te Koomen is't dat ick^ nj flghenaedigh zijn.

O Koomen ^eelghelucks, die eerH de oorloghfJeharen

Van't nienlo ghelooruen '-uolck^ by een fit f.en njergaren,

Ben <-uolck^ dat Godes dienfi falfatten <-ooor den ^val^

En daer hy hellen Ipilt, "Weerom oprechten fal

:

Een njolck^ dat d'eerHe eeulo, en het onnoofel leuen,

ZJan hier eertijdts veriaeght, comt aen de menfhengheuen:

Een '-uolck^ dat onder ij, Ignati, foet beleydt,

Hen aen Godts ecropdraeght en'smenfhen faligheyt.

Wel aen, nu is't dat ick^ met al die njrome daden

Van het Loyolfhe heyr '-ufel fal gaen ruerfaden,

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

Daerghy^ legherfult in orden fen gheBelt.

Zijt Ipelle-komgroot heyr n^an 'sloereldts ouer'^inderSy

'Bloet'^an het edelhuys, oprechte '-vaders kmders;

'Die door nj klocck^ beBaen en lijden fait de faem

Soo Ipïjdt als d'aerde freckt <-verbreyden van <v naem,

Siet
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Sietghy hoe datter thien njoor heel het legher treeken,

En tot den flrijdt de reB met hunnen moedt rver^veck^n?

cAen die is't dat ghy fult eer luttel iaeren fien

T>es loereldts meejien deel de Ltu-Sper-tacken bien.

^en defen ( neffens "^len Jlaet met Jhceu-loitte <ueeren

Ben Enghel^ en hemjchijnt den rechten tvegh te leeren.

Wiens toe-naem Faber is , Sauoyen 'f-oader-landt)

Salaen dit groot beghin , nae '-v, eerH Jlaen de handt.

Die daer by Faber flaet , fult ghy <-uan y ghejèlhz

Den eerfien Jien den '-uoet in 'shemels houen Jiellen.

Nae "ü'ie dat laiuf a^olght: een man, die oock^njeel meet*

Als iemandt tracht nae flaet ^fal "vluchten yoor de eer.

Siet Bobadilla Jlaen in"t midden der Joldaeten:

Siet hoe üroetas loopt langhs de TarijfcheJlraeten:

Oocl{_ in het kleynghetalcuan thien fordt in^hefielt

Defèyndingh' nae depeB, en nae het oorloghf-<-üeldt.

Den dien, jiet ghy hem W? die draeft door'tftndt gheladen

Met eenen Mooriaen , en d'onghebaende paden,

Nae "ivie dat <-uolght een heyr yan duyfenden oP't ''ueldt:

Xamer, o grooten naeml o Godts 'uermaerden heldt!

Ofoon, in ^lenmen jiet den yaders aerdt uyt/chijnen!

O noyt-yerfaedt ghemoedt ! 6 licht dat doet yerdtoijnen

De dicke duyÈernis, ypaer in <-ueel eeulven heeft

OoslAndien geheelfoo blindelijck^gheleeft.

Hy fal het heydendom , hy ftl da/goderijenj

By eenen man alleen falf' altemael befrijen:

Dat dtiyuel 'vry en hel hem bieden ii>eder-fantj

Het kruys moet daer yan hem njoor eew^igh zijn gheplant.

Al yan nu af door yrees , foo fitten daer en huylen

T>e Goden altemael, noch -^eten meer ipaer fchuylen:

De helftaet heel in roer, en'tloopt alouer hoop.

Om nen Kamer alleen te.ftutten fijnen loop.

C i Siet,
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Siet
,
jtet, hy k^omt, hy homt , door-fn'ijdt de looefle bitren^

1)16 om het derde deel der leereldt baer njergttren,

Gaet henen, gaet Xauler, en door de ledde zes

Soeckt noch een "Milder menfch nj Utigh-ghe'^enfchte ret,

^Ken "i^ilfoo grooten moedt, die't airverf gaet te huyteny

Vitet in eenfiadt alleen oft Koningh-rijck^ hejlnyten^

Al loat defnellefon den heelen dagh bejiraelt,

Daeryi>ordt denijuer-fitcht --van valleen bepaelt.

Xauerij gaet doch rvoorts, d quaemdy oock^ghettloghe»,

Ncch quaemdy met tenjroegh: op mflaenfy haeroogherfy

Hierlapony China daer : hoortJndïen ghebaeyt

Met helfche ketens,roept, Siet mijn a-'erlojjèr jpoeyt,

Sy gunnen altcma.el aen nj ghe'^enfchte "binden,

£» bidden dat het fchip gheen onheylen magh '-uinden,

laejlaen van nu opfirandt, en Ipatfeyl hem njerroerty

Terftondt foo roepenjy , Ditfchip ons "^elvaert ^voert»

Ignati, defen man ^vermaert door Jïpe daden

Sultghy jicn met den roof njan Oojien ouerladen^

En- eer de eew^ omloopt , ghy alle heyde fult

Als "shemels Vrmcen hier op d'aerde zjin ghehult.

t>anfullen tot nj eer de groote bowïoen rijfen,

Danfil-men w^e dcaght de fereldt doorgaenprïjfen:

Danftlder ffiet een hoeek^tnganfch het aerdt-rijcl^ -^ff,

Daer Wïirer beyder hulp nietfchicten falden Jchijn.

Dan ijfer Layncs noch, diefal te Trenten toonen

Wat -ïj^etenjchap en deught infijnen boefem looanen:

Hoe fet hem teder aen, hoe htyHert heel den Kaet,

Als hy kgmt indefel, en nae den preeck:foel gaet?

Hoe bondigh [prceckt hy daer, hoe "ïoeet hy uyt te ijuren

De onbeulec^e ^aeght, dry heelghe/laghen. uren?

( De aerd'al ijfe '-uuyl,]y boert een klaer fonteyn,

Schoon Jy langhi Adam quam,mchtar^ bkefs" altijdt reyn)



VOOR-DICHTEN. 11

"Enfoo "Wanneer alsghyftdt uyt dit leuenfcheydefty

Sal hy nae ulee doot den heelen leger leyden:

En TkrrgKt nae hem
,
groot door fijn eel ghejidcht,

Maer grooter om dat hy't ijoor Godt al heeft Veracht,

Siety hoe hy 'tHertoghdom, en alle de Hoogheden,

ZJeelhoogher njan ghemoedt heeft met den '-uoet ghetreden.

Een doots-hooft draeght-hy med\ eenf^iegel a;oor het Ho/l

VFat dat yan aerde k$mt Verandert 'feeer infiof

VVat ü het nietigh n;leefh? het is als fchoone hloemeny

Hoe leudighfy oock^fiaen, "^iefdfch derren roemen^.

Siet op dees Key/èrin , op dees fhoon Ifabel^

Enfeght^ eer't is te laet : ZJaert "bereidt eew^igh loei.

Let nu eens op dees tloee die uyt het 5^(eer-landt komen

j

t^aer yangheen neer ghemoedt: den eerfen fd ts Toornen

Als vierden Generael met naem éMercuriaen

Den ganfchen legher-tocht en oorlogh gaede faen.

Maer Ga^ar fd den brandt aen Ormm mee(l doen blijck^n-y

Xauier gheeft hemden la(l <-u^an d'aenghepaelde Kïjcken:

Daerfal den <vromen helt, daerfal den kloecken ZeeuTOi

IJoor Godt en fjnghebodt gaen vechten als een letulQ.

'Barz^e, ^at al fioeets enfult ghy niet verghieten

IJoor de rechtveerdigheyt? maer laet 't V niet n;erdrietent

ZJan nj fal zijn ghefeyt ( 'f^elch^ luttelü glmont)

Barz^aum in het veldt de doodt recht-Jiaende vondt,

Laet onsoock^w^en lofm't hort hier eens raerhaelen.

Men fiet v oockyan hier loei in de laetfte paelen^

Anchieta grooten heldt, en bouen allen nijdt,

iApo/^el njan Brajil, mirakel ul»er ttjdt ?

Ghy, Vadsr^ ohy die zïjt , aen loie hoer ondergheuên

Salnaemaels de natuer, voorloiénslaoorden beuen

ZJter, aerde, "^ater, locht, en al Ipat daer infveeft.

Solfaen bereydt tot dat ghy maer een iQinck. en gheeft.

C 3
De
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De luypaerts ftllen noch met V als fchaepkens [j?eelen,

Deyoghels fullen v met fichte fluymcnfireelen:

Maer als ghy mt ghehedtfult knielen op hetjirandt,

Ghetoghen op 'm Godt, onjlekin met den brandt,

"Kond-om nj fd de zee als marmer-Jleen yerflijHen,

VVt vreefe dat jy moght y foete rufi yerdrijuen:

Soo is't dat eertijdts heeft de Roode zeeghefiaen.

Op dat hetloodfche Volck^ drooghf-yoets daer door foagaen.

Maer loie ü defe Jpruyt die daer\mt opgherefen

Meteenen leli-tack^ foo fchoon ,foo rnddt yan Ipefen,

Ineenfneeu-lpitten rockj Jck,kenn' hetfuyuer beek,

Ick^ ken't onnoofel hert dat 'm dit lichaem fj)eelt.

O loat al onghenoeght fal hy noch moeten lijdend

Hoefat noch teghen hem den harden rvader firijden?

VVat traenenfal hy niet njan fijne moeder Jten,

Eer dat hy 'sn^aders huys en ftaetfal kannen <-olien?

Maer daerom niet ghe'%'reefi,Gonzaga: 'ü'tlt aenhonlpen.

En op '-U goedt njerfoeck^ en 'shemels hulp betroulocn:

Dat onghebooghen hert , dat ijfren ghemoedt,

Ghy .door '-U traenenfult '-vermorloen en nj bloedt.

Dan fult ghy nae y njreught enplaets njan ruBe (poeycn,

Jfegghen d'aerdfche forghy en al die goude boeyen: .

Dan fultghyy njol ijan Godt , op defe loereldt ^Jjn,

Een Enghel metter daet , een menfch alleen infhijn.

By defen ionghelingh komt fich een ander paeren,

Die oock^ den ouderdom niet in'tghetal ojan laeren,

Maer loaere deughden feit ^ de eer njan fïjn gheflacht.

Van "^ie het Poolfhe Rijck^ groot onderfiandt /-uerleacht.

Wat fal ickjnyan de '-vreught, die hy fal <-uoelen,feggheny

Als tnfjn' armen falde Maghet-moederleaahen

Haer alderlieffle pandt, het alderfoet/lektndt, •

Dat moeder heeft ghebaert, oft naader heeft befntl

lek
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Ick^jte 'tonmofel hert foo door de liefd' onjiekefjj

Dat hy gheenfjins en k^n de ruUm met traenen breken:

Brenghtleaeter^'K.oHka brandti brenght Ipaeter^eer de kracht

Van het mloendigh <-uier de teeref^ruyt '-verfmacht.

O feer gheluckjgh paer , in iaeren en in minnen

Elck:^anderen ghelijckj, g^et <-vroegh den hemel "linnens

Caet ki^ders, daer V roept <^ moeder; enghels gnet^

De aerd' yerdient doch nictfoo hemeljch een ghelaet.

Loiola fiet nu hier een ander heyr aenk^men,

tAntonius "^aer n)an 'tbeleydt heeft aenghenomen.

Kentghy de '-vendels'ïi^el ? 'tenügheen vijandts bloet,

Maer "H^el het <-L>ijandtsf\?eerdt dat hen rootfchijnen doen

O mannen '-vol van moedt, njerfmaeders "van ditleuen,

1)ie in gheen pijn' en -^eet '-van fchricken oft ijan beuen:

Wie fxl foo kloecken daedt , -^ie fal foo ^vromen bloedt

Verheffen met de tongh, oft met der pennen-nvloedt?

tAl ynat een Dureedtghemoedt, gheflijft door maght, /-uerferen'

En by een brenghen kans 'x>ier , "Gaeter, "tpilde dieren,

DorB, hongher, baB enfoserdt, en al "^at 'tleuen kort

Door eene langhe doot-y ts op nj uytgheHort:

Dit maeckt het fld ghermht, hier ü't datjy ijan fpreeckin:

Haer yreught m't aenfchtfchijnt : hetfchoon <-vi5ïori-teeck^n

Den law^er-tack^ en krans , maeckt al het lijden Joet:

T)an '-vreeBmen '-voorgheen doot, mengaetfe te ghemoet.

Hy fal den eerften zijn , die daer opheft de ooghen

Ten hemehoaerts: en heeft de knién neer-ghebooghen.

Daerjietghy, hoe dat hem fal op den Ipater-kant

Doorloopen met hetfcherp de Sara%ijnfche handt.

O -ioreeden moordenaer! meynt ghy hier med' teflelpen

Den ijuer '-van dit '-volckj het fil hier toe meer helpen.

Daer niemandt ü of hy haeckt nae een fteeck^ ^ffl^i^t

En "Aenfcht dat hypjn bloedt njoor Codt '-vergieten magh.

Dat
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Ddt is RudolpJ?uSy die de beenen afghehow^en

Sich noch rechtop ojan d'aerd\ en gact fijn k^iïen a/onT\;en,

En buyght het edel hooft '-voor d'opgheheuen bijl.

En bloot de njrome borH a^oor de ghefcherpte pijl.

Die 'vier die rond om hem ghy in't root natfetft>emmeny

En fpreken hunnen lofmet loonden als metjlemmeny

Sijnmed^'ghefellenzjjn: jiet hoe noch memghmael

ln'~BernHi heyligh lijck^ ghenifcrT^ef^ordt hetJlacL

Ribera men fil oock^v aenficht fen ghefchonden,

Z) lichaem heel ghek^rft met <-vele "^reede 'bonden.

O Indien door't bloedt der MarteUers be^roeyt,

VVaer uyt het Chnjlendom heeft alt'tjts ?neerghegroeyt!

O "iipat al moorden fd het Wcfen ooc\^ aenfhow^en!

Den kloecken Sofa hier het lichaem opghchon'^en,

Da£rm (Jorreoi borH een bofch ijun fchichtcn ftten,

Daer op eens anders lijf als op een aenbeeldt Jlaen.

Maer voorfoo groote deughtj <-voor herten die niet buyghen^

Is d'aerde '-veel te kieyn ; de ^e moet oock^ghetuyghen

Datouer al dit 'volch^bchotidt de ouerhandt.

Enfoo loei rechten kan te "Gaeter als te landt.

Hoe flaet dien njromen helt die tf^en 7iaem Jal '-voeren

In't midden njan de doot , en tpeet niet van beroeren!

En daer den ketter hem '-van't fchip tn't Icaterfmijt.

Noch dratght hy't Maeghden-beeldt het '-vendel vandenfrijt.

Met hem tot veertigh toe fet hoe de t^t eede "^loluen

Doorfchoten en ghefcheurt gaen "Vporpen inde golaen.

Dit fchickt den hemel foo: loant by't ghekckigh landt

Van Talma ieder krijght den palm-tack^ in de handt.

Met recht fow^ heel Brafil gaen -Reenen om hun lijden,

^Ten ~^aer hetfeker "ivaer dat Jy hen nwverblijden:

Maer dat i., dit nverïies de mee(Ie hope gheefty

Is dat het nu by Godt foo a/eel '-uoorjprekers heeft.

lae
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Jae mits dat EngeUndt njAti't Vmfdom üge'^eken,

Soofatt den haet en n'pjdt in 't kmders bloetgaen -preken:

Carnet en (^amptaen diefielt hetbeyde Vaft,

En het onnoofel bloedt <-uerlvijfi het tot den bafi.

lae CampKtKHsfirïjdt ^erleeckty en doet daer loopen

Den moedtghen Wdpool, om met de doodt te knopen

SijK hemelfch njndcr-landt^ het t>elck^hen -^ordt ghejont

Om dat hy inde lijfl njande lefuïtenfiondt.

Hoe dtcknjaelsfal-men nj oock^ lenende doen fieruen

Vermaerden Ógilbé? alsghy thien daeghen deruen

En nachtenfult <-u rufi ^ als ghy heel uytghereckt^

V fienfnlt op een banck^ en datmen oj aftreckt

Met een ghekrompen leers' het ijleefih tot op de beenen^

Maerin dit 'ioreedt torment noch fuchtenfik noch fteenen:

Maerghyfult met de doodtgaen houden uloenfpot.

Hoe njroom is eenjlpack^ hert dat krachttn. haelt by Godt!

O Enghelandt, eertijdts 'tyermarrdt rijck, der Britannen,

Wat dulligheyt is dit^pto uytghelefen mannen

In Ipetenfchap en deught te brenghen tot de doodt?

Wat handt ten laetfienftl <-u helpen uyt den noodt!

Maer^y 6 edel Volck^en laet den moedt met fineken,

Haeckt <-u landt nae nj bloedt, gheeft het v bloet te drincken.

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

V lieue '-uaderlandt ooch^gaet behulpigh -z^n.

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

Metf^eerdten banden loon', n; bloet roept om gbenaden:

^ Codt -a^eet "Wanneer dat hy het 'eens njermor'^enfal.

En totfijn eerBenfiaet oprechten njan den '-val.

Silueria, ijroom jpert, 'ken magh^nietijergheten,

^ie't groot Qifraren landtfult met nj flappen meten:

Ick^fie dat ^xf gheloofden K.onmck.felfs neemt aen.

En dat men te <-uergheefs met ifojcht den Moonaen.

D Man*
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Mxer defegroote hoop vm '-vruchten te verdachten

Den ^lihomeetfchen nïjdtfd in het fa.et '-uerfmachten,

Bn by den tonghen TrmSj die hen te licht ghelooft,

ZJerkrijghen dat ghy Ivordt 'Van 't leuen haefl berooft.

Wat blijdfchap en loat yreught fal m nj jiele "boelen,

tAlsghy int "ïoit ghekleedt daenjlaende doodtfult voelen}

Ha! (^oninckyjat een man <-uerloorghtghy met een bajl,

Hoe qmlijck^ defen loon op fijn '-oerdienfen paf?

Ghebiedt m^ry datmen 'tlijck^fil in den vloedtgaenfncken^

Den glans a^an fijne doodtfal oock^ door 'flater blmcken:

V blindtheydt ick^bekUegh -, leantghy njoor v de baen^

'Die ghy hem open doet, fult hebben toeghedaen.

7^ lnfie zïjn die hier hoogh op kruyjfenfiaen verheuen^

En hunnegrootefeldoorgroote "bonden gheuen'i

'tZfjn aaldereerfe a^rucht die uyt het dorre a^elt

Vm Japon -^ordt ghepluck^, en njoor Godts throonghefek,

Ignati herleaerts aen keert nu eens bey W^' ooghen:

^enfchoutï>t ghy defe <-ulam tot inde tochtghetooghen,

Vermenght met dicken roockj fiet ghyW hoe dat hier

Den grïjfen Spinola is 't^oedtfelnjan het 'aierl

Sijn leden altemael ( o pijn! ) njan hitte druypen,

Den brandt gaet meer en meer nae't ingheloxnt toe kruypem

Wie dat daer is omtrent^ diefet hetfoetghelaet

Van eenen die nochtans daer in de vlammen faet.

Want als nu opfpjn borfl het <-uier begonfl te branden^

En nu niet eetis en kond' opheffen fijn tleee handen,

Danfierde hy 'tgeficht, dan fiondt fijn. oogh geuefi.

Van Ipaer hy kreegh den moedt, nae 'themelfchegelöef^

Vi^ori ! kloeck_fldaetj iJtcïon ! door dit lijden

De fel <T>arit aerdfhefofghefuyuertgaet door-fnijden

De ijelden '-van aT^er, tot datfy by hem raeckt

In ipïens ruiergheen pijn maer lufm liefde blaeckt.

En
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En foti'^^t gheenfchatide -^ijn^ "^aer't dat hiernae de hinder

s

Che/proten uyt denfiam vanjoo n/eel cloecke "binders

Men foud' <tf-aerdigh fïenl doch hier niet n/oor en nji-eejl^

LoioUy m denfoonfd leuen 'svadersgheeji.

Laet ons nu oock^ mt licht die "pjjjè mannenJlellen,

Wiens toelgheftjeden pen en tonghfalneder-yellen

Al 'tk^tterfcheghefpuys. Niet anders als eenjieen,

DaerJy aljiooten t hooft, t's Bellarmin alleen.

Siet eens Canijim: al 'tgheen njan hemghefchreuen

Sd "borden enghepreeckt,/al metter daet beleuen:

T^efchriften doenghe'Soelt, 'tlpel fireken feer njer^eckf,

Maer by dees f^eeghevoeght de deughty ^eelfierckir trtci^.

Wat tijdtSuarez^falin -ifetenjchap nochjieken,

Sijn boeck^n diemenJiet[eer claer aen iederfpreken:

Die <-veertich iaeren langh als Leeraer loordtghehoort,

Wat "donder datmen maeckt oraJ^b njanfijn "boordt}

n)at Va/que?:^ niet alleen in die les ü eruaren^

Die de nature leert ^ maer kan met defeparen

Hetgheen a/eel hooghergaets dat hy dOudt-'Viiders al

T>ie eertijdts zjjnghe'^eeji met aendacht lefenfal.

Hyfal heel Spaignen door , infoo '-veelyoijfefalen

y

Door fijn 'Xiernuft ^erflxndt Godts "boordt gaen achter-halen,

Alsoock^de echte Schrift, en fal dan nader-handt

Door een <X)erheuenpen doen leuenfijn ijerfandt.

Aenmercktghy hoe de les '-van Maldonatm eeren

Oock^de Frelatenjelfsy en die een ander leeren

By hem terfcholengaen} Hy is't dié te Sedan

Toont datter een lefuit '-ueel ketters Ifinnen kan.

Wie t's die uleen lof Gregori , fal ^verkonden}

Siet hoe Molina gaet met Lef.as doorgronden

'tOheen de rechiveerdigheyt '-vereyfchi yan ieghelijc^k^

En toont "^aer oockjeri nes defchael fn'acckt onghdi^cfc

D z Wilt
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VFiltghy de neevBigheyt rum Salmeron aenmerck^rty

£» ruan CorneÜHSy met hun gheleerde "denken?

Ofi de -^elfprekentheydt ram defen gulden-mondt,

VVaer me dat menigh hert heeft Talmim doorlsondtï

Oft blickfem en het ruier die daerlpt Stmdu komen^
En uyt Mddridiui, loAer <-üoor de rotfenfchromen}

Ofi oocks^at dat zAugier in'tfegghen al njermagh,

In luien dat ieAr TPoordtfchi^nt eenen donder-Jlagh^.

O herten yolnjangheefiuyf^Mrheydts borB ghefoghen.

Wiens rufl dat arbeydt ü: die nas Godt opghetoghen

Aenfchoulpt met <-v ijerflandt 'tlicht ^an dien daegheraet,,

Waer doür de duyjlernü der ketterij 'vergaet.

Dan is^t datghy. nae hen de longheydtfultjien loofen,

Diefonder hoap' van loon de 'Utaenjchap verkoopen,

Ênfiorten m't ghemoedt der Chrtfettjcke leught.

Ter T»ijl het Voeghftem ü, de "^ijsheydt en de deught.

"^arret, f»ie kan njan nj, oft, Ouiedo,f^ijghen,

Tl:>eeflerren 'Xian het Suydt ? Ia Lechi ftl njerkrijghen
;,

ZJ lieuen Realin, Voor toevlucht vandefadt,

Enfegghen datghy zijthaer aldermeefienfchat.

€fi -Vcrel die t'aller tijdt hebt d' ooghen neer-ghejiaegheny

En ia -^iensfoetghebedtfal nemen baer behaeghen

De onbea^le^kte Maeght? Enghy loeefl oock^gegroet

In't midden nuan dtt n^olck,, o Claudi edel bbet.

Den eenen diejfat hem tot loetenfchap begheuen,

Den ander door hetf^ecrdt ^vfrliefenfil het.leuen,

Feeloock.na^ ÓoBen VVeHgaen Voeren. Godes.licht^

En reyfm daer defon kg?m feldenini't ghefichi.

Maer l^eet, dat.uloen plicht en ampt is te regeeren,,

te loak^n <-voor het heyr, en 'tonheylafte kieren:

Dit Iportnuan. ^v <uereyfcht, o Claudi^ datdefi^em^

Van d\eerfie Vaders, bfy' m dck^n erfghemerna,. . ,

*V,- r
' "' '^

c
•'

'-

'

Dieim
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Dien nAquauiua Volght, '^iens ouderdom en iaeren

Ghetuygbt het Iceerdigh hooft bekleedt met -fvitte hayren,

tX^e hem aenveerden fal 'tbeleydt enjïeaeren laj?,

Den -Jpelcken in'tgLetal'-van dagh tot dagh aew^dH.

Caetj Fitellefctj ^joort m't Ufiigh pack^te draghen,

Een "^ijs en kloeck^ojerjiandt moet tiae gheen iaeren njraghen:

Den groenen ouderdom, daer toe een [nellen geeft.

Verlichten ditf^aer pack^, ver/oeten't aldermeefi.

"En f^ijfelt daer met aen^ ghyfult den dagh aenfchou-^en.

Als men nae hondert taer het lubde fa.1 howioen

Vttn dat Loiola eerfi dit heyr heeft inghejlelt.

En door des Tamghebodtghetrocken is m't fuelt.

Danfahnen ouer ai, dojer w^e kinders "^oonen.

Met blijdtfchap en met njreught nj danckbaerheydt betooneni

'Dat ü dat ieder een met Ipotider ful aenjien,

Hoe dat n^ermeerdert is het kleyn ghetal njan thien.

Maer bouenalfal 'thooft 'van al de Coninckrijcken

De Koomfche (ladt haer <-ureught in v triomph doen blijckeii,

Enfietghy niet, hoe ditt den "^ijdt-'V-ermaerdenKaedt

En memgh Qardma,el met a^lijt al der-Jpuertsgaet?

Vrbanns 'tOpperhoofi befieekt [elf w^e kercken,

En danckt den grooten Godt <^oor defe "donder 'bereken,

Hy biedt V njeel gelucks, en dat ickjtmeejie acht,.

VVaer dat het 'theetjle is, daergheeft hy nj de loxcht.

O Muti , "^at een vreught fal dan njfiel onfleecken.

Als aen ^vfuUen doenfoo Vriendelijcken teecken

De groote ^arbarins} en als in w^e yreught

De hcele "bereidt Jol '-jerblijdt 7:jjn en ^erheught?

Soo is't dat Godt dit heyr fal nemen in beloaren.

En tfaemen doen in deught opgroeyen en in iaren;

Denftperte» haet en nijdtftl zijn ^u meef gelittk:

Den^palmfchiet m-'^fi op als hygevoelt den dfuck^

D 3
Bien
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Hier treckt my op het Uetfl met fijn heelfeegh-btter ipefen

Berchmmni lieue fel. O, noyt ghenoegh gheprefen!

O eer a^an't Ü^der-Undt! och! fpat een fuyner licht

Van maeghdelijcke deughtfchijnt uyt <-ufldghefcht!

Ickjïe "^el V ^ermaecf^j tck^fe die liefïle panden^

'Dteghy daer ijoor ij draeght bejloten in de handen:

Hier inghy toeylucht '-vindt in allen tf^en noodt

^

Hier me ts't dat ghy "fpenfcht teferuen oock^ de doodt.

Gheluckigh hnghelinghy den hemel fal niet lijden

Datghy hier langher blieft , rnaer nj aen d'aerd benijden.

Volght haerdie 'X> ^roegh roept: pluckt bloemen Neder-Undt,

Engaef^erchmanntis graf beflroyen t'aUe kant.

Aldus de Liefde Godts, met al dit foet neertellen

Van 'tgheen de naefle eenlo Loiolas me-ghefeilen

Soo fouden tot Godts eery als'smenfchenfaligheydty

En lijdenj en befaen met groote ijromigheytj

Vermaeckte 'tMinnaers hert: iae gafhem oock. de loette»

VVaer me hy 'tlegher foud' aen alle kant befetteny

En middels om fijn a/olck. te houden in hun jeught,

Op dat niet met den tijdt <-ueroudere de deught.

'tVVelck^ als de Liefde nugepelt hadd' njoor fijn' ooghen^

En door het njeldtgheleydt^ heeft met de knieghebooghen

Haer langh-ontjfannen boogh , doen namfy in de handt

T)enpijïy iDaer me datfy het allesfchiet in brandt:

Syfiy: Hetgaet njoorgoet\ enfonder langh te -ioachten

Trok,Jy den boogh heel uyt, en dat njan ganfcher klachten,

Enfoo den pijl noch neloogh foo fy fy: Groeten Helt,

^l V^tghy heel in njlaniy loordt hier door meer ontfielt.

En daer me njlooghfy heen, <-van ipaer fy loeu gekomen,

Maer die den minnen-fchtcht hadd' door den brandt 'vernomen^

Diefagh rondom end' om,foo rafh hy loiert ontlpaeckt.

En nep: Van l;tens fcbicht ben ick^foo diep geraeck^}
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Ey mdgh ick^ haer metfmt die my beeft ntoghen fchieten^.

O "^reede Liefde^ '^reet, <-u honigh foet verdrieten

T>oet leuen my een doodt^ ghyfeeckt my heel in brandt^

En jaemen perfl ghy uyt de traenen talie kant.

VVaer toe al dit a^ertoogh ? oft -iviltghy my bedrieghen?

O neen! ick, ken V Tt>el, '-u njier en kan met lieghen^

é^ïaer laet my noch eensfen, leydt my noch eens m't <-i/eld(

Daer ghy oj Compagnie in orden hebt geflelt.

En magh het dan met zj^n} loiefalfe noch eens toonen}

Den Vader die heeft recht te tioefen byfijnfionen;

Loopt fin, en maen, enfierr', loopt rafch a[nellen tijdt,

Ghy zjjt het
,
ghy alleen die my 'tgefcht benijdt.

O Godt !ghy fet my hier, ghy "^eet mijn groot njerlanghen:

Wanneer fal ick, doch eens hen om den halsgaen hangben,

En groeten mijn ge/lacht, en bieden bengeluck..

Die met myfulienJlaen de handt aen ditgrootftuckj

Soo bUeckt, en brandt fijn hert, po ylammen aljïjnjinne»:

Nu '•voelt hy 'ïi?at dat is Godt eens oprecht te minnen:

En roept nu anders met omtrent den hellen nacht

Dajj, Ógrooti eetf^igh goetj hoe kleyn leordtghygeachtt

De
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De Societeyt I e s v.

Non eft qui fe abfcondat a calore eius. Pfalm. i8.

Cee» landt en isfoo verr van hier, ofick onjleke't door mijn vier.

ONoyt rvermoeyde San, die met nj gulden "^xghen

Aen heel de loerelt deylt de nachten , en de daghen^

Die door ^ foeten fchijny en met <-v furper-root

Verlicht aji 'ï»atter is, en treekt als uyt de doot:

Die 't al ruerqiiicken doet 'tzy menfchen, ofte dieren.

A-s oock^de <T>oghels /hel die aen den hemel füneren.

En heeten tii>elle-com den foeten daegheraet

,

De dochter rum de Son, die Voor haer ^uader gaet

:

Dees
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Dees "^erelts kiltere oogh^ die met t/ heete ftraelen

Voor-fni^dt de a^afie aerd' , en "^eet daer in te daeletty

En loerck^ daer Ivonder in, lae ^an een klompken flijck,

Brenght njoort dat edel gout, en maecki de -ï^erelt rijck.

Door njfietm' op een rots de diamanten groeyen.

Door n/ in een '^alley de fcboone bloemkens Moeyen.

O licht! o "donder licht ! o fiel <z>an de natuur f

Hoe menigh duyfent mijl doorreyft ghy op een uur!

"Bn dat met fulc^ een klachty 'fx^y met een foeten morgen^

Oft met y middaeghs <-u'ier\ njoor a; is met ijcrborghen:

Daer ü geen landt foo yerr\ dacr ghy met kgmt omtrent

^

Geen landt foo naer den Noordt, of 'tü nj loei bekent.

'Den bonten Mofcouit die doet ghy oock.Jijn pelfen

Wel loorpen <-uan het lijf en lichter kleet omhelfen:

Aen Groen-Undt, hflandt me, dat klipper-tandt Van k^uTlf,

D^erfeyndt ghy ^an nj njïer, op dat het brandenfoulo,

lae mua Zembla fclfs d ist dats' v dert terghen

Met noyt'gcfmolten ijs, met lioit-befneeulvde bergen,

Ghy Jpeelt in haeren fneeulD, het ijs hardt als metael .

Dat fchroomt <-ufeetgefcht , en '-uloeyt oock^door een jlraet

O I E s V (^ompagnie ! o '-uier <-uan onfe tijden !

O hemels foeten fchijn ! [j>it al die nj benijden,

Ghy die daer oploaerts rijf , en ouer al <-v licht

En flraelen mede deylt, oock^ uyt des fons gefcht.

De loerelt Ifas nu koudt, daer toas noch Vier, noch leuen,

Godts liefde ipos vergaen, loicfaldie Ipedergeuenl

Wiefal dien faulpen gee(l ojer'Upermen} o "^ie fili

Belijdt Ipiedat ghy %jjt,jy doet het ouer al

Vl^el aen loopt als de Son, en lodt 'zioortaen fofchijnen,

Qp dat de loereltfe door <x) haer ijs njerdloïjnen.

Loopt ^oort <-uan eeul» tot eeuTp, enlpilt noyt blpjuen jlaen,
'

Soofal ru glans en fchijn nochaltijt fijoorder gaen.

E Deuis
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Deuis vande Societeyt,

AD MAIOREM DEI GLORIAM.

De So-

cieteyt

fpreecKt.

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

IHhouagrooten Godt^ o memjèer hoogh <-uerheuenf

Weerdt in eengulde fon met peerle» rijck^ghefchretfen.

Voor l^ie dat altijdt knielt den eerjlen Cheritbïjn-y

Van lifïens vier dat hrant denhooghflen S'erapJJljn:-

Tot y is't dat tck^/iier, tot v driju' ick.mijn febichten:

Chy light alleen int hert, injiel, in mijngevrichPen^

Hoe dich^ils "Wenfch' tck^ met, als ich^ de pees ho&r/Iaen,

Achymoghtick.jmoghtick^ eensy ach, mogbt ick^mede gaent

Elacsf
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Elaes! mijn Ktnders liefdie houden my heneden.

Die lod ich^ tot ij eer-y tot ur^en lof bejieden^

Tot meerder' ecre Go^is: die ij foo niet en mint,

Diefchriju icf^uyt den broo, dat is een bajiart kint.

Dan , y zj lof /VJ^ ben ge'^orden een bly moeder,

^Kenjle noch onder hen met een onaerdigh broeder.

Tot meerder' eere Godts heeft ieder yoor fijn ipoort.

En leilt daer voor verbrandt, Ipilt daer voor fin Vermoert.

Siet hoe LoioU '-vlamt nu njan 't canon gefchoten,

Dat eertvjts,foo my dunckt, de liefde had' ghegoten:

Al had' hy aen fjn been een grourïvelijcke fmert,

Nochtans "^as hy ge-^üondt a/eel dieper infjn hert^

Uy fey den oorlogh op aen Mars , en aen ^ellona,

Hy loiH een vromerfrijdt als die van Tampelona:

VVaer hy oock^ den laurier aen fjnen vijandt nam,

VVaer toe dat Qefar noyt, noch Alexander quam.

Vm dien tijdt enftondt, tpat doet hy doch, als branden}

Enfeyjfdt een heeter njier nae heete Mooren-landen,

IgnatiHS ii nfier , 'ten k^n metfiiUefaen,

Iaejiet,oock_ daermen't blufchtydaer neemt de 'ulam noch aen.

En nae dat op Xauier den Moo^ eens heeft gaen ruflen.

Wat heeft hy niet be/èylt^ loat njerr-gelegen cuHen^

Hy heeft het kruys geplant onder den Indiaen,

En "ïoaer omtrent de fon de foerte menfchen gaen.

Het is de moeders aerdt, het bloedt en kan niet Iteghen,

Al '^at <-uan arents kgmi dat Ipilt om 'thooghfïe fTjliegen*

Een moedergeeft haer Ittji en driften aen haer heelt:

Daer is 'ken "Sveet niet "^at, dat in de kinders (peelt.

Tot meerder' eerc Godts flaet ieders lijfte panden.

Tot meerder' eere Godts gaen Jy in 'uremde landen.

Tot meerder' eere Godts en ifer met te groot.

Tot meerder' eere Godts gaen Jy 00ckarnde doodt.

E 2, Beve-
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Beveftinghe der Societeyt, op den feeftdagh van SS.

C o s M A s en D a-m i a n v s.

j, 1- .1 ƒ. . .. <. Siet hoe dat den hemel, ftaet.
FellClbus aufpicus.\ ^^^ ^^^ t'^ceewaerts inne gact.

LAet 't/lieden l!>pjdt en hreet t; -pimpelsy ''vUg, en <-vaeneï2y

Licht ankers, kabels los, en lexchtgeen "Volle maenen:

Sa, '-ueerdigh fcheepf-getuygh-,fa, 'veerdigh nae den maji,

Laet 'tfeyl ten Vollen uyt, derr^int diejiaet nu yafi.

"En Ipiter nae docbge-pacht? enjtetghy met dees lichten,

Voor loie den ipint, en %ee, en fiormen moetenfiPichten?

Hoe helenfiaenfy met daer midden in de locht,

Om lejdtfmans y te zjjn tot eenen kloecken tocht}

Stiertj
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Stiertj roert dan t'z^e'^dertsin., leant als dees hchtenfchijnm^

Ceen orf^eer üfoo trotSyoft moet tcrjlont 'uerd'^ijnen:

lae Ipint, en golf, m baer^ en ongetemde ffroonty

Diejlaen als maghteloosy gebonden inden toom.

'tEn ügeen Ledaf-draghty 'ten %ijn geen fi»aene-kinders:

Fo'éten fioijght hier ftilyghy TJjt maer leughen-ruinders.

De broeders yan dat vier daer Troia door n/erdlpeen,

Ey! feght loat ijfer dochrnet hen en zee gemeen^.

V meyn' ick^ lieue paer\ nj meyri tck^ "^aere Broeders,

Chy die "^el eertijts "ioaert oock^ voor V doodt behoeders:

V meyri icl^ Damiaen, V ^ojma , door <u doot

Soo krijght ghy mollen laH njan defe nieulee a/loot.

Wel fiet dit fchip eens aen, het feylt op V genaden,

't Is met gheen gettyoft goet, oft kQopmanfchap geladen.

Hier ü gheen ander Ipaer' als lichaem^Jtel en bloedt,

lae die zjjns' oock^gereedt teflorten inden bloedt,

'tGheloou' ü hunne "-vracht, dat njoerenfy ten beflen

De ronde fperelt om, nae Suydt, ?<^ort,OoH, en VVeften.

Dat loijB de vltgh -r; aen, die op hun maftenfïxieep,

Denfeghel Van hetfchip, daer't al jijn k^aght njan heeft,

O Iesw fieten naemi o naem <-uol van genuchtenl

Wat defen naem befclnjnt,tem^eeH en Jlorm moet Ofluchten:

Hetfout, en bitter-nat <-jan ntjdt en tegenfpoet,

zAüeen door defcn naem,'^ort honich-fuyckerfet.

VVt kracht njan defen naem foo fullen jy gaenfiecken

Al~ïvat '-verborgen ü, de noyt-befochte hoecken.

Syfeilen geen pilaer als 'tlaetfe ^an hun "^erck^

Maer feyïen voort en '-voort, in onioeer euenfercki

Wel aen dan kloecl^ vloot, het zjjn nu hondert laeren.

Datghy op defen dagh te zsefvaerts in quaemt vaeren:

Vaert, roert
,
feylt , fiiertfoo langh te recht' enjlincker handt.

Tot datghy volgelems lueer k^ert in 'fvaderUndt;.

E 5
De
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De Societeyt belooft oock vruchten nac hondert iacr.'

In fcncda vberi, ^fai 91- { fJeKZuchlhTer,

T AetSimdd gïngh ick^ defen boom

\^ Vlanten by den "Water-Jiroomj

fc^docht hy fil blijden fiae»,

lae oock^groeyen altoos aen^

Tot dat hy -^ordt hondert iaer.

En meer eeuleen noch daer naer:

Want fijn "tortel heeft de njloety

Die de boomen tpajfen doet.

Maer
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Maer 'ken -^ai noch niet van daer.

Of ick^'^ierdt temfeefl gs^ner:

t>aer qmm eenen Noorden "^int

Vctnde feljle dtemen n/indt,

Bn blies al fijn gramfchap'uyt

Otter defe Peere f^ruyt.

Hy T»o(t 'tellen die, foo 'tfcheen^

Oft loei fcheuren heel njan een:

t>m fi^rac]^ ick^ tot hem en fey^

Keert nj onloeer na de ley,

Nae de hoornen a^an het tifout,

1>aer ü menigh fiercker hmt,

VFaerom doch dees ionghe plant

Soo beBormt njan alle cant}

Maer al blaefdy noch foo flijfy

Noch foo ruym^ en noch foo rijf,

Euen W foo Jlaetfe ruaH,

En geckt met nj ouerlaÜ:

lae groeyt Joo ijeel flercher aen,

Hoe g' haer meer "^ilt doen ijergaen.

n)es fal ( Tüte het [pijt oft rout)

^Itoos zjijn een ieuchdigh houty

Wel gelpvrtelt , W bevrucht,.

€n njroom teghen al gerucht.

Wildy "^eten njan ivat handt

Dejèn boom eerB is geplante

Van Loiola kreegh Iry naem,.

Van tempeefien roem en faem:

Vruchten droegh hy njan't begin.

En nae hondert laer niet min:

Want hy. heeft den feluen aert.

Schoon hy ü een (mip' beiaert.

De
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De Socicccyt tracht nac 4'ccuwiglieydc.

Non cftmortalequodopto. {Ji'f^f/^t*

HOort, Lefer^ hoort "^at dat bediet:

Den %dder die ghy ftekin fiety

Hy toont v de Societeyty

Die loopt den rinck^ njxn cteew^igheyt»

Het peerdt daer defen man op rijt.

Dat is den wlug, en fnellen tijdt.

Als dten met <xt ks^t op de baen

Dan teeet het niet yan traegh te gaen»

Ghj
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Chy light in eenen fiillen droom.

En dit loopt met een ijoüen toom^

€n dit loopt menigh honden mijl.

Als ghy maer rn.fl een kleyne loijl.

Enfoo "^aer ü des loerehs loop,

rOaer loopt hu doch al otter hoop.

Den eenen loopt om eer, en pracht.

En fleunt op'tijs van eenen nacht:

En eer dat fijnen hoorn ü groot,

Soo ü den planter fefmael doot.

Het minjie dat de kans eens draeyt,

1)aer lightfjn heelen flaet bekaeyt.

Een ander loopt d'^eers door de ^f^.

En feylt daer nae een gulde ree:

En is daer , om een tfeynich gout,

Soo dickypils tot de doodt benomi>t.

Een ander loopt 'kjn -ïoeet niet -^aer.

En dat dttert tien en tlointich laér.

En is dit met een "donder dinckj

Hoe loeynigh Jlek^n defen rir^kj

Hoe "^eynigh flieren hunnen loop

VVaer dat den hemel is te hoop}

Waer elcken '-voet-flap die ghy jlelt.

Tot V groot <^oor-deel Ipordt ghetelt.

En hier is't dat Loiolas heyr

Soo langh nu heeft gheftïtrt de fpeyr.

En houdt fich op de rechte baen.

Het fet den rinch^ recht yoor hem fltun:

En is nu feker ^an 'tgenein.

Want fet de lancy moetter in.

Ick^ bidd' V, Lefer, zjjdy f^ijs.

En loopt om geenm andrenprijs.

F AF-
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Om^cvdt reden ruerfcheyden Religiefife Ordcm op'

cuerfcheyden tijden inde H. Kercke njevnjcveckt-

\i^n^ende npimentlijck die^andeSocieteyt Iesv..

W^^® E" groote ooglie van d-algliemeyne voorficli-

S ^^^ ff
tigheyt GodtSjghclijckfc hare forghebeftreckt

3 ^^KJ^ ^^^ ghefchapene dinghen ,. alfoo ncemtfe

$^..^^^^ eyghenthjck en in'c befonder haer ghemerck

op de regeringhe van hec fchoon, bouwfel derH.Kercke..

Tot wiens bel^^oudt an weluaren fooder van noode is datfe

op'
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op fulckc tijden cnde plactfcn onderfet worde , dia-fc Eerjf

e

dreyghc te vallen , foo wordt men ghewaer by ondervin- rede»

dinge,dacter noyt ghebrccken is van foodanigliefteiinfèlen
J^'^jJ^/,'^

als den noodt foude moghen vereyfchen. Onder defe zijn gten ««-

wel altoos de vernaemfte gheweeft de Rcligieufe Oi-g^^M'^

dens, die onder het beleydt, al is't van verfcheyden inftel- ^j^°\^",'

ders ende reghelen , dit eenigli wit nochtans foecken te derjlandt

betreffen, datie, foo waeroft wanneer erghens het Catho- '^^"defj.

lijck gheloouc oft de Godtfdicnftigheyt comt te bcfwijc-
"^

,

ken, delelue ofttcghenden val houden ftaen , oft mee
cenen nieuwen ijuer wederom oprechten. Eer de Socie- Florimu--

teyt opftondt, wafier fchier de hecle wereldt door foo ^^^^ ^J ^

groote onwetentheydtenJcmif-achtinghe van Godlijckei.i.c.is.

dinghen, oock onder de Gheeft:elijckheydt( aen wie het

toeftondt de fielen te bewaeren ) dattcr niet anders uyt

volghen en conde als ketterijen en dolinghen : de welcke

wu hebbende het veldt ghewonnen met eene iammerlijc-

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

bende te weruen: door wekker voortgangh en ftichtbae-

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

Tchappen, niet alleen de fchaepen, maer oock de herders

feliic binnen fpoor fouden blijuen,ort,m-gheval fy daer uyc

gheweken waeren , wederom inkeeren. Dus hceftraen

ghcfien tcrftont in't beginfel vande Societeyt, foo waerfe

haeren voet ftelde, eenen nieuwen luyfter ouer alle Kerc-

kelijcke dienften comen , de welcke nu niet meer onghe-

fchicktelijckals voren , maer met behoorlijcke fèeghbaer-

hcyt cnde eer-biedinghe ghcdaen wordende
,
quam den

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

empel van hunne ouerigheydt navolghden,ende in plaetfc

van ontuclix de deught mee de vreeiè Godis begonften te

F 2. aen-
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aeiivecrdcn: foo datter vele met traeiiende blijdfcliap hier

van den alraoghenden Heere danckteii, ende voor ghewis

hielen, dat dele nieuwe Religie van Godt tot dien eyndc

was inghefteltj op datte de Gheellelijcke t'famen ende de

weereltfcheperfoonen van defe bedoruene eeuwe tot hun-

nen {chuldighen plicht foude brenghen.

Tweede Andere waercn van ghevoelen, dat, ghclijckden Soon

i«rSe - ^°^^^ ^^'^'^ vercieren van fijne britydt de H. Kercke ver-

denheydt iTiaeck neemt in haere luftbaere verfcheydenheydt van al-

van vele lerhande ftaeten ende ampten, alfoodoor d* inftellinghe

j men. ^^^ Societcyt den Geeftelijcken llaet met defe nieuwigheyc

heeft willen vereeren
j,
datter een Religieufe Orden foude

weifênj, die noch in kleedinghe^ noch in uytwendighe

manieren van doen foude ouer-een-comen met cenighe

Monicken,cnde eueivwel foude zijn een biddende Orden,

om de Chriftelijcke ghemeynte in't befórghen van haere

faelighcydt om niet te dienen. Het was eenen beklaeghe-

hjcken tijde, inden welcken dien heylighen naem van
Monickcn door d'ouerhandt vande quaede tonghen vry

wat verfmaedelijckluydde, ende dief-haluen foo ghevoe-

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

de ketters ende fondaeren te vlocyen. Daerom achten-

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

naem ende profellie, met meerder ontfagh ende vrij-

igheydtfbo wel de fonden,als de dwalinghen aen te taften.

Soo veel ifler af,dat,ghelijck menighe Rcligieufenin gheen

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

weeft, de welcke fy metter daet hebben verkofèn: alfbo

menigh man inde Societeyt ghecomen is, die, fonder dat

èizk ingheftelt waere, noch inual noch ghedachten en fou-

de ghehadt hebben van Godein eenighe Religie te dienen.

Den
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Den meeflen hoop gaf voor reden van onfe inftellin- Derde

ghe het nieuw ghewelt der ketterijen, van de welcke de '"*''"'•'

H. Kercke door d'afvallicheydt van Luther ende meer Jun/Tcr

andere fijns ghehjcke fterckelijck beuochten wierdt: kemnn.

want alfoo pleegh de foete befchickinghe ende wakende
voorfichticheydt Godts teghcn nieuwe ghebroetfèis van

Satan nieuwe leghers te bcfchrijucn, ende die onder 'tbc-

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

vijanden teftellen , om den fchilt aen de felue te bieden.

Soo hceftfè den H. Auguftinum met de fijne in't velt ghe-

llclt, min noch meer als eenen Paulum, om dat hy de

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

gianen foude verwinnen: op de fekie maniere hecftie in

verfcheyden tijden verweckt nu den H.Arhanafium teghen

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

nu den H. Hieronymum teghen louinianus, Heluidms

en Vigilantius
i
nu den H. Norbertum teghen Tancheli-

nus, nu de HH. Dominicnm enFrancifcum met huiiuyc-

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

glius , Buccrus , en al dat heh'ch ghefpuys ghewapenr met

ontucht ende ongodtlijckheydt onder den fchijn van

Godts louter woordt (datfe nochtans ouer al vervalfchten)

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

verfcheyden Prelaeten, Religieufen, ende andere gheleer-

de, achtbaere, godtvruchtighe mannen, die hen fouden

wederftaen : euen wel, om dat den duyuel niet en foude

fchijnenmeer maghts te hebben in fijne kinderen om de

H. Kercke te bevechten , als de Godtlijcke wijsheyt in

hare dienaers om die te befchcrmcn j heeft teghen nieuwe

vijanden eenen nieuwen legherghemaeckt , ende dkn on-

F j
der
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der het beleydt vanden H. Ignatius in'c velr ghebroglit,

gheuende aen den feluen, ghelijckaen eene Compagnie-
Colonclle, den naem van fijne bende,oft Societeyt Ie s v,

op datfenoycvergheten en foude de fondedijcke verbin-

tcnide diefe heeft, om onder fulcken hooft ( als den Sonc

Godts is )kloeckeUjckoueralte ftrijden, ende fijne ma-
niere van leuen nae vermoghen op het naefte ende voJ-

maeckfte nae te volghen.

HET TWEEDE CAPITEL.
Hoe de Societeyt I E s v Unghe imren te <^oren cvoor-

fejdt ü. Verfchejden hiftorien hier toe dienende,

H E LI I c K Godt fomwijlen met fchroomelijcke

teeckenen,fooin deiochr,als op der aerden, d'aen-

Haende plaghen ende ftraffen te kennen gheeft j alfoo doet

hyoockmcnighweruen fijnen toekomenden Teghen ende

gneluck vporfcggen , ofc door heylighe perfoonen die hy
hiertoe verlicht,oft wel dooreenighc andere figueren ende

vertooninghen. Dit blijckt al mede inde Religie van onfc

Verfchty. minfte Societeyt: van de wclcke indien wy gheloouen wil-
denpro- len dactcr ccnighe voorboden gheweeft zi)n onder d'ou-

vande" ^^ ^^^'^^ njeuwe Propheten , fiillen gheenlfins afwijcken

Sacutep. van'tghevoclender uytlcggers ende leeraers. Den H. Pro-

pral.67. phcte Dauid feght hy niet? 5^ ü krunck^ ghelooorden^miiergby
10. 1 1. hebtfe volmaeckt : wsoe dieren fullen daer in "ïipooneni den He-
Tom. i.in breufchen text leeft, Vipe compagnie, oft regiment derfolda.ten

pC'f'
^^ fildaer in looonen: door welcke woordenVeiafquez leert dat

cap'. 'i!
^^ Societeyt I e s v beteeckent wordr. Den Prophete Ifaias

annot. 9. noch klactdet : Gaet henen ghy raffche Engelen tot het a/ghe-
llai.iS.i.

l;yQf^)f efide ghefcheurdt '^olck^^ tot het a/eryaerlijck^i^jlckj

nae

G
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nae hei -^ekk^heen ander en is. Welcke praphecijc Bcnzo-

nius, Lummius, Bozins , iae de gheheelc werelt bekene in

de Societeyt I E s V volbroght te wefèn. Den H. Euange-

lift loamies , aen den wekken de toekomende tijden der

H. Kercke kenbaer ghemaeckt zijn,ftelt in fijne Openba-
ringhe defe woorden: Ende den ^vijffien Engel heeft met het Apoc.j>.

trompet gbehUfen, ende ick^ hebbe ghejien datter eenjlerre n>an
*"

den hemelgheuAÜen ivasop d'aerde, ende ha,er ü den JJeutel '-van

den put des afgrondts ghegeuen. Waer door Thomas" Angli-

cus, Oforius ende Bcllarminus bemercken dat claerlijck

voorfeydt is, dat nae de vier biddende Ordens, beteeckent

door de vier voorfchreuen Engelen, ten laetften een'ande-

re foude comen, om liaer teghen een nieuw-oprijfende

kettcrije teftellen. Ende wie ilTcr, of hy en flet niet dat de

fterre uyt den hemel gheuallen,die daer open doet de wijde

pootte der hellen, den afgheuallen Luther beteeckent ? te-

ghen den welckcn den H. Ignatins met fijne Compagnie
van Iesvs den ftrijdtopghenomen,ende hettrompet van't

H. Euangelie gheftcken heeft. Den H. Vincentius ende Trad. de

loachimus Abt hebben in hunne tijden 'tfclue beueftight, ^"^ ^P''

X£. weten, datter in- defe felle eeiiwe der H. Kercke een '
'^^'

nieuwe Orden van D06Ioren onder den naem I e s v foude

opftaen : wantfe fpreken aldus : Datter een niei^rj^e Ord^n

ende Religie: onder den naem Ie s v fal komen^die cenfdeels Clcrc^

k^n, eenjdesls leecke Keligietifen[al bcgrijpen^die in de fefie eeu^e

ende het eynde der "ïverelt fal uytfchijnen : dat dit een Apofïo^

lijcks Ordenfd'^efen^ende op ecne befondere maniere den dcsVaus

ghehoorfaemheydt onder'^orpen : de "^^elckc d'öpgheblaf-ne meejïers

ftzijnde woorden vande voorghenitldc Leeraers ) door ha-

re (ludien foude doen j\'v,ghen. fvlen foude gheen claerderc

woorden, oft die beter op de Societeyt pallen, connenby-

brenghcn.Voeren wy niet den naem 1 e s v? zijnwy ghcea

Orden i
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Orden van Clercken ? befluyten wy niet mede Religieufê

leecken,die wy tijdelijckc Coadiuteurs noemen?Maer wie
van ons fou de eieircn fegghen, 'tghene de felue Auteurs

vctchïen'.dat die Orden fonderlingh om de yrïjichyt desgheefis,

en befondere ionjle Godts tothder
, ghefrcfmfal^orden? door

Volmaecktbeydt alle andere te bouengaen , ende als eenen Benia^

min meer dan d andere 'Van Godt bemint fd -gorden ? dat de

Taufen door haer httlpe vredefuUen genieten} dat dit een Orden,

der Rechtverdighefel "^efen, aen de loelcksgeiont ii 'tlemn van

den Sone des menfchs Volmaechtelijch^ nae te Volghen^ en den laet-

Benzon, fien oogjl in defcbuere des Heeren te Vergaderen} diemen fcghc
ex loa-

^^fj^g g^ ^g contemplatie op eene ipolckejitten: en dat dit een Or-

Abb. ^^^ '^^"' yohnaeckte mannen loefenfalydis 'tlemn CuKisr lende

c. 10.8c derApoJielen onderhouden}!)zk en dicrghelij cke meer dingen,

A o"& ^^°^ neerlij ck ende loffclijckfy oock zij rijfchickt nochrans

c. i.in Benzonius ende andere der Societeyc Iesv toe^ wiens
lerem. voomemen ende forghe, foo wy hopen , altoos meer fal

zijn om Ibodanighen lof door ouertrefFelijcke dacden te

verdienen, als door ij dele woorden haer van d'acnghewc-

fcne eere vermetelijck te beroemen.
Hift.Soc. Omtrent vijfthien iaeren eerde Societeyt begonfte, is

torn.
2.^ Archangela Panigarola'Ouerlte gheweeft van't Cloofter

vande H. Martha te Milanen, een vrouw-pcrfbon van foo

. groote deughden, datfe feer dickwils van Godt toekomen-
de dinghen verftondt, en de felue voorfeyde : onder ande-

re, foofe forghvuldighlijck badt voor den groocen noodt

der H. Kercke, heeft haer Godt te kennen ghegeuen , dat

den tijdt naeckte , in den wekken hy fbude Apoftolijcke

Priefters vande Societeyt Iesv tot hulpe van fijne H. Kerc-
ke feynden. Nae hare doot volghende in't officie Maria
Arconata heeft aen alle de Religieufen fekere ghebeden

daghelijcks beialt, waer hiedc fy verfoecken fouden, dat

dien
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dien tijde doch moglite verfpoedt worden , ende Godts

belofte ghequeten : de welcke (y foo langh onderhouden

hebben, tot dat P. Benedidus Palniiiis met noch eaiighe

vande Societeyt, door 'tverfoeck van den H. Carolus Bor-

rom^cus, inde ftadt van Milanen tot hiilpe van fijnen Bi-

fchoppehjciten lall ghekomen is: wanneer die Religieufcn

'tfelue aen hem verhaelt hebben , cnde nae-der-handt met

brieuen oock aen den Seer Eerw. Generael der Societeyt

P. Claudius Aquauiua beveftight.

Als den H. Francifcns Xauerias fijne fludien inde Vni- Turfdl.

ucrfiteyt van Parijs vervolghde, hadde fijnen vader lalTus
^l\^{-

nu ghefchicktjOm degroote onkoftenjdenfeluen wederom hb.i.c.z.

t'huyfwaerrs t'ontbieden : 'twelck fijne fulter verftaendc,

die ahdan Ouerfte was in't Convent vande Difcalzen^heeft

door brieven haercn vader ghebeden , dat hy hem fijne

ftudien foude laeten voleynden : want hy van nu af van

Godt ghefchickt was om Apoftel van Indien te wefen.

In de fiadt van Arnhem is eene treffelijcke weduwe Raderuj

gheweeft met naem Reinolda , feer vermaert om haere '" Vira

heyligheydt. Soo Godt aen defe allede ftralFen deroorlo-
'iib,i''.c!i!

ghen veropenbaerde , dieouer Duytfiandt honghen, ende

oucr ons Neder-landt fouden komen, heeft hy haer mede
vertoont datter een nieuwe Orden van ReligieufePriefters

foude komen, die de H. Kercke teghen de ketterije foude

befchermen: 't welck alffe by fekere ghêlegentheydt inde

teghenwoordicheydt van Petrus Canifius vertelde , fes

iaeren voorden aenvangh der Societeyt, feyde fy , dat hy
ccn van die wefcn foude.

Inde woefteProuincien van Paraquarien is defe fekere

oucrleveringhe ghevonden: dat den H. Apoftel Thomas,
die in't beghinfel der H. Kercke 'tghelooue aldaer ghe-

plant hadde, voorfeydt foude hebben, dat in navolghendc

Q tijden
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tijden tot defe landen Apoftolijcke Priefters fouden ko-

Ann.Pa- men,draghende in hun handt een cruys , die hunne nae-
raq.iézó. komehnghcn 'tfelue ghelooue fouden leeren, 't welck hy

' ^'^' hen alfdan verkondighde. Dus als d'onfe hier van niet

wetende, door Godts Ichickinghe in die landen eerft ghe-

komen zijn met het cruys in de handt, hebben d'inwoon-

ders eendraghtelijck bekent, dat dit de mannen waereii

die den H. Apoftel Thomas belooft hadde.

/nn. Onder het barbarifch volck van Jtthiopien , diemen de
itthiop. Galen noemt, is fommighe iaeren eer de Societeyt daer
'^^5' ghefonden wierdt, eenen ghemeynen roep gheweeft (foo

cenighe die bekeert zijn betuyght hebben) datter binnen

corten tij dt witte Priefters fouden komen, die het landt

fouden van dolinghen fuyveren , ende de waerachtighe

wet der faligheydt leeren.

Soo deH.Terefa op eenen tijdt in haer ghebedt op-

ghetrocken was, héeftfe ghefien deghedaente van veleRe-

ligieufen der Societeyt I e s v, die in de handt fclioone wit-

te vendelen droeghen : 'twelck foofe met groote vreught
Ribera in aenfchouwde, feyde Christvs tot haer: Of ghy

Terefi^ wiftTerefa, hoe grooten bijftandt mijne H.Kercke van

lib.4c.;. defe ontfanghen fall Welck vifioen ouereen komt met her

ghene den Abt loachimus voor{ien,endein fijne fchrifcen

achter-ghelaeten heeft, tot trooft ende verweckfel van een

ieghelijck van d'onfe, om ghetrouwelijck C H R i S.T o in

iijne Societeyt te dienen.

HET
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HET DERDE CAPITEL.

T)cn ecrften mie princi^Mlfien inftelder der Socle-

DE Societeyt Ies v,ghelijckfe den naem riiet en hecfc,

fooenhceftfe oock niet den oorfprongh vanden H.

Ignacius.'waer inwy onfen Vader te min onghelijc^doen,

hoe hy beter geweten heeft dat defe Religie gheenen yondq

der menfchen en was,noch oock door fijn vernuft oft wijf-

heydt ingheftelt , maer door Iesvs Christvs alleen,

die de maniere van lenen, de welcke de Societeyt volght,

cerftmael door fijn exempel, en daer nae met fijne lee-

iinghe verbeeldt heeft. Dit ghetuyghen ons in den eerlteu

alle de Conrtitutien, reghelen, regeringhe ende oeffenin-

ghen der feluer: want ghelijckerwijs d'Apoflelen nae 't ex-

empel ende raeden Christi infuyuerheytendeaermocde

gheleeft hebben om beter het H. Euangelie te verkondi- ^«^^ ^^-

ghen, alfoo alle die in de Societeyt komen , doen beloften ^^"^^^^3

van eeuwighe fuyuerheydt ende aermoede. Wederom teyt i>-

ghelijckhen d'Apoftelen befonderlijck aea C h R i s t v s ^if"'
hebben opghedraeghen , om de ganfche wereldt door,

ten beliefte huns meeflers , de faligheydt der fielen te be-

(brghen: alfoo fpreydt haer de Societeyt I e s v door alle

gheweflen der wereldtjOm tot'tfelue voornemen te ghc-

laken. D'Apoftelen ende hunne naevolghers hebben nae

de Hemel-vaert Christi den H.Petrum als fijnen Vicaris

ende 'thooft der heyligher Kcrcke bekent, fulcken gehoor-

faemheyt bewijfende , als hem in de plaetfe Christi
toequam: alfoo doet oock de Societeyt,bouende ghewoon-
lijckc belofte, die allen Rcligieufen ghemeynis, noch eenc

G i befon-
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befondere belofte van gliehoorfaeinlieydt aen den Paus

van Rooitien , naeuolgher van Petrus, ende 'thooft der

H. Kercke.Ten laetften ghelijck d*Apofl:elen,volghens het

exempel CHRisTi,uytwendighlijck eene gemeyne manie-

re van leuen hebben onderhouden, om bequamelijcker

de herten der menfchen tot Godt te trecken , ende om be-

ter den gheduerighen aerbeyt in't bekeeren der fielen t'on-

derftaen : alfbo de Keligieufen der Societeyt ( 't ghene Pius

den IV. van henlieden {c^ix) ghelijckse den naem van I e s v s

aenghenomen hebben :, alfoo dóenfe hun heBe, om met loerckin^

leeringhe, ende exempelen onfenHeere IesvmChristvm itt

alles nae te yolghen, ende door fijne voetflappen te "handelen. In-

der voeghen datraen fegghen magh dat de Societeyt gheeii

nieuwe Orden oft Religie en is, dan wel eme hervattinghe

van dmftellinghe der Apoftelen, van tij dtalleen,ende niet

van naem, noch van autheur verfchillende.

Haerein- Ten tweeden , dat haere beghinfelen van Godt afko-
fieihnghe i-nen,ende niet alleen vande raenichen , beueftighen opent-

/IX
'

^'i^^ ^^^ hunne brieuen d'andere Paufen. Pauius den III,

foo hy haere eerfte inftellinghe ghelefèn hadde, heeft van

de Societeyt ghefeydt: Hier ü den gheeB des Meeren. Grego-

rius den X I II. verclaert , dat den H. Ignatins ende pjnt

medeghefellen Vanden H. GheeH ver'^eck^ zjjn. Infghelijcks

fèght Gregorius den XIV. dat de Religie van de Societeyt

Iesv Kit in de laetjle tijden door de Godtlijcke "uoorftchtigheyt

üvoortghebraght. Wat betoont anders de wonderhjcke be-

keeringhe van den H. Ignatius, die van eenen ibidaet al-

leen de wapenen ghewent te handelen , is eenen inllrelder

van eene foo gheleerde ende heylighe Religie gheworden.'

Wat betoont anders dat fchoon vifioen, 'm het wclck

Christvs met iïjn cruys ghelaeden aen Ignatius bid-

dende fich vcropenbacrde , belouende dat hy hem te

Roomcii
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Roomen altijt ghenaedelijck foude byflaen? Wat betoont

anders d'onuerwachte verandcringhe van den Caidinacl

Barcholoai^as Gmdiccionius, die van eenen vijandt van

alle nieuwe Religiën is fulck een vriendc ende voorvechter

der Societeyt gheworden, dathy bouen alle andere de üU
iievervoordert heeft? In der waerheydt dit en is gheen*

ongheil:aedicheyt van ghemoet,noch vangheuoelen, macr
eenheymelijckghewcltvan de Godtlijcke handtgheweert.

Ten laetften , dat de Societeyt niet van de menfchen,

maer van Godt haercn oorfprongh treckt, blijckt claerlijck

uyt d'approbatie van foo vele Paufen t'alle tijden by ver-

fcheyden bullen vernieuwt ende beueftight; uytdedeught,

volmaecktheydt, onverwinnelijcken moedt endevolftan-

digheydt van foo vele edele
,
gheleerde ende anderflins

trerfelijcke oft vermaerde mannen, die hen tot de So-

cieteyt hebben begheuen ; ten laetften uyt haere foo

grootevermeerderinghe, dewelcke binnen foo corten rijr,

niet teghenftaende alle de vervolghinghen , met eenen on-

uytfprekelijcken voortgangh ende aenwas der H.Kerc-

ke, foo in't ghetal der gheloouighe, als godtfdienftigheyt

ende godtvruchtigheyt, gheichiet is. Dit en heeft noch de

vernuftheyt van Ignatius, noch de wijsheyt van fijne

mede-gheièllen vermoght uyt te wercken , mits het de

cranckheyt der menfchen te bouen gaet; maer het is Godts

handt , die fijne Societeyt helpt ende vervoordert.

HET VIERDE CAPITEL.
Wacrom am defe Religie den nmcm njftnde

Societeyt 1'E'SYgeghemn ü.

HEEN blinder quaet als d afgunftigheyt, de welcke

niet aen en fiet waer opiè hacren tandt wet , ren

G 3 minfteii
G
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De ht~ minden datfehaer venijn magli uytfpouwen teghen die/ê

^^J/Jj'-i^^' li2ct. De ketters, foo wei Calumiften als Lutheranen, ghe-

}!a€}7t' lijckfevan hun beghinfel altoos ghebeten zijn oheweeft
Tande op de lefuiten, hebben dc feluc niet alleen vervolght met

u°"-~
wreedtheydt en bloet-verghietinghe in hunne lichaemen,

macr oock met lafter cnde fcheldinghe inden naem diefc

voerden, vandcSocietcyt I e s v. Delen fcheen hen wat te

fterckin d'ooghen , ende en konden niet verdraghen, dat-

ter fulck een licht inde H. Kercke fonde opgaen, waer door

hunne duyftere fuycken vande verbloemde 'redenen , dieiê

het Hecht volcksken voorhielen , (ouden ontdeckt wor-
den: daerom hebben al fchemerende teghen fijne ftraeleii

begonft te baflen, ghelijck de honden teghen de maen : iae

dat meer lacchens weerdt iSy als andwoorde verdient, zijn

maer tot foo verre in hunne blintheyt ghecomen, datfe dien felueii

nhande-
i'^^^^'t^j ^hciè in ons betichteden van hooueerdichcyt , felue

Anno aenghenomen hebben, als lofweerdigh. Daer is onder an-

ï 583. dere te Mulhaufen een ftadt van Turinghen,eenen Luther-

fchenWoorden-dienaer geweefl:,die by druck een ghefchrift

heeft laeten uytgaen, dat hy ende alle de Lutheraenen op-

rechte lefiiiten wacren,ende niet die van Ignatius deLoiola

voortcomende defen naem voerden. In welcke voorftel-

linghe foo hy fy feluen ketelde tot lacchens tos, ende alle

de fijne hen ftreelden als ouer eenen aerdighen vondt,

hebben hen allegader gheftelt tot eenen verdieilden {pot

der Catholijcken, van wiefe met goede reden befchimt

wierden, om datfe deien naem nu ghinghen voor hen
feluen vrijen , teghen den welcken fy als niet te voren

gheenen blaemoft lafter ghefpaert en hadden. Soo blindt

iSjfegghe ick, de nijdicheyt der ketteren. Doch wy fullen

op dit pas dele nieuwe lefuiten laeten vaeren,op de welc-

ke beter als op die vaade Societeyt pallen de verwij tinghen

van
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van hooiiecrdije,waer mede fy ons Liecken,ghemerckc den hjy comt

naem die wy voeren, enckeliick fijnen oorfpronirh ^^yx.ttytd'oot^

d ootmoedigheydc heett.
^^^^ ^^^

De thien eeifte Patres en waeren niet weynigh bela- ^- //«.«-

den hoefe hunne nieuwe vergaderinghe fouden heeten:
"'^*

waer op foo den H. Ignacius rijpelijck glielet hadde, ende

bemerckt, datter fommighe Religiën ghenoemt wierden

vande plaetfen iiaerder inftellinghe , andere van haere

ampten ofc principale oejGFeninglien , eenighe oock van

fekere deughden oft Heyliglien^ maer het meefte deel

vande fondateurs ofc inftelders felue ; vreefende dat,indien

dit ghcfcliil met verfcheyden ftemmen gheflift wierde, fy,

om hunne fonderlinghe liefde tot hem,defe nieuwe Religie

nae fijnen naem fouden noemen^hecft uyt een nederachtigh

ghemoedtop hen verfocht, datfe dit in fijn goetduncken

fouden ftellen: ende uyt verlcheyden vifioenen den wille

van Godt almaghtigh vcrftaen hebbende, eyndelijckghe-

floten ende begheert , datfe de Societeyt I e s v foude

ghenoemt worden : hier by btijuende met foo ftercken

opfet, dat hy opentlijck bekende, dat hem, gheene reden

ter wereldt daer van en konde trecken: iae beleedt , dat hy
niet anders doen en konde, 'ten waere hy teghen den wille

Godts dede, ghelijck P. Petrus Ribadeneira ende Polan-

cus ghetuyghen uyt hem ghehoordt te hebben. Wekken
naem daer nae oock Paulus den IIL luUus den III. Vms wordt

den IV. ende den V. Gregorius den XIII. Sixtus den V. '^''"'1*

Clemens denVUL beueftight hebben. Ende foo ten tijde y^^;!."

van den Paus Gregorius den XIV. fommighe defen naem jï'j^f.-

beftredcn, ende den feluen wilden veranderen, heeft defen

Stadt-houder Christi wclbefcheydclijckin fijne Bulle

beuolen, dat den naem van de Societeyt Ies v, met den

wekken defc Religie in haer beghinfel van den Apofto-

lijckeu
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lij eken ftoel vereert was , tot alle naevolghende tijden in-

de felue vaft en onveranderlijck foude blijuen. Bonen

iiient d'oodtmoedigheyt ende andere redenen, die den H. Igna-
ons tot tium beweeghden om deien naem aen fijne familie te ghe-
'^'"'^' nen, was defe wel de voornaemfte, dat hy voor fijne

nakomelinghen in den iHuen een groot profijt fagh, te

weten, dat fy onder den Itandaert des crtiys Iesv moellen

Ihijden , om 'tfelue ouer al te planten: ende achter-vol-

ghens het exempel vanden Sone Godts ( tot wiens heyr

ende ghefcllchap fy gheroepen fouden wefen) aldcrhande

fwaere, bittere ende moeyelijcke dinghen moeiten ver-

draeghen ; in plaetfe van vrijdom , boeyen en ketenen-, van
wellulticheyt, tormenten en pijn-banckenuytftaen,iaede

doodt meer dan Ket lenen verkiefen. Voorwaer defea

naem praemt ende verweckt ons met eenen gheduerighen

prickel, om een foo verheuen tijtel wel uyt te voeren:

principalijck als wy by ondervindinghe fien 'tgene den
H. Hieronymns nae d* experientie ghetuyght,dat hoe licht

den arbeydt is van onder defen leydtfman te vechten^ foo

fekeroockde vidorie is aen de ghene die maer den wille

S. Hie- en hebben van te winnen : Wy kinderenjkght hy, zjjn ondef

Pfai
'"ö ^^^

C^P^^^y"'
I E s v s ghekomen: onfen Capiteyn Iesvs Voert

nu hetpoeerdt , ende gaet altijt voor ons , ende vecht voor ons,

ende ver'^int den vijandt. VVyJleken de trompetten der Trie-

Jleren, ende gaen rondom fencho , dat ü defe "bereidt : haere

mueren mallen, ende "^y "borden verloinders. Laet ons dan aen

onfen Capiteyn Iesvs danckbaer "üxfeni "^ant door dien (^api^

teyn^ als hy vecht, ver'^mneu TJry.

HET
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HET VIIFDE CAPITEL
Hoc de H. Moeder Godts ^^tYoomjfe , ende ds

t^<rueede inflelficr <njfinde Socictep ü.

\'^\ IE malckanderen beminnen,zijn ghemeynlijck van

JL^ ecnen (in eiide gliencghencheyc.Ter wijle dan onfcii

Salighmaker ende fijne H. Moeder met een' aldermecftc

liefde acn malcanderen verbonden zijn, foo is liec, dat

ghelijck hy de Socieceyt altoos van herten bemint, alfoo

oock fijne H. Moeder tot de felue, van haer beghinfel af^

ccne befondcre gheneghentheyt ghetoont heeft. Dit liet MarU

fich voor 't eerft inden H. Ignatius fien, dicie voorquam ^^'^^'^^7»

met vcrfcheyden weldaden. Nauwelijcks en was hy ignaim:

bekeert, of fy heeft haer aen hem vertoont met het kin-

deken Iesvs in haere armen : waer door hy foo vcrfterckt

wierdtjdat hy federt niet alleen bevrijdt en bleef van alle

onfuyuere verbeeldinghen, maer oock cenen afkeer ende

walghc ghevoeldc van alle wereldtfche ijdelheyt. Bonen
dien vondt fich foo onfteken inde liefde tot Godt ende

fijne H. Moeder, dat hy corts daer nae ghegaen is nae

Mont-Serract ( eene plaetfe van deuotie, wijdt beroemt

om de menighvLildigheyt der mirakelen ende verfchey-

den weldaden die de H. Moeder Maria aldacr plagh aen

haere dienaers te bewij fen)ende heeft daer fijn ghcweyr op-

gheoffert, fijne kleederen verandert,ende belofte ghedaen

van ceuwighefuyucrheyt. Hiermede en hiel de goetgun-

fticheyt van è^z{c H. Moeder tot haeren nieuwen foon

ende dienaer noch niet op. Als hy teManrcfa woonde, ^'^f\
,

fchreef hy dat gheeftelijck boccsken vande Excrciticn,
/^J^^^^„

'twelck foo krachtigh is om den menfch tot de vol- vandc

jnaecktheyc te Icyden , ende foo diep van verholen fin-
^='""'

H nen,
^""^
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nen, dateer menigh Dodoor inde Goddicyt bekene heeft,

dat hy uyt gheene andere meer deughdts ende lichts,als uyc

dit alleen ontfanghen heeft. Wie meyndy heeft doen de
penne gheleydt van defen noch-roiiwen ende onghelecr-

den foldact , die nergens dan inde wapenen alleen bedre-

uen en was ? Ludouicus de Puente verklaert in't leuen

van P. Balthafar Aluarez ( die biecht-vader was vande

H. Terefa ) dat het Maria de Moeder Godcs felite was,

die haer dicwils. gheducrendc dit ghefchrijf, acn hem ver-

opcnbaerde. Sy heeft het ghetuyght aenden voornoemden
Pater, als hy fijn* Exercitien nae ghewoonte vande So-

cieteyt ghingh beghinnen, hem verfekercnde, datfe den

H. Ignatius. in*t fchrijuen van dcCc meditatien cndc ma*-

niere van bidden ghehotpen hadde, als zijnde een' ocfFe-

ninghe die haer feerbehaeghde, en diefe in. haer leucn me-
nighweruen {chic gheploghen hadde. Het is waerfchij-

nelijck dachier uyt ghefproten is d'andwoorde, die Igna>-

tius plagh te gheuen op de vraeghe, waer de Societeyt hae-

re beghinfelen ende oorfpronghenghenomen hadde:want
enfeyde anders niet,als,TeManrerajte weten op drc^plaet«

fc, daeE hy foo dickmaels vanden Sone Godts endh fijne

H. Moeder met verfcheyden verhchtinghea befojcht is

«tt^fCow-gheweeft. Schrijuendete Rooraen de Conftitutien vande
ptHuen.

5Q(-ie(-£yj;^ heeft menighe reyfcn dje viiite ontfanghen van

twee ( lbo hyft noemde ) raiddelaers 5. waer door hy ver-

ftondt I £ s v s, en. M a R r a, ak de twee wet-gheuers: aen

welckcr ordonnantien wy ons moeten laeten voorftaen,

dat wy meer verbondenen ghehoorfaem zijn , als acn de

fijne, raits de felue meer uyt huuncr beyder als u-yt fijnea

boefem qiiamen..

Wt wclcke ende meer andere weldaden,diede H.Moe^
d^r Godts aen onfen H. Vader Ignatius ,ende. door hem

aen
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<ieii ons fijne kinderen bewefen heeft: , wy wel moghen be-

fluyten, datfc neiFcns Godc door Ignatius de Societeyt heeft

voortghebraght. Waerom hy oock, milTchicn tot bckenre-

nilTe dies, mee alleen fijn'eerftc beloften, ende daer nae

oock fijne profelHc, heeft Gode voor den autacr vande ignatitu

alderheylidifte Maria willen opdraeghen^maeroock be- f^'A"'
^eertjdat alle fijne naecomelinghen,als die hunneRcligieufe ^oor den

Beloften doen, andere Heylighen maer in't ghemeyn, maer amaer

Maria in't befonder ende namentlijck fouden aairoe- ^^^
*^"

pen, als hunne vemaemfte patrooneflè, door wiens hulpc

ende voorfprake fylieden vcrfcheyden jonften ende voor-

deelen foo van haer, als van haeren ghebaiedijden Soon

in't belenen huns rocps, ende andere gheleghenthedcn iou-

den ontfanghen. Welcke fijne meyninghe ghelijckfe op

een vaft betrouwen fteunde, dat hy onlanghs uyt d'afte-

ólie van Maria t'hemwaerts bewefen ghefchcpt hadde,

is alfoo nae der handt door menighvuldighe faueuren ende

vremde ghcfchiedeniflen aen fijne Religieufen oock be-

ucftight gheweeit. Niet langh nae dat de Societeyt te
j^^ _y^^/^.

Loretten haere wooninghe gheftelt, ende aldaer de forghe teyt heeft

van het heyligh huys aenghcnomen hadde , Ifeeftmen /"''i'^^

rondom de hoofden vande Patres die'r biechte hoorden y^ys van

eene hemelfchevlammefienfpelen: welcke wat ifledoch Loretten.

anders gheweeft dan een teecken van liefde, waer mede de

H. Moeder haere gaften ontfingh , ende haere kinderen

inden ijuer der ficlen onftack ? Voorwaer in defe plaetfc

is't gheweeft dat dien grooten Apoftel van Indien en la-

ponien den H. Xauerius dien vierighen mocdt ghefchept xaneruu

heeft, met den welcken hy alle perijckelen te water en te doorhnl-

lande mifichtede , om de ghehcele nieuwe wereldt met ^^^^^^"j^

Godts kennilTe ende liefde t'onftcken. Waer in foo hem verwint

den boofen vijandt menidic reyfe fochte belet te doen, ^^^ '^'^j-

"
Hl heeft

"""•
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{ heeft den fclueii niet alleen door de hnipe van Maria
kloeck'clijck vervv^onnen , maer oock door't aenrocpen vaa
haeren heylighcn naem, uyc de lidiaemen van debefecene'

b ^^- menfchen veriaeght. Wat ial ick fegghen vanden Salighen

stawC- Scanifl.ius Koftka, die door haer vriendelij ck befoeck is

lanm, vethcught gheweeft, ende haer foet kindeken Iesvs in

fijn' armtn ontfanghen heeft? en wat vanden Salighen

t^/^T^ Aloylius Gonzaga , die fijn Icuen mirakeleulèlijck in fijne

dim^ ^heboortc door haer behouden,ende nae der handt met be-

lofte van eeuwighe fuyuerheyt t'haeren dicnltc lofweer-

dichlijck bcfteedt heeft? Wat van foo vele andere, ende
roeper namentlijck van P. lacobus Ledefma, Petrus Anafcus ,Se-

"denm' baftianus Barradas,&:c. diefc mondelijck tot de Socicteyt

de Sacie- gheroepcn heeft ? P. Thomas Sanchez fiende dat hy inde

^^P' Societeyt nieten konde ontfanghen worden om dat hy te

leelijck ftamclde , heeft fijne toevlucht tot Maria ghe-

nomen, ende door hacre hulpe van fijnghebreck verloft

zijnde, is aenveerdt gheweeft. Ick late nu vaeren alle die

treifelijcke mannen , P. Gonfiluus Silueria , Martinus

Gu'tierres, Ignatius Azebcdo-, Alphonfus Rodriguez, ende

duyfent andere. Wat voordeeleii en hebben defe vande

H. Moeder Godts niet ghenoten? ende met wat eene liefde

ende godtfdicnfticheyt en hebbenfè van hunnen kant niet

wordt ghefocht de {èlue te verghelden? Van P. Alphonfus Salme-
•vande ^^^ |^|gj^ j^^. ^ ^^ Saterdae2;hen vanden Vaften.fijne

terty orainarille matene veriaetende,altoos van onle L.Vrouwe
predickte : van P. Francifcus Turrianus, dat hy de Feefte

van hacre Prefentatie fchriftchjck ende mondelijck heeft-

houden ftaen;de welcke anderflins in perijckcl was om van
den Paus afghefchaft te worden ; waerom hy oock ver-

dient heelt op den feluen digh ten hemel te vaeren. Van
P. lacobus Laynes, dat hy dry volle uren m't alghemeyti

Coiici-
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Concilie van Trcntcn foo ghewightighghedifpu teert heeft ««'< voor-

voor hacr'onbevlecktc onttanghemlle, dat (y vaiide H. Sy-|*^"' ^'^'^

node meteen al-ghemeyn toelteramen,alleen is nytghedc- i^^liecktë

ken gheweell: iiytalledekindcrs van AdajiTi, dieaÜegader in ontftn-

in d'erf-fonde ontfanghen worden. Hdc wel defe deuocic^^'^"'^"

tot d'onbevleckdieyt van Maria noch eyghen en is ghe-

weeft aen P. Laynes , noch vremdc aende Societeyt : want
van haer beghinfel af,ghcduerende noch het leuen vanden

H. Ignatius, heeftfe defe opinie fooernllelijckbcherr, datfè

de feliie in hacre eerfte difputatie, als het principaelfte

pund^ om te verweyrcn voorgheftelt heeft. lae dat meer waer

ende te verwonderen is, dien grooten liefhebber van onfe ^"'fi '"'

L.Vrouwe Alphonfus P^odriguez (die haer oock wel met^ ^i^^"-

eeneheylighe vrijmocdicheyt tot den minnen-ftrijdt derre-

de beroepen ) heeft menighmacl ghetayght , dat de So-

cieteyt , beneffens andere redenen, t^ dier eynde oock was
ingheftelt, om d'eere van Godts Moeder in dit pund voor
te llacn : foo dat het niet te verwonderen ea is, darter een'

eeiiwighe ordonnantie by ons ghemaeckt is van defe fen-

tentic noyt af te gaen.

Op vele andere manieren (van de welcke hier haieden

int derde boeck noch ghciproken Tal worden ) heeft de

Societeyt ghepooghthacre Moeder, ende naeft GoJr, hae-

ren eerften oorfprongh te vcreeren , die ick al voorby gae,

om dit capiccl te fluytcn met de waerfchouwinghe vanden

Saelighen Francifciis de Eorgia ; den wekken (oo hy be- ' '

merckt had:le, darter fommighe oiidcr onfe Nouicien

waeren die Maria niet en hadden tot patróoncfTe verko- Die Ux^

fen, heeft hunnen meefter vermaent, dat hy op hunne ^;''^ "'"

faelicheyt wel achte foude nemcn,terwiilehy groot achter- vaiUna^t

dewcken daer van haddc.Wclckclijnc vreerc ghcenen ijde- de Soae.

lenwaenenis ghewceftiwaiit hebben naeniaels allegadei,
'^''''•

H 5
d'een
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d'een voor , en d'andcr iiae, hunnen roep verlaeten. Inder

voeghen dat wy hier uyt moeten bekennen dat, gheüjck

'cmeefte deel van d'onfe groote danckbaerheyt aende

H. Moeder Godts {chuldich zijn, om datfe van , oft door

haer tot de Societeyt gheroepenzijn, alfoo allegader groote

verbintenilTe hebben om haer op'thooghfte te eeren,im-

dienwy in onfen roep willen volherdich blijuen.

HET SESTE CAPITEL.
Hoe dptt nm Goh enh Maria, hn H. Igna-

tim dm Infidder en Vader n)ftn defe minfif

Societejt is,

H E L 1 1 c K eertij ts Godt almaghtigh tot ftichtin-

jhe van fijne H. Kercke Hechte vitTchcrs ghebruyckc

heeft, alfoo heeft hy oock tot oprechtinghe van defe min-

fte Societeyt ccnen man verkofen , die nerghens in eriiae-

ren en was, als inde handelmghe van wapenen. Defen

is gheweeft Ignatius de Loiola, aenden wekken Godt
inde ftadt van Manrefa op fekeren tijdt ( als hy inden

Godt gheeft opghetrockcn was) een fchets oft beworp vanden

Soacteyt <>Pg^"gl"i cnde vootdt-gangh der Societeyt vertoont heeft.

Mti igna- Hier verflondt den dienaer Godts 'twerck datter voor

'S"*^'
handen was, met al dat d? Societeyt oock in volghende

tijden aenghingh. Hy begheeft fich dan te dien cynde tot

de ftudien, ende al was hy nu dry-en dertich iaeren oudt,

en fchaemt hem niet onder de kleyne kinderen d'eerfte

beghinfelen vande Latijnfche fprake te gaen lecren. Daer

nac fijne ftudien te Parijs nu vervoordert hebbende , ver-

gadert ten deele aldaer, ten deelc elders , neghen medeghe-

fellen, met de wcicke hy den thienften de ftichtinghc van

de

G
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de Societeyc beghinc, die nac dsr handt in'c iier vijf-thien

honderc veertich vanden Paus Paiiliis den III. beueftight

is. 'cWelck alioo ghefchiet zijnde, wicrdc Ignacius ghe-

kofèn tot eerftcn Generael van fijne nieuwe familie. Maer hywordt

ghelijck hy defc bedieninghe niet en heeft willen aen- ^,T7''.

veerden, voor dat hem fijnen biecht-vader de felue by^
^

maniere van behoorlijcke onderdaenichcyt heufchelijck

ouerdronghen heeft: alfoo oock, nae dat hy nu den laft

aenghenomen hadde , is hy voor al beforght gheweeft,

dat hy fijn* onderfaeten voor alle naccomende tijden

met goede Conftitutien ende Reghelen foude voorfien, /cAr^/f

waer nae fy hen fouden hebben te fchicken. In'c fehrijuen "^^ C'»-

van defe hadde hy altoos enckelijck dit voor ooghen, wat
'*'*'""

"

tot Godts meerdere glorie dienen moghte: om de welcke

iekcrder te kennen ende te betreffen, Iiadde hy voor ghe-

woonte,dat,foo wanneer hy'er nu eenighe metten verihn-

de begrepen, en fehriftelijck op pampier beworpen hadde,

de felue op den autaer kyde daer hy MilTe dede, ende

met vele traenen verfocht, dat fijne Godclijcke Maiefteyt

doch foude willen ghedient zijn, fijnen heylighen wille

iT.ct behoorlijck licht daer ouer te verklaeren. Alshy eens .

by fy feluen ouerdochte, of hetoockgheraedfaem ware,

dat de kerckcn vande Profef-huyfen (die enckelijck op
aclmocdên moetai leuen ) met iaerlijcks incomen- fou-

den be/èt worden; heeft veercigh daghen langh op de

voorfeyde maniere Godt te raedc ghegaen , ende fijnen

heylighen wille verfocht.. Dit vcrhale ick in'c befondcr,

om daer uyt te {peuren hoe grootelijcks. den H. Igiiacins

ghearbeydt heeft, dat de Conftitutien. vande Societ-cvt

meer fouden een. wcrck ^cCcii door'c ingheuen vande
Godtlijcke wijshcyt ghemaeckt, als door menfchelijck

vcrftandt oft natueiUj.cke redenen.,

Nae
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'vercon- Nae dat de Confticutien nu aldus ghefchreuen waerco,
^^ght de

J^eefc hyfe door de gheheele Societeyt verbrcydr, eenfdeels

oin van een ieder te verllaen wat hem van de felue docht,

eenfdeels oock om die in't ghebruyck te iküen, ende alfoo

te proeuen ofse bequaemelijckfouden connen onderhou-

deii'worden. Ditghcdaen, zij nfe heel. Tonder by oft af-

doen (
ghélijckfe van hem befchrcuen waeren ) vande gan-

fche Societeyt aenghenomen , om in alles haere maniere

van doen en leuen nle de felue , als nae een ghewas endc

onfeylbaerrecht-fnocr,te fchicken. Inder voeghen datwy
met goede reden moghen fegghcn,dat,ghemerckt Ignatius

de medeghefellen eerll vergadert, de Conftiturien ( als de

fleie) aende Societeyt eeift ghegheuen , ende de felue ais

hooft en vader, met maght van generale ouerhandt, eerft

gheregeert heeft, hy voor den principaelften inilelder

ende fondateur naelt Godt ende fijne H. Moeder vandc

minfte Societeyt bekent ende ghehouden moet worden.

HET SEVENSTE CAPITEL.

Hoe den H. Fmmfcm X/fi^mvm den t<ru^eeden

piUer <ruft,nde Societeyt ü.

Jgn/itiut f ndien't gheoorloft is mindere faken met meerdere
en Xaue- Î̂ ende ghewightigherc te verghelij eken, foo dunckt my
vTudin- dat 'tghene Ignatius en Xauerius inde Societeyt ghedaen
ghenghe. hebben, fcer ouer-een-comt met het ghene d'Apoftelen

S/^T« P^'^'^"^ ^""^^ Paulus inde H. Kercke ghedaen hebben.

TahIhs. Petrus was van Chriilus 'thooft vande H.Kercke gheftelt,

Ignatius vande Societeyt.Acn den eenen en aen den anderen

is Chriftus fijn auys draghende omtrent de ftadt Roo-
men verfchenen, met belofte van hen aldaer behulpfaeni

ende
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cude ghenadigh 'te wefcn. Als Paulus Gode wederfpaii-^

nigh was, heeft laem de kracht Chrifti op den wegh van

Damafcus dweegh ende buyghfaem ghemaeckt : als Xa-
ueriusteghen den Godtlijcken roep fpertelde,is hy door

Ignatius ghetemt ghewccft. Godt heeft aen Ananias ver-

openbaert dat hy Panlum tot de bekeeringhe der Heydc-

nen gheroepen hadde: mfghelijcks heeft hy te kennen ghe-

gheuen aende fufter van Xauerius, dat hy hem tot de be-

keeringhe vande nieuwe wereidt wilde ghebruyckcn. De
loden hebben Paulum willen om hals brenghen , alfoo

wilden d'afgodifchc priefters de Bonzij aen Xauerius oock
doen. Pauliis is in eenc mande langhs de mueren van Da-
mafcus afglielaeten , om de handen van fijne vijanden

t'ontgaen : Xauerius heeft om de fclue reden onder de

bremen en tacken vande bolTchen gheichuylt , teghen 'tge-

weit vande wilde menfchen. D'onder-kleedcren van Pau-

lus ghenafen de fiecke, de roofen-hoeykcns van Xauerius

deden'tfelue. Paulus verweckte de doode, Xauerius al me-
de in groot ghctal. Paulus hadde eenen onuerfadelijcken

dorft van fielen te winnen : aenden ijuer van Xauerius was
eenc wereidt tekleyn. Paulus was aenden H. Petrus als de ignatitu

rechte handt in't verbreyden ende beueftighen vande '"
-^f'"^'

.H.Kercke: euen eens was Xauerius aenden H. Ignatius in't ^^*i>,"

optrecken ende volmaken vande Societeyt. want hoe wel alles oucr

Xauerius noyt hacre Conftitutien ghefien en heeft, noch-

tans heeft hy in alle maniereh van doen, de felue met een

ghelijckfaem ouer-eai-komen fbo wel betroffen, datter

maer eenen fin ende gheuoelen in hai beyde en fcheen

te wefen-, als of Xauerius in Indien niet en dcde fonder

'tbeftieren van Ignatius, en wederom Ignatius in Europen
niet en berichtede fonder den raedt van Xauerius. Igna-*

tius in Europen begeerde van fijne onderfaetcn datfe hem
1 reke-

eeit^.
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rekeningfie fouden gheuen van hunne conrcientie,,'tfel«c

cyfchte van de fijne Xanerius in Afien.Ignacius en verliieF

fich by fijne Rjligietifen niet als hunnen Ouerften

,

maer drocgh fich ghelijck den minftcn van atk, ende ver-

nederde fich als hunner aller dienaer: Xauerius beual aen

cenen Paulus, Reóleur van't Collegic binnen Goa ^ dat hy
dei' Chiiftclijcker ootmoedigheytby fijne onderfaecen wil-

de indachtigh zijn, ende ter ooriake van fijne Ouerigheyc

geenen hooghen moet en wilde voeren,maer veel meer een

nederigh hcrte. Ignatius verfochte altoos befcheydel ijck

onderricht te wefen van de vruchten die fijn volck onder

de gheloouighe ende onghetoouighe dsde : Xauerius gaf

oock ordre acn die hy iixien wijngaen des Hecren fondt^

datfe hem bcduydelijck fbudcn ouerfehiijuen al wat-
ter tot faligheyt der ficlen uycgherecht wierdr. Hebbert

beyde hunnen onderdaenen opgheleght het dagelijcks on-

derlbeck van confcientie, en bonen aiherrehjck beuoIeiT

de ghcftadigheyc des ghebets. Hebben beyde niet alleen

fchriftelijck en by ghebodt , maer oock m etter daedt en

voor-gangh van hmi exempel , d'onderwijfinghe vande

iongheyt, ende namentlijek de Chriftelijcke leeringhc,,

ten hooghften vervoordert. Hebben beyde de ghehoor-

faemheyc gheacht als eencn toets fliecn , ende gheftelt tot

een merck-teecken vande oprechte kinderen der Societeyt.

Gheen van beyde en hebben geldt, oft iet anders willen

ontfanghen, waer mede, als met arbeydts-loon,onfe dien-

ften fouden fchijnen vergolden te worden. Hebben bey-

de ftrengh vcrbodt aen hunne onderfaeten ghedaen van ee-

nighe Kerckelijcke eere oft digniteyten fontfanghen. Ter
wijle Ignatius in Europen fchrijft aende Prouincialen, dat

fy alle wederfpannighe onderfaeten fbuden uyc de Socie-

teyt feyndcn , is Xauerius befigh in Indien om P. Anto-

nium
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ninm Gomez, niet teghen-ftacnde dat hy vande natuerc

een wel begaeft man , aide dadelijck Reóteur van Goa
was, om fijne onghehoorfaemheyt uyt temonftcren. In

wclck accoordt van finnen en gheuoelen haer oogh-fchij-

nelijckde voorficlitigheyt Godts vertoont heeft: dcwelc-

ke aen defe twee edele helen , foo verre vanden anderea

ohereten,ghelijck als aen twee zee-compafTen è\z aendeu

feluen zeyl-fteen ghc ftreken zijn,den feluen gheeft der So-

•cieteyc foo eenvormigh ingheftortlieeft , dat, al hoewel
de ConftitLitien vanden H. Ignatius noyt in Indien hadden

Guer-ghevoert gheweeft, de Societeyc nochtans aldaer

foudein't feluedoen ende wefèn, Tonder onderfcheyt, blij-

uen ftaen hebben als m Europen,ter wijle fy ï\\ haeren Xa-
iierius den H.Ignatium iiiet en fouden ghemift hebben.

HET ACHTSTE CAPITEL.

De Socitteyt 'vvordt 'vanden Roonifchen Stoel

AL bemcrckten fch-oon de Patres cenc fwaere fake te

wefcn,dat d'Orden vandeSocieteyc foude beueftight

worden , heeft dies niet teghenftaende den H. Ignatius, igmtita

op Godt fteunende ( wiens ghenade hy te Roomen alree- i""^-^'""

_

de gheproeft hadde ) 'tformulier vande inftellinghe der fel- ^^ Papa

uer claer ende befcheydelij-ck in't cort gheftelt , verwach- ^«' ƒ<"'-

tende bequaemeghcleghentheyt om dac aenden Paus voor
^"J^^Jg

te houden, ende met ecnen fijne bcgheerte aen te dienen. ;soae«/t

Den Paus Paulus den IlI. hadde fich by goeden gheualle

te Tiuoli vertrocken. Hy dan defe bequaemigheyt waer-
nemende, prefenteert hem 'tformulier door den Cardinael.

Gontarenus, ootmoedi^hlijck biddende dat hem ghelieue

I 2, 'tfeluc
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'cfelue met ApoftGlifche maght ende autoriteyc tebetic-

ftighen. D<:ii wekken dat ontfanghende,doet hec ouerfieii

door Thomas Badia, die meefter was van'c H. Paleys, en-

de naemaels Cardinael wierdt. 'tWelck ghedaen zijnde,

ende den Paus felue dat neerftclijck acnmerckt hebbende,

feyde tcrftondt, 'tzy door verwonderinghe van't iiihoudr,

'tzy door eenighe Goddijcke inwendigheyt ghedreuen,

Dengheejl Godts ü hier: waerom hy 'tgodtvruchcigh werck
ende voornemen vande Patres feer goet gheuonden ende

gheprefen heeft; voeghende daerby, dathy inden gheefl

voorfagh dat hunnen aerbeydt in dien tijt fccr bchulpfaem

endeprofijtigh aendefielen ende den grooten noodt der

H.Kercke foude wefen. Defe ghetuygheniffe den elffteii

September in'tiaer des Heeren 1535). vanden Stadt hou-
der Chrifti ghegheuen,is quantfuys d'eerfte approbatie

j"* ^^^ gheweeft : om de welcke met eene Bulle ( ghelijck Igna-

ender- ^^^^ op ^'^^^'^ vcrfocht hadde) te beuertighen, op dat hy niet

foecken en foude fchijnen omierfichtehjck met eenen onbeicbey-

'f:arÜ
^^^^ ^^^^^ "^ dcfen forghehjcken ftaet der H. Kercke iet te

MieUn, ordonneren ) heeft de heele fake aen dry verre-denckend^
ende nauw-fpeurighe Cardinaelen belaft: onder defe was
Barcholom:eiis Guidiccionius wel een godtvruchtigh man^
ende inde Gheeftclijcke ende wereldtHjcke Rechten eraa-

ren, maer foo vijandt van alle nieuwe Religiën, dathy
oock de menighte der Ordens die doen ter tijdt waeren,

niet en conde gheiijden : iae was aireede foo verre door de-

iè fijne vervremtheyt vervoert, dathy oock eenen boeck

ghefchreuen hadde van die allegader op vier Ordens te

brenghen. Wat foudemen van deièn , die meer partijeak
rechter was , anders verwachten, dan eenen grooten Niec

en af-flagh der fake?Men kondehemquaelijck metfineec-

ken en bidden veiwilligheQ dat hy het formulier eens fou-

de
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de OLierfieiijick laete fl:aen,voor goet houden oft vervoorde-

ren. Hy focht d'andere twee,die van felfs luttel totlgnacius

ghefint waeren,tot fijn gheuoelente trecken, endemaeck-

te by henlieden foo veel , datfe met hem Hemmende de

heele fake , diemen nu voor Teker ende vaft hiel, bycans

om verre fliecen,ende teniet deden. Maer den moedten- h^<^^^^

de 'tbetrouwen dat Ignatiusop Godt hadde, w^as bonen Je„tmd'e

alle aenftooten: daerom en hiel hy niet op van aen te drin- bcuesHn-

ghen door verfcheyden brieuen van Princen ende Repu-i'^^^'

blieken, ten dien eynde aenden Paus ende Cardinaelen ge-

fchreuen . Maer foo dit oock al mede te vergheefs viel,

heeft fijne toevlucht tot Godt alleen ghenomen, ende ghe-

tracht ten deele met gheduerighe ghebeden,ten deele oock

met lichaemelijckc penitentien de hemelfche jonfte ouer

fijn voornemen te verdienen : belouende bouen dien, dat

hy dry-duyfent facrificien der Miffe Gode foude doen

opofFeren,foo wanneer het fijnen heylighen wille beliefde,

dien vandc menfchen te béweghen. Sijn ghebedr is ver-

hoort gheweeft: wam vol van betrouwen is hy wederom
tot de Commidariflen ghegaen, met groore feeghbaerheyc

ende eerbiedinghe de redenen van fijn verfoeck voorhou-

dende aen die't fochten te beletten. Ende fiet, ghehjcker

noch raedt noch vernuft teghen denHeere en is^ fy veran-

deren allegader oiuierwachtelijck van fin, nemen ander-

werf en derde-werf in naeder achtinghe het fonnulier,

doorfien het grondclijck : ende verklaren t'famender-

handt , dat de Societeyt onder *tghetal vande Rehgieufc

Ordens behoorde gherekent te worden, foo nochtans dar-

ter bouen de feftigh nieten foudenmoghen profeflien, tot

ter tijdt toe datmen fien foude by ondervindinghe, wat
dies aengaendc aen de H.Kercke *tnutfte ende 'tdiaiftigh-

fte waerc.SoQ veel Guidiccionius belanght,is'c kennel ijck,

1 3
dat
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dat hy nae derhandt opentlij ck bekende, dar, al hoewel
liy gheenlïiiis de menighte der Religieufe Orden? en kon-

de goet-vindeti, nochtans aen defe { beweeght door den

Gheefl Godts) nier en derrede noch en moglice langei we-
derftaen. Heeft tcrftondt daerom met fijne mede-plich-

tersbegonft foo gunftigh aende Societeytte wefen, dat

^^' niemant oyt ernftehjcker de felue by den Pams ghevoor-

$aitp£. ^^^ ^" heeft. Den wekken -ouer defè onverwachte ver-

das den anderingheder herten verwondert , veroorfaeckt ( foo hy
///. j-^t Qji-^T ) door' de rechte handt des Alderhooghften, me-

de grooteUjcks verbUjt zijnde, dat hem defê fake van Gui-

diccionius felue wierdt aengheprefen-, heeft met cene fon-

derhnghe affedie de Religie der Societeyt,endc den naem,

diefe verkoren hadde, den feuen-thienften September in*t

iaer 1540. op den dagh van finte Cofmas ende Damia-
nus, volghens het goet-duncken ende wel-behaghen der

Cardinaelen, gheapprobeert.

. ^Tfdiecn datfe nu door foodanigh onderftandt ccnigh-

iïns verfekert aide gheruft was^ foo wanneer daèr nieuwe

oorloghe is opglieiftaen , uyt de partije diefe teghen de

fonden maeckte : hoe wel haer defe vervolginghe tot cere

jendelofghedient heeft: want Paulus den ouer-laft vandc

quaede tonghen ficndej ende dat. dien maer uyt enckelc
'

af-gunftigheyt en quam, heeft te meer fijn herte ghehce-

lijck t'haerwaerts ghekeerr, ende behaluens dat hy de So-

cicteyt eerll ( foo voorfeyt is ) onder de Religieufe Ordens

hadde aenghenomen , -heeft oock dry iaercn daer nae, den

15. Meert, anno'1545. aen Ignatius de maght ghegheueii

om de Societeyt te vermeerderen,fonder reilridie van ec-

:nigh gheral der Profeffen, ende ander-werfmeteene nieu-

we Buile verklacrt, datfc eene Rehgieufe Orden vandc

H. Roomfche Eei'ckewas. Daer-en-bouen in't befonder

.aen
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aen dry Birchoppen van Ccfena , Albenga ende Parenzo

bcuolen , darfè de betichters der Societeyt , ofc die haer ee-

ïiiglifins moeyelijck vielen,in alk manieren met ontfagh

en ftraffe foudai inden bande houden. Nae Paulus heeft
"^'^'"''''^

lulius den Ili. aiTder-mael de Societeyt beueftightin't i^ctyermeat

1550. den ikIuHj, ende'tghenc inde brieuen van fijnen -^an ver-

voor-faet moght duyfter wefen,ofi: immers eenetwijfel--^^^*

achtighe uytlegghingher veroorfaken, met eene wijdc-loo-

pighe Bulle iryrgheleghr,endenae den fin vanignatius be-

duydt. Int iacr 1571. den y.IuUj heeft Pius den vijfdai

verklaert dat de Societeyt een Orden vande Mendicanten

is, ende die onder d^anderebiddende Ordens med-gheno-

t€ vandefeluepriuilegiciigerekent. Gregorius den XIII.

(wiens groote toeghedaenheyt ende ghefintheyt tot de
Societeyt blijcken kan uyt de priuilegicn, ende den onucr-

ghelijckelijcken lof daer hy de felue mede vereert ) heeft

in'ciaer 1581. den i. Februari) het inftituyc der Societeyt'

met haere Confticutien aide priurlcgien wederom beue-

ftighr,ende verklaert dat die waerlijckende eyghentlijck

Religieufen zijn y die de dry fimpele beloften inde felue

nac't verloopvan hun proef iaeren ghedaen hebben. Heeft

infgelijcks meteen' andere Bullc,in't felue iaer den z5.Mey,

goedt-gheuonden ende op een nieuw gheapprobeert , al

wat de voorgaende Paufen acnde Societeyt ghejont had-

den: voordersoock met alle fijn* autoritcyt verboden^^dat

niemant eaiighen opval aen haere inftellinge doen en fou-

dc: bouen dien fecr fwaere ftraffen gheftelt voor de ghene

die fijn ghebodt hier in fouden ouertreden; Allé welcke pe-

nen ende beueftinghe vernieuwt noch eens met eene Bul-

Ic, ende Icght breeder uyt Gregorius den XlV.in'c iaer ijpr.,

den i8, lunij: al-waer hy fich niet en ontfiet re fegghcn

dat het achtcn-deeL vande Societeyt een nae-deci vAnÓQ

heele
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heele H. Kercke was,ghclijck 'tvoordeel van d'eene mede
*tvoordeel was van d'andere. Heeft oock glieordonneerr,

dat den naem vande Societeyt I e s v , dien van vele mee
opfprake ende bittere vijandtfchap beuochten wierdc,

daerin blijuen, ende ten eeuwiglien daghe ghebmyckt
foude worden , met uytdruckelijck ghebodt , datmen nicc

en foude veranderen van alle dedingiien diedenijdigheyt

vanfommige oproerige geeften,onder den fchoonen deck-

mantel vanGodcsiJLier/ochtte verkrencken. Ten laetfle/i

Paulus den V. in't fefte iaer van defè loopende eeuwe
den 30. Augufti, heeft infglielijcks de Societeyt met haerc

priuilegien op een nieuw beueilight, ende de feiue penen,

die fijne voorfaetai,tegen haerc verftoorders verkondighr.

Defe auforiteyt met foo grooten ouer-een-co'nien in't fei-

ue gheuoelen van foo vele Paufen , heeft de Societeyt foo

verfterckt ende ghewortelt , dat haer nu, Godt lof, ghee-

nen haet oft af-gonftigheyt vande quaet-willighe, fonder

verachtinghe vande Paufelijcke, iae oock vande Godt-

lijckeMaielleytfelue, en kan hinderen oft befchadighen.

HET NEGENSTE CAPITEL...;

Eenighe dinghen die aende Societeyt als eyghen K,tjn*

Dit inftitiiyt der Societeyt, 'twelck foo dickwils met

foo grooten ghewelt van teghen-partijen beuoch-

ten is gheweeft , als of het nerghens toe, als tot eenen al-

ghemeynen onder-gangh ende verderiFeniHe van't men-
fchelijck gheflachte en diende , vereyfchtvan fijne oriétr-

daenen eene groote forghe,eerft van hun eyghene,endedan

van huns cuen-naeften faligheyt. Dus indien den H.Igiia-

dus in't felue iet hadde connen bemercken, dat cenighfins

tot
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tot nae-deel vande meerdere glorie Godts foude ftrecken,

ofc iet Yoorders verfinneii dat die moglite vermeerderen;

foude dat terllont daer by ghevoeght , ende 'tander daer

uyt ghefclirabc hebben. Maerom dat liy vaii't wit dat hy jnftelUn'

voor hadde, niet en Ibude af-wijcken, heeft altijdts {\]\V g^ -^^"^^

ooghen ghevefl op 'tienen en manieren van onfen Saligh- ^1""/Jl''

maker I e s v s C h R i s t v s ende begheert dat de Re- aendeiee-

ghelen vande Societeyt met de leeringhe C h R i s t i fou- ^i^é^e

den gheheelijck ouer- een- komen : want 'tghene dcfen acn
^
j^^'

d'Apollelen ende Difcipelen tot meerdere glorie fijns Va-
ders voorhiel , heeft den H. Ignatius ghetracht in fijne

Conftitutien te beiluyten. C h r i s t v s beghecrde dat

'tghemoedt ende manieren van fijne Apoftelen met de fij-

ne heel ghelijck fouden weien, en daerom moeftenfc rijck-

dommen, eere en weiluften verfaken , welcke hy voor-

fagh dat een groot belctfel vanden Godtlijckendienft wae-
ren. Den H. Ignatius , om aen alle verouderinghen des

gheefts de dcure te fluytcn, heeft 'tgrondt- veil van't Re-
ligieus leuen ('twelckeyghcntlijck de dry beloften zijn

)

nae vermoghcii teghen alle ghelcghcnthedcn ende ghe val-

len van d'eyghene liefde,dc wclckc doch denhcymelijcken

ende al-verderuenden worm vande Religiën is, wel verfieii

ende verfekert.

Voor al d'Aermo^de , die hy eenen muer vande P.eligie ^iermoe-.

noemt, heeft hy heel vanden vijandt bevrijdt, oock met de van-

cene befondere belofte van die noyt te verminderé oftruy- ^^^
^"J

mer te maken: daerom en laet hy ghcene renten toe aende

Profef huyfen, tot haer onder-houdt, noch ecnigh icker

onderftandt waer mede 'thuys oft Kercke fouden mogheii

vermaeckt wordc,noch om eenigh cieraet voor de Kercke,

ende 'tghaie voorder tot den Godtlij eken dienfl noodigh

iSi te coopeu. Hoe foude hy d'acrmoedc teghai den acn-

K ftooc
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ftoot meer connen bevrijden? befonder als hy bouenal dit

noch fcherpelijck glieboden heeft:, datfe in gheenderleye

maniere vande iiicomften der CoUegienifchoon daer oock
noodt waere) fouden moghen gheholpen worden, oft

iec van weghe eenigher Capelrijen , iaer-ghetijden,Mif-

fen
,
predicatien , otc andere diergheüjcke dienften, oock

voor de Sacriftije^gheniecen. Wel is waer, dat d'aermoedc

derCollcgien ende Seminarien die de Societeyt heeft, ioo

ftrenghe niet en is , mits die renten ende gronden van er-

uen moghen behttcn. Dan dit en gheeft oft en neemt tot

ons propooft niet:\vant naedemael de ProfelTen teerfte en-

de 'tprincipaelfte deel der Socicteyt zijn,moetmeneygent-

lijck in henlieden de volmaeckthcyt van dele belofte be-

^g so^ mereken ende weghen. Inwekken ghevolge heeft met re-

ciitejt ü den Pius den V. verklaert ( als boucn ghefeyt is ) dat de So*

'Jcne/l
cieteyt een biddende Orden is, om datd'anderefoo wel als

Orde», de Profeflcn moeten gaen bedelen, als den Ouerflen dit

ghebiedt, oft den noodt fiilcks vereyfcht. Ende hoe welde
Collegien ende Seminaiien ( als nughemeltis) middelen

moghen befitten , nochtans is al mede hun aernioede vry

wat nauw bepaelt ende bei'chteuen : wantfe niet min als

deProfef-huyfen verbodt hebben van eenighenloon voor

Miflen, nytvaerden ende iaer-ghetijden t'ontfinghen,

"twelck nochtans aen d aermoede van andere Rehgieufc

Ordens niet en is ongheoorlofc. Ghelijck het al mede voor

ongheur in defe deught foude gheacht worden,waeï't dat-

fe iet loonf-wijfe voor 'tleeien vande Godtheyt oft andere

wetenfchappen , voordefermoonen oft Chriftelijcke lee-

- ringhe, voor 'tbefoecken van fiecke oft ghevanghene,

voor het uytreycken oft bedienen der heyligher Sacramen-

ten ontfinghen. Voorts van dinghen 'tghemeyn befit in-

de Societeyt aengacnde,is 'tghebruyck (oo vernepen , dat

d'aermoe-
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d'aermoede gheene fcherpere onderhoudinghe en fchijnc

re connen vereyrcJien.

De Suytterheyt, om datfe lichtelijcker om de fwackheyt ^«r«<?r-

onfcrnatucre befmeurc cnde befchadight wordt, heeft ny j^>''''^'**

oock dies te meer willen verfekcren; 'twelck als li^m nn,"^'"'

docht dat hy met gheene ghcwightige woorden ghenoegh
€0 foude connen doen verftaen , heeft het al in't corte be-

grepen, ende ghefeyt , dat wy de fuyucrhey t der Enghei.n

moeten naevolghen. Endeom dielwille de reynichcyt een

gaueGodtsis, nae 't{egghen van Salomön,die met bidden -o-vordt

verkreghen wordt j heeft hier toe niet alleen het ftadigh
^^^^l'J'/

ghebedt aen ons bevolen, maer oock de maniere gheleert^^^^f^f,

die wy in't lèlue behooren t' onderhouden. Daer-en-bo-

uen heeft ons de vreefe Godrs op 'thooghfte ingheftampt, door de

als den eenighen middel om alle becoringhe t'ouerwinnen.
'"^^^f"

Daergingh een gheruchte in't Hof van Spaignen, dat de

lefliiten een kruydt oiier hen droeghen , 'cwelck de kracht

haddc van d'onkuyfcheyt te verdoouen. Philippus den II.

dit hoorende, heeft Telue aen P. Araoz ghefonden om hier

van bericht te zijn : den welcken niet en heeft ontkent of
daer en was wat af, hertelij ck wenfchendc dat den

Coningh ende alle fijne houelinghen 'tfelue wilden ghc-

bruycken : daer by voeghende, als immers fijne Maieileyc

luft hadde van t felue te kennen, dat het de vreefe des Hee-
ren was, wiens kracht de Societeyt t'alle canten onbe-

fchadight hiel, oock in't midden vande perijckelen. Welck
oock de reden is, waerom men t'onfen huyfe fulcke nauwe
forghe draeght voor het ghebedt: want het eene moeder
ende voefterfle vande godtvruchtigheyt is , waer uyt de

fuyuerheyt voortkomt.

Om defen foo edelen fchat te bewaercn,ghelijcker meer ^""^ '*'*-

als eene fchilc-waclu van doen is,die op den vijandt paflfe, ^^c.

tigheytf

(

K 2. fetcet
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fêteer de Societeyt verfcheyden uyt tegheii alle aenkom-
ften van onmaetigheyc , ledigheyt, nieur-ghiji-igheyü,van

amoureufe boecken, cnde andere dierghelijcke verweckfe-

Icn derwelluftigheyt, in gheenderlcye maniere ghedoo-

gliende , dacter in haere kinderen ghevonden worde oft

oLierdaet in eten en drincken, oftluyigheyt in't wercken,

oft gheneghentheyt tot foodanighe boecken ( al zijnfe

fchoon van oude Poëten en meell:ers vande rij.m-konftc

gemaeckt ) nvt de welcke, ghelijck onfen Eerw.P.Generael

Mutius Vitellefcus feght, nietfoo feeu gheleertheyt geraepc

en wordt tot voorderinghe des verllandts^als wel een' aen-

vechtinglie teghen de fuyuerhcyt totnae-deel vande fiele.

door den
j^j^^j- j-jj^,. ^j-, [^^^ daerfe d'oo^hc meer op heeft, als op hec

tighen verkeeren met onghelijcke perioonen. De'x^rou^e, leght Sa-
handel lomon by ondervindinge, in fijne Spreucken, rooft des mans

vrLvve hfl^H<^h fr^^-
niemandt foo wijs oft flerck y die ficli hier

T, , magh ftreelen van verlekerinahe/ten zy dat hyo-hedueriiïh
Prouerb. ^. , , i i"^ i i r r
6,i6. op l>)n hoede zy, endenoch gaet hetdaer al toe. Stae-

digh achterdencken, en trouw ghefelfchap zijn wel de be-

fte bewaerders, de welcke dieshaluen onfen H-Vader Igna-

tius daer toe oock ghebruyckt heeft : want voor al heeft

hy de heele Societeyt door llrenghelijck bevolen, niet al-

leen dat niemandt tot de huyfen oock van edele vrouwen,

al zijnfè fieck, ibnder mede-ghefel en foude gaen ; maer

oock datmen fulck' eene maetigheydt en voorfichtigheyc

in die aen te {j^reken foude ghebruycken, al wildaife oock

biechten, dat den Pater ende den mede-ghefel in malckan-

dereiis geficht altoos blijuen,om tefien immers watfe doen,

maer niet te hooren watfe feggen.Om welcke ordonnantie

met een exempel te beveftighen,als hy een out cndc deugh-

delijck Priefter vanden huy fe,op wie gheen vermoeyenvan

fchulten viel, in gebreckdies aengaende bevonden hadde,

heeft
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heefchem nochrans,toteenen fpieghcl van d'andere,inde te-

genwooidigheyt van achtPa£res(dkhy tediereynde byceii

ghcfocpcn hadde ) foo langh fy feluen doen difcrpHneren,

tot datelckecncn Pialm van Dauid(waer onderden ecrften

was den Miferere) hadde ghelefen. By defe ibo vele behulp- door'tge*

felen,komt noch 'tcrhedueriah crhebruyck der heyliaher Sa- ^"'^'i^,

craniencen, namentlijck des Autaers. Wat konnen wy ee-i;^„^^

ne betere wacht hebben om de fuyuerheyc Tonder eenighe ^9'%/''-

fchandt-vleckeonvcihmdert te bewaeren ? naedemael de^^^^^^^'

heyhghe Oidt-vaders eenpaerlijck ghetnyghen, datdcfè

ccne befondei'e kracht hebben, om den vuylen brandt <\cs

vleefchs uyt te blu^Tchen, ende de fuyuerheyt, Too wel Ac^

licliaems als der fielen, onbevleckt t'onderhouden.

Wat nu voorders de belofte van Gehoorpemheyt be- ^/f""^'

knght, hoe forghvuldigh Ignatius daer voor gheweeft is, vMdF
blijckt uyt verfcheyden paftagien van fijne Conftitutien, Socutejti

daer hy niet alleen en vereyfcht een volkomen uyrgaeiT

des verftandts ende des wiIs,om fy feluen gheheelijck aen-

den menfeh om de lieide Godts t'onderworpen,maer oock
;^. ;,^^

de felue als een merek-teeckenftelt, waer aen d'oprechte /t^K-rw-

Religieufen der Societeyt ghekent, en van andere onder- ^"-^

fcheyden moghen worden. Waerom hy oockwef uyt-

druckelijck inden brief, die hy van defe deught aen die van
Portugacl ghefchreuen heeft , defe woorden by brenght:

Liiet '-ury d'andere Ordens ons te bouen gnen m ojafien, -^a.- Epift.He

k^n , ende dierghelijcke flrenghigheyt in kosl ende kleederen., de O bed.

Tt>elckejy ( een' leghelijcke n.te haere maniere '-uan doen ende in-

(lellinohe ) hej!ighlijck^ aen'-ueerden: maer ick^foude W "Wil/eny

feer oermnde Broeders, datfe altemaele die in defe Societeyt onfen

Heere dienen , door "^aerachtighe ende '-uolmaeckte ghehoorftem-

heytyCnde ^jerfaknighe^ foo des n/er(landts als des IqiIs , uytne-

mende moghtentvefin: mder ijoeghen d.ttmen hier uyt de iVaer-

K 5
achtighe



yS EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT lESV.

achtighe ende oprechte kmderj der feUer , als aen een mercf^

teeckcn onderk^nne. De {èlue maniere van fpreken ghe-

Epift. de bruyckt den Salighen Francirciis de Borgia : want Ipreken-

Mediis de van de ghehoorfaemheytjfeght dacfe 'cwit is op 'tvi/elck
confem. Je Societevc in alle dinghen haer principael oodi-aemerck

neemt,- 'fuendel^ onder twelck wy alle-gader diencnj

'tmeefle bol--^ierck^ oft toren^Aooi wiens fterckte onfe Religie

blijft flaen. Alfbo veel, ofc oock meer , feght daer van den

Orat
^ teghenwoordighen Generael P. Mutius Viteilefcus: Aen d&

ghehoorfaemhejt Iporden gheh$urt d'oprechte ende echtige kinde-

ren 'xjnnde Societeyt : Ipant dit eyghentlijck^ de fpijfe ü , met de

tpelck^fy die opn^oedt^ ende tot a/olkomen "^xfdom brenght^ die/è

njoor de haere kent.

Bekfte By defe dry beloften , die aen alle Religiën ghemeyn
vm i^e- zijlij Keeft den H.Ignatius noch eene vierde bcfondere en-

faemheyt ^'^ folcnncle glievoeglit , waer mede de ProfelTen hen teii

aevden diaiftc vanden Paus opdraghen , om t'alle tijden het
PaM. Euangelie te gaen vercondighen in alle gheweften der we-

rek daer't hem belieuen fal. De verbintenifle die hier uyt

fpruyt van pun<5laelijck te ghehoorfaemen , is foo ftcrck,

dat fy noch om leuen, noch om fteruen eenighe nytvlucht

en moghen nemen; iae gheboden zijnde,moeten hen wor-
pen in't midden van Tiircken en Barbaren , van ketters eii

Heydenen, reyfende oock fonder teyr- geldt, nae d'uyterfte

paelen van Indien en laponien, daerfe de doot dies te feker-

der voor ooghen fien , hoefe meer met menfch-cters ende

wreede tyrannen , als met redelijcke creatueren te doen
moeten hebben. Daer zijnder vele uyt andere Ordens, die

door den ijuer der fielen ghedrcuen , de felue landen met
den feluen arbeydten perijckel wel doorlopen: maer defe

doen dat uyt vrywillighe deuotie, fonder datfe uyt kracht

vau eenighe belofte vanden Paus daer toe connen ghe-

dwou-
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dwonglien worden. Maer de Societeyt heeft dit eyghcn,

darfe haer daer toe met eene befondere belofte verbindr,en-

de ouerfblcks altoos vandé Stadt-houder Chri STI hier toe

ghedwonghen can worden. Eene fake voorwaer alfoo nut

aende H-Kercke, allTe wel heerelij,ckis voor de Societeyr;,

niet teghenftaende dat de nijdigheyt haeren tandt oock hier

op heeft moeten breken. Sommige ncuf-wijfe gheeften,aen

wie niet en behaeght dan fy aen hen fcluen, en voorder dat

hen eyghen is, hebben defe belofte willen laken, fegghende

dat het maer een pluym-ftrijckerije en is,als ofwy denPaus

hier mede vleydden, ende aen onfen kant fochten te trcc-

ken. Doeh de betichtinghe en kondeniet blijuen ftaen,

ghemercktde wercken anders uytgaiien: indewelckenoyt

Bevonden en is, dat wy hier door eenighe ftaetcn ott Prcla-

turen vande H. Kerckc ghefocht hebben, dan wel winfte

derfielen, diewy met groot kommeren onghemaek ten

fuerften moeten befweeten. Hoefoude de Societeyt eenigh

menfchelijck infien in defe belofte hebben, oft den Paus

daer mede foecken te bchaghen,om van hem een ionftigh

ghemoedt oft tijdelijcke vergeldinghe te bekomen? daerfe

nefFens de fcluc noch een' andere belofte doet, euen bon-^^^^^^

digh, datfc noch nae eenige digniteyten binnen oft buyten van gee-

'shuys ftaen en fal, noch de felue,alflè van buyten ghepre-^^'^'-g"'"

fcnteert worden, oock aen^yeerdcn,'ten zy uyt laft vanden Iw/^«-
ghenen die'top pene van doodt-fonde kan ghebieden; den^^e».

wclcken is den Paus alleen: die welfomtijdrs, hoewel niet

dickwilsjdefe maght ghebruyckt heeft, als'c blijckt in To-
Ictus en Bellarminus,die hy Cardinalen maeckte tegen hun-
nen danck: van Laines en Borgia heeft hy fich laten ver-

bidden,dat hy hen den rooden hoetnieten foude ouerdrin-

ghen : van laius , Canifius, Claudius Aquauiua, Cot-
ton, endc meer andere, daife den Bifchoplijcken mijter

niet
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niet en fouden draghen, Soo verre is'c van ons , dat wy
doordefe belofte eenen menfchelij eken loon fouden be-

iaCThen.o

HET THIENSTE CAPITEL,

Dry andere dinghen , die aende Societeyt oock ejghen

Zjijn, ende haere ieught bewaren.

len liooghen ende verlichten gheeft van Ignatins,

die alle dinghen doorfagh, hadde bemeuckt, dat lbo

wel fijne Religie,als alle andere menfchelij ckc faken, door

langheyt van tijden aen de verouderinghe ende verande-

ringhe onderworpen was, Daerom bekommert zijnde

om eenighe middelen te yinden, waer door hy aen de fclue

* eencn vaften ftandt moghte gheuen , heeft voor al goedt

ghevonden, teghen de lafheyt en verflappinghedesgheefts
Vermeu- j^ vernieuwinghe vande beloften in te ftellen. Defe ghe-

Vlnic- Schiet twee-mael 'siaers van alle die noch gheenen graedt

lofte». inde Societeyt en hebben, met het voorgaen van eene ge-

neraele bieehte, ende dry daghen vertrecks : binnen de

welcke fy hen in langh-daerige ghebeden oeffenen , ende

van alle andere befigheyt ledigh,zijn alleen met alderhande

godtvruchtigheocrteninghen des gheefls bekommert.Hier
door ghebeurt het,datfe, ofcfe millchien ergens in ver-

flauwt wacren, wederom in dcuorie aennemen, ende den
moedt ftijuen die verflapt is, om met eene nieuwe ghe-

fecheytden begonften loop huns heylighen roeps tot den
cynde toe te volbrenghen. Voorwaer d'ondcrvindinghe

leert ons, datterfchier gheenen krachtigheren middel en is

als defen,om 'tverloopen uur-werck te herftellen,ende elck

een iudachti^h temaken van fijne vierigheyt, met de

wekkc
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welcke hy eerftelijck fijne beloften Gode heeft opghedra-

ghen. Oock ghetuyght den Hiftorie-fchrijuer MafFeiusInVita

vande eerfte Patres, dat, allTe te Parijs hunne beloften an- ^-^g"^^-

<ier-werf en derde-mael vernieuwt hebben, fy daerdoor

wonderlijckin hun voornemen verfterckt zijn gheweeft.

'tAnder, dat onfèn H. Vader feer ernltelijck van ons Re^emn^

verfoeck-t,en heel noodigh acht, om d'eerfte vierigheyt cn-i^' '^^"

de vromigheyt inde Societeyt t'onderhouden, is de reke-
^J^''"^"'

ninghe van de confcientie, die elck een aen fijnen Ouer-

Hen foo doen moet, dat hy hem den ftaet van fijne fiele

met al dat haer aengaet, fimpehjck ende ootmoedclijck

fbnder eenighebewmipelingheverklaere, noch iet en vcr-

fv/;jge wat de beroerEcn,oft andere verftoorin gen ende be-

kcn-ingcn des gemocdts aengaer, op dat hy te beter voor al-

le pcrijckelen behoedt, ende van alle fwackheden ghenefèn

worde:want dele openinghe van confcientie, buyten oft in.

biechte ( foo het een icghelijcken geliefr,mits dit vry llaet

)

gedaen, en is doch anders (niet by gelijckeniflê gefproken)

als een' ontdeckinghe van wonden en quaelen acnden me-
decijn-meefter,diefe meteene vaderlijcke liefde canende

wilt ghenefèn. Wacrom men oock daghehjcks fiet ghe-

beuren, dat foo wie hier in gheveynft is, oft belchaemt

om fijnen inwendighen ftaet tot Godts eere t'ontdecken,

ghemeynelijck cjuade uyt-comfte heeft, ghelijck t'andere

lijde feer wel daer by vaeren , ende inden gheeft aennc-

men,die'r rechtfinnigh in handelen: want het den Ouer-

ften gheenftins ghcoorloft en is dele wetenfchap anders,

als tot trooft en gheeftclijck voordeel van dien fich los

ontdeckt heeft , te ghebruycken.

Het derde, waer in miÜchien wel het meefte wel-vae- PTt-

len der Societeyt, ende den middel om die in haer gheheel ^,''^^"'"

te bewaeren, gheleghen is , heeft hy sheftelt d uytfeyndin-*^
^'*

L ohe
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ghe der ahener,die voor het meefte deel ofc onghevoeghe-

lijck ende wedeifpannigh , oft fchadelijck van hanceriiige

zijn,pfc oock felue moeyelijck aen den Onerftcn vallen,

om mee een ghefochten fchijn, mee ontflaghinghe van

hunne beloften , door-gheibndcn te worden. Defe ont-

laftinghe van onnutte perfoonen, hoewel fyvan fom-
vv<ter miglie onwetende ten erghilen uytghelsghc wordt, is

^p\ nochtans aende Societeyt, ende dickwils oock aen die'r

nytghefet worden, feeroorbaer,iae noodigh. Hoe dick-

wils moet den Chirurgijn een bedoruen lidt affetten, om
aen de ghefonde het leuen te behouden ? hoe dickwils

moet den herder een (chaep dat fchorfc is, vande reile af-

fcheyden , op dat het de heelc kudde niet en doe fleruen?

hoe dickwils moet dm hoaenier de druyue die vunftigh

is, ende den acker-man de brandt-aer die inden fchoof

is, uytmonrtercn, om dat den heden torfch ende alle 'tfaec

niet en bederue ? 'tls een*enckcle vcrwaentheyt, heton-

kruydt dat al te vruchtbaer is, foo langh te Lieten ftaen

wallen, dat 'tgoet koren daer door verfmacht wordt : in

tijdts moetmen fijnen hof wieden, eer hy verwildere ; an-

ders fult ghy binnen weynighe daghen noch fchick noch
orden daer in ficn. Door gheen ander gebreck en hebben-

der fommighe Religiën haeren luyftcr verloren als dit:

want foo de quaede met de goede vermengclt bleuen, is

deneenen door den anderen (ghelijck't in d'inlandtfche

oorloghen ghcfchiet) tot afwijcken van fijn plichten ampt
verleydt. Waerom houdtmen dan defen middel van ons

te bewaeren harder oft onghenadigher,als dien inde Repu-
blieken ghehouden wordt ? in de welcke den ftraet-fchen-

deroft anderffins mif-dadigh ghedoot wordt , om het le-

uen van vele andere te bewaeren, ende de weghen veyligh

en ganghbaer te maken. Welcke bykans d'andwoorde was
van
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van eeiien Rcdleur in Portugael, die hy aende Coninghin-

ne gaf, foofe keurigh was om te weten waer door de So-

cieteyt altoos foo ieuclidigli ende bloemigh bleef fondcc

cenighe verwelckeringhe van difcipline ; hy gaf haer voor

reden, om datfe haer onder tuflchen doet laten : want als
-J^ ^'^Jf^

'tbedoruen bloedt ter goeder ure wordt afghecrocken, ^i,? /e/^f».

gheeft iiet ghefontheyt aen't heel lichaem: ende 'tware wel

ecne groote onbermhertigheyt in fulcken gheval de vlim-

me te fparen.

Dit en is alleen ons ghevoelen niet : want loannes Cla-

rius een ruftigh man , en Do6loor inde Godtlieyt van Lo-

nen, foo daer een treffelijck Predicant iiyt de Societeyt ge-

fonden was, heeft 'tglicriichte des volcks met een beval-

lijck woordt gheftilr, fegghende: De Icfmten en gieten ghecn

fchoon loaeteruyt. Humbertus, die vijfden Generael was de Erud.

vandcr Predic-heeren Orden, pleegh te fegghen ; 'th noo- 1^^^'§-

dighdat de Religie by lollenghefchuymt fporde^ op datfe m haere p.i.c.j.

fuyuerheyt blijue : dxermen 'tfchuym niet en ~ioeert , daer moet

^ele morfgheyt ende ijtiyligheyt "Jpe/èn. Dan klaert den wijn

eerft op, als hy fijne ghift iiytworpt; dan ftaet de locht

ccrfth"!, als dedonckere woleken verfchouen zijn : als lu-

das nu uyt 'tghetal der Apoftelen gheruymt was,doen fey-

de Iesvs ecrlt,Ar« ü den Sone des menfchsgheclarificeert.'Noyt loan. 1 3.

en faeghdy de Societeyt fchoonder,dan alffe van foodanige

vlecken, die haer misllonden, ghefuyuert i<?.

Ende oiFer mifl'chien iemandt met alle defe redenen

noch niet te vredcn en waere, het ghevoelen van Ignatius

en Xauerius,die fulcks goedt ghevonden ende gheploghen

hebben , danckt ons ghcnoeghfaem om den mont te dop-
pen aen vinnighe kakclaers , die ouer het hiiyf houden van

hunne ghebueren al te mondigh zijn, ende middcler-tijdt

hun cyghcn onhcyl niet en bemercken. Sy willen wel,dat,

L 2. hoc
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hoe wel eenighe' mif-aerdiglie Rcligieiifen fomwijlerr

door kerckers ende andere ftrenghicheden , diemen elders

ghebruyckc , tot kenniGe en beteringhe van hunne feyleii

komen ; nochtans het meeften-dccl van die vaft gheftelc

worden, hebben cencïi meerderen af-keer vande pene, als

vande fonde : ende dat het daerom dickwils ghebeurt,

datfe ofc iiytbreken ,. en nae de kctcers loopen , daer fklck

ghelpnys welle-com is^oft naer hunne gevangenilTe ergher

leuen als tevoren, met groote verargheringhe vandeCa-
tholijcke gh^meynte, onder wie fy verkeeren. De welcke,

waer't datmenfe van hunne beloften konde ontflaen, fou-

den miilehien oit hunne {aliglieyt inde wereldt wercken,

(gemcrckt fy tot het iock der ReUgie ende d'onderhoudin-

ghe van hunne beloften onbcquacm zijn ) oft immers int

oprecht ghelooue blijuen,dacire nu gheenen anderen mid-

del en vinden tot den vrijdom, als door d'afvalligheyr.

Hoe vele trefFelijcke mannen ende Religieufen van andere

Partez. Oidens, feyde Montholon, h^^bben wy hooien luchten,

oppoC om datfe defen middel van uytlpoeUnghe ende uytfeyn-

55 • dinghe niet en hebben? Welcke ellendigheyt niet en fpruyt

nyt hunne heylighe inftellinghe, maer uyt den iam-

mer van defe ougheluckige tijden,in de welcke deketterije

van onfe mif-flaghen- haere dolinghe timmert , ende van
onfeverworpelinghen haere Apoftelen maeckt. Soolangh

alflèr hope is vande krancke lidtmaeten te ghenefen , en

laetmen niet achter van al dat helpen kan tot de ghefondt-

heyt ende volherdigheytjoock der ghener die fclue willen

uytgaen : doch als't quaet nu fbodiep ghewortelt is, dat-

men't noch met foetigheyr, noch met ftraflieyt en kan be-

teren -y wordt de Societeyt ghenoodfieckt met droeflieyc

ende medelij den, het ongaeflidt af te fnijden, om dcrefte

van haer lichaem te bewaeren
,
ghebruyckendc daer toe

de
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de maght aide priuilegien, die den Apoftolijcken ftoel

van Roomen niet' alleen goede en vindt, maer oock be-

gheeit dat t'cn eeuwighen daghc onverhinderc ende on-

vcrmindeitblijuen, als'tblijckc nytde Bulle van Grego-

rius den XIV. met wiens woorden ick defeneerften Boeck in Bulk

en droeue materie gae fluyten , om te comen tot de blijde ^^ Con-

feyndc-crhiftcn vande finne-bcelden ende hunne dichten, c™"'
' rvi 11 ii'-r* 1

oociec.

Den Paus dan, nae dat hy wei diep ingelien,endc met rijpe

beraedtflaghinghe dit ftuck van d'uytfeyndinghe door-

grondt hadde, waer op foo veel van d'onverilandighe met
grooten ongunil gheiproken wordt, ghebruyckt befchey-

delijck defe woorden: Wy "^illeri dat de maght <-uan ujt-

feynden '%n)or defen goedt mde Societeytgheronden, '^afi, on-

gheraeckt en onghefcbent hlme,als eemfake yangroot ghe'^ights

tot haerefuyuerheyt ende behoudinghe. Die ficb met al dit niec

en laet vernoeghen, moet het wijten aende ongheftcldieyt

van fijn ghehemelr, in wiens mondt den wijn bitter is,die

anders fmaeckelijckis aen de ghefonde.

L 5 Wercken-
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Werckende ende aaifchouwende leuen der Societeyt,

CUudia,

Mcrca-
rius

fpteecktr

" Hicfas per liraen vtrumquc
•Soliis haber, geminoque facit commercia mundo.

'tZji of oft neer, 'tis voor den Heer.

DAer ü eertijdts lot ghe'ieorpen

Ouerfieden^ ouer dorpen,

Ouer hemel, zje en hel.

Wie dat hebbenfoubeVel.

lupiter, die eerH moght kiefen,

yVöW^ den hemel met ^erliefen:

TJande maen en Jonne-Jchijn

Vyoui^ hj heer m meefier zijn»

In
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E» Neptunta kree^h de baren,

Daer de groote fchepen ^aren,

Daer foo memgh feylken fpant.

En loopt na.e fjn njader-Undt.

*Tluto dien J^erten ioncker

Kreegh , elaesf een rïjck^ 'm't doncker,

Kreegh een rvjck^'-vol iJAn verdriet,

T>aermen fon noch maen en fiet.

En doen hebben oock^ de Goden

zAen malck^tnder Jiraf '-verboden,

Datter niemant en Jou gaen

Zeerder alsfjn palenfaen.

Iekaalleen magh op de ftroomeny

Ick^ magh fêteren door de boomen,

Ich^magh taghen aen een hey,

Jck^magh 'vtnckenin een Ipey.

Als't my lujl , magh tck,gaen d'^akn

Door des hemel* gulde falen,

Ick^ "^eet loatter omme-gaet

In luppjns fecreten raedt.

Hier hebb' ick^ alleen ghetredeuz

Dan nu fe ick, njan beneden,

'Daer is noch een ander man.

Die 'z/eel hoogher n/lieghen k^n>

Siet, Loiola komt ghevloghen,

Siet, hy heeft tloee arents oghen,

Siet hoe njeH hy fjn ghefcht

Sterritjcks op het finnen-licht»

Hy is botten , hy is onder,

^y den bücksem, hy den donder,

CN^H hy menfchen, nu by Godtt

Daer en is njoor hem gheen flou

De
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De regelen vandcSocieceyc en verbindenop geene fondeii.

Vis maxima, fedTmevinclo. { '^oLr hü.

^"^ T T ^^'f' ^li^^fl'iet eenenfut heel diep -^elfefltgh njoeten,

EreSt. A Jl ^^ f»aertekLtegk,en jeght:Hetpatten heeft 'iKei moeten^

De k^ten is foo fi»aer, deneemer ü foo groot

^

En al dit putf-ghetuygh dat leeeghtfoo jloaer als loot,

*tls/oo, als iemant heeft den heelen dagh te loajfen.

En njan den morghen-fiondt tot 'sauents toe moetflojjèn,

Den eemer <-uandenpat gaet altijdt op en neer,

Eu 'tmejijfen dé ghenoegh d gingh't maer tpegh en lieer*

Maer
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Maer tV/V ciaer heeft een Pomp , en daer aen k^mt te doul^en^

Het "Gaeter bortelt uyt , den leeu-^ beghint te jpou-^en:

Daer ü een' foete hj;icht , die f^eelt Unghs in de buys^

Tot hulpe '%'an de maert, ten dienjle 'vttn het huys.

Ick^ Uet den Thilofooph met de Naturaltflen

Hier onderfoeck^n^an doen, 'k^n magh oheen t'vjdt mferquiften.

cAl Ugh ick^ noyt ter fchool, al fchijn icl^ oock Ti'at plompe

Nochtans t}-eck^ ick^ een' leer', ter ^ivjl ickjrechode pomp.

Wanneer dengheeH ü njol, niet '-uande Jilu're heken

( Die ujt een leewfpen hooft oft ander monfter leken)

Maer njol '-van drift en treck^, en Vol /-van goeden 'fl'il.

Het "gaeter loopt by nae, al ftaet den pomperfil.

Niet dat iekohier mifpri^s -fan noodt een dcughdt te maccken,

Ey neen, de boet en fchult faldie-nenons -voor baecken.

"Dat bootfman noyt enfaegh '^.ter dat hy henen dreef

ZJeel feylden uyt den firoom, <-ueel liepen buyten fchreef

^aer den gheaTvonghen Tl'/7, en de ghemaeckie '-ueruen^

Die hebben dit ghemcen, men fietfe dickjpilsferuen:

Als liefde tetghebtedt, als hefdc gheeft eent\'t,

Soo "iiiordtfè fonderfhult en finder boet ghefet.

De Son en Noorden 'ivindt , die bedden eens tefaemen,

VVie dat den Undtf-man fin met meerder krachten praemen:

Den Noorden lotndt die fnce, hy duyckten in fijn kleet,

Maer Tvierp den mantel af foofiten het tvorden heet.

^en haghel met den njorjl^ den 'Sinter metfijn '-vlockcUj

En deden gheen ghe'ivelt op defins landtfmans rocken:

Een foete flrael der fin ü (lerck^r als de kot^Tv,

En doet den Undtf-man doen dat hy niet doen en "^oif^.

Och tae, de meejie klacht ~^ordt liefde toeghefihreuen:

Cheluckigh die door haer ypordt foetkens aenghedreuen.

tAls liefde praemt het hert,foo raeck^t al om door:

Een peerdt. dat ü ter handt , dat loopt oock.fond^rfpoeti.

U d'Aei-
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d'Aermoede is voorfichtigh.

Ne perimant, pereant. |
Beter Jy
K^ls vvy.

Slet hoe den blicksem fchiet daer bouen uyt de l^olckeft,

Siet hoe dat onder ons Jlaen grondekofe kokken

^

'tGrammoedigh element dat tuymelt op en neer.

Engaet fijnganghen heen, en pafï op IPrins noch Heer,

De majien en het Jêyl, de kabels met de touloen,

En konnen dit ghe~^elt met langher tpederhouT^en:

Wy drijuen opghenae , daer ü gheen hoop' njoor 'tfchip.

Het moet te grondegaen^ oft berjlen op een klip.

Wat
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Wat/al in dit temfeefi ', "Wdt falons doch al bdten

Het goudt ^an Mexico^ en al de jilu'repUten?

Den Maeuti^en indigo , die ieder acht foo groot

y

Diefet, elaesl aen ons de 'uer'^e 'Van de doodt.

£a flughsy hier eens een handt
\ fa^ komt hier, /chippers gafien,

Ej, komti daer ünoch hoop', is't dat "ioy 'tfchip ontlajien:

Hetfchip fal op-^aertsgaen al ts de zeeghefioort^

Is't dat 'tcy het ghe~^ight maerjior'ten omr hoort.

'Daer drijft de cooprnanfchap , daergaen de/ijde-halen.

Die "ipy/óo 'X>err' ajan huys, op yremde k^Jien halen:

Gheen peert en isfoo fchoon, gheen goudt en isJoo root,

Daer isgheen bidden ojoor, 'tmoet uyt in tijdt <-'jan noot.

En ghy die flaet op flrandt , enfet hoe dat Icy henen,

Is't datghy '^^elaerifchoulct, en acht neemt op nj leuen,

Ghy T^ijt in 'tfeluefchip, gheeft ons doch mry de handt.

Men lijdt "^el fchip-braeck^ oochje midden op het landt.

Het leuen is een zee , '-voljlormen en '-uol haeren

Een leghclijck^ ü uyt om kgfelijcke tucren:

En packt daergoet op goet, en Jielt daer laB op laB,

En midden m het goet light hert en fiel ghetajl.

Ty'oor'ïoaer 'tloordt dier ghekocht, daerghy ojoor blijft te pande,

Daerghy njoor oaet te grond', eer dat ghy eens hondt landen:

Offchoon den cargo "^aer njan enck^l goudt dat bhnckt.

De reys die is bekaeyt, is't dat den mceBer jïtickt.

Soe dan^ü't dat ghy moet door eaiigh an-^ieer.<-uaerén.

Weet dat nj lijf enfel zjjn '-ury de befïc '^^aeren:

VerlieHghyghelt en goedt, 'tü "^acr , ghy Letter "^dt;

Maer "Voie hier gaet te grond', njerlieft den meejlcn fthat.

d'Armoede dm die raedt ons hier in defe baeren

De lajïen njan hetfchip doch niet te loillen fpaeren:

FFiegelt en goet vcrfmaedt ter felen falicheyt^ '
,

. -^\

Diefeylt noch njck^ghenoegh 7iae de langh' eeWïvigheyt., \

M i d'Aer-
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d'Aermoede is onbelemmert.

Liberabexuuii. { 2:S*;!:r'

DBs hemels fïeyle baen , en al die enghe l>;eghen,

Voorf^oedigh in te gaen, daer is kunji in gheleghen:

Wilt ghy d(tn op'Waerts heen met packjn jkck^gheU'en?

Elaes! met d'eerjlen pas foo fult ghy blijuen fiixen.

Hêt is al te '-uerghee/s^ ghy fult '^'>eer neder daelen,

Ghy fult met fukk^ gheklim gheen prijs oft eer behaelen:

Denf^Aeren meulen-Jleen '-veel eer om hooghe 'x^/ooghy

Dan dat ghy met rv pack^gheraecken foudt om hoogh.

Blioi
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Elioj 1V^/ bereydt^ en fat nu in den "^aghen^

CN^ckans en moght hy niet fijn mantel met hem draghcn:

'tls altefraeren '-vracht, de raeyers %vjn te teer.

Door 'tminjie aerdfch ghe^otghtfoo 'uallenjy daer neer.

En ghy dom-jinnigh menjch, die met doet als vergaren,

En trotfe huyfen Ifoulft , die d'hemelen '^'crruaren,

'tZijn k^rckers die ghy maeckt, '-uan marleer en njan toets,

VVaer in dt fiele toordt ghenjanghen on'verhoets.

C'beh kUeren ouer hoop, daermagh nj niet ontbreken-^

Dit is der "bereidt aerd, dit %jjn haer oude treken:

En toorts al dit ghettiygh dat dient V njoor een net,

VVaer door aen't eel ghemoedt het opgaen -^ordt belet.

Dat boos en lisïigh goudt , dut maecktfoo f\\>aere banden'.

En boeyen aen het been , en ketens aen de handen.

O 'tü foo groot ghe-^ight ! o 'tisfoof^aeren UH!
En daerom hecht het y foo aen de aerde --uafl.

Siety '-volght Eliofn nae , lact rijckdom, laet 'tal ndieghen.

En roept : Onnutten laf ghy fult my niet bedrieghen

i

Verfoeyt al tiut hier ü, 'tis al verganckelijckj,

Al "^at njm d'aerde k^mt, en is maer enck^lflïjck:.

Dan meught ghy los en '~oyy "V tot dees reys begheuen.

En trachten nae een hoogh, en nae een eeW^ighleucn:

Enfet dan eens orn leegh nae defe ^-uuyle eerdt,

Enfght : VV<^ defe clomp leèlfoo rueel arbcydts "^cerdt?

VVaerom den menfh doch flaeftl "^aer dats' hun hert opftten!

'tlsal maer jjdelheyt , is datme^r op Ivilt letten.
•

En hoeghy hoogher kornt, hoe datfal k^eynder z.m,

Allenghskcns fxl aen nj "vergaen d.ees ruulfhen fhijn.

Wel aen dan TV/e" ghy zjjt , Verlaet al defe banden,

€n peyfl, ic^ynoet W haeH gaen nae de donck^re Unden:
Staetghy hier dangheboe.ydt,elaes, 'tis dan gheen.tijdty

Doet 'tnUj oft nimmermeer gheraecktgh'v banden quMt.

M 3 d'Acr-
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. d'Aèrmoédè is profijtelijck.

Sic perdere lucrum eft,
i js2

VFeynigh ghemiff,

eel ghivtfchi.

DEn mrifclTer die hier aen den kant

Stt met fjn 'nj'ifch-roey inde handt,

e/4/ ü't een rond en Zeeulefchen knecht,

Hy ü nochtans met al te Jlecht,

Hy leeet hoe datmen met ivat broodt

'Den Vtfch a^ergadert in de floot:

Terfiont foo ijjèr mop op noop,

De njifchen Jammen ouer hoop.

En
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'Den fnoeck^ die peyjl ick^ hom te gafl^

En Jlockt met 't-vifchken oocl^ den haeck^

Een dieren prijs ijoor kleynen fmaeck^

Terjiondt licht hy fijn roey om hoogh,

En Jtet den fnoeck^die Itght m't droogh.

Seght nu^ hygheen <-uerJlandt en heeft

^

Die ijoor eenfnoeck^ een Ipit-yifch gheeft.

Hoe is de "bereidt met ^erbaefi,

Hoe Jlaet een ieder met en raeB^

Wanneer daer telcers Prins oft Heer

Leght gheldt, en goedt^ en titel neer?

VVarmeerfoo hier een Grme foon^

Oft daer een dochter rijck^ en fchoon,

Z^erfoeyt de "bereidt met haer pracht^

En dat een ieder foo groot acht}

^Den <-ua.der die ugroot 'm eer^

Enfjnen rijckdom "ï^aB noch meer:

En daerom laet hy aen dit kinty

Dat hy foo "ïponder heeft befnt,

Al dut fijn loüfheyt heeft '-uergdert.

En Peyfi, fy Tvordt nu Tvel ghepaert,
.

Oock^ met de rïjckHe njxn de Jiadt,

Een ieder let doch op den fchat.

Mtterfy treedt dit al met de njoet,

VXoch fiet niet eens nae geldt oft goet.

Maer ivaerom ü't doch datmen laet

Den rijckdom yCer en grootenJlaet}

'tis om te loinnen meer en meer,

'tis om te kr'pighen grooter Qer

:

Want njoor een handt njol gheldts ofgout

^

Verkrijghtmennaemaelsbonder-foftt,

d'Acr-
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d*AeiiTiöede is met luttel te vreden.

Hocfacorumcft. { ^r^W-.
DEs menfchs onruflighherf^aer "Wordt het niet aedreuenf

Het liteght gheduerigh aen, foo't hem komt t£ begheuen.

En tracht nae gheldten goedt, en daer en ügheen ru(i:

Den honger noyt njerftedt, den dorB is noyt ghebluH:

'tëy/cht altijdt meer en meer, 'ten ^vreeH noch hooghe '%Hnden

Noch onTveer op de zee, aU't rijckdomjiechts magh '-uinden:

Al fet het n^oor jïjn' oogh een heek rvloot <^crgaen,

Den fchrich^ di£ ü terjiondt ó'ocl^ mefttcmpeeH gbedaen.

Bi
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En als't al is ghereyft, en ah't al ü ghoVonne»,

Dan komt den rvreckaert aen , en feyt: 'ds maer begonnen,

Mijn dorH is enenfel, mijn honger enen groot,

lae groeyt noch daeghlïjcks meer tot mde bleecke doodt,

^tlsfoo, dat is den aerdi ^gheengout oft jilVre mijnen

Salrvghemoedt ojoldoen, <-u dorH[al noyt ^'erd'ïvijnen.

Men feyt j een gierigh hert dan eerH met melr begheert.

Wanneer de fchraele doot vervult den mondt met eerdt*

Ignati "beerde pant , Loiola groeten Vader,

Die ons hebt 'uoor ghegaen, die ons leydt alle-gadcr.

Die eerH dees (fompa^.ie hebt op de beenghejlelt.

En door befonder jonjl ghebraght in 'sHeeren ^'eldt-,

eAls ghy I-o kmdersfeyndt nae al die <-uremde landen.

Een maeUken aen den arm , een focksken inde handen^

'tZy nae het rijcl^e landt ^jan den Oofl-lndiaen,

Oft loei nae Mexico dacr al die mijnen faen-,

Wat is hun <-uracht en loinH Ivaerfy mé loederkomen,

En legghen <~uoor ^u neer , en '~ooor den Stoel ijan Romen?

Het filueris te flecht, hetgoudt en is maer eerdt.

Het is dien grooten laH en arbeyt niet eens '^eerdt,

Ick^fe Xamer daer gaen met lüonder ^jrachtgheladen,

Kan dan eenftiarten Moor een hongrigh hert njerfaden}

Is dit^ rijckelvinH'< is't dit datghyfoo laeght}

Enfoo'tgheyanghen is metfulcke rnoeyte draeght?

Dit is den echten aerdt , dat is daer lïy nae trachten,

Dit is den buyt alleen en prijs daer Ipy nae loachten.

De loinjie <-van een fel: met defen vogf ghelaen

Soo gaen Ipy r^rolijck, t'huys , en 'voor ons Vaderfaen.

Ben maeltken met een flock^is goet om mé te reyfen.

Voor die noch gheldt noch gocdt , maer Godt alleen en peyfen,

Gheen pack^, oft f^aer behangh,gheen rijcke Ivijfel-brief,

Want d'aermoede alken die is al ons ghenefi

N d'Acr-
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d'Aermoede is onbekommert.

Aliundepafcrtur.
{ roer Lrghen.

Den pa- A L fchljn icl^ hier foo rudFl , d ben ich^ inghejloten^

Fg'^ey J^ Soo "^eet, dat my ditjlot met eens en heeft njerdroten:
precc t.

icl^Jpringh, ick^ f^ghy ick^ klap, ick^fpreeck^een teder aen.

Een ieder die my Jiet , blijft njoor mijn kevt fiaen.

tAïs ick^ noch '-vloogh m't bofch, moeB ickjnijn aes gaen haelen.

En foeckenfpijs in't -^ddt , Unghs berghen en Unghs daelen.

En kreegh ick^ dan op't laetjl een Jleck^ oft njuyle pier,

Ditn %hts ick^ '-uol OJM '-ureughtj dan maeckt' ickgoedscier.
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5A(« leef ick^ [onder forgh, ick^fp-eeck^gheleerde taelen,

lek. fluyteen luBtgh Itedt , den koH can my noyt faeleny

Mijn heere ben tck^ lief, hy njoeydt my ds fijn kifidt^

'tis al '-voor Perroqné "^at liejfelijcks men '-ui7idt.

Chelooft my "ïviegby zjjt, 'ten -^ijn maer '-viefe droomen
^

Oft kinder-bietebiiulps die <-uoor d'aermoey doen fchroomen:

S'cn üfoo leelijck^niet
, f'en dreyght gheen honghers doodt.

Al heeftfe met een fier , noch leeftfe [onder noodt.

'En "ipaer toe al de forgh , en "ipaer toe al het reyfèn}

En altijdt op hetgoedt , en op den kpB tepcyfèn ?

Caet, reyft njry dxerghyl^dt,gaet[occkt njry daerghy kunt.

Die d'aermoey koos <^oorgoudt , die kocht ooc\[onder munt.

Wel [al dien grooten Godt de '-u->gelkens oock^[pij[en.

En aen den feilen leeu-^ in't ttiout fijn coH ae^il^'i^fien ?

lae daer en is niet een [00fechten toorm die ^vroet,

Ofhy en njindt fijn aes , en "ïoordt daer mé gheVoedt,

En fd hy 'voor de fijn, dte't al om hem '-verfimaeden,

Kiet altijdt zjjn bejorght , en rvoor hen zijn belaeden?

eken k^nt v ZJader niet , is't dat ghy daer '-voor 'vreefi,

<iAls't al verlaren is , danfirght hy aldermeejl.

VVel laet den coop-man gaen nae al die <-vremde kufien.

Het moet, elaes! hei moet, een gierigh hert "^el luflen

Tegaen nae Oojl , nae We(l , te Toater en te landt,

laeduk^ils fiellen oock^fijn fiel en lijfte pandt.

Gaet heen dan "^ie ghy zjjt, en <-voeght <-v by die fitten.

Diemet de kinders Godts en met den aermen fpottej^;

<5Met met ben ick, te vré , in acrmoey a^ind' ickit al.

Dat my noch eer^ noch [laet , noch rijckdom gheuen [al.

Ais't hert maer Tvel gheruft <-voor Godt en al de menfihcn

Maghleuenjonderfihiilt, dat is dat ick. kan •^'enfihen:

De refl [al Godt '-voorfien, dat is doch fijnen aert.

Tfteficbop Godt betrow^t , dje é gijenoegh beTfaert.

N 2. d'Acr-
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d'Aermoede gheeft luyfter.

Danefaperflua,crcrcec. { ^^^f'^^r

ALs ghy hier defe keersjtet ouer'Zfloeiiigh roocken.

Als ghy Jiet dat den diefhaer oorfdec\ ü vmfmoockeHy

En als ghj dan noch jiet den [nutter mds handt

^

Jck^ bidd rv gaet dan noch "pat a/erder met 'f^erfiandt,

Tertoijl de keersjoo brandt, foo hanghen mdefaelen

£» Keyfèrs op een doeck^ en Trincen afghemaelen,

Daer hanght den rvjcken 'ireck^ ^erjmoort in ouerdaet,

E» brajl ghelijck^ een frijf^, enjïockt als eenen n/raet.

Sinter
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Maer mits de kamer ü nu feenemael m'i duyJleVy

Men jiet niet loie jy zijn , s'en hebben gheenen luyfleVy

lae felf het goutie leer ü <-um fijn glans berooft^

Om dat een doncker keers den Jchijn gheheel <^erdooft.-

Bn eer ghy dit kgndt fien- den dief die dient ghefncdcn^

En Tfatghy hebtghejhut, dient met dsn ijoet ghetreden.^

De keers, en eenfraey man heeft ieder in't ghefichty

Wie dat fich noyt enfnut , ü mfjn eyghen licht.

*tEn IS met- eer ghenoegh dat aerd gaet aerde lieuen.

Wie hierfch toe begheefh^ die ojoedtfijn keers <-üol dieuent:

d'Armoede doch alleen j alis't jy nu al quijty

Sy houdt den meeflen naem,fpijt al degheen die'tjhijt.

Daer "^as foo menigh Vorft daer ieder '-voor mofi buygheny

Dwgenes die lagh in reepen en in diyghenv

"En jtet hun naem en faem light m hetfelue graf

En <-van den Vhilofooph /p?'eeckt hed de "bereidt af.

«Al t>as lob rijck, in <uee, al had hy memgh kemel,

d^Aermoede doch alleen <-vgrhief hem tot den hemel,

CKoch "^as oyt foo bekent door kinders , '-vee oft fchaty

Als doen hy njol^an T^er op fijnen mefl-hoop fat.

Den dtiyuelfnutten hem , en gingh lob heel ontblooten-,

lob kreegh een meerder fchijn^ en hy '-verbrandt fjnpootenr

En in het Oojlen-landt, 'ioaer dat de fin opgaet,

Daerftetmen dat nu lob het tloeede licht laelfiaet.

Wat baetdat menigh rnenfch maghgoet op goetgaen eruen^-

En leuen dickjcds aerrn^ om rijck^te moghen feruen?

Als duyt-'-vaert ü ghedaen, en datrnen niet meer luyty.

Dan is hun naem en faem , dan is hun fackel uyt.

Ghelooft het 'uyy njoor loaer, "^le dat dit oyt fult lefen.

Dat ghy IJ- hier befneedt, loat manfiudt ghy met "^efenl

Stelt dit eens onder nj, en maeckt 'Z' hier -ï0at quijt,

Hoeghy hier meer betreedt^ hoe dat ghygrootcr zj^t.

N 3
De
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De fiiyucrheyt der Religieufen door beloften verfekerr.

Canicis fufdis , canitifque Ügatis.

Shtyt uwe fmnen ^ rKiefe nmer hoort^

By J\deereminnen: ' Afoet otter boort.

"Y^X/" At baete't datmcn 'm een fladt

"^randt-eemers en brandt-Ueren hadt.

En datmen in perifkel trock^

De aldergrootjie Jlorme- klocisij

Wat baet dat lemandt feylt in zjel

Hy njoert Jijn eyghen '-uoncken fnec\

€nf(hoon hy ven' is van het firandt,

Hj draeght 'ukr dat m't "^ater brandt.

Vlyjfes
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Vlyjfes die "^oi eerfl yea^reefi

,

Voor donder , blicksem en tenipeeft^

Hy fchroomde -"uoor een hollen vloet

,

Die feyl en majlen fcheuren doet.

En Jtet, den "^mdt^ en feilenflroom

n)ie hiel NeftmiM inden toom,

*2>e 7^6, die eerB onjluymigh "WaSy

Die light foo effen ds gheUi:

En als't perijck^l ü ghedaen^

Dan ijreeH hy eerf tegrond' tegaen,

Hy fjoort der Meereminnen-fanck^y

Hy hoort daer by der fnaeren klanck^:

VVcinneer den rvincker 'tfoet/ie fluyty

Dan raeckt den njogel m de muyt.

Hy gaet omtrent den grooten majly

En bindt Jich daer met kabels nrajl.

Al ypaeft ghy als een Süaenjche kraeck^

<tAl fpooght ghy '-uier als eenen draeck^

Al lofte ghy een heele _/>',

Al T^aer't ghy teghen fcheuten njry-y

Is't dat ghy defen fangh aenhoorty

Gheloü ghy fpringht noch ouer boort:

Is't dat aen <-l> eens klampt de min^

Ghy moet, elaes! ghy moeter tn.

VFant niet en '-vlamt foo als een herty

Wanneer het foet gheblaefen "^ert:

En Hoie dat niet ghehonden is.

Weet dat die halfghevanghen üy
En dicl(pils achter 'tkort gheluck^

Sclyuylt meejlen deel een langhen drack^

De '-ureucht ü maer een treurigh fpely

lae eenen roock^ befietmeu't TeeL

De



104 EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT lEST.

De (liyuerheyt blijft onbefchadighc.

Rubusardensincombuftiiff. { f/„'^,, i,^,

E Er Moyfes Godts Propheet,en leydtfman vanjijn Volc^jf,

Gheroepen tot dit ampt loierdt uyt des hemels -^olcken^

En rvoor den Con'mgh quaniygeloxpent met dteroey^

Die Ipater^ Vier en locbt en aerdjioeoh inde boey-^

Soo kydde hyjïjn wee^ een hoof onnoofd jchaepen^

Die ouer al Unghs ypegh den 'veylen kofigaen raepen:

Nu looj hy diep in't nyelt, nu l^as hy aen de k^nt,

Madter.het IfOi befaeytj nu daer bet "üxu beplant.

Nu
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Nu hier, nu -^eder daer,gaethy omtrent de heyen.

En daer hy Iveet dat lieffl fijn lammerkensgaen "^eyen:

En offer ergens een bleef achter d'haghe fiaen,

T>aerfeyndt hy fijnen hondt, die brenght dat loeder aen.

Als hy dus befigh ü , foo Jlaet hy op fijn oghen ,

Terfiont fiet hy een licht den braern-bofch inghe^-vloghen:

En hoe hy langerfiet , 'tis rondom njlam en njier^

Doch euen Ipel'ten fchaedt de doornen met eenfer.

Denbraem die houdt fijn teught
, fijn groenheyt en fijn krachten.

Het i-uier en heeft gheen magljtj tae moet daer in ^erfmachten.

Dus laet hy 'tvee alleen , en haeft hem om te fen
T>eesfchadeloofe ^lam, "ivat Jy heeft te bedien.

O -J\>at een groufaem <^'ier, "ütat genfiers, en l^at voncken,

Sietm' uyi een dertel mm, uyt d'ooghen die daer lonckenl

De lonckheytfiaet en loert, en raeckt terfiondt in brandt.

Soa licht comt domme ieught en maeghden-eer totfihandt.

'tls "^el een 'uremde faeckj, 'tü luaer, tck^ moet belijden,

T>at defen braem-bofch dert met ojier en <-ulamme ftrijdeny

En 'tmmfie nietghekrenckt, blijft heel en euen fris,

hAIsgroene Tvilghenfiaen in't midden njan het lis.

Maer 'tis gheen minder klacht, 'ten zjjngheen mmd'refaken,
T>at heet en ieughdich bloedt fijnfinne-lufl kanfiaken.

Dat longhman in fijn hert kan houden defe loet,

Verdoouen Venus nfier, dat hem de <-vUm met let.

Stondt Babelniet '-uerfchrickt, doenfifagh in den ouen

Dry kinders onverfenght in 't vier den Heere louen}

De ijlam loos als een dour^, en hoe de kool meer bloos

^

Hoe datfefcheen aen hen ghelijcker aen een roos.

Wel aen ghy fuyu're teught, mirakels nja.n de landen,

'tSp'ijt dertel Venm ktndt, datghy ontgaetfijn handen.

Staet ruasl aen Godt gehecht, en met dienfoeten bandt

Vanfuyuer maeghden, min nj hert Mn hem ruerpant.

O Een
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Een ruyuer hert verheelt Godt.

Afïiinilat mens cafta Deum. 1 ^ag^^tsbjip,

OT een peten morghen flondty

Soo kk, ri^y "^^f ledigh ofondty

Chingh ick,treden aen de k^nt

Van het groen ghe^auert Undtt

Op den boordt 'van een riuier.

Die daer mneckte foet getier

y

Die daer dfoaelde met haer firoom

Om de -portel njAn een boom.

Aen
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Aen de kanten fiondt 'ü>at riet.

Hier "^at dichty en elders niet:

Maer het loater loos foo claer,

of het eenen {pieghel loaer^

of het met den fiillen <~üd

VFaer njerandert in crifial:

Want de grondt
, foo diep hy "^at,

Kond' ichjjien als door een glas.

Als ick^dan daer fat omtrent,

^uam de Jon da£r aen gherent^

Met haer peerden altemael,

leder hadd' een goude flrael.

Aen den "daghen "^as gheen hout.

Noch gheen ijfer , maer al gout,

Goude ftrenghen ,
gouden toom.

Al dit ftgh ick^in de flroom:

lae mijn teer en hramk^ghefcht

Kond' ijerdraghen al dit licht,

Sonder dat my glans oft fchijn

Maeckten eenigh ooghen pijn.

Hebdy, rvriendt, dit "^el gheVat)

Caet niet deur afleert noch 'i^at;

t'Geen ghy wan dit loater leef,

Eygent dat aen uloen geef.

Sao "H^aer ü een fuyu're fel

'Die daer in gheen fmetten njiel.

Schoon fy oock^ njun liefde queelt,

Seght, dit is des Heeren beelt:

VVant een fuyuer teer ghemoedt

Codt n/erbeelt y en g'lijck^den vloedt

Toont aen die omtrent hem gaet,

Al -v^at m den hemel ftaet»

O i De
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De fliyuerheyt is vruchtbaer.

Fccuaclam«ergaudiotu,^-g./.8.C.«A.„.{^^fi:^X*'

WAer ü dengeylen hoop rum een deel domme menfchen^

Die daer heel daegen Imgh om yroWio en hmders Icenfchen-^

Die [eggen datgheen vreucht^noch oocl^gheen yreuchts gelijck.

Elders gheuonden loordt als in het hoW^clijck?

Ick^lceety den echtenflaetü rvm Godt hoogh geprepn.

En hem is honen dat oocl^ blijdfchap toe gelpefen: (klincktf

Doch fcheon men bruydloft hout, enphenckt^en dnnckt en

'/£« ü met altijdtgout dtttfchoon ^oor d'oogen blmck^.

'VVm
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Want beefimennoytghefen, da^ op het eynd' '-van 'tflelen

Het krijterken ghrngh fiaen ïnpketjè naxnde <nelen}

Het 'ïvitte-lfroot ü op, datr rïjfl fomttjdts ghetier,

Wie qualijck^ is gehoudt, heeft hier fijn njAge-Vier,

T>aer ügeen meerder lujl als ^^el den luji tefchoulven:

Dit ü het maeghden deel, niet njoor degheen die troulpen:

Die hebben meerder <-ureiicht 00c k^ op een maent alleen.

Als Ipelheel laeren langh die leuen in'
t
gemeen.

Siet ghy den niaeyer Icel, Teat fal hy al ^ergaeren}

Hoe dicht Jlaet heel het n^elt, hoe ^z'ol'^n al de aeren}

Het ü een <-uruchtbeier iaer , hy tPint nuaenftjn huer,

VFant met een haluen oogB '-uult hy de heelefchuer,

^Maerjiet het teecken eens, Ipaer onder is njohoajfen

Degroote ijruchtbaerheyt d:e hy terflontfd tajfen:

Ten zijn de T'ïpeelin^s niet, het is het Maeghden licht

y

Alsjy is by defon, dan Jpeelt hy met deJicht.

T>it is het fimie-beeldt datfal <-u onderloijfen,

Wafuruchtbaerheyt dat kan oock^uyt den maeghdom rijfen:

VFant daer is yrt4cht,enieucht,men drinckt daer altijdt "^ijn:

^Men kan doch in den gheefl li^el beter f-urolijck^ zj^n.

Men ipeet hiervangeen yi>iegh,van mat^njan maert, van memmen
(Die oockjyet •^ildtfle hert in korten tijdt lyiel temn:en)

Menlvcet hier <-uangheenflab, noch 00ck^njan gheen begijn.

Noch <-uangeen kinder-bed, noch yangheen arbeytspijn.

Doch ick^loop hier te breedt, 'ken fal niet ruerder '^njcken,

lek, '^est dat ee-fiand moet <^oor maeghd en-palm feylfirjjcken.

Want "ioie heeft oyt gefen, dat loaegenfoo facht reet,

'Diefmtijts hier oft daer fjiet een kleyn (lootkcn leet?

Wie '-urou'^ en kinders heeft die moet gedua-ich Ivoelen,

Hy is jïjns felfs niet meer: en dit ii mijn gheVoelen.

Mijfchien een Hvdpfchghefel /preeckt hier al anders af,

Moer als het '-vercken droomt, dan is't altijdt <-uan draf.

O 3
De
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De fuyuerheyt is vijandt van de ledigheyc.

Ouid. Ociaritolks,pcriereCupidinisarcus. { f.^^^JJ^;

SVSf Iteuen (upido, 'tfiaet leelijch^/óo te krijten,

Ist ddt Of moeder hoort,jyfd nj feker /mijten:

En fat ]y ddtter blijft maer hangen eenen traen,

Ghe'ipisJy fal Of noch doen TfroegherJlapen gden.

Ick^ -^ect "ioel "^itt nufchortj ich^fow^t ten eerfan raden^

My duncki IJ coopmanfchap die hebbenJy ontladen:

Den koker en den booghy 'tis beydegoeden bayt,

£» Ifaerde ghy niet naccki,Jy fchudden o» noch uyt.

Vme*



HET I. BOECK. OP G AEN D E SO CIETE YT. III

Vmoederfeyndt altijdt n) tujfchen licht en doncker,

Enfiiert nj tot een ma.eght , oft hy een ls>eeldich loncker.

Sy geeft nj daedt en raedty jy feyt: Gaet "beerde kindt,

Ick^ Ipenfch nj Unghen nacht , /c^ Ivenfch <-vfiereken "^indt,

Chy ksmt op dien <-uoet , en meent hier in te jlnyfen^

Maer neen, men kent <-u loei, men -^eet noch yan <-ufiuypen.

Ghy ':qjt hier heel 'verdoolt, och dit is al te klaer.

Voor o/ ü geen quartier
,
ghy brenght njerboden '1i>aer»

U)en eenen neemt den boogh, een ander grijpt de pijlen.

En "^at niet breken "^d, dat klieuen jy met bijlen.

Sa boe/kpi gheeft het fchoon ,
ghy zijt nu moeder-naeckt,

Enfiet /-aan ifJoen boogh Icrordt nu een roey ghemaeckt.

Leert eens, foo loie daerfieeckt fijn hooft in alle gaten,

n)at die daer <-uanfijn hayr, en ijan fijn huyt Jal laten.

Wat baet bedrogh en lift, daer al v kracht aen hanght}

Het Vosken is loei gaulo , maer gauloer die het njanght.

Wie dat fich befigh houdt, en kondt ghy gheenjjins Toonden,

De ledicheyt alleen is moeder '-vande fonden: (gaen:

Gaet kïaeght yroulo-VenM dat ,ghy meught yry t'huyf^aert

Aen eenenfieen die rolt en "^afigeen onkruyt aen.

Op een die ledigh is moet ghy nj pijlkcnsfijpen,

(Doch Ipïe dat danjfen tpilt, die datifi oock^fonder pijpen)

Ghy hebt al beter kitns op die %jjn luy en fiil,

Lonckt daerfoo langh 'tV lufi, die raecktmenfoomen IviL

Gaet by de domme ieught, gaet by de lege danten.

Die '-vanden morgen-flondt tot fnachts toelanter-fanten.

Daer zjjtghy meefier af, die hebt ghy in nj net.

De yuylicheyt is haefi in eene pels gefet.

Maer oft ij liefde blosyt den lointer en denfomer.

En oftghy doet gheloelt-^ ghy Ipeet "fiy zjjn al ^vromen

Wy trotfen al '-o maght, boogh, pijl en boeuery.

Eenflaedigh-bifigh hci't is teghen fcheateti '^ry^

De
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Dp fuyuerheyt wort licht ghequetfl.

r" r f Bobbel en eer
Si tangas, frangas. { ^^-^ ,,,^ ,,,,.

KOmt THAeghden
,
jiet dit hinder-j^el.

En hebdy tijdt, befet het "^el^

En leert eens uyt mijn ongeval

Het gene dat <u dienen fal.

Ick^blies hier met e<en pijpken op

Een bobbel uyt het feepe-fopy

Een teder fey, Hoe moy ü dat}

En ü dit maer een druppel nat}

Bet
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Het heeft fjn lichten hier en daer^

/lis oft't een kleynen hemel Iftter,

Ick^ftggh'er bergen aen een fy^

Ick^fa^h'er boomen op een ry.

En al dit figh tck^alfoo klaer

Als of't daer in ghefchildert loaer.

Maer fet foo rafch als tckse greef,

Soo '-vloogh my in mijn oogh de feef:

[^ klaegh ic\. en ick^ tier , ici^ krijty

Ick^ berjl fchier half van enckel fpijt:

Icl^fegj Had noch een routen gajl

Hier aen mijn bobbel eens getajl^

Ick^ liet my paeyen met een "ivoort,

Maer nu foo ben ick^ heel geftoort.

Want fet, icj^ quam daer qualijck^ aen^

En eer icl(t'^i(l het '^a/ gedaen.

Doch "S^at ick^ krijt , oft met en krijt,

Ick^ ben het heel genoeghtjen quijt.

Nu hoort eens, maeghden, defe leer, i'

Men vindt noch fulcke ki^ders meer.

Die fpelen met de bobbel tvel,

Maer 'tlport ten laetften katten-fpel:

En lotlt ghy Tveten hoe het gaet,

(Want raedt nae daedt die komt te laet)

Een bobbel, en der maeghden eer,

Tjïjn alle bey al enen teer,

Chelooft het njry, 'tü krancke "^aer.

En daerom komtfe niet te naer.

Want k oe die eerfl-mael claerder blonck^y

Hoe dat fy naemael vuylder Jlonck^.

Daerom foo "^tcht f-u ruoor fuerdriet.

Het ü een kruyd'kj» raeckt my niet.

P De
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De fuyuerheyc fonder vlecke.

Vaporr.picoinnc dccus. { ^i^jtlte.

HOe <-ueel enjlaen daer niet njoorfpiegelsganfche dagen

,

Om een paruyckjtlleen , om 'tfpeten njan tDnee ki'agen?

D'een poeyerf, en bUnckit, deengomt ^ en krolt, en draeyt:

Die ijeel '-voor fpiegsls Jlaet, loeet datjyfelden naeyt.

Och yondt me» eens eenglas^ dat onsfoulf konnm leeren

Wat datter in het hert noch al hanght te frtfeereni

Veel gaen gelijcl^ een panlv in Jtjd' ,flHt>?eel,/atijn^

Die mijjchiüi m dejtelfio tv^jl ah '-verekens 7{ijm
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Sy doen ghdvjck^dit kindt dat Ipou eenfpïegel houlpeny -;[

Om daerJtjn Tuitte Jheew^j en root corael t'aenfchowipeh.

Het neemt hem infjn handt, duer fit den kroHe-bol,

En ffiegelt "^at hy magh, enfetfjn buycksk^n rvol.

Danfet hy op het root '-van alle bey fijn leanghen,

'tSchijnt dat op elcken kant een roosken ü gehangen.

Danfet hetfijnen mondt, dan (tet het op fijn ktn.

En merckt,Jöo draey hy lacht, daer komt een kloofken in.

Dan fiet het fijnen hals , dan fijn vjuoore tanden.

En dan fijn goudt-g&el hayr, en fijn fneew^-lipitte handen:

Ditfiet het al te mael, laefielt noch mondt aen mondt,

<iAls of daer in'tgelas een ander knechtjen fiondt.

Elaes f ter "^ijl hy k^^, den afem comtghevlogen.

Enfiet, denfpiegel "Wordt terfiont heel ouertogen,

Den luyHer iffer af, fijn root, fijn goudt-gheel hayr,

En fietmen niet te meer dan oft daer met en "^aer.

Hy 'vaeght "Wat met fijn handt, en fiet daer door fijn locken,

Hyfiet fijn aenfcht doch met flucken, en met broeken.

Om dat denfpiegel maer een "Weynigh is bedoWWt.

Hoe haefl is iet gedaen dat al te langh beroulot!

Och ionckijeyt, ipatghy doet, den afem moet ghy fchoW^en^

Is't datghy dit njerfuymt, het fal'-o een'ïoigh rou'Wen:

E.en kleyne njochticheyt , een domp, een -^eynigh nat.

Beneemt den heelen glans foo rafch het ergens ijat.

Denfpieghel is maerflof daer njan is hy gheblaefen':

Wat lijBen dat hy draeght, het blïjuen algelaefen,

Sy zijn njan een beflagh denfpiegel, en nj eer,

Enfpeelt met gheen <-van bey, o tongheyt, immermeer.

Soodanloie dat ghy ^jf, leert ulpenfpiegel '-vieren.

Meer als een toffer doet , oft hofsche kamenieren:

7.ijt "Cijfer ah dit kindt, dat nu met meer en lacht:

Wie leert door andersfchaed' diefpieghelt hem iVelfacht.

P z De
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De fuyuerheyt wordt door lijf-kaftijdinghe befchcrmt.

iisij. Odiprofanum vulgus, & arceo. {Zlt^^r^..

DEn egel ghingh eens uyt, om fch taai te rvermake^y

Soo rafch hy hadt gheyoelt den [oeten tvjdt te nakem^.

Hy kruypt dan uytfjn hol, en komt eens Voor den daghj

Daer hy nochfin, noch maen, den heelenlowter figh.

"En qudijck^gafjtch bloot nu bomn op de landen,

Het yerckenfchiet hem toe, en dreyght hem met fijn tanden^

Den egel die moft deur^ het drijft hem in een gat,

'^acrt effen doer^ter tpidt vol njan firpenten Jat.

Het
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Het -^^as hem daer te heet, hy klucht 'ü^^er menlpAckerj

En Ipint het open '-uelt, enjleltpch cp den acker.

Omtrent een groenen kcttit daer eenen herderJiondt:

Diegaet hem 00c1^ te keer, en hifi hemfijnen hondt.

Soo rafch als leeuloksn bafty terBont ^onnoofelfchapen

Die loofen ouer hoop, enfiaen <-i/an njerf en gaepen:

De boeken, en den ram, dejlangen, en het fiio'ijn.

Die vechten, d'een met klacht, en dander metfenijn.

Hetfieeckt fijn pinnen op, en -Hoort een ijfren <-uercken.

Dit dient hem- '-uoorgelpeyr, njoor poejier, en ^voor toereken.

Sy fien het i-ummgh dier, en blijuen rondomfiaen:
Vy'ant hoe en IfAtfiy doen, daer ügeen <x>atten aen.

Doch T^ zjjn Verr ghenoegh, laet ons eens "ïfederkeerm.

Mits ons een nutter les dit finne-beeldt kan leeren.

VFy fien m ditgheval, enm den egel-firijdt,

P'Vat dat defuyuerheyt al ongetoaepent lijdt.

Siet BenedtSius dan die loentelt in de doren,

En Aloyfiasfieeckt fijnen rugh met fiporen.

'tSchijnt dat den Bruydegom noyt hadde lieuer bruyt^

fiAlslpÏens leli-blom omtrent de dorens fipruyt.

Enfichoon dat Vernis ügeboren uyt de baeren.

Men '-uindter die oock^daer den maeghdom -"^el beioaeren.

Telagia die fi}rongh , en fionck, in een rimer.

Ver/machte daer den brant, en blufchte daer het Vier,

En Icat fial ick.ijan y, Francifice, doch al/ègghen?

Ick^fiie datghy ^naeckt op't ijs en fineeu-^ gaet legghem

Dat fiacht yroulo-Venus kindt, elaes! ü al te teer,

Als't temant fioo onthaelt, fioo k^at het fielden ~i{>eer.

Leert dit dan njoor befiuyt : het lichaem te cafiijden

Is eenen fiereken fichilt Ivaer rné de mae^hden firijden:

Daer kgmt een loos fierpent , daer kgmt een bock^, eenfi^ijm

En loeedan njoor degheen die met gheloaepent zij"-

P ^. De
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De fuyuerheyt vcrvvindt al vluchtende.

, . • -11 •
t f Die flaet CK vvaeghff

Fuga laurigeros parit illa triumphos. ^ su/ftfelden maeght.

HEt -i^of ontrent den kgelen Mey,

Als IPhoebus eens ghmgh nae de hey,

Daer thymis enfoo memgh kruyt:

Omtrent de foete lenten fpruyt,

Stjn pijlen '^aeren noch heel root

Van Python die hy had ghedoot.

Doch eer hy hy fpjn huys ghenaeckty

Soo K>ordt den laegher felfgheriteckt.

Want
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VVtint foo hy d^aelt nu hier, nu daer^

Soo "^ordt hy een Godin gelp.ter,

Sijn hert dat "gierde heel ontlïeltj

Wanneer hy'Daj?hnü njondt tn't 'velt:

Hy feyndt ijoor tfyt een foeten lachy

6n biedt de tnctghet goeden dagh.

En offert haer te doen geley,

Oft door het bofch^ oft langhs de hey^

En heeft maer honigh inden mondt

y

Hy feyt, fijn herte üfoi gheypondt.

Ter "Toijl hy leydt, en ruleydt, en fucht,

Soo neemt de fuyn're maeght de 'vlucht

y

Fm fy loop njoor, en hy loopt naer.

En daer loopt dat oneemgh paer.

Het fcheen hy Isfos foo dapper a;lughy

Al had hy <x>leugels op den rugh.

Doch foo hy haer nu hebben "ft'owTl?,

En dut hy haer nu <^atten fwip,

Soo ü terflondt het aerdigh dier

Verandert in een groen laurier

y

En Jy en "kierde noyt de bruyt.

En hier med' ü de fabel uyt.

Een maget die niet 'vallen "ivilj

€n maj^ niet a/eel T^ijn op den dril.

En dan is't beter eens ghevluchty

Als njeel en langhen tijdt gefucht.

Want (iet y op een 'verbrande 'Xflaey

Diter (Iroytmen 'tfuycker al t£ fp^tey^

Den maeghdom , en ix^erloren eer.

Wat dat ghy fchrcyt, en keert met loeer,

Soo dan y ts't dat ghy ijlucht het Viery

Chy Tpordt gekroont met een Imrier^

De
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De gehoorfaemheyt is veerdich.

QuoUbccu.pelbsdigKO. {^^;^,^--'

ALü de loerelt -^Ijt en breedt.

Al %]jnder menfchen fel en "ivreedt,

üAl brant het al m't Mooren landt.

Al ofriefi het aen de Noortfche flrandt.

Al fchuylt heel lïflant onder fneew^j

aAl geeft Africken menigh leeif^,

Al Iport ISraJil foo dter ge'voedt

Met menfchen ojleefcb, en mcnfien bloedt

^

Al
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t/il iB dat Upan noch ai blaeckt,

En njan haer boomen k^uyjfen maeckf,

iAl heeft den hollen Oceaen

Soo menigh njloot te grondt dom gaen^

Soo menigh rijcl^gheladen fchip

Doen berjien op een rour^e klip:

Nochtans enpateen njroom ghemoedt

Cp rviery nochfleert , nocb diepen njloedt.

t^ïaergaetj enfeylt, en kiert, en "^eyndt^

Waer eenen '^mck^ hem henen fcyndt.

Den bol dien ghy hier <-voor njfety

Die fal't yfegghen hoe't ghe/chtet,

Hy ü '-van alle kanten rondt.

En daerom rolt hy oock, terjiondt.

lae raeckt hem met ^v <-uinger aen,

Den ronden bohn kan met Jiaen.

Wanneer daer emsghevonden loert

Een rondt en onbehanghen hert.

Dat met en helt aen d'eenen kant.

En met en peyH op't naader-landt;

En niet en laeght nae 'tgelt oft goedt^

Al is het oock^ njan edel bloedt^

En m£t gheen eer-fucht tsghequelt

y

Maer üm alles <-ury ghejlelt;

En d'aerde raeckt maer met een ^unt.

En lijf en fel/ijn naefengunt-^

Dat heeft de lenders opghegordt,

Engaet -^aer het ghefonden loordt,

'tZy nae den Ooft, oft nae den VVeB,

Daer ghy het feyndt , daer is het beH:^

En loopt de loereldt om eyid" om.

Enü oen ieder iveUe-k^m*

Q^ De
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De ghehooi'faemheyt let op eenen winck*

Inuntifignmn exfpe&nt. { ^^^^^^tr"'

Die fch nu t'eenemael tot Godts dienH heeft begheueny

En nae eens anders "^il, om Godt^ nu <-uoeghtfijn leuen,

En door een <-ury bedK^angh 'Verbindt jich aendeloet^

n)ie Godt door d'ouders hier aen ieder heeft ghefet:

Ick^btd rojtet dit beelt ^ en let eens hoe deesgdften

Daerlonckenopden-^inck^ om nae den prijs te tafen:

Siet hen daer njeerdighflaen , iae nL/Ueghen '-voor den tijdf.

Want die den lemk.eem rmB, die ü 't^el feker qttijt,

D6
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De baen ü nugheruymt, daer magh hen niet beletten

y

'Daer bouen Jiaet den Heer , en fielt de loopers "betten.

De kleeren letten felfsj s'ontblooten hen 'vm al.

Een tederfiaet en jiet , "^ie den prijs haelen [al.

Het teeckgn dat a/alt neer, p'fli^ghsghy longhe beenen:

VVelfietyjy z^n al "^pegh, het fchijnt jy z^n '-verdloeenen^

ZJeel /helder als een pijl, oft blicksem m de locht,

lae op een ooghen-bliek^ ü hunnen loop njolbroght.

Dit ü een ejghen beek, Loiola, <-van V kinders:

De "Spoorden zijn t€ traegh
, Jy zijn ooc^, loncke-npinders,

Een "boordt ü noch te <-veely eén loinck, dient 'Zfoor ghebodt.

Wanneer de eer '-uereyfcht van onfen grooten Godt.

'tZy datghy hen danfeyndt nae de ^uerbrande t^looren^

Oft aen een-ander kant d'a/godery doet fiooren

Van Upan Ti>ijdt <-uerniaert , oft China rnaghtigh landt.

Een ieder loacht een loinck^, oft teecken ofan nj handt,

*tZy dat ghy ons hier houdt in't midden <-van êuropen.

Een ffiinck^ü verf ghenoegh om 'theel landt door te lopen,

Oock,dat de kettery met helfch fenijn befpou'^t,

^le door haer "treedt ghe'^elt het Chrijiendom benouTipt.

So9 fidet een njroom foldaet , bereedt om uyt te n>allen.

Wanneer den <x)V]andt ü ghecomen aen de Ipaüen,

Siet hy den minfien loinck., terflondtfoo ojalt hy uyt.

En eer't den v'tjandt Ipeet
, foo keert hy Ipeer met buyt:

Hy ü hen op het lijf die daer noch ligghen fapen,

De reÜ paft op de '-ulucht als een deel bloo-de fchapen.

Wat d«et een luttel '-volcksf "^at doet een njeerdigh man^

Tot den tocht altijdt reedt! tae doet meer als hy ka^i.

Wel aen dan op de reys, ten Suyden, en ten Voorden:
Een "^mckjs al ghenoegh, men Toacht nu nae gheen Svoorden:

Wanneer men maer en pet hoe dat de ooghe fiaet,

Daera^lieght een njeerdigh hert, 'tghebot k^mt daer telaet.

Q_z De
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De vierde belofte vande Societeyt, ghehoorfaemlieyt

aenden Paus van Roomen.

Refpicit aftrorum Regem. |
lek gae

Hem nae.

Slet hier de fchoone fonne blom,

Sy keert en draejit haer looijder om:

CN^ met den foeten ddgheraet,

Haer gheele roos ten Oofienjiaet,

En keert ttUenghskens meer en meer

^

Tot dut de fon daelt loeder neer.

En aljfe die fet onder geien,

Ekes dm comt haer ^roefhejt aen^

4>
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Sy treurt en queeït den heelen nacht,

Sy laet dan fineken athaer pracht :

VVantfoo de fon met meer enfi:hijnt,

Terfiont oocj^al haer '-vreught a>erdlpljnty.

En als dan k^rnt de Auent-fierr^

Al fietfe fchoon die maer n)annjerry

Soo ü't dat fy haer bladers Jluyt,

En houdt de kgnde locht daeruyt:
'

lae maecki oock^ datter Jfm noch Jleck,

IJergift in brenghen can oft ijleck.

Maer met het klieken wanden dagh

Stracks iffer "Weder bly ghe'Wagh:

Want door een enckel licht en Jirael

TJergaet dees droefbeyt al te mael:

Enfoo defon maer oploaerts rijBy

Terjlondt haer "Weder eer be'^ijÜ.

Sy heet haer noch eens 'Wel/e-kom,

En feyt: O liefflen bruydegom,

Hoe datghy rijdt, hoe dat ghyJiaet ^
Toont my altïjdt <%> Joet ghelaet

:

En leydt my wry de ipereldt rondt

^

Al "Waer ghygaet , ick, '-volgh terfiondt»

Dmfeght die defe bloem aenfiet.

Wat kracht en heeft de Liefde niet?

De (jompagnie heeft oock. een licht

,

Dat fy altijdt houdt in'tgheficht:

Daer is een flrael die haer njerloeckty

En heel de "Wereldt omme treckt

Dees fon dat is het TiQomfche hooft.

Wiens "Woorden al de Kerck^gheloo/t,

Spijt ketters, [J?ijt al die't benijdt.

Wie defe <uolght , die is bevrijdt,

Q 3 - Belofce
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Belofte van ghcen eere ojft ftaet te aenveerden.

Grauiseftodor. 4 ""iM'Vat blificll.

Den ^o- \^ y^ *^^' '^erdeylden hof dtemagh pgh loei beroemen

T^^^\ iW Dat hy de fchoonfie heeft, en oock^de foetfte bloemen,

Dees hebb' tck^alghepUnt , het is al ijan mijn "ftj^rc^.,

Elcf^ bloemken "^eet fijn plaets, elck, bloemken heeft fijn penks

Den hof die ü betuynt met rood' en leitte roofen.

Die bouen haere geur foo liejfelijck. noch bloofin,

Den blaeuleen ridder-fpoor , den fchoonen africaen,

Die ma fijn gulden kop blijft tot den lemterfiaen^

D£ti
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Den foeten eglentier , de kleyne Vwlettenj

Die al haer joetighejt op een leeghJleehken fetten:

De cingels,' den narcü^ de fomer-fotte blomj

Die aen den foeten tïjdtgheeft d'eerfie Krelle-k^m,

Cenojfel foete-reuck^^ iDie ij eens komt te raken.

Die "^eet hoe men njan v kanfchoone tuylk^ns mal^».

Hier by Joo ftaet en bloeyt foo memgh tulipant,

D'een üjoolpit alsjheeurït?, den andr'en flaet en brant,

Een foete fottigheyt '-uoor alle ons bloemijien.

Die <-uoor de- oogh alleen met duyfenden n^erquiften.

En roepen , Defe bloem die ü my foo ijeel iQeerdt

oAls memgh edel-man fijn alderbefle peerdt:

En dees en dier-ghelijck,, diegroeyen hier met hoopen.

Alleen tot mijn <-uermaeck^;jyJlaen hier met te knopen.

Sy zijn niet <-uoor faueur , oft <-uoor een lichte danti,

Doch aen een goeden ojriendt foo fchenck^ickj^eleenplant<^

De kroon-imperiael en kan 'thooft niet '-uerdraghen.

De Jlanck^ü veel tef^aer-j fhoon datter '-ueelnae yraghen,

Sy moet uyt mijnen hof, als isf'fhoon in doogh,

Sy riecki nochtans teferek^ , en flaet njry loat te hoogh.

lek, "^^^t daer zander '-ueel, die defe bloem groot achten,

Weljgaetter f^ry mé door, ghy dte n/te eer "ipth trachten:

Ghyfeght 'tü fchoon couleur, 'tülcfaer, maer 'uuylenfianch^

En daerom moeÜfy 00ck^ verplet zijn ouer lanckc

Eenieder heeftfijn hof Ignatim den fijnen:

Dat hier nae eere ftaety dat moet terftondt r^erd^ijnen,

Den grondt en njoedt gheen eer, terfiondt s'ü dor en drooghy

Wanneer daer maer een bloem Ipatfchtet te feer om hoogh

^

Ignatt kloeck^^ Tael aen, gaet <-voort in uyt te rucke»

D'eerghierigheyt en pracht , 'tis beter hier te pluck^n

De kleyne iJiolet. Al dat maer tracht nae eer

In uieenfoeten hof dat ftmckp doch al te feer.

De
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De Societeyt wordt grooter gheacht door 'tver-

fmaeden van de eere.

{In't dtiyfter

Is
In tenebris clarius aftra micant. -5 j^ ,n^^

WAnneer eenfchilder heeft een deftigh finck^hemaelèft.

Dat totfjngrooten lof hanght m des Conmghs faelen,

So& fluyt hft in een lijB <x'an doncker heben-houdty

Op dat ghy dies te meer fijn h^njie frijfen foudt:

Jae ü't da,t hy noch meer fijn njerlpen "^ilt ruerflercken,

Hymaecki een hruynen grondt in't midden njan fijn 'üperck^,

Enjiet, denf»itrten doechjiringht d'ander -x'^nV' om hoogh,

Bn foo hrijght dan het Bmk^terfondt een beter oogh»

Want
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VVant em fvergulden lijft , en rond-om blijde njer'^en.

Die doen denheekn gU-as rvxn't beeldt fmiloijl njcrjieruen:

Wanneer daer maer -^atgoudts blmcht te^^ersin eenftely

Daer fieteen ieder op, en niet op't principaei

Soo fegh icl^ njan ghelïjck^^ dat tre_ffelikke mannen

Oock^ hebben meerder fchijn uyt eer en (laetghebannen:

VVa7ineer een kloeck^ njerjiandi ü [onder krots cnflaf^

Danfeydtmen, Dat's eenJlitcJ^, datjiceckt "^cl anders af.

Let op ditjtnne-beeldtj ghy [uit dder haeÜ aen merckcn

Hoe dat een dcnckiren nacht het (lerren licht kan gereken;

Scheen daer de gtddc fon , oft ^cl de fU're maen,

,^ïen/aegh den heekn hoop op (iaendcn ijoet njcrgaen.

Al draeght Loioloj '-uolck^ noch J2a/] noch purper '-vertpeny

Ah dtea^ry-lvilltgh gacn om ^-uoor 'tgheloof teJleruen-y

CN^chtans d'ootmocdigheyt die gheeft hen glans en kracht,

Ghel'ijck, het fïerren-licht dat gltnHert inden nacht.

Had lams oyt begheert het Bifchdom te aennjecrden^

Hy leaer op ijerre nae met infoogroote -^eerden.

Wie hier fch teghen fielt, en d'eere foo <-üerfmaeyty

Gaet heelde leereldt door,Jy -xjjnder dtm ghefaeyt.

'Ken "ftj/7 hier in dit fluck^ghecn Bellarminum njraghen,

T>ie lieuer rood-en hals, als roodcn hoet "^oh draghen.

En <-ve(len met fijn bloedt d'oprecht en loaere leer:

Wicjieeck^ nae defen ringh die kauelt beter eer.

Vin flaf heeft meerderglans als ghy dien kondt ^erfmaeden.

Dan als met dit Jehoon pack^ de handen ^Ijn ghelaeden:

Ick^fegh met dit fchoon pack: loant '^ijfi my doch loanneer

Dat eenigh Heer, oft eer, ghetveeB heeft fonderfeer.

Soo dan, een lichten fchijn komt uyt de duyfi're nachten:

Hoe ghy V kleynder houdt , hoe Jy nj grooter achten.

Waer toe dan flact, en eer, en grooten naern in't Hof?
Ben hellen diamatit blmckt op een donck^re fof

K Ecr-gie-
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Eer-ghierigheyt is forghelijck.

Situmeas,timeas.
{ Ms-tfwelt.

fchipper ^J^ gae ick^ hier tegrondt njerUten '-urade merjfheny
^reeckt. ^/ ^^^ ick^Jie en hoor , 7/> otter al 'verdriet,

D'ontUedingh ijcm mijn ijrcLcht^ loee myl 'ten baet al niet.

Het roer drüft ypegh in z^e , de kiel is ouerloonnen

Van't rotilo enfpijtigh tiat^ den loindt heeft nu rverflonnen

Enfock^ en lul, enfirengh': hetfeyl ü heel '-verft beurt

j

Het majle-loofefchip -^ordtt me 'den grondtghejleurt. .

Och!
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Och! had ick^ my foo diep niet in de zee begheuen^ v^ich^

t!^]aer fid met fock^ alleen rechts onder 'tlandt ghedretten,

Ick^ T^aer haeB njt de/orgh, het /chip en hadghcen noodt

j

€n T^', 6 lieue rnaets, ontquamen haeB de doodt.

%}ervloeckt foo moet hy zijn den eerjlen die de baeren

Met eenen hollen boom heeft derren onervaeren.

En temmen met een hout dat "donder element,

n^dt ^Tjan ons afghepaelt loon zijn als onbekent.

o! had ick^ noyt de %ee en haer ontroulue goluen

EUes, foo feer bctroulet, ick loierdt nu nietghedolum

In defen diepen kuyl! o maets, Ipyfncken -aeer:

Het lichaem yoor den n.<ifch,den gheeB zy ^oor den Heef.

^aertifelj o tpieghy "^Ijt, 'tzy njriendtn r^jn oft macghen.

Die noch op ancker leght: en linlt de kans iiiet loaeghny

'7ietroH'?:>t dit li^ater met, enfpieghclt ^u aen /r^ijn.

Mijn neer-ghefonckcn fhip fal <-u een bake zi/jn.

Wat is deloereldt doch ? noytftd^ en ojol tem^cefcny

Een forghelpjcke zee , It^aer info kloecke ghecften

TJerJmoort zijn en njerfmacht^ en dat door eenen Icindt,

Die de njerfanden treft, en ganfchelijch^ ^oerflindt.

*tls d'eer-fucht die ick^meyn, diefpeeltop hooghemafen.

Een trots en hoogh ghemoedt dat t>cet fy aen te tafen:

Caet ghy foo 'tzeelc.terts in , 'tü met ij haesl ghedaen,

ZJ feylen zijn te groet, hetfhip ü nietghela"e^r.

Wat IS doch eer, enflaet, en ttjtels ? (Irrfe ivinden,

lae die een edel hert oock^ dickjoils heel ijerflinden:

Daer is foo mc7iigh helt, en kloecl^en njroom <-ver/?andt.

Door defen loindt-^erfylt, en op hetflrandt ghepUnt.

Ignati, ntt loei aen, Let d'and're Hvnden biaefn,

Laet die om nj kleyn fchip hier hiiylcn en hier racfen:

Wordt defen loindtghefltit , Vfchip is led belpaert,

Cheen onl;eer isfogroot, daer 'tvoor moet zijn ^vervaert.

R t ' Belofte
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Belofte van d'aermoedc niet ruymer te maken.

Laxari impariens. -j

Bn treckt nitty

'tEn reckt niet.

\f\f '^t "^illew doch dees handen doen

Omtrent een n/aÜ-^efetfopenl
Als eensghebUfen ü eenfluyr^

n)An leghtmen die wet "ioijder ttyty

'De fiof en ü dan niet meer dipve.

En daerom gaet hetjlrack^ in tlpee-j

Maer alfoo Ungh den ouen gloeyty

En dat de [pijs daer henen i^ioejt.

So9
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Soo dat een kgnjligh meefiers handt

De feilde drijft op al/e kant.

Dan blaeBmen <-van ghe/molten as

Oock^ met ghenoeght een klaer ghelas.

En njan de aerdfch enjlechte Jiof

Wordt dan gherieft het edel Hof.

Maer "^eet dat 'tgloi altoos foo hlijfty

Ghdijch^ het ü als't eerft ijerfl'ijfti

VVie't nae der handt *ft'/7 recï^n uyt.

Die fcheurt den roomer oft de fluyt.

Ltefyriendt hoort nu mch eens een "boordt.

En b'enght defluyt dan and're ijoort.

Lotola flack, '^ol hemels brandt:

Hy nam loat aerde by der handt

^

€nf(imen njan Godts gheeft gheraeckt.

Heeft hy de aermoed' eerHghemaecktj

En ey/cht njun ons een dieren eedt^
,

Op datjy 'tminfe met en leedt.

Als eens de armoed' ü ghefieit.

Die lijdt ten minjlengheen ghe'^elt;

S'en Ttnlt, yen kan met zjjn gherec^t^

Hoefiet , hoe fiijf dat ghyfe treekt:

Want haer natuer ü als ghelaSj^

En fy Tint blijuen dief^ loos.

Soo dan als ghyjè "^der maeckf,

Soo ki'vjghtje jcheuren datfe kraeckt,

E» 'tminjle datfe met enfluyt.

De klacht die fijpt allenghsk^ns uyt.

En kgmtter hier oft daer een fcheur,

Daer gaet den glans ^van dOrden deur.

En ejfen als ghefcheurtghtlas

S'en ü met diejy eerti^dts Tfias.

R 5
Verniea-
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Vernieuwinghe der beloften.

Nexus non fufEcit vnus. 4
Het maech hem V4!ty

Soa Ungh het vvajl.

DB liefde heeft het in ^fy iffer mé ^lehoren^

Wanneer fy in het hert een looon-fUets heeft Verkoren,

Sy "tortelt daerfoo diep, en klampt daer aenfoo maït^

Ch'en krijght <-u niet meer los
, foo houdt dat boefken o^aB.

De liefde, dit kleyn ki^dt, den groetenfelen-temmery
Die ü feer nae ghelijck. nen eenen ionghen f^emmer.

Biedt iemandt hem de handt ah hy te grond' fougaen,

Chy mo€t daer qoc^ mé in, ds handt fvcrjlerft daer aen.
'

Och
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Och Ue, 'tisfoo houlD-<-uxHy het leght -x» bandt ophanden:

Hoe ghy fjn nj:er meer blujcht^ hoe dat ghy meer gaet branden:

En als het nyaheneeji, nae dat 't'-v hee/tghey^ondt^

Soo quetjl het nj noch eens , en maeckt nyfio ghefondt.

VVAnneei' den groenen ijeyl kan ec?iigh boom ghenaken-,

Soo "Weet hy daer terfiondtjy-felnen <-u.tJl te maken

^

En hy omhelji den ftruyck^ , oock^ als hy niet en "^aB^

En maeckt fich alle iaer met nieWJve fchenten '-oaH.

Uyjlinghert om end' om ^ enfiivert op alle kanten,

Vi^aer hy een tacksken Vindt daer op gaet hy fick planten.

En noyt en houdt hy op "^at banden dat hy heeft

,

Maer bmdtfich meerenmeer,foo langh ftjn "tortel leeft

^

En als nu inden Herft het loof beghint te rüfen^

Oft dieper m het laer 'tgaet fneeif^en , en 'tgaet ijfèn,

Soo dat dan teder boem fiaet als een dorren ftock^^

Dan is hy noch bekleedt rnet fijnen groenen rock^

En meent ^hy dat den njeyl alleen jich <-vajl k^tn hechten,

E-n dat de hefde met haer foeter Iceet te njlechtcn^.

Sy qrocyf^el anders aen^' en blïftgheen dorre paer^

I):isi.ef Ie diC '-verbindt Jich tlo-ee-mael ap een laer.

<iAl IS het f eten tiiat , en liefelifke daghen,

e/^/ rifer een empeef,<-uol buyen, en 'x/ol ^vlaghen,

Sy houdt haer enengroen , in ^joor en teghen-ïfoedt

,

lae in een droeuen t.jdt toontjy oock^bly ghemoedt.

Haer banden zinjoo njroom als 'ïfel defierck^e kabels,

s'Ontb.nden door gheen ijier^ noch door gheen -^recdefabels,

Al'^ordtjy met ghe't'eldt, met Ipreedtheyt aefighetaB,

Wat dat ghy kapt en kerft, jy houdt al euen rvaH.

Schoon dan jich Wiven boom njan't leuengaet '-uerouli>en.

Nochtans de lefd' en kan in't minjle met 't.'zrflou'^en,

Sy -^'P.tH gheduerigh aen , en<-vef haer meer en meer:

Als liefde met en groeyt, dan ii^tgheen liefde meer.

, Vernicii-
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Vernieuwinghe vanden gheeft.

ff«rat, Nouum mutor in alitem. ^
Te voren kroop.

Nu vliegh en loop.

DEn •^-'^orm en de "^aclcre f^in

Die hebben -^at nae mijnenfn.

Dat altijdt nuttigh "^efen nmgh

Vooreen die flxeft dm heden dagh:

Want pet '^eeljpinnen, als de/pin,

Nae gronten arbeyt kleyn ghe'^in,

Sy fpmnen hen '-voor ander ttyt,

£» houden maer de^^magher huyt.

lief
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Liefnjriendt alst alghe^onnen «",

VFeet dat 'tmet al ghe'^onnen ü.

Want <-ueel yer^innen hun<x)erft(mdt,

En veel njer(pinnen landt enfmdt^

En daer fit dan denjlechten man

Die anders met als (pinnen kan

:

Hy krijght fheen vleugels opjijn rug^

Maer maeckt alleen fijn neefk^ns vlug^

Die roepen: VVaeren -^y eens groot!

En oomk^n, "^aerde ghy eens doot!

En dan fou nichtjen en cofijn

Gaen hagelen aen ooms bobijn.

*kEn iou doch met ^an fulck^ghejpin^

Menfchiet daer fijnen becl^al in:

Sy mak^n loei hun neefkens groot

y

Maer blijuen dicl(pilsfelue bloot.

Befiet den zJj-Tvorm lieuen ojrient.

Die leert nj (pmnen foo het dient,

Die maeckt een anderfchoon en rijck,.

En "^ordt daerom nochtansgheen lijck:

Hy leindt hem in fijn eyghen draety

Daer k^'tjght hy loeder nteulo ghelaet:

Daerfchudt hy uyt fijn oude nye1.

En leordt een njoghel flughs enfnel.

Soo gaet het oockornet onfen gheeHy

VVy flaen hem lueder op den leefi,

VVy maken, daer hy lagh en kroop^

Dat hy K>eer ojliegh' en rajjèr loop\

VVy keeren mloaerts alle taer

Met fielen krachten allegaer.

Tot datter door ons fltlghemoedt

Een vlugghen gheeH Ipordt uyt ghebroedt.

S Het
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Het iaerlijcks vcrtreck tot de Ghccftelijcke oeflFeningheii.

Dum condor, fecundor. { ff//^'Z

EGypten rvruchtbaer Undtloanneer 'tnu al fjn '-vruchten

Heeft m defchuerghebraght ^ e7i dut het noch moetfuchten

En braeden in defin int heetHe <-um den tijdt,

n)a.n komt den fieten CN^Ïjlj en 'tdorre landt '-verblijdt,

Hy Ipreytjich ouer al door '-velden en landow^en,

Hy rvloeydt het heel Undt door, engaet dat als bedow^en:

Al loaergh'^ k^ert, oft Tfendt, het landt dat ü bedeckty

Soo njerr' Qanofm Rijckfijn loijdefaelen fireckt.
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En tpaer dat hier ofi daer een rvelt begonfl te quelen.

Dat iDordt terfiont '-jerquick^, fanneer den Nijl comt joelen

VVt fijn bepcielden boortj datfi:heen een dorre (j^ruyt.

Wanneer den a;loet n^ergaet^ datfchtet dan toeder uyt.

Al light het heele landt begrauen en goedoluen

In't Nili <-uruchtbaer nat, en datghyfiet degoluen

Daerf^alpen op en neer, en pejfi met dat het landt

Nu al Verloren is: den Nijl en houdt gheen flandt.

Siety als hy loeder <-vIoeyt nae fijn befchreuen paelen,

Danfultghy van dit landt "^eer nieuloe Vruchten haelen.

Dan mooghtghy in de laey" "^eer dr'ijuen al nj vee,

'tWort dan -^eer vruchtbaer landt dat VoormaelTcas eenzer^

Danfietmen "Wederom de groenheyt van de bomeny

Danfietmen uyt de aerd' de bloemk^ns t>eder komen.

En dat verdronck^n -^as dat komt "Weer nfoor den dagb,

'tGheeft altemael eengeur <-veelfoeter als het plagh.

Gheluckigh ü dat landt met foo <-vruchtbaren fighen:

Daer Nükj ouervloeyt, ü gheen ghebreck^van reghen:

Want "^aer hy loopt oft flaet, oft "ioaer hy comt omtrent

y

Daer rnaeckthy fich met njet en Vruchtbaer /lijck^ bekent..

Het gheen' dat '-uoor hun landt d'Egyptenaeren loenfiheny

Dat hebben oockrvan doen degheeHelijcke menfchen:

Hoe <-vruchtbaer datjy oock^ in 'fnaefien dienHen zij»,

Hungheefl <-uerdort al mé, daer blijft maer enck^l fchijn.

'tls noodigh n)oor een tv\dtfyfeluen te njertreck^n^

En met rou^ivhertigh natfijn dorheyt te bedecken.

Enfoo in d'eenicheyt herfcheppcn nieWfpen woedt:

Soo -gorden "Wy bedoifict met een <-vrucbtbaeren vloedt.

Ay! 'T>riendt en treeft doch niet, 'ten is gheen tijdt '-uerloren:

Laet njry dat drooghe landt "^at onder 'flaterfmoren:

Ghelooft my, hoe dengheefimet Godtfich meer njereent,

Hoe dat den goeden Godt <-vruchtbaerder laer ^'erleent.

S 2. Rckc-
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Rckeninghe van coitfciaitie als't den Oiierften belieft.

T-. \ /i T C Men kan het van buyten
Tantum opus eftverbo. j Met eenwoortontjluyten.

Ah ü het hertfoo kleyn, al is htt <^m^oeen beenen.

Al heeft hetgheen poortael,oftfchudfelym bUeulo-fleen^^

Nochtans 11?/^ k^n'talfen ipat daerghe[?roul»€n l^ert

Oft achter in defiel^ oft midden m het l^ert ?

T)en lootfman kjn dengrondt n^an onfe z^e ipeltaHen,

Wanneer hy door tempeeH rverloren heeftfijn maflen^

Enfet dan offijnfchip is hy het Zeeufche firandt,

Oft dat het leTeersfioiert omtrent hst Britten-Undt.

Maer
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Maer 'therte njm den menfch is dieper als de hneren,

Sijngrondt is onbekent, al heb-je'r Veel ghevaeren:

Gheen toifip en Ica^ foo lanoh,gheenloot enghmghfoo diep,

T)At tn het 'srnenfchen hert tot op dengrondt toe liep.

VP^atJïetmen heden-fdaechs doch tnetgheveynfde menfchen^

T)ie haecken nae nj doodt^ alsjy <-u 'tleuen Ipenfchen:

Sj fireelen <-u njm <-uoor, en toonenfoeten fch'ijn^

'tls hontgh inden mondt^ en 't hert is njolfenijm

'tis Cato nae denfchijn,foo rijp z^njy rvan buyten,

En Nero "^oont in't hert. Kond'ghy dat eens ont/Iuyten?

Daer %^ngheenJletttèls af^ gheen diefken kan daer in.

Want met enjluyt foo '-uaji, als een gheveynfdenfn.

fS^fen heeft den halfbant -^el en pijn-banck^moeten maken^

Op datmen in ditjlot ten laetjlen fou gheraken:

Enfhoon men metgheleelt het Itchaem heel ontflayt.

Hetft daerfoo diep m, en't "^ilt daer quaelijck^uyt.

Ickj»eet "ïpelydaer en -Jpordt int duyfler nietghefponnen,

Oft dat njerborghen is., en komt uyt metderfonnen:

1)och alfmen 'tminjle doet oft teghen 'trijck^ oft Godt,

'tls deur en '-uenHer toe^ 'tis fleutel <-uerr "Varitflot.

^laerfiet in teghen-deel,'tis deur en njenfler open^

Wanneer gheenfm bedrifons ü in't hertghekropen:

Men (lelt daerfloel,noch banch,menfchuyft daergheengordijn^

Eenfimpel hert dat moet ten <-uollen open zj.jn.

Hetfotjen <-uan ons Jiel dat hanght altpjdt njan buyten.

Men kan., "Wanneer men TOilt, dat met een Ipvordt ont/luyten.

Het dient tot onder'^ijs, 'tis een ruernuften nuondt:

Want foH het doch "^elgaen, men moetfen tot dengrondt.

Soo dan^ alfchijnt ons hert altijdt eenflot te draghen.

Nochtans mtn kan daer in maer met een "ïooordt te rvraghen.

En dit is onfen roep: datfoo ghefloten "^ert,

Alfch'ünt het lernMit toe^ nochtans is't open hert,

Sj. Wt-
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VVtfeyndinghe.

Nildabic inde minus, ^"''(r^^
C Doet bloeyen.

Den \ fi Ijfchien foH iemmt hier "^el "billen onderföecken,

wijn- J_yJ VVaerom een botten boerflaet 'm gheleerde boecken-,

maT' Bochfooghyt Vat, daer ü oock^ by den "^ijngaert-mnn,

fprccclcc. Dat een 'Vernuftengheejl noch onderlcïjfen kan.

Den "^ijngaert dienghy fiet dat tcl^ hier heb '-voor handefr,
.

Die is njan ionghs gheleydt^ en ruajighemaeckt met banden

^

Nh draeght hy -Ronder ^Vel, en gheeftfoo goeden "fpijn,

vAls langhs de Moefel loajij cft op den koelen Rbijn. %

Doch
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Doch ickjnoet hier en daer de ranckenfotntïjtsfnoeyen.

Dat doet den "^ijngaert deught, dat doet hem beter bloeyen:

VFant fommigh' -xjjn te'^ildt,enfchieten al ternals^

En braghten noch op 'tlaetfl de moeder loei om hals.

Wat ongebonden is, dat Jlreckt de <~urucht tot fchanden.

Een ieder komt daer aen met onghe^ajfen handen,

'DaerJluypt een kat oft hondt, daer komt een guljich f^ijn,

T>ie maeck^n daer de beejl^ en fet daer light den -^ijn.

'Daer l^mt een dertel kindt, enfonderluy te roepen,

(d'Occajte maeckt den dief) hetgaet daerfitten/hoepen.

Neen, dat hier hanght te los, dat moet "^eer inden bant:

En lifat daer loopt te ypildt, dat moet terjiondt njan kant.

Noch hebb' ickjt>elghefen, dat,als ick.ietghmgh fnijdeny

€n datickjiu den ranc\gingh "dorpen njan terjijden,

Den afghefnedenfchent en Tt>ijï noch nrt Jtjn leet,

Maer '^el den moeder-Jlruyck^die traende, en die kreet.

N« hoort eens tn het kort Ipaer ickspd met dees rancken,

yyant ickjnjieeckjhet doch noch onderJloel, noch bancken.

Den -^ijngaert dien ghy fet, ü de Societeyt,

Die heeft nu "^ijdt en breedt haer rancken uytghefpreyt,

Is't datghyfimtijdts hoort dat iemant k^mt te '-vallen.

De rejl loafl dies te meer, 'ten fchadight niet met allen:

Chelijckjtls in een huys een ojande kindersflerfi

,

Dan leort <-van ieder eenjoo Veel te meerghe-erft.

Chelpü menfal hier noyt njoor altijdt "billen lijden,

Oft tack^n al te hoogh, oft rancken <-uanterfifden:

Daer ü eenfekirfcheut; maerlcie loilt zijn tegroot^

Die draeght onnuttigh loof, en ~ïpaH jyfelnen doodt.

Daerom, ut datghy jietfomtijdts een ranckskenfcimyuen,

'tEn k^n gheen hinder doen aen '^el-ghejette druyiicn.

Een maljjèn ranck,ghefnoeyt hond ickjvoor een ghemack.,

Den grootjlen druyaen-torfch hanght aen den minflen tacki

AF-
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Vi^nde eerfie njergftderinghe der mede-ghefellmy

ende fondpi^ment <^p(>n dOrdm,

A E dat Ignatius nu vande ijdelheyt der wcrelt

toe Godt bekeert was, ende fijn' eyghen deiio-

tie foo veel aireede toeghegheuen hadde, dat hy

_ ouervloedelijck uyt den hemel ghenoot, 't ghe-

ne hy aen andere menfclien op der aerde moelle mededey-
len ; (o3 heeft hy fich heel begheuen tot den dienft der

aerme, byftandt der fondaeren, ende om den ftaetder

H.Kerc-
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H. Kercke, die iammerlijck ouervallen wierdt , te bevefti- ig„atius

gheii. Maer om darter meer menfchen de vrucht van fij- "verg-i-

ncn arbeydt fouden ghenictcn , heeft begonfi: ccnighe
JJ^/^i"t

mede-ghefellen te vcrgaederen, die, cerit door lijn toedoen feilen^

onftekcn zijnde, daer nae 'tvicr fouden vcrfpreyden, ende

den ij lier der ChrifteUjcker godtvruchticheyc ( die nu
heel verflauwt was ) vernieuwen ende onderhouden. Die

is voor al in Spaignen ghcfchiet te Barcclona, en te Sala-

manca,met meerderen aerbcydt, als profijt. Hy hcefcer in'c

befonder vele tot de deught beweeght, maer niemant ghe-

vonden , die hem ghetrouwelijck om mede t'aerbeyden,

by ghebleuen is: het was ghenoegh, dat dit Coninghrijck,

(eer vruchtbaer van creflehjcke mannen , den fondatcur

vande nieuwe vergaderinghe voort-ghebraght hadde ; de

beghinfelen ende dai voort-gangh behoorden een ander

landt toe. Soo willen eenighe fpruyten verplant worden,

ende en walTen niet op tot groote boomcn , voor datle

elders vervoert en zijn.

Ghelijck te Parijs,de vcrmacrtfteVniuerfireyt van'tChri- meeU te

ftendom,meerdereouervloedicheytvan kloecke ionghmans P^rijs.

uyt alle Rij eken was, foo in'eroock veyhgher ende feker-

der keufe gheweeft. Den eerften was Petrus Faber een

Sauoyaerr, die vUjtighlijckden H. man volghde, mits hy
de deught van longhs af gheplecght hadde. In Xauerium
tetrecken is meerdere moeyte geweeft', als of het van doen

af bleeck , dat defen eenen vele duyfenden weerdt was.

Zijnde van edelen ftam te Pampelone een Coninghlijcke

ftadt van Nauarra gheboren , was daer op uyt, dat hy by
den ghcwonncn roem van wapenen de gheleertheyt aen

fijne familie foude hechten. Dus heeft hy met meerdere

teghenheyten onghewilligheyt , fijnen gheeit tot Iceghe

ende ootmoedighc dinghen laten fincken: dan foo weder-

T fpan-
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fpannigh hem maeckte fijn hoogh-drauende herte cnde

a'ingheborene voncken van grootsheyt , foo moedigh

maeckte Ignatium in teghen-deel fijnen ijuer om niet op

te houden van dit edel wildt te vervolghen en nae te ia-

ghen. Den voorfichtighen man wift wel , dat in onghe-

bouwde landen uyt het onkmyt felue de vmchtbaerheyt

der felner ghefpeurt wordt, ende dat de wildtfte peerden

aen de ridders meeft behaeghen-,de wclcke,al{re nu op den

toom ghewent zijn, dweers door 'svijants legher henen

breken, ende den ruyter, oock ouer de doode licliaemen,

tot de glorie draeghen. Niet langh en heeft den ftrijdc

gheduert: hy heeft hem haeft ouerghegheuen , ende fijne

vorighe fteegheyt met eene ftaedighe dweegheyt ende

gheftrenghe kloeckheyt naemaels verbetert. De begheerte

van de fahcheyt ende volmaecktheyt heeft oock lacobum
Laynes van Ziguen<^a ende Alphonfum Salmeron van
Toledo nae Ignatium doen hellen^ter wijle fy aireede door

ghelijckenifle van manieren, endede feliieftudien by den

anderen verfaemt waeren. Nae defe is Nicolaus Boba-

dilla van Palencien eerft met verfcheyden ghedienftiche-

den , ende ftracks met een goet voornemen daer by ghe-

vpeght. Den feften is gheweeft Simon Rodriguez van

Pörtugael,eeniongh-man van dapper verftandt ende uyt-

nemendcn aerdt. Claudius laiiis, van Geneuen gheboor-

tich, heeft fich corts daer nae daer by ghevoeght ; maer de

laetfte twee,Ioannes Codurius Sauoyaert, en Pafchafius

Broëtus Neder-lander, weynigh tijdts nae dat Ignatius

van Parijs vertrockenwas.
uyt ver- Dus zijn alfoo uyt weynigh menfchen, die verfcheyden

Lti» ^^" vader-landt, ouderdom, manieren, fin ende racdt

waercn,als uyc verfcheyden clementen,debeghinfclen van

een feer fchoon iichaem ghefproten. Weicke verfcheyden-

hc^'t

natKil.
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heyt is al raede opglienomen glieweeft voor een goedt

teecken vande menigh-vuldicheyt der toecomende vruch-

ten ; de verfcheydenheyt van natiën diende om hen in-

dachtich te maken,datfe niet voor een, maer aller voickeii

faelicheyt vergaedert waeren^maer die van finnen oft raedt-

flaginghen gaf te kennen, dat Godt auteur was van fulck*

cene onuerwachte bekeeringhe ende ouer-een-cominghe;

voorders d'onghelijckheyt van aert ende manieren leerde

aende naecomelinghen, dat, ghemerckt de ghene, die {00

verfchilden, door niet anders, dan door enckele liefde, by
een ghebroght waeren,met den leluen middel hunne ghe-

meynte fouden inden bandt houden, waer mede fy eerft

verlaemt waeren. In al dit en ilTcr niet meer te verwon-
deren gheweeft, als dat fbo luttel perfoonen fulcken groo-

ten ftuck wercks , als is de ganfche werelt te doorloopen

ende ce bekeeren, bcgonft hebben. Voorwaer 'ten bleeck

noyt claerder, darmen meer door moedt als door maght,

meer door ijuer als door ghetal, meer met eendraghtigh-

heyt als met groot beflagh can uytrechten.

HET TWEEDE CAPITEL.

Vmdm njoortgfingh der Societcyt in hftere be<rveflm'

ghe ende regeringhe onderden H. Ignfttm,

DE vergaderinghe van foo luttel menfchen en condc

niet langer dueren als het leuen vande feluerop datfe

dan noyt vergaen en foude, heeftet Ignatius een eeuwigh-
blijuende Orden af willen maken. Den Paus Paulus

den III. heeft het hem toegheftaen, met befpreeck dat de '^^j^V*^

Profeflai , die in defen nieuwen legher als Compagnie- f^^^/

Colonelle waeren, niec meer als feftich in getal en moghten Trofef.

T 2, wefen/*"-
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wefen. Dan hebt ghy mpeyte vanden boom fijnen bree=-

deren uytwas te beletten^ als ghy hem eens gheplant hebt:

foo wanneer Godt den wafdom gheeft, te vergheefs ftelt

ghy hem paelen,oftbefGhrijft fijne grootte. 'tScheen claer-

bhjckehjckdatde Godtlijcke goetheyt eene merckeHjcke

vermeerderinghe beloofde. Nauweüjcken hadde de Socie-

ceyt begonft in Europa te wortelen , ende fy fagh aireede

haere tacken mee ouervloedighe vruchten uytghefpreyt

tot d' uytcrfte landen vanden Ooften i quaeüjck haddefe

iiochhaercn voetin weynighe prouincien gheftelt, ende

wierdt fchier van alle andere verfochL. Men verftondc

daghelijcks door brieuen en gheianten de begheerte vandc
Princen, fteden ende ghcmeynten; ende alfinen ouerdacht

het verlies.vande menighte der fielen , foo fcheen het een*'

ellende te wefen, datmen d' ellendighe niet en konde ghe-

helpen. En wat foude doch konnen uytrechten foo kleyii

een ghetaltcghen den grooten hoop van alle de ketters? en

hoe foude't aende ruyme Indien (daer fich fukk eencii

fchoonen oogfltiet aenfien) mee een handt-vol werck-

'tvverdt lieden voldoend Ten defen opfichte heeft den PanSjdi®^
vermeer.-

j[j^'j beghinfel proefsghcwijfe de Societeyt in foo cleynen

ghetal ghedronghen hadde, coeghelaeten , datter oock foo

vele Profeflcn fouden moghen ontfanghen worden , als't'

vannoode was. Defe joiille des Paus hebben de Patres

als een goetteccken van't aenftaende gheluck opgenomen.

Dus zijnder van floJiden aen feer vele, foo ionghe als ghe-

dacghdc mans, allegader uyt-ghelefen in verftandt ende

wetenfchap-, tot de Sécieteyt ghecomén : ende de felue

heeft haer,ghelijckeencn water-flroom, die de dij eken nu
ghewonnen heeft, begon fl: te verfpreyden.

Hoe moefte doen den H. Ignatius ghemoedt zijn-,

wanneerhy de fijne fchier op de- felue maniere' heeft CitOf

^
'^

vsr-
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vermeerderen, als onfen Saelighmaker fijne naevolghers

fagh vergroocen ? Ignauus heefter eerft thien verkolen

;

Christvs twclf: by defe zijnderterftont twee-en-fèuen-

dgh ghevoeght; by die feltigh
j
groevende bynae beyde

naecghclijck-matigh ghetal. Ten laetften , enen eens als

de werelt ontallijcke vercondighers des Euangeliums

verkre^hen heeft : foo hopen wy oock dat die vande So-

cieteyt onrclbaer fullen worden; waer oiier wy dfeGodc-

Iijcke goedercierenheytgrootehjcks hebben te bedancken.

Voorwap: ten tijde dat Ignatius noch leefde, heeft de- jgnatitu

fen nieuwen wijngaert fijne rancken foo wijdt verfpreydt, /" /^^

dat den Paus Marccllus den II. feyde,datter noyt eenighen J^hllu
fondateur van eenighe Orden gheweeft is, die fijne z/i-m/j

Rehgie binnen fijn leuen {00 verre verbreydt heeft ghe-
f'^^J^"'

ficn, aU denH. Ignatius de fijne. Andere zijn oock wel
''^^

vruchtbaer in hacre beghinfelen gheweeft, ende hebben

haerin fommigheConinghrijckeiiverdeylt, maer weyni-

ghe hebben haer buyten een deel der werelt gheftreckt.

De Societeyt heeft d'uyterfte paelen der werelt te water

ende te lande doorloopen , ende t'alle canten niet alleen

wooninghen, macr oock Prouincicn gheftelt. In Europa

heeftf'er neghen ghetelt, in Afia eene : maer foo groot,

dat die de Indien en laponien (dat is delaetfte ftreken der

werelt ) begreep. In Africa eene van Ethiopien : wantfe

alfdan voor Prouincie gherekent wierdt. De laetfte was
Brafilien in America. By de wclcke hoe vele dacr noch
foudcn by comen, en heeft de Godtlijcke goedtheyr voor

é:n H. Ignatius,noch hy voor de fijne niet willen verfwij- voi>rfejt

ghen; want in een ficckte ohevallen zijnde (waer van men ''

meynde dat hy foude fteruen) als hem fijne onderfaeten deanghe.

baden om de reyfe nae den hemel noch wat uyt te ftellen,.

vreefeade dat de Societeyt noch nietghcnoegh yerfterckt

T 5
en



150 EERSTE EEVWE DER SOCTETEYT lESV.
'

en was, ende by 'tverlics van haeren fondateur foiide co-

men te vervallen; lieeftfe Teer goeden moede ghcgh&-

uen, fegghende, dat de Societeytop Godt, ende uiet op Igna,-

üus enfieunde: datfe doorJtjne jonfiefulcken yoortgangh haddcy

ghelijck^men /agh\ maer nochtans a/oortaen al ojeel meerfoude

yermemghvuldigben: dat de tijdenJouden comen, mde'^elckijy

ghelijck^een '\>oh?aJJèn Ikhaem, by haerjèluefoudejïaen^ ende door

de goede difaplme haer foo beyeflighen ^ dat de vermenighyuU

dinghe ( die den oorfprongh njan <-verJlappinghe plagh te "^efen)

haer [oude dienen tot eene <-ueflinghe. Een felfaetii glieluck,

'twelckons niet alleen de voorlegghinghe vanS. Ignatius,

maer veel meer fijne verdienden ende ghebeden , die hy
nu glieftaedighlijck inde hemelfche glorie voor fijn Ghe-
fclfchap aen Godt opdraeglit, vaftelijck doet verhopen.

HET DERDE CAPITEL.

Vftnde ofermeerderinghe der Societeyt door

Emoj^a.

VROPA, meer om d'uytftekelijckheyt van haerc

ruftighe ende behendighe inwoonders, als om de

grootte der landen, altoos ghehouden voor hetedelfte deel

vandc bekende werelt, ghelijckfe de Societeyt heeft voorc-

ghebraght , foo heeftfe die oock in meer plaetfen ontfan-

ghen. Sy isnyt Roomen 'm Italien ghefproten, als uyt de

fpr^nfh
ghemeyne moeder van alle Religieufe Ordens , ende ner-

ende ghcns gheluckelijcket dan in haer vader-landt vermenigh-

.

•voorts vuldight. Dry wooninghen waerender te Roomen onder

^d!?So- Igi^3.tiiis gheftek, nu tekfê'r elf. Van hier is fy doordever-

cicuyt naemfte lieden van Italien verfpreyt, aen de welcke d'eer-

fte Patres vele goede exempelen hadden ghegheuen, eerfe

noch

in Ita

lien

E
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noch Religieufcn waeren. Sy quaemen uyt de gaft-huyfcn

om te prediken , ende toonden datiè niet min verftandts

en hadden om de fielen te winnen, dan liefde om aende

lichaemen der fiecke bermhertigh onderftandt te bewij-

fèn. Als nu by defen goeden naem, kennelijck is ghewor-

den , dat de Societeyt beveftight was , al euen-eens ofse

de ghedienftighey t huns naeften inde fteden ( waer uyt fy
vertrocken waeren) te pande ghelaeten hadden , zijnfe'r

met een ghemeyn verloeck des volcks wederom in ghe-

joepen. Men heeft hen ouer al onderhoudt ende foo vele

woon-fteden gheprefenteerr, dat de weynigheyt der per-

foonen aen allegader niet en conde voldoenjallenghskens

hebben de naekomelinghen de plaetlèn vervult, ende de

voet-ftappen van hunne voor-ouders volgende, nietop-

ahehouden van met eenen gheduerighen arbeydt de fa-

ligheyt der ghemeynten te beforghen , ende den goeden

naem , die hen achterghelaeten was , door de felue oefFe-

ninghen, daer door hy ghswonnen was , te bewaeren. De doorjo»-

jonlkende goethercicheyt der Princen vermeerderde oock ^^ ^^^"^*

met de vracht, waer door de Societeyt aldermeeft ghe-

groeyt is. Onder de welcke die aen 'tgheberghte Alpes

gheleghen , hebben de Collegien der Societeyt op haere

berghen als fterckten geftelt,om hunne paclen ende Italien

voor de ketcerije te behoeden. De naegheleghcn eylanden cominde

verfochten ons alfooiêer: foo haeft als Sicilien ons ghe- ^j^^/"
kent heeft, beghecrde't de hulpe vande Societeyt te ghe- MiMI-
nieten : Sardinien foo vol van fonden als venijnighe kruy- l^ndtfche

den heeft om onfe remcdien gheroepen: op de felue ma-
^"'

niere-zijn wy in Corfica en Malta ghccomcn. Creta heb-

ben wy oock met ghedoogh vandc Venctiaenen ( onder

wie het ftaet ) ende oorlof vanden^Paus bewoont-, maec
d'alTchen vanden ongheluckighen Veneetfchen . brandt,

die
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die ons uyc defè Republijcke veriaeghc heeft, zijn al mede
tot hier toe oLierglievloghen. In defe voornoemde landen

tellcttwy nu tertijdtfeuen Prouincien, bellaende in hon-

derten vijftichfoohuyfen als Coliegien.

in Por- Naeltalien heeft Portugael ons eer ft oocfanghen* Fran-
f'^é'^l,

cifcLis Xauerius ende Simon Rodriguez waeren daerghe-

komen , om de kenniffe Godts t'famen met de Societeyt

naede nieuwe werelt ouer te voeren. Ter wijle fy te

Lisboa het faifocn verwachten van t'fcheep te gaen, heb-

ben hen foo wel ghequetcn , datmenfe daer voor altoos

heeft willen ophonden, met verfoeck op den Coningh
loannes den Ill.dat hy dochgheen mindere forgheen wil-

de draghen voor de fahcheyt van fijne ghetrouwe onder-

faeten , als voor die vande Barbaren. Dus als of den ijuer

van hun beyde alleen ghenoeghfaem hadde gheweeft

voor de twee werelden, heeftmenfè voor d'eene ende d'an-

dere verdeylr; Simon is in Portugael ghebleuen, ende Xa-
uerius nae Indien vertrocken. Corts hier nae iffer nieuwe
hulpe van werck-lieden toeghefonden: wekker aerbeydc

ghelijck de Coninghlijcke miltheyt grootelijcks verlich-

tede, alfoo befwaerden den feluen niet weynigh de groote

exempelen van Xauerius, diefe noch in d'ooghe hadden.

Euenwel verweckt zijnde door de vermaninghen van
daervvy P. Simon , volgliden foo kloeckelijck fijne voetftappen,

urlhe-
'^^^^^ verdienden niet alleen inde wandelinghe ende onder

noemt den ghcmcyncn man, rnaeroock by de treffelijckfte van'c
worden. Rijcke Apoftelen ghenoemt te worden : wekken naem

hen noch op den dagh van heden (niet teghenftaende fy

den feluen dickwils gheweyghert hebben uyt hcufcheyr

t'aenveerden ) is by ghebleuen, iae tot in Indien toeghe-

volght. Den Coningh ende Coninghinne euen deughde-

lijck verheughden hen feer dat'tghevoelen des volcks foo

wel
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wel met hunnen fin ouer een quam , foo dat nu de ghe-

meynteende'thof ghelijckelijck vande vruchten hunner

ghedienfticheyt mededcylden. Xauerius endc Simon had-

den voor' t eerile den lall ohenomen vande pagien t'onder-

wijfen , daer nae kreghenle de forghe ouer alle de fielen

van't hofidiefe foo bedient hebben, dat den Coningh oock

d'opvoedinghe van fijnen eenighen loon S;:bal1:ianus aen

de Societeyt betrouwt heeft. Hy gaf hem voor meefter

P. Ludouicus Gonfaluius, die hem berichtede ende vol- T.Gon-

maeckte in alle Priiicelijcke deughden ende wetenfchap- /^''«''«

pen, die aenden erfghenaem van foodanighen Rijcke be- ^^J^^;.

taemden , dat nu alle fijne hope naeit Godtop dit hooft van den

alleen gheftclt hadde. Och of Portugael dien langhhadde JXïl
moghen ghenieten'. maer den ijuer tot de Chriilme Re- „,^.

ligie heeft aeiiden grootmoedighen iongh-man in d'Afri-

caenfche oorloghe, wel eene glorieufe, doch droeve,

onghetijdigheende ongheluckighe doodt verhaeft. Waer
door hoe wel de Societeyt eenen befonderen weldoender

verloos ; en is niet te min voortghegaen om haer door

gheltaedighen aeibeydt ende godtidienftighe oeffenin^

ghen te verbreyden. De fteden die 't exempel der Conin-
ghen tot dien dagh toe noch niet ghevolght en hadden,

nebben corts daer nae de Collegien tot haer groot voor-

deel verfocht. 'tCoUegie van Coimbra, CThclijck't 'tcerfle

van heele de Societeyt was, foo is het oock langh 'tprinci-

paelfte gheweell. Teghenwoordeli)ck is Portugael een

feer wijde Pionincie, iae eene moeder ende yoedltere van
vele andere in Indien.

Den H. Ignatius, die fich de heelie werelt als eene loop- P- ^raoz^

bane van fijnen ijuer hadde inghebeeldt, en moght Spai- '"^^^^ "^^

gnen fijn eyghen vader-landt niet vergheten. hy heefter Sfatgne,

dan P. Antonium Araoz, die van fijn maeghfchap was,

V ^hefon-
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ghefonJenjeen man nae den aerdt vande natie, feervierigh,

ende met vele ganen ioo der natuere als der deught heer-

lij ck verciert. P. Petrus Faber is daer nae met Ortizius des

Keyfers ghclandtgevolght. 'tScheen dat Ignatius fcliie dooT
hem, tot fijn volck weder ghekeert was , ioo gheleeck de-

fen eerlVgheboren foon aenden Vader. Maer is't dat wy
P.Laines p^ Araoz Willen ghelooLien , foo en heeft niemandt meer

7onbr7n- ^^^ ^- L-iy^es cnde Salmeron , ter wijle die te Trenten wae-
^hen de ren,de Societeyt in Spaignen vervoordert. De Bifchoppen
Socteteyt y^^-^\ Concilic nac huys keerende,hebben de moeder(wiens

\he te'
' goeden aerdt fy in haere kinderen bemerckt hadden)goeder-

Tremen. ticrenlijck ontfanghcn.De neerfticheyt,diefe aenwendedea
om de ghelecrtheyt met de deught in hunne daegelijckfche

oefFeninghen te vervoeghen,behaeghde hen bouen maeten

feer: ghelijck oock 'tformulier vande Inftellinghe , fonder-
-^' linghe pallaide op den teghenwoordighen noodt der

H. Kercke, 'twelck (ich in defc leucnde beelden uytdruc-

kelijck vertoonde, heeft oock vele Bifchoppen van ande-

re natiën de Societeyt doen behcrten. Guilielmus a Prato

Bifchop van Clermont is nae Vranckrijck, Staniflaus

Hohus den Cardinael nae Polen , Gerardus Hameri-couit

Abt van S. Bèrtijn nae Neder-landt weder ghekeert, elck

met den wille van een Collegie te (lichten.

Maer defè nieuwe Orden in haer beghinfelen aireede

vry wat doorluchtich, moefte noch met een meerder licht

F. BoYgia aenfienlijcker worden. Dit was Francifcus deBorgia, Her-

"TclcTcyl
t^g*''ie van Gandren, door wiens edeldom ghelijck de So-

cieteyt een fchijnfel, alfoo oock door d'autoriteyt eenc

vrome vafticheyt , cnde door de regeringhe cenen grooten

wafdom bekomen heeft. Hy hadde een Vniuerfiteyt in

fijne iladc van Gandia opgherecht, eer hy fich tot de Socie-

teyt begaf, welcke d'eerftewas van alle, die onder onfe re-
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geringhe oyc gheltaen hebben. In defer voeghen dan is in

verlcheyden Coninckrijckcn van Europa den lof ende

ecre vande beghinfèlen der Socictcyc vcrdcyk ahcweclL

Vranckrijck heeft d'eerfte méde-ghefcllen vtrgaacrCi Roo-
men 'ceerlle huysder ProfelTcn o;hefl:clr^Portugacl hcceerftc

Collegieghefbndeerc-, Spaignen d'eerik Vniuerficcyc be-

dient, ende dat metduldaenigh ghenoeghai, dat d'aldcr-

cdelfte" Academiën ( die in dat Rijck oucrvloedigh zijn)

ons inghe-int ende gheincorporeert hebben , om neffens

haere meefters in de hooghen icholen te Iceren. Gheenen

minderen naem en gafons de dcught ende de vruchten dic

wy onder de ghemeyntc deden ; ouerfulcks hebben ons de

Bifchoppen te hulpe gheroepen in hunne bedieninghen,

ende voor mede-ghcfellcn in't befichtighen van hunne

Bifchdomnlen ghenomen. Den Coningh Phihppus fèlue,

als hy erghens wilde den quaeden handel ende manicr:n

vetbeteren, en verwachtede van niemandt meerder toc-

fVandtals vande Societeyt. Soozijn wyin Spaignen gherin-

ghe verbreydt gheweeft : al waer nu^ behalucn Porcugael

,

Tier andere Prouincien,ende omtrent de honderten vijhich

huyfen oft Collegien zijn.

in Vranckrijck en is lbo goeden fpocdt niet gheweelè: ij'i'i^sJi

want de beghinfèlen aldaer zijn vry wat fwaerder gheval-
J^^^ ^

',^

Icn. Ghelijck de riuiercn weder nae de zee ( waer iy uyt rr^«t/L-

fpruytcn,) niet fonder vele omloopcn en keeren ^ lbo en is
^^'^^'^^^

oock de Societeyt, die uyt dit Rijck haeren oorfprongh

hadde, niet dan nae langhe wijle van tijden, door verfchey-

den onwecrhen in't felue ontfanghen. De ghene , die van

den H. Ignatius in't bcghin nae Parijs ghefonden waeren,

wierden langhen tijdt meer voor ftudenten als Religicu-

fai ghehoudcn. Ende ghcwiifelijck, uytghenomen hunne

dcught,wacren aen die ghelijckerals aen dcfe: wantfe noch

V z door
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door habijt , noch door wooniiighe , noch door meefters,,

noch door fchool-gangh eenighfins verfchilden •„ d onnoo-
felheyt alleen van hun ontichcbaer Iciien gafhen luyfter bo-

nen d'andere- maer dies te meer ftondenie te blaeme vande

quade: wekker mifaerdicheyt ende ongheiijeke manieren

fy dies te meer mee hunne deughtfaemheyt fchenen teftraf--

fen , hoe die meer uytftack teghen d'ontuchtighe moedt-

vvordt willicheyt van d'andere. Den Bifchop van Clermont
ghevoor- heefcfe in fijne befcherminghe ghenomen, ende niet alleen

int"' ^^"""^ fake behert, maer oockin fijn huys miideUjck ont-

/ci^iff/^-z/^afanghen. Daerheeftmen dan het eefile Collegie begonfl;.

Clermot, maer om hier in ghe-erft ende ghegoedt te worden, was't

noodigh dat de Staeten van Vranckrijck de Societeyt eerft

in hunne landen fouden aenveerden, ende 'tiecht van in-

ghefetene ofr borgherije gunnen. Dit heeft ons den Car-

dinael van Loreynen by den Coningh verkreghen: maer

foo het Pailament 'tfelue niet goedt en vondt, ende d'Vni-

uerfïteyt oock een feer fwaer vonnifle daer ouer gaf,en heeft

niet alleen de wooninghe, maer oock onfen goeden naem
perijckel gheloopen. Doch de waerheyt verwint het aL*

om de welcke te meer te doen blijcken , t'famen oock, op
datmen d autoriteyt van foo treffehjcke Dodoren , als die

vande Sorbona zijn, nieten foude fchijnen te ipifachtenj,

heeft P. Martinus Olauius fchrifcelijck op hun beklagh

gheandwoort , ende dat befcheydelick met goede redenen

wederleght : hoe wel daer, alles ghefeyt ende inghefien,

gheene krachtighere verweyringhe enkonde zijn, als dea
onberifpelijcken handel vande befehuldighde felue. De
voordere ouerblijfselen vande fwaericheyt zijn inde ver-

éunveerdt
ga^<i^ri"ghe ^c PoüTy door P.Layncs teneder gheleght: ter

te Peify^ welckcr plactfe als hy niet alleen teghen de ketters dap-

perlijck, ende by de Cathohjcke onverfaefdelick, maer

Gock
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oock met de Coninghinne fclue vrijmoedelick handelde;

heeft hacre goede gratie ghewonnen, door 'tghenc men
vrcefdc dat haer foude verbclgen, cnde bonen dicn.wacter

n«odigh was tot bcveftmghevan des Societeyts raken,ver-

kreghen. 'tScheen dat de feliie nu behoorde, nae foo veel

opvals, diep ghenoegh in Vranckrijck ghewortelt te zijn, venaeght

als fy'er wederom is uytgheroeyt ende veriae^ht ghc-

weelt : mifl'chien op dat de Fran(^oyfen de felue deruende,

niet min leeren en fouden,als die ghenietende, hoe profij-

telij ck haeren dienft tot het ghemeyn welvaeren was.

Henricusden IV. heeftfe ten laetften nae langh-duerigh

ballinghfchap voor goedt wederom in gheroepen , ende ingheree-

nae veel onweders gheruftelijck in haere oude plaetfen F^" ^"^

gheftelt. Doen heeftTe eerft ,ghelijcknae eenen herden ^^^"y'rT

winter, begonfl ouervloedigher uyt te fchieten, ende als

op een braeck-landt door het faethaerderghedienfticheyt

menighvuldighere vruchten voordt te brenghen. Daer

zijn nu vijf Prouincien,ende omtrent acht-en-tachtentigh

foo huyfen als Collegien.

Soo veel meerder-en noodt als Duytflandt hadde , if[cr rrortelt

oock meerder byftandt gheweell: ghecn landt en nam ^"^''^'•f'

Ignatius foo ter herte. Vijf van d'eerfte thien Patres heeft
'

hyflerwaerts ghefonden,P. Faber, P. laius, P.Bobadilla,,

P. Salmeron en P. Laynes, meer altfer ouerbleuen voor de

refte vande ganfche werelt , mits P. Codurius aireede van

dit leuen tot het eeuwigh ghepafl'eert was. Hy felue, ghe-

lijck hy uyt Roomen niet en moght,om defe natie euenwel

te helpen, heeft haDuytsSemmarie in die fwaere tijden
^^^^^^,

beneerftight, ende bouen fijne maght onderhouden. Die dier de

daer in t landt waeren, hebben eenfdeels teghen de wulpf- >«^f».

heyt vande onghebonden manieren, eenfdeels teghen êi& ende k^t-

ketters d'oorloghc aenveert. Teghen defe heeftmen te 'f''^-

V 3
Worms,
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Worms, Spier, Regensborgh ende Norimbergh open-

bacrlijckendeonverwinnelijck glieftreden, hoe wel,oiTi ds

hcrtneckighcyc vande partije, die met een fteegii ghemosdc
wcder-fpannich vielaende ouertuyghde waerheyr,devi(5bê-

rie geen voordure vruchten en heeft gehadt, als d'onecnich-

heyt van hacre fijde^door de welckcnu fchijnehjck bleeck,

dacfe maer en waeren eenen hoop verfuyfde Babel-ftich-

tcrs, die noch verftandt^noch verdragh onder malckande-

ren en haddenjcndevanonfen cant, eenen grooten roem
van gheleertheyt , die nu oock foo verre quam , dat wy
te dien eynde fclicnen van Godt in defe landen ghefbn-

den te zijn, om defuycken vande Lutheraenen t'ontdec-

ken, ende hun ghewelt te ftutten. Immers hebben foo veel

verricht, dat wy hunlieder ende aller ketteren hact op den

hals ghehaelt hebben: inder voeghen datle noch hcdenf^

daeghs fchriftelijck ende mondelijck verclacren, datfe

gheen meerdere vijanden en hebben als delelüitén.

Lof van Maer den ftrijdt gingh eerft voor goedt aen , als Petrus
T.Cam- Canifius den voedt in't perckftelde. Hoe menigh vijandc
'""'

. heeft dien verllaghen ? hoe menigh wolf veriaeght ? hos

menigh fchaspken behoedt? hoe menighe ficle ten eeuwi-

ghen leuen bewaert ? Indien men de ketters gheloouen

magh, foo en heeft noch de Societeyt,noch de Catholijpke

Religie feluein Duytllandt aen ieraandt meerdere verbin-

teniile. Defe heeft hy foo voorgheftaen, datfe hem ende

den lefuiten alleen (die nae fijnen naem nu niet meer Ie-

fuiten , maer Canifiaenen onder het ghemeyn volck ghe-

heeten wierden ) naegauen ende to€fchreuen,dat het Rijck

der Papiften (
ghelijckfe dat verfmaedelijck noemden)

'tghene nu wanckelde, niet heel vervallen en gingh : maer

die van fijne Societeyt heeft hy foo verlicht ende vermeer-

dert, dat donwetende anders niet en meynden , of Cani-

fius



HET II.BOECK.VOORTGAENDE SOCIETEYT. I59

fius en was fondateur vaiide lefuiten. Dit niet onucrmin-

dcrtjCn ibude hacr defe kleyne vergaderinghe in't midden

van lbo vele ketters, ende groots onwcderen , niet hebben

conncn houden ftaen, 'ten waere dat haer de Bifchoppen

( die in t Ri)ck feer maghtigh zijn ) ende de goergonilich-

heyt vandeCadioüjcke Praicen de handt bouen 'thooft

ghehouden hadden.Die van Ooitenrijck ende van Beycren

hebben hierin alle d'andere verre te bouen ghegaen. Sy'tHuys

ftclden ons ouer hunne Vniuerfiteyten, iy bouwden ons^'^"^";

kercken met groorc coften, fy ftichteden ons Collegicn {„"^Wfl
tot ver{èkeringhe vande Catholijcke Religie. Soo groot mi z' 00 r-

is t'onfwaerts hunne milde toeghedaenicheyt gheweeft, j^''!-'^"''

dat wy die oock met alle ghedienflicheyt ende danckbaer- teyt.

heyt ten eeuwighen daghe niet ghenoeghfaem en kon-

nen erkennen. Dit landt heeft nu vijf Prouincien, hon-

dertendeachdiien foo hnyfcn als Collegien.

In alle de voornoemde Rijcken ende landen is de Socie- Beginfe-

teytmet beraedten voordacht ghecomen, macr in ons Ne-
^^/„«l"

der-landt by gheval,ende door onweer van oorloghe.Want teyt m
foo defe onftack tulTchen den Keyfer Carolus den V. ende N<"i<:r-

Francifcus Coningh van Vranckrijck, ende deshakien de
'*"

Spaignacrden allegader deftadt Parijs, iae hetlandr, moe-
iten raymeiij zijnder acht van defe, wefende alle vande

Societeyt, herwaeits ouerghedreucn,daer wel eertijts den

H. Ignanus plagh te comen, als hy in noodt, was, om
fijn' aermoede door aelmoelTen vande goede lieden te

verlichten. De Societeyt en walTer niet eens bekent, nicc

teghenftaende d'uytnemende deught ende werckcn van
P. Petrus Faber, die d'Orden heel DuytQandc door iècr

hadde vermaert ghemaeckt. Dus moeften defe aerme Re-
ligieufen (al quaemenfe in een feer beleeft ende vriende-

lijck landt) hun mcefVe hope op Godts ghenade (lellen.
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Sy hebben de ftadc van Louen tot wooninghe verkofcn,

om hunne ftudien, diefete Parijs bcgonft hadden , te vol-

cynden , t'famen oockuyt hope, datfe daer eenighe huns

ghehjckegheeftighc ionghmans aen Godtende deSocie-

teyt iouden winnen. 'tWelck hen fccr gheluckehjck ghe-

volght ende uytghekomen is: te meer , om dac P. Faber

van Geulen comende, aende heylicheyt , die in hen allen

uytftack-, ende aende welfprekentheyc , daer Scrada in't

belonder mede begaeft was, den fcghel van fijne wijsheyt,

ende 'tghewight van fijn autoriteytaenghehangen heeft:

waer door al hoe wel de Societeyc in Neder-landt nu van

perfoonen vermeerderde (mits d'Vniuerfiteyt vele aen-

comelinghen leuerde ) foo en kreeghfe daerom eucnwel

noch gheenen vaften ftandt oft huyfinghe , om dat den

Coninck Philippns de felue in defe fijne feuenthien Pro-

nincien noch niet en hadde aenveert, ghelijck hy die in

fijn andere landen aenveert hadde, ende om dat het door

'slandts rechten en coftaymen ongheoorlotl was eenighe

erf-goederen oft renten fonder odroy te ghenieten , waer
op nochtans het onderhoudt der CoUegien noodelijck

moefte fteunen. Nu ter tijdt zijn alle defe fwaerichedeii

gheweert, ende fy vindt haer verbreydt 'theel landt door,

ghelijck't breeder in'tfefte boeck blijcken lal.

Saime- lü Polen en hecftfe oock met den eerden aenvangh
ron ende ghcene vafte wooninghe konnen verweruen P. Alphonlus

col^entn Salmerou is daer eerfl met Lipomanus ( die Nuntius

Poietf. vanden Paus was
)
ghecomen , dan heeft fich daer alleen

vertoont.Vier iaeren daer nae is P. Ganifius derwaerts ghe-

fbnden met Gamillus Mentuatus oock Nimtius van den

Paus, die daer langher bleef, ende in verfcheyden manieren

fijnen ijuer betoonde. Ten laetften heeft den Gardinael

Hofius, op dat hy de vervallende Gatholijcke Religie ( die

hy
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hy fchier alleen hiel ftaen ) oock van cenen anderen cant

foude onderfeccen, een Collegie te Bransbcrghen ghefon-

deerr. Dit is't beghinfel van de Poolfche ende Litouwfclic

Prouincien gheweeft : waer toe naemaels P. Antonius

PofTeuinus fterck gheholpen heeft , als hy nu de faken des

Rijcks ende der Religie kloeckelijck hadde vervoordert.

Maer ghelijck elders, alfoo moefte oock hier, de goede

jonfte der Conjnghen den wafdom gheuen. Sigiiinundus

den III. ende Stephanus Bathori zijn ons Teer toeghedaen Cmitighc

gheweeft , ende hebbender de handt aenghehouden, om
Jf"^'^

door hun byftandt dat edel Rijck, 'twelck foo ^menigh- de Socie-

weruen deTartaren cnTurcken te vergheeft beftredeii had- «/' '"'•

den, ende nu iuyft perijckel liep om vande ketters ouer-'^ *
"***

wonnen te worden, op de fondamenten van't oudt Catho-

lijckRoomfch ghelooue te houden ftaen: waer in hen de

Patres foo dapper ghetoont hebben ,''datter.uytheymfche Florim;

hiftoric-fchrijuers zijn, die de Societeyt bouen alle ande-
JJ-^™""*

ren d'eere toe-eyghenen , datfc d'onwetenfchap moeder de hsrcf»

van alle dolinghen eerftelijck daer uyt ghebannen, ende o"u

den luyfter vande Kerckelijckecerimonien wederom daer^P^"'**

in ghebraght heeft.

Den ftaetvan Hongarijen was infghelijcks vol dlcn-Sjfcom

den, als wy daer ghecomen zijn : defe hebben by onghe-
^"J^°^'

luck van tijden foo acnghenomen , dat de rafernije der

ketteren felue nu de tyrannije der Turckcn oock verdrac-

ghelijck maeckte. Des Keyfers legher wierdt verraden,

de kloeckfte foldaten vermootc , de Hongerfche ( 'twelck

een iaemmer om ficn was ) wierden d'eene van d'andere

aende Barbaren voor flaucn vercocht. Ende hoe wel dit

meer te beklaghen was,als te verhoeden oft te verbeterenj

heeft fiict te min de Societeyt ende haer felue , ende de Ca-

tholijcke Religie, inde ghcweften» daer dit onweder niet

X en
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en was ouerghevlogheïijhouden ftaen.De fchade,die deSo*
cieteyt in vele plaetfèn geleden heefc,verghelt nu ouervloe^

delijck Ferdinandus den lil. Roomfch Keyfer, den wek-
ken ghelijck hy d'andere deughden van fijne voorvaders

ghe-erfc, alioo oock de liefde tot 'ons Orden beliouden

lieeft. Sijnen onertrefFelijcken vader heerlijcker, iaeoock

heyligher, ghedenckeaiflTe , Ferdinandus den 1 1. fagh den

grooten ouerlail , die wy leden vande rcbelle in Bemer-

landc : hierom quam ons ouer al te goede met fondatieii

van verrdieyden CoUegien-, cnde behertede ons dies te

meer, om dat, foo wie fijnen vijandt was, dfen onfen mede
fcJieentc wefèn-, naedemael hy felue oordeelde, dat, fbo

waer de Societeyt maer eene wooninghe enhadde,^den
naem van Ooftenrijck voorgheftaen wierdt.

wordt Och of wy van Tranfyluanien fulcks moghten verho-
veriaeghj

pg^-,^ ^^^^ ^y yoorwa^r nict min en hebben gheledenr

fyLa-'^' Moyfes Zangkius ,. Stephanus Bockayus en Sigifmundus

mn: Rackofius hebben hen door onfc verderfFenifle den wegli

nae de. heerfchappije ghebaent. 'tCoUegie van Colofwar

wierdt aende borgherije te plunderen ghegeuen, tot loon

van haeren afval ende meyneedicheyt. Soo is de vrucht

achter gheblcueii, die Chriftophorus , Stephanus ende Si-

gifmundus Bathori door onfe Patres verhopet hadden:

nochtans heeft de Societeyt in hope teghen hope gepooghc

waeriè konde, ende 'tonghelijck. vande borghers opne-

mende voor eene rafernije van uytfinnighe fiecke (die-

men meerbegreyfèn moct,als begrijnfen)gheenfïins achter-

ghelaeten- door alle middelen hun welvaert ende hcyl te

beforghen./tScheen dat alfdan door Godts.ghehenghenifle

in ons Collegie te Eairwar in't midden vande aflchen ende

vervallen mueren, den preeck-ftoel vande kercke onghe-

fchendc ghebleuenwas, op den wekken onfen- Predicans

langli:
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laiigh daer nae ftaende foo veel ghemaeckt heeft, dat de

Catholijcke Religie foude triompneren. Maerdcfevreught

cii moght wederom al niet langh dueren.Men is ghenood-

faeckt ghewcell niet alleen aenden rafenden toorn vande

ketters, maer oock ter oorfake vand' oorloghen en moor-
den, aende vrcefe te wij eken , die fulcks verfocht vande

goede Catholijcke. Hoe nut de hulpe van wcynighe Pa-

tres, die daer moghen blijuen woonen , noch heden-

fdaeghs is, magh eenighfins blijcken in de Princefl'e van

Tranfyluanien
,
ghelaetene weduwe van Bethlin Gabor,

de fufter vanden Marquisvan Brandenburgh, doorhen-

heden tot de Catholijcke Religie bekeert.

Niet teghenftaende foodanighe vervolghinghe , dkwyf^^hc
t'alle canten moeten uytftaen , hebben euen "wel hier en '''^f^i^

"''

daer noch al onder onfe vijanden ghewoont ende ghewor-
iJ'/^^^'

telt. De wreedtheyt vande Coninghinne Elifabeth heeft

ons uyt Enghelandt niet konnen lluyten, noch doen ver-

huyfen. Gregorius den XIII. heeft ticfe Miflie ( die wel

foo forghelijck en mocyelijck, alfle wel glorieus en nut is)

aende Societeyt meer aenghedient , als opgheleydt. Den
voornaem van defen Paus, die by d'Enghellchen van Gre-

gorius Magnus tijden afin weerden is, als ntede de kloeck-

heyt van vele mannen die de felue Mifïie ernftelijck ver-

fochten,beloofde ons eenen geluckighen oogft. P.Robertus «'<''"/''•

Perfonius,in wien alleen om fijnen ijuer ende viomicheyt JcJ»i-
vele duyfenden ghinghen, ende P.Edmundus Campianus, pi.

dien ouertreifclijcken Martelaer, zijn daer toe verkoren:

beyde onverghelijckelijcke mannen in deughdtfaemhcyt

ende wijsheyt, en bouen dien noch onfteken met eene fon-

dcrlinghe liefde tot hunnen euen naeften; maer voor al om
hun vader-landt te helpen. Hoc vele dreyghementcn zijn

hen in t beghin ghefchiet?hoe grooten ouerlaft en fwaerich-

X 1 heden

7iiinHi;
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heden aengedaen? maer 'tghene andere doet vreefèn,gafIieii;

fterckte, mits (y niet fchoonders en faghen, oft en iöcliteni

als de doodtj de welcke Campianus oock nae wenfch ver-

kreegh. Want nae dat hy onder lijiie landtdieden boiiai

maete veel goets ghedaen hadde, heeft tot loon den krans

der Martelaeren verdicntrfoo veel geluckigher als Perfonius,

die den feluen meer heeft moeten als willen deruen , oiu;

door fijn vlieden ende fchuyien het veldtvoor fijne mede-

broeders vèyligh te houden, ghelijck'èr doch veib 'andere

ghevolght zijn , die; nae onvermoeyelijcken arbeydt hun
kuen aen Godt ende 'tvader-landt ghefchoncken hebben.

Gheen ander deel van t Chriftendom iflèr , daerder meer

hun bloedt voor de wacre Religie vergoten hebben: gheea,

ander oock, daer het fchijnt dat '^tghelooue ende deSocie-

teyt gheduerens de bloedighe vervolghinghe , meerderen

voortgangh ghedaen heeft,.

item in> De hcrtneckicheyt der ketterije maeckte otifè oeiFenin-
^hot- g{^ei^ [^-y Schotlant euen fwaer-, dan de liefde verwinnet al;

' want daer oock, al fommighe van d onfe woonen , die met
perijckelen van kercker ende doodt aen d'inghefetene be-

ja Ier- hulpigh zijn. Maer lerlandt ftandtvaftigh in fijn oude
" ^' ghelooue heefter meer aenveert , ende ghelijck het door

d'influypende verwilder)nghe (die'r daghelij cks onder 'tge-

biedt vande ketterfche hoofden meer ende meer aenneemt)

vele moeyten in heeft, fbo bereydt het oock,ak een vrucht-

baerighe moeder vanReligieufen,voor fy feluen t'alle canten

vele werck-lieden. Totbeyde defe Rijcken, eer wy daer

zijn neder gheflaghen, zijnder verfcheyden Miffien als nu
daerfe ende alfdan ghefehiet. Behaluen de ghene, die door 'tghe-

}fb"yd7n
^^'^^ ^^^^ hunneOuerften derwacrts ginghen,zijnder P.Sal-

Taufen meron en Broëtus als Gefanten van Paulus den 1 IL henen
^hefinden ghegacn, en hebben nae vermoghen ghearbeydt de Catho-

lijcke
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lijcke Religie, foo langh als't doenlijck was, te vervoorde-

ren,ibnder hen feluen in't minfte te fpaeren oft te mijden,

voor {00 veel het moght ghefchieden buyten naedecl van
hun weerdts ende toehoorders. Pius den I V. heeft P. Ni-
colaum Goudanum met de felue maght van Nuntius nae

Schotlandt ghefonden , 'twelck nu met de ketterije der

Puritaenen bevanghen was, op dat hy de Coninghinne
Maria, die meyneedichlijck door lift ende ghewelt van
haere onderfaeten ouervallen wierdt, in d'uyterfte benaut-

heyt trooft ende raedt foude gheuen. Als daer nae dit

Rijck heel verviel,heeft Gregorius den XIII. nieuwe hul-

pe van d'onfe derwaerts ghefonden, om de Catholijcke

die'r ouerghebleuen waren , in't gheloouc te beveftighen,

waer fy noch tot den dagh van heden toe kloeckelijck in

volherden.

Op den feluen voedt aide maniere zijn wy tot vele an-

dere plaetfen van Europa ghereyft, die infghelijcks met
ketterije befmet waeren» P. Antonius Pofleuinus is door '^Pofc

ghebodt vanden feluen Paus als Gefandt nae Mofcouien
J'"ÓT^^

ghetrocken , om den grooten Hertoghe, die met den Co- nae Mof.

ningh van Polen ende Sweden een verbondt wilde ma- '^"Z''^"

ken, bydefe gheieghentheyt met de H.Kercke te vereeni- ^^^'"'^

ghen. Maerhoe wel 'tverbondtghemaeckt wierdt, noch-

tanSjOm datmen daer meer bcforght was voor des landts

ftaet, als voor de faclichcyt der fielen , is de fcheure met
de H.Kercke blij uendueren. Dus en moet P. Pofleuinus

niet min gheprefen worden : want hy met kracht van

bewijs ende redenen den fchifmatijckcn Prince foo verre

ghebraght heeft, dat, al hoe wel hy d'opper-hoofdicheyc

vanden Roomfchen Stoel niet en wilde aennemen , euen

wel de felue niet en heeft konnen gheloochenen : waer
door hy foo ghcllooit wierdt, dat het niet en (childe of

x; 3
hy
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hy en floegh hem doodt met den feluenfceptet, daer hy
weynigh te voren moordaedighlijck fijnen eyghen fone

mede ghedoodt haddc. Dan fbo hem den Pater moedigh
cnde onverfaeft toonde, om den flagh t'onfanghen, heeft

fijKcnon-hy fijne ftandtvafticheyt ontfien , ende de wreedtheyt
wrftefólé (\qqi[ verbaeftheytwederhoudende,is hem meceenen fchijn
^"^ ^' van goedthcrdcheyt om den hals ghevloghen: hoe wel

den loofèn vos fijne wraeck-ghierichcyt hier door meer

bedeckte op dit pas, als vergat oft afleyde. Middeler tijdt

badt hy Poffeuumm, dat hy,volghens het ampt van eenen

Apoftolifchen Nuntius, met hem fijne tempels wilde be-

fbecken. Waer toe hy fich {eer gheerne liet verftaen: maer

comende in d'eerfte kercke,daer den Archsbifchop op de

fchifmatijckrche maniere den dienft dede,is ghewaer ghe-

worden dat dit befteken werck was , op dat hy daer te-

ghenwoordigh zijnde, foudefchijnen dat hy den Room-
Ichen Stoel afghegaen , en van ghevoelen verandert was,

*Kde oft immers niet afkeerigh vande R.eligie der Mofcoui-

<vaihch~
^^^"^

> J'iceft daerom plat af gheweyghcrt voordt te gaen.

heyt.. Maer foo de Princen ende Heeren feyden dat den Hertoghe

dat ten arghften foude opnemen voor eene verfmaethcyt,

bleefmet te min by fijn woordt , veel min voor fijn leuen,

ais voor eenighc vererghernifle belaeden^op dathy immers

noch aen fijn ghclooue , noch aen't Apoftolifch ghefandt-

fchap te cort foude doen. Het fpeet den Hertoghe , dat

hem defen aenflagh mifluckt wasinochtans heeft hy fijnen

toorn binnen ghehouden, en fijne verbolgh^itheyt uyc

ontfagh bedwonghen. Maer PoiTeuinus nu \\^derom te

jioue gheroepen zijnde , heeft van foo verre alfinen hem
hooren konde, met de fijne eenen lof-fangh aen Godt
gefonghen ouer defe belijdeniiTe.Ende des ghevraegiit zijn-

de wat hy dedc, gaf voor andwoorde : Ick^dancke Godt

dxt
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ddt ick^m^nen dienfl gheen onghelpjck^vhedaen en hebbe y ende

'tghelooue, Iciens njerleorpmghe <u te Uetfdrouloen^hecl en on-

^efchent be'^aert hebbe. Aldus is dit ghefandcfchap bynaer

afgheloopen, in't welck PolTeuinus buyten fijne meyniii-

ghe meer eere als vrucht behaelt heeft.

Niet min en heeftmen ghearbeyt inde uyterfte paelen T.Mar-

vanden Noorden. P. Scanislaus Marfouitius cnde andere, -^^^^''^^

diehem fijne Ouerften, ten verfoecke vandc Coiiinghiniie sweden.,

Catharina, tot mede-ghefellen hadden ghegheuen,liebbeii

vele iaeren in Sweden huys gehouden. Ten laetftcn is oock

Pofleuinus door orden vanden Paus hier ghekomen, om
de Coninghinne , die met haer onderfaeten vol drucks

cndc hjdens iat,te trooften ende te verftercken. Door
het onderwijs van defe Patres heeft Sigifmundus den III.

d'eerfte fondamenten van fijne godtvruchti^heyt ghe-

leert, ende daer teghen de Societeyt wederom fijne vrien-

delijcke toeneyghinghe verdient.

In Denemarcken hcbbe-n wy bouen den arbeydt oock ^""^^"^ "»

de ghevanghenilTe uytgheftaen , defghelijcks in Noorwe-
J^rTken^.

ghen meerder onghemack als kilde gheleden: te wijle de m Noor-

liefde vande Societeyt niet min in defe koude gheweilien ^•^'^^'^^»-'

vanden Noorden , als inde heete landen vanden Suyden

ghevlamt heeft.

Wat fal ick fegghen vande Turcken? Wie foude gheloo- wor-

uen dat fylieden , die ghefworen vijanden vande Chri- jf»j''»"-

ftenen zijn, aen onfe Prieffcers niet alleen den ingangh in j^nver-

hunne heerfchappije en fouden verkenen ^ maer oock van ["cbt,

felfe daer toe nooden ende inhaelen? Soo is't ghebeurt aen

onfe Patres. 'tGarnifoen van Eunfkirchen, een Turck-
(che ftadt in Hongarijen gheleghen , hadde ghefien dat

d'onfe, die by den Prince Bamffius t'Abfolindua wacr
ren., door 'twijwater en 4gnti4 Dei vele ficcke ghenafen.

Dus
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Dus en begheerdenfe niet alleen iet van dit heylighdom.te

hebben, 'twelck onderwijlen oock alaende Mahometa-^

nen heylfaem was , maer hebben voorder de Patres ont-

boden, om defe weldaet onder meer andere wijder te ver-

ipreyden: hierom fonden hen conuoy, ende dedenfe rufte-

lijck inhaelen. Daer was doen by gheval een vermaerc

Officier van hunne fede, die nu een rondt iaer met een

onbekende fieckte te bedde lagh: den duyuél hadde hem
befecen. Defen niet kennende langher verdraeghen de

kracht vanden AgKu^ T)ei, noch van't wijwater , noch van-

de befweeringhc, heeft 'cüchaem moeten ruymen,ende

acnde Turcken felue de maght vande Catholijcke Prie-

fters belijden. Waerom fy ons van alfdan voor goedt eerft

begonften te eeren, ende met veiwonderinghe te prijfen,

iae oock den oorlof te gheuai vande openbaere oeiFenia-

ghe der Catholijcke Religie. Daer en ontbreeckt voorwaer

(ghelijckmen wel dencken ma^h) gheene ftofFe van ar-

beydt oft van liefde, midts in dieftadt alleen noch by de

hondert duyfent foo borghers als huys-liedenwaeren, die

hen voor Catholijeken uytgauen, boucn het ghefpuys van
allerhande Ariaenrche,Luteraenfche,Caluiniftifche ketters,

die'r als in eenen ftinckenden poel met toeloop van alle

vuyle fonden ende dwaelinghen vergadert waereii. Voor
foogrooten ghetal vande Catholijcke droegh forghe niet

meer als eenen Priefterrden wekken behahien dat hy quaet

van leuen ende onftichtbaer in fijnen handel was, en

wift felue niet wat fijn ampt oft bedieninghe aenghingh:

eenen fracyen herder voorwaer, die fijne fchaepen niet

alleen niet en behoedde voor ongheluck, maer oock
door fijne onwetentheyt en boofe exempelen den woluen
ouerlcuerde ? Wat al moeyte hebben wy hier moeten

fwelghen? hoe menighghevaer uyt ftaen? hoe dickwils de

doodt
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<ioo(ir voorooghen fien? De ketcerfche Miiiiftcrs befchul- h ^^fj^"

Highden ons ( die is doch het laetfte gheweyr van dcfe 'r^i^^^J^

Woorden- dienaers, ahTe niet voorder en connen pooghen ^f/c^«/-

teghen het licht der waerheyt ) dat wy de ghemeynce tot '^'^^'»

verraet endc afvalligheyt hadden willen verwecken : hun
meyninghe was hier mede den voort-gangh vande Catho-

lijcke Religie te beletten , diefe met hun teghen- blaffen en

prediken niet en konden verhinderen. Als wy nu fton-

den om uyt vermoeyen van fulcks veriaeght te worden van

(want den Magiftraet, mits d'onfekerheyt vande betich- 5,"/'''*

rinthe, die niet bhjckai en kende , 'tleuen by groote gh^- fdelmt'
nade ons noch ghejont hadde) heeft Bethlin Gabor ten

beften ghefproken. Soo wel zijn/è bewaert die Godt be-

waert : want verweckt hen oock voorfprake onder de

vijanden felue.

De beroerte nu gheflilt, hebben d'onfe wederom be-

gonfl: hun ampt nacghewoonte te bedienen,ende dat met
foogrootai vrucht ende vernoeghen des volcks, dat, als

d'Ouerfte d'onfe van daer riepen, de borghers by den Baf-

ia ( fbo noemenfe hunne Stadu-houders) aenhielen , dat hy
*tvedofom wcgh re gaen niet en foudc toeftaen, 'ten ware
by befpreeck ende belofte van wederom te keeren. Dit is

den ooïfprondi van onfe woonindie te Funf-kirchen l''^'

gheweeft.
^,,^,^

Een' andere hebben wy te Belgrado ghehadt,een opper- Belgrado

ftadt van Hongarijen met ghelijcken verfocck ende bate '" ^^"

der Chrifteneui andere oock in't eylandt van Cyprus : an- clZ^,

derc hebben wy noch teghenwoordelijck indecylanden ^«^vw,

van Chio , Naxus en Smyrna. Maer wie haddcr oyt oft
l'^//"/e*

ghehopet , oft ghedacht , dat d'onfe ( als den Turck nu in poorteu

peys ende vrede was ) onurent de poorten van Conftanti- '^^" C""-

«opelenfouden neder flaen? Door de gefanten vanden Co--^^/^^''""

Y ningh
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ningh van Vraiickrij ck is het te weghe ghebraght, dat wy
te Pera (welcke ftadc alleen meteene fmalle zec-ctomte

van Conftantinopelen ghefcheyden wordt) fouden vry

cnde onbefchadight woonen : iae fouden mifTchien door

alle de ghewcften van heel Ooften gheraeckt hebben , en

hadder gheenen meerderen grendel, ^ken weet niet van

wat Catholijcke, die den voorcgangh des gheloofs be~

let hebben, als van d'^ongheloovighe voorghefchoueii

gheweeft.

HET VIERDE CAPITEL.

Vande ^erhreydinghe der Socïeteyt door Afia,

2eAey- W'^'ovDE Cofmograplien bedeylden eertijdts Afien
%^^'*» J[_^ feer verfchcydeliJGk , doch de hedeiidaeghfche
Aften.

Caert-fchrijvers {plijten dat meeft in vijf deelenr waer
van het een beiit den groocen Hertoghe van Mofcovien,

het ander de TarLiren, het derde is onder de Turcken, het

vierde onder dePerfianen,het laetfte begrijpt d'hidien ende

alle de landtfchappen die inden Ooften ontdeckt zijn. Tot
alle defe heeft de Societeyt met verloop van tijden , maer
tot die 'talderverfte gheleghen waeren , terftont in haer

(7fl«f* beghinfel den ingangh verkreghen. lacobns Gouea was

ConLJh '^^^ eerden die den wegh baende. Defen heeft aenden

van Por- Coningh van Portugael, als hy verleghen was met werck-
tugaei liejen yoor den Indiaenfchen wijngaerc te foecken, de

tejtnae niedc-ghefellen van S. Ignatius voorgliehoLidcn: hyfeyde

Oofi fn- hem datfe inde feer fwaere tijden tot hiilpe vande H. Kerc-

rf"'f ke ghefonden waeren, ende niet anders voor en hadden,

dan door arbeydt ende perijckelen de glorie Godts, en de

faligheyc der uelen te vervoorderen j ouerfulcks aen hem
niet
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niet en fouden weygherciijdatfe van felfs foo ernftclijck

fochten. Hier dient nu in't voorbygacn van dit verhael

bemerckt de verholen raed-flaghen ende vremde iiytkoin-

ften vande Godtlijckc voorfichtigheyt. Dit is dien Gouea,

wekken te Parijs Regent zijnde van'tCollegie vanS.Bar-

bara, hadde d'uytfprake ghedaen , datmen Ignatium by

forme van fchandeiijcke pene openbaerlij ck in't bywefen

van alle de ftudenten met roeden foude caftijden. Hoe
keert den teerlingh ? nu vcrfocckt hy dat de forghe vandc

Nieuwe wcreldthem belaft worde, dien hy te voren oock

flrat baer achtedc , om dat hy de menfchen van een goet

ieucn fchccn afte treckcn.Men foude moghen fegghen, dat

door dcfc ghcdreyghdc caftijdinge de behoudcniflè der In-

dianen,ende door die fchande de glorie van onfe Societeyc

ghewonnen cnde verfekerc wieut. Voorwaer iierghens en

nceftfe doorluchtigheicnnaem,dan inde Indien verkregen,

mits fy hier bykans foo vele volckcn als elders menfchen tot

C H R I s T V M bekeert heeft: elders heefcfe de Catholijckeplor. Re-

Religie onderhouden, hier heeftfe die gheplant : heeft mond. in

zee-en beleylt aen de Apoftclcn felue onbèkent , ende de^J"^^^'

H.Kercke in fulcke hauens ghebraght, die fy-lieden nietcap.8.

en hadden ghefien. De wilde menfchen heefcfe uyt hunne
hollen cnde fpeloncken tot het Euangclie ghetrocken , en-

de de plaetfen vande fon onbefchenen , door 'tghelooue

verlicht; hoe wclfc d'eerfte niet en was, noch allecne die

daer heeft ghearbeydt : de Patres van S. Dominicus ende

S.Francifcus hebben d'eere datie zijn voorghegaen: maei

om dewoeftheyt der landen, al hebbenfer vele met
^"^^^^^-^'/^f^l^'

ncn ijuer doorloopen, hebbender noch al meer voor don-^^» van

iè ongheraeckt ghelatert'. De Parauen, laioifen, Malaoifen, Xaucnm

Azaicn, Mindanoifen ende Moluckoifen, en wiftcnnictj"^^^''^"

eens offer eenen Christys was, eer hem Xauerius haddt vtrÜQht,

Y i yerkoa-
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verkondiglit. Die van Maurica, Temate,Tranaiicor,Ma-''

nar, Cambaia,Zeilan, Iafaiiapatan,Coi'omandeI,de Peerl-

"vifcherije, hoe weynigh waerenfè onderricht in't geloouej

wat duyilerniflTeri waerender noch te Meliapor , te Co-
chino, teGoa, t'Amboino, te Malaca, by die van Mala-

bar; om nu te fwijghen van Mozambico, Melinda, Soco-

tora,ende andere kollen van Africksn^eer Xauerius 'tlicht

Kaement-van't Euangelie daer inbraght? Maer bonen alle defe

plmen'^'
^^^^kt laponïen uyt, dat voor fijn^ aencomfte van't Chri>

ftcn ghelooue niet eens ghehoort en hadde. Europa heef-

vaer ter de proeue af gcfienj als Francilcus Coningh van Bongo,
t ^^e-ende Prorafius Coningh van Arima, cnde den Prince van

^"men OiTiura Bartholom^Lis nu Chriftcnen, hebben Mantinm
tet den cude Michaclcni, feer deughdelijcke iongh-mans van hua
*^^'*'- raaeghfchap^nae Roomen gelonden,om aen fijne Heyligh-

heyt uyt hunnen naem de voeten te kuflbn , ende onder-
Florim. daenigheyt te bewij fen . Laet vry de vijanden des ghe-

inTntU ^oofs hier teghen kakelen , als of de volcken van verre

Chrifto landen den Antekerft qiiaemen aenbidden : wat my be-
*"^°* langht , ick fal fpreken nae't ghevoelen van de ghenc die

door defe ambaflade feer beweeght zijn gheweeft om
Godt te dancken,ende in defe Coninghlijcke iongh-mans

ander-werf de heylighe dry Coninghen bemerckten , die

daer als d'eerffcelinghen der Chriftenen uyt het heyden-

dom van laponien Christvm in fijnen Stadt-houdcr

quaemen vereercnrte meer,om datmen inde Societeyt^diefc

tot dacr to^ gheleydtheeft,magh kennen eene tweede fter-

le, die aén defe Coninghen met het waere ghelooue ver-

Ichenen is. *tWelck foo wanneer ick in achtinghe neme,

dunckt my inderwaerheyr, datter niet en heeft connen

ghefchieden, oft doorlflchtigher tot de glorie vande So-

cieteyt, ofc aen v, ó Roomen j luftigher tot eenheerlijck

vermaeck.
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yermaeck. Wac hebdy oyt defghelijcks in alle uwe trioin-

phen van Africken cnde van Afien ghcfien ? daer heeft-

mai ouer de dooie ende ghcvanghene, maer hier ouer

de behoudene ende verlofte ghccriompheert : daer zijn

de leghers der vijanden verflaghen gheweeft, maer hier de

maght des dnyvcls giiebrokcn: doen zijn de paelen uwes

rijcks, maer nu die vande Religie verbreydc: doen de fte-

den vernielt, de landen verwoeil,d'inwoonders veriaeght;

maer nu alleen de godcloosheyt ende verblindtheyt uyt-

gheroeyt : doen wierden de verwonnene gheketent ei^dc

gheboeyc met een miftrooftigh ghelacc verwijtelijck

cnde Ichandelijck achter den waghen des verwin-

ners ghetrockenj maer nu komenfe, die hen ghewilligh

aen't Chriftendom onderworpen hebben , vol van blijd-

fchap, ende worden met grooten toeloop des volcks heer-

lijcken feeftelijck by ontmoetinghe en gheluck-biedinghe

van groote menighte der Princen, Prelaten, Cardinaelcn,

iae des Paus fclue onthaelt . In alle wclcke vreught te

wijle de Societeyt het meefte deel hadde, als de ghcne die

moeder ende voedfterire vande laponoifche Kercke was^

wierden oock aenhaer de vruchten van foo- groote bekee-

linghe toeghefchreucn.De welcke men (êgghen moght dat

fy alfdan eerft voor goet ghenoten heeft, als defe Ambaf-
fadairs, nachun wcder-komfte in laponien, den luyfter

van hun Coninghhjck bloedt met d ootmoedigheyt van

ons Religieus habijt verandert^ ende nu felue de bekeerin-

ge van hunne oncferfaeten als mede-Apoftelen bearbeydt

hebben. 'tHeerlijck exempel van defe ionghe Princen

hebben meer andere Coninghs kinderen van dat lande

naeghevolght, che noch hedenfdaeghs Godt den Heere
inde Societeyt dn^lcn, ende niet teghenftaende degrouwe-
lijckc tormenten die hen bereydt zijn, hunnen ijuer in'c

Y }
verbrey-
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De Socie- verbreydcD des gheloofs niet alleen niet binnen en hou-

*nilfre-
^^"j maer oock nae Yezo een nieuw-glievonden endc bo-

7^0, uen laponien gheleghen landt, met eenen onverghelijcke-

lijcken moedt ouerdraghen.
geraeckt Dietgheli j cke vrachten beghint ooek China te belonen.

ma,
j^^ ^.^ Rijck hebben de naekomelinghcn vanden H. Xa^
uerius ten laetften den ingangh ghekreghen,ende C h r i-

s T I vendel ( 'tghene hy ftemende aende palen van 'tfèluc

landt gheplant hadde) gheluckelijck inghebraght. De
door fchencken , aen de welcke doch niet gheüoten en is, heb-

trlre^n-
^^^^ '^^ langh-ghegiendcldc deure geopent,ende den wegh

ten. ghebaent tot dier tijdt toe aende vremdelingen onbetreden:

'ticheen dat dit maghtigh Rijck, foo groot als het is, maer
een' onverwinnelijcke fchantie oft fterckteen was; op de

welcke nae dat het ghefchut langhen tijdt te verghecfs

ghefpeelt heeft, en alle gheweldt van wapenen aenghe-

wendt iSjfonder iet op te doen,de handt-viiliingheten laet-

ften mirakel doet, by om -koop vande garnifoenen. De Si-

noifen en hadden noyt gheene uur-wercken, noch criftal-

lijne fpieghels, noch glafen die daer verfcheyden co-

leuren vertoonen
,
ghefien : alfle defc ende dierghelijcke

dinghen ( welcke om de nieuwigheyt koftelijck fchenen)

feer begheerlijckontfinghen, zijn metgheringhen middel

de herten ghewonnen,ende,ghelijck het in prcfenten plagh

teghebeuren, de gheuers famen met de giften ontfanghen.
P.Rug- Langhs defe poorte zijn P. Michael Ruggerius endeMat-

^Z'cam
^^'^^^^ Riccius inghelateii, die met wijle van tijdt de gratie

z.ijn flf^er vande Heercn meer ende meer ghewonnen hebben j ende
d'eerfte 'tvolck met ghedicnftighcyt ende beleeftheyt t'henwaerttf

lieZn.' ghetrocken. Maer niet en iflcr krachtjajier ghewecft tot

Ólcï\ voort-gangh des gheloofs , als hun^deughr,verfaemt
met een' uytnemende gheleertheyt : mits de Siuoifen tot

dien



HETII.BOECK. VOORTGAENDE SOCIETEYT. lyj

dien tijdt toe, 'cfelue ghevocleii vande uyt-landers had-

den als de Grieckenjdacfe alle maer baibaeren en bou
tericken en zijn, ende fy-lieden alleen wijs. Daeroai

als hen nu contrarie bleeck, doordien hen de Patres be-

gonfl;en uyt deMathematifche wetcnfchappen te befchrij-

uen alle gheleghentheden der wereldc , den om-loop der

hemelen, de vaftigheyt der lierren, den opgangh endeon-

dergangh der ibnne , de dwaelinghe der planeten ; maer
boLien al dat, als fy hen ginghen leeren den oorfprongh

cnde reden van de befwijckinghe, by de welcke die twee

groote hemelfche lichten ion ende maen op fekere tijden

ghe-ecclip Teert worden ( 'twelck fy wel voor defen gefien,

maer noyt verftaen en hadden ) hebben de vermetelijcke

waeninghe ende laet-dunckcntheyt huns felfs afghegaen,

endehalf uyt verwonderinghe vande gheleertheyt der Pa-

tres, half uyt nieufghierigheyt ende begheerte van onder- ,

richt te worden , de felue verlof ghegeuen , niet alleen om
in't landt te komen , maer oock om aldaer te woonen, iae

felfs om kercken te ftichten. D'eerfte wierdt te Sciau- Eerfle

Quin de hooft-ftadt van Cantonien ghebouwt, waer van %'''^%

foo deborghers verfcheydelijck ghefint wacren (elck een
^l"„^^

nae dat hy ons goet oft quaet herte droegh)heeft dcnGou-
uerneur vande ftadt bonen de deure vande kercke ditop-

fchrift gheftelt, Diuorttm floris edes , dat is , Kercke '-üande

bloemederGoden-^ beduydende miffchien door een' onbe-

kende inwendigheyt,die hem Godt ingaf, by defe bloeme^

de felue die uyt den wortel van leffe ghefproten is.Neifens

defen tijtel van eerc die Gode toequam (om te tooncn hoe
groot hy ons achtede) ftelde hy eenen anderen op't por-

tael van ons fpreeck-huys, Gens ab Occaf( facrofm5ïa, dat

is. Een heyhgh ^olck^uyt den Weflen. Wekken tl) tel fchoon

ons niet toe en quam, als te bouen gaende onfe verdien-

ften.
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ften , wierdc euen-wel goedt ghevonden datmen foudtf

voor eenen tijt laten ftaen: want dien om der achtbaeiheyc

wille groot ghewiglit hadde tot den voort-gangh des

gheloots. 'tWelck, Godt lof, nu alfoo verre ghebraght is,

dat wy niet alleen aen 'tgemeyn volck,maer oock d'Oucr-
DeSo' heeren aenghenaem zijn, iae by den Coningh fèlue foo

vvlldt ^^^ gliewilt, dat hy ons vericheyden ftaeten fijns Rijcks

bekert hj (dic wy van weghen onfen roep niet en moghtcn aen-
Aen Co. veerden ) heeft acnghedient , ende nu onlanghs oock een

^ ' ftuck landts tot ons onderhoudt ghegeuen. Hy is een be-

leeft ende rechtveerdigh Prince, der onkuysheyt (die foo

vele andere wederhoudt ) niet onderhauigh. Godt gheuc,

dat, ghelijck hy aireede d'af^den niet meer en dient, al-

foo magh tot kenniffe van den waerachtighen Godt ko-

inen , dic ons ghefchapen ende vcrlofl: heeft. Wat eeneii

aen-was foude dan de Rdigic krijghen ? wat een ruym
veldt foude'ropen gaen voor onfèii ijuer? wateenen in-

gangh inde H. Kercke ? Want gheen ander volck hanght

meeraen hunneConingen,als de Sinoifen.Daer zijnder van
nu af al ettelijcke duyfcnden tot het ghelooue bekeert,

' fommighe oock tot de Societeyt ghekomen; inder voegen,

dat, al wierden oock d'uytheymfche albgader by vervol-

ghinghe te lande uytghefonden , de Societeyt euen-wel

dacr haer ingheborene werck-licden hebben foude, ende

de heylighe Kercke haere Priefters ende Predicanten des

gheloofs.
WMM iiK^Q nae-ghelcghene Rijcken van Cocinchina, Tun-

clctnchi'
«^^i'io ( daer eenen Pater aircede twintigh-duyfèntbekeer-

tiA,Tun- de fielen regeert) Tibet, ende andere, woonen nu d'on{è
^i«o, tot groot voor-deel ende gheeftelijck profijt der inghc-

fètene. Defe voorgaende iaeren maeckte men ghereedt-

£chap om eenighe nae Correa te feynden^ van waer men
ia
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in Tarwrijen can gheraecken: tot welck Rijck, laiiglis

cenen anderen wegh,glielijck oock nae andere landen van-

de Tureken ende Sarafijnen, op verfcheyden tijden ver-

fcheyden MifTien ingheftelt zijn.

Inde grootelanden van Arna endeEfiaga zijn wyten ^^na,

deele gheroepen vande inwoonders,die niet verre van't rijck ^A^-S"»

Godts en zijn-, ten deele glietrocken uyt medelijden der

laponoifche ballinghen, die om 'tghelooue derwaert ver-

iaCeght zijn.

Nae Pcrfien, ende namentlijck te Ormuz,lieeft ons ghc- Ormn^
dra^hen den onblufchelijcken ijuer van P.Gafpar Barzceus

een Nederlander. Hy hadde den Coningh van dit eylandt

nu foo verre ghebraght, dat hy neifens twee duyfent ande-

re Sarazijnen 'theyligh doopfel verfocht: dan fijne moe-
•der heeft dit met haer ontijdigh kermen omgheftooten,

ende alfoo aenden ion^hen Prince den ingangh van't on-

fterffelijck leuen ghefloten , aen wien fy de deure tot het

fterlfelijck hadde gheopent. De Tchade van dit verlies was
groot,maer hy hecftfe eenighfins inghehaelt met de bekce- .

ringhe van dien vermaerden logues, wiens roem van hey-

hgheydt foo groot was onder dit volck, dat oock den

Coningh felue uyt eerbiedinghe het water dronck, waer

hy fijne voeten in ghewalTen hadde; want defen zijnder

meer van dien flagh fijne aenhanghers ghevolght , inder

voeghen datic hunne fpelonckcn, inde weicke fylieden

clooftcrfghewijfc by den anderen woonden, in eene kerc-

ke tereere van onfe Lieue Vrouwe verandert hebben.

'tRijck van Mogor, wiens Coningh wel den magh- Mogor.

tighften is van heel Indien (wanthy een milioen goudts ter

weken incomen heeft, ende wel vijftigh duyfent olifanten,

met dry hondcrt duyfent peerden, en neghen hondert

duyfaitvoedt-kncchten te velde brenght) hebben wy beaf-

Z beydt
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beydt met meerdere forghe als vmcht. Den ecrften diedaer

henen ghingh, was P. Rudolphus Aquauina,die naemaels

voor 'tghelooue fteruende 'thuys vande Hertoghen van
Adria met der Martelaeren krans vereert heeft. Hy was
foowelle-com enweerdigh by den Conrngh,aIs iemandt

van alle de Mulaflen oft Mahometiiche Prieiters: dus pre-

fenteerdehy hera veel goudts en geldts.Dan die fijn eyghen
verlaeten hadde, verfinaedde Uchtelijck het goedt van
eenander, betoonende voorder met een' abftinentie van
dry iaerenjdie hy daer leefde , met water en droogh broodt
alleen te vreden, dat hy de fpijfe vande Coninghlijeke ta-

fel deruen conde. Het aes dat hy fochte, was des Coninghs
iiele alleen, met die van fijne onderfaeten: waervan foo hy
mindere hopefagh,ak wel begheerte hadde , is vruchte-

ioos en onverrichter fake-^an fijn Ouedle nae Goa ghe-
roepen.

Be Sö- DeMaroniten die den bergh Libanus bewoonen,zrjn aK-

«£«ƒt legader methunnen Archsbilchop en vij fthicn Bifchoppen,,

de Ma^ van huniie dolinghe op den rechten wegh ghebraghr door
romten p. ThoiTias Radius en loannes Baptifta Elianus , die te

^^^^^^-dien eynde derwaerts vanden Paus Gregorius denXHL
</<jeryoo/7r ghefondenwaeren.Syrien en Mefopotamien hebben P.An^i
Syrten^ tonius Matictius en> Petrus Metofcita door orden van Pau- ^

taSel"' lus den V-doorloopen. Nae Arabien reylden P. Paëz,nae-

uirabien dc Georglanen P. Ludouicus Grangerius : de wekke al

'"'^^^^"hebbenfeoner alhunne wooningliren niet connen (lellen,

loorlT- zijnder nochtans als hemelfche fpien gheweefl; , om ander-

We» •!/«»- werf het landt van beloften te befichtighen , daermen
denPam. müfchicn metter tijdt 'tghelooue Godts met vlieghende

vendelen fal invoeren. In Afien zijn nu vier Prouincien

mereene Vice-Prouineie, en omtrent de hondert vafte.

woon-plaetfen.^

HET
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HET VIIFDE CAPITEL
Vftndc ^erhreydinghe dev Societep door Africpt,

AF RICA is eerdj des niet min door deCathoIijcke ^' ^*^^-

Religie als door de wapenen vennaerdt glieweeft. Ja-,v<x

De Heydenen bewoonen de landen omtrent de groote meefl ai

Atlantifche ende Ethiopifche zee,de Sarafijnen de binne- ^^<?^^^''''''

waerfte, ende die nae by Europa gheleghen zijn : Abaflien

en Egypten, die Christvm kennen , zijn Ichifma-

tijck. Tot defe volcken te gaen , was alfoo veel als teghen

hen d'oorloghe aen te nemen: nergens en vondy vrienden,

dan die ghy en maeckte : iae van vele en moght ghy niec

meer bcleeftheydts verwachten , dan ghy daer felue in en

flampte. Doch dit is eyghcn aende iaeghers , (y moeteif

de leghers vande hafen gaen foecken , ende om het wildt

te vanghen,hunne holen ende boflchen niet alleen door-

fnufFclen, macroock by wijle bewoonen, Hoe ghelijck

waeren aende wilde dieren d'inwoonders van Guinea,

aen de welcke de Societeyt de fachtmoedigheyt gheleerdt

heeft?Op datter indegebuerte gheene werck-lieden en fou- Be ^*-

den ghebrcken , hecftfe haere wooninghe inde Eylanden """y^

van Cabo Verde verkoren. In andere Rijcken van Guinea ^^^^ ,»

heeftfe van verre landen 'tEuan^elie inghebraght , eerder Cumta,

oyt de nac-by gheleghene Saranjncn met hunnen Alco-

raen conden in gheraken. 't Is ghebeurt datter op eenen

tijdt twee maghtighe Coninghen ghedoopt wierden , en

vier andere huns ghelijcke het doopfel verfochten.

/tLandtfchap van Benino en heeft het Euangelie fbo 'Bminoy

wel niet waer ghenomen : dan de liefde loont haer feluen,

en weet oock op eenen onvruchthaeren acker, oueryloedi-

ghen oogft van verdienilcn te vinden.

Z i In
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Congo

]j^ Congo en Angola heeftmeii vcrfcheydelijc, nae ver-
' fcheyden gheileltenilTe der Coninghcn , nu meer, nu min
vruchts ghedaen : teghenwoordighlijck zijnder t'alle

canten Collegien als fchueren , waer in het Vlooren-landc

voor den liemelfchen acker-man fijn ghewas vergadert.

Mont- Wt Monomotapa Ibude groot profijt gekomen hebben,
motapa,

l^aJJg't: macr fijn welvaeren en onfe ghedienfticheyt con-

nen ghedooghen: wat is't dan te verwonderen,dat,gheIijck

het gheene deught en gunt aen fijn inwoonders,het allöo

oock ondanckbaer is gheweefl aen Godt, en onbeleeft

teghen fijnen Apoftel P. Gonfaluus Silueria? Om gheen

andere fake is dit landt meer vermaerdt tot onlof, als om
hetonnofel bloedt van defen heylighen man die van d'e-

delfte huyfen van Portugael was. Nae dat hy inde Indien

veel ghearbeydt hadde, is ten laetften tot de Cafres ghe-

Gomen, een rou \v en onghefnoeyt volck, dat den men-
fchen meer van wefen uytwendigh , als inwendigh van
aerdt ghelijckis. Hy hadde nu den Coningh en dry hon-
dert edclmans foo onderwefen , datfe tot het doopfel be-

quaem wacren ghevonden: maer den Coningh
,
ghelijck

doch de Cafres feer licht van finnen ende meyneedigh

2ijn, 'tzy door lichtveerdigheyt , *tzy door ghiericheyt,.

oft andeifllns, is vande Mahometifche uyrftrijckers foo

verre verleydt, dathy,hem wreedelijckdede vermooi'den,,

van wien hy corts te voren ghedoopt was.

Gheluckighcr zijn de landen die bouen Cabo de Buena
cfperanca haer tot de cromte vande Roo-zee beftrecken.

Ouer al fiet men op de kurten de banieren Ats Cruys blinc-

ken, ende het faedt des gheloots, 'twelck de Societeyt daer

ghelaeyt heeft, in't heet fandt uytfpruyten en aen-

groeyen.

Mox^am. In Mozamblco en hebben wy niet alleen wooninghe,
^'"'

. jnaei
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iTiaer oock fcholen : inder voeghen datfè nu oock tot de

wetenIclijppen worden bequaem ghevonden , die te vo-

ren niet en fchenen verftandts ghenoegh te hebben om de

manierhjckheyt der menichen te vatten.

In Abaflïen hadde deSocieteytnu al mede verfcheyden ^l'^pe»,

woonil:eden,die als cafteelen dienden om die volcken on-

der de ghehoorfaemheyt vanden Roomfchen Paus ende

eendraghficheyt derCatholijcke Kercke te houden. Maer
defe zijn onlanghs door de meyneedighcyt des Keyfers al-

legader gheftoort. Dit euen-wel onvermindert, en fahnen

d'Abaflinen niet laeten te beforghen , de welcke de Socie-

teyt van S. Ignatius tijden af^ met foo groote liefde be-

ueerflight heeft.

Dierghelijcke Miffien hebben wy vele in- Egypten in- Elften,

gheftelt, om de Cophten tot de H. Kercke te brenghen:

waer uy t anders gheene vruchten ghefproten en zijn , dan

die foodanighen arbeydt voor Chriftus ghedaen,ende

de verduldigheyt der werck-lieden verdient heeft.

Nae Barbarijen is uyt Sicilien ouerghefteken P. Laynes, Barba-

«yt Spaignen P. Nunniiis, Gonfaluius,en meer andere, die ^¥^'

op verfcheyden tijden ghevolght zijn, en hebben daer

groote vruchten onder de loden en Mauritanen ghedaen ::

wekker ongheloouigheyt dies te meer te beklaghen is,

hoefe vande Chriftene Princen min beherdt wordt. Och
of defe eens hunne oneenicheyt met een goedt verdragh

nederleyden, ende, fpaerende 'tChriften bloedt, dat daer

wraecke roept teghen malckanderen, t'famender handt de

wapenen nae defe Barbarifche landen droeghen , daer

doodoghe, behaluens datfe reclitveerdigh waere , dies te

bermhertigher foude vallen, hoe het faeligher waere acnde

vijanden ghewonnen te worden,als te winnen,. Derwaerrs

henen behoordy uwe maght te wenden die luft hebdt van

Z 3
krij-
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krijghen: daer fullen delauwer-kranflen van uwe viólorieii

vereerde worden niet alleen met de naemen der landen

die ghy onder v ghebiedt brenghen fult, maer oock be-

rijckt met den coftelijeken fchat van ontallijcke fielen,

die ghy Gode en fijne H. Kerckerultonderworpeiv

HET SESTE CAPITEL,

Vmde <rverhnjdinghe der Societeyt door Ammca,

Bedeylin. A M E R I c A, het victde deel der wereldt, aende dry

^^
^rka jlJl andere niet onghekjck in grootte, maer meerder

'

in rijckdom, is fchier t'alle canten omvanghen vande zee,

en befluyt ten Noorden de Coningh-riicken van Mexico,

Nieuw-Spaignen, Florida, en Tierra nueua j ten Suyden

de landen va"n Brafilien, Paraquarien, 'tRijck van Chili en

i'eru.Gheen landt en iflêr op den aerd-bodem onder al dat

tot noch toe ontdeckt is, daer de ghiericheyt de menfchen

ftcrcker henen ghedreuen heeft op de hope van't goudt

ende filuer, 'twelckdaer ouervloedighlijck uyt ghetrocken

wordt, ende de heele werelt door verdeylt. 'cHadde een'

eeuwighe fchande gheweeft voor de Ghee,ftelijckheyt,in-

dienfe met minderen ijuer derwaerts ghefpoeyt hadden

om 'teeuwichgoedt daer in te brenghen, als de cooplie-

den om het tijdtlijck daer uyt te voeren. Ende voorwaer

'tfcheen dat d'inghefetene Heydenen defe wilTelinghe wel
hadden moghen befpreken,datfe 'tfiluer en goudt, 'twelck

men hen onttrock, fbuden teghen'tghelooue ende de lief-

de Godts manghelen. Soo dan zijnder verfcheyden Reh-

De So- gieuièn henen ghevaeren om hen defe mede te deylen. Soo
cteteyt veel onfc Societeyt belanght , die heeft Brafilien voor hare

%7JnZn
^^^^^ handel-plaetfe verkofen,een landt inder waerheytvol

moey-
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moeyce en perijckelen, nyt red^n vande mifaerJigSe on-

verftandigheyt der inwoonderen,die voor het meerder deel

menfch-eters waeren, vervremt van Godt ende al!e rede-

lijcke wetten, verwiLkrt tot eene grouwfaeme onnaruer-

lijcklicyt: by de wjlcke voor aerbeydts loon, als ghy 'tEa-

angefie aen ben foudet willen wijfmaken , anders niet te

haelen en was, als een deel venijnighe fchichten , didè al-

foo veerdijih hebben, als den luft, die hen altoos drijft

tot het vleefeh, oock van hunne naefte bloedt-vrienden,

hoe veel te meer van uytlanders en onbekende? Dan die

zijn de winften vanden coop-handel die wy inde Wett-

Indien doen, ende nae de welcke wy ftaen met al den

aerbeydt, die wy belleden inde bekeeringhe dej: fielen.

Wat fwaericheyt hier gheweeft is om defe menfchen te

keren niet min menfchen als Chriftenen te zijn, maghmen
fpeuren uyt hmi beeftelijck leuenr waer in fy loo diep ver-

lorenzijn, darfènauwelijckonderrcheytmftchen (iele ende

lichaem en weren, voor de welcke fy gneene andere fbrghe

en draghen geducrende hun leuen,als om die wel te meften

met menfchen vleefeh; dazrfe lbo greytigh nae zijn , datfe

oock debegraiiene tichaemenweluytd'aerde trecken,ende

met hunne tandai verfcheuren , en nae hun doodt verfien

van een net, en van provande voor ettehjcke daghen rey-

fens ; 'teen om, nas ghewoonte deslandts, in te flaepen,

*tander, ghelooue ick,o-Ti nae de doodc niet noch eens van

hongher te fteruen. Soo grof is hun onverftandigheyt.

Defe nochtans heeft P. lofephus Anchieta dien wonder-

dacdighen Apoftel van dit volck, met groot ghedulc ende

fachtmoedigheyt gefochtte verwinnen,gelijck hyfe mettcr

daedtallenghskens verwonnen hceft,nu d'een,nu d'andcr,

befonder uyt hunne holen lockende, en nae der handt

ghclijck een kudde fchaepen de felue , moeder naeckt allle

waeren,
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waeren, by een vergaderende, om de natuerlijckefchaem-

te cTamen metdebeghinfelen des Cliriften glieloofs daer

in te {lampen. Hoe gheluckighlijck dit van hem aenghe-

gaen, en tot noch toe van fijne naekomclinghen uytghe-

voert is, bUjckt ghenoegh uyt de menighte van ghehuch-

tcn en dorpen, daerfè nu by den anderen woonen, onder

hetbeleydt vande aenveerde ChrirteUjcke wetten, die te

voren als wilde dieren herwaerts en derwaerts in kuylen

en holendoor de boflchen verfpreydt waeren.
in Tara^ ^izx. verre vande Brafihanen , hoe wel dieper in
<juartcn,

^_^^^ j^^^ ^^^^ \2ivAz , Hgghcn die van Paraquarien , by de

welcke den arbeydt diemen aen hen befteedt heeft, dies te

vruchtbaerigher is gheweertjhoefemenfchelijcker waeren

als hun ghebueren. Voorde aencomfte vande Societeyt en

haddenle noyt Religieus, iae nauwelijck Priefter ghefien,

daerom leefden al mede in groote onwetentheydtjfonder

kennilTe van eenighen Godt oft deught , dolende cuddefl

wijiè, als fchaepcn , langhs de woejilijne van d'eene op
d'andere. Nu wordenfe allenghskens tot ghemeynfchap

van wooninghe , ende oefFeninghe des waeren ghelooft

gebraghtjtot 'twelckhen iaerlijcks veleduyfenden begeuen

onder het beftieren van onfe werck-lieden, die tot noch
toe fchier alleen defe wildernifTe doorloopen , om dit ver-

laeten volck, by 'twelck anders niet als armoede en groot*

onghemack te haelenenis, ter faeligheydt te brenghen.

»« Chili, De volcken van Chili , die de laetfte nae den Suyden,

ende de naefte by het Magellaenfche Itreeck gheleghen

zijn, hebben fpaeder 'tlicht des gheloofs ende dedeughdc
der manierlijckheytontfanghen,om datfe totgrouere fbn-

den gheneyght waeren, daerfe al hun verftandt, hoe wey-^

nigh fy dat oock hebben , mede verdoofden , chde alle

hunne linnen mede becommerden: dan dit dient ons» tot
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meerder fpoor van vlijtigheyt , om den ijuer en den ar-

beydc, die tot hun welvaeren en faeligheydt noodigh zijn,

te vcrdobbelen.

In Peru, dacr meer en beter-ghemanicrde menfchen «'« /'^''/r,

woonen, zijn de Prouincien der Societeyt oock beter ghe-

ftclt. 'tEcrfte Collegie heeft Philippus den II. te Cufco

ghefondcert, in andere plaetfen zijnder andere ghefticht.

Tot het ander deel van America tlreckende nae den

Noorden heeft den Saehghen P. Francifcus de Borgia Ge-
nerael der Societeyt zijnde, eerftmael onfe Patres ter bc-

gheertCA^anden feluen Coningh ghefonden. Nu is fy aldaer

in alle gheweften verbreydt. 'tEerftc landt daer wy ten

Noorden onfen voedt fielden, was Florida, ende wierdt i» FUri'

ftracks in't bcghinfel met het bloedt der Martelaeren be- '^"^

fproeydt. Niet alleen en doodefc wrcedelick, in't aenfien

vande Spaignaerts, P. Petrum Martinez , die hen 'tgheloo-

u'e quain predicken,maer oock verraderlick neghen andere

Patres: de welckefoofe hen fonderconuoy van Chriftenc

foldaeten betrouwt hadden aen eenen van de Carichen,

oft inlandtfche Princen, die aireede ghedoopt was, zijn

van hem onder weghe in een liftigh vettreck vedeydr,

ende door het opruyden vande Barbaren allegader fchan-

delijck vermoordt. Welcke neder-laghe van foo vele trefFe-

iijcke mannen, foo verre is van daer, datfe andere foude

Yerfchrickt hebben om derwaerts tegaen, datfe daer door

Oock meer verweckt zijn om dierghelijcken crans der

Martelaeren te becomen. Welcker ghetal foo 't daeghe-

lijcks vermeerderde, ende een ieghelijck fchier fich tot dc-^^^^^^

feyndinghe nae Weft-Indien prefenteerde , is Nieuw Efpana^

Spaignen aldaer en Mexico ouervloedighlijck van werck-^„ ^f.
heden voorfien gheweeft. In hunaencomfte is dit aen-*w»

merckelijck ghebcurt , dat den duyuel groot ghehuyl ghe-

A a maeckt
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maeckt heeft in eenen fekeren bergh van Mexico , daer hy
als Godt ghe-eerdt wierdc: waer vanhy de reden aenden

tooueraer , die hem ghemeynfaem was , met beklagh

gheuendc, feyde, dat liet was om de comfte vande nieuwe
inCana- Prieflcts iw dat landt. 'tSelue moght hy doen in't lande

Canada ( dat de Francoyièn volghens hun vaderlandc

Noua Francia heeten) nae 'twelck Patres uyt Vranckrijck

ten verfoecke van Henricus den IV. ghereyft zijn, die de:

volcken,de welcke de Francoyfen oft alrcede by de wape-
nen onderworpen hadden, oft die door vriendtfchap ende

ghemeynfchap met hunne croone vereenight waeren,door

een heyligher verdragh van't Euangelie met C h r i s t o
den Coningh der Coninghen fouden verbinden. Want
nae ghiilinghe diemen uyt de beghinfelea maeckeii can,.

fal haer de Chriftene Religie aldaer m verfcheyden

plaetfen foo verbreyden , datmenfe gheene paeleii. en ial

connen ftellen.

rirgi- Al en ftaetVirginia onder de Catholijcke niet, wordt
'• niet te min oock door d'onfe beneerftight. De Patres vaiT

Enghelandt hebbender defe voorleden iacren eenighe der-

waerts ghefonden, als of in hun vader-landt gheen werck
ghenoe^h en waere.

Tot befluydt , daer en is tot noch toe gheen bekende

landt, 'tzy dat het door de wapenen der Catholijcken

ouerwonnen, oft door de zeevaerdt ondërfoclit is, 'twelck

d'onfe met en hebben betreden om der menfchen faelich-

heydt te vervoorderen, laeghelijck de Godtlijcke liefde

veel meer krachts heeft dan de menfchelijcke begheer-

lijckheydt, foo is den ijuer tot vele plaetfen voorder ghe-

comen, dan de ghiericheyt oft zee-dwaelinge iemandt Ibu-

de konnen brenghcn.Wy tellen in America vijf Prouincien^

een Vice-Prouincie, en omtrent de hondert wooningen.

HET
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HET SEVENSTE CAPITEL.

Vftndc <rvermcerderinghs der Sockteyt daor njcr-

fchejden merckclijcke roepn tot de [dm.

MI IN voornemen en is niethier eene lijfte ce ma-
ken van alle, die ofc uyt edelen ftam, otc op eene

bcfondere maniere toe de Socicccytgheroepen zijni'cghetal

foude te hoogh loopcn, en milTchien Tonder profijt defen

boeckbeiwaercn. Sommighe alleen, die meer tot ftich-

tinghe als tot roem dienen, lal ick gaen vcrhaetcn , op dat

den Hcere in fijne dienaers ghelouet worde, aen de wclc-

ke hy defe bermliertigheyt ghedaen heeft.

Adalbertiis Bauiech was befigh met bidden inde Roep van

kercke van onfe Societeyt te Praeg,als hy den Hcere Iesvm, ƒ , |j

onder de ghedaeiite van een fchoon kindeken in't hoogh- -Banfech

Aveerdigh heyligh Sacrament ghefien heeft : vanden welc- "" ^- •^«-

ken foo hy vraeghde, wat doch fijne beliefte was , kreegh
'^'"^^^'

voor andwoorde, fcktviUat ahy blieft daer ffhy zjjt: waer H'^- S^"-

ouer hv den roep voighende, is inde Societeyt ghegaen.

Als Didacus Sanchez in beracdc ftondt wat Orden hy ^''" '^''

foudc verkiefen , ende niet teghenftaendc den raedt van 's.inchez,,

Gregorius den XIII. die hem nae de Societeyt ftierde, Lud. de

enen wel twijfelachtigh bleef, ende om meerdere fekerheyt j'°"'

^^j
in S. Peeters kercke te Roomen voor het H. Sacrament cis fpir.

ghingh bidden, heeft befcheydelijck defe flemme ghehoort t"d. i.

uyt het tabernakel tot hem comende : Gaet inde Societeyt
^'^''

lESvr'twelckhy dede.
"'"fj'

Auguftinus van Mendiola wafler ouer langhvanGodt toe y^„ ut-
gheroepcn: dan viel wederfpannigh aen het licht onder den ^^''^a-,

fchijn van ghemacckte redenen, die hem verleydden tot d'
g'^J^^p

A a i eer- Aluarcz,
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eer-fucht. Dus wordt met ecnefieckte befbcht , de welckc'

foofe 'tachterdencken vermeerderde, dat hy nu veel iaeien

uyt een gheduerigh wroeglien van confcientie ghedraghen

hadde, bidternftelijck om vergiffenifTe en ghefondtheyr,

ten eynde hy fijnen verftooten roep moglite uytwercken,

Hy wierdt van flonden aen verhoordt: want vernam eene

beduydelijckc jllemme die hem ftrafte ouer hetlangh uyt-

ftel,en hulpe beloofde, by befpreeckdat hy fijnen roep

foude volghen, 'twelckibo hy vlijtelijck ghedaen hadde,

ende nu de proef-iaeren was inghegaen, is op den felueii

dagh wederom inghevallen , en als niet daer nae van defe

wereldt verfcheyden , als of de doodt alleen nae die

bermherticheyt ghewacht hadde, door de welcke hy in

fijn' uyterfte van alle wroeghen,en voor Godts oordeel van
ProH. ï. de verwijtinghe, Ick^ hebbe gheroe^en^ ende ghy hebbet ghe*
*4- "tpeyghert, (onóit vïyxï]n.

van Ghelijck den Sone, allbo heefter oock de heue Moeder
loames Qq^i^ wel fomw ijlen eenighe tot de Socicteyt ghefonden.

P^hülp*^' loannes Nunnius niet den Patriarch van Ethiopien (hoe
Doucre- wel deièn oock door de H. Maghet inde Societeyt ghe-

EannJ"
'^°*"'^^" ^^ )

^'^'^^^'^ eenen anderen uyt het edelgheflaclit van-

Nunnio. de Gufmans in Spaignen , als hy belaeden was om fijnen

roep te kennen , en de Coninghinne des hemels om hchc

en aenwijfinghe badtjheeftfe haer ooghfchijnelijck aeii

hem veropenbaert, ende defe vraeghe voor ghehoudenr

Wildy mijnen Sone dtenen tot yermoeytheyt ^öfPwaetop als hy
'tiae-woordt ghegheuen hadde, heeft hem de H. Maghet
P.Faberen Snrad.a, dielè in haer ghefelfchap hadde, ghe-

toont ende ghefeydtri'öt? n/olght dan defe [onder achterdcncken.

wacr mede 'tvilioen verdween. Weynigh tijdtsdaer nae^

eomt hy defe twee Patres op ftrate te ghemoete , die hy
noyt te vo^ren als by vifio.en ghefien en hadde ; wekker

shc-



HET II. BOECK. VOORTGAÊNDE SOCIETEYT. 1S9

ghelactals hem verftclde , om dat hetfchecn ouer een te

comen met de ghcdaente der mannen die hy by Onfè

L. Vrouwe ghelien hadde, is hem P. Faber van felfs aen-

ghegaen,ende heeft de felue woorden die hy ghehoort had-

de, noch eens ghevraeghtjFFi/^ den Heere Chrifio dienen tot

njermoeytheyt toe ? Waer uyt foo Nunnius noch meer ver-

llondt als hy wel ghevraeght wierdtj heeft fich op ftaen-

den voedt by henlieden vervoeght, ende den aerbeydt der

Societeyt, in Godts dienft te vervoorderen, tot vermoeyt-

heyt toe aenghevanghen.

Sint lan Euangelift heeft oock al mede tot onfe vermeer- van ecnt

deringhe ghevrocht. Dacr was te Pariis een iongh-man, ''«^^'''^'*

diedewereldt moede zijnde, nu een beter leuen begonfi: ,o«?;)-

hadde. Defen heeftop eenen fekeren tijdt cene ftemme '»'««ƒ

*

ghehoort , die hem vermaende tot volherdigheyt , voor
i^^^^])^^,

de welcke hy (mits het al daer aen hanght ) met reden be- nifacius

forght, hoort nae acht daghen noch eens de feluc ftem- Hrft.vir-

me en vermacninghe j maer niet wetende van waerfe f "c.'i^^

quam, vraeght hem, wie hy was die daer fprack; Ick^beny

andwoordde hy, ulven ghe-mem lomnes Euangelifla^txti -^iL

dy -gorden, Capuciin oft Carthuyfer} waer op als den iongh- <

man feydc: Al dat Godt belieft , ilFer doen ter tijdt niet meer

ghevülght.Den derden Sondagh daci'nae keert den H.Apo-
ftcl tot hem by nachte, en fteeckthemeen pampierken

inde handt, fegghende : S^ict hier "^orden nj dry Ordensaen-

ghedient, kiefl die ghy loilt. De twee vande Ordens die

daer in ghemelt {tonden, waeren met filuere , de derde {A\q

onfe Societeyt was ) met guMe letters ghefchreuen.. Dit
hoc wel miflchien tcreeren vanden foereii naem Iesvs
ghefchiet was, heeft euen-wel den iongh-man als een

ken-tcecken van fijnen roep opghcnomen, ende de Socie-

teyt verkofen.

A a j Ï5aer
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v.tn los- Daer zij ader al mede fommighe door fchrick ende ver-

7era

'^'^'
vaerdtheyc in ghecomen. loannem Carreram, om dac hy

Hift'soc. deii roep Godts langheii cijdt wcderllaen hadde, heetc

P-^' den boofcn vijandc in eene fchroomelijcke ghedaente in

fijn camer comen bcfoecken: van wekken onghetijdigheii

gafl: foo hy fich in gheenderleye maniere en conde ont-

flaen, is, ghelijck de kinders naeden fchóot van hunne
moeder, toe deSocieteyi gheloopen, ende aldaer bevrijdt

gheweeft. -

van ha- loanncs Magirius wierdter van {ïjiirs broeders gheefl:

^,v„.,
^' toe gedwoushen.Want foo hy fich vergat in ontucht ende

Annus moedcwille vande ionghheyt, is dien hem by nachte ver-
Soc. fchenen, en hem ftrajfFaide ouer fijn onghemaniert lenen,

heeft hem een deel bloedrs, dat hy uyc d; fijde C h R i s t i

nam , in't aenficht ghefmeten , waerfchouwende t'fa-

men: Skt l^d toe , d(tt dit bloedt met te njergheefs njoor nj

rverjlort en z^. Waer door heel ontftelt en beweeght , heeft

de beteringhe nae den reghel vande Societeyt gheÜadich-

lijck uytghevoert.

vm T. Den Salighen Francifcus de Borgia en Francifcus Caie-
2ör^»4 fK j^nus, beyde feer edel van afcomfte, zijn door het aen-

„^. fchouwen van doode lichacmen, ende het diep bedenckcn

datfe daer op namen, vande verganghelijckeyt der werelt

ende fterffclijckheyt onfer naaiere beweeght gheweeft, om
de prachten van hnnnen Princelijcken Itaet te verlaeren,

ende inde Societeyt te comen. Hun exempel hebbender

ontallijcke andere Hertoghen, Marquifen, Princen, Gra-

nen, Baender-heeren, &c. naeghevolght ; de welcke alle-

gader niet min met deught ende heyligheyt , als met hun
edel bloedt, hebben de Societeyt by de werelt fchijnbaer

Epift. en aeniienlijck ghemaeckt : foo dat wy al mede de woor-
ioj« den vanden H. Bernardus moghen ghebruycken: Ick^

hddds
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hadde ghelefen, dat Godt niet a^eel edele , niet ojeel Ipijfe, niet

rveelnughtighe rverkofen heeft; m<ter nu buyten fnoer fooJïen

Vy door Godts maglmitheyt, datter dierghelijcke oock^ al in gr00-

te menighte heldert "borden. Van ons Ncder-landt magh
ick ghcwifTcIijck fegghen,datter noch wel fes en twintigh

in't leuenzijn , die dehoogh-gheborenheyt van hun edel

gheflacht met de nedericheyt vande Religieufe aermoede

inde Societeyt, verlicht fal ick fegghen , oft ouerlommert

hebben.

Dan hier van nu ghenoegh , miflchien oock al te veel,

voor den haeftighen Lefcr, die lufl heeft nae de finne-

bcelden, om dengheeft middelertijdt wat te vermaken,

dat wy het derde boeck van onfe dienften ende oefEeniii--

ghen gaen. beginnen.

Ver-
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Verbreydinghc der Societeyt Iesv.

Vt femel accenfa eft, fimul implet
J*

Elck een vermm
luminis orbem. (. Terfont haer vlam.

Hier -^oi ghebreck yxn licht,hier "^as ghebreckyan luyfler^

n)en loegh die <'üoor yflitet die li>as te '-voren duyHer^

Den eenen 'X'iel m'tjlijcl{_, den anctren op eenfieen:

Wat Iponder datter ojeel doen braken hals en beenl

Soo hxeji (ten defe k^ers een 'vUmkin "^asghegheuen.

En dat het innigh <^ier m haer begonH te leuen,

Sy fchoot haerjiraelenujit, en Jchonck^een niew^en dagh

dsn aldai 'Van te <voorfoo diep int donch^r Ugh. .

Het
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Het is een -Ronder "^erck^ de k^ers -^as nuulff onftek^n

En t'ftemen ü met een dm droeuen nachtghefDekin.

En rondom T»aerghy (ïet, 'tü ouer al foo klaer.

Als (ft eenfonnen-fchïjn , oft oJoUen middagh Ttaer,

En dteLotoUfet doorijuer-fucht fiaen branden^

Enjchtetenfiraelen ttyt op al die fooeBe landen,

Dtefiet eenJelfaem (luch^i dathyin korten tijdt

Op heelde 'ïverelt Jpeelt, en met fijn licht njerblijdt.

'tGaet 'verder als de Son: "^ant het m Wefien Noorden,

En duyfier-Undenfchijnt, die noyt njan licht en hoorden:

En dit in korten tijdt, "^ant nawüt "^as hy in brandt.

Ofop een ooghen-blick, befcheen hy 'theele landt.

Het njier brteckt alt'ijdt uyt, 'ten kan met %j^n ghedoluen,

^De zee en flut het niet^ "tgaet <-uerder als degoltien,

Hetjpeelty hetfchijnt, het brandt, op berghen, en in dal:

En opfoo korten tijdt <Tjertoont flch ouer al.

Den -^reeden Bra[:lot met fijnghepluymde leden

Dtefagh dit licht aenflrandt, en quam daer naeghetredm:

T)en rijcken Terfiaen der Sonnen afgodifl

T)t€ -^as oock,door dit licht befiraelt eer dat hy't T»ifl.

^at lapan nu foo brandt, f^aer k^eegh't fijn' eerfle 'Xfonck^}

Aen haer "^as <-uan dit licht een ypond'reflrael ghefihoncken:

yi^ant nae dat hter Kamergheopent heeft de baen,

Soo heeft dit rijck^altijdt in 'vier en njlamgheflaen.

"Den kguden Mofcomt heeft dit licht oock^fien fchijnen,

Hoe -^elfijnfiueren aerdtdat haeft'^eer dé verdlfiijnen:

lae by den Sultan felfs, fpijt die '^an Mahomet,

Daerftaet het aenghepaelt, en heeftfich fvafighejèt.

Ontfanght dan "^leghy "zjjt, ontfanght deesfoete ftraekn,

Laet die tn ^ghmoedt, en in ij herte daelen.

En Tpaerom doch foo licht en lijf en fielghe'^aeghp'i

Hy doolt haefl inden nacht, di€ nacgheen licht en njraeght.

9 B b De
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De Societeyt doet Gode offerande alle uren vanden

dagh en nacht.

T r 'C • ^ In alle landen
luge facrificiuin. | ^^^, ^p^,„^,„^

12<ti k^ickift i^anden dagh, int njroeghfte luanden morgheny

Wanneer eenghierich hert keert totfijn* oudeforghen^

De lpacl(re fin rtjfi op^ en doet haer feerdengAen,

En uyt haergouden throon fiet heel de "Soereït aen.

Daer hraedtden Indiaen, oock^ in fijn kgelfie tijden^

Het ü haer rechte baen
, Jy rijdt daer noyt terfijden.

Daer iight 'Egypten-landt, datfiet fij/
oock^a^an hoogh,

'fEn -^aer dat Ntlas dé, het kegh a^ooraltijdt droogh:

Daer
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Vuer fetjy Fernamhoucq met al haerfiycker-pijpe»,

Diejy oock^ door haer <uier doetgroeyen, en doet rijpen.

Dan rcjindtjy Tortugael, en Tagmguldenfchoot,
VVaerm nu heeftgherujl foo menigh rijcke <-uloot.

Enfoo fy leegher daelt, jypet ons Neder-Unden^

Die metfoo door haer njier^ als door den oorlogh branden.

Godt gaef dat defe fvlam ten laetften "^ierdt gheblujl,

Soo k^eegh ons >-vader-landt de langh-ghelpenfchte rufl.

Ditpet fy altemael ter "^'ijl fy k^mt ghereden,

Abjy haer ooghenflaet op rijcken, en opfeden.

Doch -üiaerfy gaet en kiert^ oft leaerjy ment en rijdt

^

Sypet Godts oferand op aUen ftondt entüjdt.

Wat uren datter flaen by daeghen oft by nachten:

Als hier den middagh komt, danjiaenjy daer en fvachten.

En eer dat hier Godts-dienH ten ofollen ü ghedaen^

Soo fietjy onder ons een ander f-veerdighjlaen.

Soo dat Lotolas njolck^den Heer gheduerigh louen.

Ofc die hier onder gaen, oft Ipy die hier Jlaen bouen.

'tZjy dat het een uur />, oft f^ee, oft fes. oft acht,

*De ojferande duert den heelen dagh en nacht.

Befet den loijfer aen, en tack^n daer befvjden^

Die toonen hier en daer de uren en de tijden.

Siet Roomen, oft TerUyfiet lapan, oft Brafl,

Daer ts gheen ooghen-blick.<uan Mif' en autaerfit,

Den hemel loordt ghe'^aer dit '-uier, en deesghebedcn.

Die altijdt opleaerts gaen, en rijfen man beneden:

Syfet n)an bouen neer.fy fiet dien "beerden pandt

,

Godts Soon iDaerachttgh menfch f-uerheuen in ons handt.

Ghy hemels loilt n;oortaen gheen trotsheyt meer betoonen,

Chyfet dat ur^en Godt by ons loilt blijuen "toonen.

Schoon dat hy oock^njan <tj altijdt aenbeden "ft>«-^.

Noch is hy -^elfoo liefomtrent het menfchen hert.

B b i Bckce.
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Bekeeriiighe van Rijcken en Prouincien door de Societeyt.

F.C pedem figat, &terram mouebit. {S^;^"'

w £/, 'Jipat doet hier dit "kleyne ki^dt.

Dat heelde Iperelt oploaerts -^indtï

By Henen foetxert , rujl doch "^at,

VVAt doedy met foo menigh rati

V handt en '-umgherszifn te teer.

Van nvt affe ick^ daer een "^eer^

En hier en daer het n/d afgaen^

De toereltfal doch blijuen^aen. -

Den
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Den icnghen Uïjft al enen trots.

En euenjleegh ghelijck^ een rots.

En draeyt, en Deendt het al om hooghi

Sou oocks^el mtjfen hter mijn oogh}

Siety al dit groot en fivaer ghel^ight,

'Het "^ort ghelijck^een plujim foo licht.

Het gheen' dat eertijts onder lagh.

Begint nu oock^te Jien den dagh,

'Xegint nu oock^ al tpat te zjjn^

Door eenen niewtoen fonnen-Jchijn.

V^Jlaet het kindt met my en lachts

VVat dunckt -t;, yrtendt, ^an defe küocht}

Dat ick^ hier doe en ü maer jpely

Maer k^mt '^at by^ en merckt het Ipel.

1)e "^erelt eer/l Vry al te leegh

En kreegh ghen Godtlijck licht te deegh,

Sy Ugh daer diep m k^ttery.

Noch dieper in afgodery,

Den goeden Godt , maer iftemenflerck^.

Die fieltfjn rechte handt te "üoerck^

En neemt dit aerdigh injirument,

Thien raederk^ns oft daer omtrent.

De Compagnie een kleyn hegbin

'Die fpmt hy door fijn gracy in.

En loendt de ft^erelt foo om hoogh,

Dat 'tmeejle deel nu fiaet in't droQgh,

Dat tuyght ons lapa» op-ghe'^endt,

tAen "Xoie 'tghelooflpus onbekent:

En den Chinotj, en Indiaen

Die naerder nu den hemel fiaen.

Gheen landt fi>o merf uyt ons gheficht,

Oft Tpordt hier tfamen op ghelicht.

B b 5
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Seyiidinghe nac alle plaetfen , oock door den minften
winck vanden Paus.

Den
herder

fprccckc.

EmicatadnutumPaftork i ^yfi/^ffij'^^'»

C Dte loopen avvaelen.

ICk^ hebh' nu Unghen tijdt ghehoedt dees kj^dde fchape».

Die hter «» daer omtrent den groenen kg/i gaen rapen.

Nu gae ickjnet het ruee omtrent een dorre heyy

En morghen 'ioeet ick^meer woor haer een ^uette "^ey,

Ick^Jie Ipat haerghelijckt: tMntgras opgras te packen.

Dat maeckt het 'uee te bol, het tpierden -^ater-ftcken.

Den tvjmus ü haer 'tbefl^ dien Ipeet kk^ l0d.er hy groeyt.

Dien ü't dien 'tkgrtjie f^leefch, defijnjie TiPoUe ijoeyt,

Doch
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Doch tP^tt kk^doe, oft n'iet^ defchapen blïjmnfchapen,

'tBen doolt hier '-uanden loeghj en 'tander blijftJiaengnpeny

lck,mtjjer noch al '-veel, lae andWez^nfoo dol,

Sygaen door hegh en haegh, en lacten '-van haer "^ol,

Hoe ijeel en zander met njerfcheurt ajan Ipreede leoluen}

Die Itgghen inden buycl^alstn een grafghedoluen.

En 'tis met haerghedaens "^ie dat daer Ipeyt te breet.

Als hy tneejl ügherufl , dan --valt hy infin leet.

Dit fagh ick^alle daegh, en k^nd" het naulo beletten^

Tot dat ukjjp het njee heb beter "^acht gaenfetten:

Het befte- dat ick^ "ïfif dat Tpas eenfnellen hondt,

Die ruckt den gragen T^olfhet beefkpJ uyt den mondt.

Wanneer maer hier oft daer een <-van den hoop gaet dealen

,

Ick^gheef hem eenen l^inck , hy Tpeet het "toeer te halen,

Hy loopter recht op aen^enals hymaer-enhafl,

Hetfihaepken kgmt ipeer om, eer dat het "^ordt verraft,

En dat mijn njee ghefchiet, ghefchtet oock^aen de felen-,

Daer 7;Jjn oockj^oluen uyt om defe te vermeien.

Den Vaui het opper-hooft, die ü't die <-voor haerfaet,

'

€n -^ijt het hem doch met, ü't datter een njergaet.

Want bouen alfijnforgh,foo heeft hy noch njerkoren

Dees minfe fompagnie-, 'en gaetter een '-verloren,

Terfiondt hy feyndtfe nae, fy ü daer opgheleert.

En feldenfonder proy oftfchaepken "^eder k^ert.

(^amfiiis "^as een njan defe -^ack^re honden.

Die kodden heeft be-^aert, en Ipoluen heeft njèrflonden.

Den naem die loijfl het uyt, en 'tKeyferdom belijdt

Dat 'tdeurftjn Toacht alleen njanfcheuringh ü bevrijdt.

Laet ons dan ons ghefcht op onfen L erder n>eflen.

Enfen "^aer hy ons "^inckt nae OoÜen, oft nae Weflen.
Wie dat met fjnen loop maer een fchaep achfer haelf^

Al lptt(r Jijn woeyte groot, noch üjy loei betaelt.

Pc
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De Socictcyt voeghc haer nae den wille van den Paus

in haere Seyndingen.

:^^-^

H^cCynofUramihi. f);^^:^:^^

SOo (latr iemandt loil gaen njaeren

Door de onbekende baeren.

Door de Iptlde looeBe z^Cy

legers nxer un gidde ree-y

Voor het eerfl po gaet hy ^vraghen

Waer dat fUet "Xootes -^agheny

Waer Orton heeft de yoacht

l» het midden *v<md€n mcht:

VFASt
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. Waer dat Ledas kinders fchijnen^

Die het onleeer doen ^erdyoijnen,

Ledas kinders, jloaenen- draght,

Die hier hebben ^oUe maght.

ZAjn dees lichten ouertrocken

Met des hemeb f^erte rocken,

Dat hy quaelvjck^, hier oft dair^

Een ojan dcfe toordtghe^aer^

liet compoi gaet hy dan (lellen.

En dacr uyt de graeden tellen.

En aen't kieren <uande naelt

Stet hy "inaer hy henen dlpaelt.

Vanden feyl-Jleen nwet hyleeren

Waer hy 'troer moet hejien kieren.

En hoe dat hy nu 'uoortaen

Houloen moet een rechter baen.

Doch dit al te m^el kan rmjjèn:

Want de[chippers matr engijfen,

En Ipat klacht heeft doch een fierf

Die njan't tpater isfoo njerr''?

t'Is ruoor'^aer een Jlecht betroti^en^

Hier opfulck^ een reys te bowlen:

VVant men [eter <-veei njergaen

Die alleen op Jlerren flaen.

Maer het licht daer^ynae ^aeren

^

Stiert ons ouer alle baeren:

Niemandt en hiel quaedefireeck^^

Die myt <-van dees[err en "^eeck:

Chy, Vrbane, hooft der Kerck^n,

Eenigh opjïcht ^an ons Iperck^n,

Sliert en feyndt ons <ury al '-verr\

Qhy T^t ons een fek^rejlerr".

Cc Het
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Het ampc vande Gheellelijcke Ghefanten.

Ipil. 10} Qin facit Angelos (iios fpiritus, &
miniilros llios ignem vrentem. {

vlam en vier

Dietien hier.

Den he-
melfché

Vader

fprecckt.

GAet hefienygaetj enfpoeyt, fet eens -ioie ncie nj "^xchten.

Het is nu meer ds tijdt, den hemel is ^jol k[aahten.

Den menfchj mijn ejghen beeldt , eertijdts foo dier ghekochty

Die lifordt tot Jlaeuemy, en in de doodtghebroght.

Gaet henen, gaet, en (^oeyt, en fnijdt door al de loolcken.

En 'ïoeyrt doch eens het quaedt njttn die 'ifer'^oefle '-uolcken.

Men acht'er gheen ghebodt , men fondight openbaer,

Alsofdaer gheenen'Codtynoch gheenen hemel Ivaer.

Den
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Den eenen "^^aeght fjn lijf om goudt ^ omfiluVe platen.

Doch tpat hy nu beft dat moet hy eens njerlatcn.

Dees "ifet is njaïl ghejielty en dat 'uoor kleyn en groot:

Al loat hier ^fordt ghe^aert dat erft de hleccke doot.

TIen anderflïjt het Hof by nachten en by daghen^

En gaet een handt '-vol eer, en eenen tijtel laghcn:

^4aer t'at hy krijght oft met, fijn hert is Jioyt ^erfaeyty

'tEn IS maer enckel haf al -)\>at de ~\\'ereldt maeyt.

Ban ftilt ghy daer noch fien die n^'lcefchelijcke landen

^

Die door het geyle '-vier, en mmne-fchichten branden.

En deed foo menigh hert , ick^ koelde mijnen moedt

Met folpheren met peck^, oft met den'^iater-'-uloedt.

'tls teghen mi]?ien aerdt , ick^ -{vU, ick^faljefpaeren,

Ick^ hebb' noch toysghelijck^, die fuüens' oock^ ijergaeren:

Ick^ hebb' een krachtigh ^ier, ick^ hebb' een <-vlam bereety

Die Z)emis iJier ^verdooft al Ipaer het noch foo heet.

Ich^ laet mijn fluyfen toe, 'kp'l ''^ler met rvier a^er'^innen,

CKjet dat daerfeden '-velt, maer Godt meer doet beminnen»

Loiolajal het doen, hy is daer toe ghefclt,

Europa kent fjn '-vier , en Voelt het fet ghelvelt.

Siet hoe Xauier daer blaeckt op dlnduwifche kiijien^

Het 'Uier is in fijn hert, 'ten kan, 'ten 'üvlt fiiet ruflen,

'tls altijdt meer en meer: "^aer dat hy maer en landt,

Daer -^ordet om end' om on/ieken met den brandt,

lek. quam d'onnoofel fel Van Kofika eens befoecken,

Hy nep, O Iponder <-vier ! men leght hem natte doecken

O t>'t ouer^wfmen hert, en door dees foete pijn '

Soofcheyd' hy njander aerd', het '-vier "ünl op'^aerts zjjn.

En ghy die kinders -Kijt, en hebt den aerdt ghefoghen

Van een foo ijroom.gheflacht, toont dat met is 'uer'uloghen

Den ouden eerflen gheeyt, macckt dat de -^^éreldt vlamty

Icks^ord' terflondt verfoent ,al "^as ick,langh a.'ergramt.

Cc i De
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De Seyndinghe nae Indien.

Vnus non ftifficit orbis. ^
Een alleen

Was my te kleen..

GHy die hier fet dit kleyne hindt,

Siet oock^ den aerdt ^'an een die mint,

P^an een die boogh en fijlen draeghP,

£» die gheduerigh (telen laeght,

cAl fihijnt hy kleyn en [onder maght^

Sijn hinden hebben groote kracht:

Want krijght hy lemmim't gheficht,

Bn dat hy Toaeght maer eenen fchichi>

Ditèr
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Vaer is niet eenfoo herden man.

Die fijnen pijl '-uerfetten kan.

Hy rneckt , en treft het al te maely

Als offijn lat loaer enekei Jlaeh

Al ü hy kleyn en teer '-van handt.

De "bereidt ü ^an hem vermant.

Dochfjnen boogh doet nïemandt leedt.

En daerom roept hy noyt : Stae breedc.

By "^eet W, Icaer ghy gaet oft ftaet.y

Dat ghyfjn handt niet en ontgaet.

De loereldt met haer groot ghe'^oel

Houdt dit kleyn kindt yoor fjnen doel:

En loaer datghy V henen ivendt.

Het ijfer met fijn boogh omtrent.

En Jiet, het heeft een "Wnder <-vondty

Het fchlet en quetH o) fondei' "^ondt.

Het raeckte "^el Eurcpa vroeghj

Maer mits Jijn booghsken ^-verder droegh,

Soo heeftmen fijnen pijl fen faen
In't hert oock, ''vanden Indiaen.

En daerom Vat hy met fijn handt

ü^e ons, en oock^ het ander landt.

En fiaet foo trots , en vraeght, om eer.

En zjjnder dangheen "bereidts meer ?

VFel, ijfer iet noch ongh^raeckt.

Dat door mijn '-vier noch niet en blaecki^

Mijn i^leughels die hier openfiaen.

Die kannen fioch al 'Z'erder gaen.

Lief '-vriendt, njat ghy "^el -ioat ick^mtynï

De Qompagnie al ü fy kleyn,

Nochtans haer armen %ijnfoo langh,

^j raeckt der Jonnen ondergangh.

Cc 3
De
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DeSeyndinglie nae de Nieuwe wereldt..

{
De minnc-firaelen

Antipodum. h En 'v'uiden ghcen paele».

DE "bereidt "^as loei eer bepaelt met ekcsplueren

,

Nojt -^xffer floute ijloot die ruerder dorfde njaereftj

'tScheen fy had hier een eynd\ men k^nd' met dieper gaen:

Want Herculesfoo n^room , die t)ajfer Mijnen Jlaen.

Ry hadjijn leeuleen-rvacht, en fijn metaele kgluen^

En die't al hadn^ervaert, eervaren nu de goluen,

Hy fchroomde meer voor zee die rees nu lee^h , nu hoogh.

Als 'Voorden draecken-muylj die met danijier enjfoogh.

Hj
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Hy fey : . Sal ick^ dan hier mijn krachten moeten paelen^

^ie eertïjdts njoor de hel "^el roofheb linnen haelen^

€n die den f^erten Godt beroofde njan fijn bri^dt.

En trock_ de helfche "Wcht oock^ tfaemen met haer uytl

Doch dat icl^ hier blijfftaèn , 'ten ü nochfihand, noch Ivonder,

De "bereidt is hier uytj defongaet felf hier onder.

Soa [prack^ Alcides eerfi , als hy niet njtrder kon,
'

£n troofle fich dat hyfoo '-uerr' ghingh als de fon.

f3iaer neen, het hemelfch licht en "iveet niet ^an te ru^en'y

En als't ojan hier 'z^erd'^ïjnt , ^-verlichtet and're kaften:

'tEn heeft hier gheenen t huys op onfen horiT^ont,

Hetfchijnt <-voor teder een , en gaet de "bereidt rondt.^

'Daer ü een feker '-uolck, recht onder onfe njocten,

kAlsjy ons hier n/erlaet, dan gaet Jy die eerfi groeten:

En met een fetenfirael, en met een bly ghelaet,

Soofchenckt Jy aen dit njolck^ den rooden daghen-raet,

Sytaeght haer peerden aen,jy Ipeet datfi haer "Slachten:

VVant 'tü een droeuefxeck^te hebben langhe nachten.

ftAls hier den auendt ijalt , en ieder fich ^ertreckt,

n)an -^ordt daer leghelïjck^door haerenfihijn onf^eckt.

Hoe rcieel en fow^e'r met in dand're "bereidt flaepen,

Oft dolen inden nacht als herderloofe fihaepen,

'tEn -ivaer ghecomen had LO10U met fijn licht.

En in foo mpiigh fiel het recht gheloofghefiuht?

Dat Upan en Tem haer nachten fien nje?"d'^ijnen,

Ignatiy 'tii n)forgh ,
ghy doet de fon daer fehijnen,

Den ijuer fucht die ghy in all' <u kinders plant,

'Die fiiert hen ouer z^e nae 'tnieu-ghevonden landt.

Ghy meught njoor nj demi loei oock, Plus oiAtK fchrijuen,

Ghy zijt al ouer -^ee , daer fietm' v rulote drijuen:

En hoe dcfonne loopt , hoe dat haer loaghen /poet,

Ghy hebtfe nae ghegaen, enachterhadt te <-üoet.

Den
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Den roep tot de Societeyt.

Tcrram defcruifie iuuar. [
Hy vvaer met weerdtj

Bleef hy ind'eerdt.

GUy die hier defen diamant

Siet op een gouden ringh ghepUnt,

Dte t^ordt 'van ieder een gheacht.

Om da.t het is- een Heeren- draght.

De tafel daer hy binnen fiaet

Is oorfaeck^ dat hy helder flaet.

Is oorfaech^ dat ftjn rijck^ licht

Veelfoeter jfeelt in ons gheftcht.

M
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Al ist dat hy nu brandt in 'tgoudt,

Bn datmen hem in 'beerden houdt
y

Athlinckt hyfchoon, aljlaet hy trots

y

'tls meier een aenlt^as van een rots.

Sijn goudt tt^as eertijts maer een klomp,

Enhy lagh doen noch euen plompe

Maer nae dat hem een meeflers handt

Heeft ofghenomen tiyt hetfandt.

En met fijn poeyer Ipat ghemaelt

Den roiiloen aerdt heeft afghehaelt-.

Dan k$mt den glans eerB voorden dagh.

Die anderffins ^erborghen lagh.

Al loat ghefchiet oen defenfleeny

Dat ü oock^met den gheefl ghemeen.

Daer Tender Veellviensf^aerghemoedt

Alleen m d'aerde iDordtgheVoedt^

Alleen m d'aerde Vindt defmaeck^y

Alleen in dae^-de njindt rvermaech^y

En blijuen altijdt euen hardt.

En blijuen altijdt euenf^art.

tAls 'tgoudt noch onder d'aerde leet,

Vf^ie is 't die '-uan fijn fchoonheyt M;eet}

"Doch foo men d'aerd' 'X'erUeten kan.

Men -^ordt terfiondt een ander man.

Gheluckigh die LoioUs handt

VVt d'aerd' heeft m fijn ringh gheplant.

En dien hyfoo gheoeffent heeft,

Dat hy een luyfïer njan hem gheeft.

Sietghy dan bier een deftigh man,

Sao peyfl oocks^at hy lijden kan:

VFant dien heeft Vry den meeflenfchijn

Die hier mee
f.

lailt befneden zijn.

Dd Aloy-
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Aloyfiusgaet in de Societeyr.

Aloyfius

fpreeckt.

Noninfedotafecutu.. {^^-;t:?

GAet merelts ydfchenfchvjn^gh'enfult my niet bedrieghen

,

Mijn banden zvjn nu los, ick^ Ipil gaen hoogher ojlieghen:

Ickneem een yoUe flreeck^recht op hetfinnen lichti

'tEn is gheen arents draght die hierJïuytfijnghejicht.

Hoe dick^ils heb ickjiiet met traenen ouergoten

Chebeden om mijn ruft, en leierde noch <-uerfioten?

Die't al ruerlaeten "i^ilty en treden met den voedt,

En heeftgheen meerderjirijdt als met fijn eyghen bloedt.

Mijns
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Mijns a/aders hardtghemoedt en kond' ickjiiet be'^eghen.

Het -^asgbelijchjens rots 'X'xH inde "z^e gheleghen.

Al kt'tjghtfe menighJltighynochtunsfoo blijftfejlxen.

En njnnde baeren maeckt een krachteloofen traen.

^lijns moedersfoetghe'^elt en kond' ick^nawü) ont'ziluchten:

'tGhemoedt -^as haerfoo n/ol^ s'en kond niet meer alsfuchten.

En nu, en ditn,foo quam een halfghebrokenlpoort,

Datfnee my in het hert, dm l^nd' ick, qudijck^ Voort.

Het ü een harden kiijgh daerfoon en moederfrijden,

Wantfchoon den eenen -^indt,fy blijuen beyd' m't lijdeff,

Voor'Wer een harden krijgh! Doch Ipeet in ditgheVal,

Dat, al z^n douders naer, Godt ü de naefl n/an al.

Mijn broeder die ditfagh, dieJiondtgheheel <-uerflaghen.

Als ickjoem mijnen Jlaet en kroon heb opghedraghen:

Hy ijloogh my om den hals en bleef^eadochtenflaen,

My docht het "^asghefeyt. En "^iltfoo haefl met giten.

Daer fiondt noch een ru-arit hof een n^an mijn naeÜevriendefz,

Soo ick.m^n afscheedt nam, loiert hy ons Ipapenjtende:

Hy toont mijns a/adersfchilt , hy toont het edel '-uelt,

VVaer dat njxer adelaerts ijan oudts zjjn inghefielt,

Enfey: Ghy die hier '-uoert dees arentsm <-u Ue.tpen,

Weet datghy oockj-van haer een Vromen aerdt meet rapen.

Neemt dan haer 'beugels aen die noyt en %pjn vermoeyt.

En door derfonnen-Jlrael alleen zjjn opghevoeyt.

Dochfoo ick^pgh dat hem eenieghel'ijck aenhoorde,

lck,ghingh hemfoetk^ns aen, en greep hem m/ijn ivoorden,

Enfey: Ghy T»ilt dat ickohier toon mijn edelbloet.

En dat is effen oock, dat my nu 'tdieghen doet.

iek.heb een ander fon, ick^Dpeet al befreftraeleny

Waer dat een edel hert meer edeldoms k^n haelen.

'tlsÏESV s hooghen naem: ipie dat dit Toapen draeght^

1)iS ü fio grootj dat hy naeeer, noch tijteL <^raeght.

D d 2. Stanif.
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Staniflaus Koftka noch iongh zijnde, gaet in de Societcyt.

Vt citó maturefcat. i Vroegh in't gelas

Vroegh int ghevvas.

Liefde^m^ eens houenïeren.

En omtrent den -fpijngaert fêteren,

1>ien hy met fijn eyghen handt

Had recht in dejbngheplant.

By qttam daer om 'ii>at te pluchen,

Maer 'ten lodde noch met lucken:

Hyfagh hier, en hyfagh daer,

Maer het lom te vroegh op 't iaer.

'Doch
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Doch het kindt en ivou niet "duchten

,

En hetfey: 'tZijn koude nachten,

En mijn druyuen "KJjn/oo teer,

'tAiinBe rijmken doet haerfeer.

lek,fe hi^r een torfihken hanghen^

Och dat doet my foo 't/erlanghenf

En dat "ïoaetert my dm mondt.

Doch ick, "^eet ^en niew^en <-uondts

lck.fah in eenfleskenjlnyten,

Soo blijft al de kou'lx) daer bttyten,

Soo en krajpt daer/ogh, oft mier,

Soo en fluypt daerJleckj) oft pier.

En ick^falfjn ranck^nfnoeyen^

T>anfal't noch al beter bloeyen.

Krijght het dan een fonnen-fchijn,

Soo heb uk^den eerflen "^ijn.

tAlsghy/oo de Liefd' hoort (preken,

Peyji het zjjn maer mmne-treken,

Hy toont door dees ionghe vrucht,

VVaer dat hy neemtfjnghenHcht.

Ityjagh Stamfïaum bloeyen,

En njanlangher han ''t maergroeyen:

En hy peyfde, blijft hy daer,

'tVVordt maer rijp op't eynd Vant iaer.

I E s V s huys heeft hy Verk^fin,

Op dat hy te eer foulv blofen,

Op dat daerfijn teere teught

^ijpfutv "borden inde deught.

Daer ü't dat defin komt joelen.

En hem doet <-uan liefde quelen,

Daer heeft hy den rijpen Herft,

Schoon hy in fijn lonoheyt fierft.

Ddj AF-
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AF-BEELDINGHE
VAN

D'EERSTE EEVVVE
DER

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

HET DERDE BOECK,
DE VVERCKENDE SOCIETEYT,

o FT
VANDE OEFFENINGHEN DER SELVER.

HET EERSTE CAPITEL.
W^t^ oefeninghen fcmde Societeyreyghen zijn^

ende infonderheyt ^ftndeFredikatien,

WEE dinghen zijnder, nae het fegghen van-

den H. Ignatius , die groote achcbaerheydc

gheuen aende Religieufè Ordens^ ftrenghigh-

heyt van Ieiren,ende ghedïenftigheyc fi jns nae-

flen. In d'eene was lint lan den Dooper feer wonderbaer»
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die om fijn ftrengli lenen vande loden , bouen alle andere

Propheten vcrheuen wierdt ,• in d'andere ftack onfen Sa-

ligh- maker Christvs Iesvs uyr, wiens minnclijc-

kc ghemeynfeemheyt , ciide menighvuldighe wercken van
liefde de fcharen des volcks verweckt hebben om hem te

volghen. Eicke Religie heeft eenighe ampten ende oefFe-

ninghcn, waer door fy meer, als door't habijr, d'eene van

d'andere wordt onderfcheyden . Sommighe nemen uyt

in't finghen van gheftadighe lof-fanghen des Heeren, an-

dere in eenigheyt en ftil-fwijghen , de derde in abftinen-

tie, de vierde inde fiecke te dienen,fommige in het woordt
Godcs te prediken, biechte te hooren, d'onwetende te lee-

ren. Sec.

Het ampt der Societeyt is , met alle neerftigheyt de fa- ^f»pt

ligheyt van onfen naeften te beforghen , ende alfoo d'eere
J^^"^^^

Godts te verbreyden.Waer toe onfen H.Patriarch Ignatius Paul.iir.'

verfcheyden midd:len ghegheuen heeft, als zijn,openbae- & Gre-

re predikaticn, gheeftelijcke Exercitien, Chriftelijckelee-f°g™'

ringhe, Sodaliteyten oft Broederfchappen van Onie conf.So-*

L. Vrouwe , het bedienen der H. Sacramenten , als oock "^'^'

de fiecke ende ghevanghene tebefoecken,dedroeuighete

troofl:en,de menfcheninde pefteende in d'oorloghe te wae-

tcr en te lande, nacht ende dagh by te ftaen , altoos be-

reedt te zijn nae alle gheweftender wercldt onder gheloo-

uighe en ongheloouighe te reyfen, met alle foorten van

volck te verkeeren,daer meerdere glorie Godts ende vrucht

der fielen te verwachten is. Dit, int ghemeyn ghefpro-

ken, zijn d'oefFeninghen vande werck-liedcn der Socie-

teyt, vande welcke wy wat breeder in't befonder in de-

fen Boeck fullen gaen fpreken.

Den groeten ijuer ende welfprekentheyt van d'cei{{e rruchien

Patres in't woordt Godts te verkondidien , hadde fulck^'r/"""-
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van finte een toe-loop in Spaignen, dat namentlijck den H. Ignatius
ignattm,

glieiioodtfaeckt is gheweeft het volck buyten de kercke op
de velden te leydcn,om plaetfe te vinden voor de toe-hoor-

ders . Sy hebben binnen Roomen nefFens andere goede

ghcwoonten eerft inghebraght de fermoonen op de Son-

daghen ende Heyligh-daghen , die oft heel vervallen,

ofc voor dien tij dtweynigh in't ghebruyck waeren. Hen
zijn naeghevolght vele beroemde predikanten : in Italiêii

7. Pal- P. Palmius, Gagliardus, Landinus, ende meer andere, foo

?'£ H
krachtigh in't beweghen vande herten der fondaeren, dat-

erdui, ter Tommighe tuflchen beyden in vollen fermoon met luy-

der ftemme tot den predikant uytriepen : lchj?ent dte ghs~

fnidight hcbbe yickbihm my te beteren. Een e fel (aeme fake

T. L<ï«- iiTer ghebeiirt door P. Landinus tcCorregio. Daer was
' fulck een tweedraght ende oproer onder d'inwoonders,

datter daghelijcks vele vermoort wierdenrom den wekken
neder te legghen , den Hertoghe van Ferraren ende andere

Heeren langhentijdt te vergheefs ghearbeydt hadden, tot

dat P.Landinus met grooten ijver op den ftoel der waer-

hcydt begonft heeft te donderen , en door Godts inghe-

uen fich verfloiit een vande bel-hamels met naeme loan-

nes Corfus te noemen: den welcken niet langher konnende

wederftaen aen den gheweldighen gheeft des predikants,

wierp^ ftaaidai voet fijn rapier van hem, ende viel op
fijne knien, roepende, Vredi o borghers, '-urede : nae welcke

ftemme al die daer teghenwoordigh waeren,riepen ftracks,

Vredi', narede; en hebben malckanderen inde kercke de

handt ghegheuen, ende met traenende ooghen omhelft.
^'«"i

|,^ Spaignen zijn niet min vermaert gheweeft P. Araoz,

T. Ma- Madridius ende Strada, als oock Barradius in Portügael.
drtdiiti,^ Madridius was foo vierigh,dat hy oock de ftcenen fcheen x.c

/^^ konnen vermorwen .Strada noch maer tvvintigh jaren oude,

htcft
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heeft ondet-ruiïchen met de fermoouen van ecncn Vaften

alleen, meer dan hondert perfoonen tot verfclieydcn Re-
ligiën ghctrocken^ infghelijcks Barradius : foó dat nu de^-^^»»--

cloofters te kleyn wierden om de menighte van die uy t de
*''*'^"*'»

wereldt vcrtrocken. Wat Pater Ribadeneira te Loucn glie- ^- ^*^^'

daen heeft , ter wijle hy door verfbeck van den Cancellief
'""^''*

en Am Redtoor der Vniiierfiteyt 'm S.Michiels kercke pre-

dickte
,
gaf te kennen een predikant van S. Dominiciis

Ordai, die vanden ftoel ghingh, eiide alle fijne toe-hoor-

ders derwaerts leydde, meteene heerlij cke ghetuyghenifl

fe, datiè daer meer als door fijn fermoon fouden beweeght
worden

.

Dat de ketterije heel Vranckrijck niet en heeft ver-

mecftert , magh men aen P. Edmundus Augerius toz-^-'^'*~

fchrijven. Dcien predikant hadde ghemeynlijck twintigh'^*'^"*''

duyfent toe-hoorders, ende heeft over de veertigh duyfent

menfchen tot het Catholijck gheloove bekeert. Eenen an-

deren P. Edmundus ilTer in Enghelai^dt gheweefl, met P-Cam-

toe-naem Campianus ; die noch een kindt van twaelf j:i~P'^'"*^»

ren wefcnde , om fijne bevallijcke uytfprake onder alle

de jonckheydt van Londen verkoren is gheweefl, om een

lof-reden voor de PrinceQs Maria in den aenvangh
haers rijcks te doen. Hy trock de herten van alle die hem
hoorden, oock vandeConinghinne Eliiabeth,die meteene
fijne reden fbo ghedreuen wierdt tot fijne jonfle, datfe

hem met de belofte van groote ghiften
,
ghefocht heeft

aen hacrai kant te trecken. Selfs fijnen verrader Eliottus,

die hem gheveynfdelijck onder de Catholijcke ghevoeyert

hadde , heeft hy door de kracht van fijne woorden de tra-

nen iiyt d ooghen doen fpringhen, ten tijde vande laetfte

predikatie , inde welcke hy gnevanghen wierdt ende ghe-

leydt nae dien hcerlijcken flrijdt, die hy nae der handt als

E c een
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een olorieus Maitelaer Chrifti voor het gelooue heeft uyt^

gheftaen.

Onderde predikanten die van groote Hêeren verfocht

f. Crfw'-zijn ^heweeft , was P. Canifius in groote weerde by den
ƒ«*, Keyler Ferdinandus , ende den Beyer-Vorft Albertus. In

Spaignen wierden vande Coninghen groot gheacht. Pater

loannes Hieronymus,Gafpar Sanchez, ende nu oivlan^hs

T.Tit- Hieronymus Florentia . Van P. Padilla ghetuyghde Phi-

itUy lippus den II. nae dat hy in fijne Coninghlijcke capelle ge-

predickt hadde, dat het deughdelijck wefcn van den man
alleen hem eene trefFeUjcke predikatie docht te zijn. Iiï

Vranckrijck, behalven P. Augerius ( vanden wekken wy
nu gheiproken hebben, ende die aen de Coninghen

Carolus den 1 X. ende Henricus den III. feer aenghe^

iXoton, naem was ) is onder de Hooffche Predikanten Pater Cotoa

met noch meer andere leer vermaert gheweeft
;
gheUjck

Gock P. Scarga by de Coninghen van Polen Stephanus

ende Sigifmunclus.

Het foude te langh vallen alles voor te houden,wat dies

aengaet
j
ghemerckt daer bykans gheenHof in Chriften-

riick en is,ofonfe predikanten en wordender mede gehoorc^

noch gheene plaetlê of fy hebbender groote vruchten ghe-

daen. 'tis fomwijlen ghebeurt datfe door een fermoon

dry-duyfent menfchen tot de biechte beweeght hebben.,

T. je/f- ^' Ramirius heeft te Valentien van dertigh courtifanen,

mmtts^ die hem ghelijckelijck hoorden , de twee-en-twintigh

bekeert. Noch meer heeft P. Madridius t'Alcala ghcdaenr

want op fekeren dagh daer toe gheftek, prekende aen eenc

groote vergaderinghe van lichte vrouwen, heeft(è alle-ga-

der tot eene toe uyt de vuyligheydt van haere (bnden gne-

T.Bay- trocken. Wat vruchten P.Barzxus een Nederlander, uyr
fcrfw. Zeclandt ghcboartigh, t'Ormus in Perflen , ende te Goa

iii
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in Indien mee fijne piedikatien voort-ghebraght heeft,

hoeveel duyiènc fielen ghewonnen, is ongheloofFclijck.

Hy predickce daghelijcks veifcheydcn rcylèn op verlchey-

den plaetien, in kercken , op ftraeten, in fchepcn , aen fol-

daeten, matroofenjghevanghene, flaven, borghers. Sijneii

ijuer en arbeydt was onuytfprekelijck, maer de vruchten

niet minrbefonder als hy 'svrijdaeghs indenValten depaffie

C H R I s T I uytleyde, met fekere vertooninghe, ghclijck

wyiiu ter tijdtoock doen met groote deiiotie des volcks

in ons Duyts-Neder-landt:want alfdan fcheen hy alle her-

ten nac fijnen wille te draeyen, ende braght foo ouer-

vloedighen oogft van fielen inde fchuere des Heerai , niet

offer eenen werck-man alleen,maer de heele Societeyt vel«

iaeren mede befigh gheweeft hadde.

HET TWEEDE CAPITEL.

Va,n verfcheyden onderwijfïngheninde hooghe

ende Ueghefcholen.

NA E de fermoonen volghen de lefTen, ai nae de pre-'

dikanten de Iccraers , ouer-een-komende in dit

pund, datfe beyde den menlch inde waerheyt onderrich-

ten: met verfchil nochtans, dat d'cene voor hun wit heb-

ben den wille principaelijck te verwecken, d'andere het

verftandt te verlichten. Defe oeffeninghe ( van de wclcke Schok»

den naem ende de daedt altoos de weerdighe Rcligieufen ^^"^'^ ^

vande Predick-heeren Orden ghehadt hebben) heeft mede
voor de fijne mee grooten ernft den H. Ignatius aenveert,

ouerfulcks ouer al verfcheyden fcholen van Theologie en-

de Philofophie opgherecht, in de welcke de iongheyt end« !

d'aenkomelinghen in alderhande Godtlijcke ende men-

E e r fchclijckc
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fchclijcke wecenfchappen fouden onderwefen worden:
waer toe de Paufeii aeiide Societeyt menigherleye priui-

legien gbejont hebben". Inder voeghen dat, oock voor
haere beueftinghe, P.Faber, Laynes en Sahneron in open-

baere fcholen de H.Schriftuere hebben uytgheleghty ende
deSchoLiftijcke Theologie oft de Godcheyt ( foomen die

noemt) met fulckai roem ende ghevoelen, van hunne ghe-

leertheyt voorgehouden, dat den Paus in fijnen naeni

P.Laynes ende Sahncron ( gheen van beyde noch vier-en-

dertigh iaerenoudt zijnde} nae het al-ghemeyn ConciUe
van Trenten ghefonden heeft.

Serp D'eerlle Vniuerfiteyt die onder de regeringhe vandc
rmf/er- Societeyt gheftclt wierdt, was te Gandien door denHer-

vlfide
fog^^^ al{doen,nu SaUghen Francifcus Borgia: den weickea

felftet nae der handt vele Princen op verfcheydcn plaetfen ghe-

volght zijn. Den Cardinael Henricus t'Ebora, Philip-

Jeuau-'P^^ den rV. teghenwoordigh regnerende te Madrid,
dere. Fraiicifcus Turnonius ende Carolus Lotharingus Cardi-

naelen, defen te Pont a Moufon, den anderen te Tour-
non in Vranckrijck. loannes Coningh van Portugael heeft

de PhHofophie te Coimbre ingheftclt. Te Praeg en té

Weenen heeft Ferdinandus, broeder vanden Keyfer Caro-

lus den V. begheert dat de Societeyt de Theologie ende an-

dere Scientien foude leeren: 'tfelue hebben in Beyeren ghe-

daen de Hertoghen Gulielmus en Albertus. Te Dilingen

in Swaben-kndt heeft Otho den Cardinael en Bifchop

van Ausburgh ons fijne Vniuerfiteyt ouerghefet. Den
Archf-hertoghe Carolus heeft ons te Gratz eennieuwe op-

gherecht. TeCeulenen teDouay leeren wy opentlijck de

Theologie ende Philofophie,nefFens andere meefters. Te
Louen heeftmen ten tijde van P. Bellarminus en Leiïius,

om de menighte der difcipelen , de fcholen moeten ver-

grooten.
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grooten. Nu ter tijde heeft de Societeyt haere Vniuerfï-

teyteii in alle gheweften der wereldt, tot in Indien ende

America toe, daerde Godtheydt gheleerdt worde. Maer
ghcene vermaerdcrercholen,aisdie van't Roomfch Colle-

gie, eertijds ghefticht by den Paus Gregorius den XIII.om
ten eeuwighe daghe een huys van alderhande wijsheyten

vvetenfchap te wefen.

Het ghetal van gheleerdc mannen die uyt defè ende GeUnie

andere Academiën ghefproten zijn , is Teer groot, ghelijck «"''"»^»

ghenoeghlaem aen de wereldt door hunne boecken be- ^sTwteyt

kent is. Te meer, om datter vele zijn die hun leuen in duA
danige Scholaftijcke oeffeningen belleden. P.Suarez heeft ^•^y*'*-

veertigh iaeren de Theologie openbaerlijck voorghelcfen: ^^'^^
^

P. Valquez dertigh, die foo eruarenwas inde H.Schriftue- /^«f^,"

re ende Oudc-vaders , datter niet cenen en was, of hy en

hadde hem van't beghinfel totten eynde toe weldoorlefcn.

Diesghelijcks verteltmen van P. Laynes, MaldonatUs ende 'T'.i'»/-

meer andere, de welcke met hun kloecke verftanden ende 5^^^/_
uytftckelijckcghclc^rthcyt de H.Kercke grootelijcks wcï- donatt»,

voordert,ende, tot verncd-jiinge der ketterenjt'famen oock
hunner vallche keringhcn , den Apoftolijcken Stoel van
Roomen hooghelijck verheuen hebben. Sywaeren in de
ghefchillen des ghcloofs foo afgheveerdight, ende foo bon-
digh in hunne redenen, datfe hunne weder- partije al-om
met groote befchaemtheyt deden fwijghen en fwichten.

P. Laynes heeft inde Conferentie van PoilTy, inde teghen-

woordigheyt van de Coninghinne ( die moeder was van
CaroKis den IX. Coningh van Vranckrijck ) en van 'theei

Hof, de valfche leerevan Petrus Martyr verwonnen. Inf-

ghelijcks heeft tot (lom makens toe ghedaen Poflèuinus P-'^oft-

binnen Lions aenden afvallighen Seruetus, Maldonatus '""'^'

heeft onder-tufTchea wel twinttgh Miniftcrs feiFens , nae

E e
5 de
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de ghetuyghenifle van Launa;us,die een vanden hoop was,
te Sedan den mondr vernaghek. Niet min en zijn om

T-Cant' hunne viótoneufè difputatien Canifius, GrctferusenTan-

nerus vermaert ^heweeft in Duytflandt : meer oock miC-

fchien in Enghelandc den kloecken hek Campianus,wiens
redenen roole aen deCaluiniften te krachtigh vielen, fèjr-

denfe, Darmen de lefuiten niet met argumenten, maer
met tormenten moefte bcandwoorden; by ghevolghe van
*twekk fy den feluen nae menighe iangli-duerendepijn-^

baiicken door de koorde hebben doen fteruen, om dies

te fchandeUjckerde kele aende waerheyt toe te binden,

hoe fy aen de felue inden glorieufcn camp-vechter mki
konden wederftaen.

Hier foude nu dienen by ghcvocght de maniere die de

Societeyt ghebruyckt, ende voor een meerder deel in

De So- fwangn gliebraght heeft,in'c leeren vande Goddieytrwant

Tfn\t
^°°^ haere tijden was SMxgifler fententiarum meer in vo-

s.Tho- ge, ende, {bo veel d'orden vande matetien aengaet, wierdt
mam »» meer ghcvolght als S. Thomas van Aquinen ; maer federt
'"''^'' onfe ProfefTeurs, is te Louen van Beliarminus, ende elders

van andere, ende foo voorts bykans in alle Catholijckc

Vniuerfiteyten, de loiFelijcke methode van dcfèn Enghe-
lijcken Dodeur, met uytfluytinghe van andere, inghe-

braght.
/em ^f Dan dit laeten wy vaeren,om tot de leeghe fcholen

fchoUn,
vande letter- konften te comen,die de Societeyt altoos ey-

ghendijck ende ernftelijck behert heeft, als eenen feer be-

qiiaemen middel om de iongheyt in tucht en deughden
op te brenghen , ende alibo de Republijcken ende landen

in't wacrachtigh ghelooue aide Godts-dienft te bewae-
ren. Dcrhaluen gtielijckfe Profef-huyfen heeft ten dienfte

vande ghemeynten, ende Nouitiacen tot proeuinghe van

haerc
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haere aenkomelinghen, alfoo heeftfe oock CoIlegien,en die

in veel meerder getal, tot ondetrichtinghe vande iongheyc:^^^^
^^

om de wclcke profijtelijcker te leeren, bereydtfe haeremee- daer toe

fters een iaer langh, gheene Gheeftelijcke noch Scholaftic- ^*«'''

ke oejfFeninghe achterlaetende, waer mede fy naemaels de
^"y"'*

ionglie planfóentjens inde vreefe Godts ende wetenfchap

der vrije konften moghten opqueecken . Haer voornemen

'n de finnekens vande domme ieught inden bandt te hou-

den, ende ghelijcker handt met wi]sheyt de deught daer in

te planten ; wacrom fy oock aen de fcholieren foodanighe

wetten voorftelt, die foo wel tot voortgangh inde goede

feden, als inde letteren dienen. Ende wordt dit ampt,hoe ^-^ ^^. ^

wel feer fwaer ende mocyelijck (op hope alleen vande tee- wtis

re fielkens aen Godt te winnen) met lukken onverdrieci- ^"^ '^'^-

ghen arbeydt aenvecrdt en uytghcvoert , datter menighe "tTvcr-^

verftandighe mannen , die coc meerdere dienden bequaemy?»;^».

zijn, lieuer hebben hun leuen langh inde fcholen onder de

kinders onbekent te fchuylen , als in predikatien oft dier-

ghelijcke aenfienlijcke oefFeninghen uyt te fchijnen. Pa-

ter Turfellinus ende Caftrius hebbender twee-en-twintigh

iaeren in verfleten j P.Tuccius feuenthien, P. Melchior de

laCerdadertigh, P.Ioannes Bonifacius veertigh. Sy wier-

den ghemoedt, ghelijck de meefters noch daghehjcks ver-

fterckc worden , door de menighte der vruchten die hier

uytfpruyten. In Duytflandt fietmen voor de handt dat^^^^^^

kinders van ketterfche ouders, allTe maer een weynigh tijts ten der

in onfe fcholen 'onderwefen en zijn, foo diepe wortelen in- '"1^^

deCatholijcke Religie fchieten , datfe noch met vleyen en-**^
"
'*"

konnen omghefet worden, noch met dreyghen ghedwon-
ghen , om iet teghen de felue te doen. Somwijlen beroe-
men hen eenighe, datfe t'huys ghecaftijdt zijn gheweeft,
ende dry daghen hebben moeten vaftai, om datfe inden

Vaften,
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Vaften, ofi op andere ghefette daghen gKeen verboden

fpijfc en hebben willen befighen. Andere zijnder iiyt den

huyfe verflooiien , en hebben oock met bhjdrchap hun
broodt achter fltaeten gaen bedelen, om dacfe geufchc

boecken in't vier gheworpen hadden. lae kleyne kinde-

ren hebben dickwils de Minifters met hunne redenen

ftom ghemaeckt,eiide door de Jeeringhenjdiefe inde fcholc

ghehoort hadden , hunne eyghen ouders , knechten endc

meylTens bekeert , heel *thuyf-ghefin alfoo deelachtigli

makende van't licht des waeren gheloofs, 'twelck henlie-

den inde fchole eerftlijck was verfchenen.

Godt- Met deCatholijcke Religie van onfe moeder de H.Kerc-

"^u^^^ff'
^^ ^uyghenfe oock inde deughdelijcke wercken: inder

%li7heT voeghen darmen niet Tonder verwondcringhe (iet, dat ede-

derfiu- Ie ende wel-gheborene kinders de gaft-huy(en gaen befoec-
denten. ken,hun fpeel-geldt om Godcf-wille gheuen,ootmoedighc

wercken bedienen, ende met feer itrenghe penitentien hun
teere lichaemen kaftijden. Men heefter ghevondcn van

twaelf iaeren , aen de welcke de difciplinen ende hayren-

kleederen aireede ghemeyn waeren \ een groot deel van-

den nacht braghtenfe ouer met bidden^ aei%d'eene wanghc
gheflaghen zijnde, gauen d'andere ten beften; wentelden

hen naecktin den fneeuw ; fmeten hen met ijferefporeti

totten bloede toe. Een ilTer onder andere t'Antwerpen ghe-

vondcn geweell:, die fijne lendenen meteene fcherpe koor-

de ghegort hebbende, nae dat de felue in't vleeich diep was
inghewafTenjdry maendenlangh defe ouer-groote pijne

verdraghen heeft. Wekken ijuer, hoewel onbefcheyden

in vele, infommighe oock onredelijck ende berifpeüjck

was
;
gafnochtans te kennen d'onverfaedelij cke begheer-

te, met de welcke fy nae de dcughdt vlamden, diefe van

hunne meefters in de fchole gheleerc liadden. Wc welcken

opficht
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opficht vande onderwij finghe der ionghheyt , veleConin- Schtkn

ghenende Princenbswecglic zijn glieweeft, om in hunne ^^''^''~

landen endefteden Collegien te ftichten ; vaftelijckhcn h-^llfileri

tende voorftaen ('t welck oock den Piince van Parmen van denStjet

ons Neder-landc aen den Coningh Philippus den 1 1. ghe-
J''"j[

tiiyghde)dat dit de befte bol-wereken cnde fterckfte caftee-

len waren, om hunnen Staet te vetfekeren. Dit was het wit,

op 't 'u^clck hun oogh-ghemerck naemen , den Key{èr Fer-

dinandus den I. loannes den III. Coningh van Porcugael,

Ferdinandus den II. dieomfijnonbeuleckt leuen denhey-

lighen Key/èr vanden Paus ghenoemt wierdt , ende fijnen

foon erfghenaem van fijne Rij eken ende deughden Ferdi-

nandus den III. Stephanus ende Sigifmundus Coninghen

van Polen.-iccm alle deCeurvorften,alle Gheeftclijckeendc

wereldtlijcke Princen, alle Repu blij eken endefteden, alllc

niet alleen de fcholenvoor onfemeefters gefondcerten heb-

ben , maer oock tot de felue hunne kinders en onderfaeten

ghefonden j wel wetende hoe vele Bifchoppen ende Prela-

ten , hoe vele Paftoors ende Religieufen , hoe vele Gou-
uerneurs ende Scadt-houdcrs , hoe vele Raeden ende Magi-
ftratcn daer uyt daahelijcks voort quamen: door de welcke ^^'^^^

"

de Catholijcke Religie vervoordcrt,de ketterijen vcrdruckt,
-J^^ c^^.

cnde dies achter-volghens den ftaet der landen bcyv^eadmaUn

wierdt . Soo dat nu min te verwonderen is , 't welck an- Z1"^^^

derftins den afgunftighen raoght vremt dunckcn , wacroni'iVr''5o-

de Vergaderinghe der Cardinalen ( die men noemt Wt-leg- actejt.

ghers van't ConciUe van Trenten ) eendraghtelijck ghcflo-
fiJ^-^^e-

ten hebben , dat men de Iefuiten,alom daerfè woonachtigh crer.Tn-

zijn , voor andere ftellen foude om de ioni^hhevt te leeren. dcntin.

c.iS.Je

reform.

Ff HET
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Va^dc onderru<rüij(inghe inde Seminnrim: ende ruan

dm Cfttechifmm oftChrlflelijcke leeringhcLJ.

P dat de kinders 't ghciie fy inde fcholen gheleert

_ hebben , door het toc-gheuen vande ouders niet en

fbuden verdiymen , zijnder eems;heSeminarien endeCon-

de Socie- uicten als quecckerijen van longhe Ipmyten ingheltelr,

teyt tn- d^er de ionghheydt onder de reger inghe vande d'onie woo-
& ^P ^ nende foude gheoefFent worden. Dufdanighe zijnder bij-

kans in alle Prouincien te vinden , te Roomen , Ingolftadt,

Wirtfburgh, Parijs , la FlefchejBerghen in Henegouw^Val-
ladolidj Seuillen , S.Omer, Antwerpen, &c. alwaervele

kinderen van Princen, Marquifen, Granen, Baender-heercn,

Raeden ende trefFelijcke borghers ghelijckelijck inde vreefe

Godts , ende behoorlijcke wetenfchappen onder-wefen

tct voort worden. Hier leerenfe Godt voor al , daer nac fijne ghebc-

iTi-" "^^U^^ Moeder, ende andere Heylighen neerftelijc dienen,

dtenende^'ong^ie^oomd& luften vande malle ieuchdt bedwinghen,
deughde- hunnen tijdt inde ftudien met goeden fchick waer-nemen,

m^ie- ^^ Latijnfche taele met leerfaeme fpreucken oeffenen,malc-

reru,. kandcteils kranckheden draeghen , de maetigheyt ouer tafel

onderhouden,alleGeeftelijcke ende wereltlijcke ouerigheyt,

int befonder hunne ouders ende meefters,in weerde hebben;

nu fwij^hai,nu fpreken, nu fluderen,nu fpelen; alles op fij-

nen tijdt met behoorlijcke (èeghbaerheydt ende difcretie,

ten eynde fy niet min in goede manieren, als in gheleert-

heyt volmaeckt en moghten worden. De fbrghe die men
voor hunne lichaemen draeght , namentlijck al (Te fieck

zijn, is foodauigh, datfe van gheene moedeiiijcke afFedie,

(ahe-
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(ghelijckfs fMuc bekennen) meerdere fouden koiincn vcr-

wachcen.

Door defè Seminarienis ghebeurt, dat de Catholijckerr«c^-

Religie ten tijde vande Coninghinne Elifabeth ityt Enghe- TV'^'*"^

landt niet en is tot den grondt toe uytgheroeyt gheweeft, Jj^a-~
ter wijle daer in vele iongelinghenpp-ghebraght wierden, ?-»>«-•,

die allenghskens hun vaderlandt ghinghen helpen , ende

'tghelooue teghen.d'opftaende ketterijen verweyren. Wat
ghevoelen hier van ghehadt hebben de Paufen ende Co-^^^-"^''*

ninghen,blijckt by hunne fondatien. Gregorius den XII l-T^^^'
hecftcr alleen ouer de twintigh in Italien , Duytflandr, Comn-

Vranckrijck, Polen en Hongarijen tot diencynde opghe-i^'''^'

recht , die van ons bedient worden
j
ghelijck oock de Co-

ninghen van Spaigncn te Valladolid , Scuillen, S.Omer,
voor de ionghheydt van Enghelandt ghedaen hebben. Aen
wekker goedt opficht ende regeringhe hoe veel ghele-

ghen is , tot bate vande heylighe Kercke, hebben met hun
exempel betoont de twee vernaemfte mannen vande So-

cieteyt, den H.Ignatius, endeden H. Xauerius : waer van -van Jint>,

deneerften het Duyts Seminarie te Roomen q.q\\z)\ tijdt^^^^JJ^.

langh lèluebeftiert heeft; den anderen dier-ghelijcke velex-««e-
'

in Indien en laponieii ingheftelt heeft , ende bouen dien ''"^•

noch dat van Goa by den Coningh van Portugael voor de-

fcn ghefticht , met eene befondere forghe behert ende ghe-

regecrt.

Vande fcholen ende Seminarien komenwy tot de Chri-ch-np-

ftclijckc lecringe, een' oeffeninghe van foo grooten bcdenc- ^fkd't-

ken,dat den H.Ignatius wel wetende wat bericht daer van eS.J^^
doen is omtrent het beleydt vande tcere icught, ten eynde ^e» de

de kleye ter wijle die weeck is, een goedt , trouw ende Ca- ^''"''

tholijckgheftalt acnneme, eencbeïbndcre belofte daer toe
'^ '

ingheftelt heeft voor alle de Profeften , vande felue altoos

Ff X te
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te voorderen. Ia de Societeyt om te voldoen de ghewigh-
tighe begheerte van haren Vader, heeft lekere ordonnantie

ghemaeckr, waer in bevolen wordt, dat alle Ouerften

inden aenvangh van hunne regeringhe eenen rijdt langh
bediendt moeten catechizeren. Onfe eerfte Vaders, den H. Igna-

Irmci-
^^^^^ ^^"^^^ Xaiierius , niet teghenftaende hondertfoudi-

faeip ghe bekommeringhen, hebben hen oock in dit ampt met
^Tatres, grooten ijuer ende vlijt ghequeten. P.Turrianus, biecht-

vader vande Coninghinne van Portugael ,uyt het Hofko-
mende, gingh dekinderkens inde Chriftelijcke leeringhe

onderwijfen. Dierghelijck dede P. Martincz, biecht-vader

vanden Coningh Sebaftianus, den welckcn foo hy op fe-

keren tijdt de ionghheyt leerde, ende niemandt van die

om de nieuwicheyt uyt fchaemte den Vader onfe oft

Weejl ghegroet derrede opfegghen , heefter een wicht van
(zs maenden,met verwonderinghe van alledom-ftaenders,

op d'armen van fijne moeder onverwachts met helle ftem-

me gheroepen , Aue Maria,

wordt De vruchten van foo nutte ende noodige leere en mogh-
eock^am ten binnen de mueren der fteden alleen niet befloten wor-

hede7^~
^^"j^^ fielen der huyf-lieden ( mits die met gclijcken prijs

ghedaen: van Godt ghekocht zijn) verdienden oock ghelijcke for-

ghe ende beneerflinghe : daerom heeft hem den ijuer van

onfe werck-lieden verder gheftreckt tot buyren op de

dorpen ende gheberghten toe , om d'aerme ende flechte

menfchen t'onderrichten. De welcke (ghelijck doch aen

de kleyne ende ootmoedighe het rijck def hemelen toe-

komt) met fulcken Uift defe fpijfe hunner fielen onder-

tuffchen ontfanghen hebben, datfe niet alleen de Catechi-

llen met cruys en vaenen, ende met groot gheluydt van

kloeken inhaelden, maer oock met uytdruckelijcke wet-

ten ( 'twekk inde fteden felfs te wcnfchcn ware ) ftraffe-

lijck
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lijck verboden, dattcr niemandr, gheduerende de Chrifte-

lijcke leeringhe, oudt oft iongh, op ftraet en moght fpc-

Icn, oft fiqli om eenighe reden vande fclue abifenteren.

Voorts om dat defe vruchten by verloop van tijden nietfonda-

en fouden voor-bygaen, maer eeuwigh blijuen dueren/'^" ^'*'''"

heeft den H. Ignatius gocdt ghevonden te Roomen een Jae„ L
huys te llichten voor die inden Catechiilnus onderwefen verfchey

worden , cnde belaft datmen in Indien ende elders 'tklno^'i^j!^"'

doen fbude-, ghelijck dat oock in Brafilien ende anderclan-

den ^hefchiet is. Maer foo het onmo2,helijck was, om de , ,ö
, , „ ,11 11 11-1 1

boecken

weynighte der PatreSjalle de wereldt mondehjck t'onder-^)[,e/r/7rf-

wijfen, hebben datichriftelijck met boecken daer toe die- «f"-

nende ghedaen.Den principaelften in dit ftuck is gheweeft

P. Canifius , die met autoriteyt vanden Coningh Fcrdi-

nandiis eenen Catechifmus befchrenen heeft, te Roomen
ende te Lonen by de Vniuerfiteyt gheapprobeert, die by-

nae in alle taclen der wereldt ouerghefet zijnde, noch he-

denfdaeghs in onfc ende meer andere fcholen geleert wort.

P. Cofterus heeft mede eenea in't Duyts ghemaeckt..Inf-

ghelijcks heeft den Archf-bifchop van Mechelen Matthias

Houius de forghe ghegheuen aende Societeyt van eenen

voor fijne Prouincie in orden te ftellen. P.Augerius heeft

in Vranckrijck eenen Catechifmus laeten uytgaen in'c

Griecks, Latijn en Francois : die foo ghetrocken wierdr,

darter op acht iaeren tijdts binnen Parijs alleen acht-en-

dertigh diiyfent exemplaren af verkocht zijn. In Mooren-
landt, China, Mexico, Brafilien, Paraquarien , ende ande-

re deelen van America, hebben oock vcrlcheyden Patres

in verfcheyden taelen, ghevocghelijck voor elcke natie, in

mcnighvuldighe boeckskens de Chriftelijcke leere vervat,

cnde oft nieuw ghemaeckt , oft ouerghefet. Alle 'twelck

op dat te beteren val moghte hebben, zijnder vecldethan-

Ff 3
de
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fraüijc- de pradijcken, verfint om de ionghheyt door prijfen, eere,

k^n ver- ej-^^g aiidere aeiilockfeleii tot denPatechifmus te trecken.

Wat fal ick vcrhaeleii van de Broederfchappeii die'r in ve-

le landen ingheftclt zijn om dien te voorderen ? Wat van

de Bifchoppen , Prelaten ende andere Heeren , die hier

in met ons aenfpannen ? Wat van Coninghen, Princen en

Magiftraeten , die met hunne teghenwoordigheyt ende

milthcyt den feluen vereeren? Wat van leeraers en ver-

maerde Schrijvers, die dit loffelijck werck bouen alle onfe

dienften in hun boecken fchijnen te verheffen? Eenen Lau-

rcnrinmBeyerlinck, eertij dts Canoniek van Antwerpen,

Theatri en kan ick niet voor-bygaen: Inonfe eew^e, Icghthy, <?«-

Vitï hu-
^^^. ^ij^ ^eligieufen , begheiien hen tot d'onderlepjfinghe ijande

torn. 2. ktnders feer neerfielijck^ met groot profjt , die njtxnde Societeyt

lit:.C.^ lESVsT^eerdighoock^om defe reden alleen gheprefen te "borden

^

datje dit ampt foo nuttelijck^aen de H.Kerck^ met eenengroo-

ten ijuer bedienen. Een ieder <-um henlieden begheef: jich daer

foo toe^ ofhet hun eyghen loaere. Ouerfulcks fetmen inde plaet-

fen daer de Societeyt 'ït^oont , de ionghheyt ingodtvruchtigheydt

ende goede manieren uytjchijnen. Daer en bonen begheuen hen

niet alleen om de rijcke, maeroocl^om de fchamele t'onder^ij/in,

xoch en laten hunnen dienf aende dorpen enfechte lieden met

ghebreken: maernae het exempel njanden Apoflel, Aen alle
MENSCHEN AL GHEwORDEN, <-uoeghen hen nae alle iJolc-

ken i foo datter m Antwerpen alleen onder-tujjchen dertigh aft

meer zijn,die dit godtVruchtigh leerck^bedienen.

Vruch-
Onder de vruchten die de kinderen felue behaelt heb-

ten van- ben , cn moghen de navolghende foo tot vcrwonderinge,
(rf«;f*rf- als verweckfel van andere, niet verfweghen worden. Een
cnjMM.

j^ji^^j. jj-j Dnyts-landtdoor den Catechifmus onderwefen,

heeft deredenen van vier ketterfchc Predikanten foo we-
dcrleghr,dathet fijnen vader bekeerde. Andere hebben in

Indien
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Indien d'afgoden van hunne ouders befpot, gebroken ende

verbrant. Een Malabarifch kindc inde Chriftelijckc leerin-

ghe wel bericht,als het niet en wilde toelaten, darmen fijn

hooft wafTchen ibude ter eere vanden afgodt , wiens teefl-

dagh alfdan gheviert wierdt, ende de moeder nochtans

'tfelue met ghewelc ghedaen hadde; is op de ftraer gheloo-

pen, roepende dathy Chriften was, en dat fijne moeder
met gheweldt 'twatcr op fijn hooft ghegoten haddc. In

Paraquarien hebben nu de kinders voor een maniere, hun
teere lichamen ter ecre vande pafïie ons Heeren met ghecfl

felen tot den bloede toe te flaen.Een kindt bleeck van cou-

leur, ghevracght zijnde van fijnen vader of het fieck was,

andwoordde dat neen, dan dat hy defe verwe uyt medelij-

den ouer de tormenten fijns Saligh-makers ghefct hadde.

In laponien hebbender vele van hunne ouders met trae-

nen verfocht , dat fy hen fouden moghen aende tyrannen

prefcnteren, om voor't ghelooue ghedoodt te worden. Een
onder andere, om fijne ftandtvaftigheyt aen fijnen vader te

betoonen,heeft in fi;n handt een gloeyend' ijfer genomen,
een ander is in't vier gheloopen om fijne moeder fomhel-
fen , ende alfoo met haer voor Chriftus te fteruen. Wie en

fal niet fegghen, dit en defer ghelijcke exempelen hooren-
de, dat oock in teere finnen d'onderwij finghe de natuere

kan winnen? endeouerfulcks datter gheen nutter ampt inde

hcyligUe Kercke te vinden en is, als de Chriftelijcke iee-

ringhe.

HET
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HET VIERDE CAPITEL.

Vande neerftigheyt die de Societeyt 'üoor'wendt om
d'eere 'vande heylighe Moeder Godts te 'verhrej-

den door ^uerfcheyden Sodalitejten oft Broeder-

fchappen.

Sodali- r\ ^ Societeyt bemerckcnde dat d'eerc vande H. Moc-
teyten D

alle mi
der Godts door de ketterijen feer vergaen was,heefc

vanOnfe
^\Y^ middelen ghefocht om de lelne wederom in de herten

v've in- van de gheloouighe te drucken : daerom heeftie ouer al

ghefteit, tot liaer eere vergaderinghen ingheftelt , door de welckc

den ijuer en de liefde tot defe alderheylighftc Maghet fou-

^f«fj?<^k de vernieuwt worden. Gregorius den XIII. heeft de felue

vande bevcfti^ht, cnde met vele i\flaetcn ende prinilcgien bc-

endemlt 8^"^^^^ '"^ oock mede aen onfen Generael P.Claudius toe-

prtHiie- ghelaeten die t'alle kanten op te rechten. Maer foofe al-

gten ver-
{^^y^ ottdcr de ftudenten waeren , heeft Sixtus den V. ghc-

ordonneert , datfe op den feliien voet met de felue Aflaten

ende ionften, voor alle fborten van manf perfoonen, geene

uytghenomen, fouden mogheii ingheftelt worden; om al-

foo alle conditien van menfchen, edel oft onedel, hoeda-

High die oock moghten wefen , aenden dienft en de be-

fcherminghe vande H. Moeder Godts t'onderworpen.

leert h Fcrdinandus den II. die met het Rijck dedeughdt ver-

Keyfen. faemt Iiaddc, heeftin verfchcyden vergaderinghen fijnen

naem doen infchrijuen , om alloo te krachtigher fijne tij-

delijcke heerfchappije ( die hy oock fchriftelijck t'haerder

eere aen Godt opghedraghen hadde ) aende hemelfche

Keyferinne te beuclcn. Hem is ghevolght, ghelijckin'c

Roomfch Rijck, alfoo oock in de liefde tot Maria,
fijnen

hehan-
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fijnen foon Ferdinandus den III. den welcken noch in

dit iaer van ons lubilee heeft willen met fijn eyghcn handc

fijnen naem fchrijuen in den boeck der vergaederinghc

te Louen , daer by voeghende fijn deuis Pietate et Cmiu-

IVSTITIA. Sigifmundus den III. Coningh van Polen ^^^"^

heeft verfocht inde Sodaliteyt te Bransbergh inghefchre-

uentewordenr'twelckoockden Princclijckcn Cardinael mTrin^

Ferdinandus Gouuerneur van onfe Neder-landcn in Spai-
""*

gnen ghedaen heeft, en den HertoghcEmmanuel met fijne

kinderen in Sauoyen.

Onder den nacm vande vergaederinghen komen mede Sodali.

de minfte, die ter eeren vande heylighe Enghelen voor de ^^^^"

ionghelinghen opgherecht, ende by nae in alle onfe CoUe- heyUghe

gien ghevonden worden. De vruchten diefe voort bren- ^»g^^^(-

ghen.zijn onshelooffeliickvele.ende foodanigh.datfè ghe- ,^ , „
'^ i r v . * .f I

^1 Y Vruchte
noeghlaem zijn om m corten tijdt een beter oogheaen hee- ^^„^g

Ie Republijcken te gheuen. Hier door worden de Tonden •S'o^'*^»-

ghebannen,dequade pertcn uytgheroeyt
, ende allerhande 'l^^*^*-

manicrlijcke deughden ingheplant. Een wijs ende godt-

vruchtigh man van feuentigh iaeren, feyde dat hyer maer
twee gheleeft en hadde , om dat hy niet langher Onfe
L. Vrouwe inde Sodaliteyt ghedient en hadde. Den Her-

toghe van Populi in fijn uytèrftc wefende, verklaerde dat

hy met een vaft betrouwen fijner faelicheyt ftierf, ter oor-

fake dat hy Sodalis gheweeft hadde : waerom hy oock aen

fijnen fone inde teghenwoordicheyt vanden Pater ghe-

boodt, dat hy fich eerftdaeghs inde vergaderinghe foude

laeten opfchrijuen, achtende dit de befte rente ende erfdeel

te wefcn,dat hy hem konde achtedaeten. Wat fal ick k%-
^^f^"*^'

ghen vande iijf-caftijdinghen, waer in de Sodales vele vande

Religicufen befchaemen? Men heefter ghevonden die fes Sodales:

weken iangh een hayren kleedt droeghen^ andere, die

G g heele
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heele weken ter eereii vande H. Moeder Godts hen yaii al-

len dranck onthielen ; andere die 'snachts opftaende op
hunne blooteknienbaden,iiunne Lichaemen mee ijfere ke-

tenen tot den bloede toe caftijdden , daerenboueii daghe-

lijcks te water en te broode vafteden. In't iaer 1586. is te
üoede Munchen in Beyereneene pracellievan fes lioiideit Soda^-

vande ^^^ ingliefteit j ter eeren vaii't Heylich graf ons Heeren,

Sodalis, onderde wekke waeren de Princen Ferdinandus en Maxi-

milianusj met den Hertoglie Gulielmus ende andere groo-

te Heeren: waer van eenighc met bloote voeten ende bran-

dende Sambeeuwen ghinghen , andere Iiacnfeluen dilci-

plineerden. Daer zijnder gheweeft die hunne vijanden

inde plaetfè van t leet te wreken, vriendelij ck om den hals

zij n ghevallen. Doorhunne goede verraaninghen zijnde^
vermae- j^ Napels foo vele tot de biechte verweckr , dat de Paftoors

kiechte ^^ (^\vie, niet en konden^ hooren , waerom' den Archsbi-

fchop beual^ dat alle Religieufen te huipe Ibuden comen.

Dan wie fal konnen uytfprekaidc groote Liefde dielê

met menighvuldighe wercken van bermhertigheyt ende

ghedienftigheyt aen hunnen euen naeften betoonen? fy be-

loecken in vele plaedèii de huttekens vande aerme men-
jfchen, de gaft'-huyfen ende ghevanghenifTen, gheuenklee-

deren ei> gheit uyt hun eygheii borfe y om d'ellendighe

dUnttide menfchen te helpen. Te Napels in't gafthuys vande on-
_§eskin, gheneesbaere dicndenfe by arden alle daghai den fiecken,^

endt hadden eenen winckel opgheflelcvan alle liejffelijck-

heyt tot laueniflen ende verlichtinghe: vande krancker

'twekk dè regeerdes van't felue gafthuys ( nae hun eyghen:

fègghen) meer achtcden dan ofse dertigh duyiènt. croonen

tot behoefvande fieckegegheuenhadden.Bouen dien,heb-

ben oock iaerlijckfche renten befetomde fchamele doch-

ters,, weickerieynigheytperijckci loopt, tot ftaet tebreiv
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ghen. Infghelijcks hebben de Sodales op andere plaetfen ^""'o/'»

nii cweehonderr, nu twee honderc vijftigh, nu twee hon-
'j^jl'l'^

derc {èuentigh ghevanghene uyc Aa\ kercker op een iaer «r,

tijdts verloli Te Toledo is hunne mildtheyt foo groot

gheweeft, datmen daer dry hondert aerme op konde on-

derhouden. Eyndelijck en heeft haer de liefde vandc So- ^^^f-rfw-r»

dales niet alleen gheftreckt tot de leuende, maer oock tot J
^'""

de doode, weickcr lichaemen fy met hun eyghen handen '

begrauen hebbai , en de fielen met het H. Sacrificie der Vr&Jf
Milfe cnde andcrffins behulpigh gheweeft. Te Corduba, j^V,

daerder vele vande peïle gheftoruen waeren, hebbenfc

duyfent vijf hondert MilTen op hunne koften voor de fielen

doen opofferen.

Doch fulcke en dierghelijcke goede wercken en heeft de -"-^ord"*

H.Maghet niet onder haer ghelacten, maer wel rijckclijck ^j^ ^,^'

aen haere dienaers ghcloont. Te Turin hebben twintigh waert.

ghewapende mannen eenen Sodalis alleen befpronghen,

cnde t'alle kanten hem ftekende , niet dan (ïjn kleedt kon-
nen befchaedighen. Eenen anderen met een rapier ghe-

fteken zijnde, heeft -den lleeck recht op't beeldt vande

H. Mari A ( dai hy oucr hem droegh) ontfanghen, endc

voorts onbefchaedight gheblcuen, Duyfent en duylênt

andere dierghelijcke fouden wy konnen bybrengheu, de

welcke de H. Moeder Godts inde Sodaliteyten dienende,

haere hulpe ende befcherminghe inden noodt gheproeft

hebben -, dan óm der cortheyt wille laeten wy die vae-

ren, ende komen tot het ghcbruyck vande H. Sacra-

menten.

Ggi HET
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. HET VIIFDE CAPITEL.
Vf^nt ghehryck der heyligher SmYammtm door

de Societeyt cy^cder ofgherecht.De hidt-daghet^

wanden Vei>fien-mendt^ ende de Generde Com-
mtiuie.

siappich' A L s de tyranncn hebben begonft op te hondeh

^T'"\ i\ vande gheloouiglic te vervolghen , heeft de vierich-

^Lr'*H?' jf^y^ van't ghebruyck der H. Sacramenten inde H. Kercke
SAcrA- mede begonft te verflauwen, foo datfe allenghskens oft iit

miaten, onwetentheyt oft in mifachtinghe vande felue ghevallen

zijn. 'tScheen dat het ghenoegh was eens ^siaers te biech-

ten, en ter tafele des Heeren te gaen: die dit twee oft dry-

mael deden, wierden voor aroote HeyUghen ghehouden^

oft voor hypocriten ghefcholden, die bouen andere wilden-

uytfteken. Hier by quam noch liet bedrogh des vijandrs

die'r vele uytftreeck met eenen valfchen fchijn van eerbie-

dinghe, om de welcke fy hen onthielen vande H. Com-
munie, bedeckende alfoo hunne onachtfaemheyt met den
mantel van een verkeert refped der godtf-dienftigheyt.

wordt Inder voeghen dat de Societeyt hier in groote (waericheyc

^doo"de ghehadt heeft , om het ruym ghebruyck der H. Sacra-

Secietejt, menten in te brenghen ; in ibnderheyt als die niet wey-
nigh vermeerdert ai wierdt door het onbehoorlijck beic-

ghenen der glicner, die't hadden moeten vervoorderen

.

mttgroo^ Onfè Patres hadden 'tvolck te Valentien verweckt om
ten op-

Jicki^ils te biechten ai te communiceren: hier om zijnfè

ghehouden gheweeft voor menfchen van een gheveynft

Teuen ende leeringhe, iaeoock op den preeck-ftoel voor

alfukke afgherocpen. Dan foo defe beroerte daghelijcks

aen-



HET III.BOECK. WERCKENDE SOCIETEYT. 137-

aennam , cnde de herten vande gliemeynte t'£imeii van
ons en vande H. Communie vervremde, heeft den Archf-

bifchop Thomas deViUanoua de Theologanten wande die ^he^

ftadt byeen ghcroepcn, ende nae een rijp onderfoeck van- ^''^

de leeringhe den volghenden Sondagh twee uren langh fel-
'^'^"^^^^

ue alle lijn' onderfaeten verweckt om de heylighe Sa-

cramenten immers eens ter weke te ghebruycken. Dier-

ghelijcke opvallen heeft de Societeyt op vele plaetfên uyt-

gheftaen^ maer altoos , Godt lof, met yermeerderinghe wff

van vruchten: te wijle doch ouer al by ondervindinghe 'vrucht,

ghebleken heeft, dat den toeloop des volcks niet alleen tot

onfe, maer oock tot andere kercken dies te grooter is ghe-

weeft, hoeder meer ftrijdts en teghenheyt is voorgheual-

len. Den Cardinael Baronius noemde de kercke van ons en lof

Profcs-huys te Roomen Anastas ia, dat is, Verrijfeniffe, ^"«^^

om datter 'tverftoriien ghebrtiyck der heyligher Sacra-
'"^"^^^^'

menten wederom in verrefèn was. lek moer hier by (lel-

len het ghevoelen vanden weerdighen P. F. Hieronymus
Romanus,cen man door fijne godtvruchtigheyt ende ghe-

leertheyt feer bekent: den wekken fprekendc vande be-

ghinfelen der Societeyt, foo onvermoeyelijck ende nutte-

Ijjck voor de H. Kercke draeuende, feght aldm: Roome» üi ghetuy-

»p eenen ooghen-hlichjoeel<-uermdert: lount die nurlenden Godts g^^^^'^U^"

fverdeylen hen ouer Me dejlraeten ende "leghen vandeJladt^ om ^" ^'*"''

aen elck^ een ouervloedigher behulpfaem te "^efen. oAlJdan heeft

haer d'oude deuotie iJttn d'eerHe H. Kercke int begaen fUAndt

Btechte ende Communie begon^ te yernieul^en^alfdm het njolck,

tot de Kjrcl^n ende fermoonen met groote memghte te loopen.

Vele dierghelijcke redenen vervattende tot lof vanden ar-

beydtder Societeyt, met den welcken fy 'tvolck.tot het

ghebruyck vande heylighe Sacramenten verweckt.

Die is 'tghemeyn ghevoelen van alle fteden
,
ghelijck

G g 3
oock
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oock een oudt en rrefFclijck borgher van sHercoghen-

bofch ouerthien ofc elf iacren aen icmandt van d'onfe met
defe woorden verklacrde: Tater^ telteen k^n mijne blijdfchap

met bed-^ingben y als ick^deje Jludt jèdert ulpe comHefooyer'

andert fte : in <~uortghtn tijdt plagh men feerfelden te biechten

en te communvteren , lAe te gecken met d^ ghene die buyten de

Taejch-daghen dafeilden dven : nu Jonde r eengoet Cathol^cf^

fond-e a^anmaecken^dat hy ten minfl^» op alle L.Vrour^en-dagheu

ende Hoogh-tijden htltchatm dés Meeren nieten nuttede.Tti wac
in alle plaetfe is de Societeyc woonachtich,daermeri 'tfelue niet en
landen, moet bekennen ? In Mooren-landc ende Taponien heeft-

men {eer dicvirils,oin de menighte des volcks,heele nachten

met biechte te hooren moeten ouerbrenghen: wat wonder
ifTet dan dat defen arbsydt in fommighe plaettên van Eu-
ropa d'onfe foooucrvalt, darter gheene ruiteen ïs voor de

werck-Iieden,naedemaeldit oock onder deHeydaien ghc-

fchiet? Als P. Landinus het ftedeken Syluano met de nae-

buerighe plaetfen van Ferraren ende Florencen , nefFens

vele andere Bifchdommen, ren verfoecke vande Prelaeten

doorliep, ende met fijne predikatien onderwees j iflerfulc-

kcn gheloop gheweeft om te biechten, als of het Hoogh-
tijdt van Paeflfchen gheweeft hadde. Ouerwegh gaende

wierdt hy van't volck befet en omringelt , ten eyndchy
niet doorgaeiii en foude, voor datfe al ohebiecht waeren.

Eenighe hebben hem inde bolTchen ende gheberghten foo

langh vaft gehouden, tot dat hyfèallegader in biechte ghe-

hoort hadde. Van dnfdanighc ghefchiedenififen zijn de

hiftorien onfer Collegien vol: want de Societeyt feer

forghvuldigh is om den gheloouighcn in te ftampen hoc
noodtwendigh het is, cenc volcomene biechte te fprcken

met berouw ende opfet van beteren.

Dit ghebruyck vande heylighe Sacramenten hoe wel

noyt
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noyt onderbroken, worJt nochtans voor goet hernomen '^'«'««"^^

iaerlijcksmetden Vaft£n-aLicndr,endem.iendehjck met de ^ ^^"_

Generale Communie: want naedemacl het voornemen 4/»^»?,

van de Societeytisjalle misbrnycken nae vermoghen af te

{chafFen jiöo is't datfe^fiende het volck dry daghen voor
den Vaftenlbnder tucht ofc toom vande vreefe Godts tot

alle moedc-willigheyt ende ouerdaet uytgheftort, aüe

middelen voorghewent heeft om teghen ditabuys aen te

lijden. Die van'tCoUegie van Gandien hebbender groo-

teUjcks in ghearbeydt, endc oock totcen bloede toe ghe-

flreden. 'sDaeghs voor afch- dagh bouen de boetfuchtighc

vermaninghen diefe lan^hs de ftraeteu deden, fielden hen
(èluai tot een. voor-bcelt ende verwcckfei. varï paiitentie.

Ses whinghender bloot 'shoofts ende bacrvoets met cene

lahghe koorde om- den hals^ twee met den rLigghe bloot,

henfeluen fcherpclijck caftijdende,, andere mcteencruys
ende dootf-hooft , elck een ghelijck hem den gheell Godts
ingaf, ende nae dfii ijuer die hem dreef teghen de mif^

bruycken van- dien. tij dt-

In andere plaetfcn heeftmen and'ere middelen ghe-
'» *#'-

bruyckt: waer van wel het profijtehjckfte gheweeü; '^^

^o^Zen
tghebedt van veenigh uren, 'twclck op'de dry lactfte

daghca vanden Vaften-auendt met ^roote viericheyt eer-

ftelijck begonft is gheweeftdoor de Sodalcs vande Hcy-
lighe Moeder Godts, ende nae der handt iaerlijcks vcr-

volght,foo met groot cieraeE vande kercken,als met fchoo-

ne muficcke ende hofFelijcken dienft: waer door allcnghf-

keiis te weghe ghcbraght is, dat defe nu niet meer daghen
van moet-willigheyt,maer van aendacht ende godtf-dien-

ftigheyt fcliijnen te v/efen. Paulus den' V. vele iaeren. te verterr

met Af-^voren fich vemoeghende ia dit voorftel vande Societeyt^

tecft voilea Aflaec vcrlcenc aen alle ^ die op een van dele

dry

laetiüt-
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dry daghen ghebiecht ende ghecommuniceerc zijnde, inde

kercke vande Societeyt hunne ghebeden fouden fpreken:

'twelck fulcken krachtighen fpoor gheweeft is, om de

deuotie te vermeerderen, darmen nu fiet , niet alleen d'in-

woonders der fteden , maer oock in fommighe landen

heele dorpen met cruyflen en vaenen procefTie-wijs naer

onfe kercken comen. Inder voeghen dat, behaluen de

biecht-vaders vande Societeyt , oock alle Religieufen en.

Priefter&. nauwelijcks ghenoeghfaem en zijn, om allede

biechten op die daghen te hooren. Dus fuldy inde hifto-

rie vande Societeyt vinden, datter dicwils op die dry da-

ghen in eenighe fteden dertigh, veertigh, vijftigh duyfenc

cnde meer heylighe hoftien uytghereyckt zijn.

Euen wel lbo dit maer iaerlijckfche Aflaeten en waeren,

ende noodigh fcheen te zijn , datter teghen de fluymerin-

ghe vanden deyfenden tijdt meerdere verwackeringhc
Generae- foude wefen ; heeft de Societeyt ghevonden de maende-

vtmle!' ^^i^^^ Communie, diemen de Generaele noemt ; uyt reden

dat, gheiijck foodanighe Proceffie ghenoemt wordt Gene-
raele te zijn , tot de welcke men van alle kercken komt,

alfoo oock defe Communie, tot de welcke men van alle

kanten komt. Aen defê heeft infghelijcks Paulus den V.

eenen vollen Aflaet voor leuende ende doode ghejont,

met foodanigh onderfcheyt van andere Aflaeten, datmen
defen niet winnen en kan,dan communicerende ter plaetfe

daerfè ghehouden wordt, 'tzy in onfe kercke oft elders.

De vruchten die hier uyt volghcn,zijn ontallijck, ende den

toeloop des volcks onghelooffelijck. Te Roomen hebben

fomwijlen vier, fomwijlen vijf Cardinaelen op verfchey-

den plaetfen,inde felue kercke^op den fèluen tijdt, vele uren

het hooghweerdigh heyligh Sacrament uytghedeylt : man
heeft oock aldaer bevonden datter nu fefthien,nu twintigh,

nu
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nn dertigh duyfent mciifchen op eenen dagh aeiidc tafel

des Hecren ghefetcn hebben. Te Lisboa zijn noch on-

langhs op eenen voor-noen vijf-en-twintigh duyfent ghe-

' conlacreerde holtien vertiertj elders min ott meer, nae ad-

nenant de grootte der ftcden, en de menighte der inwoon-
ders: de welcke niijals eene maendelijcke rente, defen fchat

. hunner fielen komen ontfan^hen.o

HET SESTE CAPITEL.
Vftndegheeftclijckc Bxcrcitkn des H. IgnMij^ md&

haere memgh^Mighe <runichten.

HE T boecksken der Exercitien van den H. Ignatius

is wel kleyn van beflagh , maer groot van inhoudtj

eften in woorden, maer diep van finnen^ flechtin be'worp,

maer ghewis in redenen •, onachtbaer nac den uyteiiijcken

fchijn, dan foo krachtigh inwendigh, datmen met reden

{oude moghen twijfelen, offer door alle deboecken cnde^^^^ ..

gheleertheyt vande Societcyt tTamen foo veel goedts inde uen van

H. Kercke ghefchiet is, als door dit alleen. Immers foo ^-h"'^-

veel ilTer af, dat foo wic den verborgen fchat die'r in beflo- ^l'^Jen"'

\.<\\ is, met eene ftille befigheyt hebben weten t'achterhae- van Lu-

len, den drift vanden gheeft Godts , ende het merch vande
^"''«'J*

Chriftelijcke volmaecktheyt daer in ghevonden hebben, ^y^s*
Ludouicus Strada een voortrcfFelijck ende wijdt-beroemt hcm^r-

man uyt Sinte Bernardus Orden , de vruchten van dit j^^'"'

gheeftclijck vertreck ghefmaeckt hebbende, heeft daer ^,^„'5^^.

fulcken bevallen in ghehadt, dathy het noemde de be- tholo-

quaewe ker-fchole ofc nomtiaet des deughdtfaemeji leuens -van
^^^^^

Codt aen nüe menfchen ghegheuen . Bartholoma:us Torres Btfchop

Bikhop van Canarien vol vanden H. Gheeft , die Jiy daer ^^" C'^-

Hh uyt"^''""'
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uyc ghefoghen hadde ,
plecCTh defe woorden te ghebtuyc-

ken: Godt gaue dat "^ defen fcbatfoo moghten achten, als hy

"ioel te "Meerderen isl Den Heer ü mijn ghetnyghe , dat ich^op de

dertigh iaeren die ickjnde fittdien <-uerJIeten hebbe, ende '-vele die

ick^ nu befigh ben met de Godthejt uyt te legghen, noyt tot mijnen

oorbaerfoo <ueel gheleert hebbe , als ick^den tijdt n/an "^eynighe

daeghen inde Exercitien hebbe ghedaen. Ick^ hebbefe aen '-ueU

GheeBelijcke en "^ereltlijcke perjoonen aenghepreeckt , en nie-

mandt njan alle en ijjer uyt ghefcheyden [onder opcntlijck^te be-

lijden datfegheene fchatten daer '-voor en[ouden loillen <-verki€[e7i.

vmLu- Hoe loffelijck fprecckc Lndouiais Granatcnfis, een licht

CrMmt vander Predick-Iieeren Orden,van dit boecksken?FFif de[e

Tredickc exercitien, feglit hy, heb icl^fio groote gheeflelijcke -^ijsheyt

^''''' bekomen , dat mijn leuen te cort ü , om d te be[chrijuen 'tgherre

Manri- ;j^ Q.g^if i„^g 0^^ ^gfl tg jennen ghegheuen. Als den Her-

Exerci.^
toghe van Mantua de boecken van finte Carolus Borro-

tiis. mariis' dooriagh ende prees, feyde den Heylighen tot hem;

S.Caro- Ick^heb een cltyn boecksken in mijnen lejènaer^ dacr ickjneer uyt

Ifu Ber- hale dan uyt mijne gan[he bibliotheke . De reden voeghde hy
rtfmeft^,

^^^^-j^^ j^^^ [^y _ Want ick^ de "dateren als uyt defmteyne,<-veel

[uyHerder ende ouervloedigher daer uyt [cheppe. Maeu boucti

alle ghetuyghenilTen is d'onwederlegghclijcke uytl'prake

Tauïks van't Hooft der H. Kcrcke Paulus den III. die'r aldus af
denllL

^^^^ j^-^ |]j^^' Apoftolijcke BuUe t D'Exercitien zjjn volgodt-

njruchtigheyt ende heyligheyt , heel heylfiem-, ende nut totjlich-

tinghe ende ghceftelpjck^n n/oortgangh: de l^elcl^ grootghe-^ight

ghehadt hebben tot ^oorderinghe yande ouervloedighe Vruchten

die Ignatius met fijne Societeyt in de H. Kcrcke falle kanten

niet en laefvoort te brenghen. Dit is het boecksken , waer
door foo menigh fonoacr bekeert is , ioo vele klooiters

vervult zijn, fommighc Ordcns de reformatie oock aen-

ueert het^ben, heel Chiiftcndom tot innigheyt des gheefts

ende
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cnde bctrachtinghe der volmaecktheydc noch daghelijcks.

verweckt wordt. Dan ghclijck het amber niet en treckt ^^^^_^,^^^,

als ghevreucn , ende de Ipecerijen hare klacht niet en ver- cuurL.

{\ reyden als ghcftampt, en het moil:aerc-laet fijne werckin-^^^^/"^

^he niet en doet als gemalen, allbo blijnen oock de heyme-^^'^'y' ^'J

ïijcke vruchten van dit boecksken der Exerciticn
,
gnelijckreprof-

'\w haer iaet verboighen, tot datfe met een behoorlijck ghe- *'^*^'

brnyck voor den dagh ghebraght worden . Die het met<?J^'''^/r

crnlle gheproeft hebben, fullen t mettcr daedc goedt doen. il"rvln:

Eenen Priefter,die meer camer-fpeelder was als Godcs die-

naer, om iijne guychelerijen endealderhandeboerten, dieHiftorix

hy met openbare vererghernilTe den vplcke voorhielide fel- ^°f-
P-'*

ne ghebruyckt hebbende, wierdt foo verandeit, dat hy met "" '

ccne koorde aen den hals op den preeck-lloel qnam, ende

«Idaer voor eene groote menighte dei: omilaenders mee

fulcke beweeghelijckheyt vergiftenille badt ouer fijn boos

ende fchandaleus lenen , dat hylb allegader in traenen dede

vloeyen.

TeMeflinewas een iongh edelman van alle tucht af^

ghcweken, wien noch kerckcrs,noch galeyen, noch andere

dierghelijcke caftijdinghen konden tot fijnen pHchtdoen

keeren : d'Exercitien alleen van S. Ignatius hebben vanden

wolf een dweegh en buyghfaem fchaep ghemaeckt. Sulc-

ken ghewelt heeft ouer 'cghemoedt dit gheeilelijck werck.

Wy hebben ghefien datter vele bciaerde ende diep-ghewor-

tclde vijandtlchappendoor defen middel uyt de nijdighe

herten gheroeyt gheweefl zijn-, vele toornighe, onkuyfchc,

ghierighe menfchen in faechtmoedighe,fuyuere,milde die-

naren Godts verandati jae oock loden en tooueraers van^^^
^^^^

hunne hertneckigheydt ende duyuelfchen handel tot ken- ^uï/^w^/j

nilTe van hunne dwalinghen ende fauten ghekomen. Soacteyt

Wac de Societeyt belanght, wy moeten bekennen dat<|^^^^'

Hh X h^tden.
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het Godclijck vier , 't welck wy eenighfiiis de wereldt door
ghedraghen hebben , eerftUjck in dit boecksken vanden
H. Ignatius ghevonckt heeft, ende hier aen noch dagelij cks

den ijuer onileken wordt , niet alleen vande werck-üedcn
die akeede inden wijngaert des Heeren aerbeyden, maer
oock vande Nouicien die hen daer toe bereyden: wekker
aerdtende rechtfinnidieyt voor alaen defen toec-fteen ghe-

proeft wort.Soo dat het geenfïins te verwonderen en is, dat

den H.Carokis Borromxns,de H.Terefia, den weerdighcn

Abt van Licfllcs Ludouicus Blofius, cnde Moeder Anna de
San Bartholomé, ende meer andere uyt defe mijne al mede
ghetrocken hebben hun gout vande Godtlijcke lieftle, mee
de welcke fy den aenvangh ende voortgangh huns gheefte-

lijckenleuens totten eyndetoe heylighlijckverciert , ende

verdienftelijck berijckt hebben. *

wat of- Dies niet teghenftaende
,
ghehjckden nij dt altoos de

^hMen ^'^^"'^^^"we vande deught is, foo heeft dit boecksken grooten

teHeH. opval ghelcden , niet alleen vande ketters in Duytflandt
( 'twelck tot eere moghte ftrecken ) macr oock van fommi-
ghe Catholij cke in Portugael; by de welcke,in fonderheydc

te Coimbre, voor ghewis ghehouden wierdt, datfe groo-

te vremtheyt van verfcheyden ende fèlfaeme fpoken faghen
Kiftor. alle die hen in dit boecksken lieten oefFenen. Welck ghe-

iT ^'''r"cht foo verre geloopen is,dat den Cardinael Henrictfs aen

den Redloor vande Vniuerfiteyt belaft heeft, hier op te let-

. ten, en wettelijck onderfoeck te doen. Maer iboder een van

den hoop, die fulcks feyde gefien te hebben,met bevallijck-

- heydt aen den Notaris (die't opfchreef ) verklaerde, dat hy

fyfèluen gheduerende d'Exercirien ghefien hadde,ende ke-

ren kennen , om der fondcn wille, als een kelijck ende fcer

fchroomelijck monfter y is de kluchtighe andwoorde voor

eene löfbaere waerhey t opglienomen, ende de leughcnach-

tighe
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tighe maere als eenen roock ganfchelijck verdwenen.

Noch meer dinghen zijnder die wy toe lofende verwon-
dcringhe van dit boecksken moghten verhalen j dan ont-

gheue my alles, om een woordt oft twee hier by te voeghen

vande Exercitien relue,hoedanigh die zijn, op wat maniere

ly ghedaen moeten worden , wie, wanneer, en tot wat eyn-

de nen inde felue bshooren te oeffenen . Hun wefen voor't hoedae-

cerft beftaec in een grondigh onderfoeck van fijn eynde , fjtgh dte

waer toe men van Godt ghefchapen is , ende der middelen ^^"'^

fioe men die gebruyckt oft misbruyckt ,• waer in gevonden

wordt de kennilTe fijns fèlfs, Icydende tot een' oodmoedigh-

heydt ende beklagh fijner fonden. Ten anderen in eenen le-

nenden voorflagh van't aldervolmaeckfte beeldt Christi,
'twelck wy in alle deughdelijcke manieren moeten conure-

feyten, nae dat wy c^c fonden nu verfaeckt hebben. Ten
derden, in een* ondcrlinghe ende foete verfaeminghe met

Godt , de welcke de ghelijck-eenighcyt , als moeder vande

Iiefde,altoos plagh voort te brengen.Ende dit zijn de dry foo

vermaerde weghen des gheeflelijcken leuens, waer van den l>eftaen in

eerften, den fuyuercnden ; den tweeden, denverlichtenden; ^^ ^^*'

den derden, den vercenigcndcn wegh ghenoemt wort. Om *

de welcke nuttelijck nae den oprechten gheeft van S.Igna-

tius te wandelen , moet men fyfeiuea immers voor eenen 9#^^

fèkercn tijdt ontblooten van alle uytwendighe bekpm-
meringhen,ende buyten 'tghewoel der menfchen in een ftil

vertreck alleen met Godt handelen , om fijne ftemme beter

te vatten, ende fijne gratiën ghetrouwelijcker waer te ne-

men. Maer ghelijck, hoe clefc weghen hcyligher zijn,

hoefedieste flimmere ftraet-fchenders hebben, diefè mtt^^y^'f-

hun afgunrtigh bedrogh onveyl maken \ foo ifler bonen al

van noodedatfe eenen bcftierder oft leydtfman hebben <Mq

hen laton oeffenen, aen den wekken fy al hun voorvallende

ghedachten, bekoringhen
,
gheneghenthedcn , begheerten,

Hh 3 iii-

vertrec.

in een

man^
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infpraken, infumma hun heel Iierte ganfchclijck openen.

Waer door den Paus Gregorius den XIII. beforght zijn-

de , als hy vei'ftondt dac den Cardinael Georgius Radziui-

iius met fijnen broeder Staniflaus,fich rot d'Exercitien wil-

de begheuen, aen P.AchillesGagliardus die beuolen heeft,

die in defèn handel wel bedreucn was , dat hyfe beyde met
fijn voorfichtigh bcftier behoorlijc foude oeftcnen,ghelijck

hy oock ghedaen heeft, met een onvergelijckelijcke vrucht

van heel Polen , diedaer uyt ghevolght is. Defen Icydtf-

mannen ftaet het toe, te oordeeien vande bequamigheyt der

perfoonen offè goede herfenen hebben om alles te begrij-

pen : want daer gheene krancke hoofden ende lofle finnen

mede en konnen bedijen. Daer-en-bouen t'onderfoeckeii

met wat meyninge men die gaet beghinnen,ofhet is om be-
dieften raedt te nemen ouerde kcufe vanden iliaet des leuens:wek-

nii^Van ^^ ^^^^ ^^^'^^ vande vornaemfle redenen is , die men moet.

Cjodts waer nemen om d'Exercitien te doen
;
ghemerckter ghee-

roep, nen fekerderen middel en is om Godts wille ouer fijnen

roep te kennen.Oft wel,als men nu de verkicfinge van ftacf

ghedaen heeft, of het is om den feluen Chriftelij ck,nae ad-

uenant de volmaecktheydt die'r in vereyfcht wordt , ten

eynde toe uyt te voeren, ghelijcker vele Prelaten der heyli-

fherKercke ende wereldtlijckePrincen noch daghelijcks

oen. Soo veel ons aen-gaet, die vande Socieceyt zij n, heb-
vwrden ben voor ghewooute alle iaren acht oft thien daghen langh

"tmll^
inde feluehen te oeiFenen , ten eynde den gheell, waer hy

Soctetejt iewers in moght verflapt oft vervallen zijn , met fboda-
ghciam. nighen inkeer wederom gheflijft ende opgherecht worde;

't welck, Godt lof, met fulck eaie gheluckighe uytcom-
fte bevonden wordt te ghefchieden, dat wy een groot deel

vanden Handt ende welvaren onfer Religie aen defe Exer-

dcien van onfai H,Vader moeten toefchrijuen.

HET
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HET SEVENSTE CAPITEL.

V(^^nde ghedlcnïti^heydt der Societeyt int hjïifien

ramde ptevme menfchen^ die met de haeftlghe oft

anderefieckten ende onghepmüenheuanghen zijn,

DE Societeyt ftiert altoos haere ganghen nae ck voet- Dm %-
ftappen van haren Vader den H.IgnatiuSjdie in't be- ^^'<^^^-'^^

ghinfcl fijner bekecringhe te Manrefa meer forghende voorjurght

andere behoeftige menichen,als voor fyfciuen,van deure tot -^"or de

deure ghin^h bedelen: want als hy na eenighe penninghf-'*^"*^'

kens oFt eetware vergadert hadde , riep de fchamele lieden And. Lu-

by den anderen op de hoecken vande llraeteny ende deyldcA^^ '^'

al fijn' aermoede wederom uyt.Soo nochtans,dat hy hier in

de gheeftelij cke bermhertigheyt meer voor ooghen hadde,.

als delichamelijcke; want ghebriiyckte defe gheleghent-

heytjOni dit onwetende volck te leeren al dat hunne Taligh-

heyt aenghingh. Onder-tiilTchen, ghehjck oock d'acrmoe-

de onbclchoft ende qualijck ghemaniert is^ moeite hy
veel moedtwilligheydts van fijne voefterlinghen lijden .*

't welck hy al-te-mael leer gheerne met een* onverwinne-

lijcke patientie verdroegh , om hunne fielen te winnen.

Nae het verdeylen van fijn' aclmoelTen ghingh hy nae het f» -^mv

^ail-huys omde fiecke te trooften en te dienen : daer 21)11- Z-^"^'

ac, vermaeckte hy hun bedden , wiefch de vuyligheyt van-

de wonden af, iae, om eene heerlijcke vicStorie ouer (y

fcluen te behaelen , foogh oock en leekte het etter vande

ftinckei-tdfi feercn. Niet min en moghten de kinderen doen, f""" ^0^-

als defen ijucr van hunnen Vader naevolghen . Dacroml,'2£-'"'

d'ccrile Patres te Vcnetien ghekomen zijnde, om van daer rw,

voorder nae 'theyligh landt te fchcpen , hebben dies acn-

craendc
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gaende niet met allen onder hen ghelaten van alle gheefte-

lij'cke ende lichamelijcke ghedienlligheydt , die men den
s. Franc, fiecken plagh te bewijfen. Onder al fclieen uyt den ijucr

rt^r ^^^'^ ^- Xaueriiis, vanden welckcn hierom den Paus Vrba-
Bnlla nus ghetuvght inde Bulle van fijne Canon izarie, dat hy
Canom- ^^f Jldcke iJiertghejidt der liefde aen d'aerme fecke menfchen

inde gafi-huyfen ghedient heeft , dat hy [elden <-um henfcheyddei

ende n,et fulcken ^erfleruen der jinncn de 'uuylfle Toereken uyt-

ghevoert j dat hy meniohmael 't (ïinckende Icciter ghedroncken

heeft j Ipaermede hy de tvalghelijcki cnde ongheneejhaere fioeeren

afghe''^affen hadde. ^Maer aljfe nu m doodts noodt '^aeren , dm
ijergAt hy oock^fijn eten enflAepen^ ende <-U(in Godi'-uernerckt

zjjnde, en '-verlietje noch by daghen, noch by ndchtcn , dat doende

met foo blijden ghelaet ende ghe'^illighen mcedt, dat men feyde

dat 'tfijne ghenoeghte "^oi aen de krancke endefieruende menfchen

te dienen. Sy hadden t'famen een verdragh ghemaeckt,eerfe

hen in verfchcyden gheweften verdeylden, nerghens dan iw

gaft-hiiyfen op te trecken,om den fiecken ce dienen. Ouer-
p. Lai- iulcks P. Laines met Canifius te Loretten ghekomen zijnde,

"'r'.Boba-
^^'^'^^ ^' Bobadilla feliie kranck wefcnde te Regenfborgh,

diila, zijn derwaerts ghegaen: ende hebben oock met (ïecke leden

denkrancken ghedient, niet teghenllaende datfe van vele

trefFelijcke perioonen t'hunnen huyfe ghenoodt wierden.
Tfaiw, P.Iaius, biecht-vader vanden Hertoghe van Ferraien,plagh

hem uyt het hof nae het gaft-huys te vercrecken, fegghende

dat hem veel aenghenaemer waeren de fwaere reuckcn der

ficcke die hy diende , als de foete reucken der hoiielinghen

die hy vloodt. Den Cardinael Henricus van Portugael te

P^Myro, Mora in't gaft-huys komende,heeft aldaer P.MyroProuin-

ciael van d onfe, niet forider groote verwonderinghe,onder

d'anderc fieckc ghevondcn , oogh-fchijnchjck en metter

daedt fiende vi'aerachtigh te zijn^ dat de Patres hun werck

maken
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maken vande krancke behulpiaem te zijn, oöck toif

hun cyghen onghefontheyc roe. Wat en heeft P. Laines

en andere aen degequetfte foldaeten niet ghedaen,als Vega

den Vice-roy van Sicilicn , Africa een ftadc van Barbarijen

belegerde? niet alleenen heeft hyfe ghefpijft, maeroock

hunne wonden gefLiyucrc, met faluen verfoet,met doecken

bewonden, cnde in alles bygheftaen. Wat dienften en helpen de

docnfe noch daghelijcks aen de felue inden legher nier?^^^'^'*^'

fy bewaeren hunne fielen, (y beforghen hun lichaem,fy

vcrftercken hun ghcmoedt, fy befoecken de fieckc, fy

trooften de ghevanghene, fy helpen de fteruende, fy begra-

ucn de doode. En om alles in't cort te fegghen, en laeceii

ghcene moghelijcke ghedienftigheyt achter, oock metpe-
rijckel van hun leuen.

Dit en kanmen niet klaerder fien als inden tijdt van de dienen'

pefte,wanneer fe allegader hun lijfwaeghenom dcycïUc-'"^' P^^'*

tene fieckeby te ftaen : hoe wel defèn dienft niet alleen te

velde onder het krijghf-volck, maer oock ter zee onderde
matroofen , ende noch ouervloedigher inde fteden onder

d'inwoonders gheploghen wordt. Van ons Ncdcr-landt

moghen wy fegghen, darter fchier niet een huys oft CoUe-
gie en is, of daer zijn verfcheyden Patres uytgheftek ghe-
weefl in dierghelijcken noodt, om de goede ghemeynte ts

helpen. Hoe veel van die hun leuen daer in ghefchoten

hebben,maghmen uytter ghiflen fpeurenin die van Ant--z'v^<^lf«

werpen alleen, dacrdcr tot vierentwintigh toe binnen
''"" ^^"

corten tijdt tot een' offerande van defe Chriftelijcke liefde*'"''

ghcworden zijn. Elders wel min in ghetal, nochtans vele,

ende met gheene mindere vierigheyt : ghemerckt het ons
allen kennelijck is , hoefe ghelijck om prijs ^hcloopen en-
de acnghehouden hebben, dat hun defe glieleghentheyt
vanden euen menfch te dienen, voor andere foude ghejont

I i worden-,
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worden ; 'twelck nu bekomen hebbende
,
ghinghen foo

bly ende vlijtigli inde doodt, als oyt lief- hebbers der wc-
reldt nae feeften ofc bruydloiten deden. Daer zijnder on-

der hen foo ijuerigh gheweeft, datfe by ghebreck van dra-

ghers de fieckcfelfs op hunne fchouderen ghenomen, ende

onder het dack ghebraght hebben y andere die met leede-

ren door de venjfters ingheklommen zijn, om by de flec-

ke tegheraken, die fonder men-fchelijcken trooft tuiTchen

de doode op hun fteruen taghen. Sommighe oock die

'tvier nu mede ghevat hebbende, met omwonden hoofdt„

( hoe fwaer het hen viel) eucn wel de verlaetene fielen gin-

ghen tot de falighe eeuwigheyt berevden, diefe feluc korts-

aaer nae verwachteden, ende (glielijckte hopen is) in-

ghinghen. Soo fterck is de liefde, datfe oock inde doodc

de doodt verfmaedt, ende, ghelijckaen't vier, niet op cih

houdt van wercken, foo langh alfiCc voedtfel van. haera

vlammen vindt..

HET ACHTSTE CAPITEL.

Vanden arhejdt ende 'vruchten der Sociëteit

onder de Heydenen,

Ot noch toe ifler voor 'tmeefle deel ghefprokeit

vande dienften der Societcyt 6k.{c aende H^Kercke
binnen Europa ghedaen heeft. : de welcke hoe welfe niet

weynigh oft gheringhe en zijn , krijghen nochtans ee-

nen grooten aenwas vande dry andere deelen der wereldt,.

Pw ?}«fr daerfe al mede verfpreydt is. Sy liet haervoorftaen,. niet

^'^^^^ met eencn eer-fuchcighen moedt (als Alexander) maer

fiecki em vc\Qt cenen ruym-hertighen ijuer
(
ghelijck Paulüs) dat

mtHVTJt eene wereldt aen haere liefde te en<^he was : waerom wiU
iivcuk. ^

tg.
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de noch verder pooghen, ende den ftandart des H.Cruys
onder het vendel Iesv by onlc teghen-voetenaers tot

d'uyterfte paelen van Afia, Africa encle America toe voe-

len. Dit voornemen ghehjckfc door Godts gratie mee
cenen grooten moedt beftaen heeft, alfoo wordt het noch

hedenl^aeghs met gheli-jcken ijuer uytghevoert, den Hee-

ie fulck een voorfpoet aen hunne gheeftelijcke wapenen
des Chriften gheloofsgeiiende,datnoch de Griecken,noch

de Romeynen tTamen met alle hunne viólorien foo vele

landen vcrouert hebben, als wel de Societeyt Rij eken en

Prouincien,op min als een' eeuwe, ten deele met het waer-

achtigh ghelooue verlicht, ten deele aen 'tfelue ghehee-

lijck onderworpen heeft. Den H. Xauerius was den eer- ^,",^ i!^7

ften , die de bane aende glorie vande manhaftighe daden voor,

der naecomeiinghen opende. Defen wierdt ten verfoeckc

van loannes den III. Coningh van Portugael , vanden «?<""/«"ƒ*

Paus nae Ooft-Indicn gefonden; wiens Rij eken hy fchier 1^ .^^^^"

allegader met eenen onverdrietighenarbeydtende onver- /«</«»,

moeyde vlijtigheyt, nu te water, nu te lande , door me-
nighte van perijckelen ende onghevallen, doorloopen

heetr, laetende ouer al in'tafworpen der afgoden, ende

'toprechten der cruy(ren,ontallijcke teeckenen van fijne

vruchten die hy inde bekeeringhe derongheloouigerdcde.

Van hier is hy nae laponicnghereyft, een Rij ck tot dien ^"^/^"^

dagh van't licht des Chriften gheloofs onbefchenen, al

wacr foo hy nu dry Coninghen met cenen onuytfpreke-

iijcken hoop volcks bekeert hadde, is van fijnen ijuer nae

China ghedreuen , om oock met verbeurte van fijnen hals

(des noodt waere) den ingangh van dit maghtigh landt "^C^^*

te openen , voor defen aen alle vremdelinghai, ende dies
'"'

volghende aen't heyligh Euangelie gheÜoten. Maerinde
hauen van Sanciano ghekomen zijnde, hcefter, ghelijck

li i eenen
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eeneii anderen Moyfes voor de deare van'c langh-ghe-

wenfchte landt van Beloften, die van't eeuwighleuenghe-

vonden,als hy meer vanden ijuer der {leien, als vande

korcfe uytglieteert,in't beghinfel ( foo hy het nam) van fij-

nen loop, d'alghemeyne fchult van onfe fterfFelijckheyc

aen Godt, den vergelder fijns arbeydcs,met een faligh eyn-

^^^'S^"iMe betaelt heeft. 'tGheuoelen van Thomas Bozius is, dat

'alle de ketters t'famen van SimonMagus af (die den eer-

ften was ) tot Caluinus , oft oock den iaetften van defen

tijdt toe ( die vry al wat veel duyfenden in ghetal foudea

zijn ) foo vele fielen niet en hebben van't heydendom tot

de kenniffe C H R i s t i ghetrocken , alfler wel Xauerius

alleen tot het waerachtigh ghelooue ghebraght heeft:

want doch den aerdt der ketteren is , niet de fielen der

ongheloouighe tot Godt te bekeeren, maer (ghelijck den

vijandt-menfch van't Euangelie) hun onkruydt ouer die ai-

reede bekeert zijn, te faeyen, en die te verleyden.

wordt De voet-flappen van Xauerius hebben vele andere vaii-

gevoight de Societeyt ghevolght: welcker vruchten men fpeuren

^^^^'"'" magh uyt den oogllvan een iaer alleen, allTe bouen de'

dry-hondert-duyfent fielen aen 't heyligh ghelooue ghc-

wonnen hebben. 'tEen iaer is wel fomwi) len wat fchaerfler

ghevallen als'tander^ doch gheen foo flceht, ofvele duyfen-t

^v vele fielen zijnder inde fchuere des Heeren inghevoert. Ende

^qhln'en
^^^^^"^ ^^^^y befondct in Indien en laponien, vele Conin-

l.anden ghcn CU Priuccn met vrouwen en kinders: welcker nac-
kkecren. ^^^^ om de mcnighte ick voor by gae. Doch ^a magh niet

verfwijghen denConingh vanTamba, die nae fijn doop-

fel noyt te velde en ghingh , of hy en voerde den foeten

naem Iesvs in goude letteren bouen op fijnen helm, ach-

tende dat hy de meefte fterckte teghcn de vijanden hier in

ibude vinden: noch oock de Coninghen van Saxuma endc

van
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van Omura.Waer van den eerftcn, foo haeft hy met 'they-

ligh water ouergocen was, den atgodt met iijn' eyghen

handen gliebroken,ende den tempel des felfs in brandt ghe-

fteken heeft: den anderen veertigh dierghehjcke afgodifche

tempels ter aerde gheleght , niet fonder gheuaer van op-

roer, ende van fijnen Staet te verhefen. Hy waseenen van

die dry Coninghen , die hunne neuen als ghelanten uyc

laponien nae Roomen aenden Paus Gregorius den XÏII.

fchickten,om inden naem van hunne Rijcken behooriijc-

ke ghehoorfaemheyt aende H. Kercke ende den Apofto-

hjcken Stoel te bewijfen, als bouen in't tweede Boeck bree-

der verhaek is.

Alle defc, ghclijekfe met het meefte deel van hunne on- St^ncU-

derfaeten veyligh ghcweeft zijn om in C h r i s t v m te
T'^^'-^'ff^

ghcloouen, alfoo hebbenfe hen oock feer dapper ghetoont menwe
in fijn' eere te verweyren,ende volftandigh om fijnen hey- chrip^

lighen naem teghen alle tormenten en tyrannen te belij-
"^"'

den. Gheene vieren noch wateren, gheene kruylTen noch

ftaken, gheene lancien noch iweerden, gheene pijn-banc-

kcn noch paleyen hebben oock den moedt der kinderen

konnen breken ; ick late ftaen van bedaeghde mans en

vrouwen , der wekker vele duyfenden met kruylTen en

Roofen-hoeykens inde handt, de martelie van hunne mc-
de-Ch riftenen quamen vereeren , ende hen aende beulen

piefenteren, omeene ghelijcke doot uyt ghelijcke reden

t'onderftacn. Waer door al euen eens ghebeurt is ,
ghe-

lijck in't beghinfel der H.Kercke(daer't Martelaeren bloedt

'tfaet der Chriftenen was ) dacter oock gheduerende de

grouwfaeme vcrvolghinghe, die daer eerit in't iaer 1594.

opgheftaen en noch niet gheflift en is ( namentlijck van't

iaer 1603. tot i6iz.) bouen de twee hondert en neghen-en-

dertigh duyfcnt mcnfchcn door de Societeyt alleen tot het

li 5

'

Chri-
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Chilllen gheloouc ghebraght zijn. Men foude niet meer
konnen wenfchen , oock ten rijde van mfte. Soo dat wy
voor ghewis moghen houden ^ dat dit onweer aende liey-

lighe Kercke in ïaponien niet min dienen en fal tot voort-

gangh, als de kalmte foude konnen doen.

Ver- De beghinfelen van China zijn fwaerdcr in arbeydt, en
fcheyden minder in vruchtai gheweeft, te wijle daer groot ver-

£hmm ^"^'^ ^^^^^ moeyelijcklieyt te iwelghen viel om den in-

cluna, gangh in dit Rijck te vinden, ende nac dat dien noch ge-

baent was, den ijuer noodtfakelijck met groote befchey-

dentheyt ende voorlicht ghematight raoeftewordai, op
dat den ontijdighcn drift het teer faet niet ai foude in fij-

ne cerfte fcheuten verfmachten. Euen wel en is defen ac-

.ker foo onvruchtbaer niet gheweeft, ofhy en heeft ecnighe

fchoouen ghegheuen , die ons voor de naevolghende iae-

ren alfoo goeden oogft belouen,alirer erghens in heel Oo-
Trigaul- {^cn te verwachten is. Dry Princen van Coninghlijcken

jrebus Si- ^^^^ zijnder met haere moeder, haere dochter ende neef-

nenfibiis. ken ghedoopt. Item vele andere vandc aenfienelijckftc

xles Rijcks ; aen de welcke allegader den wegh ghetoont

heeft dien vermaerdenMaiidarin Paulus, van wien men
fegghen magh, dat hy, naeft Godt, den principaelften pi-

Jaer is , foo vande Chinoifche Kercke, als vande Societey

t

aldaer. Nae dat hy om fijn'' uytnemende wijfheyt en we-
tenfchap voor raeefter ghegheuen was aenden ionghen

Coningh,heeft met eene wondere bevallijckheyt fijn herte

foo. verre ghewonnen , dat hy hem nu niet mm ghehoors

Ain gafom d'uytlegghingc vande Chriftelijcke wetten des

gheloofs, als de politijcke van fijn Rijck wel te verftaen.

Dus heeft hy oock terll:ondt,inden eerften aenvangh fijner

legeringhe, alle d'afgoden uyt fijn Hof ghebannen : foo

-daï het nu gheenffins vremt en moet dunckcn, datter inde

hooft-
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hooft ftadt van Pequin alreedc vijf-cn-dertigh duyfènt

Chrilleneii ( onder de welcke vijftigh gheinedene des

Coninghs, twee Iiondert van Coninghlijcke afcomfte,

vier lionderc foo Mandarincn, als andere ghegradueerde

mannen zijn) ghevonden worden. Ecne beklaghelijckc

fake iflèr , her groot ghebreck van werck-lieden : want
daeranders niet en ghebreeckt om de naebuerighe Rij eken

allegader aen't rijck Christi t'onderworpen.

In Afriken, ende befonder in Ethiopien, heeft deSo-/» Afr9^

cieteyc mede groocen buyt vande Heydenen endc de Schi-^"'

fmatijcke voor de H. Kercke behaelt. P. Silueria heefter

den Coningh van Monomotapa , met dry hondert van

fijne houelmgen gedoopt,nae dat hy by naehteeen vifioen-

van Onfe L.Vrouwe ghelien hadde , infghelijcks dien van
Inambanes mee vrouwe en kinderenden alle d'onderfaetenr

byde welcke noch moeten vervoeght worden fèuen oh
acht andere Coninghen die met het aenvcerden des ghe-

Ibofs, eenai ruymen wegh aenden ijuer der fielen ghc-

bacnt hebben. In Abaffien ( datmen het rijck van Prefte

lan noemt) ilTec nu voorfpoet,. nu teghenfpoet gheweell,,

Dae aduenant de vafl;ip!,heyt oft wanckclbaerhcyt deiKcy-

feren. Sommighe hebben onder-tuflchen de dolinghen af-

gegaen, endede Roomfche Kercke voorde waere aenghe-

nomen; maer lictenhun herte korts daer nae wederom ver-

flingheren door de Schifmatijcke. Nu onlanghs in't iaer

l^rj. hadde den KeyferSaltham met fijne kinders ,. broe-

ders endc neucn, 'tlamcn een groot deel van fijn ander

maeghfchap,ende den adel,met den meerderai hoop vande

Gheeftelijckc ende wereldtlijcke Ouerigheyt, als oock
dry Keyferlijcke Icghers, ende bykans alle d'inwoonders

van verfchcyden fijne onderdanighe Rijcken, openbaerc

belijdeniflc ghedaca vaivtCatholijck Roomfch gheloo-
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vie. Eiide fier, als ofd'ongheftadigheyt aen die völck inglie-

^boren waere, een onverwachte wolcke heeft niet langh

daer nae alle defen fonne-fchijn leelijck ouertrocken ende

verduyftert : dies niet te min heeft de Societeyt met een

kleyn handt-vol werck-lieden niet laeten groote bekeerin-

ghen te doen, befonder onder de Heydenen, die dit Rijck

onderworpen zijn, vande welcke fy'er binnen den tijdt

van diy iaeren, by de dry-en-veertigh duyfent koppen ghe-

doopt heeft.

in VV'efi
ïii'^^ Weft-Tndien hebben, Godt lof, d'ouervloedighe

indien, vruchten der ghewonnen fielen ieer rijckelijck den arbeydc

betaelt, die r aen befteedt is. Mexico voor de comfte der

Spaignaerden was eenlant, daermen iaerlijcks aendcn duy-

uel ilagh-ofFerande dede van vele mcnfchcn : nu is het by-

kans heel onder het fbet iock Christi , ende doet offe-

randen van behaeghelijckheyt aenden lenenden Godt. In

Cinaloa en nieuw Bifcaien zijn uyt de klauwen des hel-

fchen vijandts,gheduerende den tijdt van omtrent dertigh

iaeren , wel tachtentigh duyfent fielen ghetrocken : inde

omgheleghene plaetfen hebbender hier ncghen-en-feftigh,

elders min oft meer duyfenden, ghelijcker handt hethey-

ligh doop{èl veribcht. 'tSelue ghebeurt in Peru , iw Chili,

inde Philippinen, in BrafiUen, in Paraquarien,ende ande-

re barbarifche landen , daermen de wilde menfch-eters

gaec naeiaghen, ende met alderhande lieffelijckheyt ende

fracyiglieyt uyt hunne hollen en moort-kuylen locken,om

die tot het gebruyck van reden ende de kennifle der Chri-

ifelijcke waerheyt te brenghen. Welcke iaght hoefe edel-

der is om der fielen wille ( die door Godts dierbaer bloedt

ghekocht zijn) hoefe de iaghers oock moedigher maeckc
om ^heenen arbeydt te fpaeren, viinde felue t'achterhaelen..

Ettelijcke hondert duyfenden hebbender aireede hunne

onmen-
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onmeRfchclijcke wreedüheytmet de Chriftclijcke faecht-

mocdigheyc vcrandvit. Meer foudcn het doen, waerender

meer Patres: want het ghetal vande werck-Ueden, by mae-
te vande groote menighcc der Barbaren, alsgheen en is.

inder voeghen datmenfe daghehjcks fiet onder den laft

befwijcken, ende van vcrmoeythcyt vergaen , dies te lan-

gher weerdic^h te leucn, hoefè noodtfakehjcker zijn om
aen foo menighe ficlcn het eeiiwigh leuen te beforghen.

Nu dit beloop van onfc oefFeninghen ten cynde zijn-

de, moghen nietnaelaten 'tghewoonelijck vermacck van

ecnighe finne- beelden ende rijmen, als verdienden loon

van onfe werck-lieden , voor den vernioeyden Lefer daer

aen te hanghen, om naemaels teviijtighcr nac den vier-

den Boeck te fpoeden.

Kk. Wcrck.



258 EERSTE EEVWE DER SOCïETEYT lESV,

VVerck-lieden der Societeyt.

Omnibus omnia, 4
Ghel^ck

Acn leghelijck^

ICk^ hebb' een fiaewer aen defiraet,

D(ter fe ick^Hne daer henen gaety

Daerjte icks^ie daergaetrvoor by,

Soo loei n>itn d'een, als d'ander Jyt

En memandtfielt hier eenen pas^

Of ich^ kan'tfien in mtjnghelas.

Ick^ fie daer gaen een hoogh ghemoedty

Met groote fhjmcn &2 ^^^ hoedt.

Bn
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En met den deghen op d.e fy^

En al fijn kriechten op een ry:

Ick^ fie daer iojfers trots en prat,

Die hiergaenproncken Unghs dejladt^

En diegheduerigh nae den noen

Dtn tour <-uan a. U mode doen:

Ick^ jie hier meyjjens njan het landt

Met groote kgruen aen de handt

^

En dan ?wch boeren ouer hoop.

Een ieder brenght al "^at te koop:

Noch fe ick^ Lier ons buer-mans kindt^

Dat loopt gheduerigh teghen '^indt^

En jiet dat fjnen meulen draeyt.

Wanneer het minfle koeltjen 'iï>aeyt:

Ickjie een aerrncn blinden man

Diefjnen kofi niet Tvinnen kan,

cAl/een fo gaetfjn leeulpken '-ueur.

En leydt hemfo <-van deur tot deur.

Dit loordt in mtju gheUs eerbeek

^

En loatterfpeelt, en ivatter queelt.

En Tfatter ft, en "Jatterfaet.

En "Jatter komt , en ypattergaet,

En fet, Godt gheue fvie het -i\paer,

'tGloé rvertoontJe al euen klater.

En als iekohier tedegh' op kjjjck^

Ick^pe den fpieghel i's ghelijck,

Aen een die ieder Teel befnt.

En ieders felen heyl bemint;

Met -^ijfe iVtjs , met flechtefecht.

Met loofe loos, met rechte recht,

%Met bly '-uerbli]dt , met droef bedroeft;

Met ieder foo hy ons behoeft.

Kkt Den
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Den roep vande Societeytis, veel doen en lijden,

ïn vtmmque params. -[
Süo wel hereet

Tot Hoedt alspvueet.

DEn os flitet tujfchen bey^ *tzy totJlagh-ojferanden,

'tZymcteenrow^enfloegh te fn'pjden door de landen:

Hyflaet daer op en ic^achty en ü altijdt bereet^

oAls't hemghehoden "^ordt, te fiorten bloedt oft f^eet.

Is't dat hy <-uoor dien dagh heeft inden ploegh gaen f^eeten,

Leydt hem njry morghen ''ipeer, den arbeydt is '-uergeten:

Gheen prickelmoet daer zijn^gheen ficeep,gheen hardenjiock^

• Hygheeft den dlceeghen hab yry^illtgh onder 'twck-
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Mner doetghy hem die eer^ en leydt tot de aittaeren.

Dm toont hy dat hy Unit noch lijf noch bloedt meer j^aeren^

laefet ^oelop de bijl, en <-vreeH i^oor gheenen Jldgh,

Hy haeckt ooch^nae jijn doodt , en '^ou'^ tvel dat hy lagh,

Hy'^ou'^ Tï?el dat fijn bloedt d'autaeren moght Genieren:

Hy loouno loei dat hy Kacr '-uerhoulaen in quariieren^

Hy "^oulc -^el dat het <-uet al klfie op de '~olam.

En dat denfoeten reuck^ '-voor Godes aenjchijn quam.

ZJoorlcaer den echten lo-enfch njan al die njrome borHen,

Die nae Godtf-dienB alleen , en 'sloerelts Deelvaert dorfient

Daer hobbelt noch mhen Loiolas edel bloet.

Dat is dit hen noch ioch^, noch bijl ontjien en doet.

*tZy dutghy henghebmyckt in d'ongheboulcrde landen^,

€n dat Jy Jlaen de handt aen een deel roalo •xrerflandeny

S'enjhaeren daer gheen ficeet^Jy braden m defon^.

Op dat het dorre landt ten laetjien '-vruchten looTi.

'tZy datjy loeer den ploegh en acker moeten laten

y

En dat hen een tyran doet fleuren achter [Iraten,,

T)oet boeyen handt aen handt , en Jlek^n in eengat

Dat noyt oft fonder dief, oft moordenaer en fat:

*tZy dat hy hen dan noch doet o^ eenpijn-banck^ fmijten.

En 'top^Lehaelde f-uleefch met fout en eeck^doet bijten,

Ojt dat den beul een torts hen onder d'ocfels fteecktj

Soo dat 'tghebraden <-uet <-van bouen neder-leeckt:

*tZy datmen hen doet Jlaen en braden aen de flaecken,

Soo datmen anders met als enckel <7Jier fet blaecken.

Het ü hun laetjien '^enfh,fio fcheyden jy '•van hier.

En branden min door d'aerdfch, als door het hemelfch <-vier»

Dit is den kloecken aerdt : en doen, en tfaemen lijden,

Jn'tcenzjjn onvermoeydt, in't ander fch ^'erblijden.

Wat datter komt oft niet, den moedt die is ghe(lelty

Ojt branden m het a^ier , oft ploeghen op het 'ijelt.

Kk5 OcfTe-
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Ocifeninghen der Societeyt.

CaulTas mille falutis tiabet. -[ y^^^ .^^^^^^.

Denapo. \ /f
^/«^« ^^«^^^^ P'^

^^'f
'/'^^^

fpKcck:.
q^^^ f^^^ DoBorm hrief

Hier quam foeckin ftjn gherief.

Want al -^dt dees Heere?^ fchrijHeffy

Moet ick^hiergheducrigh njrijueny

En fkft^irnp ^^^^^ ^^^^ ^"^^^^

Dich^ils mttcr om eenen drmck
^ualijck^
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Ghtdijck, heefter iemandt quaele».

Of hy komt mijn droghen haelen:

Wie mijn apoteeck^ ^ekjjckt,

ZJindt terftondt d.xt hemghelijckt.

Wantghy fet , ickj^ebb' met hopn
Krftyden, fiiluen en firopcny

Wortels ,
poeyers, fpecery^

T'^intigh doofen op een ry.

'En dm heb icl^ mijn conpruen,

^alijck^ doenfe diefe demen;

Hier haelt een benxulode borB

Goey tiftnen '-voor den dorB:

Befuar-Jieen,foo jy hem heeten.

Die doet het fenijn uyt/^eeten,

€n triah^lj mithridaet.

Sommet, trooH ofoor a//e quaet.

Kortjen j teermghy '^ater-fuchten,

kloeten door^haer krachten '-vluchten-^

Ue uk, drijf de feeksen af
Schoonghy hadt een '-voet in"

tgraf
Doch al hitn ick. 'tlichaem heelen^

Dick^vls fit* het hert noch queelen^

Datmen gheenen ypinckel '-vondt

Dacrmen fielen maeckt ghefondt.

Dan , Godt lof, daer zijn DoEïoreny

Die eerjl onfen polsgaen fporeny

En nae dat de quaelen ^ijft

Schicken f> hun medecijn.

Heeft Loiola niet ghemfen

Die een ander had 'X'er^efen ?

Soo dan hebdy ^ijn o/t loee,

Brenght bier «^f« Recipe.

De
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De Societeyt helpt haaen cuennaeftenfonder loon van arbeydt.

jr. Omnes fiticntcs veniteadaquaSjVcnitc, emite f lek giet
' ^^' abfque argenro, & abfque vlla commuradonc. ^ Voor niet,

HEt ii een foet gherief^ ds midden in de fiedeti

Komt fprtnghen een fonteyn uyt hardenJieengbejhedm^

En dat een milden ijloedt fijn nat ten bejien gheeft^

ZJoor iemandt die noch pomp, noch temer fhuy's en heeft,

Siet, hoe deesfib're beeck^ komt rondom uytghe^ronghen.

En door een diepen ojal Hpordt hoogher opghedrongben^

Siet, hoe den naeften bergh fijn milden fihoot ontjluyt^

En gheefi al dat hy heeft ^ mperHfijn aders uyt»

En
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E» dit niet njoor^en ur\ het njloeyt op alle Jlonden:

Wie ü't die defen badboyt ijdel heeft gheVonde»?

VVie quam daer oyt by daegh, "^ne quani daer oyt by nacht

^

Dienae het "^ater hier int minfie heeft ghelpacht?

h't ddt by ofighéofal den brandt een huys kgmt '^atten^

Waer in dat fijn be'^aen de Ungh-a/ergaerde fchaften,

'tZy dat een dertel ktndt , oft roeckeloofemaert.

Heeft met het ^ler gheBeelt , oft dat niet fel be'^aert,

Is't dat een herden 'VorH aefroomen kgnit te binden^

Soo dat in heel de fladt gheen "^ater is te ^vinden-y

Heeft lemandt in dejon den heelen daghghejlaefty

En datfjndorfiigh hert met eens en ü gheUeft-^

Een ieder njindt hier baet, fy h^n een ieder helden

,

'tZy om een langhen dorU , oft haefle ^lam tefelpen:

S'en ar rvoor niemandt toe , al quaem daer maer een kindt,

Daer ü niet een foo hleyn, dt^ hier gheen trooH en njindt.

Verheft my die dit leeHy T»'en "billen ons niet roemen,

Doch eerghy iemandt hent , €n "üfilt hem niet njerdoemen,

Ick^feggh" de (jmpagnie,al fchijntJy o» foo kleyn,

Sy lAoeydt oock^dagh en nacht aen ieder in'tghemeyn,

Is't dat een dertel oogh met e^ oneerbaer loncken

Onfeken heeft nj hert, en dat ghy dat fet njoncken;

Is't dat nj ftd nu brandt, en 'voelt een fnooden luBs

Het is nj eyghenfchuldt, foordt dien hier niét ghebliifi.

Is't dat o» dorr' ghemoedt beghint heel te njerdroo^en^

En datter met een traen k^n njloeyen uyt nj ooghen:

Komt hier tot deesfonteyn , het "^ater dat hier <-Oloeydt

Is memgh man beghin dat hy in deughden bloeydt.

Dit fpordt rü oocl^ '-uoor ni€t en uyt der hertghefchoncken,

Waer aen foo mentgh menfch fjn "^ehaert heeft ghedromk^n-:

Is't dat ghy dtci(^ils komt, en a^an dit "^ater haelt,

Hoeghy meer fchulde» maeckt, hoe dat ghy meer betaek.

LI ^Hcc
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Het werckende leucn helpt het aenfchouwende.'

Defccnfus iuuat afcenfum. { jjl^/f^^hett,

At'^oon ich^ hy de kerckin niet.

Het ure-'^enksken dat ghy fet.

Dat heeft een "Cijfer en een- handt

^

DielDordt ghedraeyt op menigh tandt.

Het heeft pin -^ielkens altemael,

Bn 'tkjficksi^n datfpreeckt oock^pjn taei:

Vyant als den hamer dat eens tuc^y

En dat hyfch Tï^eer achter rucktj

In
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En foo gheduerigh fit op't lüf,

Terjiondt het klockéks» roept feerftijfy

En tck, leer rvanden laetfienjlagh

De uren n/ande» heelen dagh.

Maer hongh tck^gheen vhe'^ight daer aeff,

Niet een njan dtemael four^ gaen:

Wanty fiet , als deesg/ten op en neer^

Soo gaen de "^telkens "ioegh en "fpeer.

Doch, foo ghj toilty houdt n/gheficht

Een fpeynigh noch op dttghf^ight.

Siet, als het een maer nederdaelt,

Dan "üfordt het ander opghehaeh.

En reden dat het bouen gongh.

Dat loos om dat het ander fonck^.

Het leeghBe dat hier neer^aerts dijsi,

Maeckt dat het hooghfie opT»aerts rijH*

Vraeghtghy hier njan beduydem's.

En "jatter doch ghejlaghen ü^.

lck.figgh\ "Wanneer het Itchaemflaefty

Wanmer het hier beneden draeft,

'tZy dat het op de fioelen ftaet,

'tZy dat het nae de kerckersgaet,

*tZy dat het feylt ruerr' njan hetfirmdt^

*tZy dat het gaettm platten landt

y

'tZy dat het hier de tongheyt leert

^

*tZy dat het elders een bekert,

Hoe dat het <^an Godt merder gaet,

Hoe dat het hem noch naerder fiaet.

Daelt hier het een deel doorghetoighty

Het ander loordt oock^ opghelicht.

'tFonteynken dat fich 'theghBe dringht,

Dat is oock^dat het hooghfie (bringht.

Li 2. De
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De gheeftclijcke Oeffeninglien vanden H.ïgnacius.

fcherpen den gheeft in ftilte.

Denfa-
|her

iprceckt.

Operofa quies.. \ Mifnwerckwfithe fpvey/.

ICk^ kan mijn. ambacht "^d,ickj^es(: l»at ü 'van-faghen,

Enhoemen moet dooft hout hettandtgh ijfer iaghens

Doch kkjn heb dees kgnB njan nUmatidt iJiremdtsghehadt^

^ijn n/ader "^asW eer den beften f-vande ftadt.

Maerfethetü njanmod' dat ick^ ipat ruB by Tijjjlen^

Omfoo de botteJae^h te fcherpen en te '•vijlen

^

Ickjoael de tanden uyt met dit kleyn f-uinnighftael,

Wintftet , aen een goey fné daer hanghthet altmaet.

Vtei
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Veel fofhefjs mdecktfe bot, men moetfe dukpils -^^mn,

Ghelijc^als den barbier fjn fchaers moet dickmuelfeita^^

Oft all den timmerman die heeft dacr aen een kant

Voor bejtels en femoors den fl'Mp-Jleen by der handt.

lae felfsy heeft lemandt oyt fio Jcherpen <-vliem ghevonden.,..

Die nojt eens bot en luierdt door etter njande "^onden^

Chelijck^ een Engels, mes al l\>aer het noch fiofijn^

Dat dick^ils fnijden Ipilt, moet ^oeelghefepen zvjn.

'tGhebrttyck^maeckt alles bot , hoe/cherp het Idos te 'x>oren^_

Is't altijdt in de handt, de fné ü haeB Verloren.

En Joo het gaet met deus, fio gaet het met dengheefl.

Als hy o^'tfcherpfle is, dan bot hy aldermeeji.

VVte onder handen heeft een heel deel herdegafieny

Vol -peeren t'alle kant, vol onbefnoeyde qnajleny

En daer op fit enfi^^eet, en dat njan daegh tot daegh.

Wat tifonder dat dien krlightfomtijdts een botteJaegh}

aAl hebj'eenfineeghengheeB , nochtans met <x;eel te 'ïi>trcken

Het ftael bot meer en meer , allpiUen't <-ueelniet merck^ny

Die fin'ijden ander lie'nW tot een kgnfiigh hout;

^aer fiet haer eygbenJaegh blijftfelue bot en k^ut

:

En dat kgmt hen njan foo gheduerigh aen te iaghen.

Neen, ficherpt eens tuffchen bey , ter iQpjlfiet maet de fchraghen,

Ghy moet daer met de njpjifomtvjdts doch h^men aen,

Den gheeB -fbjl altemets den fiijp-fieen onderfiaen.

Maerfcherpt hem doch in ruB, "^ant blijfdy in het "boelen

^

Wat datghyJlijpt qft <-uijlt , dengheefi en fitl't niet njoeUn:

Vertreckt rf a;an het 'volc}(^ , 'tenminfim eens in't laer,

"Danfietmen "^aer't hem lieght , en itaer dat ü de fchacr'.

Onthoudt dan defi les 'vanfomtijdts 'if^erck. te fiak^n,

Soudtghy daer me der handt '-veel lichter door ghera^n.

T)ees mB is't befie "^erch^, alleen de rufte maeckt

l^aergh'anders ^oorbleeftflaen, datghy daer doar gheraeski'.

L 1 3
Het
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Het boecksken vandc ghceftelijcke OcfFeninghen is eenen fckei

ren kydtf-raan om cencn ftact des leucns te vcrkicfen.

Hac monftrat cundum, i Vraeght hier rAedt,

Eer ghy gaet.

ALs ghy een heer-baenpet fch in <V£elfratenJcheyden]

Dan toeet ghy niet "^at "^egh ofnae defladtfdleyden.

En daer pefpjckel ü, daer ü't een ftout beftaen

Een onbekenden "^egh met f^ijfel in te gaen.

Die gheenen leydtf-man heeft, behelpt Jich met te njrdgheni

Die "ioijs üj die en fal fjn leuen foo niet "daghen:

Dit -foeeghskin heeftgheen eynd',dit loopt in't eyndek^ótn,

ySen leyat recht toe recht aen, en 'Pander mijlen om:

Dees
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Deesfiraet die üfoo hol, men fi>eetter niet T»at mak^n^

Z^ol grachten en moreifchy daer ü niet uyt terak^n,

Een dooy-Uegh hier en daer fchuylt onder lü en k^uydt^

Dit paeyken draeyt en hrenght nj Ipeer op't felue uyt:

Dit leydt nj in een bofch ojol tigers en njol leew^en,

i5Men hort daer anders met dan kermen en dan fchreen'ipeny

Daer bleeffoo menigh man , enftorte daer fijn bloedt-.

Wie toon' my nu denfireeck^ dien ick^ hier howjpen moedig

E» Thefeuj had iJoor'^aer in Minos hofghebleuen,

Hadd' dAriadne niet hem eenendraedt ghegheuen,

*Dte hy in't ingaen a/afi aen al de "leghen bondtj

Soo dat hy licht daer nae den feluen uytgangh wondt.

(lAls't Ifaëlfche heyr door de "^oefiijn ghingh draelen.

En niemant daer en cvondt om nae den "^egh te taelen,

^y nacht quam een <-ulam yiers, by daegh eenfchoone '^Ick.j,

Die ghingh altijdt <-vooraeny enleyde 'sHeeren'Z'olck,'

Voorfchepen die by nacht omtrent de klippen -^aeren,

En^-uoeren op ghenaey ^van "bindenen njan baeren^

Mits datter maer een licht uyt Fharos toren hongh.

Dat maeckle datter gheen op banck^ oft klip en gongh.

En '-ureeH niet, "^ildy maer Loiolas boecksken lefeny

Het/al op 'shemels baen <-u eenen leydtf-man "ïoefen:

'tVVtjH nj de heer-haen in, men noemt het 'sHeerenbaen,

Om datter uloen Heer met 'tkruysü woor ghegaen.

Kruyf-flrdüen dolen doen, en nae den-ioegh m^cer giffen-,

Maer houdt dets kruyf-firaet ''i>ry,ghy kondt daer niet in miffèn.

Houdt ru by defe baen, en gaet de kruyf-Jlraet in,

Gaet vry daer't teeck^njiaet , en doolt njoortaen te min,

SHs quaet, maer "^el ghebaent , men moet denüpegh niet maken:

Schoon daer '-veel dorens z^n
,
ghy fult daer doorgheraken.

Wie ü't, die niet door'tjiijck,, oft door een quaedefiraet.

Veel iieuer dan werr' om, oft heel '-verloren gaeti

In
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In ftilte vandeghecftelijcke oefFenihghe leertmcn

fyreluen kennen.

J-
In flille kUerheytVtrgil. —< Nuper me inlictore vidi,

£.f/ö^.2. Cümplacidumventisftarec mare. 1. Sietmen de njvaerheyt,

LAetJimael ghitigh ick^Unghs denjiroem

Ouerpeyfen mijnen droom^

Dim ick, hxd by nacht ghehadt,

Datick,acn denoenerfat:

Bn den droom Hoos , dut het Rijck^

Niemandt hadd' oen myghelijci^^

t^Qemandt -van Joo groeten moedty

V^mandt -^m foo (del bloedt.

Niemandt
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Niemandt njmfoo hooghen [iaet^

ISliemandt njttn foo foet ghelaet,

'Niema.ndt a;xn foo -fitten grondt

^

'Numttndt 'uan foo rooden mondt

j

NiemMidt <-vxnfoo[achten hmdt^

Niemxndt nja.n foo blanck^n tandt

^

Niematidt njxn foo hlonten hayr^

'Niemandt '-uan ghefcht foo klaer:

Niemandt <~oan ons kecle Jladt

Docht my dat ietfchoonder hadt.

Macr als't droomen "^as ghedaen,

En denjiaep -nu heel njergaen

Ickjerjiondt mijn kleeren aen,

Ick^moef nae den oeuer gaen,

Ickjnoeji Iveten ^vanden flroom

VVatter loos van mijnen droom,

Hoe mijn hayr m ordenJiondt,

Ofhetftrert -^oj , bruyn oft blondt,

of mijn tanden lüaeren ~^it.

Ditftgh ick^njan lidt tot lidt.

Hier en daer hadd' ick^een buyl.

Hier en daer "^aft njry ^oat wuyl,

'Kvond' een fchrabbe f^ee oft dry,

Daer noch een lijckcteecken by.

Dat noyt heelde, noyt ghenas.

Noyt en -^ifi ick^, dat tck^'\\>a-s

Soo gheteeck^nt 3 foo mifnaeckt,

TJoor dat icl^ Doa^i hier gheraeckt.

Wiltghy kennen w^enflaet ?

Lttyfert nae gheen droomerspraety

Spteghelt V tn't Jlil ghemoedt.

Dat toont beter als den a^loedt.

M m ïn't
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In'c vertreck vande gheeftelijcke Oejffeningheii vindc-

men grooce fchatcen.

Sinetellebeatior. { Z]ttdtZ%at.

Dlefchatten njinden toilt^ en moets" opjlraet nietjoecken-^

tSMaer erghens ijerr' ijm k^nt , m hollen en in boecken:

Al njerr' uyt hetghefcht, en in een diepe mijn',

Daer "billetgoudtghefocht, en daer ghevonden T^tjn,

Soo njindt den grauer ooch^ loei eenen fchat '-verjleken.

Die daerghedoluen Ugh, daer noyt loot nae ghekeken.

'tWüt fomtijdts alfoo zvjn, alsm' ü in noodt en drmkj,

'En daermen'tmmH rverlpacht, daer n/indtmen fjngheluck.

Siet
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Siet defen aermen bloedt die gaet met eenen Jlrijckfin^

Siet, hoe hem defen pot al dick^ds om doet kjjckeny

Oj ntemandt daer omtrent op di'cn light en loert;

Uy is <-uol '-vrees en pijn raan 'tbUeyken datter roert:

Komt hem maer iemnndt aen, het "SV^rdt hem alghejlolen,

Datghy be'^aren'Wilt, datfoeckt en drcteght njerholen:

'tls allen fijngheluck^ en noythy rneer entreckt^

D.in als hy defen fchat in Jiilf alleen ontdeckt.

VVaer daer een ander hy, daer moght krackeel om rijjèn-y

Den eenen foud't hem mé, een ander teghen lelfen:
'tGaetfoo in alle recht, die met een ander delft,

ftAlnjindt hy erghens iet, en heeft niet dan de helft.

Soecktghy hier 'shemels gocdt, en Goddelijcke gauen.

Caet buyten alle '-uolck^ en 'smenfchen ooghen granen;

In'c midden <-van 'tgheTvoel, en 'f^ereldtfche ramoer.

En hadd' ickjjoytgheluck^, noyt tck^ daer loei by ''voer.

Hadd' ick^ te -i.'oren iet , dat quam ickje <x>erliefen:-

Dit dede my 't'-uertrecl^ en d'eenigheyt '^erkiefem

T)aer Ixnerd' tch^ altijdt rijck^y daer kreegh ick^altijdt "ïi^af.

Altoos fo njond' ick^ daer noch eenen nieWïoen fch^t.

Hier ü't dat onfe fel beH haerfortuyn kan maken.

En besl tot alle goedt en rtjckdom k^ngheraken:

Al datghy elders haelt,daer "üfordy njeelafquijt;

e/4/ dat ghy anders loindt , en is maer halfprofjt.

Hier graeftmen eenenfchat die niemandt en kan roouen;

U)te't eens -fpel heeft gheproeft, die kan het beflgheloouen:

Hy ojindt hier alle goedt die d'eenigheyt bemindt.

En die in ftilte fhuys met Godt alleen hem njindt.

Daerom "^af datghy doetft%y bidden, oft 'fzy lefen,

Maeckt nj ijerr' uyt 'tghefcht,maeckt doch alleen te "^efem

Soo hebdy heel denfchat, foo hebdy thien <X)oor een,

Noyt meerder iit gheluck^ noyt beter, dan alleen.

Mni 2. Genc-^
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Generale Communie.

Virgil.

Cithara I e s v. anagrammA.

Si potuit manes arceflere coniiigis Orpheus
'^'"-" "' '"" -i-L--.^ ^^-'usque caiioris.

Men YMckter uyt

Door dn gbeluydt.

'tl^ M ^gh zjjft alfio het -^ilt een fabel der Toeten^

J^Vj V^^ fabels k^nmen beft de ^aerheyt dickjoils "^eten.

Men feyty dat Orphens heeft doen komen uyt de hel

Dengheell njan Jtjne <uroule door het foet citherff^el.

Den helfchen hondt '-viel aen met alle drj fijn muylen^

Tot achter inde helgaf't loeer-fla^j 'van het huylen.

Die maeck^e daer de beeB, en hiel't foo langh alleen

,

Tot dat de heek hel terjlondt l»as op de been.

Meg£ra
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^k^icra trockj^oor uyt , en had het hooft bshanghen

Met ecfi dcelfivert njergift, met gheel-gheflne^te flanghen-,

t^aer "üut Jy dé oft met , of't eynd' njerloor fy 'ta/eldtj

S'en kondt mef^ederftaen dit altefoetghe^eldt.

Soo OrpheiiJ maer begonH defnaeren eens te raken,

Sy flonden altemael als hoornen, en aisjlaken,

Ofdaer MegaraJlondt, <~üoor niet Ivas al de kracht

^

ofQerherm daer t^as , ten haette oock^gheen ü^acht.

De <-vroif^ die quam daer uyt^daer Orpheus méghinghftrijcken^
Entvas't haer lief oft leet

, Jy moeften daer op kijcken.

ü^eemt nu het ZJage-vier in plaetjè '-uande hel,

lek, toon '-U alle daegb noch dierghelijcke (pel.

VVanneer door Jlecht heraedt den menfch foo komt te jlerueny

Dat hy <-uoor eenigh tijdt Godts aenjchijn noch moet deruen-y

Hem ^jolghtjtjn eyghen boet, en moet yoldoen voor aly

Ah! 'tmoedt foo fuyuer z:ijn dat altijdt blincken fal.

V.nfchoonjy in het a^ier nu -gorden als njerfonden,

S'en kcn?jen daer niet uyt , hun handen zijn ghebonden,

D^-n grendel die hen fuyt, die moet '-uanbuytenflaen^

Soo langh fy binnen 7:jjn, foo kan daer niemandt acn.

Maer TV^ m teghen-deel 'Svy konnen dit ontfuyten,

Soo langh ons leuen ducrt,fooflaen "iiy noch al buyten.

En met een foeter Jpel als cither oft als luyt,

Gheraken Ipy tot hen, en haelen die daer uyt.

Godts eyghen Vleefch en Bloedt, die -geerde Offeraride

Ontflaet die van de pijn, ontfuyt die droeue banden:

Dit is het cither-§f>el , dat heeft den Heer ghefielt.

Dat doet op '-uier en ^lam , tot 'iMor de hel
,
ghe'%e!t.

VVelaen dan,Chrifien menfch, raeck$ fomtijdis defe fnaeren^

Chy kgndt met eenen flagh ij tiaefte bloedt be'^^aeren:

Dat Orpheus noyt en dé, dat kondy met dees luyt,

Caet haclt V ijrienden leeer, en blufiht de rula^men uyt.

M m 3
De
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De Biechte.

Feitlingua medclam; { ^Z'IZtTen.

£L(tes! moet tc^dan hier noch duyfendt doodeuflemen,

I
Eermyds freede doodt dit lenen eens doet derueni

Is't niet een Ivreed^ doodt die diciirnael fteruen doet,

n)cLer ieghelijcli maer eens dit recht betalen moet ?

Soo dicj(pils als tck^fie een niei4r^e/on oprijjèny

Sal defe , fegh ick^ dein , 7nijn Uetfie ur' eens 'Ti^ij/èn?

Ah! moght ick^ maer eens flen mijn lenen ondergaeny

Esrnoch dit licht werfchijnt dat ick^hier op fie fiaen!

M
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lc\^ rot, ter'%njl uk^leef, <-van freyren en n;an loonden,

Ick^ hadde'r noch al meer "^lerdt daer noch plaetsgheojondeny

ü^t een Itdt ü gheheel, met een en ü ghefondt,

Daerzjjngheen bonden meer, 'ttJ almaer eene Ivondt.

"Een ooghen mck^ een ur\ een ur' Jchijnt duyfent daghen.

De [on dunckt my tejiaen, die altijdt pleegh te iaghen.

En eenen dxgh dunckt my te loefén duyfent taer^

Een loeeck^ dunckt my foo langh als of't een eew^e lt>aer.

V^t een ghejonde ur' komt defe pijn <-verfchaereny

Nu heet /c\ njaeren loei , met erger kannen njaeren.

Dit ü,alü hy kleyn, den trooH njun mijne pijn.

Dat die, hoe datf^ loaB, met meerder en kan z^n.

Wat klaegh ick, hier al ^an ? dit "^aer noch om ijerdraeghen.

En loaeren daer in't hertgheen loormen diemyknaeghen:

Al liggh' tck^ hier alfoo , al ben ick^dm gheloondt.

Noch droegh ick^t gherne al, "^aer maer dejielghefondt,

*Van buytengaet het heft, ^eel erger ü't njan binnen,

Daer lijd' ick, een torment dat niemandt kan ^verfinneny

Dees "bonden heelen noyt, 'kin njoel nu 'tander niet^

Die dmeefiepijn my doen, zjjn diemen niet enfiet.

Hier ^rees uk. bouen al in handen my te gheuen

TJan die my helpen k<tn , enfchencken beter leuen:

^iaer 'U>eet dat ick^ de doot fal lieuer onderfiaen.

Als dat tck, iemandt handts hier oyt laet karnen aen.

O fit ivaer toe dees<-urees ? 'tü lichter om ghenefen,

VVeet dat de tongh' alleen hier fal den meefier "ipefn.

Noch '-uier en komt daer aen, noch njliem,noch rouloe handt

,

Hy ü te roeckeloos die hier oft fnijdt, ofi brandt.

Siet hoe den hondt gheneefi n/ -Jonden met te lecken,

Soofal oock^uyt '-Ufel de tongh het etter trecken,

Seght maer Ipaer dat <u lieght, het ü ghenoegh gheyreeft,

De tongh' die fal't nj doen^ de tongh' ü't die't ^eneefi.

Soda-
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Sodaliteyt van Onfe L.Vrouwe.

Hac iter ad Superos. <
Hier U de bxen

Om 0^ te gun,

Oüilmghs inden hellen nacht

Daer tck^Jlondt , en hiel de "i&achfy

eAls den ^ijandt Ipoj te been,

Soo my docht, het laas leeleen,

<iAl[men ddermeejïe paH
Datmen niet en laordt nuerrafl:

VFant al zjjn de '-vejlen diep,

Waeft dat maer de Ipacht zmsffiep^

'tVFaer



HET III.BOECK. \^'ERCKENDE SOCIETEYT. tSl

'tVVaer al op een ur' ghekleert

cAl/fer niemAndtfich en "^eert.

Doch foo gheenen njijandt quam.

En met eesten menfch '-vernam,

Sloegh ick^ eenmael mijngheftcht

Bouen nae hetjlerren-licht:

ZMaerfoo ïcknti oftvnerts keech^

O, fcy tcl{_, ó Ti\ii een (Ireeck^

IJJ'er tujjchen nj , en myl

Hoe ghcraeck^ ic^^ eens daer hy}

Daermcn nr^-tghecn trommels roert

,

Daermen ghce::en oorlogh n/oert,

Daermcn gheenen njïj^ndtfct

,

Daerren mollen peys gheniet.

Soo ick^dit bleef li^enfchen fliieny

Sagh ick, een mekk^'^itte baen,

Deenghe Voelde ick^een '-vlam

Die my inden boefem qr^am^

En die my njan binnenfey:

Hier langhs ü het goedt gheley, -^

Daerghy op deesjilv're baen

Siet de gidde jlerren Jlaen:

Die beteeckent ons de Maeght,

Wiens -^ittigheyt hy draeght.

Al de gheen' die hier foo leeft

Dat hy "^itte moeten heeft,

Z'oor die is dees baen bereydt^

Als hy uyt dit lenenJcheydt.

lae Toaer't dat den eerjlen nacht

Tot IJ riep de helfche "^achty

Qui va la ? fa^ gheeft het 'boordt,

Seght: M A R I A j engaet rvoordt.

N n Onder-
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Onderwij finghe vande iongheyt.

Calat.Ji. Doncc formetur Chriftus in vobis. <
Hj volmaeckt

Wat h raeckt.

Den
beeldt-

fhijder

fprecckc

D'£(?K!
hadt in't bofch maer brant^een ander meulen-Jlanderf-^

Maer dai ichjkrijgh in loMySydat Ifordt '-ury dtloat anders.
En in een lompigh hout , en m een li>ddt ghe'^as

Daer 'i/ind' kk haeB -^cit in, dat daer met m en -^af.

Jck^ neem defxegh njoor 'teerH , dder ncte mïjnjiaele bijlen^

Bnfnjy en kap , en kerfin dejè rour^e Jiijlen:

En als dengrouen block^ghekapt ü met njerflandt^

Dm '-val ick.firacks ae?i't f^erck^ en dat ijan Ungher handt.

Want
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VVam-^ic ujt een grofhout "^nl kappen teere ledeny

ChcViJ die moet dcier toe en konü en tijdt bejleden^

Het ü njan outs ghefeny al'^iat ghefchiedt met (poedt-^

Alü't dat eens Tl'e/ luckt , nochtans ü't fèldengoedt.

Vc Unghejt njanden tpjdt en magh hier niemandt lalden:

Wantfiet het heeft <-ueel fhtps een man heel op te maken,

tS^ien fnijdt al menigh-foHt , menpafi dick^ils de maet.

Eer dat een nyolmaeckt beeldt loei op fjn k^tenjlaet.

Bnfoo ick^ hier nu fit enfny met inflrumenten,

Soo gaet het ejfcn oock,^ foo gaet het met fudenten.

En datghy hier <-Joor '-u m mijnen "^inckclfet^

Dat ü dat daeghelijckj oockjn de fchool ghefchiedt.

*Z)e "bereidt is een hcfch , een bofch <~uol 'ïv'lde plakten

,

ZJol '-oan gheknobbelt hout, njol loeeren Valk kanten.

Men <-vindt'er tacy njan aerdt, men <-uindVer herdt njxnjhê,

Eenieghelijck_die brenght fjns ouders ^lompheyt mé:

En bleuen fy in't bofch , het bleuen bottefaken.

Noch dienjitgb --voor de loet , noch '-voor des fpninghs ptkcn.

Noch '-voor hun borghery, noch '-voor het naader-landt.

En dat maer door ghebreck^jan een fracy meejiers handt.

Menfet dit alle daeglo, dat in de teere finnen

De konH door foet beleydt den aerdt komt ouerlvinnen:

Het ü een mcefers (luckjien d'onbefaoeyde teught

Te gheuen hetfatfoen <x>an een' oprechte deuaht.

Dit IS Loiolas "^erck^, 'tzjjn fijn njernufte <-vonden.

Want in een heelfaem vleefch ghenceBmen haeÜ de Iconden.

De iDereldt helde nu , en looule gaen njaUen om.

Men kondt gheen oorbaer handt flaen aen den ouderdom:

By recht danfcholen op , hy doet de iongheyt leeren.

En by de '^etenfchap '-voeght hy de Tlv? des Heeren.

Want loie foo boecken leefl , dat hy Godt niet en eert,

tAl iQordt hy fchoon Docïoor, noch blïfft hy ongheleert.

N u 2. Oiidcr-
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Onderwijfinghc vande wilde.

iJoTAt. Hi feros cultus hominum reccntiim f JJet fatfoen
hb.i. Voce formabunt. (. Was hïer'vnn doen.

odi 10. "^7" ^^^^^^y ^'^ ^^^^ ^^^ '^>onder landt

y

\ Daermen fulckc hoornen plant f

Daermen nitt een bUeyken <-uindt

Of'tüjl^angemjaneenkindtl

"En "^At dunckt f-u rz;^nden tack^

Daerdii aerdigh kindt m fiackj

Siet den babbaert daer eens Jlaen^

Siet, hy lacht e«n ieder aen,

VVmt
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Want daer K>ai een meeflcrs hundty

éMet vernuft en k[oech^ d'erjlandt.

Die hem onder handen nam

Als hy njanden boom cerfl qmm.
En tpat dat het kindt m:f--fondt.

Nam
Jj>

Icegh tot inden grondt.

Nu foo heeft hy '•veel te doen

Met fijn aerdigh nieur^ fatfoen.

Doch en '^eet het niemandt danck^

Als den beytel , en de banck^^

Als de bijl , en als de f:haef]

Die den row^aert maeckten gaef.

En dit doen dees meeflers hur,

D'een Apolio met fijn lier.

En den grooten Atlas neef,

Sonder dees een plompaert bleef:

Want dees Goden -mjfe handt

Scherpt den gheeB en het 'xrerfiandt:

Die gheen A njoor B en kan.

Dien ü qualijck^ een hafman.
' En foo -ivas den Heydendom,

'JPlomp, ro«"ft', hert, "^ildtjflom en l^om:

Als de fompagnie dit fagh

Dat dees --vruchtfoo roulif daer laghy

Dat fy qualijck^ menfch gheleeck^

lae heel njande reden loeec)^,

Soo heeft fy door enckel ionH

Haer '-vereert met al haer l^nfi.

Die den aerdt noch groen en rou'tp

Door Codts -^et befmjden foult^.

En, Godt lof, 'tü -ipel gheluckt,

Alfmen fukk^ '-vruchten plucf^.

N 11 j De
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De Societeyt toont den vvegh des leuens door ghe-

leertheydt en flichtbaerheyt.

Ettnias

apKd
Ctc.l.i.

dcOffic.

Quafi lumcn de fiiolumiiic acccndar, facit, f

Vc nihilo minus ipfi luccac,cüm alceri accendcrit. "^

'^W "^^ ^^^^ ^" ^^ l^rtfie daghen,

Op het '-uuylfie '-um het iaer

tAlJfèr <-VAllen al die niUghen

Die Nouember loordt ghe-^aer:

'tWeer dat ghingh jyfeluen loajjèn.

Schoon het Ueefal euen njuyl^

Want de ftraet die fiondt njolplajfen.

Door Joo menigh keghen kujL -

Sjf licht

Enfitcht.

Soo
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Soo den auendt loos ghevallen,

€n denfü>erten nAcht quam aen^

Daer leas lemandt '-van ons allen

Die moeH om een boodfchap gaen,

'tLot dat <-oiel op den beyreejien^

Want den lecker leas foofchow^,

*tScheen hy n/reefde <-üoor degheejlen^

Oft den f\Verten bitebow^.

'Xy gheliich^ghingh ouerflraeten^

Met een/ackel in de handt,

Ben rvan fijn lief k^meraeteni

Defen heeft hy aengherandt.

En dien heeft hem licht ghegheueny

^AndersTvoif^ hy'tnietZeflaen,

Sietj doen hiel hy op van beuen.

En is daer mè deur ghegaen.

Doch al had hy't in jijn handen.

En dat hy het met hem nam,

D'ander tortsdie bleefnoch branden.

En had enen groote -i/lam.

Dat hy gaf dat bleef hy howtee».

En nu fen fy bey ghelijck^,

Enjygaen op dit betrouloen

PVt de plaffèn , en het Jlljckr

O daer %im foo duyfl're "^eghen^

Daermen fchternae tajienmoet.

En Jy zjjnfo '-uerr'gheleghen.

En daerfiooter <-ueel den •-uoet.

Wilt ghy op den -^xgh niet dnoale%

Komt hier, Jieeckt <-u fackel aen,

Hoe rveel lichts dat ghy komt halen.

Nochfoo blijftfe branden Jlaen.

Hec



l88 .EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT lESV,

Hec ampc der Predikanten.

Vos meutes fingite lingua.

w.

{Sy de lede»,

Ghy de fedett.

Anneer den beyr m't eerflghe'^orpen heeft fijn tonghefty

Soo ü'teen roW^Jluch^<~uleefch in eenen klont ghedrongen

y

Men vint noch poot,ncch klaHyifjmenfet daer boo/i,nochJieert,

Soo liaghen altemael de leen in een <-verlpeèrt.

itAenfetJe "^aer ghy "^dt ^gh'en kondt daer niet afmaken^

€n de natuer alleen loeet daer met door te raken:

Alü't een beyren-diaghi , 'ten heef noch gheen fatfoen.

Voor dut den beyr httcr leck^i de tongh die moet het doen.

'tGaefr
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^tGaet oock^al/00 met ons^ 'tgact oocl^foo met de menfchen:

VVatgheefl dat lemmdtheeft^oft temxndt oochjnoght icenfchen^

Het ü dplomp en bot^ onaerdigh, onVolmaeckt,

Tot datter ergens eens een tongh omtrentgheraeckt.

Het l^efin, en 'tfatfoen dat moet al/engbskens komen^

Den row^en aerdt en ^y^ordt noytfejfens afghenomen:

En dat/cheen eenen blocl^^ en dat had luttelgheeB,

'Dat k^n den leeraerjlaen op eenen nteuloen leefl.

Waer T^n ^jan d'ander eeuno die ow^ en row^ manieren

Vanmenjchen^Jègh jck^ W? oft onghetemde dieren}

Als rondomj Ipaeydy ginght, en Ooji, en VVeJl^ en Suydty

n)e Deughtghebannen -^as, en 'tRecht te "^erelt uyt.

Menfagh de Liefde Gndts in "^eynigh plaetfenfchijnen^

Het maeghden eerbaer-rootghingh ^-uanghelijck^'-oerd'^'men:

Menjagh <-uan oudt en tongh Godtf-dienjl njerlaetenfiaen.

Al "^at de ouders doen^ dat neemt de ionghejt aen.

Maer alfmen heeft begonH te dond'ren op dejioelen,

Tedreyghen doodt en hel^ tefegghenfjn ghevoelen^

D'een hefttgh endefel, d'een herdt, ieenfuer^ d'eenfoety

Doen quam het ouer al "Speer op een nieulpen njoet.

Menfagh daer eerfgheen licht, doenghinghen dooghen open,

'tBegonjl al "Jatter yaas te ^vreefn, en te hopen,

Enjiet <-uan dien tijdt bekenden^ hder hooft,

Daer hen de tpulpsheyt had te njoren afberooft.

Men onderlijnde daer terjlondt oockaalde leden,

Elck^ aen jijn ampt enplicht, aenjijn bejhoeydefeden:

De -^erelt die daer lagh yerlperrt en onghefchickt

Stondt doen loeer op haer been, en loasgheheel verquickt.

Wel aen^hy die daer hebt de tonghen njxnde beyren.

Het is nj ampt en plicht den rouloen aerdt te loeyrsn,

Maeckt dat dit gheefligh beeldt den Vader ^yghelijcl^.

En brenght den aerdfchen menfch "^eer tot het hemels rijck.-

O o Onder-
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Ondervvijfinghe vande kindcrs.

l>««n}s. Sicut,aquila prouacans ad vohnckim f Men teertfe heji

E
puUos fuos. t VVtlmrennc^^

Bn njxn ons^hebuer~mmsfoonen

^ VP'o'ulp my kgrts een ne(lgeien toonmz

"tWoi een boos engaws» ghedrocht^

'tHad den <x)oghel Ungh ghefocht^

Defen nejl Tcas al Jtjn firghen,

VVam hy ghtngh daer alle morghe»,

Hy lifoit Ipeten dagh '-ao-irdagh

Witter inden nejl al lagh.

Als
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nAb hy ftgh die groote hcken^

T>omghingh hy fich "ipat <^ertrecke»,

Hy fagh 't ff
el a>m ijerr' al aen.

En boet met den nejlfou gaen.

Soo den nefl begonfl te ^jlugghen,

'Ddtter ^luymen op haer rugghen

Wtejfen, en oock^ op haer borfl^

En het longh nu njlieghen dorfii

Doen quam haer de moeder leeren

Het ghehruyck^ man defe rueeren.

En jy toonde aen haer kindt

Hoe hetfnpjden moe[i den "^indt:

Hoe het moefi jtjn Jïreeck^gaen houipen^

En het fonnen-Ucht aenfchotf^cn,

Hoe den aerent noyt en daelt

Van als hy fjn eten haelt.'

Soo den ionghen dit quam jègghefi,

Chingh ick.hem den fin uytlegghen^

En kk^fey: Dat ghy hier fei

rOat is dat o» oock^ghefchtet.

Daer z}jn oock^die moor m mlieghe»

üAlsghy maer komt uyt nj loiegheny

Die m leyden by der handt

Als ghy njlugh loordt in't merjiandi.

Die "ivtlt njolghen , moet de noten.

Moet de knickers, moet de koten.

Die moet laeten 'tkinder-^el,

Om te njlieghen euenfhel.

Siet de Compagnie njerbeyden

Om de iongheyt aen te leyden,

VFant dat hiel een oudt merjlandt

Datter longh "^as m gheplant.

Oo z De
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De Latijnfche fdiolen.

ludit^ue fauisimmiftaiuücmus. [ ^llrfofuvmcht.

Slet de biehinsfoete dieren,

Sietfe daer om homgh fivieren,

Sietfe jleermen om het groeni

leder heeft foo njeel te doen.

0^ Jy Ipeten foo te Jlt^pen,

En foo in de Moem te h^uypen^

Én het dierken is foo ergh,

'tSttjght daer ujt hetfoetfi mcrgh.

'tEen
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'tEm dat heeft de loitte rofen

Voor ftjn befte proy '-uerk^fen,

'tAnder fifiiert omtrent den kant

Daer den tymui ü gheplant:

Staen daer ergens groene linden,

^aer gaet het jijnfchatten <-vinden^

Oft ü't datter boeck^lpeyt bloeyt,

'tVlieght daer henen onvermoeyt:

Daer en kant fch met ^erfaeden,

'tGaet Jyfeluen ouerlaeden.

En daer nae het joet ghe^uys

Vlieght met al Jtjn 'nracht nae huys.

Doch at dat het hter k^mt fielen.

Dat en doet de bloem met quelen^

Schoon de bloem haer honigh fchenckiy

Daerom "^ordtfe met ghek^enck^.

En dat defe eertljdts 'Tj'oghen

'^y Hc^erifJ, d.ter fy fyhen

HoHigh uyt den 'petsïen mondt

Diemen hy de Cr^ccken ^ondt,

*th een teecken dut in bcecken

^
Oock^ al ho?Jigh is te fiecken:

Maer njoor al fchoHlot het fenijrs

Daer de bloemen <-uol <uan VJ'

Door de mieflers -^ordt 'tghelpeferr

VVaer men imiigh moet gaen lefcn,

Wacr dctt een onnoofel hindt

Hontgh foader Ictfel 'xnndt,

Caet dan, btekens, ^aet dan rvlieghen,

Maer en laet nj viet bedrieghen:

Want -^'At foet is mden mondt

y

Is aenit hert heel onghefondt.

Oo 3
E>e
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De Chriftelijcke leeringhe.

z«.,. Sini:e pamulo» vemre ad me. { f;:*X3f
W<iJt ü een moeders hert oock^feluer in de heeften}

Het njocdt eenjlaegeforgh al "^aeren't ixiijfegheeBen:

Sygaen haer om haer "vrucht bederuen in dengrondty

* Enjpaeren oocl^ den kofi "^el uyt haer eyghen mondt,

Siet ffhy dees klockchm "ipeU haer ijleugeb dieflaen open.

Op dat niet njerf yan daer de kiecksk^ns[ouden lopen,

Maerfchuylen onder haer als onder 'tbeBe dackj

Een moeder €sn ai/eengheeft aenfoo <-veelghemack.

En
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Engaetter hier oft da&r eens een mxer m de hoecken

'tZjy om ecnen naeck^cnpicr, oft doodcn "^orm tc/oeckefj.

Dat trecktjy hnerfoo aen. "^tBenaw^fle datmen 'Z/lndt,

Oock^ by de dieren felf ü moeder njoor haer kmdt.

^faer als jy l/ouen haer den kieck^n-dieffetfileren,

Dan ü't dat fy beghint te kloeken en te tieren^

SyJInyt haer '-vleugels toe^ en "vreejlfjn k^^ifieen ntet.

Dan is de liefdefierck.y alsfy ferijckeljiet.

En om dees '^ackyeforgh, en om dees liefdes /Ireken

Heeft C H R I s T V sjtch "iffel eer byfidck^een klock^ghekk^n.

Als hy den onder-gangh der loden eens ^voorfaghy

En met een loeenend' oogh beklaeghde di'én dagh.

Uyfey: Hertneckigh njolc\j, ghy die ick^'^ilde jpaeren.

En onder mijne liefd'foo dickjPils "^oiiTp be^aere'a

Ghelijck^ een f^ock^hin doet: ghyfultfenmettert'idt

Het lijckj^an 'tvaderlandt, en dat tot oj ver'iifijt.

De ouders zïjn te trots: komt ghy o teere (pruytenj

Komtfhuylt hier onder my, laet yry de refl daer buytm:

Hoegroot hier lemant is, is hygbeen kindt ghelijck^,

Uan nu affluyt ickjjem njoor eeu-^'igh uyt mijn rijcki

Datghy ^uerlorerTghinght, den trooji njan al mijn lijden

y

Dat ixaer eenfioaerder kruys-, maer neen, ^an alle tijden

Hebb' ick^ hier in Voorjien ; en leeraers ijande ieughtTy.

En tfaemen oock^ghefelt de meefers vande deitght.

Het is mijn fompagwe, aen die z^t ghy b-euolen,

'tSal zijn haer eyghen ampt de kinders indefcholen

Te toonen mijne loet, de Chrijielijcke plicht:

Wie dat ditongheyt leert , my nieuTpe kerckenjiichtr

rDees fuUen nj 'tgheloof, en Inp', en liefd' inpri-aten:

Wie "-vruchten plucken loilt, moet njroegh fijjj boomken inten'^

Wat troofi hebt ghy "-vant kntdt is't dat <-v eenigh faet

^^(Jet ipel be^roeyt en -^ordt, enfoo Verloren gastï

Becrhin-
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Beghinfel vande Chriflelijcke leere is't Krays.

AtenerisaflUefcecmci. {fl^it^„.

ICk.heb emfuey m aerdigh dtnck^

Ick^heb éen liem dyBel-vinck^

Ick^ heb hier ^vaft aen defen draet

Wel 'tfeetBe beeHjen ramdefiraet.
Mijn broerken feyde : VVtter het mijn,

Het rumckéh^ jou eenputter zjjn:

Maer neen^foo't my ^viel doorgheluc^

Sooghmgh ichit keren op de k^c^j
Vacr
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^aer deed" ick^ dees f^ee bellen aen^

En leerde hem <-üoor eerfl maerflaen-^

Maer 'tviel hei 'z^incksken eer/itnael/uer,

Als kkjtghmgh keren langhs de muer:

Dochfoo het haeji fjn les onthiely

En dat het nu heelfelden ruiel^

Soogdfick^het de '-volle tocht

^

En heb het op defivAetghebroght.

En heb ddnfoo <'van langher handt

Het rvincksk^n op het kruysgheplant.

l^u njlieght het heel mijn kjpuloken uyt,

En'tkgmt T^eer om ab ick^maer flityt:

Soo dat het nu heel is <^ol-leert^

En altijdt "i^eer tot't krujjken k^ert.

En dit en kgjïe mygheen moeyt.

Om dat 'trvan tonghs Tpos opgheyoeyt,

Jckjoofde't rvroegh uytfijnen neft.

De ionghe '^inckskens leeren befi^

En hier mégae ickjt>eer nae huys:

Vyantfiet^men leert my oockjp 'tkruys,

Ick^ moetgaenin de Chrtfien-leer

t^et handen t'fameny ooghen neer.

En hooren "^at den Taterfeyt.
Als hetgheloofleort uytgheleyt.

€nghee/i hy my maer eenen "^inc}^

Soo luyfier tck^ghelijc\een rinckj

En nae het eynde ^an denfanck^

Soo doet hymyftaen op de banck^y

Dan ruraeght hy daer <-uoor alle man
Oftck, een hruysk^n maliën kan.

De kinder-lesj nae mijnen fin.

Is, kruysken, kruyskcn goedt beghin.

Pp De
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De principaelfte leHe vande Chriftelijcke leere : Eenea
Gocïr,eii dry perfoonen.

Een Iccr-

fcindt

fprccckt.

Sic trinus & vnus J Dryenecjjy

Difcitur- 1 Godt a/leen.

ALs ichjerfimaelghingh terfcholeUj,

Dat my neerHigh loos beuolen,

( Vyant ds hinders 0^ deftraet

Leeren anders niet als quaet)

Doen moe(l tck^yoor 'teerfi gaerf^eeteif.

Hoe dat d de letters heeten^

Wat dat is een A oft B,

Wat dat njoorgaetj, C oft ZX
D»ch
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Doch als ickse nu kond' tellen^

Doen moefl ichjdte tftemen jfillen^

d'Eerfte les -^oê ^, A, TA,
En "tbleef dickypils euen n«.e.

Miter als ick,ti>as onderf^ejè».

En kgnd' finder meeSUr lefen,

En nu niet een "boordt en "^as

of icJ(t finder pellen las;

Doen begon ichj^at te fchrijuen:

Haddy my doen eenspen <-vrijuen,

Haddy eens ghefien het fpely

Ochy ickjchreefal nae de hel.

Letters fuer als haenen-pooten,

2<liet een Jiontter op haer kgoten,

Kribbel-krabbel anders niet:

Want ick. beefde als een riet.

Maer als hy mijn handt quam hou'^en^

En die fietjens -^ifl te dow^en.

En die fiierde hier en daer,

Doen -^lerd' ick^ de konji ghe'^aer,

Soo hy doude , fio hy leerde,

Soo hy my dees letter leerde,

Diemen met dry beenjens fchrijft.

En nochtans een letter blijft:

Doen ghingh hy my hier in toonen

Eenen Godt , en dry perfionen,

Vader , Soon , tn heyligh Gheefii

Saligh is hy die hem ^reefl.

Gaet doorfnujfelt al de boecken,

Gaet daer ijry de "^'^sheyt foeck^n.

Die dees m niet en <-uerUaet,

Seght "^at hem gheleertheyt baet?

Pp 2. Den
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Den Chriftelijckeii Leeraer houdt voor ooghen delee-

lijckheyt der Tonden.

Teneras mentes hsec terret imago..
<^ ^en h'Zkf-

DE iongheyt ijmfl terjlondt^ en'üjfer aenghelegheriy

Dat men defonden haer m tijdts kan make» teghen:

VV<int<xfreesy die in het hert njm wnghs afüghedrucktj.

En "^ordt met lichtelijch^daer "^erom uytgheruckt.

Verbeeldt eensnae de konji ds leelijckjpeyt derfonden.

Set eens het monfier opsJyJlaet met ofen monden^

Enfchroomt nu meer het quaet dis teel den bitebow^,

Die amant, [oQ haer dunckt, by nacht Iveigrijpen foult).

Das
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Datgaet diep in het hert, datfnijt haer door de leden.

De <-ureefe dloinght de leught m pUetfe <xjm de reden:

VVMtfy a/ermagh het al, krijght die hier eenen njoet^

Sy baert eenfuyu'rejiely een oprecht kindtsghemoedt.

Wnntjtet, lete datter komt^ hoefoet hy l&eette n/leyen
,

Sy houdt haer achter'^Aerts^ tn Uetjkh niet <-verleyeni

Maerfchroomt het leelijckjinckyen ylucht yoortaen het quaet.

Is't -Ronder , die blijftfiaen, dat die njerlorengaet}

Vyanneer de vledder-muys met haer taey-<-vellepluyrnen

Komt in de duyBernü het bi'én-hof beluymeny

Hetfiaeter al in roer, het loopter ouer hoop,

Sy pajfen op de '-ulucht, enfpoeden haeren loop.

Dat TJael en tacktgh dier enkflnnenjy niet luchten^

Menjietden heelenfifermopjlaenden ruoetgaen 'Xjluchten-y

Sy merchin aen het graw^ en hayre-loofe <z>eU

Cheen njoghel ijan 'tgroen Itwut, maer <z/an defiverte hd.

Soo haeB als dan de ^e verneemt dc-uledder-muyjfènj

Terjiondt te kgruen uyt, hetgaeter al'Xierhuyfen,

Daer blijft het konjligh leas, daerlight denhomgh-raet.

Noch bie, noch bies ghelijck^en Jtetmen langhs defraet,

€nfhoon haer kelders T^ijn n/olfoetigheytghebrow^eny

Den arbeyt i/an een iaer, niet een en laet haer houiotn,

Niet een en üfoojlout, 'ta^lucht altemael <-uan hier:

Watfchroom en k^mter niet <-van ditf»ert auendt-dier}

Ghelooft het longhc ieught, kond' icl^deJonde toonen^

Schoon dat ghy zjj^ghe'ioent infietigheytte loooneny

In blijdfchapy tn ghenoeght, mhonigh-foete <ureiight,

Saeghtghy maer eens defond, ghy eerdet haejl de deught.

Maer neen , dit helfche dier^ du broedfel '^an het dnyjler,

lyat fchoulft der reden licht, 'tü ^andt '-vanden layfter,

'tEn ipilt niet 7^n ghefen, en noch <-veel min bekent:

^ijtghy eenfuyuer bie, en komt daer noyt ontrent.

p p 3
Dai
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Den Chriftelijckeii Leeraer wederhoudt de kindcrs

vandc helle.

f Het vveyrt
Sic cautum pueris. -^ £,,., ^,^,,.

HEt kindt dat hier n^oor 't'pjfer Jiaet

Dat ruiel eens laetjimael op de Jlrdet,

Dat '-viel eens op een herden key:

Want foo de maert lixu een klappey,

'tUad naw^elijcks haer handt ghemtfi.

En 'tkindt dat lagh daer eer het loiji,

T^rflondt foo fchreeude't ouerluj/dt.

De moeder h^eck^ tje a>enBer uyt^

En
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En ouerghingh haer "^d te keur.

En "^oulp haer daeromfeynden deur:

Den '-vader diefagh eucnftucry

Enloow^ het korten aen haer huer:

VJ^ant 'f^as het lieffle dat hy hadt.

En 'ü/ei hit fihoonjle n/ande fiadt^

Doch om tejiillen hetghefchrey

Sygheeffelden den herden key,

De moeder riep, fuSjfus^fus^fttSy

Engafhaer kindt eenfoeten ki^s,

lae fchoon hetfuycker noch ontjingh,

'tEnf^eegh noch met om't lecker dmgh.

Neen hola,fey de moeder, neen^

De kinders die z^n dickjtUeen,

De moeders hel/bengroot bejlagh^

Engaen enfiaen den heelen dagh,

Dt^xfaders fitten op't hnntoor,

€n ü de maert een luyejloor,

Gheloü het kindt dat 'iMel in't rvier,

€n dat ^aer Tlver een nieulv ghetier:

Soo dan, eer naeckt de bittre koulcr,

Soo dient een fchermfèl njoor deJchouTir^

VFant alst daerfoo ijerr affalJlaeUy

Dan heefter 't<uier gheen <-uatten aen^

Lief moeder, hoort mf mijn befcheetr

'tis in de helt al anders heet,

En -^le dat daer eens "^ordt ghebrandt, \

^aer <-uoor en ü gheen m&efiers handt

^

Daerom, hebtghy een moeders hert,

Weyrt <-uan 1/ kindt doch defefmerty

t-leerEnjliert het nae de Chri(ien-leer

Soo brandt datjïch doch nimmermeer.

Den
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Den Chriftelijcken Leeraer leert de kindcrs bidden

voor den eten.

Non capit ante cibum. { ^yZtlck»,.

ICk^ heb dtch^ael met fnijn oogheft

Neerftelijck^hter op ghelet,

Hoe licht dat het ü om booten

'tCheen' '-van ionghs af'^ordt ghejèt,

Wdd" <^ boomen met doen hellen^

Kechtfe '-van haer eerjle iaer:

Want gh'en fultfe niet berfiellen

Komdy Itmghen t'ijdt daer men
é
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Al dat iongh iSy Let hem thffinghen^

Sooghy niet te langh en loacht:

longhe -^iskens k^n men "^ringhen

Oock^met d'alderminjle klacht:

Rechten ka» men teere planten,

D'oude booghen al te noji

hoopenjy eens nae de kanten,

'tCamelot dat houdtfijn ploy.

By kleyn boomkensfleltmen /ïak^tt.

Schoon het dunck^ de tonghheyt pijnt

'Datmen tot een reep "^ilt mak^n

Dat moet '-vroegh ghebooghen ^n,
Hebdeghy dit noyt bevonden

By de kinders op defiraet,

oAlsJy leeren tonghe honden.

Bermen aen de taefel gaet}

Leen'ïi'k^n fit eerfi op fijn kooien.

En dient op nfoorfijnen heer.

En dan bidt het met fijn pooten.

Of 'ten krijght gheen brockskens meer,

^^ch ten fat gheen beenkens k^aghen.

Want men iaeghev '-vanden dü,

lae het krijght de huyt <-volflaghen

Om dat 't onghéTfidligh ü.

'tKindt moet bidden , eeft magh eten]

En fiaen [onder fijnen hoedt:

Kiemandt magh den Heer ofergheten.

Die hem alle daeghen <zfoedt,

Defe les ü't dat "^y inten

Op de groene ionghe leught.

Om daer in njan longhs te printen

Dofickbaerheyt der Minders deught.

Q q Suyue-
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Suyueren handel en wandel.

Tangor, non tmgor ab viida. [
S'eft vat

Geen nat.

ICh^ghingh nu onUnghslöAt door groene hofchen treden^

Tot ruB njan mijn ghemoedt en onghejielde leden,

Ick^hoorde fal/e kant een minneljjck^ghelttyt.

De hoornengaeuenjfraeck^ door 'fr/ogelsfoetgefluyt.

^och 'vonct ick^tot <T/ermaecl^in't midden njandeboome»

Den <-vijuer dienghyfiet <-ueel klaerder als dejiroomen.

Veel klaerder als een heeck^ foo Jchoon als een fmteyn.

Van alle kanten tiet, ''um alk kanten reyn.

In't
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In't middenfat deffoaen die metfijn roode pooten,

Chelijck, den roeyer doet, jyfeluen -^ifi te flooten.

Diinjïoom hy hier en daer, dan klom hy op den nefl.

Die met een k[eynen tuynflondt uyt den grondt ghcvefl,

"En ds hy Wederom "ïvas op hef landt ghehlommen,

Soo Tb4j hy alfoo droogh, ofhy noyt hadd'ghefioommen^

Hy floegh jich met eens uytghelijck^den "ü^ater-hondt.

Die nae 'tghefchoten -^ildt den meefler taeghenfi>ndt.

laefchoon een koeltjen hlies, en dé den nj'ijuerfchuymeny

Niet eenen druppel nats bleefhanghen aenfijn pluymen.

En als hy met den hals tot op den grondt toe gongh,

Menfagh nochj/ijck,, noch iet dat aen fijn meeren hongh.

Ick^fey: 'T>at is de leught diefcfj/oo 1»eet tejpaeren,

1)16 njangheen nat en "^eetffchoonfi door nat moet ofaeren.

Die midden in denflroom, en midden in de '-uloedt

Behoudt eenfuyuer hert, be'^aert een net ghemoedt.

'tls loittefoaenen "^erck tefioemmen ganfche daeghen^

En als menfich njertrecktgheen <-uocht met hem te draeghen.

Men haeltfoo haeH -^atjlvjcks^men krijghtfoo licht een 'X'leck,:

Wie hiel oytfuyuer handt m't midden njan hetpeckj

Ons hert dat ü ghelijck^aen uytghebUefen lampen^

Die door een ijetten fmoock^^ en door haer inmgh dampen.

Hervatten "ïaeer de '-ulam, en raken in den brandt:

Het aldermeefle >-uier k^mt njan eens anders handt^

Komt Dauid, komt "^eer af, bindt in dit hittigh loeren,

V oogh "^eydt al te breedt, Jyfiil <-u hert njervoeren.

Elaes f een ijrygheficht, maer eenenflimmen lonck^

Al rijH hy uyt het nat, het is een heete njonck^

VVdxen danfuyu'reieught, "^acht ru <-van fien cnrak^n.

Want die de fchoon/?e zjjn die konnen 'fvuylfte maken.

Siet op njfinnen-beelt, het ü een "^itte jlpxen:

Vatghy het mmftenat, 'tü met njeef ghedaen.

Qq 1 AF-
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N D I E N 'T altoos voor Godts befte vrienden

gheacht zijngheweeft, welcker denght aen-

den toet-fteen der opvallen ghekeurt zijnde,

_____ dies te ghetrouwer is bevonden in liefdejhoefe

er wierden aenghetaft, en fwaerlijcker befocht; foo

moghen
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moghcn wy ons wel laeteii voorftaen , dat de Societey t al

mede van Godts vrienden is, de welcke
(
ghelouec moet

hy zijn
)
glieduerende defe eerfte eeuwe in't ftuck van

oucrlaft redelijck haer deel ghehadt heeft ; en niet te min
foo ghetroLiwe is ghebleuen in haeien ijuer tot alle ghe-

weiten der werelt te verfpreyden , datter fommighe aen

twijfelen, welck van twee meerder mirakel zy, datfe't

heeft konnen houden ftaen teghen foo vele aenftooten;,

oft wel, datfe binnen foo korten tijdt van iaeren foo wijdt

en verre verbreydt is. Dan,.defe dinghen gaen t'famen,

ghelijck Seneca inden boom bemerckt: hoe-dien meerbe-Depro-

w.aeyt wordt, hoe hy vafler ftaet , dieper fijne wortelen "'«l- <=• 4»

fchict, en wijder fijne tacken t'alle kanten uytfpreydt.

Die Godt met verloop van tijdt wilt groot maken, die

verdruckt hy in't bcghin , op datfe ghehjckelijck met fij-

nen Soon Le s V s fouden aengroeyen, die eerfl: nae de ver-

ncderinghe verheuen h gheweeft. Hoe veel te meer dan oeck^ de

nioefte dit lot op deSocitteyt vallen, die hy fijnen naem*^''"^"-^^*

hadde doen voeren, ten evi<le datfe van fijne nederigheyt

en verheffinghe, door lijden tq glorie, ghelijck-maetigh-

lijck foude eruen? Immers foo ishijn'et, datonfen fonda-

teur den H. Ignatius dat wonder afioen ( waer uyt den
naem vande Societeyt I e s v ghefprotci is ) verftaeii heeft,

als hy den Sone Godts wel hoorde feggien, dat hy hem te

Roomen foude ghenadigh zijn ; maer Jaer en tuflchen

hem gheladen fagh met een ouergroot cj-uys op fijne

fchouderen, tot een teecken dat wy dit al n>de moeften

draeghen. Hier van quam het, dat hy Mijden ^an lafter

enopfprake,enalderhande quellinghe, met denhc/^rlijc-

ken naem van CHRisTVsliureyeplagh te vereeren, waer

mede hy wenfchte dat alle de fijne bekleedt moghten

worden. Den nieuwen velt-heere nam fijn oogh-ghe-

C^q 5
merck
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^e^/otfci-merck Op Hen ouden krijglif-handel dien hy gheploghen
fiefoidae- haddc , wcl wctcnde darmen de voortocht ende forghc-

""arTen üjckeaenvallen aen gheen' andere en betrouwt , als aen de

tndefe- vroomfte mannen endckloeckfte foldacten. Noyt en be-
rijckcUn: klacglide Iicm 'tMacedonifch heyudat het van üjnen Co-

ningh Alexander ouer al gheleydt wierdt inde meefte fla-

ïudic.7. gken ende perijckelen ; noch de dry hondert uytgheleiènc

mannen van Gcdeon , om datfe onder foo vele duyfenden

alleen wcerdigh ghcvonden wierden om teghen de gan-

Dit we- ^che ma^ht der Madianiten te ftaen, In teghen-deel foo

fchteXa- beklaeghdc fkh Xauerins , en was beladen , als vQor een
*"^""'

teccken van onghctrouwigheytaen fijnen Capiteyn Iesvs,

foo wanneer hy fich eenen tijdt langh fonder lijden be-

vondr, achtende dat hy niet en verdiende , vanden feluen

in fvvaere gheleghentheden ghebruycit te worden.

Hier van en heeft haer de Societe/t, mijns dunckens, in

defe eerfte eeuwe nietfeer te beklaghen. Haeren opperften

leydtf-man, wiens naem fy voer: ,-heeft ghetoont dat hyfe

voor de fijne hiel , als weerd'gh om vervolghinghe voor

HierdooA'^^^'^ te lijden. Doch, de{è >^ervolghinghe watilTe anders

groep de ghewceft, als het edel {a^c waer uyt foo fchoone ende ouer-

^'^""y^>w\otêi\o]\Q vruchten ^i'iefprotee zijn? Slaet uwe ooghen

rondom opdeSoc-^teyt,foo wijdt alfle door de wereldt

verfpreydt is
,
gh; ^-ih de prophetije van den H. Ignatius

waerachtiorh vilden, die fulcks voorfeyt heeft: want ghe-

wifTelijck dV'dervindinghe wijft hefuyt, datfe noyt voor

defen, öft rocknoch hcden-fdaeghs, ergens meer toeghe-

nomen ^ecft, dan daer het lijden ouervtoedigher was.

datvvy Met aan ckbaerheyt moeten wy't bekennen, dat ons d'op-

^Gode fprake tot noch toe ghedient heeft tot lof, ende 'tverlies tot
dancl^

-vv-infte. Die ons meeft meynden te befchaedighen , heb-

ben ons ghehplpen i
ende 'twerck datfe meynden om te

ftooten.
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llooten, hebbenfe vervoordert, iae met al hun fchocken

cenen vafteren ftandc ghegheuen. Wie eii fal fich ouer de

Goddijcke voorfichtigheyt hier niet verwonderen Pgheeneii

beteren middel en kondefe ghebruydcen, 'tzy om de So-

cieteyt altoos te bewaeren, ende op haere hoede te houden,

'tzyom de felue te vervoorderai aide te vermenighvuldi-

ghen. Door quaede tonghen is fy kenbacrder ghevi^or-

den; door kerckers ende vier-fchaeren is haer onnoofelhevc

m t openbaer ghekomen ; iae door 'tveriaeghen aide ban-

nen lèlue iilè ten deele op andere plaetfai veibreydt , ten

deele tot haer oude wooninghe nae der handt noch eens

foo vriendelijeken ecrlijck(de Godtlijcke vooriichtigh-

heyt alles keerende tot ons profijt ) wedergheroepen.

Dit is de weldaet,die de Societey 1 1 e s v met fulck eene met

vrcught ende blijdfchap in dit hondertfte iaer belijdt,dit is ^^eught

d'oorfake van haer triomphe en lubilee: dit is 'tdienc fy
"j^l^"^^

aen de werelt wilt doen blijcken, datfe d'opvallen ende

d'aenftooten ( daer haer de ketters ende andere onbedachte

menfchen fchande af fpreken ) als fonderlinghe jonften

van Godts handen neemt , ende als eenen fekeren pandt

van fijne vaderlijcke liefde acht, iae dat den waerachti-

ghen oorfprongh van haeren wonderlijcken voortgangh

ende vermeerderinghc is: op dat alle naekomelinghen, fbo

langh allTe den naem I e s v fuUen voeren , himne hope
meer in teghenfpoedcalsin voorfpoedt leeren ilellen.

HET
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HET TWEEDE CAPITEL.

'E[o^dm duymldoof het Uïïmn ^nn den H. Ignct-

tim de Sockteyt focht in haer hooft heel te ^ev^

dmcken^ eerfemch he^eJfight ^^m,

Trouhe- ^f\ ^ ^^ iiieiiwe vergaederinghe ( voor de weicke den
len te- \J boofcii vijaiidt foo fchroomde ) in haere eerfte be-

^"Jm ghinfeleii ganfch te vernielen , heeft hy haeren inftelder

'• den H. Ignatium door lafter en blaeme ouer al ghefocht

in Iiaet en mifachtinghe te brenghen : ten eynde hy nu
eerloos zijnde, van niemandt ghevolght en foude wor-

den. Soo langh als hy fich te Manrefa oft elders in fijne

eenigheyt ftil hiel, foo wierdt ky van een ieghelijck voor

goedtende heyligh gheacht ; maer nauwelijcks haddehy
begonft Van't bekeeren der fielen te handelen , en fijnen

€uen naeften tot de deught te voorderen, of het wafTer al

in roere, op dat een ieghelijck van hem eenen afkeer foude

krijglien. 'tScheen dat hem de lafteringhen volghden al

waer hy henen trock.

ttJtca. Tc Alcala is hy op korten tijdt drymaels beticht voor

^
fKff ketter, ende ondervraeght als tooueraer, ende eens wel

veertigh daghen in den kercker ghehouden. Van daer rey-

fende nae Salamanca , vondt wederom de ghevangheniflè

voor hem bereydt, en wordt andermael als ketter in de

boeyen gheworpen. Maer foo wel hier , als te voren te

Alcala, wordt hy met alle eere ontüaghen , ende voor on-

noofel verklaert; hoe wel niet fondcr merckelijcknaedeel

ende verachteringhe van fijn goedt voornemen; alfoo hem
vwettelijck verboden wierdt binnen den ti|dt van vier

iaercn

rWcinca^
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iacren nicmandt in't gheeftelijck fondcrwijfen ; 'twcick

cenevande redenen was die hem uyt Spaignen dede nae

Parijs vertrccken. Macr hy en Iiadde qualijck hier oock (ij- fe P-trijSy

nen ijuer te wercke gheftelc om de menfchen tot de godt-

vruchcigheyt te brenghen , of en leedt wederom dierghe-,

lijeken opval van alle kanten, te meer om dateer dry flu-

denten van goeden huyfe door fijne vermaeninghe de

wereldt wilden verlaeten. Waer van by den gheeftelijckcn

rechter Matthacus Ori befchuldight zijnde, ende als een

verleyder der ionghheyt ghefcholden, (bo hy vrywilligh-

lijckende ongheroepen lyfeluen vertoonde , is d'opfpra-

ke Teer lichtelijckals eenen roock verdwenen.

Ditwaeren tot noch toe al woorden; raaerin't Collegie i^'^A^^^

van S. Barbara, daer hy ftudeerde, wilde men hem open- Jeiijcl^

baerlijck caftijden meteenefchandelijcke geefTelinghe^die vviim

men d'oproerighe ftudenten plagh aen te doen. Wie en
"^ï^*"»

fiet hier niet klaerlijck den nijdighen vondt van't helfch

ferpent? Want hadde dit gheluckt, al fijn credit ende

achtbaerheyt by de ftudenten, hadde voor niet gheweell,

Maer Godt heeft het verkeert. In plaetfe van caftijdinghc

vallen hem de meefters te voete, en bidden verghifFenilTe,

met foodanighe vermeerderinghe fijns goeden roems en

nacms , dat 'tghene verdocht was om alle de ionghheyt

afkeerigh van hem te maken , 'tfelue grootelijcks ghedient

heeft om die aen te locken , ende vafter hem aen te hechten;

.als't bleeck in Petrus Faber, Xauerius, en d'andere die nae-

maels de grondt-fteenen van dit bouwfel der Societeyc

gheweeft zijn.

Doch, defe kalmte en moght niet langh dneren, befon-

der als den boofen vijandt nu merckte dat Ignatius fijn

volck ghingh teghen hem weruen, en allenghskens uyt

Parus te velde nae den ftr ijdt leyden. Daer volghde ter-

Rr ^ ftondc
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ftondr een nieuw onweer teghen het boecksken van fijne

gheeftelijcke Exercitien : waer mede'tfeliie dies te waer-
'derE^. fchijnelijcker by d'onbedreuene beticht wierdt van ket-
trcmsn.

terije, hoe alle nieuwe boecken meer duchtens ende ach-

terdenckens gauen om debedoruene tijden. Hierfcheen

hetdatmenhemjden appel van fijn' ooghe raeckte : waer-

om, fchoon hy in ander verkoit van eere fyfeluen meer

met ftil-fwijghen ende gheduk^als met ghemcht van pley-

terije, verweyide, is hier in niet te vreden gheweeft met het

goedt ghevoelen datter den rechter af hadde-, dan heeft by
den feluen aenghedronghen om vonnifle, waer by wette-

lijckd'oprechtigheyt van fijne leeringheaen alle dewereldt

moghte blij eken. Men (oude fegghen, dat hy van doen af

voorfagh , hoe noodtwendigh hem nac der handt defs

ghetuyghenilTe te Roomen foude wefen.

ft Vent- Diefghelijcks heeft hy niet langh daer nae te Venetieii
tittiy ghedaen r want foo de leughenachtighe maere hem voor

cenen ketter fcholdt , die in Spaigncn uyt de ghevanghe-

niile ghebrokcn in fijn beeldt verbrant,en nu onlanghs uyt

Vranckrijckalseenen verleyer der ionghheyt ghebannen

wasjishy vrijmoedighlijck tot den Apollolijcken Nun-
tius aenghetreden , en heeft ernftelijck op hem verfocht,

dat hy hem vande fake foude doen berichten, ende d'uyt-

fprake nae de waerhey t daer van doen , niet om fijn ey-

ghene eere, maer om die vande mede-ghefellen , die metter

tijdt fijn leuen fouden willen volghen,

n Rto^ Diteuenwel niet teghen ftaende, dat hy te Venetien foo
wen, eerlij ck van alles ontflaghen was, zijnder andere ghe-

weeft , die de feluc lafteringhe te Roomen noch eens ver-

nieuv/t hebben, fonder twijfel om den laetften flagli te

gheuen,waer aen d'uytroeyinghe oft beveftinghe van dit

ghefelfchap foude hanghen. Het gheweldt van dit grouw-

faem
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faem tempeeft heeft aen on fe voorouders fterckelijckiii-

ghebeelt, dat het doen die tijden \vaeren,van de welcke

den Heere I e s v s, hem onder weghe openbaerende aen

onfen H. Vader, belooft hadde, dat hy hem te Koomen ghe-

7hiedigh ende behulpf^em joude loefm. Den oorfprongh van ^'^'^^ ^^^

dcfen ftorm was ecnen fekeren valfchen predikant , wiens dakicn

wokien-aerdt foo wel niet en hadde konnen fchuylen on- ^'*^^''

der het Religieus fchaepen-kleedt dat hy droegh, of hy en

wierdtvan d'onfe als Lutheraen ontdeckt.Dit vrongh dcfen

bedrieger bouen maten feer, en dede uyt fpijtcnde wraeck-

ghicricheyt niet als verdencken , waer mede hy Ignatium

met de fijne moghte laken. Dus ftroyde hy uyt, dat Igna-

tius ende fijne mede-ghcfellen vol van alle boosheyt foo in

Spaignen,als Vranckrijck, iaeoock onlanghs te Venetien

veiwefen , ende de handen der Rechteren ontloopen , te

Roomcn ghekomen waeren, om onder den deck-mantel

van godtvruchticheyt de ionghheyt te bederuen. Defe

ende dierghelijcke dinghen met vollen mondt, door fy fel-

uenendievan fijn habijt, oueral verbreydende, heeftin

korten tij dt den H. Ignatium met d'eerfte Patres foo ver-

fmaedclijck ghemaeckr,datter vele eenen fchroom van hen-

lieden kreghen, als van ondeughdigheen vluchtighemen-

fchen: welcker ghemeynfchap ghefchouwt diende, iuyft

ghelijck den boofen vijandt konde wenfchen. lae den roep

wierdt niet alleen onder het volck in de ftadt , maer oock

in andere fteden ende landen door brieuen ende poil-tij-

dinghen der weder-partije verbreydt, dat Ignatius ende

fijne mede-ghefellen waeren van openbaere boosheden

ende ketterije plichtigh bevonden , ende ten laetften te

Roomen eens voor al foudenbetaelen. Maer fiet de won-
dere voorfichtigheyt Godts , ende de forghe voor d'eere

van fijnen Heylighen.

Rr i Ter
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Ter goeder ure, alfmen d'uytfprake vande fententic

foude gaeii doen, waeren te Roomeii teghenwoordigh

( foiider d'een van d*ander te weten, elck in't befonder om
fijn' eyghene faken daer ghekomen zijnde) fchierallede

rechters die voor defen elders ouer fijne vonnifTen hadden

ghefeten. Wt Spaignen loannes Figueroa , Matthzeus Ori

uyt Vranckrijck, van Venetien Gafpar Doótius. Defe daii^

zijn allegaeder by Godts ghehenghenifTe voor de Heeren

ghekomen, ende hebben de leughenen vanden lafteraer

onertuyght, met grooten lof vandedeught ende godtvriich-

ticheyt des Heylighen. Dus heeft den Stadt-houder vaiv

Roomen door ghebodt van den Paus openbaere {cntentic

tot ontlaftinghe voor fijne onnoofelheyt uytgliefproken.

Wel anders zijn dielafteraers ghevaerenreenen vande val-

fche ghetayghen wierdt in ballinghfchap ghedrcuen : den

anderen foo hy oock op ketterij e bevonden was, ontliep'

wel in tijdts de doodt, maer niet de fchande,van dathy in

fijn contrefeytfel verbrandt wierdt : den derden is tot eeu-

wighe ghevangcnifle verwefen gheweeft : den vierden

flierf korts daer nae van eene deerelijcke fieckte,met opent-

lijck beklagh ouer de valfcheyt teghen Ignatium bewe-
Me nae- fen. Ten laetftcn,dcn roer-vinck van al,dien heymelijcken

^tf ketter, ende valfchcn predikant heeft fich ontmomt, en

lijlC^f. ('twelckwel voor demeefteftrafFegherekent magh wor-
"valt. den ) fijne kappe uytghefchudt, ende foo de reyiè nae de

Broeders van Geneue (daer doch de vergaederinghe van

dit afvalligh ghefpuys is ) aenghenomen.

Indien wy nu willen infien,. wat de Societeyt hier mede
ghewonnen heeft, fuUen moeten belijden ,dat haerdittem-

peeft te wenfchen was. Doen heeftfe eei-ft haere beveftin-

ghevanden Paus dcrren cyfchcn, als na meefter zijnde

ouer al het opflel vanden boofen vijandt: de welcke fy

ten
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ten laetften verkreghen heeft , oock door het toedoen van

den Cardinael Guidiccionius^diefe tevoren een iaer langh

belet ende verachtert hadde , als breeder in't eerfte boeck

ghefeytis.

HET DERDE CAPITEL.

Hoc3 m uyt fv<rvfit redeny de Sockteyt foo menighm

ohcyUjI naehmrebe<^efiinghe ghedvfighen heeft,

AL s nu deSocieteyt van den Apoftolijcken Stoel be-

veftight was, ende onder 'tghetal van de Religieufe

Ordens gheftelt, in plaetfe van rufte (diejfe eenighfins ver-

hopen moghte)is dies te harder aenghetaft gheweeft^hoefe

DU ftercker ghewapent, ende opentlijcker te velde ghe-

èraght wierdt j om den ftrijdt aen alle boosheden ende

ketterijen te leueren. Eens voor al wil ick hier in't korte

de redenen bybrenghen van foo menighvuldighe aen- Part. 1.

ftooten , treckende die principaehjck uyt onfen hiftorie-
^i'^.Soc.

ichrijuer Orlandinus. nurn/34,

d'Eerfte ende vernaemfte hebben wy nu ghemelt ^'Eeri?*

in't voorgaende Capitel , te weten den bitteren haet ende ''*^^"

nijdt van den duyuel der hellen ; den wekken fijne maght
1^"rllfl

ghebruycicende ouer het rijck der boosheyt, doet t\}n der So~

uyterfte befte, om al watter goedt ende heyligh onder de ^["T'
menfchen oprijft, in fijn' eerfte beghinfelen (dit fijne ghc- ^anSa-
woonte zijnde) te verdrucken. Ouerfulcks hy altijdts, niet "«»r

alleen boofe menfchen, maeroock by wijlen goede Ca-
rholijcke, uyt mifverftandt oft ongherechte voor-oordee-

fen, teghen de Religieufe Ordens opgheruydt heeft.
^J

*'"'^"'

Wt den fejuen wortel fpruyt den haet van de ketters, ^^/^ j^^

ende den piek van de boofe menfchen , teghen de Socic- licnere m
Rr 3
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teyt: wanc klaerlijck fiende, datie recht teglien hunnen

handel ingheftck is , om Godrs eere en vreele te vetbrey-

dcn, {bo Ichijnt het, datfe ( menfchelijck fprekende ) niet

min en konnen doen, als haer op alle manieren foecken te

verdrucken , ende te vervolghen. 'tWelck dief-haluen niet

meer te verwonderen en is, dan dat hitte en koude teghen

een ftrijden. 'tghenefoo langh dueren fal^ als 'teen en 'tan-

der fullen in wefen zijn.

^ derdr. Vanden boofen is d'afkecrigheyt al mede , door blacme

fiiheTt' vande quaede tonghen, tot de goede voortghekropen, allTc

hen uyt ongunit lieten wijfmaken, dat defe Orden tot

verderfFeniflè van het Chriftendom , en tot verminderin-

ghe van d'andere Religiën was: iae,fonder voorder inficht,

meynende datlè het met hun oordeel wel voor hadden,

hebben met een oproerigh toeftemmen onder den ande-

ren ghefloten, datfe ghehouden waeren den voort-gangh

van defe familie oft heel te beletten, oft immers nae ver-

moghen te ftutten. Onder defe waeren oock al Bifchop-

pen, Do<floren, Religieufen, ende andere Gheeftelijcke

perfoonen. 'tWeIck dies te min te verwonderen is,hoe men
indieforghelijcke tijden, met meerder reden, achterdenc-

ken van alle nieuwicheyt hadde.

Midchien waerender noch andere redenen, die elck een

jn't bcfonder, met fchijn van ghewight, verweckten om
ouer al ons 'thooft te bieden. Want foo vele menfchen,

fbo vele finnen, ende niet mindere verfcheydenheyt en iffer

in eens ieders ghcfindtheyt ende vonniffe van binnen , als

in't wefen ende ghelaet van buyten : iaedat meer is, noyt

en faghinen ghebeuren , dat eene fake van alle menfchen

voor goede ghehouden wierdt.

Wat eenighe Religieufen belanght, die ons hier en daer

wat vremt beieghent hebben , daer en fullea hen gheené

wijfe
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wijfe lieden acn ftooten : want belialiien dat dequaede

tochten oft paflien met de wereldtfche kleedcren niet ter-

ftont afiJheleght en worden/oo is't datfe op hun oude ma-
niete van leuen ghewentjd'onfe nieuwe (die heel verfchey-

den was) quaemen te milachten en te laken, te meer om
dat de Societeyt fchier alle foorten van godts-dienftigheyt

ende goede wereken omhelfende , ende metGodts gratie

de felue loffclijck uytvoerende, fcheen met haere oeflTcnin-

ghen d'onachtfaemheyt van d'andere Gheeftelijckheydt te

Itralfen; wekker fommighe doen ter tijdt de felue niet feer

ter herten en trocken. Hier uyt, menfchelijck nae onfe

kranckheyt fprekende, moefte wat ialoefije rij Ten: wantter

weynigh dat ruym herte vanden Apoftel in hun lijf dra-

ghen, om te moghen {ègghen : Vl^at light daer aen^ Als in VhWi.

alle mmïeren , 'tt,y oft dwr occafie , oft door de Ipaerheydt'^'
'^*

"

Christvs '-verkondight '^ordt; daer m ojerblijde ick^ my oock^

ende ick^falder oock, noch blijde om zjjn. lae felfs hy was een

vande lieffte difcipelen CHRisTr,die daer feyde: FFy heb- ^"^^•9-

ben eenen ghefien in w^en nnem duyuelen ttyf^orpende , ende
v.49.

"ipy hebben t hem '-uerboden, "^ant hy en njolght met cns niet.

Een ieghelijck blijft al tegheerne by het fijn, ende acht min
dat een ander doet. iae komt by wijlen fbo verre , dat hy
eens anders wel-vaeren houdt voor fijn naedcel , eens an-

ders winfte voor fijn verlies, ende laet fich onbedachtelijck

voorftaen, dat eens anders verheffinghe fijne vernederin-

ghe is: principalijck als menvreeft, dat het op interell

van fijn eyghen profijt, ghemack , eere oft autoriteyt aen*

komt.

Wt defe dan endedierghelijcke oorfaken zijnd opvallen

ghefproten , die de Societeyt nu eene ronde eeuwe ghedra-

ghcn heeft, ende noch daghelijcks draghen moet ^ Tonder

hope datfe van ds felue oyt ontflagKen fal worden ; min
noch
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noch meer als het fchipken Pctri, de H.Kerck:e,iii defe Avè-

relc noyc in rufte en fal wefeniden boofen vijandt altijdc fijn

belle doende, om defe famiUe te verdracken : door wek-
ker hulpe hy (iet dat de heylighe Kercke(nae het belijden

vande Pau{èn,iae der ketteren feluejonderjfet ende verheuen

wort. te meer noch, mits hy bemerckt datfe foo oroot ghc-

acht wort om d'iiytnemende deughdt ende gheleertheydt

van foo mcnighe weerdighe mannen j foo foeckt hy de fel-

iie in meerderen hactte brenghen,om alfoo alle hare aen-

flaghen te beletten , diefe heeft om Godts eere te verbrey-

den. Of hy dit door Catholijcke, oft door ketters, door

Gheeftelijcice oft wereldtlijcke doet, dat komt hem ghe-

lijck,als hymaer tot fijn voornemen en magh gheraken.

'cIsongheloofFelijck, watvalfcheydt hiertoe niet verfierc

en is, ende met wat lafteringhen behanghen. Laet ons

maer eens in t kort eenighe landen doorloopen.

HET VIERDE CAPITEL.

Vff^nde amjkoten der Societeyt in Itdicfk

Kleyne f^ -HEENE foorten van menfchen zijnder ghcweeft, tot
trouklen \J_ Je huyfghenoten en kinderen toe , of fy en hebben

%neyt te
^^ghen de Societeyt in Italien aenghefpannen.Hier iemandt

%aomm. vande groote, niet wetende hoe fich te wreken ouer het

belet van fijne onkuysheydt , heeft om fpijt ende leet te

4oen, alle valfcheydt ouer ons uytgheflort. Daer eeneii

oor-blaefer, om den Paus ende fommighe vande Cardina-

len te behaghen , heeft hem veel quaedt vermoeyens van

ons inghegheuen. De fchool-meefters oft; uyt afgunftigh-

lieyt, oft uyt vreefè, dat onfen voortgangh hunnen onder-

;gangh foude worden, hebben de kindcrs opgheroeyt,dat(ê

bouen
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bonen andere onghcfcliicktheyt de venfters oock uytwor-

pen , ende de deuren van onfe leer-plaetfcn met ghewclc

louden oploopen. Doch, dit en is al maer een kleyn bciagh

gheweeft ten opficht vande inheymfche oorloghe, die de

kinders nae d'aflijuigheydt vanden H. Vader Ignatius te-

ghcn haer eyghene moeder de Societeyt verweckt hebben.

Twee van don fe uyteaien onbefcheyden ijuer, als nu by '*"'"'''-

ondervindinghe kennelijck was, dat den Paus de Societeyt ^p ^^2*-

niet wel en befinde,iae eene vremde ghedachte broeyde van duu ert.

haer met d'Orden der Theatinen(we[cker inftelder hy was) ^o»^^^>

in een tefmeden, hebben P. lacobum Laines den Vicaris

Generael Icelijck by hem vermaeckt. Defen Paus, alfbo

de Conftitutiai vande Societeyt noch niet beveftight eii

waeren, hadde voor hem ghenomen twee punflen daer in

te veranderen. 'cEerfte was de gheduerigheydt vanden
Generaeljhet ander 'tachterlaeten vanden Koor-jfangh: ghe-

lijck hy ons defen opleyde, op de wijfe van d'andere Or-
dens die hem heylighlijck ghebruycken,airoo wilde hy dat

de regeringhe van dien oock niet langher als dryiaerigh

en foude wc{èn. 'tEen heeft hy mits de ghehoorfaemheyt
<ier Societeyt te weghe ahebraght, die op fommighe plaer-

fen den dienrt Godts begonft te finghen : ende 'tander

foude al mede ghcvolght hebben , dan wierdt door het af-

fterucn des Paus in tijdts verhoedt ; waer mede oock den
Koor t'eenemael achterghebleuen is. By defen Paus dan
hebben defe twee alles in roere gheftelt, ende de Societeyt

in petijckel ghebraght van eene grondighe vernielinghe.

Maer tenlaetftenis dit onweer oock ghcftilt, ende alles

ten beften ghekeert, nae dat den Cardinacl van Alexan-

drijen ( die naemaels Paus was , Pius den vijfden ghe-

naemt ) alle de faken door 'tbeuel van Paulus wel onder-

fbcht hadde, endede Godtlijcke goedtheyt foo met ghe-

S s beden.
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beden , ab lijf-eaftijdinghen van d onfe verfoendt was .

Gheduerende dix verfchil binnen 'shuyfe , wierden te

R^/ö«^f Monte Politiano Teer ghelockelijckde fondamenten ghe-^

^0 ma-
jgyj^j. y^^^ ggj^ Collegie , hoe wel 'tfeliie korts daer nae

met groote beroerte verftoort wierdt. Verfcheyden ion-

ghe dochters ende weduwen vertrockai hacr om de liefde

Codts uyt de wereldt, een deel nae cloofters,, een deel nae

den ftaet van reynigheydt^ Daer by noch vele ghchou-

de vrouw- perfoonen, voor defenvrywat te wulps, be-

fneden haeren handel met de trouwe ende behoorelijckc

fceghbaerheydt van haeren- ee-ftandt. Djt en konden niet

iwelghen fommighe oft vrijers, die vande hope der ver-

fochte houwehj eken j oft rofihanen, die vande ghewoonte
hunner ongeoorlofde welluftigheden vervielen.-dieshakieii

becichteden fy ons met de vuyligheydt die wy belet had-

den, ende waer mede fy felue befmet waeren. Sy liroyden

uyt datter eenen lefuii een' eerlij cke vrouwe hadde wil-

len onteeren ; fonder te fegghen , wie , waer oft wanneer-

Dus, foo-men dit niet en gheloofde , hebbenfe met groote

belofte een lichte dante uytghemaeckt, de welcke iemandr

van de Patres tot valfoude brenghen : maer dit oock door
de gratie Godcs te vergheefs zijnde, hebben vele arghere

rancken voortghcftelt met eenen uytghefchudden boef,

diefe met ons habijt becleedt fchalckehjck deden uyt ons.

Collegie, als of het iemaiidt vande Patres hadde gheweeft,.

lecht nae een openbaer bordeel gaen. 'tWelck foo ghedaen

zijnde, heeft voor eenen tijdt , tot dat de fuycken van dciê

rabauwerijeontdecktzijn gheweeft,den naem vande So-
datr'den citicyx. grootelijcks verachtert. Den Recftoor des huys?

f(Ue°ïe-
Gambarus ielue wierdt oock al valfehelijck befchuldighc

üeht door ialoefie,uyt reden dat hy dickwils eene fekere eer-lijckc
'iivordt, vrouw-pcrfoonefprakegaf Daer wierden vele leugliens

tegheii
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tcghen hem veriiert, ia oock minne-brieuen op fijnen nasm
uycghegheuen : maer fooder bouen al die noch een ghe-

rucht ghingh , darter eenighe op fijn hjf uyt waren , hecfc

fich ('tgheneonfe vijanden maer en fochccn) verciocken,

laetcnde eene waerfchijnehjcke hope, dat de relle vande

Patres inde moeychjckheden verdriet ibuden nemen , ende

van fèlfs de ftadt ruymen. Ten fèluen eynde wierden hen-^'^^Z-

de ghewoonhjcke aeimoeflen onttrocken, het ghcleent huys '^''#»

daerfè in woonden opgheièyt, alle teeckenen van ongefint- "^n^"'^'

heyt ende vervremtheyc bewefen.Euen-wel bleuenfe llaen,

ende worfteldcn onverwinnelijck met d'uyterfte aermoe-

de
i
tot dat het acn P. Laines goedt docht de fêlue uyt hun- ^«^^ C"^-

nen kommer ende hongher te verlofTen , ende het Collegie ^^|'/ ^^^^

met goeden oorlofvanden Magiftract te niet te doen. daen^.

Dit fcheen een groot verlies te wefen voor d'eere van

onfe onnoofelheycit ; doch konncn hier van niet klaeghen,

tciwijle niet alleen Robertus Bellarmnius een ouertreiFe-

lijck man , die al defe fchande ghenoeghfaem heeft vergol-

den,in't midden van defe vervolghinge aen de Societeyt ghe-

wonnen is gheweeftj maer oock dry iaeren nae 'tvertreck

van d'onfe, alle de valfcheydt uytghekomen is : want eenen

borgher, die nae menighvuldighe ellenden ende fiecktcn,

noch Icuen noch fteruen en konde , heeft ten laetften op
fijn doodt-beddc inde teghenwootdigheyt van trelïelijcke

mannen daer toe gherocpen, opentlijck bekent,dathy dien

rampialighen mcnfch was , dis int habijt van eenen lefuic

ten hiiyfe vande lichte vrouwe ghegacn was , om de Patres

door defe fcliande den noodt op te legghen vande ftadt te

verlaeten.

Omtrent dien tijdt was te Venetien oock al wat fwa- TeTe^

righeydt. 'tGhingh daer al wel, gheduerende het leucn van

'

den Patriarch Driedo , die den dien ft derSocieteyt in alle

Ss i ghe-

nette».
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gKcleghentheyt ghebruyckte . Maer fijnen naefaet loannes

door den Taruifius viel ons heel teglien : niet en quam daer vande
T^fn- lefuicen, dat hem aenllondc. lae men {èyde dat hy by de

Tarui. ^"^eyliglie Euangeliai gfiefworen liadde , dat de Societeyr

Jitts. niet langh te Venetien en foude blijuen.Om dit te weglie te

brenghen begonftenderlbmmighe inden Magiftraet (door'c

oprockenjfoomen meynt, van Taruifius) op te worpen, dat

de lefuiten onverdraghelijck aen de RepubUjcke waeren,

als fchadelijcke ende oproerighe geeften, die Iicn noytghe-

ruflen hielen ; maerouer al met des landts faken bemoey-
den , draghende daer-en-tuilchen de partije van de Spai-

gnaerts,diefe Tochten te vervoordcrenjoock doormifbruyck

vande biechte der vrouwen , dicfe uythaelden , om alles te

weten wat daer inden huys handel van een ieghelijck,ende

aengaende den Stact der Republijcke omgingh. Doch, foo-

der fommighe vande Heercn buyten onfe wete oft toedoen,,

hen kloeckelijck van ftonden aen hier teghen ftelden , is

den acnilagh miOuckt. Waerom fiende darter gheene hope
en was vande lefuiten uyt te fetten, hebben voorgehouden,

dat men immers hunne maght in't hooren van alderhan-

de biechten behoorde te befiiijden, ende dies aengaende,

teghen alle misbruycken acn't goedt-duncken vanden Pa-

triarch t onderworpen : te wijle het niet en betaemde,

datfe te maghtigh fouden worden , maer dienftiglier was
voor de ghemeyntc, indienfe kleynjens in oodtmoedigheyt

ende onderdanigheydt bleuen leuen . Dit was wederom-

eenen nieuwen ranck ende vondt van Taruifius , wiens ee-

nigh voornemen was , by deiê onderworpinghe de Patres

t ouerheerfchen , ende hunne ghewoonlijcke dienften te

verhinderai.Maer hier teghen is ooc al eenen vande treffe-

lijckfte Heercn ( die men nochtans meynde dat vande par-

tije was) opgheftaen , ende heeft daer foo fterck teghen aen-

ghekant.
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ghekanr, dat men ten laecften goede vondt, indien de Patres

erghens vermaent moellen wefen , dat men 'tfeliic aen den

HcercHieronymusPriuius, voor alfdoen Prince van dcfc

Republijcke, ioude beueicn. Defen roept dan den Prouin-

ciael Palmius,en houdc hem voor watter inden Raedc glie-

partèerc was : 'twelck hy verllaende, heeft oogh-fchijne-

lijck den grondt ontdeckt, en betoont, hoe darter gheenen

anderen oorfprongh van al dit beitel en was, als d' ongun-

lle ende d'afkeerigheydt vanden Patriarch. Waer mede het

verfchil gheflill , ende de Societeyt meer als te voren van

cick een befocht ende ghe-eert wierdt.

Godt gaue datter in volgende tijden eenai anderen Priii-

liis gheweell hadde .' Onfe vijanden en fouden ons foo

dickwils ende foo fchamperhjck niet verwijten het ver-

trecken uyt Venetien, dat naemaels ghefchiedt is. Want
wat winnen fy doch,aLs fy nae alle kfteringhen noch moe-
ten bekennen,dat de Societeyt daer niet uyt gheiaeghten is,

maer van felFs door gegaen , om den opperllen Stadthoiidcr

Chrlsti op der aerdenlgelijckfe fchuldigh was)oock met

verlies van eene heelc ProLiincie,ghehoorlaem te zijn?Da-tfe

tot noch toe niet en is wederom ingheroepen-, en moet haer

gheenflins tot fchande ftrecken
,
ghemerckt den Cardinael

Perroniiis hier van fprekende met den Paus, fcyde, dat 'tfel-

ue niet gheweygert, maer, om dca ghemeynen vrede niet te

verachtercn , tot betere gheleghentheydt uytgheftelt wa<;:

voeghende daer by , dat fijnen Coningh , die ons te Con-
ftantinopelen hadde konnen ftcllen , foo vele moeytc niet

hebben en foude, om ons re Venerien weder in te brengen.

'tWelck al hoe wel noch niet ghefchiedt en rs,foo verhopen

wy nochtans, dat metter tijdt 'tfelue ghcluck aen de Socie-

teyt te Venetien ghebeuren fal, datfe indierghelijckenon-

pneval in Vranckriick ghenoten heeft.^
Ss 5 HET
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HET VIIFDE CAPITEL.

Vftnde mnïïootm der Somtejt m Spmgnm;

N O Y T en heeft klaerder ghebleken , dat, ghelijck de

_ palm-boomen, hoe menfe meer druckt, ce hoogher

opfcliiccen ,; alfoo oock de Societeyc , hoe meiife mee meer-

der ghewight van ouerlaft in Spaignen ouervallen heeft,

hoefe te meer oock verhenen is gheweeft. Al was dat het

vader-landt van Ignatius, foo heeft hyer nochtans de proef-

jfchole van fijne verduldigheydt ghevonden , inde welcke

iiy betoont heeft , wat hy met de fijne om Christvs
wille bereydc was te lijden : immers aen de banden ende

ghevanghenifl'en die hy hier uytgheftaen heeft
, pleegh

Faber fijnen voorfpoedt in Spaignen toe te fchrij uen . Het
waere onmoghelijck alles in't befonder te verhaelen , twee

oft dry alleen van de vernaemfte opvallen fuUen voor

Ipeur dienen om uyt die d'andere t'achterhaelen.

Onvvcej Dqcq ^yy onfe eetfle wooninghe te Salamanca fielden,

"£./f"^^,.ifler een trelFelijck predikant vande weerdighe Orden der

by Mei- Prcdick-heeren met naeme Melchiot Canus,Dodoorin de
fAjiorCa- Qodtheydt

,
gheweeft , die fich liet voorftaen dat Anti-

^veckr, chriftus tijden naeby waeren , ende fijne voorloopers ai-

reede ghekomen: die hy opentlij ck ende fonder bewimpe-
linghe van reden onfe Patres noemde te wefen , om dat,

foohy meynde , in defè aüe de reeckenen van Antichriftus

lib.con- aenhangh-hen lieten vinden. Den onbedachten man en
traitn- peyfde niet eens 'tghene den 'heylighen Thomas fchrij ft,

K^Re-' '^^^ ^'^^^^ eertijdcs de P^ehgieufen van S. Dominicus ende

jligionqs S.JFrancifcus Orden, al mede voor dienaers vanden Ante^
cap. i4. j^ej.^ hadde ghehoudeii. Dit feg^hen van Canus foo op^ '°

den
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ckn preeck-ftoel, als in openbaere leflen
(
ghelijck het een

man van groot aenfien was)heeft 'tvolck heel ontlleltral de

werelt wierdt van ons vervremt: den Magiftraet fdac ver-

boodt ons alJe onderwij finghe des volcks, tot de Chriftc-

lijcke leeringhe toerinder voeghen datter maer een fchande-

lijck ballinghfchap te verwachten en was,waer van di<!van

d'Vniuerfkeyt nu al hadden begonrt de hoofden tTaemen

te fteken. Wat foudc doch defe kleyne vergadcringhc in

fulck een gheuaer doen ? Daer was P.Michael Turrianus,.

een van onle Prieflers,aen Canus niet onbekendt: de{èn uyt

oude vriendtlchap gaet hem aen, ende bidt dat hy doch de

teere fpruyte van onfenieuwe Religie , die genoeghfaem te

winde van aüe quaede tonghen ftondt,niet fijne autoriteyc

niet en wilde verdrucken , maer eer voorllaen ende verhef-

fen. Dan fijn ghemoedt was nu ghefèt ; wathy hem voor-,

hiel, oft van de beveftinghe der Societeyt, oft van hetghe-

voelen des Paus ( die twee van d'onfe alfdan verfch nae't

Concilie van Trenten in fijnen naem ghefonden hadde)

Canus bleef by 'tfijn: iae voor alle andwoorde beklaeghde

hy oock 'tongheluck van Turrianus , die hy fijnen vriendt

noemde, dat hy fichfoo onbedachtelijckby ditghefelfchap

vervoeght hadde.

Middeler tijdt heeft de voorfi^cKtigheyt Godts uyt defe:^^"^^''

fclue Ofden vanden H.Dominicus , iae uyt het felue Con- ^H^iJ^
uent , eene voorfprake ende ghetrouwen bcfchermer voor van ut-

ons verweckt. Defen was Doilor loannes Penna., uyt-nc- "^ ^''"^

mende in godtvruehtigheyt ende gheleertheydt : den wek- 2^/._

ken nae een diep onderfoeck van alle onfe manieren , heeft ^y^cr ne-

ibo mondelingh als fchriftelijck de fchcldingen van Canus '°'i"^*-

wederleght.De welcke niet alleen aen d'andox goede Reli-
'^^

'

gicufen fijne mede-broeders feer mishaeshdcn , maer nae-

mcntlijck aen den Seer Eerw. P.Francifcus Romacus^^docïi

ter
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ter tijdt Generael van d'Orden; den welckcn,op de gehoor-

faemlieyt, acn alle de fijne ftraffelijck beuolen heeft, datter

niemandt qnalijck vande Societeyt en foude fpreken , de

welcke als eene bende van onderftandt door de goedertic-

rentheydt Godts aen deH. Kercke ghegheuen was. Mid-
deler-tijdt haddeden Paus Paulus den III. aen twee Bi-

(choppcn in Spaignen de befcherminghe vande Societcyc

opgheieght, daer-en-boven liaddelgnatius copievanhec

Roomfch vonnilTe gefonden. Maer'tis al onnoodigh ghc-

weeft: mits de waerheydt foo door't toedoen van Doólor
Penna, als de deughdt ende ftandtvaftigheydr van d'onfc

( die om alle ddc fwarigheydt nieten lieten de ghemeyntc

nae vermoghen by te ftaen) ghenoeghCaem ghebleken heeft,

ende t'famen 't volck ghelcert, de Societeyt uyt hare vruch-

ten te achten , niet uyt het ghefegh der menfchen. Ghedue-
rende defe vervolghinghe, viel te verwonderen, dat Me-
vrouwe Maria Pimentel Grauinne van Monte-real ( die

haer in een kloofter onder den regliel vanden H. Domini-
eus vertrockcn hadde) van Godts weghe verweckt wierdt,

era d'onfe van hunnen iwodtdruft tevoorfien; Godtal-

maghtigh dit foo fchickende, dat wy vande fèlue Orden in

onfe ecre ende aexmoede fouden gheholpen worden,van de
welcke eenen man ons hadde bevochten: op dat defe twee

Religicufè famihen voortaen te vaftcr met den bandt der

liefde aen malckanderen fouden verbonden blijuen.

tyfnder Meerder is gheweeft het onweder te Toledo , teghen het
tempeefi CoUegie van Aleala gherefen . Daer waereu eenighe on-

"^^rchf-
ghelcerde Priefters, die neffeas andere misbmycken , twee-

hifthop mael 'sdacghs aen hmi volck 'talderheylighfte Lichaem
SthuHf. onfes Heeren uyt-reyckten . Den Archlbifchop ïoannes

SilicasuSjOm datter tuflchen deferenons habijt weynigh

verfchil was , hadde naedencken dat het van ons bedrijf

was.
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was: 'cwelck hy fich dies te lichtelijckcr liet voorftaen, hoe

Iiy ciighelijcks mecropgheruydt wicidt van fommige onfe

vijanden , die hem d'ooreii vol büefen , dat de lefuiten op
gheenc Bifchoppenen paften, maer alleen onder 'tghebiedt

van den Paus wilden ilaen. Dus hcett hy ten laetften ftraf-

folijck op pene vanden ban verboden, darter voortaen nie-

mandt van fijn' onderfaeten de H.Sacramenten by de Pa-

tres van de Societeyt en foude ontfanghen: vanghelijcken,

datter nicmandt van de Paftoors de felue foude laeten pre-

dicken , noch de H. Sacramenten in de Prochie-kercken

iiytreyckcn. P.Villanoua, die Rcdcnr van't Collegie t'Al-

cah was , fpoedc in haefte fijne rcyfe nae Madrid toe, by

den NuncuLs : den welcken, om alles met voorfichtigheyc

te ftillcn, gact felue aen des Coninghs Raedt de brieueii

van de bevcitinghe ende priuilcgicn der Societeyt toonen;

feyndt Villanouam met fijne bricucn van recommenda-

tie nae den Archsbifchop Silicxus^ en met andere aen Me-
vrouwe Eleonora Mafcarenia, die veel by den Archsbi-

fchop vermocht. Maer Silicxus en gafop alles gheen* an-

dere andwoorde, dan hy plagh te gheuen in faken daer hy
ghcenen luft en hadde van nae te luyfteren , dat hy haert

fAlcala foude komen , ende alfdan fien wat hem te doen

ftondt. Middelcr tijdt beual hy aen ecnen Canoniek van

Alcala, dat hy ajlle de huyfen , die rondom het Collegie

ftonden,voor wat prijs het oock waere, ecrft-daeghs foude

opkoopeii, om aldaer een vrouwen Cloofter teghen onfê

crue foo hoogh op te treckcn, datwy (ghelijck hy hem
beroemde) noch fon noch mane en foudcn ficn. Men feyt,

dat den H. Ignatius , als hy te Roomcn dit al verftondt,

fecr bly ghelact ghetoont Jiceft, hopende dat uyt fulckc

beghinfclen grootc vruchten fouden voortkomen: 'twelck

o£)ck (bo ghcbeurt is. Voor al heeft den Archf-bifchop

T c dooi:
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door uytdruckelijck ghebodc vanden Paus , fijne plackae-

ten teghen de Societeyt moeten herroepen. Ende nae jfijne

doodt (fiet eens de Goddijcke voorfichcigheyc ) hebbeit

wy alle die huyfcn van eenen perfoon, ghemackelijeken-

de redelijcker prijs inghekocht^die wy van vele befitters

fbndcr grootc moeyte endeopfprakenoyt en fouden heb-
ben konnen bekomen^ als ottfe Silicazus voor ons hadde
doen koopen.

j^a^}j Dit alles tot noch toe was al fonder oproer des volcksj

ten der- maer te SaragofTa hebben wy wel eenen anderen acnllooc

il ^f'^'
gheleden. Den Vicaris, de Ckrgijc, de Pvcligicufen , de

ghemeynte, waeren ghelijckcr handt teghei-vons aenghe-

ipannen. Noyt meerder ott fchaiidigher tempeeft, noyc

blij dei;cynde. Alfmen in onfe CapcUe d'ecrflie Mille fou-

dc doen , tot cie welcke den Vice-roy met al cien edcldom

ghenoodt was, ontbiedt den Vicaris 'sanendts te voren

heel laet , datmen de feefte foude iiytftcllen, om dat d'Aii-

guftijnen klacghden dat wy hen te nae quamcn. Men heeft

gheandwoordr, dat de fakeoock met goeden oorlof van-

den Archsbifchop nu foo veri"e ghekomen was, darfe niet

en konde uytgheftclt worden , en datmen 'sanderdaeghs

aen den Vicaris breeder foude voldoen. 'sAnde^daeghs.

eermcn den dienfl foude beghinnen , komt daer eenen on-

bekenden
,
ghefonden van d'Auguftijnen, ende vcrbieck

op pene van excommunicatie datmen in die Capelie ghee-

nen dien ft en foude doen. Onfe Patres teghen allen on-

gheval , beroepen tot den Paus , ende lluyten by toeflem-

men van andere wij Te mannen, datmen f(5ude voort-

gaen. Soo wierdt dan de Miile,. van de Predick-hee-

ren hier toe ghenoodt, feer heerHjck ghefonghen, het

fêrmoon van eenen vermaerden predikant van S. Hie-

ïonymus Orden ghedaeü : alles mee groote feefte ende

bhjd-



HUT IV, BOECK. LIIDENDE SOCIETEYT. 53I

i)lijdfchap, foo van het volck , als nacmendijck van den

Vice-roy cnde heel den adel. Maer fiet hier-cn-tuirchcn

hanvrht'er voor de deure van'c Collegie de bulle van ex-

communicatie tcghen alle die in defe Capclle foudcn ko-

men dienft hooien. Bchaluen den Vicaris, waerender

noch twee P.illoors tcghen ons opgheftaen, die al t'faemcn

met d'Anguftijnen fpanncnde , daer op uytvvacren datfe

de Societeyt nyc SaragolTa foiiden verdrijiien. Sy hebben'c

in korren tijde lbo verre gliebraghc , datmen met alle ghe-

woonclijcke ceremoniën openbaeriijck alle de Patres heeft tnde»

inden ban vandeH.Kcrcke ghcftclt: ibmmighe treffclijcke ^^z» i^c-

mannen , die ons vooripraken, hecftmen de kercken oock^J^^^^^^^j

verboden, als met ons ghelijckelijck in den ban wefende:

iae heel de lladt door heeftmen den Goddijckcn dicnlfc

doen ophoudenjfoo langh als de lediiten in de i\idt foudeii

blijuen. Wat was dit anders , dan caien oproer onder

'tvolck maken, om ons met gewelt uyt te iagcn? Bouen de

mondelijcke lafteringhe, zijn op alle hoeckcn van de ftrae-

ten cnde kerck- deuren fchimpachtige beelden gheplackr,in

de wclcke grootemcnighte van duyuelen gefchildert wae-

ren, die de Icfuiten nae de helic trocken. Hier mede noch

-niet te vredcn, hechten een van dele aen ccne fpiefle, endc

komai met het ghefpuys van't volck nae ons Collegie ge-

loopen , met meyninghe van de poorten open te breken:

''tw'elck fy oock Ibuden ghedaen hebben, en hadden fom-

mighe edclmans endc dienaers van den Vice-roy 'tfeliic

niet belet, endc 'tghcpuffel verdreuen. Maer om het volck

noch al meer te verbitteren, gacnfe dry daghen langh rond'

om het Collegie met eene vremde proccfTie. Het cruys

ghingh voor met droef ghefangh: denChristvs was
afghekeert endc met fwert bekleedt, daer vloghen van alle

kanten fteenen op ons huys , nu riepen de flcmmen ouet-

T c z luydi.
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luydr, Bermhertigheyt , bermhertigheyt ; nu alderhaiide foor-

ten van vervloeckinghe ende verbanninghe : tea fcheen

inacr eenen enckelen hoop duUe ende rafende menfchea
te wefen , ioo uytfinnigh door de paflie , dat nocli dea

Nuntius vanden Paus, noch de PrincefTe loanna, Gouuen-

'nante van Spaignen den oploop en konden ftutten. Siende

dan de Patres dat den oproer meer en meer aennam, gaen

071 'van van felfs met de fleutels van't CoUegie by den Magilkaer,

felfs de en fegghen opentUjck, datfê lieuer hadden den lonas te

rnjmen
'^^^y^^'^ ^yt de ftadt te vertreck(^,als de fclue qm hunnen'c

wille foo ontftek te fien. 'tWas wel teghen ^q\\ danck van
den Magiftraet:euen-wcl ghecnen anderen middel fiende,

vonden den raedt goedr,ende lieten ons. gaen.. Nauweiijck
waeren- wy ter ftede uy tj ende fiet teiflondt alle dinghen

verandert. Den Archf-bifchop nu beter onderrichr,. her-

roept al het verbotdatter ghedaen was, verklaertde Socie^

teyt onnoofel te wefen, ende den ban van gheender wcer-
K^er de. Van ftonden aen wordter van ftadts weghe eenen

"terBondt
^^^c- ghefondsn,om de Patres wederom te roepen: den hee-

met pro- len Magiftract gaet hen te ghemoete ; doetfe oock teghea
.

f#« hunnen danck op muylen fitten, die daer toe berecht wae-

Iminlhl^^^^'^ ' ende leydtfe alfoo triomphantelijck door de princi-

baelt. paelftc ftraeten tot in het CoUegie j fegghende dat de

fchande , diefe ghelcden hadden , met defe eere verbetert

ende vergolden moefte worden. Dit is d'uytkomfte ghe-

weert van dat fchroomelijck tempeeft te SaragolTa, van

'twclck P.Francifcus de Borgia ( verwittight zijnde, datter

velj fteenen op het huys gheworpen waeren ) feyde met
eenen blijden mondt, datmenfe doch wel vergacderen

foudc, om metter tijdt een nieuw Collegie daer van te

bouwen . Maer 'tgliene wel aldermeeft hier in te ver-

wonderen is, raeckc de Monieken die dit oproerigh Ijicl

.:' ^herockt
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^herockt hadden : want foofe ontftichtbaer waeren van

leuen, hebben felue moeten eten datfe voor ons ghe-

koockt hadden,endc gedwonghen gheweeft hun Clooller

ende de Iladt aen andere van^e fèluc Orden, die beter van

handel cnde manieren waeren, te ruymeii.

Defe dry tempeeften maghmen nemen als een- ftael vati

alle d'andere, die in Spaigncn opgheftaen zijn: wantfe be-

grijpen alle llaeten ende foorten van menfchen, die oits

oyt in dit Rijckmoeyclijck zijn gheweeft, Bifchoppen,

Dov5lorcn, Paftoors, wereldtlijcke ende ReUgicufe Ghec-
fttlijckheyt , ten laetften oock het ghcmeyn volck. Dtn
hoogh-g;heleerden Dodioor Martinus Naiiamis, foo hy
door Salimanca palFeerde, ende alle onfe Patres op fijne

knien grocttede ( 'twelck fijne diepe ootmoedigheyt was)
vermaende Teer forghvuldighlijck, datmen doch de Collc-

gien van Sahmanca ende Parijs wel foude voorfien, encfc

gaede flaen •, om darter in defe vermaerde Vniacrfitcyten

noyt opvalhn aen ons volck en fouden ontbreken : ghe-

lijck de daedt inde volgende iaeren tot heden toe ghe-

noeghfaem betoont heeft.

HET SESTE CAPITEL.

Vande aenjiooten die de Socteteyt in Vranchrijckghe-

leden heeft , eerfy daer uyt veriaeght wierdt.

Die daer weren hoe iammerlijck de ketterije heel ^^^^^';J^_

Vranckrijck door de Catholijeke Religie verwoefl/fro»?^

heek. Tullen wel^haert den oorfproi-ïgh vinden van al den "^"""''^^

ouerlaftdie de Socicteyt hier heeft moeten draghen.'tZijn^^^^J^^r

de Caluiniften gheweeft , die ons openthjck ende bedeck- Societeyt

tclijck vau alle kanten hebben bevochten, oproeyendé nu '^"^jT'"''"^

Tt 3 een
^
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een deel van d'Vniuerficeyt, nu een deel vanden Coningh-
Jijcken Racdr, leuerende den tijde van (êftigli iaeren eenen

ghedueiigcn (hijdc, toe datle ons ten lactiten nyt het Rijck

vcrdreuen hebben. \Welck hoe wcl(c meynden dat ons

totièhandefoudeilreckenjis nochtans tot een' onllerffe-

iijcke ccie cnde glorie ghekcerc.

'cis nu iu yft hondert iaeren, dat ïgnatius de fijne nac

Parijs ghefonden heeft. Dit was een rouw beghin d?r

Collegien. Thien iaeren dacr nae heett den Coningh Hen-
ricus den II. oorlof ghegeucn, om voor goede een Collcgie

op te rechten : maer foo dies aengaendc niet met allen fe-

kers en kt)nde verricht worden, fonder het oucrftemmen

van t Parlament , hebben onfe vijanden allen ernfl: voor-

fhewendt om 'tfelue te beletten. Dus is't ghebeurt dat de

ike van't Parlament tot den Bifchop , van defen tot de

Do6loren vande Sorbona, van Caiphas tot Pilatus ( by de

welcke fy fekerlijck wiften dateer gheen eynde en foude

afcomen ) vcrfonden wierde. lae, dat ergher is, nae datfè

het ghedragh van't verlofeen ronde iaer gliefleypt hadden,

zijnder gheweeft eenighe, niet aleemael, vande Dodtoreii,

die in plaetfe van eene gunfticrhe uytfprake , hebben mee
BtSo. een fchandclijck ende fchandalcus fchrifc aende wereldt

'^vvJrdt
ouerdronghen , dat de Socicteye ( die nu foo gheluckigh-

-vervve- üjck doot alle Rijcken verlpreyde, ende vande Pau{ên be-

ftnvan veftight cnde gheprefen was) forghelijck in't ftuck dz^

^"'£y^j„gheloofs j onvrcedfaem inde H. Kercke, fchaedelijck aea

int iaer andere Religienfen, ende ontftichtbaer onder de ghemeyn-
^iiS' te bevonden wierdt. 'tEn is niet om {egghen, wat beroer-

te hier uyt ghefproten is. Men verwachtede anders niet,

als dat de Societeyt te lande uyt ghegheefTelt ende ghe-

bannen foude worden. Maer ghclijck wel eertijdrs den

H. Coningh Ludouicus d'Ordens van finte Dominicus

cnde
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ende Francifcus heeft voorglieftaen ; foo heeft Henricus

den If. met den Cardinael van Loicynen de Societcyc be-

fcherintjloodat allenghskcns dcfen roep vermindert, daer

nae oock ais eenen roock'verdwenen is. De ghene die hier

oorfake van hadden gheweell, hebben't hen ghefchacmr,

datfc hen vande qiiacde tonghen foo hadden laeten vcr-

leyden. De Doóloren der Godtheyt fclue hebben nae ver-

loop van veertigh iaercn een' uytfprake ghedaen, dat de

Societcyt uyt Vranckrijck niet en mocfte ghefonden wor-
den : foo verr' waft van daerjdatfc by hun vorigh ghcvoc-

len foüden bhjuciT: Soo iilcr dan de Societeyt nochgheble-

uen,macr in dagehjckfche occafien van veel lijdens.Zijnde houdtaen

defe beroerte watghcftilt, heeftmen anderwerf begonft^-^'f'^

by 'tParlament acn te houden, ten eynde fy moght miomfan-

Rijck onrfanghcn worden. Den Coningh heefter tot vier ^^^"'*

reyfcn toe fijne brieuen toe gejont, en euen-wel heeftmen ^ '

altijdt uytftel ghcvonden. Voor het laetfte is de fake in^'^^^H

handen van den Bifchop,dieons phit teghen was, ouerghe- ^^^JJ/
ieiierr. Defcn hebbende de puiuilcgien der Societeyt ouer-n^^ïifWf»

iïen, heeft aen de Paftoren der ftadt, die hy verfaemt had-

de,ghepooght tebetoonen, dat hen die t'cenemael naedee-

ligh waeren jende ouerfulcks vonniife by fchrift gheghe-

uen, datmen de Societeyt in't Rijck niet en behoorde t'ont-

fa;ighen. Hier van den Coningh Francifcu.s verwittight

zijnde,heeftvoorde vijtde reyfeaen'tParlamentmet noch
ftercker ghebodt belaft , dat men de Societeyt in't Rijck

ontfanghcn foude: dan, fijnen goede wille wierdt door fij-

ne verrafchte doodt belet. Dus heeft Carolus fijnen broe-

der de fike in den aenvangh fijns Rijcks ernftclijck opghe-
Homen. danal te vcrghects: want wierdt tot de vergaede-

dcringhe , die te Poifly op't ftuck vande Religie ghehoii-

den mocfte worden , uy tgheftclt. Hier is de Societeyt tcix

cjnde
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tlvvele
^y^"^^^ door de Cardiiiaeleii van Loreynen, Toumon,Ar-

^ebraght migLiac, Guifc, Bourbon, ende vele andere Heeren des
tePotjfy. Rijcks teghen alle kracht van haere vijanden ( de vi^elcke

Thuan. voor den meeften deel met de ketterijebefmet waeren)
'Ub.}7. met eere in het Rijck ontFanghen ghcweefl.

Zijnde nu voor inghefetcne bekent , hebben hen die

van'tCollegie van Panjs,door roem van gheleertheyt, die

P.Maldonatus grootelijcks verineerderde , foo vernaemc

ghemaeckt, datter ecnen grooten toeloop van difcipelen

Nieuwe ^'^^ ^nfe fcholen was. Hier hadden wy wederom 'tfpel op
fvvae- den waghen; debaet-foeckclijckheyt van d'^ndere mee-

^'ïfïr
^^^^^ nier konnende defen af-breuck ghedooghen.Den Rc-

nmerfi- (^eiir vaiide Vniuerfiteyt ve-rbiedt ons te leeren; in teghen

-

teyt., deel den Coninghljj eken Raedt ghebicdt dat wy fouden

voortgaen. Wat fal hy hier doen ? hy verfint eenen ande-

ren vondt: roept d'Vniuerfiteyt by den anderen , worpt op
of de Societeytvoor een lidtder fduer foude m^oghen aen-

veert wordeii. Onder de handt, ghelijck hy Medicijn was,

ilockt op die van fijne profeffie ( welcker meeften deel mee
nieuwe ghefintheden in't ftuck des gheloofs bcfmct wae-
ren ) datlc weygherigh fouden vallen, dus is het glat af-

gheflaghen. Hunne meyninqhe was door defen middel

onfe leflen te fchorten: dan foo die niet te min haercn ghe-

woonelijcken voortgangh en hadden, zijnder naemaels

noch al verfcheydcn beroerten opgheftaen. Aen thieii

kanten zijn wy van weghc foo vele foortcn van verfchey-
doorvcr- ^^^-^ ghemeynten,door thicu Aduocaeten befpronghen ghe-

pracefen,
^^^^^ : ondcr de wclckc Pafquier fijne bitteiheyt wel foo

' veel tooms gaf, dat hy onfen heylighen Vader Ignatius

Thuan. derrcdc by Luthero vcrghelijcken, iae oock al euen fchae-

' '^' delijck aende heylighe Kercke achten. Doch en hebben

mer alle hiuine krachten niet uytghcrccht^ de Societeyc

(er
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per interim door ordonnantie vanden Raedc 'm befït blij-

uende.

Middeler tijde foo de ketterij e daghelijcks meer aennain, item

heeft de Societey t oock al meer begonft te lijden.Al 'tquaet ^'«'^^

datter in't Rijck ghebeurde,\vierdt ons vande Hugenotten ^^;^^
aengheteghen ; fy verioeghen ons iiyt Tournon, en van
ghelijcken met alle d'anderc Gheeftelijckheyc uyt Apa-
mien ; fy fcholden -onfe Iceringhen , en trocken groote op-

fprake teghen ons , uyt het gheval vande moorcdaedighe

doodt van Hcnricus den III. ende d'oorloglien van Hen-
ricus den IV. fijnen naevolgher. Dit waernemende die

vande Vniuerfiteyt te Parijs, hebben in't iaer m. d. xci v.

d'oudckoeye, Aïc nu dertigh iaeren begrauen lagh, we-
derom uyt de gracht ghchaek, ende het pioces teghen onfè

lellen hernomen. Voor haer pleytedc met onghevvafleu

mondt den Caluinift Arnaldus, yöo.r ons den Aduocaec

Duretus een fcherpfinnigh ende daer by heufch ende ma-
nierlijck man. Met de partije fpanden aen de Paftoors,

fterckelijck aendringhende, ten eynde het uytreyeken der

H. Sacramenten aen ons foudc verboden worden / maqr
en hebben anders niet opghedaen , als dat men hunne re-

denen by het oudt proces foude voedicn,om naemaels

dacr van t'lamen ende feffcns te handelen. Dit heeft uyt der

maeten onfe vijanden ghefpeten, die nu voor ghewis hie-

len datfe ons binnen korte daghen den voedt fouden lich-

ten: macr nicmandt meer alsden PrefiientThuanus; den

weicken ficnde dat hy van d'andere Heeren ouerrtemc

wierdt, heeft euen wel fijnen bitteren aerdt ende onghe-

foute tonghc niet konnsn bedwinghen, of moefte daer

noch eene kladde van fijn' onguiilligheyt aenhanghen,

fegghende, dat des Coninghs leuen foo langh in ghevaer

bleef, als dit proces niet en wierdt ghewefen.

Vy het
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HET SEVENSTE CAPITEL.

De Societejt wnjovdt ujt VrfcnckrijcJighebmmn,
mde ^nj^derom inghcroepn.

E R wijle defe dinghen met fuleken ernfl: ghedreuen

wierden, ghebeurde daer eene fake , de welcke aen

onfe vijanden oorfake ghegeuen heeft om hen ouer ons te

verblijden : wekker waerheyt op dat aen een ieghelijck

kenbaerder zy, fullen die treckenuyt de Franfche fchrij-

uers , Scipion du Pleix , Piene Matthieu , André Fauin,

lacques Aug. deThou ende andere, die ons oock partije

ende teghen zijn.

cuflet In'tiaer m.d.xcv. heeft eeneu ionghen onverlaet, met

dm Co.
" ^^^^'^^ ^^"^ Chaftel , voor hem ghenomen den nieuwen

niBgh, Coningh te vermoorden. Den welcken als hy voor d'eer-

ftc reylè fijnen ingangh Linnen Parijs dede , foo is defen

rabaut onder andere houelinghen mede ingheflopen tot

inde Coninghlijcke camer, ende heeft aldaer i{]n mes ghe-

troeken met meyninghe vanden Coningli te herten. Dan
foo defen, by goeden gheval, d'eerbiedinghe van fommi-
^he Princen die hem quaemen gheluck bieden , met ghe-

lijcke beleeftheyt van diepere onthaelinghe feer minnelijck

ontfïngh; is den fteeck op het kaeckf-been aenghekomen,

ende en heeft buyten 'cverlies van eenen tandt voorder
^"

j gheen merckelijck leedt ghedaen. Dit lechjck ftuck is ter-

"deSoeie- ftondt den lefuiten (ghelijckfe doch ouer al foet inden

teyteen- mondt van hunne vijanden zijn) fondet ecnigh gliclaet

\ _ van recht ( als Thuanus felue ghetuyght) aaigheteghen^

ti,^t, *cEenigh fondament en reden aaer de leughen op fteunde»

Hift. was , dat den moordenaei ouer ks maenden onbegrepen.
Ub.151. ^

\^
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by ons de Philofophie ghehoordc hadde, fchoon hy fedcrt

inde Rechten ftudeerde : want foo veel fijne belijdenilTe

belanght, daer en is niet eenen van alle de Chionijck-

Ichrijiiers ( oock die onfe partije en Hugenotten zijn ghe-

wecft) den welcken meldt dat den mifdaedighen op lijnc

fwaerfie pijn-banck, des ondervraeght zijnde, in'talder-

minfteons fonde befchuldight hebben, dat wyer by formo

van raedc oft vermaeninghe plichtigh in waeren. Dies niet chchwcI

teghenftacnde , heeft euen-wel 'tParlament in t felue von-
Y*/''^-^

nifle, waer mede Qiiaftel ter doodt verwefcn wierdt, def^^"""

Societeyt begrepen , ende de felue als verdcrffter vande

iongheyt, oprayfter der ghemeyntc, vijande vanden Co-
ninghen van'tRijck, ghebannen. Dry daeghen wierden

haerghefteltom Parijs, vijfchienom het heel Rijck te ruy-

men, ende dat op pene van lefe Maicfteyt. Alle haere goe-

deren wierden aengheteeckent , om die in andere goede

wercken te be{ieden,en bouen al daer by noch op lijf-ftraf-

fe verboden, darter nieinandt fijne kinderen buyten 'slandts

tot onfe fcholen en moght feynden.Dit vonnilTe is by ande- Petr.

re Parlamenten vernieuwt ende verkondighti maer dat van ^l^^'^-

Toloii/è heeft ons door fijn heel beftrcck houden Itaen , en rjco iv'.

doen blijucn. Daer en tuffchen wierdt het huys vanli-

Chaft^l afgheworpen , en op den grondt cene pyramide, f'
'"*

met opfchrifc der fententie, meer tot fchande vande Sock- fchande

teyt, als vanden mifdadighen, gheftelt. ^ene py-

Hier hebt ghy nu den rechten text van dat fchroomclijck
^J^^wL.

onweer,'twelck een' alghemeyne fchip-brake aen ons door*^

heel Vranckrijck fcheen te dreyghen : doch, is in korten p^^^
tijdtouerghegaen, ende met blijdichap verdwenen. Ter- wordt

Tcondt begonll het Rijck ons afwefen te gheuoelen. Vele ^^"^'*«'

waerender die nae onfe wedcrkomfte vcrlanghden, andere ^Jerkomfte

dicfc met der daedt verfochten,{bmmighc oock die opent- ghehan-

Vvz lijck^^''»
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lijck feyden, datfe niet alleen nut, maer oock noodigh in't

Rijck was. Soo dan Ignatius Armandus is nae Mets ghc-

reyftjOm den Coningh te vinden^cnde den tijdt der Goedc'

weke waemeiïKnde, heeft liem wijt-loopigh, docK oodt-

moedelijckjdonnoorelheyt der Societeyt voorghehouden.

Den Coningh feer vriendeüjck alles aenhoorende , heeft

beuolen dat hy fich met P. Petrus Cotton te Parijs foude

laeten vinden, om aldaer van ddc fake breederte handelen.'

Van dien tijdt afwierdt onfe wederkomfte voor fcker ghe-

houden. Waer toe den Coningh te Rouanen zijnde , het

placaet heeft laeten uytgaenr'twelck onfe vijanden feer qua-

lijck ghenomen hebben , ende in alle manieren ghefochc
vanden om te Itooten.. Dus is den Coningh hier ouer verftóort,

S«r^ felue met de Coninghimieende menighte van fijne houe-

inden lïiighen in de raedt-camer van't Parlament op Kerf-auendc
'Kjedr. ghetreden. Al waer foo den Prefident op een nieuw fij-

nen ouden lul begonfl: teghen ons op te heffen,ende aenden

Coningh onfe fchaedeÜjckheyt aen't Rijck endc fijnen

Staet met fulcke propooften in te ftampen, dat de Conin-

ghinne met den edeldom daer ouer vry wat beroert wier-

den, ende achterdencken kreghen; heeft den Coningh

voor al fijn' ooghen ten hemel opflaende, meteen bly ghe-^

laet , het woordt met fulck eene verwonderinghc der om-
ftaenders tot lofvande Societeyt , voor ons opghenomen,

dat wy noch kloeckcr, noch gunftigher Aduocaet en had-
Fetr.

(^ei^ moghen wenfchcn. Sijne reden is terftondt verbreydCy,

DuPleix. ci'^<ic in alle taelen uytghegaen:welcker kortbegrijp uyt de

Thua- Hiftorie-fchrijuers van dien tijdt ghetrocken, is als volght.

^^* Ten eerften bedanekte fijne Maiefteyt den Raedt ouer de

ntnghs forghevan fijn ende des landts welvaerenr ten anderen

redenen, yerklaerde hy,dat hy den tijdt van acht a neghen iaeren op
alles dat den Prefident voor-hiel, rijpelij ck ghclethadde,

Boueri
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Boucn dien dat hy niec mindere expericntie en hadde als

icmandc vanden Raedr, en immers i'00 vesl ve^ftants, dac

hy wel wiftewat hem te doen llondti dief-haluen dat hy
onveranderlijckby hem ghefloten hadde de Societeyt uyc

haer balhnghfchap wederom in't Rijck in te roepen.

Hier nae begonft hy te weder-legghen al wat teghen de

Societeyt opgheworpen was: Sy en zijn niet hooueerdigh j>

gheweeft, feyde hy, inde vergaederinghe van PoilTy, noch }y

eer-gierigh
(
ghelijckmen hen aentijght) maer vroom ende »

moedigh teghen hunne wederpartij e. Wat naedenckenj»

van eer-fucht konnenle gheuen , die d'eere felue met eene 3x

bcfondere belofte uytfluyten? Dat hen de Gheeftehjckheyt j>

teghenvalt, en is niet vremder, dan ofde gheleertheyt ende j>

d'onwetenfchap teghen den anderen ftreden. My is kenne- »
hjckby ondervindinghe, datfè altoos partije hebben aen jr

twee fborten van menfchen , waer van d'eerfte de ketters,

»

d'andere de Gheeftelijcke van quaedt leaen zijn; maer'»

hierom heb ickfe temeer in weerde. Dat hen de Sorbo-j>

na verftooten heeft^ is ghefchiedt by ghebreck van kennif- j>

fe: de welcke nu zijnde, is dies te meer verleghen met hun-j>

ne afwciïgheyt, hoefe Ichijnelijcker fict, dat ha,cre fcholen »>

vergaen, ende niet tcghenftaende alle placactcn van R.ae- j>

den, de iongheyt euen welbuytcn het Ri)ck nae hunne»
ondcrwijfinge loopt. Kiefeniè de befte verftanden,daerom j>

acht ickfe te meer: 'tfelue doe ick al mede in den legher en >»

den Raedt,daer ick de vroomfte foldaeten en de bequaem-

»

fte mannen toe uytfoecke.Datfe in Vranckrijckzijn inghe- »
komen foo fy't beft konden ^hebbenfe ghemcyn met alle"

andere Ordens , iae met my felue, die'r ben inghekomen jy

'tbcfte foo ick konde. Dit moctmcn immers van hen be-'>

hjden , datfe al hun opftel met langhmoedigheyt en»»

ftrchtbacrheyt des leuens tot een goedt eynde brenghen, j»

Vv 3
Voor-
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„Voerders deforghe diefe draeghen voor d'onveranderlijck-

„ Kcyc van hunne ordonnanticn , is een feker ceecken datfe

,»fullen aerden cnde blijnen ftaen. Van de fchaedelijcke

jjleeringhe diemen hen nacgheeft, en ghelooue ick doch

p niet met allen. Hebbende alle hunne Collegien , iae oock

>j uytghefondene fclierpeUjck ondervraeght , en vinde'rniet

j, eenen , die ghetuyghen kan , datfe leeren dat gheoorloft

jjfoude zijn de Coninghen te dooden. Barrier, ouer fijn

}j moortdaedigh ftuck raedt flaendc, en heeft ( foo-men wilt

3> fegghen) aen hen niet ghebiechr, iae, dat meer is , heeft be-

3) leden , dat hy uyt den mondt van eenen lefuit ghehoorc

3>hadde, datmeniönderdoodt^fondefulcks niet en moght
33 felue in fijne ghedachten laeten komen . Ende of fchoon

5j Chaftel iemandt van henlieden befchuldight hadde , des

3> neen (oock inde tormenten^) oft wel datter iemandt van

33 hen my defen fteeck ghegeuen hadde (dien ick vergheten

jjhebbc, noch oyt en wil ghedencken, dan om den aLmo-
33 ghenden Godt te dancken ouer de forghe die hy voor

}>mijn leuen ende wel-vaeren draeghtj)foude dan om eenen

3j ludas alle d'Apoftelen , enom een man alleen de heel ghe-

33 meynte moeten lijden? 'tis waer,fy zijn op eene befondere

«maniere door hunne vierde belofte aen den Paus verbon-

3) den; maer dit ftreckt alleen tot de bekeeringhe der onghe-

» loouigher:buyten de welckeniet en twijfelc of fy en ilillen

33 alfoo ghetrouwe zijn inden eedt aen my, als in hunne be-

33 lofce aenden Paus ghedaen. Dan, waerom is't dat mijnen

3> Raedt hier voor-by gaet, en fchalckelijck verfwijghc

» 'cghene hen mede-gaet, int ftuck van Bellarminus, wiens

3) fchriften te Roomen (bo wel niet en bevallen, om dat hy
j) mindere maght aenden Paus, als wel andere Auteurs, ouer

3) de wercltlijcke heerfchappijen gheeft? Datfe de Ligue ghc-

ii volght hebben, is hen niet meer, iae (om hunne rechtfin-

nigheyr)
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nigheyt ) min te verwijten als aen d'andcre, die by onghe- „
luck van tijden mcynden dat ly't wel voor hadden. In »
toekomende tijden fal ickfe met foo vele ionften verbinden, 3,

datfe oock ghetroiiwer aen my fullen welen, alfle oytaen- ,>

de Liguegneweeft zijn. Wordenfè vanden Coningh van jj

Spaignen ghebruyckt, niet min en falder van my ghefcliic- „
den; oft meyntmen miflchien dat Vranckrijck van argher »
conditie al Spaignen is?Die aen alle andere landen nut zijn, »
achte ick mede noodigh aen mijnen Staet. Ende daerom>>
wil ick, datfe nu voortaen niet by ghedooghe (ghelijck j>

voor defen) maer wettclijck by Coninghlijck placaet in t j>

Rijck ontfanghen worden. Defe eere heeft Godt voor my j>

bewaert. Zijnlè in mijn ghebiedt gheboren , waerom fal ?>

ick naedencken van mijn' onderlaeten hebben ? Indien y>

men forght datfe mijne raedt-flaeghcn aende vijanden j»

ontdecken fullen ^ voor defe vreefe lal ick my verfekeren j>

door voorfichticheyt , ende hen niet meer betrouwen, als ?,

ick en wil datlè weten. Ick hebbe faken van meerder ghe- jï

"wight ghchandclt, ende gheluckighlijck uytghevoertjende s>

daerom begheere ick datmen defe in mijne handen ftelle, „
ende niemandc voorder beforght en zy , als om my hier in j>

te ghelieuen, ende mijnen Coninghlijcken wille dies aen- 3»

gaende te volbrenghen. „
Als den Coningh met eene krijghf-vrome welfprekent-

hey t in defer voeghen alle de redenen van Harl^eus byghe-

braght, wedcrleydt , ende met groote verwonderinglis der

omftaenders ouer fijne vafte memorie , van d'eerfte tot de-

laetfte beantwoordt hadde-, heeft den Raedt fijnen (ladenPaedt

«henoeghlaem verftaen , cnAo. dies nochtans niet teghen- (^'^'^

ftaende den futfel-boeck ghefocht met uytftcl van dry dac- vincht^

^hen: binnen de welcke hy alle vlij tigfieyt ende middel

heeft voorghcwent om de wel-daedt, die hy ons dedc, te

vcihiii-
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Thiian. verhinderen. Waer van foo hy onderricht was, heeft den

Peci-.'^'
g'^eheelen Raedc by hem gheroepen , ende met verbpl-

Matth.in ghcntheyt belaft, datfe hen van ftonden aen nae de plaet-
Henr.iv.

fg y^^-^ 'tParlament fouden begheucn , ende van daer niet

Icheyden, voor ende al eer fijnen wille volbraght was;

daer en bouen fchrifcelijck gheboden, datfè daer 2;heene

blaeuwe fteerten ofc ongunftighe befpreken en fouden aen-

dm miret hanghen, die fijne gratie eenighfins konden verminderen.
fvvichte^ Dus hebbcnfe aen den Coningh wel moeten ghehoorfae-

'societeyt
'^^"- E"'-^^ ^p defs maniere is door Henricus den I V.

denveer- d'aenveerdinghe der Societeyt met ouerftaen desParlaments
^^"' te wegheghebraght, de welckeniemandt van fijne voor-

faeten en haddekonnen verrichten. Meer hebben wy met

een kort ballinghfchap opghedaen, als wy op den tijdt van

feftigh iaeren hadden konnen verkrijghen.

Dit foogheluckighlijck gheeyndt zijnde den tweeden

lanuarij des iaers m.dc.iv, heeftmen alle dinghen totonfe
de pyra- wedcrcomfte ghereedt ghemaeckt. De pyramide wiert

vvo'rdt
^^^ aerden gheworpen,niet by nachte, ghelijck fommighe,

ifihe- (quanfuys uyt vreefe van oproer) goedt vonden -y maer in
worpen, vollen d'aghe,mits P. Cotton den Coningh met bevalligh-

heyt aenghedienthaddejdathy eerien Coningh des lichts,

Verbrey- ende niet der duyfterniflèn en was. Dus hem nietghenoe-

derSo- g^endc met d'oude CoUegien weder te gheuen, heefter

\erej/t iiieuweby ghefticht, naementlijck te La Flefche, in welcke

ftadtfoo hy fijn' opvoedinghe ontfanghen hadde, heefter

ons een' Academie ende CoUegie gheftelt-, in wiens kercke

hy oockbelafi: heeft, darmen fijii'herte, als eenen eeuwi-

ghen pandt ende oorfprongh der liefde, foude begraucn.

Voeght hier nu by, belieuet v, het ingheraken in Bear-

ne, de woon-ftede te Conftantinopelen , de menighte der

Coilegiers, die hy aen ons, oft tot de bekeeringne vande

ketters

ndi haer

htitlittgh-

fch/ip.
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ketters 'endc Turckcn , ofc tot het wclvaeren fijner landen

foo onervloediglilijck bcforght heeft , datternii vijf Pro-

uincien in Vranckrijck {daerdcr te voren maer dry en wae-

ren
)
ghetelt worden ; endc fiet dan , of het iliet en is de

pijne weerdt gheweeft, dat wy met wat drucks foodani-

ghe verheffinghe,en met wat lijdens van een kort balHngh-

fchap fnlck eaic vaftigheydt ende vermenighvuldinghe

fouden koopen.

HET ACHTSTE CAPITEL.

Hoe dcSocktep in Di^jtjlftndtghel^ck-maetigh met

de Cdtholijcke Religie ^ercvolghty ende drymael

ujt Trmfiliianicn ^eripteght <rv^ordt;,

DE Societeyt is eais uyt Vranckrijck,maer uyt Diiytf-

lande menighmacl verdreuen gheweeft. Indien de

lè(5le van Caluinus alleen daer foo raaghtigh was , wat
wonder is't,dat ons hier de godtloofe ketterijen van d'Aria- 'De ket-

nen,vandeSacramentarifl*en, vanWiclef, vanHus,van Lu-
'J^^'^^^.^

ther endc Caluin t'faemcn teghen ons opftaendc, foo vele „ighen

vervolginghcnaengedaen hebben? Hetfoudetelangh val- ouerLisi

len de kleyne aenftooten , die wy herwaerts en derwaert's
JJ^'^^^J^ °l

{onder ghetal ^heleden hebben , te verhaelen . heele Co- Duytf

ninghrijcken, heele Prouincien ende landen , hebben wy '''"^'•"

fefFens verloren, en dat meer als eens. Eerft zijn wy uyt

Tranfiluanien veriaeght, daer nae uyt Bohemen , Honga-
rijen, Merren-landt,Sakfien , ende voorts heel Duytflasdc

door fchier in gheduerighe onrufte gheweeft. Soo den

krijgh ftondt, foo ftondt de Religie, ende dies volghende
de Societeyt. WalTer vidorie voor de Catholijcken, foo

nacmfe aeniwafler ncder-laeghe,foo mocftcfè ruymcn. De
X X fcluc
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felue vijanden, die de iieylighe Kercke vervolghden, taftc-

den voor al de Societeyt aen met blaem en de opfpraken,

met fchimp-fchriften ende oproeiighe predikatien, met al-

wat fy totonfe fchaede ende nae-deel konden verdencken^

Wie foude int befonder den ghedueriglien ftrijdt nu van^

Ilondert iaeren konnen verhaelen ? Onlanghs alleen, den

inval van den Cöningh van Sweden. kan ons ghenoegh-

faem leeren, hoe't in Duytflandt (bo dickwils met alle die

oorloghen ghegaen is. Hoe vele Collegie zijnder doen
noch eens verwoeft ? hoe menighe van d'onfe befchimpt

en begrimt
,
ghedoodt en vermoort

, ghequoUen en ver~

iaeght, iae bykans de heele wereldt door verftroyt ghe-

weefl ? Wy fullen defe ghefchiedeniffê voor de naekome-
linghen laeten , ende hoogher van Tranliluanien beghii>-

nen.

fy komt Stephanus Bathoritot de kroonc van Polen verkofèn

*niI^T'
'^^^^^'^^^

j h^di het Prinfdom van Tranfiluanien aen Chrir

'ftophorus fijnen broeder ghelaeten. Delen, volghens den

fin ende wille van Stephanus , heeft de Societeyt in fijne

landen ontboden , ende te Colofwar een Collegie ende

Academie opgherecht ; iae fbmmighe van d'onfè te Fayr-

war , daer hy fijn hof hiel , ( ten eynde den ionghen Prince

Sigifmundus fijnen fone van hen onderwelen foude wor-

.

den
)
gheroepen : 'twclck hy oock korts daer nae op fijn

dood-bedde aen fijnen edeldom hooghelijck.beuolen heeft.

^9<^^y Daer-en-tuflchen de Caluiniften met d'Arianen, door haec

«LX», ende nijdt ghedreuen, fpannen t'famen , om defe ghelucki-

ghc beghinlêlen nae de doodt van Stephanus te beletten.

Hebben dan den edeldom teghen de Societeyt opghe-

maeckt , op datlc de lefliiten- als verleyders der iongheydc,

oprechters der vervallene afgoderije , verbreyders des Pauf*

doms ende der Spaenfcher inquifitie, uyt het landt fbuden

ban-
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bannen. Dus,cm dit hun opftel,verliaeften fy den Rijckf.

dagh , iiyt vrceiè dat de komile vanden Cardinael Andreas

Bathori iet moghte veranderen. Wy laeteiider ons oock ai

mede vinden : worden ghehoordt , eens in den Raedt , en

anderwerf inde kercke, daer het Ridderfchap vergaederc

was. Doch te vergheefs : want 's ander-daeghs quammer
cene requefte aen den ionghen Prince, waer mede ons bal-

linghfchap verfocht wierdt : op de welcke foo hy and-

woordde , dat het teghcn allereden was fijne meefters, die

tot noch toe lofFclijck en onberifpelijck in fijne prouincien

gheleeft hadden,teghender Catholijcken ver{beck,ende den

vrijdom vande confcientie, te lande uyt te feynden ; heeft

den Gouuerneur , die t'famen het bewint van d oorloghe

ende der financiën hadde,door fijn volck, daer toe uyt ghe-

maeckt, den minderen edeldom foo verre ghebraght en op-

gheruydtjdatfè deCatholijcke Ridders,iae den Prince felue

door verfcheyden dreyghementen ghedwonghen hebben

de requeften t'onderteeckenen.

Dus heeft ons den Cancellicr op Kerf^auendt te houe ghe- wordt

roepen, en nae verhael van'tghene daerghepafleert en ghe-
'^'^~

flotai wasjvoorgehonden, dat wy van lelfs aen t tempeefl
'^'^ '

fouden wij eken, ende met onfen uytgangh aen den Prince

fijnen flaet (die anderflins wanckelbaer ftondt) verfekeren.

Waer van foo den Prince mede de wete dede , wierdt op
'

den Kerfdagh de fententie, foofe vanden haet en nijdtder

ketteren gheraemt was, uytghefproken. Op S.Steuens dagh op fmte

dan maken hai d'onfe bereydt om uyt Tranfiluanien zq^J""»*
trecken : macr foo de kouwe onghenadigh fel en bitter,daer

'^^ *

by oock P. Lelefius des Princen meefler fwaerlijck kranck

was , biddenfe om een weynigh uytfl:el . 't welck hen af-

ghcflaeghen wordt
,
ghelijck oock alle andere beden , be-

haluens een openbaer kondfchapvan ghetuyghen, dacfê

Xx X om
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om gheen' andere reden, als om der Religie wille,door op-
riitt dreef roer van't Ridderfchap wierden verfonden . Men feyt dac

jy'<^^:^"den ionghen Prince ons vet^treck foo naeghingh , dat hy
ce en der ficli den Iieclen dagh nier .1 heeft konnen van traenen
Caéo- onthouden; euen-wel moeite hy nefFens ons, ^en't onweer
^''^"'

wijeken.

'tWelck foo hem docht dat nu wat ouer was , heeft ons
en we. nae vier iaeren wederom ingheroepen. 'tGhene hier 'm
derom m fonder aenmerckinghe niet en dient voorby ghegaen,is,dat

\en°'^~ den Gouuerneur roer-vinck van alles niet alleen het min-
Annus fte van ons goedt , daer hy't op ghemunt hadde , niet ver-

1 °Got'
^^^g""^^" ^1"* \\^é.x. ; maer dadelijck oock van fijnen ftaet af-

ghefet is, ende met groot aenklagh van ontrouwe aen den
Coningh Sigifmundus, teghen fijne belofte, in onfeuyt-

worpinghe bewefen , eene raffche doodt , noch al eer wy
Argenta vertrocken,gheftoruen. Eenen anderen bel-hamel heeft het
Apolog. naemaels met den fweerde, andere met andere onghelucki-

^'
'

^' ghe dooden, datfe teghen ons aengheftelt hadden , moeten
befueren.

Nae dat wy nu wederom in't iaer 1591. in Tranfiluanien

ghetreden, ende, by verlof vanden ghemeynen Rijckfdagh

naemaels beveftight zijnde, in goeden doen waeren , 'n h.^

tweede onweer, alfoo fchroomelijc als het eerfte,teghen de
Catholijcke Religie, ende teghen ons opgherefen. Sigif-

mundus hadde Tranfiluanien aen den Keyfer ouerghelae-

tcn : teghen defen waercn d'inwonders onder het beleydt

van eenen Ariaaifchcn veldt-heer Moyfes , die met Turck-
fche ende Tartarifche maght in't landt ghevallen was , o^^~

Hiid. ghcflacn. P. ïoannes Argenta gherayght,dat tuffchen hem
ende de borghers van Colofwar by verdragh onderfproken

was , dat fylieden de ftadt aen hem , ende hy t'anderc fijde

\ Collegrc aen hen cc plunderen , ende de lefuiten nae be-

liefte
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licfte te vcriaeghcn oft te dooden, foude gheuen. S00 glie- "v""^ (^

ieytjfoo ghedaen.Deftadt wort gheleuert,het Collegie ghe-
J^J^A'

'

plundert , de kerckc tot de fondamaiten toe afgheworpcn, weder-

defchokn verwoell,de Patrej veriaecrht: Emmanuel Nii^er "^ '^'^'

cenen van die vermoort, eencn anderen met naem Georgins

Bartholickouer doodt ghewondt. Dit alles metfulckeene

wreethey t acngaendc, dat de Turcken felue vcrflaghen ende

verbaerf ftonden.

Doch fiet , hoe het met den tyran en fijne dienaers af-

ghcloopen is • op min als een maendt nae dit treur-fpcl , is

defen Moyfes inden ilagh ghebleucn , dien Schouteth crl

rechter , die het accoort met hem aenghegaen hadde , aen

de galghe ghehanghen ; de Societeyt wederom met eere (" -we-

ende blijdfchap der borgherije inghehaelt, de Prochie-^^J^^J""

kercke aen ons ende deCatholijcken gheiont, d'Ariaenfche pen-,

Minilkrs alle-gader tot een toe verftouen.Doch defe rufte

en heeft niet langher ghediiert , als'taen Stephanus Bockay

belieft heeft. Soo defen tweeden tyran in*t landt ghevalleii

was , hebben de ketters voor de derde reyfe hun hoofdt te-

ghen de Catholijcke Religie ende de Societeyt opghefte-

ken , en de fake foo verre ghebraght , datter nu op den

landt-dagh ons ballinghfchap ghefloten was. Maer als

Pater Argenta op den ieluen de Societeyt foo kloeckelijck

v erweyrcte, datter niemandt vandc partije derrede teghen

acnkanten , is 'tgheraemt vonniffe ghefcheurt , ende wy
voor dien tijdt beveftight gheweeft. Bockay, aen wie dit

grootclijck feurde , heeft voor alfdan fijnen toorn bedwon-

ghen : maer niet langh daer nae gheweldigher uytghe-

vrocht , als hy nu maghtigher gheworden , fonder eenigh

ouerflaen vanden Raedt op fijn eyghen credit de Societeyt
^J^^^

^

voor 'tlaecfte 'theel landt uyto^hedrcuen heeft. Waer van hy re^fe

Ichier den feluen loon met fijnen voorlaet Moyfes binnen i^erfi/».

Xx 5
^tver-^'"'
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'tvcrloop van den feluen tijdt ontfongh, als hy binnen
'smaendts vande fijne door langhfaem veighift , (ooinen

vermoeyt , om hals gliebraaht is. Daer was hope dat met
fijne doodt dit onweer fouoe ouer gaen, dan Sigiftnundiis

Rakocius , die hem in'cPiinfdom volghde , heeft niet tc-

ghenftaende de voorfpralve van den Archrhertoghe Mat-
thias ^ ende d'onweder-legghelijcke verweyringhe van
P. Argenta , door oproerighe gheeften foo veel te weghe
ghebraght, dat ons goedt., daer hy fijnen tandt nirop ^e-
wet hadde, befchreuen , ende wylieden vcor altoos fouden

blijiien^ ghelijck wy waeren, verfonden. Teghen dit ghe-

welt, oft Ichoon de weynighe Catholijcke Princen en Hee-
ren luttel vermoghten,hebbenfe nochtans openbaer proteft

van hunne onwilligheydt ghedaen, endeverklaert, datfe in

onfe banninghe gheen confent en droeghen. Rakocius, 'tzy

om de fake te verfoeten, 'tzy (dat waerlchijneli jcker is)door

Godts befondere ghehengheniflè , heeft defe ghetuyghcnifTe
Argenta aen de wacrheydt ghegheuen , dat delPatres ^m^eSocieteyt

ïpölog. ^^ ^ ^ è^^^^ ^^^^ "^erdighe mannen tpaeren , de -^elc k^mrh om
mfdaedt,noch om eenight hunnefchuldt^maer alleen hy nje foecl^

en aendringhen njm die njan dandere Religie , uyt hun goedt

ende het landt ghefet, ende elders '-uerdreuen "gierden . Op defè

maniere is het in Tranfiluanien afgheloopen; niet veel beter

. inde Rij eken, vandc wekke wy in't volghende Capitel

iullen /preken.

HET
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HET NEGHENSTE CAPITEL.

JB^oedeSocieteyt uytBemeny Hongarijen^ Menen-
landt^Silefien^ende ujtRigft in Lithanw^c wcr-

dremn vs,

D'eerste troubelen van Hongarijen teghcn de Catho
lijcke Religie zijn uyt het oproerigh verbondc van

Bockay ontftaen . Daer de Bilchoppen en Priefters ver-

moorr, d'autaeren ghe{chent,de kercken en cloofteis- in af-

fcKen ghelcght, alle godtlifcke en menfchclijcke rechten

mee de voeten ghetreden wierden,hoe konde daer de Socie-

teyc ftandt houden ? Euen-wel foo ilTe noch te Zagabrien

door de Groaten , en te Lints door d'Oollenrijckfche Vor-

ften,en toedoen vanden Keyfer Matthias blijuen ftacn<.Nict

foo in Bemen, Merren- landt, Silefien, daer, de rafernije der-

ketters ghelijck een Griecks vier aennemende , d'onfe d'een

voor, d'ander nae deden verfchuyuen. Alfmen fchreef het i^l. Bel-

achthienfte iaer van defe loopende eeuwe, hebben d'Euan- '^,^^'

gelifche Standen: te Praeg eene vergaederinghe ghehou-Ub.i.

den , de welcke gheduerende zijn fy ghewapender handt

op't flot ghekomen , ende hebben nae een onghepaeyigh

ghetier den Prefident Slabata met noch andere Godts ende

des Keyfers ghetrouwe dienaers van bonen neder in eenen

diepen afgrondt ter venfterenuyt ghevi^orpen. Naefulck-^f ^'''

een feyt , wie waerender naerder om aen te ftaen, als de le-"^"^^^

Tuiten? doch men heeft ghenaedigher met hen ghehandelt. uyt Be-

'tWas den rebellen ghenoegh dat wy uyt hun ooghen fou- '^f» i*^-

den zijn , en fylieden daer-en-tuffchen meeftcr van ons-'""
'^ *

goedt moghten blijuen. Dus befetten fy ftracks het Golle-

gie met fotdaten ^ ende fchrijucn het beworp van onfe baii-

ninghei
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ninglie : wiens inhoudt was , dat de lefliitcn , oorfprongh

zijnde van alle qiiaele, Tonder uytftel heel Bemen fouden

ruymen : op pene van als vijanden des Rijcks gheflraft te

worden , foo wie van henlieden daer in foude kecren , ofc

van die wederom in te willighen , inden Raedc foude der-

ren handelen. Soo hebben wy dan Bemen verlaten ; maer
voor een weynigh-tijdts alleen. De vidoric van Praeg,

en de goedertierentheydt vanden Keyfer Ferdinandus en

hceftcr ons niet alleen weder inghebraght, maer oock met
de bedieninghe vande Vniuerfiteyt , ende vermeerderinghe

van verfcheyden CoUegien vereert.

vanibe- Niet langh daer nae is 'tlèlue vier in Hongeren met

¥'^f' ghelijcken brandt teghen ons onfteken , ende d'allchen tot

""/erenTZ ^'^ Merreu-landt toe ouerghevloghen. Wy lieten ons voor-

yi/frre«-llaendatwy immers te Brun , buyten de paelen van Be-

Bdins
'""^"j g^^^i'L^ft<^iijckmoghten neerilaen ; maer de brandt-

1, 3. brieuen hebben ons hier al mede achterhaelt, uyt reden dat

d'Euangelifche Handen voor alfdan goedt vonden , dat

Merren-landt dies aengaende onder Bemen begrepen was.

ende of het {öo niet en wacre, hebben in allen gheval een

nieuw ban-fchrift in'tiaer neghenthien op denfeften Mey
laten uytgaen : 'twelck ons twee daghen daer nae op He-
mel-vaert-auendt wierdt acnghedient. De Patres met hun
noen-macl befigh, worden tot cqïi toe allegaeder van tafel

by de Commi(TarilTen ontboden ; voor de welcke nu ftaen-

de, wordt het placaet aen eenen uytroeper ghegheucn , die

den inhoudt des felfs met luyde kele in't midden van'tmoet-

willigh ghepuflfel uytkraeyende, begon ft te roepen, dat wy
van ftonden aen de lleutcls vande kercke en van't huys

fouden ouergheuen , ende op ftaenden voet de ftadt, ende

binnen dry daghen op lijf ftraffe 'theel landt uytgaen. Dit

aldus verkondight,een vandcCommiiTarilTen eene voordere
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-verklaringhc vanden wille der Heeren doende, laet weten,

dat wy van alfdoen af van alle recht van goedinglie ver-

vallen waeren, Waer op foo in teghendeel P. Reótor hem
kloeckclijck befcheydde, dat, naedemael de Societeyt van

alle de Standen t'famen iii't Rij ck aenveert was, den Euan-

gehfchen alleen , als bouen hun maght zijnde, niet toe en

Itondt de relue,nainentlijck Tonder fchuldt,daer uyt te ban-

nen ; hebben eenpaerlijck gheandwoordt, datfe niet ecncn

voet van dacr en wilden verfetten , voor daife ons hadden

fien Liyttrecken. Dus hebben de Patres fonder voorder ''-^^^''*''»

noodtdruft van eetwaer , hunne mantels moeten nemen,

cnde met groote droeflieydt der Catholijcken,de ftadt ruy-

men. Nauwelijck warenfe buyten de poorten, alflereenen

^rooten brandt van binnen onftackdiier beghint terftondt

het grauw te roepen , dat de lefuiten de ftichters daer af

warenj dieshaluen worden van eenighe ruyterije en voet-

volckvervolght,en alsondadighe brandt-ftichters teftadt-

wacrts wederom inghetrocken.Dochonfchuldigh bevon-

den, hebbender dien auendr,ende den volghenden Hemel-
vaert-dagh onverhindert (hoewel in bswacrnilfe ) moghen
blijuen , en de H. Sacramenten voor het laetfte den Catho-

lijcken uytieycken. 's Anderen daeghs wordenfe voor de

Heeren ontboden , cnde buyten meyninghe beleefdelijck

onthaelt : 'twas voor en nae al , Heeren lefuiten , dat meii

hoorde ; men verklaerde opentlij ck datfe gheene fchuldt in

den brandt en hadden , men gaf hen oorlof vanden huyf-

raedt oft door getrouwe vrienden te verkoopen , oft wegh
te fchencken,oft oock mede te voeren,iaeoock waghens tot

de reyfe. Maer als wy eene ghetuygheniffe van onfe on-

fchuldt verfochten, en kreghen gheen andere andwoorde,

dan dat ons de bewefene bcleeftheydt , en eerlij cke uyt-

feyndinghe ghenocghfaem moefte wefen , tot foodaenighè

Yy ghetuy-
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ghemygheiiifle. Hier op zijn wy dan in flilte nae Ween
vertrocken.

uyt 01- Op dc felue maniere, en fchier op den fel uai dagh ^ zijn
»w«?-f> wy uyt dat fchoon Collegie van Olmuts ghcfer, 'twelck

met vier-en-taciientigh perfoonen bemandt, nu twcQ-

uythed en-feftigli iaeren ghedaen hadde. Van giielijcken is in Si-
Süefien, Jefien ghebeurt,daerwy oueralin't felue iaer uyc gheen*

andere reden als enckelen haetder Catholijcke Religie op
verbeurte vanden hals ghebannen zijn.

uyt Riga. In Lithauwe hebben die van Riga al mede aengheftaen:
in Li- de vervolginghe is vande kettcrfche Predicanten teghen
t auvve,

^^^^ t'faemen ende den Magillraet (die voor ons ftondt)

verweckt gheweeft,, ende met de ghewoonlijcke waerheyt

van hunnen woorden-dienft, tot valfche ghetuyghen toe

ghebraght, diefe hadden opghemaeckt om ons van mi{3.

daedc te betichten. 'tGheboefte der ftadt was alreedefoo

op de Paters ghebeten , datter niemandt oock by daghc

meer fbnder perijckel van fijn leuen en derrede ouer ftrateii

gaen. Hier wierden hen de vuyften , dacr de flocken ende

roers voorghehouden^ metdewelcke men hen dfceyghde

te dooden. ^tLeuen alleen ende d'autoriceyt vanden Co-
ningh Stephanus hiel ons ftaen : want foo faen defe der

wereldt, met groot naedeel vande Catholijcke Religie,

oucrleden is^'vergaderen de ketters eenen opftal van hunne
ghefinde: waer in voor alle raedt-flaginghe ghefloten

^ wordt dat, indien de lefuiten van felfs en vrywilligh niet

en wilden uyt Riga vertrecken , men die met ghewelt

daer uyt foude verdrij uen. De mare hier van was qualijck

onder *tvolck ghekomen , of het ghefpuys der ftraeten met
bijlen en kap-meflen'ghcwapent, doet eenen inval in onfè

kerckcjfchendt de beclden,breeckt d'autaeren, rooft het al.

Sy lieten hen voorllaen^datfe met het Collegie vande lefui-

tea
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icndcheeleCatholijcke Religie verdcuckt hadden. Ghe-
iiueiende den nacht, wierden wy met ftcrcke wacht in

onfe wooninghe befet , tot dat wy 'sanderen daeghs met
veel verwij ts ende fchimpens de ftadt uyt moeften : waer
oiier de ketters en d'ongiinftighc met 'tghelnydt vande

kloeken , en andere teeckenen van blijdlchap fulck' eene

triomphe maeckten, als of daer eene groote viólorie had-

de behaelt gheweeft. Twee iaeren duerde dit ballingh-

fchap, de Minifters hun befte altoos doende om 'tfekie te daerfe

verlenghen; dan den Coningh Sigifmundus ilTer tufTchen -vt^eder-

beyden ghekomen, ende heeft de Societeyt met meerder' J-XpriX'

cere in haer oude plaetfe gheftelc.

HET THIENSTE CAPITEL.

Vafide Ufimng'nn tcghen de Societeytghedmrmil^

hfier eerfie eeti^^e,

MA G H den adel fijnen roem draeghcn op de tijtels

en heerhjckc naemen by fijne voorouders ghe-

wonnen, waerom foude't ons ongheoorloft zijn,eene lijfte

van alle de laftcringhen te maken , die teghen de Societeyt

gheduerende haere eerfteeeuweopgheworpen zijnde, aen

de felue maer tot meerderen lof ende olorie ghedient en

hebben? Onfe naekomelinghen en fuUen't hen niet fchae-

men datmcn ons met menighte van leughenen beticht

heeft, alfle daer by fien, dat de Societeyt ghelijck een' on-

bcweghelijcke fteenrocfe, in't midden van de tempeeften

die haer fochtcn te ouerweldighen, altoos is blijuen ftaen.

Voorwaer 'tware lichter alle d^e zee-baeren ende goluen te ?"/£'
tellen, als de leughenen dicmen teghen ons verfint heeft, rmghtn

Watter van den be^hinne afde lefuiten maer eenighfins aen teghen de

Yy 2. en^'»«^^'«
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en ghingh, dat wierdt fchaiideiijck gheblaemt . Onfen

H. Vader eiide iiiftelder voor al , den naem vande Societeyc

I E s V , ons habijt, onfe reghels , onfe maniere van hande-

len , leer^n
, predicken. Niet en ifler , daer niet wat op te

fmallen en is gheweeft. Den naem, was te trots ende hoo--

veerdigh^ 'thabijt, was te ghemackehjck ,. ende fonder

ftrenghiaheyt; de maniere van handelen, politij ck,. valfch

ende bedrieghclijckj deleeringhc,halfketterfchj de fcholeny,

de bederfFenilIe der iongheyt j de fermoonen , oproer van
de ghemeynte -, iae eene fchoone aermoede, daer de huyfen

foo groot, de kercken foo koftelijck ^d'autaeren foo rijcke-

lijck verdere zijn
i
wonderUjcke foorte van beloften, die

heden binden, ende morglien ontdaen worden. In't kort,,

alles volbedrogh ende gheveynftheytonder den deck-man-

tel van wetenfchap ende deught. Ende of het miOchren

niet al waerachtigh en is,dacmen den lefuiten opleght,im-

mers 'tis al te klaer, datfe ghierigh ^ ghemackelijck,, trots-

ende hooveerdigh zijn.

vknver- i>efè ende hondert diergheRjcke lafteringhen hoe dick-

vvIdeT-
"^^^^ zijnfe beandwoordr van P.Richeome,Arg;enta, Grec-

ieght, fèrusj.Contzen, Garaflus, Forerus, Schondonchus , Coftc-

rus, Scribani ende menighe andere ? hoe dickwils vaii>

Francifciis Montanus, Montholon, Steuartius , voorvech-

ters der waerheyt? iae hoe dickwils van Coninghen endé

Pirincen felue, van Bifchoppen, Cardinaelen ende Paufen,,

die onfe onnoofêlheyt hebben verweyrt? Indiender noch-

tans icmandt fich verwonderde,datterfommighe vcrftan-

di^he mannen fomwijlen iet van defe beiifelea gheloofr

hebben;; die moet het voor veel wonderlijcker achten, dat
de ghene die alles foo neerftighlijck van buyten en van bin-

oen door-fnufFelt hebben, ten tijde van hondert iaereii

glieduerende , niet ai hebben kennen vinden oft bybren-

ghen,.
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ghen, waer nyt foude blijcken dat de Societeyc fulck eene

ichaedelijcke iedewas, allle riepen. Dat hy eens aenfie

hoe de Societeyt nu hondert iaeren langli tufTchen haet

en liefde, tulTchen gunfte en ongunfte, van verfcheyden

ghefiiitheden^ghelijck in een weegh-fchael hanghende, van

d'ecnetot den hemel toe gheprefên , van d'andere veracht

en tot in den af^rondt der hellen verdruckt wordende,

niet alleen in haer giieheel is blijuen ftaen , macr oock fbo

wonderen voort-gangh t'alle kanten ghedaen heeft. En is't

nietghelijck'er van onfen Saligh-maker, al op ecnen tijdr,

fbmmighe feydcn: ^la, homes efl , 'tls eengoedt menfch j an- loan. 7.

dere : A^ow, fed fedimt turbas^ Neen, Vis tenen njerleyderende

hedriegher'i Hoe wiltmen't met de mcnfchen maecken?Niet

en illèr foo heyhgh of 'ten wordt ghelaftert. 'tEn is van
heden, noch van ghifteren niet, datmen verkeerdelijck

aende godtvruchtigheyt endc godtfdienftigheyt den naem
van dwae{ê ruperftitie,aen de Chriftelijcke ootmoedigheyc
dien van kleynhertigheyt , aen de voorfïchtigheyt dien van

arghliftigheyt,aende belcheydcndieyt dien van gheneynft-^-^"j^'~

heyr,ghegeuen heeft.Hoe dickwils heeftmcn intbeghinfcl^/b^»^^

van de H. Kercke, de Chriftene Religie voor eene nieutpe/"''":!'^'^

boofe ende fchaedelifke fuperfitie ghcAoUkn} Wat fchan-^^'^^;^^;^

de is't dan , dat ons de ketters de felue naemen gheiien?«f;;,

Hoe dukji/ds Ctz\\n de woorden van den gheleerdcn Ter- '^^'-'^^^

tuUianus) hebbenJy een Chnfïen menfch alleen om dut hy Chri- ^'^J\^^"

fien leaSy gheacht als plichtigh njan alle hoosheyt ? als '-vijandt Ncion.

'-van de Goden, njan de Keyfèrs , n^an de ponin^hen. njan de^: ^f'

goedeJeaeny tae '-uan deganjche natuere^ En is t met al ghe-ioa.c. r..

lijckmen van delefuitcn heeft gheroepen? dat fy vijanden

Godrs waeren, moorders vandeConmghen ende Princen,

bederfFeniffe ende vervvoeftinghe vande Vniuerfitcytcn,

ouertrcders van alle goddijckeende wereldijcke wetten?

Yy 5 Heb-^
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Hebben niet eertij ts de Heydenen , om hunnen haet te

verlchoonen (nae hec fchrijuen vanden feluen Auteur) den

Ibid, Chriftenen opgheleght datfe oorftk^ njdn alle qmedt ends

cap.40, onghevd loaeren} Hadde de?i Tiber aen d'eene Jijde met ouerloop

fchciedeghedaen, aen d'andere de riuiere Nilmfijne rvruchtbaere

'^aetereninghehouden: taasdaer ergens aerd-beuinghe y hongher,

fefle, kommer, terjlondt riepmen. De ChriHenen nae de leeuwen,

om ^erfcheurt te Doorden. Heeft het daer niet oock alfoo in

defè eerfte eeuwe met de Societeyt ghegaen ? Was Duytf-

landt door oorloghe verwoeftjWasVranckrijck inde wape-
nen,hadde Portugael fijnen Coningh verloren,was Tran-

iiluanien vanden Keyièr ende van het ghelooue afghe-

weken, waeren de CathoÜjcken in Enghelandt vervolght;

was Schotlandt oft Polen in roer, ons Nederlandt in trou-

belen^ heeftmen niet gheroepen j lefuiten uyr, als oft wy
d'eenighe oorfake van alledefe ellenden ghewceft hadden.

Monthc- 'tis, ghelijck eenen fekeren Schrijuer feydc: 'tZijn de lefui-

lon Plai-
t-gj^^ (jje ^Q doofe van Pandora (daer de Poëten af verfieren)

bl7rmc4. hebben open ghedaen, ende de fieckte, oorloghe, pefte,

dieren-tijdt, alle quaedt inde werelt inghelaeten, oock dry

hondert iaeren eerfe te vinden waeren. Ende dit meynen-
fe, dat onnoodigh is van te doen blijcken , 'tis ghenoegh

datmen't fbo feydt. Ghelijck eertijdrs den naem van

Ch riften ghenoeghfacm was om alle ftralfen verdient

te hebben, alfoo nu den naem van lefuit is ghenoegh om
voor oorfake van alle quaedt ende ftraf-weerdigh gheliou-

den te worden. De Heydenen ghebruyckten den naem
van Chrilten als eene vervloeckinghe: van ghelijcken onfe

ketters den naem vande lefuiten. lae foo verre is defen luft

van ons te fchelden ghekomen,dat, ghelijckmen eertijts

de Chriftenen voor tooueraers hiel, alfoo oock nu van de

lefuiten ghefèydt heeft, datfe vande toouerije eene vrije

konite
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konfle maeckcen , cnde de feluc aen hunne Nouitien leer-

den.Kan de boosheyt wel hoogher klimmen?

Macr wat valt hier, nae d'exempelen v.in onfen Saligh- t'te achter

maker, foo feer te verwonderen ? Si pjtremfamiliaf Beclze- g^"^^"

bul; ri;.caueruut, quxnto magü domeHicos uus ? H.(bben jy den feiue.

naader des huyf-ghifin B^ckebub gheh.et:n ^ he -ueel te meer Matth.

fijne huyfghenoten? Den Sonc Godts, die opperfte wijsheyt,
'°^^'

en heeft de valfche befchuldinghe niet moghen ontgaen.

Hy hadde aen den Keyfer den cijnf-penningh doen bctae-

Icn, ende felue oock betaclt ; nochtans wordt hy befchul-

dight als ofhy fiilcks hadde belet ende verboden. Hy ont-

liep ende verftack (ich alfmen hem Coningh wilde ma-
ken ; en wordt enen wel ouerftreden dat hy nae het

Rijckegheftaen hadde. Hy was ghekomen om den peys

tuftchen Godt ende de menfchen te middelen j en dies niet

jeghenftaende , feytmen dat hy oproer verweckte. Hy
hadde ontallijcke mirakelen ghedaen , ende velcduyueleii

uytgheiacghfj en voor fijnen loon wordt hy voor eenea

quaet-doender en tooveraer ghefcholden, die met den duy-

iiel omghingh , cnde felue vanden boofen vijaadt be-

feten was. Hy leerde met woorden ende wercken alle

maetigheyt ende ghefchicktheyt j ende en wordt des niet

te min voor eenen dronckaert ende fuyper ghehouden.

Hy dede deught aen een ieghelijck; en met alle fijne wel-

daedt, Avordt hy tuflchcn twee moordenaers ghecruyft.

Hy quam den menfchen het eeuwigh lenen gheuen ^ ende

dit al onvermindert, fterft eene fêer pijnelijcke en fchande-

lijcke doodt. Wat wonder is 't dan dat de Societeyt foo

bitterlij ck ghehaet, gheblaemt, beloghen en vervolght

wordt? Saiigh 2:ijt gh)' , feyde Chriftus aen fijne difcipelen, Marth.

al/men y vermaledijdt en ^erVolglt, ende alk cjuctedt teghen nj- ^* " *

ledenfeght , Ijeghende om mijnen 'i^il/e. Verblijdt njy en njer-

heught
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heught y, T»ant ulpen loon ü feer groot inde hemelen: Ipant alfèi»

hebbenfe de Troüheten ijeryolght die njoor t/ gheloeeH zijn,

en alle Alfoo hebbeiifc vcrvolghc , ende met de felue fcheldin-

VeurXan 8^''^^^ beticht , ïii huniieii tijdt , de Fondateurs van alle

Ordens. d'Otdcns , den H. Benedidus, Norbertus, Dominicus,

FrancifcLis, ghelijck nyt den H. Thomas van Aquinea

ende Bonauentura brcedec by onfen Gretfetus te lefen is.

Doch om den mondt aen fbmmighe onghefinde te

floppen , die op het onbehoorlijck ghekraey oock van

eenighe Gheeftelijckheydt hunne tonghc vry wat t'onbe-

fcheydelijcjs teghen de waerheyt roeren,verfegghende datfe

Vry he- weten ende niet en weten , om ons met den naem van

flaemeit
ghictigheyt , ghemack ende hooveerdighcyt by de ghe-

teghen de mcvntc te laeckcn-, fal de penne wat ruymer hier in laeten

Socieyt {polQi-^ ^ om defe lafteringhen in'tbefonder te wederleg-

vVedel- ghen. 'tCaet om moftaert , en alle de wereldt wilt het

ie^ht, doch foo hebben , dat de lefuiten begheerlijck ende riick

d'ecrfle,
zijUjCnde enenwel(wie het lief oft leedt zy){oo bekennenfe

datfe allegader jfoo wel vijanden als vrienden, dat op hun lenen

i'nTcfü
^^^^^^^'^ valt te fegghen. Hoe kan dit tTamen rtaen , daer de

'

begbeerlijckheytj nae 'tfegghen vanden H. Apoftel , de tportel

i.Tim.6. ruafi alle quaedt ü? Waer blijft dan d onderhoudinghe van-

de belofte van aermoede? Oft kanmen , fonder fonde, met
verlaetinghe van fijn eyghen goedt, aenden eenen kant

aermoede aen 'Godt belouen , ende aenden anderen met
ccnen onblafchelijcken dorft ( foomen ons nacgheeft) nae

rijckdommcn en groote fchatten trachten? Voorwaer, die

dit meteenen onpartijdighen fin wilt , oordeelen , fal be-

vinden datmen groot onghelijck doet aen foo vele Herto-

ghen, Princen en Grauen , die nu beiaert zijnde ( ick laete

ïlaen van ontallijcke diergKelijcke ionghelinghen ) de So-

cieteyt verkoren, ende in de felue tot denlaetften toe vol-

herdc
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herdc hebben. Zijn dcCc dan alle mede fbo jQecht oft ver-

blindt gheweeft , datfe hunne grootc middelen, diefe met

goede confcientie moghten blijuen befitten, om de liefde

Godts vcrlaetcnde, den dcck-mantcl van ons habijt heb-

ben willen tot ghierigheyc mif-bruycken , om eens anders

goedt mctbervvaernilTc van hunne fielenen pcrijckelvan

d'eeuwighe verdoemeninfc tcbegheeren? Docli om naer-

dcr aen den grondt van dcfèn achter-klap te komen, waer

by blij ckt doch defe onfc bcgheerlijckheyt? waer in ver-

toontfc haer ? Is't inde onvergolde ghedienftigheyt van

Miilcn, prcdikatien, lellen, biechten, begraclFeniiTen, iaer-

ghctijdcn? voor de welcke d'andere Ordens, oock die pro-

fefïie vande vblmaecktfte aermocde -tnaken, haer lactcii

bctaelcn, cnde de Societey t door verbot van haere Confti-

tutien niet eenemijte en magh oncfanghen. Zijn wy Too

begheerlijck, wacrom laeten w^y defe profijten vaeren, die

vry wat veel'siaers inbrenghen, cnde groot onderftandt

aen fommighe cloofters doen ? Is't inde befondere belofte

die de Profefl'en allcgaeder doen, van nu noch immer-

meer te ghedooghen, dat d'aermoede van de Societeyt ruy-

mer foude worden? Waer toe dees belofte, is't dat wy da-

ghelijcks rijcker en rijcker willen zijn ? hanghen wy miC-

Ichicn Gode eenen vlafl'chen baerdt aen, om ons feluen nu
en ten ceuwighen daghe al ftreclcnde te bedrieghen ? 'tis,

feght ghv, in't groot inkomen dat de Collcgien hebben,

inden coftelijcken bouw van kcrckcn en huylèn, in't ver-

fchcyden cieraet van goudt en filuer-werck, en allerhande

ftoffeder fcluer. lek foude met een woordt hier op mogen
andwoorden, dat ten hooghften hier uytghcfpeurt magh
worden de mildthcydt vande goede herten, die ons ililcks

gunnen en gheuen,maer niet onfebegheerlijckheyt. Ghc-

lijck oock ai mede uyt de teilamenten,dic onder-tulTcheii

Zz aeii
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aenons ghemaeckc worden, niet voorders gheilotren en

kan worden, dan dat wy vrienden hebben, die onfen noot
vrywillighlijck voorkomen.

Tloe en Dan ick Tal defe iake wat nauwer bedieden,om aen een

*"'^J*
^

ieder te voUoen. 'tis wacr dat , fclioon de Profef-huyfeii

de Coiic- gheen inkomen noch van landen , noch van huyfen, noch
^tender van renten, noch van eenighe fondatien ( hoedaenigh die

i7bhn'^
^^^^ zijn) moghen hebben j de CoUegien nochtans de

feiue metter daet ghcniecen. Maer dit en ftrijdt mee de

Rehgieufc aermoedc niet, glieUjck de Theologanten we-
ten , voor foo veel dacr gheenen eyghendom van befonder

ghebruyck en zy^ waer van de Socicceyt alfoo vry is , nic-

mandt te nacghefprokcn, als eenighe Religie inde wereltr

noch en kan eenigh naedcnckcn van ghierighcyt gheuen,

voor foo veel de middelen binnen de paclen blijuen van
de redelijcke noodtdrLift,en gheen' ouertollighe forghe be-

vonden en wort om de ièlue te vermeerderen. Ofwy hier

in faute liebben, dat (lelie ick ten vonnifle van alle die ons

jkennen,ende weten darter niet een Collegic in onfe Neder-

duytfche Prouincie en is^ ofhetfteeckt in groote fchulden,

noch eenigh hnysoftwooninghe dat fijne perfoonen fon-

der voordele belaflinghe kan onderhouden. • Die verllandc

hebben van huyr-houdcn,en weten wat daer tot den koft,

klcedinghe, lijnwaet, vier, licht, huyfraedt, boecken,

kercke, reyf-gheldt, gaften, medicijnen , reparatien, &c.

voor foo vele perfoonen noodigh is, fuUen niet konnen
gheloouen, dat wy met foo weynigh, als wy onbelaft heb-

ben,konnen toekomen. Dan d'aclmoclTen, Godt lof, ende

de voorfichtighey t die den al-gemeynen Vader der aermen

voorde fijne draeght, vervullen herwaerts en derwaerts

onfe behocftigheyc, ende maken dat aen foo vele trefFelijc-

ke ende wcl-gheboren mannen, het fober en ghcwoonlijck

onder-
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ónderhoudc van de Socicteyc niet en ontbrcke. Voordcr

foo magh ick met de waerheyt fegghen , datter meer als

een clooller in Neder- landt is, 'tweick alleen meerder in-

komen heeft voor een glietal min als van vecrtigh perfoo-

nen, als alle de CoUegien ende huyfen van onfc Prouincie

t'famen tot onderhoudt van bouen de acht hondert kop-

pen. Waer toe dan foo gheroepcn teglfcn onfe rijckdom-

men ende bcgheerlijckhcydt, daer wy oner al in noodt

zijn, noch bouen den (oberen kofl en noodigh onderhoudt

iet en verfoecken? Voor 'tiaetfte, ick gae my hier in uyr, op

het fegghen vande uytghefondene ielfs, onder de v/elcke

foo al Ibmm ighe Profeflcn en Redeurs mede zijn, die

langh in ofiicien gheweeft hebben , ende deshalucn den

tijdclijcken ftaet der hnyfen en CoUegien wel kennen

j

nochcans niemandttot noch toe ( hoe af-keerigh daer oock

eenighe van ons zijn ) en is onder henghevonden , die de

Icfuiten van foodaenigherijckdommen ende begheerlijck-

heyt, als hen de wereldt naegheeft, heeft konnen ouer-

tiiyghcn.

Wat den bouw van kercken en huyfcn belanght, die p»^^»

van Princen en Republijcken , oft oock aelmoeüèn der/,^^^^^

gheloouigher koltelijck opghetimmert en verciert woï- kcycken

den; wie kan dien laecken fonder ongheHjck te doen aen "' '^''^'"

Godt en aen de goede herten, die hunne middelen t'fij-

ncr eere daer toe berteden? Daer zijnder foo vele, die hun
goedt, oft in ontucht door dronckenfchap en hoererije ver-

teeren, oft inde ijdelheyt der wereldt door pracht van ftaec

enkleedinghe verquiflen,oftoockaen ketters en ongodt-

lijcke erfghenaemen maken ; ende al doenfe quaelijck , en

lijden fchier van niemandt opfprakcjwaerom en fullen dan
de godtvruchtighe het hunne niet moghen voor de cloo-

fiers engodtf-huyfen, voordekereken en cicraet der fcl-

Zz 2. ua
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uer ghebruyckeii ? Te meer , is'c dat fy het aeii heiifeiuen

ipaeren, om aen Godc te aheuen,ende den hemel daer me-
de te verdienen. VVy hebben hier en daer wel een fchoon

Jiuys oft kercke, maer niet te verghelijcken by andere oock
van biddende Ordcns die elders ghcbouwt zijn. Die het

inarberen cloofter vandc Minder- broeders teSeuillen in

Spaignen, ende hwnne kercke van Genua in Italicn ghe-

fien hebben, fullen fegghen dat ons Profcf^huys en marbe-
re kercke van Antwerpen al maer vnyligheyt daer by en is,

Maer of 't fchoon wacre, dat wy hier in den meeften hoop
te bouen ghinghen, wat fchattenoft rijckdommen ko-

rneii ons doch van dcfe bouv^^fels? wat ghcuictoft ghe-

bruyck hebben wy doch van al dit cieract? komt daer wel
cenen dract .fijde van acn onfe klecderen , oft eenen beec

eteiis van op onfe tafels ? is't niet al ten dienfle van Godt,

aen wie niet te koftelijck en is; en der ghemeynre, die'c

gherief vande kerckcnjSodaliteyten, fcholcn, Ipreeck-huy-

ien y en wy in teghen-dcct niet anders als de moeyte aide

de jforghe en hebben ?

Dg Het ander datmen ons met volle monden opworpt, is

tvveede, het ghcmackelijck leuen dat wy leyden. Maer waer is die

^hlmac-
^^^'^ ^''' gbeleghen ? Mififchien inden lègher die wy vol-

kslijektJ- ghen.' daer den feluen hongher en kommer, koude en hit-

te, reghen en onweer , die de foldaeten lijden, van ons al

mede verdraghen wordt . Daer wy foo menighweruen,

oft onder den blaeuwen hemel moeten flaepen , oft inde

trencheen tuflchen duyfenc perijckelen, met de doot voor

d'ooghen, vernachten ? daer wj ophanden en voeten by
defiecke{wat bchaelijckheyt oft befmetheyt daer oock

onder zy) door 'tmidden van ftanck, ghewormte ende an-

dere vuylichey t , inde barackcn kruypen, om de helen tot

d'eeuwigheyt te bereyden ? MiiTchien inde jfchepen op

de
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«Jezee, cncïede Coninghlijcke vlote ? daerwy onder het

grauw vande matroofen, de felue onghevallen van fchip-

brake en vijandc met hen uytftaen j daerfe lbo menigh-

mael tot walghens toe nu het ftinckende waeter, nu den

onfmakelijcken koft moeten befighen ; daerfe de koorda-

gien voor hun bedde , cnde hier eenen ijferen ancker, daer

een metaelen ghefchut voor hunnen hooft-poluwe ghe-

bruyckcn. Miflchicn onder de Heydenen endc Barbaren

inde Nieuwe wercldc ende de Indien, daer voor'tmeeftc

deel ghcbreck is van alles, behaluen van arbeydt ende el-

lenden ? daer bouen de fielen diewy inde wildemi (len tuf-

fchen de wrccue dieren cnde menich-eters gaen foecken,

anders niet als venijnighe fchichten, mat-koluen, endc

brandende Ihkcn voor ons te vinden en is,- daer wy buycen

het roetghefcllchap vanonfe alderlieffte broeders,ende het

ghemeyniaem leuen, meer fchijnen met beeften als met
iTienfchcn re verkceren . Indien v dit ghcmack en weelde

dunckt te wefen , foo ftac ick't v toe , dat de lefuiten ghe-

mackclijck en weeldrigh zijn. Soo neen : ièght my dan,

bidde ick V, waer in dat hun ghemackclijck leuen befl:aet^

Is't inden verduldighen aerbeydt vande kinder-fcholcn,

Chrillelijckeleeringhen, biecht-ftoelen ^ predikatien, ftu-

dien, met den wslcken fy hen voor den tijdt uytmerghe-

len,ende fchier allegaeder hun leuen foo verkorren, darter

in gheene Religie min ouderlinghen , als in d^oniè ghe-

vonden en worden? Is't inden dienft vande fiecke, voor

de welcke wy dagh en nacht bereedt zijn ? in't befoecken

van kerckers en gaft-huyfcn , daer anders niet als fwaere

lochten vuyligheyt te haclen en is ? in't byftaen vande hae-

ftighe fleckte, daer foo menigh iongh ende vroom man,
die langher verdiende te leuen^fijne fiele tot een' offerande

van lietdc voor fijnen cuen-naeften aen Godt opghedrae-

Zz 3
ghen
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gheii heeft? Noemt ghy dat ghemack te zijn, foo zijn wy
ghemackelijck; dit is ons leuen. Ofc meyncghy milTchien,

om dat onien uytwendighen fchijn ende habijt gheene

befondere ftrenghigheyt uyt en gheuen, t'onfen huyfè

gheene penicenticn oft iijf-kallijdinghen en ghefchieden?

lek vcrkiaere v,meei- als ghymeynt,en alfler milTchiea

elders ghedaen worden. Alibo wel konnender hayre klee-

dcren, ende ijfere ketenen, onder een PrieHerlijck kleedt,

( hoedaenigh het onfenaed'inftellinghe der Paufen is) als

onder groue facken verborghcn worden. De kap ( foomeii

fpreuckf-ghewijfe feyt) en maeckt den Monick niet, noch

het uytwendigh kleet en gheeft de heylighcyc niet. Chri-
STVs en loannes fijnen Voorlooper, ghingen dies aengaen-

de eenen verfcheyden wegh in ; loannes en at oft en

dronck, ende droegh om fijn lijf een harde kemels hiiyt;

Christvs at en dronck, en was ghewoonlijckerwijfe

ghekleedt: wiefalder nochtans fegghen, dat het leuen van

loannes volmaeckter, als het leuen Christi was ? Doch
ghenomen het anders waere, en wy droeghen een groner

habijt, wy en aten maer vifch oft kruyden, ghelijckeeni-

ghe andere Ordens feer heylighlijck ( elck eene nae haere

maniere van doen ) onderhouden , fouden wy daer mede
de lafterighe tónghen ontgacn ? Niet meer als loannes oft

Christvs die ontgaen en hebben: want vanden eerften

Match, feyden de loden , fiende fijnflrengh leuen: Hy heeft den
li.iS.iij

^nyi^gi l)innen : maer vanden tweeden, die Godt felue was,

fiende dat hy uytwendighlijck een ghemeyn leuen volgh-

de, derreden wel fegghen , Stet den bruffer, ende den fijn-

Z?ïr dfr- ft)'per , der IPMuanen ende der fondaeren ijnendt.

de.datfe Q^^-^ derden ftronckel-fteen, dien fy hen feluen verbeel-

Xn»' *^^"> om t'onbedachter aende Societeyt te ftooten, is haere

eer-fiich- gcmeyiidc eer-ghierigheyt, trotsheyt en hoovcerdije, door
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dewelcke men al omfeght, datfe d'andere t'haeren op-

fichc mir-acht,endebouenalle wilt uytfteketi.Eiger vondc

en kondedcn diiyucl niet verfieren , om ons iiaecclijck aen

het volck te maken, ende den bandt der liefde, met de

welcke alle Ordens onder malckandercn behoorden vcr-

cenighcte zijn, ^anfchehjck tefcheuren. Want wat iller

doch onvcrdraeghelijcker, als een trots ghemoedt met eer-

fuchtende lact-dunckenheyt opgheblaefèn? Maer- hoe ver-

re dit van ons zy, bhjcktuyt d'afwcndinghe van alle eere,

die
(
gheene Religie te naeghcfproken) nerghens met meer-

der toeficht, als t'onfèn hiiyfe, wordt uytgheiloten, ende

iiyt d ootmoedige dienftcn, inde welcke wy ons buytcn en

binnen oefFenen. Waer wordter doch befondere belofte

ghedaen , als by ons, van gheene ftaeten oft Gheeflelijckc

weerdigheden t'aenveerden ? waer wordter nauwer ghelct

op de ghene die oock nae de minfte digniteyt inde Socie-

teyt ftaen ? den minften winck oft ghewach daer van ont-

deckt, is ghenoeghfaem om ten eeuwighen daghe daer

van te vervallen. Waer hebben dOuerfte min voordee-

Icn ende uytftckelijckheden, als by ons ? Waer is de regc-

ringhe foeter en vricndclijcker? Waer meerdere vereeninge

van liefde tiiflchen het hooft ende de lidtmaeten ? Waer
ootmoedigher dienften? Wilt ghy voorder on fe oefFenin-

ghen aenficnindeRcpublijcke? wat hooveerdigheyt ifler

doch oft inde kinder-fcholen en Chriftclijcke leeringhe,

daermen met een heel deel befnotte wichters, altoos befigh

is;oftin't bciocck van kerckers en gafh-luiyfen , daer de

vcrworpelinghen vande ghemcynte maer te vinden en

zijn, gheleghen ï Hier toe fietmen nochtans daghelijcks

dat hen oock de kloeckftc verftandcn, ende hoogh-ghc-
boicne Princcu, nae datfe de pracht vande wcreldt met de

voeten ghccrcden hebben , vernederen. Wie wordt daer

doch
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doch van ons verfmaedt? Zijn't d'aerme mcnfchen? wact-
om befoecken wy die dan foo vlijtigh in hunne ficckten,

ende lecren die foo neerftigh , fonder hope van menfche-

lijckenloon,in onfe fcholen ende CatechifmufTcn ? waer-
om loopen wy uycop de dorpen en vlecken,om de landcC

luydcn t'onderwijfen? Zijn c d'andere Ordens,oft de Cler-

o;ie,ofc de Prelaecen , oft de Gheeftclijcke ofc de wereldt-

fij cke Onerhcydt ? wie van alle en foeckcn wy niet te voor-

komen met eere? van wie Iprekai wy anders als lofFe-

lijck , foo in't heymelijck als in't openbaer ? wiens amp-
ten, bedieninghen , oeiïeninghen hebben wy laeckfghe-

wijfe by d'onfe vergheleken ende veracht ? En of fchoon

hier oft daer iemandtvande Societeyt ( inde welcke alioo

wel menfchen als in alie andere vergaderinghen zijn) fich

dies aengaende erghens in vergrepen haddc j wie van d'O-
uerfte heeft het goedt ghevonden? wie niet mifprefen, en-

de nae kondtfchap ghefocht te verbeteren ? Voorwaer
niet en ilfer, 'twelck aen d'onfe hertelij cker beuolen wordt,

als van een ieder,wie hy oock zy, Gheeftelijck oft wereldt-

lijck, wel te fprekenj waerom ghy oock niet lichtelijck en

fult hooren, datter ( niet teghenilaende foo vele fteken en

fchim p-redenenjdie daer als nu en als dan teghen de Socie-

teyt vanden preeck-ftoel vallen) iet verfmaedelijcks te-

ghen andere Ordens oft Gheeftelijckheyt van d'onfe voor

den volcke ghefeyt fal worden. Het ghetuyghen der con-

fcientie, ende d'al-doorfiende ooghe van Godts voorfich-

tigheyt, die op fijnen tijdt alles voor den dagh fal bren-

ghen , dient ons tot verweyringhe ^ iae d'uytkomfte van

alle defè blaeme betoont ghcnocghiaem d'onfchult, als

niet alleenlij ck wylicdcn mee danck-fegghinghe, maec
oock onfe vijanden met hertf-rouwe moeten bekennen,dat

de Societeyt, hoefy meer benijdt, ende iiiet opfprake ver-

druckt
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driickt wordt, oock hoogher voor Godt en de wereldt in

achtbaerheydc verheuen wordt.

Dus om defe materie en capitel te fluyten , en falder

voorders niet by voeghen , als die trefFelijcke woorden van

Hcnricus den IV. Coningh van Vranckrijck; den wekken,

nae dat hy onfcn heelen handel ende Icuen fcherpelijck

ondcrfoch t hadde : éMijne Patres, feyde hy, maeckf ^ macr

kenbur. NiemAndta^-m alle die de Societeyts faken bekent zjj»,

falder quaelijck^ af[preken oft njermoeyen. Soo dan en vreeft

niet, 6 kleyne vergaederinghe , noch en befwijckt niet,

6 minfte Societeyt , die nu hondert iaeren falie kanten mee

blaem ende laftcr bevochten , 'thoofdt euen-wel bouen

houdt, ende onverwonnen dies te dieper uwe wortelen

'

fchiet , hoe ghy met meerderen .ftorm en gheweldt vandc

ongheroute monden bewaeyt wordt . Hebt altoos uwett

Capiceyn voor ooghen, die daer feght : Si me perfecuti funt, lo^n. 15,

cy njos perfquentur : Is't dat fy tny n>er'volght hebben yfoi
^°'

fullenfy ry oock^^eWolghen. Waerom foude ghy het beter

hebben, als hy't ghehadt heeft? Dcnckt dat den gheleerden

Oiigenes dit voor v ghcfchreuen heeft : ^n amicitias ex-V^omA.

petit Iesv, multorurnfbi fiat mimicitiat tolerandas: licet '-ulti- ' ^
"^

mi yr.eriti fis in Ecclefia , t.men hoc ipfo quia ad. lts v M perti-

neSj impugntberü. Soo "Soie de njnendtfhap Iesv ijerfoeck^j

die ma:h fich njry laeten njoorfiaen , dat hy ^eler menfhen

njljandtfhappen fal hebben te draeghen : d zijt ghy oock^de min-

fte njan '-uerdietijien inde heyü:[he. Kercke
, foo fitghyy allscnlijck,

em d-tghy I E s v s aengaet, be^ronghen en 'i/cr volght lnorden.

Aaa HET
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HET ELFSTE CAPITEL.

V'i^^iie^er<njolgm£^en der Smeteyt indeNieu^^e
• ru^eveldtyende^oor d indeOo^-Indien.

M O E T de Sociereyt foo veel lijden van ketters ende

Catholijcken,watwonder is't datfe by Heydenfche

cnde Barbare menfchen vry wat fwaerder ftrijdt heeft moe-^

ten uytftaenf Den naem Iesv in de nieuwe ende onbeken-

de wereldt te voeren , en konde niet gliefchieden fonder

voor dien veel te verdracghen. Hoe fy dieper in die woefte

landen ijiighebroken is , hoe fy meer ende meer te lijden

ghevonden heeft; ende tot noch toe , hoe daer meer te lij-

den is gheweeft, hoe daer meer ende meer van onfe Patres

nae ghevlamt hebben. GhelijckOoft-Indien 'teerftcghe-

weeft is, daer onfe Patres in ghearbeyt hebben , al/bo is*t

oock teerde met ons bloedt begoten . Hoe dickwils had-
Eerjien Je den H. Xauerius dat ghcwenfcht? maer defe glorie was

^rdêr ^^^^ ^^ Godtlijcke vooriichticheyt voor P. Antonius.Cri-

Soeieteyt minalis bewaerdt, dat hy den eerften Martelaer van de So*
p. Anto.- cieteyt fbude wefen. Onfen H. Vader Ignatius hadde hem

ZZaits'' ^^^^ Ooft-Indien ghefonden: alwaer den H. Xauerius hem
MafF.

'

in fijne plaetfe ftelde , om den laft te hebben foo van
Hift.ind, d»onfe , als van de Chriftenen van de Peerl-vifcherije,endc

Thom. het ghetooue in die landen te vervoorderen. Dit heeft hy
Bozius den tijdt van vier iaeren, doorreyfende alle maendenwel
^ü'^ tweehondert Italiaenfche,mijlen in groote aermoede ende

*'''
ghebreck , feer vierighlijck ghedaen: maer foo de Portu-

giefen in't iacr M. d. x l i x. van de Barbaren oueivallen

"wierden , ende Aiitonrus , als eenen goeden herder , lieuer

hadde by fijne kudde te blijuen , dan nae de fchepen te

vluch-
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vluchten , iiebben hem de Barbaren met lancien doorloo-

pen, fijn hoofdt nfghehoudcn , ende dat met groot ghetier
l'^^de'

cnde biijdfchap inden tempel van hunnen aFgodt opghe- r^rba-

hanghen : hier mede ghenoegh te kennen gheiicnde , dat ''" é^^-'

doorfake van fijne doodt maer den haet en was van ons "" '

ghelooue. Hoe fahgh magh men defen man nae een fbo

gheluckigh eynde noemen, dien den H. Xauerids, noch in.

fijn lenen pleegh voor heyhgh te houdenf

Dit eerfteMartelaers bloedt heefter ontallijcke andere m
alle gheweften der werelt verweckt ende onfteken. In defe hent vol^

Ooft-Indifche landen zijnder hem noch wel twintigh al ^*f» *'»-

kloeckeende onwinbaere mannen ghevolght, die't gheloo-
,J^^„_

ue , dat (y met grooten arbeydt daer planteden , met hun n^h,

cyghen bloedt oock hebben befproeydt. Onder defe neemt '>"<^^^'^^'

uyt bouen d'andere Pater Rudolphus Aquauiua, niet ^\-doivhw''

leen om fijnen edeldom (wefende fone vanden Hertoghe a^f»*?-

vanAdria) maer veel meer om fijnen uytnemenden ijuer
'^'^''•

ende deughdt : de welcke ghelijck fy hem eerft de wereldt Thom.

hadde doen verlaeten, ende in de Religie ghebraght, alfbo
iibro^y.

heeftfe hem noch voorder tot d'uyterfte paelen der werelt lïgnoiy.

ghedreuen , om de faligheydc vande godtloofe Indianen te
J^'^"^'?"

wercken. Van Indien is hy nae het maghtigh rijck van den Hiftor.

Grooten Mogor ghefonden gheweefi: , daer hy dry iaeren Cathol.

langh ghcarbeydt heeft . Van waer nae Goa weder ghe-

keert wefende, foo hy met eenighe Patres was gaen beifich-

tighen , waermen cruyflen planten , ende kercken foude

moghen oprechten ; is in de handen vande Barbaren ghe-

vallen, die van eenen tooueraer opgheroeyt waeren. Defe

hebben hem feer wreedelijck omghebraght , met fijne mc-
de-ghefellen Pater Alphonfus Paciecus , P. Petrus Bernus,

P.AntoniusFrancifcus, endeFrancifcus Aragna : waer van
den lactften , foo hy nae alle wreetheydt noch leefde, is van

Aaa 1 hen-
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henlieden nae hunnen afgodc ghefleurc, ende rondom fijn

beeldt ghefleypc , om hem tot d'eerbiedinghe vanden fel-

uen te dwinghen. Dan foo den kloecken dienaer Godts die

volftandehjck weygherde, is hy met vele pijlen ghelijck

eenen anderen H. Sebaftianusin fijn lichaem doorfchoten.

lek foiide hier noch konnen byvoeghen de glorieufe doodt

van Pater Alphonfus a Caftro , Nunnius Ribera , Aloy fius

MendeZjPaulusde Valle, Francifcus Lopez, Petrus Mafca-

renia, Georgius Fernandez, Gomefius Dameraltius,Vincen-

tiusAluarus, ende andere ouertrefFelijcke mannen , waer
van Ooft-Indien ten eeuwighen daghe de ghedenckenilTe

fal houden : maer de kortheydt van dit fchrift en laet niet

toe, alles in*t breede te verhaelen . Daerom volghende de

voet-ftappen vanden H.Xauerius/ullen van Indiainu eens

in laponien gaen treden.

HET TVVAELFSTE CAPITEL.
Vftnie ruer^olghinghen ende mmtelien

der Societejt in Iff^onien,

DE landen van laponien zijn ghelijck eyghen aen de

Societeyt , om dat den H. Francifcus Xauerius eerll

het ghelooue daer in ghebraght heeft . P^ier is voorwaer

den gheeft ende den ijuer van d'eerfle H Kercke te fien:

hier is 't bloedt der Martelaeren, 'tfaet der Chriftenen. Wie
foude konnen vertellen allede barbare wetten, pijninghen,

ballinghfchappen,vervolghinghen die'r teghen de Chrifte-

nen ende onfe Societeyt opgheftaen zijn ? Arima,Meaco,
Firando, Nangafachi, ende meer andere fteden,in de wclc-

ke wy eertijdrs fchoone huylèn ende CoUegien hadden ; en

zijn nu maer als holen ende fchuyl-plactfen : inde welcke

als
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als men de Patres nu kan achterhaclen , wordenfe nae kerc-

kers, nae pijn-bancken,nae cruy{ren,nae brandc-flaken,nae

vier ende vlamme ghefleurt.

D'eerllc die die landt met hun bloedt befproeyt hebben, ^^'^fl^

zija onfe falighe Martelaers Paulus Michi, loannes Goto,
J^.^^^I»

lacobus Ghifai gheweell: : ly wierden ghecmyft in't iaer lap-

1597. in de vervolghinglie vanden Keyfcr Taicofama."""-

Welcker cruyflen al is't datfe Teer fchoon blincken, nochtans

de vlammen der ghener die door't vier ghevolght zij n,en

gheuen ghecncn minderen luyiler. Carolus Spincla,van dat^J.^"'

edel bloedt, llaet noch bykans voor onfe ooghen en brandt. spmoU

Hy ghingh de martelie aen in't iaer i 6 2, z. alller hondert <^«7f'"-

ende achtthien Chriftenen (onder de welcke veerthien van'^;^^'^^

onfe Societeyt waeren) Martelaers voor 'tghclooiie fticruen. worden

Te Nangafachi vijf-en-vijftigh lefFens opecnen dagh, nc- ^^^''''^"<?"

ghen van d'oniê , te weten, Carolus Spinola, SebalHanus4,fVZ'>-/f,

Chimura, Petrus Zampo,Michael Xumpu, Gonfaliius Fu- te ?{an-

fai, Antonius Kiuni, Thomas Acafoxi, Ludouicus Cauara^^-S"/*"^^'»

loannes Ciucoga : en wierden al-te-faemen met een langh-

fiem vier verbrandt : uytghenomcn loannes alleen, den

welcken,om datter gheene Haken meer en waeren, met het

fweerdt omghebraght is . Men feydt datter , behaluen de

Barbaren , meer als dertigh duyient Chriftenen teghen-

woordigh zijn gheweeft. Op dat de pijne te fwaerder ende

langhduerigher ibude wefen,foo ftondenfe wel fes cubitus

verre vande vlamme; en, in gheval den moedt hen hadde

komen t'ontgheuen,waercnfc fchier los,en als niet ghebon-

dcn, om ftracks te konnen ontloopen. dan, zijn al-te-maci

fccr ftandrvaftclijck blijucn ftaen ; Spinola wc-1 twee, C!ii-

mura wel dry uren in't vier Icucnde, ende d'oinftaendcrs

acnfprekcnde met fulck ecne verwoncieringhe van de lapo-

noilen , dat men vele dacghcn langh bynae anders niet

Aaa 5
dan
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dan van defe onverwinnelijcke Martelaers en hoorde.

Niet min en is te Firando de martelie van P. Camill-is
miiim Conftantius doorluchtiah gheweell : den wcl-.k^n d'En-

Jm Te'
gdfche ende Hollandtfche Ichippers , diehy o^ den odicr

Firando, tcghenwoordigli fagh , uyt het midden van't vier in onfe

Neder-duytfehe taele aenghefproken heeft , ende met eenc

vierighe predikatie tot het wacrachtigh CathoUjck gheloo-

hcm^ ue vermaent. Niet langh daer nae is oock al door het vier

2'^^'^^;^''ghevolght P. Petrus Nauarrus, die fef-en-dertigh iaeren 'm

^ere, laponien ghearbeydt hadde ; ende met hem twee ghebroe-

ders Dionyfius ends Petrus Sandayus , maec Auguftinus

Onda is met den fweerde ghedoodt. Alle dwfe Patres zijn

in 'tf:lue iaer i6zz. in laponien voor 'tghelooue ghe-

ftoruen.

De naevolghende iaeren en zijn niet min vermaert ghe-

wecrt door d'onfprekelijcke ftandtvaftigheydt van P. loan-

ncfi Baptifta Machado, Hieronymus Angelus^Carolus ende

Miciiacl CaraualUuSjAntonius Pantu.s,Francirciis Paciecus,

Balthafar de Torres, loannes Baptifta Zola,metnoch fèuen

die gheene Priefters , maer oock al van onfe Societeyt wae-
ren (want andere^die ons niet aen en gaen,waere't te langh

hier te verhaelen) en wierden al-te-faemen met een langli-

faem vier ghebraeden.

Niettvve Tot noch toe fcheen het, dat de laponoifèn maer van
fiortefL. cruyfTen , fweerdcn ende vieren en wiften te fpreken : maer

mente"!^ nae der handt hebben iy wel andere tormenten verfiert. Het
hj de Ia- laijghfaem vier docht hen al te korte en foete pijne te wefen,
fmetfen, acnghefien de Chrifteneii daer ibo nae vlamden.Hen wrec-

delijck te doodcn was het minfte : fy fochten hen door on-

menfchelijcke pijnen 'tghelooue te doen afgaen. Waer toe

heete fy fiedcnde bad-ftouen ghebruyckten, de welcke in die lan-
bAdt- Jgy tuflchen eeni^he vicr-berghen te vinden zijn; hier laten
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fv den patiënt allenghskens infincken , en treckcn hem on-
dcr-tuUchen wederom uyt , tot dat iiy ( fijn vleefch afghe-

eten , de fenuwen ghekrompen ende ghebrokcn wefende)

door een langhdueiighe doodt van lidt tot lidt heel vet-

fchouwt ende verbrandt worde. Op een' andere maniere
'^'"^"'**

fiet men daer oock de wreedtheydt al euen fel in't konde

water fpelen. By wijlen han^henfe de Martelaers op met
de voeten om hoogh, ende 'thooft om Icegh, tot den mondt
oft neufe toe in't water , foo dat hen onmoghelijck is/onder

grootc moeyte en gheweidt van natuere, den afem te her-

Haelen. By wijlen ghieten fy dat foo gheduerigh aen met
volle eemers , d'een op d'ander , teghen hunnen mondt en

aenficht, datfe by 'tfelue ghebreck van te konnen afemen,

d'aderen van binnen doen berden , om niet feiFens te ver-

fticken. Andere doorboorenfe handen ende voeten, en nac ^„""fp^^^i

menigherleye pijnen , laetenfe die onder den blaeuwen he kck,

mei fonder eten en drincken ligghen. Welck torment foo

onlanghs eenen van d'onfe vijf daghen ende nachten door-

Itaen hadde^ feyde noch met een ruym en ijuerigh herte,

dat hy niet foo leer en ghevoelde , dan dat hy heel laponicn

totCHRisTVM noch niet bekeert en hadde. Wat fal ick

fegghen vanden nieuwen vondt diefe onlanghs verdacht

hebben? Sygrauen eenen ondiepen kuyl in d aerde , dic»"»^^'-

bouen engher als onder , iuyft op de dickte van het midden ^"-^
*

des menfchelijcken lichaems paft : hier in vergaederenfe

ecne groote mcnighte van alderhande vuyl, fchacdelijck,

venijnigh ghedierte : ende hanghen den Chriften 'thoofdt

nederwacrts, raekens de beeften, tot de helft van fijn Hjt toe

daer in: dan ftoppenfe den put van bouen foo langh met bert

heel dicht toe , tot dat hem door d'onghcnadelijcke quel-

hnghe defer dieren , ende door't bloedt dateer in de kclc

fchiedt , oft de ftandtvaftigheydc oft het leuen begheue

.

'tls
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*cls eenen {chroom dcfê tormenten alleenlij ck t'ouerdenc-

ken ; nochtans hoe vele, foo wereldrlijcke , als Religieufe

perfoonen, endenamentlijck van onfe Socieceyt hebben de-

ïè kloeckelijck uytgheftaen ! In't iaer 1633. zijndcr meer
als twintigh van d'onfe in \d.z'\ put verfmacht ; b^haluen'

noch de ghene, die naemacls ghevolght zijnj die ick al ver-

fwijghe , om maer een woordt oft twee van P. Marcellus
qiorieu- Fraucifcus Maflrillius te fegghen. Hy was den heylighen

vaZ
' ^^uerins feer toeghedaen , die hem oock te Napels in't

P. Ma~ iaer dertigh , als hy by ongheluck ter doodt toe ghequetfl
finiims. ^^s ^ bffocht , cudc mirakcleufelijck ghenefen , ende uyt

kracht vande belofte die hy hem alfdan dede doen, nae la-

ponien , om den krans der Martelaeren met een heerlijcke

doodt, ia fijne plaetfe ts be-eruen, ahefonden heeft. Sijne

reyfe is vol mirakelen gheweeft : alles door't belcydt ende

ionile vanden H. Xauerius . Nauwelijck hadde hy fijnen

voet inde eylanden van laponien gheftelt , of wierdt ter

doodt ghcfocht, en by de ghehenghenifie Godts (die defen

kloecken kamp-vechtcr tot gheen ander eynde door foo

langhe zee-vaert uyt Europen fcheen tot d uyterfte paelen

der wcrcldt gheroepen te hebben , als om in dit perck voor

fijnen heylighen naem te ftrijden ) door eenighe dompen,
die uyt de bid-plaetfc (dacr hy fchuylde ) opreien

,
ghevon-

dcn, en (tracks tot defe tormenten verwefen. Vier daghen

hadde liy inden kuyl ghehanghen , ende noch klaeghde hy

dat men hem loo haelt dacr uyt trock. Eyndelijck wierdt

hy veroordeelt om onthoofdt te worden : maer fict, het

fweerdt vanden fcherp-rcchtcrjals of hy op eenen aenbceldc

gheflaghen hadde , niet meer als een ftreep inden hals lae-

tendc , fpringht te rugghe. Den flagh dan voor de twee-

de reyfe hernomen zijnde , vlieght het hem uyt de handen.

Doen gaf P.Marcellus moedtaai fijnen beul , die heel ver-

bacft
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taeft ftondc , ende {èyde dat fijn' n re nu ghekomen \va.<?.

dus hccfc hy hem met den derden flagh op den 17. 06lober

in't iaer 1637. den hals afghehouwen.

Dit voor foo veel als laponien aengaet. China gae ick

al willens voor by : anderiïins de doodt vanden H. Xauc-

rius moghte hier wel voor een martelie ghcrekent worden.

Nae dat wy den grendel van dit flot maer eens afghebetcn

en hebben, ilTer voor onfe Patres mecroccafiegheweelloni

veel te lijden, als wel van bloedt teverghietcn ^ dickwils

zijnder vcrvolgmghen gherefen , doch feidcn ter doodt toe.

Nu is het daer al in vrede en rufte , ende groote hope van

heel 'tRijck te bekeercn, om dat den Coningh tot de Socie-

teyt ende 'tChriften-gheloouc feer gheneyght is.

HET DERTHIENSTE CAPITEL.

Vaf^ ^de die in Mooren-Undt , Avdhim^ VVeït-

Indien^ BrMien^ 'Elorida^ Mexico en Fftraq^tia-

rien om^/jebYnght zijn.

DE groene lauwer-krand'cn en palm-tacken van vidlo-

rie en groeyen niet alleen in't vruchtbaer Ooit- In-

dien en laponien, men vindter oock al mede in het dorre

Arabicn , ende de heete landen vande Morianen. Keert

maer eens uwe ooghen derwaerts
,
ghy fult daer fien doo-

den dat edel paer mannen P. Gonfaluus Silueria,ende Abra-
hamus Georgius. Silueria uyt den Beften cdeldom van Por- ^-Con-

tugacl, eerftnae Indien (waer hyfcer profijtelijckghear-^^^^'J^^^^

beydt heeft ) en dan nae Monomotapa ghefonden, hadde wordt

nu den Coningh met fijne moeder, ende dry hondert houe- '" ^^''''

linghcn tot het gheloouc bekeert, 't Wclck als de Maho- p.^'^jj

mecancn niet en konden vcrdraeghen , hebben met valfch- worght,

Bbb heydt
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heydcende lafteringhe dsn iongheii Prince weder omglie-'

fèt , ende den dieiiaer Godts ter doodt doen brenghen . De
welcke foo hy alle uren met verlanghen verwachtede,,

ghingh in een.wit kleedt,, dac hy tot teecken van biijdfchap

aenghetrocken haddc ,
gheduerende den nacht ouer en weer •

wandelen, tot dat hy ten laetften vanden flaep ouervalleii

wierdt. Doen zijn de Barbaren eerft aenghekomen, en heb-

Ben hem wreedelijck meteene koorde verworght.Sijn doodtr

lichaeni, op dat het niet enfbudê ghe-eert worden , wierdc

inden vloedt gheworpen.

F.Jhni' P. Georgius een Maronit van afcomfte , rcyfde van Goa'
hamus ^^g Arabien

,
ghelijck een Armeniaenfch coopman uytghe—

in^^ra- maecktnnaer wierdt int aenkomen door d onvoorfichtigh-

bten ont- heytvan eenen Moriaenfchen knecht,die hy by hemiiadde^
^^^^» voor Chriften bekendt.Soo hy dan noch met beloften,noch

met dreyghementen tot de boofe fede van Mahomet te

brenghen en ^^35,15 ter doodt verwefen.Men {èght,dardeii

fcherp-rechter twee fweerden op fijnen hals ghebroken,

ende ten laetften met het derde fijn hóofdt afgbehouwen
Heeft., Wat hier af is oft niet , men heeft immers veertigh

daeghen langh op fijn graf vele lichten gheficn , ende den

Fetrm
O^^^rften der plaetfe,.met alle de ghene die oorfake van

Correa fijne doodt hadden gheweeft, zijn binnen de veertigh dae-
en loan- gljen gheftotucn.

"mBraft- Biafilien heeftcr ter 2ee ende te lande,die fy onder 'tghe-

/»f«^ccr-talderMartelaeren voor den dagh brenghen magh- Te

(SJ""/^"' lande Petriim Gorrea, ïbannem Sofa, ende andere die van

tiM^ie-^^ wilde menichen met pijlen doorfchoten zijn: ter zee

hedus IgnatiLim Azebcdum met veertigh mede-ghefcllen, die
w^4P-

I^y toekomende Prouinciael indry fchepen vcrdeylt nae

ghefeilen Brafilicn mede leyde , om de Collegien te vermeerderen.

/« x,f«^(f- Omtrent het eylandc van Palmazijnle in handen van la-

f"'''^' cobiis
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cobus Soria eenen Cakiinifchen zec-roover ghevallen , die

hun fchip verouert hebbende, feer wrcedelijck riep : Ver-

moordt de T'apen, njermoordt de Papen , "^ant jy gden om het

yalfchghelooue in Brafilten te verbreyden. Soo dan Ignatius de

fijne vermaende, om kloeckehjck voor C h r i s t v m re

fleruen, is van eenen Calninift (nae dat hy eerft in fijn

hooftj nae der handt oock heel fijn hchaem door fwaer-

hjck ghequetft was) met het beeldt van Onfe Lieue Vrou-

we in fijn rechte handt('twelck hem de ketters met gheene

kracht en konden ontweldighen) ouer boordt gheworpen,

Benedidus Caftrius wierdt met dry looden doorfchoten,

cnde voordts noch doorfteken. Aen Emmanuel Aluarcz

hebbcnfe, nae vele wonden, engroufaeme ilaeghen^fijne

beencn ghebroken : aen Blafius Ribera met het gheucft

van hunne rapieren de herfTenen inghcfmeten. Didacus

Andrada wierdt noch al wreedclijcker ghedoodr,om dat-

fe hem vonden biechte hooren. D'andere hcbbenfc; twee

oft dry tTamen ghebonden , en nae vele poignaert-fteken

in zee gheworpen. Dit ghebeurde al in't iaer m. d. l x x»

den XV. lulij.

Al eucn eens is het ander fchip ghevaeren , waer in Antmch

veerthienvan d'onfe waren, houdende den feliien ftreeck '"'^«"'''^

van Brafilicn, onder het beleydt van P. Petrus Diaz. Defe^^j'^^"*

zijn een rondt iaer daer nae ( foa langh hebbenfe herwaerts Schot, ir

cnderwaerts op zee ghcdoolt ) in't felue zee-roouers fchip
J'"^°'^-

ghevallen
j
waer op nu in plaetfe van Soria , loannes Cap- ^ap. i i.'

devilliuis, euen bitteren vijandt van de Catholijcke religie,

Capiteyn was. Den ceirten van alle wierdt Franciicus

Caftrius vermoordt, om dat fy hem faghen biechte hoo-

ren, daer nae Perrus Diaz met Gafpar Goez; ten laetften

de elf andere, al te faemen oucr boordt gheworpen.

Wt de zeekomen wy aende landen vandc rijckeWcft-

B b b 2 Indien.
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Indien. Veel bloets heeft onfe Socicteyt ia Florida vergo -

vnfchey- ten, veel in Mexico, ende nu onlanghs heel verfch in Pa -

demFio- raquarien. In Florida nae dat Petrus Martinez in't aen-

komen , eerft omghebraght is , zijnder 'tiaer daer nae op
eenen dagh noch acht van d'onfe wreedelijck ghedoodt:

loan^-Baptifta Segura, Ludouicus Quiros, Gabriel Go-
meZjIoaii.Baptilta Mendez,. Gabriel de Solis,, Sanchius

de Savalle, Petrus Linarez, Chriftophorus Rotundus, alle-

enitiMe. gaeder Spaignaerden. Soo vele oock in Mexico, ende al

op eenen dagh , Hernandus de Thouar , Hernandus de

Santaren, Bernardinus de Cifneros ^ lacobus de Orofco^

loannes de Valle,Hieronymas de Moranta, loannesFuen-

te, Ludouicus de Alaues, al-te-mael Priefters. NefFens de
welcke wy Gonfaluum de Tapia, di^ den eerftenvande

Societeyt in Mexico het Euangelie ghepreeckt heeft , noch
Antonium Lopez, ende meer andere, niet en moghen ver-

gheten, die alle met de marcelie ghekroont zijn.

Rochui Para<:|uarien hebben Rochus Gonzalez ende Alphottr
Gonz.a- fus Rodrigucz in t iaer m. dc. xxvn. ende nu onlanghs

^iphon-
chriftophorus de Mendoza met hun bloedt befproeydt:

füs Ro. defen is met menighte van pijlen doorfchoten ^ maer foo
dri^ez, ^y ^och leucndc ghevonden wierdt , hebben fy hem eerft

^at*ane«' ^1 oppcrfte hppen m€t de tanden, daer nae oock d'ondcrfte

met deheele kinne, ooren, neulè , en tonghe afghefnedenj

ende voorts den buyck ophalende de dermen ca andere

binnenfte partijen daer uyt gheruckt.

Dcfè tot noch toe, zijn al door ghewelt ende wreedt-

heytgheftoruenj maer onverghehjckelijck meer van ghe-

talzijnfe,die ind'eene ende d'andere wereldt , onder de

Heydenen ende ketters , in bolTchen en gheberghten foo-

danighe ellenden, die voor martelien wel moghen alierc-

kent worden, oiiderftaen hebben. Hoe vele duyfcndeii

vaii
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van d'onfe hebbender, ghedaerende d-fe eerfte eeuwe van-

de Societe)'t , hun leuen daer in ghefchoten , die daeroin

niet te min c'achten en zijn , om datfe d'eere vande marte-

lie die fy rochnen,niet en hebben moghen bekomen? Voor-

waer Andieas Ouiedus, ende loan. Nunnius B-arrettus

Patriarchen van Mooren-landc , loannes Beira , Andreas

Fernandins,ende andere fullen ten eeuwighen daeghe ver-

in aert bUj.uenj om datfe niet min, als wel eertij dts de

kloeckfte Bifchoppen endevroomfte mannen in't begin-

fel vande H. Kercke, voor 'tghelooue ende WeLvaeren der

Chriftenen ghedaen ende ghcleden hebben..

HET VEERTHIENSTE CAPITEL.

Vftn emïghe 'Patres die nj^nedclijck in Bmofay.

frimi^i^elijck inEngeUndti omghehraght\ijn,

A E R E de ketters te nac ghefproken ,. datmen den-

prijs vande bloedt-ghierighe wreedcheyt aen de

Heydenen , Turcken en Barbaren wilde gheuen , fondec

eens aen te fien, wat fchouw-fpel dat fy in Europen , en

fonderlingh in Engelandt, opgherecht hebben. Onghe-

luckigh Rijckjdoor de verwaende onkuysheyt van eenen

Coningh , ende godtloofe wrcedtheyt van eene Conin-

ghinne, hoe veel heerlij ck ende trelFelijck bloedt hebdy

vergoten? D^n eerften camp-vechter in dit perckis P. Ed- «p. Cam"

mundus Campianus ghcweeft ; iuyfl in't iaer vande be-p'-*"»*

veftinge der Societeyt ghcboren, als wanneer den Coningh
"^j^^J^'/^,

Henricus den VI 1 1. van de Roomfche kercke afweeckj./^efr ^?r

als of hem Godt uytdruckelijck ghefchickt haddc ^^^
f^"£^J^'^

d'eerftevan d'onfe de godtloosheyt in defe landen te hc~'i^„^t^
*

ftrijden. Sijnen uytnemenden ijuer ende gheleerdtheyt en.

Bbb 5;
hebben.

W
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hebben hem niet langh in c verborghen ghelaeten. 'cWas

al den wenfch van de Coninghinne Ehfabeth fuick een

man tot haere fijde te trecken: tot defcn eynde is hem het

Archi-bifchdom van Camelbergh ghepreifenteert : maerte

vergheefs. Soo dan op de pijn-banck gheworpen , noch
ouer doodt, van de ketters beroepen om te difputeren,

heeftfe kloeckelijck, tot hunne groote fchande , ende be-

keeringhe van vele omftaenders, verwonnen. Nac der

handt foo hy noch met beloften , noch met pijnen ende

dreyghementen om te fettenen u^as , is ter galghe veroor-

deelt: fijnen buyck noch leuende opghefneden, 'therte

daer uyt gheruckt, ende'tlichaem ghevicrendeelt.

Omtrent den feluen tijdt ghingh den ftrijdt heel herdt

aen teghen P. Perfonius , en duerde al vele iaercn : bin-

nen de welcke fcheen dat alle de dnyuelen uyt waeren om
hem te vanghen; ( met fulck eene bittcrheyt wierdt hy
vande ketters t'alle kanten fonder rufte ter doodt ghefocht.)

doch al te vergheefs, foo Godt defen fijnen dienaer tot be-

veftinghe vande Engelandtfche MifTie wilde fpaeren, om
aen vele andere den moedt te gheuen, die Campianum tot

de glorie fouden volghen. Soodanigh zijn gheweeft

^T ^"z"
Thomas Cottamus,Iacobus Bofgrauius, Alexander Brian-

^«^"^^y tus, Heniicus Walpdlus, ïoannes Cornelius, Robertus

Sothuelius, Odoardus Olcornus, Henricus ende Thomas
Garnettus, Rogerius Filocus, Prancifcus Pagius; ende in

Schotlandt ïoannes Ogilbasus, in Iren-landt Dominicus
CoUinns. Cottamus , foo men hem al hanghende foude

open fnijden, nae de maniere ^ts landts, wierdt met een

icherp hayren kleedt op fijn lijf, tot groote verwonderin-

ghe ende ftichringh^ des volcks bevonden. Wnlpolus ( ^\.t

door't aenfchouwen van Campianus doodt, tot de Socie-

teyt van Godt als in fijne plaetic gheroepen is) nae dat hy
eerlt
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eerft te VliiTinghen , daer nae te lorck, ende ten laetften in

den toren van Londen, ( in elck meer als een iaer
)
ghe-

vanglien hadde gheweell, is eyndelijck,nae dat hy de pijn-

banck veerthienmael uyt der maeten wreedelijck uytghe-

ftacn hadde, ter doodt verwefen. Sotliacllus, hebbende

dry iaeren in een doncker gat onder d'aerde ghefeten, is

van ghehjcken thienmael ghepijnight gheweeft. Sy zijn

- beyde veroordeelt, om datfe Priefters ende lefuiten wae-

ren, ende d'inwoondcrs tot hetRoomfch ghelooue tracli-

ceden te brenghen. Wat fal- ick fegghen van Henricus

GarnettuSjdie de vijanden felue den vermaerden ende groo-

ten lefuit noemden? Meer als twintigh duyfent mcnTchen

waerenderin fijne doodt tcghenwoordigh , daer fijn on-

noofelheyt al mede door een wonder teecken verklacrt

wierdt; want een druppel bloedts op een ftroo-adere ghe-

vallen zijnde, heeft het aenficht vanden Martelaer vol-
~ komentlijck uytghedruckt.. Hy was- een man, inden

welcken Godt ende de natiiere alle uytfteeckelijcke gauen

van deughdt,.beleeftheyt
,
gheleertheyt ende aenfienlijck-

heyt vergadert hadden. Soohy te voorfchijn ap de plaetfe

desgherechtsquam, wierdt hy met eerbiedinghe van alle

domftaenders ghegroet,.en te wijle hy d'openbaere ver-

klaeringhe van fijn* onnoofelheyc dedc, met groote aen-

dachtigheyt ghehoort. Maer als hy nu vandc keder af-

gheftooten was, ende den fcherp- rechter, nae des landts

ghewoonce, fijn lichaemnochal leucnde opfnijden wilde,,

is hy door een al-g;hemeyn gheroep van't volck d.icr van

belet gheweeft-Niemandc fchier en wafler onder den hoop
(nochtans waerender al ectehjcke duylenden^voor'rmcefte

deel ketters) oft s'en ghecuyghden met luyde ftemine,

datter fijns ghelijck op der aerdé niet en leefde. Sijnc

memorie is naemacls onder 'cvolck door de kloecke

doodt.
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doodt van fijnen neue Thomas noch eens ververfcht

om den welcken te fien Iteruen ( foo groot was den

roem ende gheheughenilTe van fijnen oom ) behaluen

een' ontalUjcke menighte vande ghemeynte, meer als dry

hondert vande treffeüjckfte edehnans ghekomen zijn.

Of den kloecken Schotfman Ogilb^eus aen iemanden

vande voornoemde, door fijnen heerhjcken ftrijdt iet

fchuldigh ghebleuen is, gheeft d'ongheloofFeUjcke vro-

migheyt te kennen, met de welcke hy niet alleen met een

ftandtvaftigh, maer oock met een blijd ghemoedt de pij-

nen ende de doodt heeft uytgheftaen. Wat datfe hem be-

loofden oft dreyghden, noyt en hebbenfe uyt fijnen

mondt oock een woordt alleen konnen krijghen, waec
mede hy tot naedeel vande Catholijcken de plaetfen fou-

de noemen daer hy gheherberght gheweéfl:, oft dienft ghe-

daen hadde. Dus doenfe hem metgheweldt van ghedue-

righe fpellen , naelden ende priem-lteken acht daghen en

neghcn volle nachten fonder oogh-luyckinghe waecken:

maer al te vergheefs.Sy ondervraeglien hem met vele lifli-

ghe woorden : dan defe wederleght hy met fulcken ver-

nuft en bevallijckheyt , dat hyfe allegader tot eenen fpot

fielt. Inder voeghen dat den ketterfchen Bifchop , die hem
wel de meefte moeyelijckheyt aendede, heel verftelt

llondt, en waifchte omeengroote fomme ghelts, dathy
den lefuit onverhindert met vrede ghelaeten hadde. Nae
het verdraeghen van langhduerighe tormenten wierdt hy
eyndclijck ter doot verwefen : tot de welcke hy met meer-

der vernoeghen henen ghingh , als iemandt tot eenighe

feefte oft bruydloft doen foude. Onder de galghe nu ftaen-

de , als hem den ketterfchen Minifter vracghde , of hy
gheencn fchroom vande doodt en hadde , gaf voor and-

woordc: In foo goeden fafck^ des gheloofs 7net meer als ghy

"vmde
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njdnde njoUe fchoteUriy als ghy t'auendt hongherigh aen tafel

fidtgumfitten.

Dit zijn de klaere lichten van ons Europa. By de welc-
ke, als fchoone fterren, Vranckrijck fal voeghen eenen

Martinus Guctierez, lacobus Salefius, Guhehnus Sal-

tamochius; Sicilicn, eenen Petrus Venuftusj Portugael,

cencn Emmanuel Fernandez; Poleu, eenen Martinus La-
ternajTranffikianicn, eenen Emmanuel Niger,ende Geor-
gius Barthohcj Duytflandt, eenen Godjfridus Thelen,

ende andere vande ketters ofc godiloof; menfchen uyc
haetvandedeughtoft van 'tghelooue wreedelijck omghc-
braght. Ons Neder-landt fal metter tijdt oock al haerc

fterren vertoonen, als den dagh vande verfche daedr, met
'tverloopvan iaeren ten auendt komende , iA toelacten

dat wy de hemelen ende haere lichten mee een vry ende
onbelwijckelijckghefichtjfonder oogh-luyckinghe, aen-

fchouwen.

Onder-tufTchen Tullen den goedtionftighen Lefer, tot

verfèt , een weynigh nae ghewoonte met dichten en fin-

ne^beelden onderhouden.

Cec De
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De Compagnie hondert iaer bevochten»

bmfeformofiu.ipfoeft. { ^i^'-^f^^-

Die "Rapenen '^iltfen feer k^njligh uytghedreuen,

Met (iluer en met goudt opflxelengrondt n/erheuen^

En moet niet nne den k^gh, maer nae deJiedengaen,

Daer Marsghejlotenft^ daer trommelsftilleftaen,

Hierfuldy mo^enpen licht-opghetoyde tonckers.

Met Spaenfche lemmers tten, '-oer'^aendeflraeten-pronck^rsl

Deesflellen al hun eer in (iluer en ingout:

VVaer nkt ghyochten Ifordt, daer toomnjy henjiout.

•f/
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Sy hmghen in hunfael fchoon harms en heimetten

y

Kapiers ^m Noordfchejiael dteJy tepronck^n fetteny

'^ndaffenghebrtiy7jeertj carbijnen "^elghemaeckty

Soo dat het tn deJon meer ds de Jojme blaeckt.

M(ter laet de trommelsJlnen, en laet trompetten blaejèn^

T>at Mars eens in -de nacht rondom dejladt kgm raefen^

Ai datfchoon pronckcghelcfeerypordt inde kg^ghedaen^

Mijn loncker '^elghedeckt "üiacht hoe hetfxl <-uergaen.

Dit ü het krijghf-ghebruycJ^ <-uan defe "^apen-draegers,

Soldasten by den heerdt, ghepluymde haefen-iaeghers:

Die dan n^er'^inders zjjn als hun rapierl^n 'tbefi

Hanght nae den nietfWenfnufmet filuer op 'tghevefl.

Dit ü met dat tckjoeckj: "Scant Marsjït hierghevanghen,

Hufchtjnt datfjn ghe'ioeer totjpijt is opghehanghen.

Dat roodt en roefitghfiaelfe ick^^eel lieuer aen.

Dat dicJ(pils in het bloedtghefchildert heeftgheBaen,

Dat dickmael heeftghetaB den njïjandt onder d'ooghen.

Dat dickmael opfjn borfi heeftfijnen pH7it doen booghen.

Een ^vendel heel <-verfcheurt toontfchoon, iaefchoonder dan^

Als't maer eenfiucf^ oft tl!>ee nae frijdt behouden k^n.

Soo f-jeel daerfcheunn %ijn,fea rveel fpraeck^rijcke tonghen,

Wacr mede kloechjpeyf^ordtgheprefen enghefonghen.

Het ü <-veel meerder lofen eer n)oor denfoldaet.

Dat hy ghelaondt met een doorfchoten harnasgaet.

Ignati, "^eeHghemoedty <-v n/endelfaei ^verheuen,

Datouer hondert iaer dennaem^eerjl "^ierdt ghegheuen

Van I E s V s legher-tochtj,joo hy t/ heeft nuoorfydt:

Hetfaet noch t'alJe h^nt doorlpondt en uytghefpreydt.

Tefchoonder toonet ntty hoetjierekir ü doorfchoten

,

'tKrtjght luyfier njan het Uoedt, hoe meer het loordt begoten*

VVel aengheluckigh Heyr^fet w^enflandaert aen:

By toom hoc dat aenfrijdt "^at herdt heeft aenghegaen,

Ccci D<i
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De Societcyt wordt te vergheefs vaiide benijders

bevochten.

Solem nulk fagitta fcrit. { ^^^^^ ^^^,' ^dtukUefht.

Nltders ooghen noytghedooghen

Dat defon int l»aeterfchijnt,,

fp -9i>ilt daeghen 'Tfol ruan f^Ueghen^

Hetfihoon l^eer is't dat hemftfiP,

Sijn quaey lufien noyt en ruften,^,

Onghefiaedigh ure-ttferck^,

Sijnghedacken gaen hy nachten^

Enhy da$ghmjHCnfienk.j

Kuft
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Kuft hy, gaet hy, ft hy,fiaet hy^

Otter al ist ddt hy loert.

Siet hem lonck^n^fethem nDoncken,

Vanden n'ijdt heel "^egh ghe Voert.

Kond' hy maecken en gheraecken

'Daer toe datjtjn hertefnaeckty

Hyfou meughenjtch <-uerheughen:

Want hem noyt iet beterfmaeck^y

Als hetfuchten en het duchten

Vanfijn buer-man die hy haet:

lae het bijt hem^ en het fpijt hem.

Al datfijnen n/ijandt baet.

Sdckegaflenfietmen njaflen

Nae LoioUs onghevals

Maer het kejfen k^n niet treffen

^

Hmmen bont die loi^elt al.

Laetftgheleden ghtngh ick^tredeti

En ickjvondt een donder rot:

De ghefellen droeghen bellen

,

Altemael'^as't eitenfot:

En die TvoWüien, en die jou'^en^

Schieten teghen 'tfonnen-lichtj

Doch njan d-^aefen^ die maer raefen^

^amnoyt eenghelcijfen fchicht.

Watfy dede'fi njan beneden

'tWas al maer een fat befiaeny

'tVielen blutfin door haer mutfen,

Daer mé "^as het fj?elghedaen. t

Al die [potten gh'lijck^dees fottm

Met Loiolas fonnen-fchijn.

Wat ü't -Ronder dat fy onder

Dierghelijcke gulden zij»?

Ccc 3 De
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De Societeyt te vergheefs ghelafteit.

Sibi confcia re6li. ^ ^^

'en hen foo met
Ghelijch ghyjiet.

HOe dick^ils dat de oogh der menjchen '^ordt bedrogljën^y

En door den a/alfchenfchijn orï^etelijck^belogheny

Is kinnelijck^ den ghm' die glafen heeft behmdt,

Gheflepen te <^tUen^ oft in Sduoyen-Undt.

Bedrieghelijcke li)Aer^fluym-Jlrtjck^rs <-üm onsoaghefty

Die anders aljfe zt]n <-uerfcheyden dinghen tooghen:

Siet ghy maer eenen hofdoor 'tkantigh crifdlijn,

V dmckt dat daer a^oor a; -^el f^mtigh houen z^n:

En
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En ü't dat hier dan ooch^ het beeldt^m Mars 'verheuen

Met Pa/las ftyt de borfl ghefiaedigh 'ïüatergheuen^

Ghyjultfe t'allen kant n/erdobbelt<-i/indenJlaen^

En meynen dat njoor tloee loei dertigh menfchengaen.

Daerfchijnen ouer al <-ueel boomen te njergaeren^

Veel bloemen in eenperck^die anders luttel laaeren:

VFdt ghy deloaerheytfienj laet '-uaeren ditghelat:

Van tlomtigh blijfter een, die daer te njoren loas.

Noch zijnder, die een maeghdt infchoonheyt uyt^helefen

Verbeelden ofhetfcheen eengrow^faem dier te loefeny

Krom,Jlom en uytghebult, metfchroornelijck^ghelaet:

Ghy leortter n^an ^er'vaert, als't maer <-uoor <-u enflaet.

Dit dunckt my ittyjl denaerdtnran achter-klappers tonghen.

Die altijdt tot bedrogh en leughensfiaen ghe'wonghen:

Soo langhjy <-uoor <-u Jlaen, wertoonen hen feerfchoon.

Een Kfcrck^ü hondert li>eerdt,fooJleUenjy't ten toon:

Maer keert hen eens den rughyCnJietdan hun bedrijuen,

Sy Julien ouer al'-unjoor een fielt befchrijuen:

Enfchocn de "bereidt dit oft dat 'van n/ njertelt,

Ghy blijft al dieghy Tijjt: de luaerheyt houdt het njelt^

Al ü het ipater klaer, 'theeft oock^al duyfi're treken:

Dat ganfch ü engheheel, fchijnt ouermidts te breken:.

Een rechten rijcheï-flock^ in't "ü^ater 'xtafighefet,

Salduncken (lom en ki;om, ü't datghy daer op let.

Al leordt ons Compagnie oock^ dickmad ouergoten

Van defen lafler-firoom, 'ten heeft haer noyt ^verdroten:

Sy houdt haer euen recht, alfchijntfy krom teflaen;

Met onberoertghemoedt hoortfy de fnappers am.
De deughdtlpeet op haertijdtde -^aerheyt t'openbaren,

%Al imrdtfy met njeel blaems a/erdruckt 'z^oor loeynigh iaeretn

Alfch'tjnt deJon een loijl berooft njan alle lichty

Sy blijft al men hel^ en k^mt -^cer in'tgbejïcht.

Vm
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DenNijdtlafterendede Societcyt, befchaediglit fyrelucn.

Inaniaduro C Jyiehijdt

Vulnera dat ferro, figitque in acumine dentes. t Hie lijdt.

MOmm kond'fich niet meer hotf^e»,

Momus moefl eengdtkenjpoH'^en,

Momm riep: Hetgdet njoorgoedt.

Hy "^i^rdt njoor den nem ghejlooten,

Hy njerbrande beyd' fijn pooteny

Daerftt doen denjlechten bloedt.

"En ter Iffijl de kinders gheckten,

Sat hydaerfijnfi:hrab' en leckteff,

1>iierftt hnyben op de ^»cfc -

Hi*y^
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Huybenfey: Van defe dinghen

Sd uk^noyt een lieken jinghen^

Wdt dé ick^ doch inden druchj

*th met my iuyfl afghelopen

Als eenjlangh, die komtgheknopen.

En den ridder Ipilt nen boorty

Maer die gheeft haerj^eeck^opj^eken,

Daer hetfwert bloedt uyt komt lek^n.

Tot datjy daer in werfmoort.

Doch tckjnagh my hier mé (lellen.

Dat ick. noch heb mé-ghefellen,

'tSchijnt dat dat de pijn gheneejl:

'tZjijn de Broeders ,foofe heeten,

'tHeeft al ^an mijnfop ghe-eeten,

'tUeeft al aen den manghe'^eeji.

\Laet nu aljijn ooren hanghen.

En de blajfersgaen hunganghen:

'tZvjn maer keffers '-uanden heert^

Al hun tanden zijn njcrjletm

Op foo berdeJiaele beten.

En den klem hanght aen denfleert^

o! de Compagnie heeft mannen:

Als die teghen ketters/pannen.

En eens tfaemen <-vallen uyt,

'tMoet al door hoer reden '^ijck^n,

"tMoet al '-voor haer Ipijsljeyt firijck^n,

leder laetter ijanfijn huyt.

Kloeck, Jgnati, 't%jjn nu tijden,

Datghy door o» ruolckjnoet flrijden

Voor het Taufdom, enfijn leer.

Wilt op gheen benijders paffen:

Want de honden die a;eel baffen

Die en bijten nimmermeer^

Ddd De
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De Societeyt verblijdt haer in teghenfpoedt.

ïgnsLtmSfXaxLer'ms.afiagr/tm. Gauifi funt vexari. r

Multo fit plaufus ab idu. \

Vlndtmen noch fi?el/ltlcke menfchèn

Die om pijn en lijden l^enfcheny

T)ie met eenen Mijden moedt

Gaen 'uerfiorten al hun Moedt?

Wte de beulen derren troffen^

Ztjn gheboren uyt de rotfen^

Oft ghegoten njan metaely

Oft ghejmeedt ojm enckelJïaeL

De flaeghen

Behaeghen.

Alfmen
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Alfmen hen recht uyt de koteNy

En wet pecl^Jiet ouergoteny

Oft bindt op eenfcijerpe banck^

Vier-en-tl0intigh uren lanck^s

oft njoor hoeljen-vier gaetjlelkn.

Dat hen <-vuyflen hoogh doet fieellen^

En de buylen open fnijt,

T)ie het fout noch dieper bijty

oft metfïvaer ghelpight gaet pletten,

oft in eenen half-bandt/ètten,

oft -i^cl alfmen <-uoQr de Jladt

Hengaet legghen op een radt:

Die dan hier hen niet ontfeilen,

lae blijd' al de flaeghen tellen.

En dan roepen: Sa noch meer.

Niet njan al en doet my feer:

Dat zijn h.Uen 'X'an daer bonen.

Als de dry, die inden ouen,

In het midden njant ojerdriety

Songhen Godt een danckbaer liedt.

Wat doen beulen en tyrannen

fiAnders, als depiaeren fhannen

Van het claue-cymbel fpeb

"Draeyt den fteck^^ dan klinc\(ef^el.

'tSoet gheluydt knmt '-uandefaeghen:

Meerghy flaet, meerfaït behaeghen,

Elcken fleck^gheeft fijnen toon,

Elcken fagh heeft fijmn loon.

nAl de bettien ende pijnen

^ïak^n dat Ivy fnaeren fehijnen:

En hoe ghy dan herder Jlaet,

Hoe ons [j?el ooock^foeter gaet-,

Ddd 2. De
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De Societeyt verlanght nae teghenfpoedt*

Pr^flaiitaduerTafecmidis. {^%i'/^l
weer

neer.

inV Enfoetaert die hierjsghejlelf,

JL# ^^ ^^^ den^zfliegherioopm'tyett^

Die leert hoe dat denteghenfpoet

Een defiigh manmeer klimmen doet.

Hy loopt daer huyten op het Undt,

lEn houdt dewvliegher injijnhandty,

Hy draeyty en kiertjich teghen "^indt^

Ê» löff ds hj em koeltjen (vindt^

Wj»
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En Uet hemfchieten Tfelfoo hoogh.

Dat ifouen hem noyt <-voghel '-vloogh:

rOanfiet hyfijnen '-ulieger gaen^

Veel hoogher als de toren, ftaen:

En als den loint Tl\ï? maeckt de beefiy

Soo dat hy ^Tjooi'fi^n touken ijreeB^

Dangaet hetfpeeltjen eerfi njoorgoet^

Want fi)o ü't dat hy rijfen moet:

Maergaet den'^indt eens Ugghen neer,

Danfietmen qualijck^<-uliegljer meer^

Hyf^vjmelt, en hy fuyfiholt.

En Ipordt aUenghskens afgherolt:

€n als hy dan foo quifpel-fieertj

Danfiaetden Leckir heel serveert:

Want daelt hy ergens in eenfiroom^

Oft blijft hy hanghen op een boom^

Oft dat hy ergens teghenfmijty

Soo ü hy fijnen ijliegher quijt,

€n alsghy, Lefer, dit befiet,

En kj^eght met meer <-van <-u 'verdriet:

Wanpfpitt^giTy nae den hemel toe^.

En Ipordtgheenfiraffe Ipindenmoe.

Wy rijfen^ en Tiry fineken hier,

Ghelijckjlen '-vliegher <-van papier^

Wat dat doorfiülo€er nederdadf^

Dat lt>ordt door roulo "^eer opghehaelt.

Ghy die de Compagnie befihimpt,

Ghygheeft haer Ipmdt daerfy mé klimtt

En hoejy meer l'tjdtforiderfihults.

Hoeghyfi hoogher laeghenfitlt.

De det'.ght, en njliegher ijan dit kl^dt

Diefiylen befimUek,f^phen -^mdt,-

Ddd 5. De
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De Societe}^c wordt völmaeckt door teghenfpoer.

Firgil. 6.

Den
drucker

rpieeckt.

Fi„sit4u,preme„do. {ftf^;f,t

Mijn pers die is <-uermtiert door al de fijn/ie plaeten

Die ons o/i AÏbert Duer, oft Wiericks heeft gheUeten

y

Of't die noch heden 'sdaeghs een konBigh meejier fnïjdt:

VVantfclden ijfer konfi ghejloruen met den tijdt.

n)och, ick^ moet eer/i de ver^' in al de plaeten ojrijuen.

En die ghelijcker handt door al het fnijdfel dri'juens

T)an neem tchjnat papier, dat K>jrdt foofiijfgheperji,

Soo dat het "ponder is dat 'tmet in r\lpee en berfi.

Dan,
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Da?i, 'thomterfchoonderuyt: Ivxnt als't daer heeftgheleghen^

Soo heeft het met den druck^een aerdigh beeldt ghekregherij

lae hoe dat tcl^ de pers daer /ïijuer op doeg len^

Hoe dat oock^ op 'tpapier de beeldenfchoonderfiae?j.

En fchoon ickjtltijdt druck^, noch'krijgh ick^foo ^ueel brieuen,

VVant ieghelijckjny bidt dat ick hem fougherieuen.

Soo loort het ooedt begheert.fooTi^!)rt het goedt ijertiert.

Mijn pers heeft menigh boeck^^ en '-uuylen muer <-uerciert.

Daer hanght Laurens en braedt, en k^ noch op de kolen

^

Svjn bly en ^jroom gheUet toont ^ datter is njerhole^t

Eengrooter vlam m't hert, die hier met op en paf,

lae keertfch om end' om, en noodt den beul te gaft.

Hier flaet SebaBiaen met pijlen dicht befchoten,

Enfet, uyt elcken fchsut komt eenfonteyngheïfroten ^

Enfoo daer opjijn borflgheplant "^ordt menighfhicht,

Soo kornt den pijl te laet '-uan Venm dertel 'ificht.

En hier knielt Stenen oock^ enfiet den hemel open,

Daer daelt een Enghel neer, en k^mt ftjnjleenen kopen:

tK^i heefter tw^eelier de fin' foo dier n^erkocht,

tAls defe die '-van hem zjjn nfoor Go-ts throon ghebrooht.

En allpat datghyfietdat komt alleen <-uan dru:ken.

Het "üt^ts eerfl flecht papier ^ nu z,ijnt defchoonjieJiuck^n.

En had mijn pers, en mckt, en had mijn handtghcdaeiTy

ZJan al dat ^hy nufet,fou 'tminfle hier niet Jlaen.

Soo leeft den Heer met ons, hy heeft fijn druckerijen,

VFaer inmcnfmert, enpïp, en teghenfpraeck^ moet lijen:

Hy heeft de Compagnie daer dickjoilsmé ghedruckt.

En mannen afgijemaeckt: noyt heft de p rs m:fluckt.

Dees pers die heef de konft njxn Heylighen te mak^n:

Den hemel hoort ru toe, kondtghy in drnck^ghera^n.

Vyie dat onmofel ü , en lijdt hierfotzdcrJehult,

Die 'ipordt hier eerfi ghedruckl, en nae der handt njergult.

De
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De Societeyc wordt door teghenfpoedc gheruyuerc.

Den
bondr-

vvcickec

fprecckc.

Ericexhocpurior-. { ZffitZf.l

IEder die '-^el-^ilt peltiere»^

SUet de <-uellen <vm de dieren,

Die alleen om haeren njAcht

Worden om den hals shebraght>.

Want de quanten diefe kelen

Sietmen met haer bloedtfoofpelen,

Datter dickypils een roo-hant

'Blijft nochm de Ipol ghef>Unt,
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Zijn dat niet "^el row^e gaflen

Die foo na£ dejklen tAJlen^

Die't ons brengbenfio bejlijckl^

Dat het qtulijck^ ffol ghelijckt ?

Vaerom ü't dat "^y met fmijten

Hier den heelen dagh ijerjlijten:

O wen J!aet foo memgh Jlagh

Op een heelen ronden dagh.

Dan beghmt het f-uel te ruyaen.

En de btcerte door tejluyuen^

En dat eertijdts leelijck^fionty

Wordt daer nae het bejie bont*

En dan "Hoorden't fulckg njellen

Die men kan in tabbaerts Jleüeny

Tot ghenef <-uan beJ}e-<-uaer

Vp het ksudtjle njan het iaer.

Doch mijn konH is al injlocken,

Daer van karnen "^itte '-vloeken:

i^ïagh ick, met ghenjlockinjlaeny

oAlmijn konB dteisghedaen.

Leferlpiltghy noch "^at keren

Hier '-uan onfe bonte-kleerenl

Doet IJ iemandt eenigh leedt,

'tis tot cierfel njan <-u^eedt.

Chy tnooght dit Loiola njraeghen.

Die "^as met de tongh ghejlaeghen.

Het ü nu al hondert laer

Dat hyjïaeghen yvierdt ghe'^aer,

Laet rv jlaen , en Let ^fiooten,

D'af-gunH k^ngheen' eer' onthlooten.

Chy -üfordtfuyuer j niet ghe-^otidti

Schoonly maeckten't noch foo bont.

E e e Verheffiti-
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Verheflinghe der Societeyt door teghenfpoedc.

Surgitrurgcntibusvndis. <
Hoe hooghcr httereüy

Hoe heter vaeren.

Schietghy een pijl om hoogh^mijn Vnent^'ten ü ghecff^onder.

De krachf^daer hy mé rvlieght^diegheeftghjhem yan onder,

Un '^aerder niet een pees die lemandt hoogher dreef,

Ghy Jaecht dat memgh mcin hier noch hemden bleef.

VVannetr den haet en nïjdt nj ddermeeft komt treden,

*tSchijnt hy <-u treekt om leegh , doch hy komt nj njerheffen:

Het ü ghelpjckde 7:^e, hoe dat Jy hooghergaet,

Hoe dat door dtt ghebaer denfchip^er hoogherJlaet.

Oodt
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Codt "^M eens heelghejioort^ terfiondtfoo trocf^ hy open

Des hemelsgroote Jluys , hy deed't al onder loepen.

'Daer t(>as een groufaem 'X'ter, dat njatte-'theele landt

^

DcK^e die 'ïvas te kleyn <-voor een foo grooten brandt.

Het "ivater rees om hoogh, de T^ee begonfi te '^ajjènj

Daer noyt tiat hadghe-ioeeB , daer/aghmengroote ploffen:

De herders en hun njee die dreuen met denjlroom^

'têenhongh hier op een haeghy en 'tander op een boom.

éMenjkghgheen huyfen meer , het laggh'er al ghedcluen,

Daerflondt den trotfen boulo <-uerouert rz)an de goluen,

^'ien Jagh noch hier en daer de hooghe torens/lacn^

é^k'Uer 'tfj)i/t!gh nat dat t^ies tot bonen op den haen.

AUenghsh^ns ghingh'tfoo hoogh^, het liep nu op de berghen^

Die eertijdts met haer kruyn de liwlcken der'den terghen.

Daer ü eenfaeck alleen die't leater niet en let,

Maer "^ordt met hooghe <-uloedt noch hoogher opghefet.

Een hondert-iaerigh [chip dat ^heckl met al de baeren,

Hoe 'flater dieper ü^ hoe't Jekerder[al <-vaeren:

Het gheen dat al de resï metfchaey doet andergae»,

n)at Jlreckt hier tot profjt, m dect het hoogher Jiaen.

*tls d'Arck^ niet alleen die fchadeloos kan drijtienj

Daer ü een anderfchip ^ datoock^kan bonen blijtteny

Dat heeft nu bondert ia-crghe^lot^p baer en<-vloedty

En die't njerdrincken "Vodt, die ü't diet klimmen doet.

Loiola, 't IS a^/chip , dat Jktfnen altijdt hoghen.

Schoon datter rmnigh '^laegh k^mt ouer 'thooft ghe'^loghett,

VVat datjy doen oft niet,ghyjieyghert daer dmee.

Wie dat njfclnp be'ziecht , draeght "^ater inde %,ee,

Chy <-vaert njoor ivindt en ty, laet <-ury het "^ater '^ajfen,

'Daer bleef noyt fchip op't fandt als in ondiepe ploffen:

Laet Ipajfen defen njloedt , oock, bouen d'hooghBe klip,

Cby zjjt Ofoor allen tijdt 'verfekert fvan Ofjchif.

Eec i De
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De vervolghinghe verciert de Societeyt.

Multovukercpulchrior. { ^S'^tr.^"^'*'"

DE liefde gh'mgh eens door deftraet

Daer memgh fjden-'^mckel fiaet^

En [meet terflondt een "hacker oogh

Oftgoedt dat daer lagh op den toogh.

Daer lagh een fiuck^ o/j» "ipii fatijn,

Terflondtfoofeyd' hy : Dat is mijn:

VVant datter quaem een Jlechte Jioory

Syghm^j mei 'theele fiuck. "^d door.

'tïs
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*tls fchand" dat ieder een foo gaet^

En met en kent fijn eyghenfiaet:

yVantfetj de alderfchoonfle ftof.

Die memandt droegh als die a/an't Hof,

Die eerlimael droegh den edel-man^

Die draeght nu Hansken alle-man.

En dat njoor lojfroulo Ipos alleeny

Dat ü nu aen de maertghemeen.

Het kraeckt al -jatter is aen't lijf,

Daer gaet me-ioffer /leegh en jiijf

En kgmt foa trots daer aen ghejlapt.

Schoon dat den man maerfchoenen lapt.

'tSatijn ü al te elen draghty

DatpaH maer op een hoogh ghejiacht:

Ick^ ken alleen het edel hloedt,

Ickyoeet -i»ie dat het hebben moet.

Doch,eer icf(t iemandtfchenckenfat,

Saljhekens maken ouer al:

Want fiet, als hier den dagh opfpeelt^

Schoon dat 'tfatijn een luttel queelt.

Schoon hier en daer een loonde fkaet^

Nochtans het fchoon roodt mcarnaet

Dat dan door al de gaetk^ns kjjckl.

En de gleciuetjie Jiof roerrijcktj

Dat üdat haer den luyfier gbeefty

Soo dat die nu fveel foeter leeft.

oAls de» tyran nf hgghen doety

En OP de pijn-banck, treckt o/ bloedt.

En kapt 'v lijf^anftuck^totfiuck..

Houdt dat dan ijoor een grootghelucki

Want ipie <-u lichaem hier pick^ert.

Weet dat hy tnvejiel opereert.

Eee 5 Dg
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De verdienden der vervolghinghe.

Dant pretium plaga.. { J^^^^^^^

MEn acht loei grmt het gmdt^men acht de jih're pUten^

VVaer njan ghedreuen ^jn rueel kgfielijcke <-uateny

lae daer ügheen metacl ghelüjchjten dejè f^ee,

Dk aen Europa fchenck^.de Mexicaen/che ree:

Nochtans het is meerr^eerdt famieer hetlcordt ghejiaeghen.

En dat het nu beghmt des {j)ninghs beddt te draeghen.

En op den andren kant Jijn loaepen ü ghefielty ;

Dan Ifordi de r^ck[ii ftof noch rijc^r door hetghek.

Chy
i
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Chy fet de ducutons , en d'oude Sfaenfche matten

qAIs fy ma.er door denjlagh het k^uys eens kannen njntteny

Dm zijnfe gheloeerdeert , men fietfe hoogher gaen^

En al den meu'Sven prijs komt hen alleen ^van't flaen.

Ue al de goude munt , die allelanden prijjèn.

Moet door een herdenJlagh in Ipeerden oplcaerts rijfèn.

En als het isghemunty dan IvüjH het gondt-ghelpight

Of't met en üghefchroyt, enfoo een aes te licht,

Siet eens de Rfjders aen^ en Jïet eens de 'Ducaetenj

Die om den herdenJlagh den hamer met en haeten^

De Kroon, den Alhertin , als zjjnjè fchoon in éooghy

En dé den munter niet, s'enghinghen noyt foohoogh.

Den hamer moet het doen, daer ü den prijs tefoecken^

Dan krijghen Jy hun plaets in njalüacy-boeck^n.

Al heft hy dan heelhoogh , aljlaet hy "^at hy rmgh^

'tEn kanghecn hinder doen, den prijs kgmt <-uanden /lagh.

En als Codt hier den menfch ghelijck^alsgoudt Ipilt proenen

^

AI n/xlter menighJlagh, 'ten moet hem met bedroeuen;

'th maer een munters handt. Ach! ntrienden^z^dy "i^ijs,

Enfchroomt niet Voor denJlagh,hy brenght met hem denprijs»

Wat is doch een tyran als eenen rouloen haemer ?

Ü^chtans 'om munt teflaen, en ijfer niet bequaemers

Als hy ntt met nj bloedt en met o; leu'en Jpeelt,

Weet dat hy in -x» Jlaet des Heeren eyghen beeldt.

'tEn is 7iiet njerr' ghefocht, het komt ons njandeJlaeghén,

Dat 1^ door fulclg^een munt den naem <-van Ies vs draeghen:

De pijlen, en de gdgh, de pijn-banck^ , en hetfleert.

En al Tpatjchaed' "^ilt doen, dat maeckt ons 'tmeejie Ipeerdu

Komt njry dan m dees munt, 'ten magh nj niet n/erdrieten^

'De loeerde manden flagh fult ghy daer nae ghenieten:

Den hemel is te koop , den prijs is daer ghejielt.

Op defe merckt en isgheen ander ganghbaer ghddt* .
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De boeyen en banden ftrecken de Societey t tot cere.

Dant vincia decorcm. -f

Y T^* "tghehrtiych^ njan alle landen

J^ Daermen "betten onderhouw.

Dat men boeyen maecki en banden

^

Datmen diepe kerch^rs boulot.

Voor een die eertijdts fjn <-uader

Heeft moordaedigh omghebroght,

Oft die "^as een nualfch ijerrader.

En Jtjn eyghen Radt verhoekt.

Gheen banden

Vanfchandeft'

'tU
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'th een fchand njoor al de njrinden,

leder ijfer door beroert,

Alfmen kgwt den diefeens binden^

Enfoo nae den kercker Voert

i

Alfmen komt den diefeens hoeyen.

En treekt met de ketens '-voort:

Nojt en/al't doodt kgnnen bloeyen,

Raeckt hy op defieene-poort.

Laet njry d'Aduocaten fchrijuen

Dat hy los en njry rnaghgaen.

Dit en ü met uyt te 'urijuen,

VFant de ^leck^fd eeti-^igh Jlaen,

Maer als lemandt TfiordtgheVanghen

Om de deught en fonderfchiddt.

Al de ketens die daer hanghen

Zijn <-uoor hemghelijk^ojerguldt

:

En alft hy diep in't duyBer,

Dat hy fon, noch maen enfet,

Vande banden komt den luyfer,

En de blvjdfchap vant verdriet.

Siet, als deje reepkens fluyten.

En haer bloemkens hoalpen vaft,

^alijck, kjjck^er een daer buyten

Soo langh ab het plantjen Ipafl:

Hier van heeft hetfchoonder Ipefen^

En daer by eenfeetghelaet,

Dan is't dat het loordt gheprefen,

Alst foo '-uoor een ojenfer Jlaet,

En de (^ompagme kan tuyghen.

Dat haer aldermeefe eer

Sonder banden lagh in duyghen,

T>aerom "^enfchts'er n$ch al meer*

Fff Kofle-



EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT lESV.

Koftdijcke doodt der Martelaeren,

Non potcrat fato nobüiore mori. { ErrtUuent'eruen!

DEn Phenix naefoo menigh iaer

Wordt ooch^ de Meecke doodt ghe'^iteVy

£n '-voelt hoe dat denjhellen tijdt

Sijn 'vlïeghen^ ^^fp leught benijdt.

En daerom kiefi ditgheeBigh dier

ybor doodt-bed een loel-neckind' 'Z^ier,

Uy njüeght in een -^elluftigb loont

,

En raeft daer ^van bet bejïe hout.

Het
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Het beBedittter ie'^ers grceyty

Het foetfie ddtter ie'^ers floeytj

Hy kiefl rvoor heterflof en as^

Als 'borden dat hy noyt en Ivm^

'En blijuen euen oudt en k^utj

In't leueUy daer den gheeH ojerjlout.

Hier mé foo 'ulieght hy nae den nefl,

Engaet daerfitten ^ooor het lefi,

EnJIaetfijn 'vleugels teghen een^

Ghelijck^het vjfer met den fieen.

Tot ddtter eenen njonc)^ tnfchiet.

Die brenght hem m een foet <-vcrdriet.

Wantfihoon hyfmaeckt de bitt'rc doodt,

Sy baert hem l^eer in haeren fchoot.

jbe doodt en heeft hier maer beuel

üft oudt en heelghertmpelt nyely

En als dit nu eens ü een l'tjck^y

Dan ü het eynde n;an haer rijch^ ^

Vl^ant fety als defen <uoghel Jierft,

Dan ü't dat hy het leuen erft.

Doch offer IPhemx //, rft niety

Hoort -ivat het finne-beelt bediet:

Men njinter "ueel aen hemgbelijck^

Die "^eer verrijfen uyt hun lijck^

Die,fhom door eenen mutfaerdt-tas

Het lichaem brandt totjiofen as^

Gaen haelen blijdfchap uyt de (iraf
En een niew^ leuen uyt hetgraf

zAlJloockt den beul daer hout op hout.

Het '-uier enfuyuert maer het gout.

'Dhs ü den brandt hen "^eüe-kom

Die foo njermeunpt den ouderdom.

Rffi AF-
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DER
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HET VIIFDE BOECK,
DE VEREERDE SOCIETEYT,

o F T

VANDE GLORIE MET DE WELCKE SY
NAE VEEL LIIDENS GHEKROONT IS GHEVVEEST.

HET EERSTE CAPITEL.
Veremnghe der Societejt , uyt de doorlt^chtighe hey-

lighep nj(t>n h(teren Vader fgnatm, cndc hfiere

kinderen door jtdkn.

AE dat nu het deughdelijck leuen vande So-

cieteyt > haeien onvermoeyelijcken arbeydt,,

kloeckmoedighe verduldigheydt , ende onwiii-

baere volftandigheydt in doen ende in lijden ,.

voor ooghen is ghefteltj wat luoetter anders volghen , dan
dat
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dat wy iii't kort, ghelijck met eenen vin^her, de vereerin-

glie raken, die de Godtlijcke voorfichtigheyt, oock in dele

wereldc , aende Societcyt heeft willen toeworpen? Door Oar-

wcl te leuen ende veel te lijden heeft de heylighe Kerc- /r""^^

ke van alle tijden 'thooft ouer-eynde ghedraeghenj fooi"" all

zijn verinaerdt gheworden alle de Religiën, die oyt inde ^»f« fw-^e

heylighe Kercke waeren^foo heeft van haer hcghinld
^'Jf^'

ghegroeyt, ende groeyt noch heden 'sdaeghs, defe minfte

Socicteyt. Gheeft\.4ijcke palm-boomen ende laurieren en

willen op ghecn andere gronden milder wallen, dan die

dickwils met fweet, traaien ende bloedt bereghent zijn.

D'eerfte glorie vande Socicteyt is haeren inftclder Igna-

tius: met den wclcken Godt end-: fijne Heylighen in dit

fterfFehjck leuen foo ghemeynfacm zijn gheweeft, dat het

ghene wy van Moyiês lefen,van l^narius oock moghen icg-

ghen: Den Heere fprack^ tot Ignatius aenftcht ae?i aenficht ,ghe- Exod. jj,

Itjcl^ een menfch plecph a n lijnen vriendt te fpt-eksn. Als hy ignatnu

met die gheluckighe wondein fijns vadeis huys lagh, foo&}^^V'"-

heeft hem den H. Petrus befocht, ende ghefondtheydt J/'^'^^l

mede ghebraght. Soo hy korts daer nae inwendigh be- Hghea,

nauwdt was, forghvuldigh ouer fijne volherdinghe inden

Godril j eken dienlt, is de H. Maghct tot hem ghekomen,

ende heeft hem vidorie in allen ftrijdt belooft, tot pandt

ende verfekeriiTgehaer üefkindeken hem oucrleiierende,dac

fy op den arm droegh. Sedert wekken tij.dt hy den vijandr,

die hy meeft vreefde , dat is de finnelijckheydt vande be-

doruenenatuere, foo ghetemt heeft, du fy haer niet eens en

heeft derren roeren. Als hy nu inden Godtlijcken dienlt

verfterckt , befigh was met de Conftitutien vande Socic-

teyt te fchrijuen, is fy by hem komen ftaen, als voor-lefen-

de dat hy fchrijuen foude.

Gheene rnindere beleeftlieydt en heeft onfea Saligh-

Fff 3
maker



414 EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT 1ESV«

metchrl-. maker: aen Ignatius willen bewijfen, als fijne Moeder:-

f'nemln
want heeft fyfeluen dickmael onder fienclijcke ghedaen-

fchejdty ten, foowel in't facrificie der MifTe, als elders, aen hem
vertoont, cnde fijnen leydtfman int reyfèn nae Padua
ende Venetien gheweeft. Maer foo Ignatius in't befoec-

ken vandc beweghclijcke plaetièn des Heylighen-landts

fijnedeuotie wat tclanghmaeckte, ende daerom van fij-

nen troLiwant onbeleefdelijck onthaelt wierdt^ heeft hy
hem ghetrooft, ende gheduerigh voren-gaende, tot in fijn

herberghe verghefèlfchapt. By Roomen , foo den Hemel-
fchen Vader aen Ignatius ende fijne mede-ghefellen een

goedt woordt verleent haddc, heeft den Soon fijne Godt-
lijckc trouwe ghegheuen, dat hyhen te Roomen foude

bermhertigh zijn,

met de Wie foude meyncn dat defe arents ooghen noch hoo-

^f^u/h' ^^^^^ fouden konnen vlicghen ? Eucn-wel zijnfe voorder

hejt. gheraeckt tot deH. Dryvuldigheydt, ende de Godtlijcke

natueretoe, immers foo verre, oft oock verder,alshet door-

gaens aen den menfch in dit ellendigh leuen gheoorloft is.

Gloria Want Ignatius felue, een man van foo diepe ootmoedigh-
S.ignat. hcydt, by ghefchrifte beleden heeft, dat hy 'cGoddijck
*^"^ •^°" wcfcn meer als eensgheflen hadde. Dan , foo defe vrien-

delijcke befoeckinghen fchenen ouer handt te gaen , ende

ghelijck Godctotlgnatium omleegh quam op der acrde,

alfoo Ignatius op d'anderefij de oock om hooghtot Godt
inden hemel klom, en acht daghen langh aldaer met op-

ghctoghen gheeftin fijn eyghen huys met hem verkeerde;

fbodeylde Ignatius een deel van dit fuieur al mede aen an-

dere fijne vrienden, die hy dickmael by verfchijninghe foo
rmco«f .^yel leuendc a!s doodt heeft: komen beloecken.

funeZne- ^ac fijnc doodt heeft hy fich onder andere aendc Sae-

den nae lighc Magdalcna de Pazzis, van d'Orden der Carmeliten
fijnedeadt

'

yej-_
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vertoont. Want alfoo fyeens inden gheeft opghetoghen In vita

was ( 'twelck haer dickwils oiier-quam ) heeftfe deConin- ^^^^p
p

ghinne der Enghelcn , met den Saelighen Angelus Marte- Tud/de

laer van haer Orden, ende den H. Ignatius fien nederdac- Prafen-

len. De H. Maghet ende Angelus fweghen ; Ignatius als
"^'

cenen hemelfchen predikant hiel in't breede aen Magdale-

na voor dehooghe noodtfakelijckheydt van eenegrondt-

hcrtighe ootmoedigheyt. Infglielijcks in fijn leuen , alibo ende in

Leonardiis Keflelius te Geulen bevanghen was meteen on- y^^.
^"

blulTcIielijcke begh'eerte van Ignatium te fien, daer hy foo

veel afghehoort haddcjis hy oock te Roomen blijuende niet

'm den droom oft fchemel, maer beyde den anderen fien-

de ende wakende, by hem ghekomen, ende heeft hem met

een'^hemelfche vreughdt vervult. Naeeenelboghemeyn- '^'^or^t

faeme verkeeringhe met Godt ende fijne Hcylighen, wat fi£j,,
wonder is't, dat hy dickwils met ftraelenden aenficht vele ende

voeten vander aerde verheuen, ghefien is gheweeft ? Soo ^^'«'"%«-

fagh hem te Bareeion a Ifabella Roièlla, te Roomen Alex-

ander Petroniiis , menighwcruen Oliucrius Manarasus,

Ludouicus Gonfaluius, en felueden H. Phiiippus Nerius.

Men foud-e vry moghen twijfelen , watter van bcyde

meer te verwonderen ftaet, of degroote liefde van Igna-

tius die hy tot de Godtlijcke Maieiteyt, ende 'tgheduerigh

aendringhen vande vermeerderinghe fijner glorie droegh;

oft wel de Godtlijcke ibrghvuldigheyt die daer altoos oiier

'tlcuen ende d'cere van Ignatius wacckte.

Ignatius toonde ghenoeghfaem fijne liefde, als hy uyt- Liefde

ter herten ièyde, dat hy in de keur', ofc van te fteraen met
Y"^^^^^

ièkerheytjoft telenen op fckere hope van Godts glorie noch ,ƒ, cg^}^

te vervoorderen met onfekerheyt fijner faligheytj de faeli-

glie doodt voor 'tcllendigh leuen foude laeten vacren. 'tFs

groote liefde , aen Godt fijn leuen te fchenckcn : maer hoc

veel
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; veel meerdere, fijn' eeuwighcfaeligheydc voor fijn' eere te

vmGodt pande teftellen? Wederom Godt van fijnen kant, hoe
tot Jgna- ghetrouwelijck heeft hy toeghefien voor Ignatius , en

jundP fijn eere? Wy fullen voorby gaen hondert ghefchiedenilTen

voorjijne m fijn leuen ghebeurt, endc alleenüjck een oft twee van
eere,

yerfcher daede raceken. Ouer weynighe iaeren , een edel-

man door blinden haet ghedreuen, feyde dartet al ghe-

dichte verfieringhen waeren 'tghene vande heyligheyc

Andï. Ignatij ghefchreuen wasj hy loegh met fijne mirakelen;

Vitri'^n"
^pJ^^ckfchandelijckvan hem , endeal dat hem aenghingh.

Hier op vertoonde fich Ignatius op eenen nacht aen delèn

fpotter,met eenen onuytfprekelijcken glans, ende groot

ghefclfchap van hemel fche gheellen. Ter wijle dele hem
eene diep' eerbiedinghe bewefen/oo keerde hy fich tot fij-

nen lafteraer , en bleef hem wel een vierendeel urs met
een liefFelijck ghelaet ende lacchende ooghen ftertigh-

lijcks ftaen aenfien: waer mede den lafteraer als met ftrae-

Icn van liefde doorfchoten, ten laetften opfprongh ende

met vele traenen om ghenaedighe ftraife riep: O heylighen,

o godtlïjcken lgnati,die noch fierffelijck^zjijnde pleeght oof\aen

ulpe ghef^orene <-vpjanden te ^erqheuen
, fpaert my doch nu ori"

fierffelvjck^ ouer mijne <-uermetelijckheyt. O eeuDoighen Godt^ Ipat

rafèraije heeft my overvoert , om mijne <-vuyle ende laBerighe

tonghe teghen denghenen te lofjen, die ulpe hemelfche gheejlen foo

n^ereeren} Dat my doch 'uoor eene foete flrxffe n)m mijn mif-

ddet ghegunf^orde,te moghen den lof njerhreyder njm defen

Heylighen '^orden^-ïfiien ick^ niet en hadde moeten <-verfmaeden.

Idem Ei'giier was op hem ( die't immers niet en betaemde)
fupra. eenen fckcren Religieus diefindt. Defcii met gheen' ouer-

vloedigheyt van woordt-blaemen vernocght, neemt de

pcnncuide handt, en beghint ( foo hy mcynde) by ghe-

ichrift te Itcllen al het quaedt dat hy teghen Ignatium kon-

de
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de verdencken . Maer foo hem anderwerf en derdemael

ghebeurde ghelijck acn Balaam^dac hy in placcfe van fchcl-

dinghcn niet anders als deughc van hem en konde fchuij-

uen^ende dieshaluen nae hecfcheuren van dry foodanighe

lof-fchi-ifcen, een vierde lacck-fchrifT met opghefecte hert-

neckigheydt ghingli beghinnen j foo heeft hem Godt by
de lafterighe handt ghegrepen, ende eenen dapperen flagh

daer mede in fijn aenficht ghegheuen . Waer door heel

ontftelt zijnde, veranderde terftondt fijnen haet in liefde

tot den Heylighen, ende begonll van Itondcn aen te ver-

breyden wat hem ghebeurt was , met foodacnighen lof

van Ignatius ( die hy van als doen af, en voortaen, niet

anders als fijnen Heylighen en noemde ) dat hy niet achter

en liet van al dat eenighfins tot fijn' eere moght fl:recken.

Betoonende alfoo met der daedt aen alle de wereldt , dat

hetquaedt is hem te vervloecken, dien Godt ghcfeghent

heeft.

Indien dan de Godtlijcke voorfichtigheyt op defe ma- 7j?'"*"'^

niereden lofvan Ignatius uyt de monden van fijne vijan-'^"^^7»~

den uytgheperft, ende de felue in vrienden verandert heeft;/^» byde

wat fuUen wy nu van fijne kinderen ende dienaeren ver- ^i"^ ^''

wachten? Francifcus Xauerius, die de vrienden Godts tot^X "

inden grondt des herten ken Je, en plagh Ignatium noch
leuende niet anders als hcyligh te noemen; i^yc eerbie-

dinghe fchreef hy aai hem , ende las fijnr bn.jcnal knie-

lende: iae hebbende een' handt- teeckeninr. ie van fijnen

naem elders afghefneden,drocgh diegheiuciigh ouer hem,
in fijn wonder-daedigh crucifix.

lacobus Eguiavcle iaeren ghewefen b'ccht-vader van
Ignatius , baclt om hem ten minften eenen dagh t'ouer-

leuen, om dat hy van fijne deughden 'tghene hy wiil,vry-

mondelijck ( 'twelck anders acn hem kherpclijck verbo-

Ggg den
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den was ) foiide mogheii fp reken. Maer flcrcker zijn ^he-

weeft de ghebeden van Ignatius j die verkreghen hebben
dat Eguia dry daghen voor hem gheftoruen is. Petrus Fa-

ber den eerft-gheboren {bon van Ignatius,om ryfeluen ende

fijnen onderfaeten tot alle foorten van deughdeneene fpore

te gheuen, plagh dit alleen te fegghen , Soo doet Ignaüut,.

lacobus Laincs , fbo dickwils als hy verftondt datter er-

ghens ecnigh ghclurck aen de Socicteyt ouerkomen was,
plagh op den ftaenden voet te befluyten, Dat heeft dm Igna^

tm ruer-^oruen. Francifcns Borgia nieuw-ghewijden Prie-

fter,hecft fijn' eerfte Mifl'e in't huys van Loiola willen doen,

kufTende hondertmael die aerde, de welcke Ignatius noch
weerlij ck zijnde betreden hadde.

«wfi hy Dit zijn wel ghetuyghenilïèn van fijne kinderen binnert

'c^enrlf. '^^^J^^i ^^^ ^^^^ t>eft kenden
,
dan die vande uytheymfche

filifckj vrienden en zijn niet mindere. Die den eerften biecht-vader

perfio- van Ignatius nae fijne bekeeringhe was
,
plagh te fegghen;

Smiiim M'^gh dien man leuen , 'tfd eenenfierc^npiUer'-uande heyltghe

Procef- Kercke zjjn, eenen naekomelingh a^an Taulm^ een njat njM njer-
fiis Ca- l^ejïnghe , tot bekeeringhe <-oetn heel de "bereidt 5 ende is inder

waerheydt die reyfe Prophete gheweeft.

Den Cardinael Francifcus Maria de Monte , ende nae

hem loannes Ciampoli Pau felij eken Secretarius , uyt den.

mondt en door 'tbevel vanden Paus Gregorius den X V.

hebben ghetuyghenilTe in volle Cenfiftorie der Cardinalen

Anno ghcgheuen , ddt de fclue Godtlijcke '-uoorfchtigheydt , die hier

ï6ii.
n;oortijdts de heylighe Athanajium , Bafilium , Nazianz^enurny

Cyrillum , Hieronymum ^ AuguÜmum , Bernardum, Francifcum^

Dominicum^ende andere Jeer '-vele ghevondèn heeft.,om die teghen

'igh'e'^eldt der ketterijen te Jlellen , oockjn defe laetBe tijden den-

gheeH <x!an Ignatius ojerloeckt heeft , ornf^feluen ende jijn Orden

tot de bekeermge der ketteren ende Heydenengheheelijck^ te begeu.m
Den
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Den Pans MarccUas den II. {prekende vande Socicteyt, J^FJ-

heeft inde teghcnwoordigheydt van vele beleden, noytghe- socict.'

lefen te hebben ( al haddehy veel ghelefen) ^^^ nxe de tijden lib.is-

rvan d'Apofielen tcmanden ffheiont ^asjat aen Ignatim -^oi ghe-

gheuen^ te loeten , dat hy tmnenflp leuenpenJoude foo grooten

aernpM njAn't Iverck,^ daer hy als infirument toe ghedient had-

de. Den felucn Paus plagh te fegghcn, dat hy mcei fteunde

op't goedt-duncken van Ignatius alleen , dan op alle de re-

denen die men daer teghcn moght aenwenden.

Alfoo loannes den III. Coningh van Portugael aen

Ludouicus Gonfaliis, die nae Roomcn ghingh, belait had-

de, dat hy nauw-pointigh op alle de trecken van Ignatius

aenficht foude letten ; ibo heeft hy van daer ghcandwoordt^

dat hy door ghcene vierigheydt van ghebedt , oft gh?efte-

lijcke leiTe, foo tot de Godtlijcke liefde , als door't aenfien

van Ignatius tronie verweckt en wiert.Inder voegen dat het

niet vremt en is , datter vele trefFelijcke perfoonen nae fijn -^y*^

beeldt (hoe wel te vergheefs
)
gheftaen hebben, naedemael ^^^^'^^^

fijn* oodrnoedigheyt, die fulcks niet en wilde ghedooghen, verfochti

onderwijle van Godt door mirakel is goedt ghevonden "^'^^^ f»

gheweeft : want foo den Cardinacl Pacieco Ignatium
^"J^l^-i^

kranck re bedde ligghende was komen befoecken , en te- den

ghen ouer hem eenen konftighen ichilder hadde sjheflcltj
'^^'"'-

qm als dieftelijcken int verholen fijn aenficht te befpicn,
^"'

ende met eene gauwigheydt nae te contrefeytcn , wierden

de verwe en de gheftalte van fijn wcfen gheduerigh foo ver-

andertjdat den fchilder bcleedt.dat hy die met ghcene kon-
Loffd^c^

fte en kondc vatten oft achterhaclen. kegemj-

Wie fal in't kort oock al-loopende konncn raken 'tghene ^'^^«'/^

vele aroote perfonagien van Ignatius ghcfeyt hebben? loan- i'^ZlIL

nes den 1 1 1. Coningh van Portugael , hebbende de tijdin- ^^» Co-

^he shckreshcn vande doodt vanden Paus lulius den III. "'"'/^"*

endeCar'
G2[g i heeftiDO dinalctJt
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heeft Godt ouer eciie fake ghedanckc^dat immers nu deCar-
dinalen niet forghvuldigh en behoefden te zijn , ouer het

kiefen van eenen nieuwen, daer Ignatius by der handt was.

Den CardinaelGafpar Quiroga Archsbifehop vanToledo
plagh te vermaenen, dat foa wie een onberoerhjck endc

onveranderUjck man wilde fien, fijn oogh-ghemerck op
Ignatius moefte nemen , aen wien eygheii was dat hy noch.

in voorfpoedt verijdelt,noch in teghenfpoedt verflaghen en

wierdt . Den Cardinael Palaïottus feyde dat hy van Godt
ghegheuen was , om de flaepende goede manieren heel

Chriftendom door te verwecken. Den Cardinael Ludour^

fins ftuyt fijne lof- reden, die hy ter eeren van Ignatius ghe-

dicht heeft, metdefèn wenfch : Ickjfffenfch enick^bidde alle

goede heden , datfe den H.Ignatittm^als eenenghemeynenfchat der

Tfereldtj met eene teere deuotte tn hun herte Ipillen fluyten , endi

tot nLferJekennghs njun hunne faligheydt den (eluen <-uoor eenen

patroon '-uerkie^n , ende hm onder fijne befchermtnghe ftelien-.

uuiem- loannesVega, wel eertijdts Gouuerneur van Sicilien, maer
4eregroo. ^oen AmbaiTadcur vanden Keyfer Carolus den V. te Roo-

naKen!'
^'^^^'^

y hebbende de heyligheydt ende vrome daeden Ignatij

I. par.' nauw befien
,
plagh hem den tijtel te ohcucn ya.n eene»

H'ftor. I^oeckgn <^eldt-heere, loiens njendelen inden hemel (Ionden by die

\,i6,
'^'^'^ Dominicm ende FrancijcHi. Ludouicus de Granada aeri-

fagh hem als eenen (uyucren fpieghel' van wijsheydt en

alderhande deughden^voor d'boghender wereldt van Godt
gheftelt.

Vele Prelaten by een vergaedert inde Prouinciale Syno-

de van Tarragonain't iaer 1611. hebben al-te-faemen ghe-

ftemt , dat Ignatitu de Uetfie <-urucht ende gheeB <-van fdligheyt

ü , die de heylighe Kercke tn defé bedruck^s tijden tot haere be-

fi-herminghe ghebaert heeft ; eenen Godtlijcken Hercules , om alle

monHers der hellen te muyl-banden ^ eenen Atlasj om de heylighe

Kerckg
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Kercke met fijne f^ee f:houderen njan ghekertheyt ende godt^

ijruchugheyt fonderfetten^den 'ioonderbaere» Enghel <-van Apo-

calypfisi en meer diergheiijcke.

Met de Hemmen komen oock ouer-een de pennen v:m-'^''*>'-'

de befte fchrijuers defèr tijden. Den eencn ghetuyght dat-'
"'^*

hy ghefchapen is tot eenen Capiteyn om Luthers heyr-

krachten te verflaeniden anderen noemt hem Eenen Godr-

lijckcn menfch , die door den drift vanden H. Gheeft alle

fijne dinghen volbraghtheeftv den derden. Een voorbeeldc

van heyligheydrj den vierden, Den oprechter van't verval-

len gebriiyck derheylighcr Sacramenten; den vijfden, Den
voor-vechter vande H.Kercke en vande Pauièlijcke maght;

den feften , vi'at anders. Hier toe hebben al mede aenghe-

fpannen de goede ionften van Godts befte vrienden , die

met groot verlanghen nae fijne Canonizatie ghehaeckc

hebben eerfe ghefchiedde, ende nae der handt de felue mee
groote blijdfchap geviertX)en hemel felue en is niet in ghe-

breck ghebleuen van aen d'aerde in goedi exempel voor te

gaen : want verfcheyden ghetuyght hebben , datmen ter

plaetfe, daer het doodt hchaem van Ignatius lagh,den

iangh der Enghelen ghehoort, ende lichteivals fterren uyc.

den hemel fien daelen. heeft.

Op defe wijfe heeft Ignatius heelChriftendom ter eener

fijde vereert, ende is ter andere wederom van 'tfelue, prin-

cipaelijck te Roomen, vereert gheweeft. Doch hy en is'z Andere

alleen niet, die met denglans^van fijne glorie defe ftadt''^^^""

beftraelt heeft; daer hebben noch al vele lichten vande So-^,/,^^^

cietcyt, al hoe wel mindere, ghefchenen . Om vande ^^or/r^-

ionghfte te beghinnen , den eerften die ons ontmoet, is'"'"»

Stanirtaus Koftka , in't Rijck van Polen van edelen ftam- S'^mf-

me in't iaer 1550. gheboren. Hy en heeft het inde Socie- ^'^^^^^

teytniet Iangh ghcmaeckt: want foohy tuflchen de Noji-

Ggg 5
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tien oft procuelinghen te Roomen quaelijckeen iaerghe-

icefc hadde, is op Oiifer Lieue-Vrouweii Hemel- vaert-

auendc int iaer 1568. inden Heere gheruft. Hy hadde mip
ichien langher moghen leuen, hadde fijne liefde tot Godc
ende fijne foete Moeder (want foo plagh hyfc doch te

noemen ) wat minder ghewceft : want men meynt,dathy

van liefde gheftorucn is : iae liefde die foo groot was, dac

het dickwils van noode is gheweeft
,
gheduerende noch

fijne ghefondtheyt, met koudt waeter fijne boril te ver-

koelen 5 op dat fijn hcrte inden brandt niet en foude ver-

finachten. Wt de liefde groeyde fijne fterckte. Soohy
noch kindt te Ween ftuderende fieck lagh , heeft hem den

duyuel drymael onder de ghedaente van eenen fwerteu

hondt befpronghenj maer drymael heeft hy hem, oock

fonder de minfte vervaertheyt , met het teecken Acs cruys

veriaeght. Nae fulck een ghevecht , bleef hy met eenen

hongher, die hem nae'tbroodt des leuens ioegh, 'twelck

als hem van fijnen huyf-meefter ( die eenen ketter was)

gheweyghert wierdt , foo heeft Godt dan d'Engelen ghe-

ionden , die hem , met 'tbyftaen vande H. Barbara, het

broodt der Enghelen hebben uytghereyckt . Hy wierdc

inenighweruen vande Moeder Godts met haer lief kinde-

ken befocht, maer noyt met meerder vernoeghen, dan
allTe hem een weynigh voor de doodt d'eeuwighe faligh-

heyt beloofde.

NaeStaniflans volght Aloyfius Gonzaga, almedenyt

eo»l''<«g/ï, een doorluchtigh gheflacht der Marqnifen van Caftil-

lion. Söo defen noch een fprakeloos kindeken was , d'eer-

fte woorden die hy begonll te babbelen , waeren fchicr

de foete naemen van Tes vs ende Maria. Van dien tijdt

af heeft hy Mariam bemindt,ghelijck fijne moeder^ tot

hacic eere alle Saterdaeghen , oock in fijne teerffce iaeren,

ghevall.

^loyfih
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ghevaft, in't opgaen vande trappen op elck eenEnghclfchc

groeteniflè ghelefen ; iae moedts ghcnocgh ghehadt, al cii

was hy maer acht iaeren oiidt ^ om aen hacr , cnde door
hacr acn Godc, met belofte lij iie maeghdelijcke fuyucr-

heyt op te draeghen . Hy heeft Iesvm ghevolght, als va-

der en Capiteyn, fluytendeeyndelijck onder fijn vendel

inde Societeyc te Iciien endcte fteruen. Dan, foodenMar-
quis fijnen vader, volghende de wetten der wercldt, dit

voor-nemen van fijnen oudcften foon in alle manieren

(ocht te beletten-, heeft den volftandighen ionghehngh,

met langh fineecken en bidden, daer by in'^t heymelijck

daghelijckfche lijf-kaftij dinghen tot den bloede toeglie-

bruyckende,nae veel worftelens 'therte van fijnen vader

ghewonnen; endeis alfoo met fijnen goeden wille ende fc-

ghen inde Societeyt, uyt dewereldt ( daerhy noyt vall aen

en was ) ghekomen. Hy heeft fijn heel leuen Tonder vlecke

van doodt-fonde ouerghebraght , gheduerendede Religie

fchier fonder daeghelijckfche . Dus en heeft het Gode niet

langh ghelieft foodaenighen Enghel onder de menfchen
te laeten; hy ftierf te Roomen in't iacr 155)1. het 2.5. van
fijn leuen.

By defe magh loanncs B^rghmans , aen d'andere twee loxmes

fcer ghclijck , byghevoeght worden. Hy was te Dieft in ^^^^'
Brabandt gheboren, maer ftierf te Roomen in't iaer iGii.

fijns ouderdoms ii.nae dat hy derwaerts uyt Neder-landt

verfondcn was, daerhy inde Societeyt te Mechelen was
ghegaen . Sijn' onnoofele feeghbaerheydt uycwendigh,,

fijrten ijuerende innighen gheeft,fijne hemelfche reynigh-

heyt, niet alleen van herte, maer oock foodaenighe van li-

chaem, dar hy niet eens vande finnelijckheyt inde bloeme
der icught beroert en wierdt, fijne nauw-keurighe onder-

houd inghe van alle de reghelen der Societeyr ( van de

welcke
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welcke liy nimmermeer-, oock de minfte, ouertreden eti'

heeft ) raaeckce hem foo aeniienelijck , dat hy oock vande

wijfte ende gheeftel-ijckfte mannen, noch Icuende, voor
heyligh ghehouden wierdc

Dit zijn al ionghc bloemen gheweeft (willen wy de

iacren aenfien ) wel-rieckende in haeren eerften geur: laet

ons nu acnfien deghefpeende, iae de rijpe vruchten.

r,jf Ge- Nae Ignatius hebben vijfGeneraelen de heele Societeyt
neraeim gheregcerc, lacöbus Laines een Caftillaen, Francifcus Bor-

"un'^hm'gi^, voordelen Hertoghc van Gandien,Euerardus Mercu-
J^mttj: rianus Nedcr-lander uyt het Hertoghdom van Lutzem-

burgh, Claudius Aquauiua Neapolitaen,ende dieteghen-

woordigh noch leeft Miitius Vitellefcus Romeyn. Dcfcs,

als noch leuende, deught moeten wy voorby gaen : vande

doode maghmen m.etter waerheyt fchrijuenftwelck al me-
de op den lenenden paft ) datfe altoos oock voor den min-

ften fchijn van eere, als vaneene pefte ghcvloden hebben.
jaco(;M lacobus Laines , die fijn verftandt ende gheleerdtheyt int

""' Concilie van Trenten tot hooghfte voldoeninghc van alle

de Princen en Prelaeten der H. Kercke ghetoont hadde,

liep groot perijckel van Cardinael te worden : foo hadde

het den Paulus den IV. nu ghefloten-, ende was de fake foo

verre ghekomen , dat hy Laines uyt het Profef-huys tot in

hetPaufelijck paleys hadde doen verhuylen, om aen fijne

Heyligheydt in alle faken met raedt ende daet behulpigh

te zijn. Maer nu aldaer ghekomen zijnde, heeft foolangh

^i^hefmeeckt, ende foo krachtigh ghebeden , dat hem den

Paus 'sanderen-daeghs uyt mede-lijden nae huys liet kee-

ren. Hy heeft by wijlen van fyfeluen oock fchriftelijck

ohetuyghcj dat hem in dit leuen gheen fwaerder kruys, als

ilaet van Gheeftelijcke weerdigheyt, en foude kounen op-

ghcieght worden. Dit voornemen is hem wel te palTe ghe-

komen,
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Tcomcn , om op eenen anderen cijdt de Paufelijckc wecr-

digheyt, dacr hy mede ghedreyght wicrdc, t'ontvlicdcn?

FrancifcLis Borgia, acn den wekken de walglie van eere p^atid-

hadde ipoien ghcgheiien, om fijne toe-vlucht tot dcSo-fiMBor-

cieteyt te nemen, die lbo weynigh wercks hadde ghc-^"''

i-naeckt van Hertoghe te wefen, al was liy oock ny t Co-
ninghs bloedt van Arragon ghefproten ; heeft dickwils

heel naer gheweeft,door het ghedaerigh piacmen vanden

Keyfer Carcl den V. om cenen Cardinaels hoet t'huys te

krijghen. Maer fijne traenen ghemenghck met die van-

den H. li^natiüs alidan noch lenende , hebben voor hem
ghclijck een riuicre ghcmacckr, om dat perijckel t ontvae-

ren. Hebbende dickmael te verg IieeEs fijn bcÜeghedaen,

om het Gencraelichap oock af te legghen ( dacr in de voet-

ftappen volghcnde van fijne twee voorfacten Ignatius en-

dcLaines) is te Roomen int iaer 1571. gheftoruen : heel

iiycghemerghelt , meer door gheduerighen aerbeydt ende

lichaemelijcke ilrenghi;;heden, dan door ouderdom ghe-

broken. Ende fchoon hy nu de leiligh iaeren paflberde,

foofchijnt het noch euen-wel , dat fijne doodt door den

lactften diaift, die hy aen den Paufelijcken Stoel bewees,

verrafcht is geweeft ^ ter wijle hy doch de fieckte ghehaelt

heeft uyt fijne lactfte reyfc, die hem tot de Coninghen vaa
Spaignen, Vranckrijck ende Portugaei (om die tcghen den

Turckop te wecken) by lafte van Pius den V. in't ghe-

fclfchap vanden Cardinacl van Alexandrijcn, opghe-

Icght was.

Wy moctender hondert andere voorby feylen, om ouer Robemts

de paclen vaneen kort begrijp niet te loopen: maer eenen ^^''^'«'-

Robertus Bellarminus houdt ons noodelijck ftaende. Hy ''''"'''*

was te Montc-Pulciano in Italien ghcborenj hadde Cardi-

naclcn voor ncucn y ende voor oom den Paus MarceU

Hhh lus
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kis deii II. Soo ckthct voor hem eeneii wij Ten raedt is ghe-

weeft , de Societeyc te kielen , om daer te fchuylen, ende

met meerdere fekerheyt ryfeluen voor d'aenftaende gliee-

flelijckeftaeten,ende hoogh-weerdigheden te bevrijden,

Maer foo haeft als hy door den glans van fijn* ouertrefl

fdijcke fchriften heel de wereldt door heeft begonft te

fchijnen 5 is van alle kanten ouervallen gheweeft van die

perijckelen diehy mee ft vreefde. Hy is't eens ontloopen

onderden Paus Sixtus den V. tweemacl onder Innocentius

den IX. d'eerfte reyfe door bidden ende fchreyen voor de

voeten van Innocentius ^ de tweede , door des felfs doodt.

Onder Clemcns den VUL en heeft hy't niet konnen ont-

woiftelen^ hy moefte onder 'tbeuel vanden Paufclijckeii

Stoel buyghen,endc denCardinaels hoet aenveerden. Sijne

droefheyt ende befchaemtheyt was dies te meerder,om dat

gj^gf^
Igj^^Ckmcns ouer-lnydt ghetuyghde, dat hy niemandt inde

H. Kercke ghevonden en hadde , die aen Bellarminus in

vinijsheydt te verghelijcken was. Zijnde nu Cardinael en-

de Archf-bifchop van Capua, is alle fijne fchuylende

dcught en volmaecktheyt in't openbaer ghekomen. Sijii

inkomen was voor de bchoeftighe , fijn' auAoriteyt voor

de verdruckte. Hy en liet niet toe, datmen de mueren van

fijn paleys met purpere tapijten foude behanghen , foo

langh alffer te Roomen aerme ghevonden wierden , die

kleederen van doen hadden. Alle de renten van fijn

Archf-bifchdom wierden in'tcieraet vande kercken, endé

onderhoudt van fchaemele menfchen befteedt ; te nauwer
noodt quam in fijn keucken datter van doen was. Door
defe ende andere deughden is hy vermaert gheworden tot

d'uyterfte paelen der wereldt , ende lief-ghetal aen alle

foorten van menfchen gheweeft. Hy was in hooghen aen-

iien by de Paufen Gregorius deu XILI. Sixtus den V. In-

nocen-
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noccntius den IX. Clemcns den VIII. Gregorius den XV.
by de Keyfers Rudolphus , Matthias , Ferdinandus den II.

ende andere Princen van 'cverheuen huys van Ooften-

rijck: by deConinghcn van Spaignen, Vianckrijck, Polen:

by de Hertoghen van Loreynen , Beyeren, Florenzen,

Parme: by de heylighe Borromaius ende Philippus Ncrins-

Henricus den IV. Coningh van Vianckrijck heefc aenghe-

dronghen , dat Bcllarminus inde plaetfe van Clemens

den VIII. toe Paus gekofenfoude worden. Oock vijanden
J^^^'**

vande H.Kerckc en hebben fijnen lof niet konnen fwijgen. ^\nl

Den Coningh van Engekindt en heeft niet allecnlijck

geduerigh fijne boecken ghclcfen^maer oock openbaerlijck

«hcniyghenilTe ghcgeuen,dat dedenght van Bellarminus

ioo hooghe il:ondt,aattcr noch hact, noch nijt aen en kon-

de. Eenen lode, die als Prince onder de fijne was ,ghe- en loden,

vraeght zijnde wat Bellarminus te Roomen dede, heeft

gheandwoordt(ghelijckmen verhaelt) Waer't dat door-

gaeiisde Catholijckc, en naemcntUjck de Princen, leefdeii

als Bellarminusj dacrenfoudehacft indcwcreldt niet ee-

nen lodc te vinden zijn. Die van alle menfchen foo ghe-

prefèn wierdt, viel alleen inde verfmaedinghc van fyfel-

nen. Het gheducrigh ouerdencken vande verborghen' oor-

deelcn Godts^en d'onfckerheyt van onfe faligheytj dedc

heiïi altijdt wandelen als inghekrompen van vrcefe ; ende

is hem oorfake ghewceft, van dickmacl te bidden ende

teynden eens te verweruen vanden Paus, dat hy in fijn'

oude daeghen fich moght nae her- Nouitiaet vande S'ocie-

teyt te Roomen vertrccken,om tuflchcn de kinderen Godts
noch eens, ghelijck een kindr, aende borften van fijne Mq-

ue moeder te gaenhgghQn. Alwaerde rekcninghcvan fijn

Keel Wen ouerloopen ende effen gheflek hebbcjicle ( hy
haddc licht werckj is binnen korten tijdt ghcluckighlijck

-• Hhh z iudeii



418 EEPvSTE EEVWE DER SOCIETEYT lESV.

iiidcn Heere ghemft, oudt wefcnde 75?. iaeren : bynae vaiï

heel de jftadt van Roomen is fijne begrauenilTej maer meer
van Godtfclue, door den luyfter van maiighvuldighe mi--

rakelen, vereert.

Het waerclangh werck vele andere alleenlijck te noe-

men, die te Roomen ende heel ItaUcn door in gheleertheyc

endc Religieufe manieren doorluchtigli gheweeft zijn.

Hoedaenighe waeren Petrus Faber, Alphonfus Sahneron,

Marcinus Olauius, Hieronymus NataÜs. Antonius Poffe-

winus, AndreasFrufins, Cornehus Vifchauxns, Silaefter

Landinus, Michaël Mctaiialle, lulius MancinelluSj Seda-
rius CaputiuSjSimon Bucerius, Fabius de Fabiis , en hon-
dert dierghehjcke. Eencn alleen fal aen Bellarminus ghe-

Bernar- felfchap houden,en dit Capitel lluytenjBemardinus Rea-

linus, te Carpi in Ita^lien gheboren, een man van fèer ver-

maerde heyligheyt. Hy heeft de Societeyt eerft inde ftadt

Lecco ingheleydt j ende 'tfchijnt Godts wille gheweeft te

zijn, dathy van daer niet vertrecken en foude^ noch om
Icuen noch om fteruen.Dickwils hebben hem fijn' Ouerfte

van daer gheroepen, ende voor hem was eaien winckghe-

noegh ; maer altijdt is Godt met mirakeleufe middelen

tuflchcn beyde ghejTchoten. Hy heefter dan gheleeft heele

veertigh iaeren,tot hiilpe van ontaliijcke fielcn, van een ic-

ghelijck gheduerigh aenghefien, niet als eai menfch^maer

als cenen Enghel . Hy i(Tcr ouerleden oudt wefende 86.

iaeren. Maer en heeft oock door de doodt fijne kindereii

niet konnen verghcten; want door d'aütoriteyt vandea

Bifchop ende Magiftratcn ghekoren wefende tot eeuwi-

ghen Patroon vande ftadt , en houdt niet op van uyt den.

hemel met mirakelen te bewijfqiy dat fijne kinderen diep:

in fijne memorie ftaen , ende aen e.ene ghecrouwe'hefcher-

minghegheraeckc zijn. -• „ ..•;,;• '
.

HET
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HET TWEEDE CAPITEL.

t)en naem vande Soctetejt 'V'uordt door d' Apoftolifche

daeden ^uan Francifcus Xauertta ende andere Jij-

ne mede-helpers inden Ooften 'vermeerdert,

ALfoo haeft als Ignatius te Roomen , door het inflcl-

len valide Societeyt , een nieuw vier van liefde on-

lèeken hadde i zijn fijne kinderen glielijck ghenfters nae

alle degheweften der wereldt ghevloghen:dochniemandt

met futck cenen hellen fchijn, oftheeten brandt, als dat

ftraclende licht Francilcus Xauerius. Wie fal defen K^o-Fninci^

ftolifchen man als in't verkorten konnen fchilderen, in{"J^^'**

wiens fiele Tchier alle de Goddijcke trecken te vinden zijn?

de vierigheyt der Apoftelcn , de fterckte der Martelaeren,

de fuyuerheyt derMaeghden, de wetenfchap der Prophe-

tcn, de wijsheyt der Leeraers , de fïrenghigheyt der Ere-

initcnj met een woordt, alle deughden van alleHeyli-

ghen. Nicolaus Zambeccarus Secretaris vande Vergade-

ringhe der Cardinalen aen wie toeftaet op de Canoniza-

tien te letten,, heeft inde teghenwoordigheydt vanden Kon be-

Paus Grcgorius t^Qn XV. in volle Confiftorie fijn k^ienj^Jj^^"^

met korte woorden begrepen, die wy felue noch moeten «;? hèt

verkorten. Hy is van edelen ftamme gheboren in't Rijck'^^^^^.

van Nauarren, in'c caileel Xauier, fijne moeder tocko-J^^"^^^'

jncnde, daer hy den naem af ghcvocrt heeft. Te Parijs flu- Zamhec-

dcreiide liep groot pcrijckel dat hem fijnen vader foude'^'^'"^-

t'hiiys roepen ; 'ten waere fijne fufter Maria Magdalcna,

Abdiife van't clooflcr van d'aerme Claeren te Gandien,

v-ermaert door haere heyligheyt, aen hacren vader ghe-

fchreacii haddc, dat hy doch Francifcum uyt de ftudien

Hhh 5
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niet trecken en foude , die nu al gheteeckent ftondt op den

bocck vande Godtlijcke voorfichtigheyc als Apoilel van

Indien. Sy hadde voorwacr in dien boeck ghelefen, als fy

dat rdireef. Want Iiy is eenen vande piheren gheworden,

daer de Socicteyt op ghebouwtis ; ende is nae Indien ghe-

reyft , foo Apoltolilch in fijn prediken ende lenen, dat liy

ecrfl: oorfake ghegheuai heeft aen ïoannes den III. Co-
ningh van Portugael ende alle de Portagiefen, van tot lie-

den 'sdaeghs aen die vande Societeyt den naem van Apo-
Iklennaetewoipen. In fijne reyfe te fchepe, des onnoo-

digh zijnde, bedelde nochtans fijn broodt- fliep op eenen

kabel onder den blaeuwen hemel; leerde de gliefondej

oliënde den fiecken , oock met fijne handen hun lijnwaet

waflchende; trock d'eene en d'andere met een foet ghe-

weldt tot het ghebruyck vande H. Sacramenten. Men
Iiadde in langhen tijdt te fchepe , iae oock te lande , fuicks

niet ghefien.

Te Goa ghelandr, heeft het terflondt al in goeden roe-

re gcftelt; hy gingh met eene belle achter de llraeten, rafpte

alle de kinderen ende het grauw op, fleyptefe te kercke nae

de Chriftelijcke leeringhe; druckte ouer al de vreefe ende

liefde Godts inde nienfchen, die buyten den naem van
Chrülenen, met de Religie niet met allen gemeyns en had-

dca. Soo grooten ijuer en konde binnen de paelen van
«ene öadt niet langh ghefloten blijuai. Hebbende dan te

Goa eenCollegie vande Societeyt opgherecht , is hethey-

ligh EuangelLe wijdt ende breedt door alle de Rij eken en-

"

de fteden van Indien gaen vcrkondighen, foeckende defie-

len in alle plaetfen daer de koopmans om fpeeerijen ende
'

peerlen liepen ; iae oock in eylanden ende onbeganghen

hoecken, die niemandt en plagh te befeylen, om dateer

niaer onghemack en aerraoedc te haelen en was. Hy is tot

binnen



HET V. BOE CK. VEREERDE SOCIETEYT. 43I

binnen laponien ( daer voor fijn' aenkomfte den naeirt

Christi ganfch onbekenc was ) kloeckelijck inghedron-

ghen , fpoctende oock met de perijckelen, die hem fijne

vrienden , weghens de tempeeften , zee-roouers ende on-

bermhertighe menfchen voorfchocen. Nae'c Apoftelfchap

van laponien ( als of hy noch nerghens gheweeft , oft niet

tot vervoorderinghe vanden Godtiijcken dienft ghedaeii

en hadde
)
gaet hy op een nieuw beginnen. Hy keert fijne

ghepeyfen nae China , hy fèyher henen , hy wilter in, al

weet hy dattcr niemandt in en magh Tonder den hals te

waeghen. Hy was nu aireede te Sanciano, een naeft-ghe- -.^^

leghen eylandtj ghekomen,als hem onverhoedts eene doo- doodt^.

delijcke fieckte, verlaeten van alle vrienden, in een aerm

hutteken, ghebreck hebbende van alle dinghen, behaluen

van Goddijcke trooften , te neder leght: door kracht van

dewelcke, omme-fiende naedekuflcn van China, is ghe-

luckighlijck, behouden reyfe, 'm. die fchoone hauen van

d'eeuwighe faligheyt inghefeylt, nae dathy 55. iaeren ghe-

leefc, ende daer van de thien door alle de gheweften van.

Indien onvermoeyelijck ghearbeyt hadde.

Niemandt en moet verwondert zijn , datmenhem (00 magh

vrijelijck den tijtel van Apoftel gheeft : de Portugiefcn
"^J'ƒƒ^^

ende Indianen hebben hem, leuende ende doodt zijnde, ^i-or^j»

alfoo ghenoemt. Onder dien naem wordt fijn graf noch
heden befocht vande Chriftenen ende vande -Heydenen,

die hulpe van doen hebbeuj fijne Apoftolifche gauen ende om fijne

deughden hebben't verdient. De liefde tot Godt ouerliep deugh-

fijn herte,- foo dat hy dickmael oock lichaemelijck vander
^"*

aerden opghenomen, met een blinckende aenficht, ende

brandende ooghen nae den hemel fiende , moeft bidden,

datGodt de krachten de foetighcyt van fijnen gheeft doch

wilde maetighen » want hy dien niet en konde ghedrae-

ghcn.
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ghen. Sijne liefde tot de menfchen was bynae Tonder eyn-
de: hetbekeeren vanConinghen enConinghrijcken, van
ftedcnen landen,docht hem feer wcynigh te zijlij eenewe-

r«^e iw/- reldt was voor dar ruym hertete kleyn. Sijne leeringheii

wierden met alderhande (oorten van gheduerighe mirake-

len, oock verweckinghe van doode , tot oiier de twintigh

In aftis in ghetalle, onderfct : lbo dat Zambeccarus dert Tegghen,
Canon. Dat jijne "bereken met mmder en zjjn ghelpeefi als die 'i/ande

'z^mhcc-i^^^^^ ^P^I^^^^^-
Hy fprack vele vremde taelenvan verfchey-

eaioin den landen , die hy noyt gheleert en Iiadde, als of hy daer
°"^- liadde gheboren gheweeft. 'tis meer als eens ghebeurt,dac

hy prekende tot menfclien van veeldcrhande landen, van
een ieghelijck foo vcrftaen wierdt , als of het hun. eyghene

taele gheweeft hadde. Hy droeghghelijck den fleutei van-

de herten der menfchen, om die nae fijne beliefte t'onfluy-

ten, ende daer in telcfen al datter ghefchreuen ftondt. Het
was aen hem fcer ghemeyn, toekomende oft verre-ghele-

ghene faken te fien,als teghenwoordighe. Ghetuygheniflè

magh gheucn eene gheichicdeniffe ghekofen uyt duyiênt.

tlJhende ^7 ^'^^^'^^ ^^ Malaca de Portugiefen verweckt , om te-

vtjunden ghen ccn vlote vande Acencn, Heydenfche vijanden van
^trC/;rj-3cn Chrifteüjcken naem , te gaen flaen. De kaniTewas

vvTeur onghelijck: want de Heydenen waeren veleduyfenden,in

teghen-deel alle de maght der PortLigielên beftondc in

tweehondert en dertigh mannen in acht fchepen verdeylt;

cnde noch, door een ongheluck, den Admirael uytloopen-

Je (al hoe wel fonder verlies van foldaeten) en dat in't ghc-

iichte van heel de ftadt, ghcraeckte te gronde. De mon-
den en konden niet langhcr gheflotcn blijuen.-men begonft

teghen Xauerium uyt te vallen. 'tWafl'er mede ghegheckt,

twas met het bloedt der Chriftenen ghefpcclt, 'twas foo

vele kloeck-hertighc mannen nae de vlccfch-banck ghe-

fonden.
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Tonden. Xaucrius hadde wercks ghenoegh, om de ghe-

mocden ce ftillen, belonende dat het verlies van een fcliip

dobbel in foude komen, eer dien dagh ten auendc quam;
ghelijck't gliefchiedde. Want twee (chepen wel bemant,

wefendc vande Molucken afghefteken , zijn voor der Ton-

nen ondergangh inde haucn van Malaca ingheloopen j eii

hebben haer, door de vierighe vermaeninghe van Xaue-
riusj by d'anderevervoeght,om ghelijcke eere tegaen be-

haelen. Nac vertoef van vele daeghen, foo daer noch ghee-

neti]dingheen quam, iae de Heydenen binnen Malaca nu
begonrten uyt ce ftroyen dat de Chriftenen al verflaeghen

waeren^ wierden de herten noch eens foo {eer vernepen,en-

de de tonghen noch eens foo fterckteghen Xauehum ghe-

Toerr. Soo dan, den heylighen man klimt op den preeck-

ftoel, endein plaetfe van prediken begint den flagh tiiflchen

de twee vloten foo natuei lijck te befchrijuen,als ofhy hem
voor fija' ooghen ghefien hadde, die nochtans op de ri-

uiere Parles dry-hondert mi)len van daerghefchiedde. Op'c

cynde vermaent hy de ghemeynte met een biy ghelaedr,

datfe de handen nae den hemel met danck-fegghinghc

ouer de verleende victorie Ibuden uytfteken , voeghende

wel befcheydelijck den dagh daer by, wanneer men de

Portiigiefche fchepen met ghefondtheydt endc buyt bin-

nen Malaca wederom foucte fien kecren. 'tWeick oock
alfoo ghebeurtis: want deviólorieufc vlote ten gheftem-

den daeghe en plaetfe glielandt is, met vollen monde ver-

haelcnde alle d'omftanden vanden flagh, daer vier duyfent

Heydenen ghebleuen,ende alle hunne fchepen, met verlies

alleen van vier onfe mannen, ghenomen oft ghefoncken

waeren.

Niet alleen en heeft Xaucrius te water ouer de vijanden cnde te

Godts den meefterghemaeckt, maer oock te lande. Want ''*'"^'-

I i i foo
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Franc, foo de Bagadcii ( een baubarirch ghebrocdfel van Indien )-

Cadm ^^^ ghewapent ende fterck in gliecalmec groote dagli-rey-

de Monteren acnquamen , om de Chriftenen van Trauancor enda
in Relat. Comoi'ino , die al van Xauerins ghedoopc waeren,t'ouer-
^^* lompelcn- foo is den kloecken helde, fijne kinderen in rufts

laetende, alleen teghai de vijanden te velde ghecrocken,

ende heeftfe met twee gram moedighe ooghen endeeene

ftrafFende tonghe doen ilille ftaen. De Capiteynen foeh-

taihet legheraen te drijuen, maer de foldaten en wilde»

niet voorts: den fchrick was te groot door de dreygemen-^

ten(ghelijckfe fcyden ) van een aenfienlijck man int fwerc

gheklcedt, die tTamen met Xauerius aentreedde, ende dede

alleenlijck door fijn gheficht aen alle die verwaende Bar-

baren de wapenen uyt de handen , ende de herten inde

fchoenen fincken. Sy hebben't wel voren, die meynen dat

mt ^«'-hetdenH. Ignatius is gheweeft, alfdan noch leuende , die

KfL ^i" alderliefjfte kindt van foo verre is komen hdpen. Al
ite van

' hoe wel daer gheen twijfel aen en is,ofonfen Saligh-maker
Chri- {"e|^g £^^ isoock inde weyr gheweeft ouer de befcherminT-

fdJe^ ghe fijns dienaers: die hem op eenen anderen tijdt dry

daeghen en dry nachten,op eoie luycke,tuflchen de baeren

van een hollende zee onbefchaedight heeft doen vlotten:

ende wiens beeldt fomtijdts in het cafteel Xauier ghefien

is gheweeft fweetende waeter en bloedt , als Xauerius

ergens in Indien met perijckel omringlielt was; als of dien

grooten meefter, op eene menfchelijcke maniere, benauwt

hadde gheweeft, uyt vreefe van foo goeden knecht te vep-,

liefen, die hem alleen door het doopfel ouer de thien hon-

dert duyfènt fielen ghewonnen hadde. Dus foude men
aen den H. Xauerius te plompen onghelijck doen , indien

men hem den doorluchtighen tijtel van Apoftel van d'In-

dien nieten gaue.

Docfe
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Doch hy en was 't niet alleen. Ontallijcke meer andere

zij ndcr door heel Ooften ghefpreydt gheweeft, die ouer al

hunne fiele,lichaem,fweet ende bloedt by gheftck hebben.

Hier cenen Camers , ecnen Gomez, cenen Heniiquez,

eencn Fernandez, eencn Villelaj daer eenen Carnero, eenea

Ahïieyda , eenen Riccio, eenen Cataneo, eenen Maf.rilio,

met noch {ês hondert dierghelijcke : maer eenen fteeckt

daer fijn hooft uytbouen alled'andere, te weten Gafpar c^T/^-fr

Barza^uSjdie blinckende peerle vande Nedcrlandtfche croo- ^''^''-'^^

nc^want hy in Zeelandt gheboren was.'tls ghenoeghte mee van't^^

aendachtigheydt te bemercken , hoe de Godtlijcke sooi-l^n^t

iichtigheydt inden roep ende leuen van defen haeren ^^"ƒ^'"

vriendt ghefpeelt heeft. Gafpar treckt nae Portugael voor
knape die fijnen meefter vol^hde, om daer fijne fortur.c

te maken : die hy fchier al ghcteedt vondt. Want eenen

krachtighen gheeft, als eenen voorfpoedighen windt,

loegh hem nae Coimbra inde hauen vande Sodeteyt. Al
waer hy eenighen tijdt ghelijck op ancker gheleghen heeft;

tot dat hy wijsheydt, vicrigheydt, liefde, volftandigheydt,

ende andere Religiculè deughden gheladen hebbende, heeft

by laftevan fijnen Ouerften noch eens feylghemaeckt;ende

is te zeewaerts ingheloopen , nemende de ilreke van In- ^''^'^^

dien, daer dierghelijcke goederen ten hooghften gl"»<^wilt ^^ƒƒ'"•

waeren. Xauerius heeft hem omhelfl: , als een man uyt

den hemel ghevallen; hy heeft terftondt ghemerckt fijnen

onbluflchelijckenijuer in't bekeeren vande verblinde Hey-
denen, in't onfteken vande verkilde Chriftenen , in't mor-
felen vande vcriteende fielen^ ende heeft feer wijfelijck

ghcoordeelt, dat Gafpar was ghelijck een moedigh peerdt,

gheduerigh brielTchende ende ftampende , 'twelck wel
cenen ftercken toom, maer gheene fpooren van doen en

hadde. Hy heeft hem dan ghefonden nae de maghtighe

I ii a Iladt
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ftadt van Ormuz, inden middel-fchoot vande Perfiaenfche

zee gheleglien ; met uytdruckelijcken laft, dat hy ficli van

f,j„e
daer niet roeren en foude tot naerder orden, 'tis onuyt-

vvcrc fj)rekelijck wat hy al op den tijdt van feuen iaeren uyt-
^"* gherecht heeft. Andere werck-lieden vanden wijngaerdt des

Heeren beleden, dat hy alleen meer dede, dan thien_andere

vande kloeckfte. De loden hebbende hem ghehoort in

^ hunne Synagoge difputeren, (èyden dat hy cenen twee-

den loannes Baptifta was. De Heydenen en noemden hem
niet anders, dan den grooten Priefter der Chriftenen. De
Sarafijnen , die niet en pleghen toe te laeten, dat de Chri-

ftenen in hunnen Coraen oft tempel de voeten ftellen fbii-

den , leydden hem van felfs daer in, fijne handen kuflende.

Sijne heerfchappije ouer alle ghemoeden der menfchen

is foo hoogh ghegroeyt, dat hy op eenen tijdt ( foo hy niet

langher lijden en konde datmen CHRisTVMby Ma-
homet vergheleeck) in vollen daghe heeft derren een cruys;

achter ftraeten voeren , ende 'tfelue met eene proceflie van

fïnghende kinderen, int midden vanden Sarafijnfcheii

Goraen planten , al dat Mahometaais ghefpuys
(
ghelijclc

gheflaghen honden ) met vreefe wegh-loopende. Zijnde

nu meefter vande plaetfè, heeft de deure van'^t Coraen met
calck en fteen doen toe bolwereken^niet teghenftaende dat

den Saraiïjnfchen Coningh felue inde ftadt was, fonder

fïch te derren roeren. lae 'twas met den Coningh foo ver-

re ghekomen, dat hy nae het heyligh dooplèl ftondtj

twelck hy oock ontfanghen foude heb>ben , en hadde fijne

moederende reden van Staet niecghedaen, die hem we-
ffjne derhielen. De faelighe ure ghekomen zij nde, op de welcke

den kloecken Zeeuw nae de verdiende kroon foude gaen

verfcheydcn , heeft hem Godt met eene glorieufe doodt

ghelijckmatigh aea fijn leuen vereert. Want foo hy befigh

was

doodt.
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•was met fijne laetfte predikatie binnen Goa , ende met

iulckeen Godtlijckghewcldt uytviel,dat hy alle de her-

ten dedebeuen eiide fcheuren ; hebben hem op eenen bot

fijne krachten begheuen , ende is korts daer naeghelijck

ee^nen vromen Capiteyn ichier al ilaendegheftoruen.

HET DERDE CAPITEL.

Vfi'nden goeden mtem der Societeyt, die inden Suy-

den,VVeften,ende Noorden y door ApïJoUfche

m-finnen ddaer werj^rejt ü,

't T s ghenoegh door den Ooften ghewandelt j laet ons

J^nu eens te rugghe nae den Siiydcn , dat is nae Afrijq-

ken, keeren. hide knfte van Barbarijen , ligghende te-

ghen OLier Sicilien ende ItaUen , heeft haer de brandende /««f»^''^

liefde van lacobus Laines , tweeden Generael noch bo- ^'^'"^^

uen ghemek, by deie gheleghentheyt vertoont. 't\Vierdty?f« -j^z;;-

goedc ghevonden de ftadt Aphrodifium ( teghenwoordigh '^^ Socic-

Africa , oft, gheUjckfe vande Mooren ghenoemt wordt, ^%^Z.
Mehedia ) tiiflchen de handen vanden vermaerden zee-roo- ke»,

uer Dragutes niet langher te laeten. Soo is dan de Pauiè-

lijcke ende KeylèrUjcke maght, ende Laines mede in't

ghefelfchap van loannes Baptifta Vega Viceroy van Sici- Hiftor.

ten, daer henen ghcfeylt. Van alle kanten walVer werck ^°^^^^-

voor fijnen ij uer. Ter zeevreefden de matrobfen ende fol- n.sV.'^*

daeten door onweer te vergaen , en lieten den moedt met
groot ghefchrey ende misbaer fincken. Maer hy heeft hen

'tontvallen herte noch eens inden boefem ghcfteken, verfe-

kerende van Godts weghen, dat fy gheenen noodt en had-

den, als fy oock niet en deden. Te lande ftiemender vclc

door leghet-fieckten, ghcTproten nyt onghemack ende hit-

I i 1 3
te
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te van dat brandende Tandt van Barbarijen. Hy heeft alleen

met eenen medc-ghefelle Marcinus Carnoza de gliefonde

verfterckt, en de ficcke ghcholpen. In'c beftormcn vande
ftadt, hadden de Chriftenen te doen met eenen hoop ra-

fcnde ende vertwijfelde gallen , die na ghefloten hadden
te winnen oft te fternen : Laincs ghingh hen kloeckmbe-

dighlijck voor , met het cruys inde handt; ouer al win-
nende d'afFedien der menfchen, ende , dat hy meer achtc-

de, de fielen.

Willen wy nu wat dieper in Afrijckcn te landewaerts

in treden , fullen fien dat den arbeydt van Laines maer
eenen voor-flagh en is gheweeft van't ghene vele andere

Hiftor. ghedaen ende gheleden hebben. Den Patriarch van Alex-

lT.Si6^' ^"drijen gaf hope, dat d'afghefcheydene Kercke dsr Coph-
ten met de Roomfche foude vereenight worden. Soo is

daer vanden Paus Pius den IV. eenen ghefandt vande

Societeyr Chriftophorus Rodriguez met loannes Baptifta

chriftg, Ehaniis henen ghefonden. Sy hebben met bitteren ar-

^«XX beydt ende groote perijckejen aen vele Cophten byftan-

guez.eH- digh gheweeft, ende met eenen vele Chriftenen (die daer
deioan- fuchtedcn onder d'onmenfchelijcke flauernije der Tiirc-

EltanZ^' ken ) vertrooft. Daer fouden veel meer vruchten ghe-

ghefon- volght hebben, wact't dat den Patriarch fich van eenighc

^11"^^ bedrieghelijcke oor-blafers nietenhadde laeten vertwey-

trtarch fclcn. Eliauus ftoudt op de naefte maete van fijne lee-

vaAUx- ringhe met fijn bloedt te beveftighen, zijnde van fijn*
«ndrijen.

^y^-y^^-^ moedet , die van loodfchen bloede ende religie

was, verraden. Chriftophorus droegh hem een' heylighe

ialoefie,als fijnperijckel van fteruen op'thooghfte was;

'twelck te min vremdt moet duncken , hoe hy dickwildet

plaghtc ghetuyghen, dat hy inde Societeyt ghekomeii

was op hope van veel verdriets tuftchen de Barbaren te

lijden.



HET V. BOECK. VEREERDE SOCIETEYT. 459

lijden, eiidc oock ( haddc'c Gode belieft) fijn leuen met
een' iiarde Marcelaers doodt cc fluycen.

Al die is noch weynigh , vergheleken by 'cghene in T>tn Ct-

Abaflien ofc Mooren-landc van Prelle-Ian ghepalleerc is. ^'^^^j^^*

Daiiid Coningh der AbafTijnen verllaghcn ouer de me- n'ilyflht

niglite van foo vremde vidorien der Porcugiefen in In- eenenP<t~

dien, heeft door ambaffaden ghefbchc fich mee den Paus
*^"^^^^^

van Roomen int aheeltelij ck, ende met den Coningh van

Portugael in't tijdelijck te vervoeghen. Dacr en tullchen

lieper eene prophetije in'tMooren-landt uyt Egypten ghe-

fprotai, dat omtrent dien tijdt eenen Patriarch ende meer

Priefters van verre landen fouden komen, ende d'AbafTij-

nen onder de ghehoorfaemheydt vande Roomfche Kerckc

doen biiyj^hen, ende alfoo het fnoer herknoopen , 'twelck

den godtloofen Diofcorus ouer foo vele hondert iaeren

ghebroken hadde. Hier ouer is Dauid komen te fteruen,

ende defe forghe by lijnen foon Claudius ghebleuen ; den

wekken van loannes den III. Coningh van Portugael,

ende door hem vanden Paus verkreghen heeft, datter eenen

Patriarch met meer Bifchoppen ende Priefters nac Abal^
iien föuden gheftieit worden. Sy wierden uyt de Socie-

teyt ghekofeni den H. Ignatius goedt vindende , datmen
gheene Bifchdommen , die gheen andere renten en had- Nmnez.

den, dan ellenden, perijckelen, aemioede, vervolghin- ^'''''"-

ghen, weygheren en foude : foo wierden dan loan.Nun- J^-^J
nez Barretto Patriarch van Mooren-landt j Andreas Ouie,- mettvvcs

do ende Melchior Carnerotot Bifchoppen ghewijet , om M'^^'"?-

d'cen nae d'andere de plaetfe vanden Patriarch te bsdie- ^7el
'^'

ncn,in gheval hy quame te fteruen. Ouer wegh diende den Omedo,.

Patriarch op zee aende fiecke, helpende die nae fiele ende ^^'^'^^.^.^^

lichaeiTi, ghelijck eenen ghetrouwen knecht oft gozüx.- carnero^.^

hertighcn vader doen (bude. Soo daer een lecliick tcmpcelU^^^"^'»'

opghe^^^^''^"

daer

laanm
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opgherefen wns, heeft het hj mirakel gheflift, door water

dat hy ghewijet en ouer d'onftuymighe baeren ghegoten

heeft. Te Goa, verftaen hebbende uyt den mondt van
Gonfaluus Rodriguez (die vanden Gouiierneur van Indien

nae Abaflien voor uyt ghefonden was , om aen den Pa-

triarch den wegh te baenen) dat de poorten van't Mooren-
lande voor eenen Patriarch noch niet wijdt ghcnoegh open

en ftonden; nam nochtans voor hem dweers door alle pe-

rijckelen te gaen breken, om fijn ampt te bedienen, 'twelck

hyontwijfelijckoock fondeghedacn hebben,en hadde hy
niet door raedt, diehy tsghen reden nietafflaen en moghte,

wederhouden ghewceft. Wat fal dit vroom herte, dat van

liefde bernt, nu gaen uytrechten? de handen zijn hem ghe-

bonden. Hy fucht onder den luyfter van eenen grooten

tijtel, Tonder bedieninghe, hy bidt daer van ontflaghen te

zijn, als hy immers niet en magh aerbeyden •, hy wenfchc

om erghens binnen de Societeyt inden minften keucken-

dienft onbekent te fchuylen : ende tufTchen dat heyhgh
'Barret- gliewocl van houderc {bodanighe vierighe begheerten gaet
mjierft: ^^^ d'audcre wereldt reyfen, om den loon van fijnen ijuer

te ghenieten. Den glans van'c ieughdigh ende JÏchijnendc.

lichacm gaf nae de doodt de grootte van fijne heyligheyc

ghenoegh te kennen. Hier ftondt de plaetfe vanden Pa-

Ouiedo triarch nu open voor Andreas Ouiedo, die aireede, ghc-
tomt m cluerende noch het Icuen van Barretcus, in dit Rijck ghc-

fUetfe, raeckt was, en hadde daer ghevonden dat hy niet en focht,

dac is , eene beleefde ende ouertrefFelijcke onthaelinghc;

maer niet ghevonden dat hy focht, te weten, de toeghenc-

ghenrheyt van des Coninghs herte om de Roomfche Re-
ligie, volghens fijne belofte, t aenveerden. Wat hy fchreef^

wathy dcdemetdagehjckrchedifputatien,ende openbaerc

mondc-ftoppinghen van alle de voor-vechters der Abal^

fijnfchc
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fijnfche dolinghen,en konde op den Iiardtneckighen Co-
ningh niet winnen, niet teghcn-ftaende dat vele van fijn*

onderfaeten de bekende waerheydtomhclfden. Dies ach-

tervolghende Ouiedo , voor eenen tijdt fijn affcheydc ne- voorfeght

mende, heeft aenden onbedachten Piincc , met eenen die- ^'^^J'
pen fuclit, d'aenftaendeneder-laeghe voorfeydt, inde vvclc- doodt^

kc hy korts daer nae van fijn volck verlacten, en vande

vijanden ouervallen, doodt op de plaetfe ghcbleuen is.

'cWacrc te vvenfchen gheweeft, dat hem fijnen naekome-

hngh in dit ongheval eens gheCpieghelt hadde. Dcfen wjls

Adamas, fijnen broeder , thienmael ergher als Clauduis,

eenonghetemt iongh-ghefel , doordroncken vande Sara-

fijnfche dolinghen , die hy in fijne ghevanghcnilTe tiif-

fehen de Turcken ghelecrt hadde. Hy fpoogh vier ende /»/«/'^ v"-

vlamme teghen de Chriftenen. Maer Ouiedo ftelde'r fich
^l[^^"*'

met een onwinbaer herte teghen , derrende den Coningh

f)lat
in fijn aenficht fegghen, dat hy,weer't fijne Maiefteyt

iefoftlecdt was, niet achterlactcn enfoude van fijne fchae-

pen tot ftcruens toe voor te ft:aen ; de welcke hy , van foo

verre landen, door Godts endc fijns Stadchouders op der

aerden wille, was komen foccken. Den wreeden Coningh
hadde nu de handt aenden iabel, om den onnoofelen Pa-

triarch, niet beters verwachtende, het hooft te klieuen; en

hadde de Coninghinne, met d'omftaendc Princen, opvlie-

ghendedc moordt niet belet, 'tWas dan gratie , dat Ouie-

do met fijnen medc-ghefel P.Francifcus Lopez , naeeenc

fchroomelijcke ftcen-rotfevoor fijne ghevanghenifl'e ghe-

fondcn wierdt, alwaer hem een ghebodt vanden godtloo-

fen Prince op de hielen volghde,datmen hem metdeneer-
ftcn foude van kante helpen. Doch is by mirakel bewaerc

gcweeft. Want de huyf-viouwc vanden Heere,die den wil-

le des Coninghs in't werck mocfte leaghen, beweeght door

Kkk het
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het acnfchouwen van een wonderbaer licht in'c hutteken

\ïin Ouiedo fchijnende, heeft ecrft by haeren man,nac
der handt by den Coningh {èlue(die van haer maeghfchap

was ) fijne doodt verbeden. Wat moghc het helpen ? 'tie-

nen wordt hem ghefchoncken , om hondert dooden tuf-

fchend'aermoede, verdriet, verdruckinghe, ende alderleye

ellenden te fteruen. Dat was Bifchop , dat was Patriarch

zijn. Alle fijnen trooft beftondt in t helpen vande ouer-

blijffelcn dcrCatholijcken aldaer , ende feker betrouwen,

dat fijne verduldigheydt aende Goddijcke ooghen niet

onbekent en was.
GöMp/- 5J£t jj^gj. gg^-j ander ftraelende licht omtrent d'uyterfte

0«rrf'' P'^elenvan Afrijcken, teghen Indien aen, Gonfaluus Sil-

ueira^dolende tufl'chen de Cafres de fwertfte , iae booftc

van alle Mooren. Wie en foude fich inden gheeft niet ver-

heughen, fiende fbo edelen man, nae dat hy inde Societeyt

huyien ende Prouincien gheregeert hadde,te voete nae Mo-
nomotapa loopen, gheladen met fijn mif-ghewaet, fes hon-

dert Italiaenfche mijlen langh , door boflchen, rotfenj

herde weghen , riuieren en beken , daer hy Tomtijdts tot

aenden hals toe infchoot? 'tWas de pijne weerdt , om Co-
ninghen en Princen te saen doopen , ende eene foo door-

luchtighe doodt te vinden , als bouen verhaelt is. Sijncn

mede-ghefel Andreas Fernandez is nae de doodt Gonfalui

wel in't leuen ghebleuen, maer in't midden van pcrijckelen

ende vervolghinghen tliien reyfèn opeenen dagh fteraende,

Dierghelijcke fchouw-fpelen zijnder in Manicongo ende

andere Rij eken van Afrijcken te fien: maer 'tis tijdt nae

Weft-Lidien te gaen feylen, en in'c voorby gaen te hefich-

tighen wat daer ghebeurt.

0f'te/t'm Zijnder rouwe ende barbanfche menfchen onder de
Ff^efi- cappe der hemelen j dat zijn de Weft-Indianen , ende nae-
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mendijck die van Brafilien,heel onvcrnuftjcnfchieronredc-

lijck in alle dinghen , uytghenomen datfe van natuere

wcghc op de mufieck vallen. Die euen-wel niet teghai-

ftaende zijnfe tot kennilTe ghebraght, en hebben hunne

wilde koppen onder het foet iock van onfen Saligh-maker

gheboghen. Waer in de Societeytgheen kleyn deel en heeft.

Die cerft daer henen ttock, ghefonden vanden H. Ignatins,

was Emmanuel Nobrega,en wierdt ftracks van dry andere

vrome helden, loannes Azpilqueta, Aloyfius Grana,

lofephus Anchieta ghevolght; van de welcke den laetften

om d'ontelbaer menighte van fijne vremde mirakelen, lofephf<f

daer hem Godt mede vereerde , bouen d'andere vermaert
^"^fjj^*

gheweeft is. Men feght niet te veel, alfmen hem in fijne ^,^/; ,„

wondcrbaere wercken, ecnen tweeden Moyfes; in't door- >

gronden van diiyfent gheheymenilTen , ende voorfègghcn ^"^^^^

van toekomende faken, een vande meefte Propheten ; in't Un.

fpclen met luypaerden, ende 'tghebieden ouer d'elementen

ende wilde dieren , ecnen tweeden onnoofel:n Adam in't

paradijs •, in fijnen ijuer ende liefde, eencn waerachtighen

Apollel van Weft-Indien noemt. Die weten wilt , wat
"hemack foo grooten man , tunfchen de wilde ghefocht

heeft, ende noch heden-'sdaeghs vele andere gaen foecken;

magh dat lefèn in eenen fijnen brief tot den H. Ignatium

ghefchiciien : Vf^y hebbetty kght hy , hier ghe-^oondt otterde

t^mti^h in een a.erm hutteken ruixn houdt endejlijck^ by een ghe-

plackt , ende met (Iroy ghedeckt , veerthien flappen Ungh etide

thien breedt. Vl^y en Joecken nochtans gheen meerdere ruymte^

ghemerckt de kribbefoo breedt met en ^/o.u^daer den Heere inghe-

leghen heeft , noch het Cruys daer hy aen ghcforvcn is. Kofl:

ende kleederen moeften op de wooninghe palTen. Soo zijn

dan de kleederen anders niet gheweeft als fliicken van oude

feylen, fwert gheverwet, ende grof, by een ghenaey t j den

Kkk z kofl:.
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koft , eenighe kruyden uyt het water ghefoden. Wat en

doet de liefde Godts niet wel fmaken ? Mochten wy nu
met ftaedeende moeyte de landen van Mexico, Peru,Para-

quaria, ende Florida gaen doorwandelen j hoe dickwils

fouden ons Petrus Rodriguez , Francifcus a Trenco, Bal-

thafar Pinna , Stephanus Auila, ende foo vele andere hou-
den ftaende? Maer 'cis tijdt wederom nae Europen cc

keeren.

In spai- Spaignen en Portugael ghelijck fy de Weft-Indifche

'S^**/" landen meeft verouert hebben, foo hebben fy die meeft

^aei. van Apoftolijcke mannen voorfien. Nochtans en hebben

daerom haerfeluen foo niet berooft, of hebben vele fpie-

ghelen van volmaecktheydt behouden. Dry Coadiuteurs

(
ghelijck wy die noemen) ofc mede-helpers, hebben in

Spaignen met veleouer-trefFelijcke deughden,als ftraelen,

uyt de donckere hoecken van hunne ootmoedighe dien-

ften ghefchenen: Francifcus de Villa-real, loannes Xime-
nez , Alphonfus Rodriguez. Francifcus hebbende vol-

maecktelijck tot de feuentigh iaeren , eenfdeels in Andalu-

fien, anderdeels in't landt Florida ende de ftadt Mexico
gheleeft, is met eenen foo wijdt-beroemden naem van
heyligheyt gheftoruen, datter, ( als elck een met groot ghe-

drangh quam gheloopen,om iet van fijn heylighdora te be-

komen )eénen ghevonden is geweeft, die fich te voren door
de biechte wilde fuyueren , op datter niet in eens fondaers

handen en foude vallen, 'twelck een foo heylighen menfch
oock van verre maer gheraeckt en hadde. Niet min vol-

maeckt en is loannes ghewe^ft, ende Alphonfus noch
meer: den wekken dry-cn-dertigh iaeren achtervolghens

portier in't CoUegie van Mallorca was , alwaer hy dick-

, mael van verfcheyden Heylighen befocht, ende vande Co-
ninghinne der Enghelcn lelue met den foeten naem van

haeren
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haeren foon te zijn, ghcgroet is ghcwecft.Wat credit hy nu
inden hemel heeft, doen fijne mirakelen bhjckcn.

In Spaignen zijn noch tot heden toe in grooten aenficn

de naemen van Araozius ende Buftamantius.Didacus Mar-

tinez was (bo vlammende nae Godt, dat hy , oni lijnen

brandt te blulVchen,duyfent ende vier reyfcii op eenen dagh

d'eeuwighc goedtheydt met inwendighe wercken van

liefde plagh t'omhellèn. Balthafar Aluares en is niet al-

leen aenfienelijck door den glans van fijn' eyghenchey-

lighcyt; macr Itaet noch omringhclt inden hemel met vele

gheellclijcke kinderen,die alle in deughden ende mirakelen

nebben uytghefchenen: te weten Francifcus Corduba, An-
toniiis ende Francifcus Padilla, Francifcus Godoya,Chn-
ftophorus Gonfales, Ludouiciis de Puente ( die fijns mee-
flers leuen in druck uytghcgeuen,ende foo nae-ghevolght

heeft, dat andere verweckt zijn gheweeft, om 'tfijnetebe-

fchrijuen ) loannes Ortunez , ende meer andere. Van Or-
cünez heeft Balthafar op den ftoel derren verkondighen,

dat hy inde leuens vande heyli^he Vaders van Egypten
ende andere wilderniilen noyt grootere fiken ghelefcn en

hadde, als hy in Ortunez hadde ghcfien. Waerisnude
H. Terefia ghebleuen ? Die plagh haerfeluen voor ghe-

luckigh te achten, datle in't gheeftehjck beftier van Bal-

thafar ghevallen was. Sy heeft hem aenden autaer fien Vita B.iU

ftaen met eenen krans van blinckende ftraelen ghekroont:
^^^^•'^''

fy heeft ghetuyght datfe uyt den mondt van d'eeuwighe c.n.^.z.

Waerheydt verftaen hadde , darter doen ter tijdt op der

aerdenniemandt van foo verhenen heyligheydt (daer leef-

dender nochtans vele ) als Balthafar Aluares en leefde, ende
in ghevolgh van dien dat hem een' ouertreffelijcke woon-
plaetfe inden hemel toeghefchickt was : iae heeft 'tfclue

nae haere doodt verfchijnende beveftightj en daer by ghe-

K k k
5 voeghr.
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vocght, datfe hacr kende voor een kindt vande Societeyt,

cnde aen haeren biecht-vader nu noch eerbiedinghe inden

hemel bewees.

Reyfende van Spaignen nae Portugael, endedoorloo-

pende de CoUegien vande Societeyt (die aldaer ghefon-

deert is gheweell door Simon Rodriguez, een vande thien

cerlle mede-ghefellen vanden H. Ignatius) Tullen wy oucr

al de memorie van heylighe mannen fchier fonder ghetal

aenghetecckent vinden, Hoedanighe Chnftophorus Bri-

ganriuSjDominicLis Ioanne{ius,Emmannel Valefius,Ferdi-

nandus Rodriguez, Alphonfus Nunnius Barrettus, Ludo-

uicus GonlakiLis, loannes Rebellus, Petrus Fonfèca, Anto-

niusPinna, endc dierghelijcke meer andere gheweeft zijn.

'ds onmoghelijck al hunne daeden t'oucrloopen,dus moe-
ten op dit pas alleen met de naemen te vrede zijn. Doch
en konnen niet naelaeten, de deughdt van Sebaftianus

Barradius met den vingher aen te wijlen, die foo groot is

gheweeft, dat de toehoorders , loo den weerdighen man
door ouderdom ende iieckte niet meer prediken en konde,

verfochten dat hy immers op den ftocl foude klimmen;

ter Avijle doch, nae hun fegghcn, 'taenfchouwen alleen van

dat hcyligh aenficht krachtigh ghenoegh was om alle

herten te beroeren.

jndelav- Wy komen allenghskens naerder en naerder aen den

"^"e 'den
Noorden ^ endc fouden moghcn vreefen voor de killende

Noorde, koude vau die gheweften, 'ten waere fbo vele bernendq

vieren ons ouer al te ghemoete quaemen. Het eerfte licht

PctrM van de Noordtfche duyfternillen is Petrus Faber. Sijn va-

FaOer, dcr-Luidt was 'tgheberghte van Sauoyen; fijn' ouders , on-

noofclc fchaep-herders^ fijn eerfte ambacht, de fchaepkens

tcw?yden. Gpdt heeft dele onbevleckte fiele onder d'on-

noofele dicrkens wel weten te vinden, de felue foo drij-

uaidc.
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ucnde, ende met fijne liefde onflekende , dac hy in fijn

twaelffte iaer een' eeuwighe fiiyuerheydc aen hem , onder

de ghetuygenille alleen vanden hemel en de fterrcn, opghc-

dracghen heeft. Ghelijck hy aende ftudien door Godts

befondere ghehenghenilTe raeckce, alfoo is hyer oock door

twee herde weghen van arbeydt ende aermoede door-

gheraeckc. Hy wierdt te Parijs den eerll-gheboren foon

van Ignatiiis. Sijnebeghinfelen waeren foo vol van vicri-

ghe driften, dat hy fomtijdts vijfende fes daeghen fonder

eten ende drincken bleef, en heele winterfchc nachten on-

der den blaeuwen hemel met fneeuw ouerdeckt, ftijf ende

bynae vcrvrofèn(doch 'therte onder den fneeuw en de vorft

van liefde brandende) met bidden ouerbraght. Soo faen

de Societeyt nu als Religie beveftight was , wierdt hy by-

kans in alle ghcweilen van Europen verfocht. Coninghen,

Princen, Republijcken,Archsbifchoppen ende Bifchoppen

fonden om hem. Hy heeft fich al mede in Ncder-landt

te Louen met verwonderinghe laeten fien. Maer nerghens

meer als in Duytflandt,en bouen al te Geulen ghearbeydt,

om defe Cath@lijcke ghemeynte teghen haeren afvalli-

-ghen Bifchop, ende voorder 'theel Rijck teghen het rijfen-

de venijn vande ketterij e te verfekeren. Ten eynde noch-

tans, hebbende Portugael , Spaignen, Itahen, met leflen,

predikatien, enhulpevan alle verlaetene menfchen door-

loopen, is met alle mans verfuchten ouer 'tverlies van fulc-

ken pilacr der H.Kercke, te Roomen gheftoruen. Andreas

Ouiedo, dien vromen Patriarch van AbafTicn, hier voren

ghemelc, fchreef van Gandien (alwaer hy alfdan was ) nae

Roomen, dat hyhem in d'ure van fijn oucrlijdeu met het

bruydloft-kleedt vande hemclfche glorie verciert, ghelien

hadde. lae foo langh hy te Gandien leefde, voor fijn ver-

trcck nae Mooren-landtjplagh alle iaeren cene witte keerHe

nae.
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Tiae R^oomen te feynden, biddende den H. IgnaciuiTi,dat hy
die doch op'c graf van Petrus Faber tot ghetiiygheniilc

van fijne befbndere deiiotie wilde onftcken, ter tijdt toe

dat den Paufelijcken Stoel ( 'twclck hem docht eer langh

te verwachten llondt) denfeluen voorheyligh aen heele de

Roomfche Kercke ten toone {oude ftellen.

Claudiiu Nelïens Faber magh Claudms laius, oock een onder de
'"'^' thien eerfte kinderen van Ignatius, gacn, heel Daytilandt

door, maer principalijckin Sw^bcn, Beyeren en Ooften-

rijck vooreenen Apoftel vermacrt. Hy is tot verfcheyden

Synoden ghcroepengheweeft , om teghen de ketterijen te

helpen ftrijdcn : maer heeft meert, wat man hy was , in'c

Concilie van Trcnten ghetoont. Den Roomfch-Coningh
ferdinandus hadde hem bynae met 'tBifchdom van Trielie

ouervallen 5 maer hy is't ontloopen. De Hertoghen van
Ferraren prefenteerden hun paleys voor fijne wooninghe,
maer de gall-huyfen ftondcn hem al beter aen. Eyndehjck
nae menighvuldighen arbeydt ende aermoede uytghe-

mergheit zijnde, is rijckelijck met verdienden gheladen,

te Ween in Ooftenrijck nae den hemel ghevarefi. De Ca-
thoUjcke Religie in Duytflandt hadde moghen voor af-

breucke vreefoi, door de doodt van twee fulcke mannen-,

'ten waere Godt twee andere in hunne plaetfe, te weten
NtcoUns Nicolaum Lanoyum,ende Petrum Canifium, verfienhad-
Lamytis,

j^^ ^^^ ^cyde uytncmende in deughden,den tweeÜen oock

tnu c^-'^^'ï^ fiji^is doodt door mirakelen fchijnen^e, ghelijck op
mjliis: leen* andere plaetle breeder ghefèydt fal worden.

inFraek:: I» Vranckrijck, daer de Socieccyteeril gheboren is (en

?-^?ft,/'<?-naementlijck te Parijs) heeft Pafchafius Broëtus al mede

BroaZ "vande thien eerfte in alderhande deughden ,macr fonda-
' iingh in liefde tot fijnen eu en-menfch uytghefchenen , a^ls

hy inden dienft vande haeftighe fieckte ( diemcn feght dat

voor
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.voor die reyfe riiyin tachentigh duyfênt menfcheii in't

graf lleepte ) fiJH Icucn onvcriacfdelijck byghcfec heefr.

*tWas een vancie ruyuerlte endc onnoofcllle iiclcn , die alf-

dan op der aerden te vinden waeren ; Molens lot wy ncr-

ghcns beter als uyt den mondt vanden H.Ignatiiis en kon-

nen haclcn. Den Coningli van Portugael verrocht eenen

Patriarch van Abaflicn uyt de Socicteyt; de keufe wierdt

in't gocdc-duncken van Ignatius ghell;clr,die terftondtfijn'

ooghen op Palchafius ghewendt heeft, ende van hem defc

naevolghende woorden ghefchreuen : Tafchafius ijoor 4 ignaüj

ii foo goeden man, dat hyuun ons '-voor eenen Enghelinde So-g^/tay~

cicteyt ghehouden tpordt: bouen de gekertheyt , daer hyfeermed^
palchl-

begaeft ü 3 is in't bejichtighen <-uxnde Bifchdommen ende cloo-jiits.

fici-s "ipel bedrcnen. Onder' andfre dienJI^n heeft hy bet "Vdufelijck^

ghefxndtfcha^ m Tai-wdt al mede bedient ,foo ddtter yiiemnndt

in. ie Societeyt dt€>ghelijcke f(ken,/oo alshy,doorhandelt en heefts

. "^aer hy de handen aen fieeck^ , dat ruoert hy uyt tot groot rjer-

7ioeghen. 'tis veel ghclcyt voor eenen man als Ignatius was,

die lbo groote kennifle van faken hadde, en foo fchaers en

inghebonden plagh te wefen in iet te prijfcn. Pafchafius

Óaw loude ontwijfelijck nae Aballien ghereyft hebben,

hadde Vranckrijck hem willen deruen. Maer fooder in

dit Rijck meer als eenen van fulckc ilofte noodigh was,
heefter Godt door verfcheyden ende treftclijcke mannen
in verfien . Duidaenighe waeren Edmundus Augerius,

Claudius Railelias 5 Thomas Barbiiphirius, Petrus Cot-

tonus, ende vele huns ghclijcke, die de wakende 00-

ghc van fijn al-ghemeyne voorfichtigheydt acn dit landt

tocghefchickt heeft , om den fchijn van hunne vro-

migheyt endeheyligheyt, als in een oprecht panneel van
alle gheduldt , dies te ftercker te doen affteken , hoefe

met verfcheyden donckerc woleken van alderleyen laflcr

Lil eii
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cii vervolghinge daghelij cks meer wierden ouerfchaduwer.

Wac fullen wy van v , ó Engelandt ; 'talderfchoonfte

In £«^e-eylandt vanden Noorden, fegghen ? Gliy hebt wel langlie
lant,

^«'-iaeren eene voedftere van heylighcydt gheweeft, maer zijc

anden "u iiecl verandert. Ghy hebbet foo ghemaeckt met de ghe-
jVoor^r-ne, dieGodtuyt de Socicteyt aen v ghcfonden heeft, met
•^^^'^'^'^'Campianu», Walpolus, de twee Garnetti oom cnde neue,

ende meer andere , datmen nerghens bequaemer van v
fpreken en kan, dan daermen van Martelaers en van
martehen handelt. Polen, en andere landen aendringhen-

dc naeden Noorden, zijn oockmet het bloedt van onfè

Martelaers befproeydt . Men fiet daer menighvuldighc

bloemen ende vruchten, die iiyt dien bloedighen rcghcn,

ende uyt den arbeydt van vele trefFelijcke werck-lieden

ghefproten zijn-, men falfe oocknoch ouervloedigherfïen,

als het ijs van die gheweften door de brandende ftraelen

vande Godtlijcke bermhertigheyt eens voor goedt fal be-

ghinnen te fmelten.

Tot noch toe vande ouertrefFelijcke mannen der Socic-

teyt, die in hcylighey t en deughden doorluchtigh, als een

deel koftelijcke diamanten aen haere croone van Godt
ghehechtzijn gheweeft, en voor de menfchen gheblonc-

ken hebben. Sy heeft oueral in haere kinderen gheleden,

en is ouer al door haere kinderen verheuen.

HET VIERDE CAPITEL.

Den fchaerUecken-mantel y daer 'velekloecke Marte-

kers de Societejt mede bekleedt hebben,

E hemelfche gheeften
,
ghelijck{ê onlichaemelijck

zijnde noyt d'eereen hebben konnen bekomen, van

hun
D
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hun bloedt voor den Goddij eken naem te ftorten; foo aen-

fchoLUvenfe inden hemel met ^henoeghen ende verwon-

deringhe die fchoon-blinckende roode mantels, eerft van

onfen Saligh-maker, nae der handt v^.n alle Martelaers,

die hunne kleedcren int bloedt van'c Lammeken ghcwaf
i^^j^p^j^

fchen hebben. Dit is de vernaemfte glorie van alle die Godt

aen fijne Kercke vereert , aen alle Ordens der Rcligieufen

gheiont, ende acnde Societeyt medeghedcylt heeft . De
^^ ^^_

dry laponoifen, Paulus Michi, loannes Goto, hicohus j,o„oifen

Ghifai zijn d'eerfte gheweeft,die by't toe.Hemmen vanden "''fi
'^J^-

Paus Vrbanus den VIII. openbaerlijck als Martelaers ^2rte-
glicvicrt worden-, fonder dat Antonius Criminalis,die eerft Uns.

dit bloedigh vendel inde Societeyt heeft opgherecht, ende

vele andere die by de vijftigh iaeren zijn voren ghegaen,

aen hunne mede-ghefellen defe glorie benijden. 'tWaere

oucrtolligh hier noch eens eene lijfte te gaen maken vandc

ghene, die aen Godt hun leuen ghefchoncken hebben ,• dat

is nu in het voorgaende Boeck ghedacn: 'tfal nu ghcnoegh
^f/J,^^

wcfen int korte t'aenhooren, watloiFelijcke ghetuyghe- v^w rer-

nilTen fommighc trcfFelijckc fchrijucrs aende Societeyt uyt f<^^^}^^"

reden van haere Martelaers hebben gheghcucn. Didacus {'^^"•'/^^^

Payuade Andrada, al voor den tijdt vande laponoifche ^f /^«r-

vervolghinghe fchrijft aldus: 'tVVaere een feenk. finder
'J^'*'^^

tynde^ te -Rillengnen tellen hoe njele mannen defen' Societeyt om aeteyt.

'fTjerkondighen njAn't Euangelie en 'tbekeeren der Indiaenen, Lib.i.

oft met klippeb ghe/Iaeghen yoft met knorden ghebonden ^ aft f^^^^y^^^

kerckers gheftooten, oftfchier ^JAn hongher ^ergaen, oftoock^ ten

Uetflen om den naem Christi met dderkye tormenten ghe-

doodt T^^n ghet»eeB. Den Stadt-houder Christi Pius
^^^^^

den V. vermaert in gheleerdtheyt ende hcyligheydt, ghe- Dumin-

dreucn door vaderlij cke liefde , feght vande kinderen der ^'M''»

Societeyt, Datfe onvcrnoeght met de faekn '-jan onfen bek^i-^'^^^^'

LU i den
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'

denaerd-bodemy tot de Oojl ende PVefi-lndien gheraeckt 7:jjn:

Ipelckirfommighe foo yande liefde da Meeren onfteken zjj» ghe~

"ioee/i j datfe oock, hun eyghen bloedt ten bejlen gheuende om
'f^oordt Godts aldaer <-va.fter tiplanten, eent <-orylinllighc war-

telie hebben aenghegaen. Al en noemt den Paus hier ghccnc

Martclaers in'c beionder, foo ftck hy nochtans fijnen ic-

ghel aen deic glorieufe waerheyt, dat de Societeyt met
Martclaers is vereert ghewceft.

Thomas Bozitis bevvijfende dat de PvOomfche Catho-

lijcke Kercke t'alle tijden met warm bloedt van nieuwe

Martclaers ghelijck vcrvericht is ghewceft, komende
tot de vorighe eeuwe, valtopdc Campiocnen vandeSo-

Lib.7. cieteyt : In't iaer, fcght hy, 1585. tn Ooft-Indien inde Sdfe-
"giio

1--J- faenfche eyUnden by Goagheleghen, -zjjnghedoodt, uyt de Socie--

teyt Iesv, Kudolfhtis Aquaviua, Alphonfus Paciecuj, Antonins

Franctjcuj , Tetrm Bern/is , Francifcus Jragna, om dat Jy de

Chnjlelijcke Religie m die plaetfenfochten te ^uerbreyden. Vooy

defe zjjn in defelue eeur^e^ ter feluer oorfake, omghebraght te Cö-

chino Francifcus Lopez^; inde Molucken AÏphonfut Caflriui^Anto-

niMiS Q-iminalü^ende AloyjiHi Mendez^,al <x)ande Socteteyt Iesv,
Lib.i.de^^^^ Comormfche k^Jie. Rntilius Benzoaius Bifchop van
" ' * Lorctten, fchrijLiende in't iaer m. dc maeckt cene lijfte

van acht-en-neghentigh ftercke voorvechters vande Godt-

lijcke waerli^ydt uyt de Societeyt, die voor de feluc milde-

Hiftor. lijck hun bloedt gheftort hebben . Hilarion de Cofta
Cachol, yoeghter noch vele meerby, met een kort begrijp vat>.

hunne leuens. Hoefoude, feghtonfen Ribadcneira, 'thuys

sll^nat.
vanignatius gheen huys Godts zijn, uyt het welck tot

I.i.c.19. in't iaer m. D. lxxxiii. 'tghetal van reuen-en-feuentigh

Martelaers ghefproten is^waer onder de vier-en-twintigh

van Heydencn en Turcken met uytghelefèn tormenten^

d'andere dry-en-yijftigh door de wreedtheydt der Ketteren

ver-

1
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vermoort zijn? Nae der handt in*t iaer m. dc. xii. zijnder

aen dit ghetal vele by ghekomen ; iae 'twaer fchier van

noodc,de lij ften alle iaeren te vcrniaiwen , aaiglieficu de

vierigheydt niet en verflouwt,maer ouer al aameemt.

Van d'Engclfchc Martelaers van dckn tijdt dert den

Cardinaei Baroniusicl-irijuen, datfegliccnc mindere, maer

meerdere croonen draeghen, als den H. Thomas van Can-

telbergh ; cnde voeght daer by : GbelijckerTfijs t^ijh dcohene, inAnno-

die onlmahs de Societeyt I E s v als onmofile lawmerkens in ^9'-
,"roj^"'

Itghephacpf-koyen met heylighe ender'^ijfnghcn tot het martelieKovn.i^.

opghequeeckt , ej^de tot Gode aenghenacme flugh-ojferAnden'^^'^^^'^'^^'

ghemejl heeft : die de heylighe CoUegien '-inin Koomen^ cnde '-van

Rhems (die uk^Jèggben magh hooghe torens teghen het aenfch'ijn

der Noorden,endeJiercke bol-'^ercken desghehofste "^fen) uyt-

ghefonden hebben tot de triompben , ende tot de croonen njcr-

njoordert. Dit aldus zijnde, moghen wy vrijelijck roepen:

O ghcluckighe Societeyt;^ wiens kinderen oiicr alle wateren

ende landen hun bloedt gheftort, ende d<!nnaemhuns
moeders in alle de geweften der wereldtmet roodc letteren

ghefchildert hebben, die noch tijdt, noch eeuwigheydt en

{d\ uytwaflchen

!

Noch heeft het Gode belieft, iet anders aen defc glorie, ^^rake-

als eenc toe-mate by te worpen. Alk martelien zijn niira-
r^^^f^'"

kelen; maer noch heeft hy vele van defe martelien mci onder de-

nieuwe mirakelen willen vereeren. Het doodt lichaem van A '"'"'-

Alphonfiis de Caftro in zee gheworpen zijnde, wicrdt dry

daeghcn daer nae met blinckende licht omfchcncn , verfch

ende fuyuer bloedt noch uyt fijne wonden gheuende,

op't ftrandt ghevonden. Nae dat de Barbaren aen Gon-Riba<f.

faluus de Tapia het hooft cnde flrnckcn arm afghehou-
^l^^^']'

wen hadden, en hebben met gheen gheweldt den rechten

komicn affnijden j in wiens handt den duym ende ccnen

L 1 1
3

vingher
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viiiglier croys-wijs ouer malckanderen gheflaghen waeren»

'Sander-daeghs hebben deChriftenen fijn lichaem ghevon-

den, plat ter acrden uytgheftreckt , met de bodl neder-

waerts, maer dien rechten ann opgherecht nae den hemel;

als of hy het cruys noch nae fijne doodt hadde willen

Andr. voeren. Dry vande ghene, die loannem Baptiftam Segnra

^"^'vhT^
met fijne mede-ghefellen in Florida vermoordt hadden^

Bórgis hunne kofFerkens doórrnufFelende,ende een crucifix daer in

l.j.c.6. vindende, (bo fy datftoutelijck met nieuf-ghierigheyt aen-

faghen, zijn doodt ter aerden neder-ghefoncken. Men
Ribad. yerhaelt , dat Martinus Laterna in d'Oofiprfche zee ghe-

M«tyr7 "^oi^P^i^ zijnde ende verdroncken, fich aen cenen ghevan-

ghen vande Tartaren veropenbaert , ende hem van fij-

ne banden ontflaghen , ende op een veldt in Mofcouieii

vijftigh mijlen, vanden Tartarifchen legher gheftelt heefi:.

Ycpez^ Ignatius Azebedins ende fijne me<le-giiefellen zijn vande

's.Teref.
H.Tetefia met groene lauwer-kranflcn op het hooft, inden

I.3.C.17. hemel ghefien gheweell. In wat tijden fal konnen ver-

gheten worden die wonderbaerc koren-adere, die in't

bloedt van Henricus Garnettus doordr«ncken, het aenficht

des Martelaers foo nae het leuen vertoont heeft, dat het

gheene pinceelcn eii fouden konnen naefchilderen ? Hoc
en fal inde memorie van alle eeuwen niet ghedruckt wor-

Ribad, den Abrahamus Georgius Maronita , op wiens neck

Martyr*
^^^^ zabels ghebrokcn zijn? den derden iflcr door ghegaen

om den Martelaer van fijne croone niet langher op te hou-

den. Ter plaetfen daer hy begrauen was, zijn veertigli

daghen langh dry witte vogheleh , van vremde grootte

aide onghefiene ghedaente ghefien gheweeft. Ghedue-

rende den feluen tijde faghen de Turcken van Mazua, mee
grooten toeloop ende verwonderinghe, lampen ouer fijn

graf inden aucndt branden. Verfch is de ghedachtenilTe

( ende
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(endc en {al niet verouderen) van Marccllus FrancifcuiS

.Maftrillius; wiens hals den laponoifchen fclierp-rechter

met tweemael ce flaen niet en heeft konnen hinderen, ende

de derde reyfe alleen door fijnen oorlof: wiens leucn, nae

dat hy van Xaucrius is ghenelèn ghewceft, niet anders dan

een ghedaerigh vervolgh van mirakelen en is.

Wy fullen verwachten , dat alle defe dinghen bïeeder

fullenbefchreuen worden; ende alleen fegghen 'tghene tot

ons voornemen dient: dat , zijnde nu de Societeyt door al-

derhande foorten van tormenten en dooden beproeft , fy

vande Godtlijcke bermhertigheyt fal mogen verwachten

,

dat den H.Hieronymus vande H.Kercke gefchreuen heeft:

Sy ü door njeryolghinghen ghfnpajfen , ende door martelten

ghecroont.

HET VIIFDE CAPITÉL.
Van ^eere. die de Societeyt^ door de mirakelen ende

diergheltjcke 'vvonder-daden 'V^n haere kmdersy

aenghehomen is,

OM alle de mirakelen,die den H.Tgnatius met de fijne

gheduerende defe eerfte ecuwe der Societeyt ghe-

daen heeft, in't befonder te befchrijuen, waer't noodigh

niet een enckcl capitel ( hoedanigh dit teghenwoordigh

is) maer eenen heelen boeck acnden Lefer voor te houden.

Behaluen dat de Societeyt felue van verfcheyden wijfe en- Hetmee-

de vernufte mannen een heerlijck en onverghelijckclijck/^
'""'*'

mirakel is ghenoemt gheweeft; heefter Ignatius voor (ijn^gSoaê-

hooft alleen foo vele acn de wcreldt ghegunt, dat hy voor teyt.is fy

en nac fijne doodt oucr alderleye quaelen endc ongheval--^*'**'

Icn fchijnt hecrfchappijeghehadttc hebben. Petrus Leita-
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iiiis, dkden èerften Bifchop vm Brafilien was, onfe mira-

-kclcnghchoort hebbende
,
plagh de Societcyt inde landen

van Brafilien ecneii gouden ringh te noemen,wiens edelen

Bcrcta-
^^^^^ ^^^ P. lofeplius Anchicta , dier glieweften Apoftel.

rius l j. Hy nam quanfuys iijn oogh-ghemerck op den fabuleufèn

Vitre lo-ringh van Gygcs, daer Plato en Cicero af mellen, den

AncL\;t
w^^<^l^^i^ i" fiji^c calTe eai wonderdaedigh gefteente liadde,

' wacr mede felfaeme kueren glieichicdden: als ofhy hadde

willen kgghenjdat fchoon de Societcyt een lichaem fcheen

te zijn, wiens alle lidtmaeten rondom de hcele wereldt

leer wonderlijck blincken
,
gheen nochtans van alle in

menighte en heerlij ckheyt van mirakelen aen P. lofephus
' te vergelijcken en was. Hy Tal vlughskens fijne plaetlc on-

der d'andere vinden,ter wijle doch hy feer gheerne d'eere f^l

gheiien aen Ignatius ende Xaiierius , die aireede ghecano-

nizeert zijn , van met hunne maght door alle d'elementen

voor te gacn, ouer de welcke Ichijncu dat niet alleen fylie-

den, maer oock vele van hunne mede-broeders een völ

ghebicdt ghehadt hebben.

Wy Tullen van't vier beghinnen, wiens oft ghemeyn-
fchap oft teghenheyt met Ignatius , fijnen nacm felue(die

ifli't Latijn van't vier er-komt) ghenoeghfaem uytwijft.

Mirake- lek late iiu vaeren ghemeyne faken , dies aengaendc al te
lentn't bckcu

t ; dcu Godtlijckeu glans ende vier wacr mede fijn

s.iguA- aenficht dickmaei omfchenen was , de vlammen die op
*tnii fi j n hooft uyt de hemelen daelden , de ghenflers en flicker-

lichten die dacr van bouen ouer fijn doodt lichaem vielen,

den brandt die acnden onverlact van Compoftella op den

fcluen dagh ouerquam , als hy Ignatium by fcheldinghe

gheoordeelt hadde weerdt om verbrandt te worden. De
nandt van eenen Vincentius Paganus , die heel van't vier

verfchour was , en is fy niet met het aenrakcn van fijn

hautk-
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haiidt-lchrift genefèn cnde van alle pijnen verloft gcweeft?

Sijn papieren beeldt is het niet menighweruen rondom
in't vier onbefchadight ghebleuen? Omtrent Compoflella '^fT"
WJ.S inde bolTchen van Galicien eenen brandt ontftaen, die ^ ^

**

nu fijne vlammen tot het naefte dorp droegh , ende nau-

welijck dry ilappcn was vande rijpe graenen die noch

in't veldt ftonden : icmandt van d'oniè 'tiammcr van
d'aerrae boeren fiende, neemt de'medaille van fijn roofen-

hoeyken (daer de tionic van Ignatius op ftondt)cn worptfè

in't vier, dacr't meelte ghevv^cidt dedc. Op den fclueii

ooghenblick wijcken de vlammen,ende Tonder de medail-

Ie in't minrtc te hinderen , blulTchcn haerfeluen. Van ghc-

lijckcn is in Mexico ghebeurt niet verre van Inliacon, «« ^^Aris.

daer Petrus de Medina het beeldt vanden heylighen man, "'

dat hy oner hem hadde, in een bernende huys gheworpen,

ende Tonder voorder letlel, oock van't beeldt, 'tTclue be-

waert heeft.

Ende want de peftc al mede een vier is, dat fijne kolen

heeft, is dcfe oock al maghteloos onder fijn ghebiedt ghe-

worden. In't iaer m. d c v. hebben de ghebcden en be- in Teru,

loften voor fijn beeldt ghedaen een heel huyf-ghefin ii\

Peru, dat met de hacftighefieckte befmet was , op ftaen-

dcn voet ghenefcn. 'tSelue is onlanghs te Bolognen in te "Sola-

Italien aendc hccle ftadt ghefchiedt, waerom oock d'in-.S"'"»

woonders alie^ader den H, Ignatium, met ouerftaen van-

de Paufelijckc autoriteyt, voor cenen eeuwighen pa-

troon verkoren hebben. Niet min iHer ghebeurt te Bour- te 'Bour-

gos in Spaignen, daer menigh menfch vande pefte vcrloft-S"^»

is door het inner.en van't water, 'twelck ter eere van 011-

fcn heylighen Vader ghewijer wordt.

Schaedeliick-^r als dcfe twee vieren , is het derde van

onkuyfchcy t, ende het vierde vande vlammen der helle;

M m m macr
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maer dies te krachtigher heeft hy ficli oock daer tegheii

gheftelt. 'tis ons kennelijck by oorkond van verfcheyden

ghetuyghen, hoe datter met menighte vanden brandt des

vleefch en aldcrhandc onfayucre verbeeldinghen en ghe-

dachten die hen beitreden , door't eeren van fijn heyligh-

dom verloft, en van alle bekoringhen bevrijdt zijri

gheweelt.

Maer gheen* ondervindinghc ifler klaerder als die van't

ghewelt der duyuelen^datfe inde befetene menfchen dooi
het aeiiroepen vanden H. Ignatius lijden. Hoe dickmael

heefcmenfè hooren huylen en Ichreeuwen, allTcr oock in'c

heymelijck iet dat den heylighen man aenghingh, ouer
Andr. hen ghebrnyckt wierdr , ddtfe door het fchroomeltjck^ a^ier

^^' '^' '^an lamtius , den ~^elckcn fy honen die Heylighen a/reefden^

ghebrant ende ghepijnight "^lerde^i} In't iaer m. D c. i. ghe-

Dcurde't dat een betoouert oft beièten vrouw-perfoon , die

verfcheydclijck vanden boofen vijandt gheqaek wierdt,

den feluen op eenèn tijdt omringhelt met helfche vlam-
men op hacr fagh acnkomcn. Sy hadde tot haer verweyr

altoos eenen brief veerdigh die met d'eyghene handt van
Ignatius ghefchreuen was,dcfen wierptie tcirhcn het afgrij-

fclijck monftcr aen; en fiet, op iliaenden voedt voor alfdan

en altoos moeiten de vlammen vvijckcnjCnde den hcUcheii

vijandt fwichten.

rtoor s, Aenden Vader en zij n de kinderen noch ongheliick,noch
jr>i««-/iMf, mifaerdigh gheweeftrlonderlingh diengrooten Xaiicrius,

die nu glielijck eenen anderen lofue vele uren langh de-

fonnc dedeonbewecghclijck inden hemel ftaen j dan oiier^

inlndten, ^Q Toloifen de flraffe der Sodomiten met eenen vierighcn

reghen vernicuwdcjop ecncn anderen tijdt,by ghebreck van

olie, tot groote verwonderinghe vande Sarafijncn en Hey-

denen, het water met de lemmeten dcdc branden j nae fij ne •

doodt

1
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doodt tic ftadt Malaca indcr voeghen vandc pcftc vciioftcj " ^t/^/*-

dcUtcu niet een enckcl menfch meer af en iHcrf, ott fieckea
'^*'*

"wicrdt/oo haeft fijn hcyligh lichaem daer was aenglie-

braghtj'tfcluc lichaem tegen den brandt van d'onghcblu fch-

tekalekjWaer mede het ouergoten was,foo bclchermdcjdac

liet (elthien maendcn nae de doodt noch frifch, ieughdich,

iappigh, en vol vcrfch bloedt ghevonden is.

Een mirakel ilTer aengaende'tvier, daer Ignatius en Xa-
uerius beyde t'fanien,d'een foo wel als d'ancier,deelin heb-

ben:want foo den brandcjdic te Florencen ontllaen was, en f' -f'"-

alreede een groot deel huyfen vcrflonden hadde , in't huys ^^^""^

van ecnen borgher mctnaemDonatus Franeifcus Galligay w^f s.

begonll te vatten; is dcfen voor al het volckop fijne knien l£'-'»"'-'y

ghevallen , en heeft eenf^aders aen fijne twee patroonen

Ignatius en Xauerius de bcwaernilTc van fijn huys beuo-

len. Nauwelijck hadde hy fijn ghebedt ghefp roken, of

beyde de Heylighen komen te hulpe, en vertoonen hen in

cenen fchijn,die fclue'rlicht van't vier verre te bouen gingh.

Men hoorde datlemet menichelijcke ftemme hunnen die-

naer moedt gaucn, ende men fagh dat den windt, die den

brandtleer verbreydt hadde,daedehjck gingh nedciiigghen,

ende de vlammen uyt gaen.Soudc op defc niet pallen 'tghc-

nc den H. Apoftel (eght: Sy hebben de hra<:ht desnjitrs ^^-Hebr.n.

gheblufcht} H.

Niet min en heeft inPolcn den SaehghenStaniflaus K-o^-doorSttt-

ka ghedaen , als hy vele iaeren nae fijne doodt met eene'"j'^f^'

fienlijcke teghenwoordigheyt cenen fchroomelijcken

brandt gheblufcht heeft. Dc{cn ionghelingh plagh, ghe-

duerendc fijn leuen, ioo van liefde te branden, dat den iw-

wcndighen brandt fijns herten noch van het leuendigh-

makende fap van binnen , noch vande natte ende koude

doecken, dicmcn op fijne borlle van buytcn leghde, fonder

M m m 2. mira-



4^0 EERSTE EEVWE DER SOCTETEYT lESV.

mirakel konde ouerwoiineii worden. Hoe wel dit aen hen»

alleen niet en is eyghen glieweeft. Op de liefde van Ima-
tius, als hy 'swinteridaeghs rot den hals toe in eenen killen-»

den poel omtrent Parijs ilondt, om den brandt des vleefch

in een wulps gliefel te ftelpen, pallen al mede de woorden
Cant.8. vanden bruydegom ; Haere lampen zj^n als lampen des n^ier»

^' ^' ende der <-vlammen. Vele "dateren en[uilen de liefde met konnen

uytblttjfchen , noch gheene 'uloecm en fuUen die ouervalJen.

Van ghelijckeen ghewelt moefte den brandt van Xauerius*

wefen, die de kleederen van fijn borft afrrock, om 'tlierte te

verkoelen, en luyde uyt riep: 'tls ghe7toegh , o Heere^ ick^ en

han 7Üet meevj'tis ghenoegh. Niet minderen was dien van

Petrus Faber,alshy menighraael in vollen winter, niet

teghenftaende fijn bloodt lichaem metfneeuw ouerdeckc

was, in 'tvier Icheen te ftaen, en van hitte te blaken.

êldor An. Watfal icknu fegghen van P. Anchieta die wy bouen
chietam

j-j-jelden? hoe dickwils is den brandt van fijn herte ghedue-

lien! rende 'tghebedc omtrent fijn hooft met blinckende ftraeleii

uytgheflaghcn? Als hy niet alleen de plaetfe rondom daer

mede verlichtede, maer tufTchen 'tghefangh ende ichijnfel

derEnghelen, als eenen nieuwen Kerft-nacht vierde? Hoe
dickwils hedt hy teghen d'onverdraeghclijcke hitte der

fbnne nu de locht met woleken ouertrocken,om dat hec

aerdrijck met fijne vruchten nietganfch en foude verdor-

renj nu den brandt des hemels met een' onverwachte fcha-

*P ^'*' duwe ghebroken.'als hy bouen het top-feyl der ichepen een

ander vandc vederen der voghelen uytfpande, die hy met

een woordt van alle kanten dêde acnkomen en op ilaenden

voet vergaderen, met laft vandc menfchen t ouerlommeren

die nu begonften van hitte te IVicken.Die fulck eene maght
ouer 'themclfch vier vande braedende fonne hadde , is't

wonder dat hy 'taerdfche foo lichtelijck ouerwon , als hy
mee
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met een enckcl teecken des heylighs Cruys de verfchouw-

de handt aen een van d'onle iii't Collegie vande Bahya van te'Sahjat

alle pijneende quetfiiere ghenefèn heeft?

Hier diende nu wel P. SpinoLi, Chimura, Camillus, en

foo vele andere brandt-ofFerandenvande Nieuwe wereldt

byghevoeght; dan defe hebben hunne plaetfc onder de

Martelaers alrcede ghevonden. Euen-wel ibo en magh ick

hier onder ftil-fwijghai nietvoorby gaen die twee Apo-
flolijcke mannen van America P. Rochus Gonzales dc^oor-T.

Sancla Cruz, en Alphonfus Rodrigues : waer van den
^ifj^i^f

eenen oocknae fijne doodt noch ghepredickt heeft. Sy en ^i-

waeren nu beydegader door het opruyen van eenen uyt- p^^o"/^

ftrijcker met naems Nezii, die fich voor Godt uytgaf, ^"^
ƒ*"

wrecdelijck vcrmoort, als de Barbaren hunne lichaemen

inde capelle ende hutteken van hun wooninghc(ibo als het

van tackcn en ftecken by een gheraept was) ghelleypt heb-

ben, ende 'tvier daer in ghefteken, om die fèfFens te ver-

branden. Maer foofe 'sanderen dacghs ter plaetfe keerden,

meynende datfe anders niet als d'alTchcn vande doode

lichaemen en fouden vinden , hebbenfe die van't vier heel

öngheraeckt ende onghcfchendt ghefien.Hicr oucrfeer ver-

flaghen, worden eaie ftemme ghewaer, die nu niet uyt

den mondt van P.Rochus (dien t'famen met hethooftheel

verplet ende vande fchouderen afgheruckt was ) maer uyt

den cronckjCnde ghelijck uyt het herte van'c doodt lichaem,

henen quam', ende defe Barbaren met befcheydelijcke

woorden aenfprack : Waeromhebdy my w^en^oedtjonfligheTi Litters

njntndt doch foo deerlijck,om halsghelraght} my fgghe tek^ die P-F"nc.

rufio beminde , ende uyt gheen andere reden , als om w^e fa- prouin-

ligheyt hier te landeghek^men l^as? Ghy hebt l;>el mijn lichaem ciaüs Pa-

ghedoodt, maer mijne fele gheenffns , de Ifielcke met Godt ende '^^^'^^"''

fjne Heylighen mder eenlpigheyt in 'zireurghdt leeft^ ende fal nj

Mmm 3
eer
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ter Ungh te bate karnen tnde firaffv die ghy om defe moordt

<-verdie»t hek.Met defe ilemme, die hen hadde moeten toe

Icedtwefen beweglien , zijnfe voor dien tijdt noch meer

verbittert gheworden , hebben dat lprekende hertc uyt

•fijn lij
t-' gheruckt, endein't vier gheworpen. doch te ver-

gheefs: want 'tfelue met de lichacmen, niet teghenftaende

aatfe tot dry reyfen toe met menighte van houdt nieuw
voedfel aende vlammen gauen, altoos heel ende onghe-

krenckt ghebleuen is. Dit al hebben naemacls meer als

vijftigh Barbaren inde teghenwoordigheyt Van vijf Re-
Iigieufe mannen, en vele loo Spaignaerden als Indianen

eenpaerlijck ghetuyght. 'tGheweldt vande liefde Godts,

die dit herte lenende vermeeftert hadde , gaf acn 'tfelue

kraghtom allen iiytwcndighen brandt te wederftaen: als

door P. oock al mede dede aen P. Maftrillius, die onianghs in'c

Mafirtl- iaer vijf-en-dertigh inden tocht teghen de Mindanaoilen,
^'"^' daer hy de vix^orie oock voorfeydc, eencn kloot van't

grof ghefchut op de borif (die hy al ftaendc affchuddede)

ontfanghen heeft, fonder voorder letfel, dan alleen dat fijn

kleedt tot meerdere verfekbrindie van't mirakel doorboorto
wierdt.

Mirake- Van't vier komen wy tot de locht ende de winden. Hoe
l€ni»de rnenighmael is in Ignatius, Xauerius, Anchicta, ende meer

''

' andere waerachtigh bevondai , datfe -handelden bouen de
Pfal.103.

y^jgf^gf^ ((g^ "binden, ende de ie\\iZ'-uoortbraghte7t uyt de "Ver-

p'ral.134. borgbenfcbatten, iaedcfeluc 'tghe'^igbt van ecne gheftaedi-

7- ghe onderdaenigheyt aenbongljen j' Nu waerenfe opgheto-
lob 28.

^^j^^j^^ vander aerde, en honghen inde locht- nu ghebodenfe

d'onwederen en calmtenop de zee^nu wierdenfe fchier op

een ooghen-bliek tijdts vele mijlen weeghs van d'eenc

door 5. pl^ietfe op d'andere vervocrt.Ignatius was op den feluen tijdt

iinmas, t'famentw Roomen ende te Geulen: hy fcheen oucr wegh
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te vlieghen als hy de reyfe van Parijs nae Roiianeii ficck en

nuchter op eene leer korte wijle aflcghde: quamnae fijne

doodt tLillchcn hemel ende aerde, tehulpe aen een kindc

te Ferraren, 'twelck ioo't fijne moeder al fpelende uyt dc« f^r-

venfier ontfchoten was, is door't aenroepen van fijnen hey- ''^""'

lighen naem inden val felue te rugghe opwaerts ghcdre-

uen, ende tuflchen d'armen van lijne moeder door een .^

onghchoort mirakel ghckeert . Xauerius rcyfende nae door s.

China, was feffens op twee fchepen teghenwoorcligh,cnde '^'-^^'"'"^

hiel de winden in bedwangh;braght teghen windt de ias^h-
^^

'

te wederom, die van't oorlogh-fchip door onweer ontflin- Jl^'^^'^f*

ghert was; voerde vijf daghen langh ecnen koop-man
van McHapor,die fchip-brake gheleden hadde,op een berde

door de baeren van d'onftuymighe zee tot op 'tilrandt daer

hywas t'fcyl ghegaen : wclcken tijdt ghediierendefchecii

met den feliien altoos te fpreken, daer hy nochtans te Me-
liapor in fladt was

,
ghelijck eenieder ghetuyght heeft.

Anchicta wierdt dickAvils vervoert, ende verdween uyt der door^n,

menlchen ooghen om met Godt te handelen , achterhaei- f^"'^*'-

de baervoets oock de fnelfte peerden
,
ghingh fchier op

een ooghen-bliek tijdts vijfthien mijlen verre, en keerde

verrichter f-ikc, Tonder darmen hem mifte ; haelde op min
als een half ure na dcnBreuier, dan den MilTael, die wel
iêuen mijlen wecghs van daer waeren.

De hcyr-krachten der duyuclcn , die door onfe lochc ^^^ghf

fwieren om Godts fchepfclente bcfchaedighcn, moeten ons r/"«^/Jg

al mede dienen om dit beloop van reden ter eere vande dnjnclen,

Societeyt te bcgrooten. Ignatius heefter menighe reyfen

den fpot, ghelijck als met koot-ionghers, mede gnehoudcn, lanatiu,

nü floegh hy{e met flocken, dan verioegh hyfe met fijnen

naem al leen,oft met fijne brieucn.Xauerius vernagelde ouer •j^''« S-

al hun fiiaterende backliuys inde afgoden , verdreefïe uyc
^'^'*'^"*'>

de
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de leuende ende doode tempels , fteldenfe toe eeneu fchimp

«Slw-"
^^^ verwijt oock vandekleyne kiiiders. Staniflaus verioegh

hem dickmael onder de ghedaente van eenen fweiten Iiondt

eer hv noch inde Societcyt quam. 'tSoudc te langh vallejj

alle de wondere daeden in't befonder te verhaelen, de welc-

kedooronfe Heyliglicn teghen de boofe ghccften verricht

zijn j doch en kander een oft twee vande doorluchtighfte

weder- niet voorby gaen. Te Scnen in Tofcanen was in't iaer

tm van ^^ jy ^xi. cen ioiighe dochter, die twaelf iaeren langh niet

tifti te
' alleen met vrandt fpoockfel ghequelt en vervolght , macr

Seiie», oock met harde imijtinghen daghelijcks vande boofè

vijanden ouervallen wierdt. Defe hebbende uyt deuotic

oüer haer het beeldt van S. Ignatius ghenomen , heeft be-

vonden dat het aen haer voor eenen fchilt diende ; want
foo dickwils als dit helfch ghefpuys op haer aenquam , en

fy 'tbeeldt daer teghen aen ftclde , ftonden alle de duyue-

ien maghteloos, en moeftcn hen met een ijd:l ghetier, al

hxuylende, en teghen I^natium uytvallende, vertrecken.

Maerals't op eenen tijit ghcbeurde, datlè dit beeldt liet

vaeien , om te proeuen of oock inder waeuheyt door de

verdicnften Ignatij, oft wel door andere heymelijcke re-

den den vijandt bedwonghen wierdt j foo heeftfe met een

groot ghedruys defe donckerc gaften wederom op haer

nen aenkomen, ende metcene menighte van daghen diefe

ontfingh, voortaen ghekert, datfe 'tbeeldt cnde de deuotie

tot hacren weldoender nimmermeer en moefte vcrlaeten,

ghelijckfe oock tothaer groot welvaercn niet meer endede.
te Mi- Noch wel foo doorluchtigh is 'tghene dar in't beghin-
ra fia,

^^j ^^^ ^^ teghenwoordighe eenwe aende Princeffc van

Mirandtila ghebenrt is: de welcke nae datfe langhen tijdt

de ghewoonlijrke bannen en uytmaeninghen der H. Kerc-

ke teghen een heel rot duyuclen ( waei mede fy befetea

was)
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was) te verghecfs ghebruyckt hadde, heeft ten laetften den

H.ïgnatium aengeroepen,vanden wekken Ty foo haeftigh-

lijckendc wondedij ck gheholpen wiert , darter twee Bi-^"^*^!*

fchoppen , die van Modena ende Rhegio,vanden Apofto- cap.n.

*

lij eken Stoel tocgheftelt zijn gIieweeft,om de fake t'onder-

foecken , ende den Paus, ghelijckfe oock ghedaen hebben,

van dit mirakel in alles te verrichten.

Hondcrt en hondert dierghelijcke zijnder aldus ghe-

fchiedt : te Modena in Ptalien acn vier edele ionghvrou- te Mo-

wen, in Spaignen aen eene ionghc dochter, die van haer '^""''

moeder voor de duyuclen vervloeckt , van dry der fel-

iier befeten was ; te Molsheym in Duytflandt aen eenen te Molf.

ionghman, die fijne moeder eenc toouererffe by handt- ^9''"-

fchriftmet fijneyghcn bloedt aen den boofcn vijandt tot

een eeuwigh verdragh ouerghegheucn hadde. Sy wierden

allegader door deverdienften vanden heylighen Ignatius

verloft, defen heeft oock fijn handt-fchrift wederom ghc-

kreghen.

Wat het derde element van't water belanght
,
gheen ifler t-^'>*;-

dacr onfe Heylighen meerder maght in betoont hebben. ^.^"^H

'

Ignatius heeft in't iaer 1618. te Genua eene dochter ztndoorjinte

hare moeder wederom ghe2;heucn, die nu een mij Ic wecghs /?''f
'"**»

in zee ghedreuen, nae datlè een goede wijle tij drs in den "^^^"

grondt gheleghen hadde , is bouen 'twatcr komen vlotten;

op 'twelck fy dry uren langh vanden heylighen man , die

hacr in't gheiclfchap van een deel Enghelen ghcduerigh op-

hiel, en verfterckte, gheruflelijckghevoertis, tot datfê van

cenen grondt-fwemmer daer toe iiytghefonden, ontdeckt en

aen landt ghebraght,frifch en gheiondt aen de moeder ( die

middeler-tijdt den H.ïgnatium te hulpe riep)ouergheleuert

gheweeft is.Op eenen anderen tijdt heeft hy op den dorfch-

vloer veeenen huyf-man 'tmirakel van Gedeons vlies ver-^ N n n nieuwti
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nieuwt : want foo door eeneii grooten flagh-reghcn alles,

rondom in't water fwom , is de pUetfe alleen daer fijn

graen lagii, 'twelek hy aen Ignatius beuolen hadde, droogh
cnde onbereahent ghebleuen.

<ioor Xaueiius heeft inde Peerl-virdierije een kindt dat in den

tiwTtZ P"^ verdroncken was, ende nu ter aerdé gedraeghen wierdr,,

Je Af/-/- vande doodt verweckt. Hy heeft fijn wonderdaedigh
vtfche- kriivs , dat hy om 'tonwcder te fliflen in zee gheworpeii
^'^'* hadde, door eene zee-krabbe, die't hem korts daer nae op

den ocuertuflchen fijn'eyghene handen Icuerde, wederom
ghekreghen. Hy heeft het oiidt en verfleten fchip vaii la-

cobus Pereyra , 'twelck nu van al die daer op waeren door
onghenade van*!: opfwillende clement voor verloren ghe-^

houden wierdt , niet alleenlij ck voor die rcvfe met hettccc-

ken des heylighen kruys,maer voor altoos bewaert , voor-
feggende dat het door gheen tempeeft altoos, maer van (dïs

inde hauen, fondcr iemandts fchade , naer vele zee-vaerdeti

( 'twelck derrigh iaeren daer nae eerft ercomen '^) te gronde

foudegaen. uyt welcke prophetie ghefproten is,dar,elckeea

fijn leuen en coopmanfchap op dat betrouwende, 'tüfèliienu
niet meer'tfchip van Percyra,maer vanden heylighcn Pater

vf de ghenoemt wierdt. Hy heeft op de reyfe nae China^^in't by-

^cit

"*' ^^^^11 van meer als vijfhondert menfchen ( onder de welcke
vele Sarafijnen en Barbaren waeren , die't al ghefmaeckt en
tot landens toe ghedroncken hebben ) met fijn ghebedt het

fout nat van de zee , daer hy alle de vaten mede hadde
doen opvullen , in (bet en drinckbaer water verandertr

door welck mirakel vele ongheloouighe tot Chriftum be-

keert zijn.

üoorAn- Auchieta heeft menighmael 'twater in wijn verandert.*-

(him, bouen dien noch in't Vincentiaenfch Collegie , daer ghe-

breek van olie was , twee iaeren langh d'ijdcle kruvcke fbo

^ veel
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veel doen uytgeuen, allTer tot den behoorlijc^cn noodcdrufc

vcreyfcht wierdt , in't een Chri stvm , in'c ander Eliam,

maer int derde dat ick gae verhaelen, oock Moyfèn naevol-

ghende. Hy was, loo't nu leegh ebde,verre van't ghewocl "P "^^«^

der vifchers, om beter in eenigheyt te bidden, op den oeuer "^^^^g

vande zee gaen fitten : alwaer met Godt in eene diepe op- z.ee,

gheto|henIieydt befigh , en heeft niet ghemerckt dat den

vloct leer fterckclijck wederom aenquam.Dns is hyer eenige

uren blij uen fitten,tot dat hem fijnen mede-ghefcl ghemift

heeft: den wekken heel beladen fijne voet-ftappen volghen-

de , fagh hem ten laetften diep in zee met d'ooghen op-

waerrs nae den hemel fitten , 'twater van't ftrandt af tot by
hem toe van ter fijden als twee mueren, van bonen als een

welffel vaft Itaende^ {onder den heylighen man eens aen te

raken. Wat Ibiide den mede-ghefel hier doen? dit forghe-

lijck hol ingaen ? hy en dert niet. den Pater van verre roe*

pen? die en hoort niet. hy verftout ficheyndelijckjengaet-

tcr nae toe,ftoot endetreckt hem om uyt te komen, 'twelck

als nu ghcfchiedde , ende den Pater voorghingh , viel hec

fluytende water foo dich» op de hielen van den Broeder»

dat hy van vervaertheydt heel beftaen wiert, en voor-liep.

Doen faghmai dat 'twater de heyligheydt van Anchiera

noch eens ontfagh , foo verre altoos achter blijuende , dat

gheen van beydc tuflchen de wilde baeren wandelende
•in't minfte bclproeyt en wierdt : duerende dit mirakel, tot

datfe nu buyten perijckel op den drooghen ocuer waeren,

als wanneer de zee heel toegheloopen en gheflocen is. Hoe,» je

dickwils heeft defen Heylighen de woleken des hemels nu "woic-

gheopent, dan ghefloten, om rcghen te gheuen, oft te wey- '^"*

gheren? hoe dickwils de zee ghekalmt ? 'tWclck P.Silueria door sa-
al mede gedaen heeft,wiens doodt lichaem inden vloct ghe- '*«''''*•

worpen,defchadelijckcciocodilen daeruyt veriaeght heeft.

N n n t Maer
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Maer wel 'tgliHuckighfte mirakel dat Anchieta met hct-

waterdede,was voor den aermcn Brafilot,die fbnderdoop-

icl gIieftoruen,iuyft voor. foo veel tij dts van hem ten leuen-

verweckt wierdt ^ tot dac hy glicdoopt zijnde, nacdenhe^
mei raoght gaen > om d'ecuwighe faligheydt te ghenie-

ten^

^Cira^ 'tLaetfte element is de vafte aerde , hoe wel die al mede

d'l^rdT w^de bekeeringhe vanden H.Ignatius, tot een voor-teccken

doorjïtite van haere gheheele vernieuwinglie, ghebeeft heeft. Boueii

/^»4f*w,cie twee hondert mirakckn die alrcede wetcelijck van. fes

hondert en vijf-en-feuentigh ghetuyghen bcveftight zijn,

ghcbeurender dagclijcks noch ontallijcke,die te langh wa-
ren, te verhaelen: dit fal ick alleen in'c kort fegghen ,. dat hy

ilie ver- noch leuende aen eenen fekeren LifTanuSjCn nae fijne doodt

doode
^"

^^^^ verfcheyden doode te Manrefa , te Fribürg , in Mexi-
ver- co, en nu onlanghs te Monebrega eens Medicijns foon

Y&c '^^^^^^^ wederom ghegeuen heeft. By de welcke is't datmen

nonizat. ^u de moeders endc kinders voeghen wilt ,, die hy ghedue-
helpt de _ rende den arbeydt bewaert heeft , nauwelijck faUneneeni-

In^deZ^
ghe plaetfe vinden,daer fi j nen naent bekent is,ofhy fchijnt-

4rbejdty ter uyt in dierghelijcke mirakelen^ waerom oock in fulcken

ghevaer fijn heylighdom (als van eenen patroon der vrou-

wen die in't kinder-bedde zijn )ouer al verfocht, en met

beloften aen Godt vereert wordt. Maer gheene fake is voor

hem te krachtigh: kreupele, lamme, blinde,dooue,ghich- ^

tighe , waterluchtighe , heeft hy ouer al en onuerfchey-
gheneeji dclijck ghcucfen. TeGandien alleen zijn. 7 z. mirakelen

%ckrln': wcttchjck aenghcteeckcat , niet min te Manrefa, noch te

Monebrega, daer op twee maenden tijdts acht, foo mancke

als kieupde , fes bHnde, veerthien verfcheyden andere fiec-

ke ghcholpen, ende bouen dien noch twee doode voor fijn-

beeldt verwecktzijn,Soo menighvuldigh zijn in defe laetfte

ftadc
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fladt fijne weldaeden , dattcr oiilanghs op min als vier we-
ken hondcrt mirakelen by ks ghefworene Notarillcn te

boeckegheftckzijn.

Alibo vele heefcer Xauerius ghedacn , vanden wekken door

d'Indianen noch heden-sdacghs CThetuyghcn, dat het een mi- s.Xaue-

rak^l is , mdten hy maer een "^eymgh tijdts ophoudt njan mirake- n i^co-

bn te doen. lek en fal niet anders vanhem iègghen als Nico- hus F?-

laus Zambeccarus in frjne lof-reden ter eercn vanden Hey- "^.'" ^"^~

lighen inde teghenwoordigheydt van Gregorius den X V..^^"^*

ghefeydten heeft:, te wctcn^dat de memghte njanjijne mirake-

ten foo groot^ende defelfiemheydt foo Iponderlijck^ü , dat men in-

der "^xerheydt magh houden fiaen , da.t hy met min als iemandt

'-uande groote Apojielen gedaen en heeft. Dat hy ten minjien f^in-

tigh doode •-verl»ecki heeft , ende onder defe eenm te Comorino die

albegrauen loos(om de Heydenen die'r teghen1»oo' digh "^aren^tot

het ghelooue te bekeeren ) onder hetfermoon heeft doen opfaen^

ende ghefondt nae huys ghefonden.

Moght ick defe materie nae verdienden wij tloopigher^oör A-
vervolgen,wat en fbudc hier van Aloyfius ende fijne welda- loyftwy

den in Itahen, van Stanillaus in Polen , van Borgia in Spai- /^^"'^

gncn,van Sikieria in Afrijcken, van Barza:iis in Indien, van Borgm,

Canifius in Duytflandt , van LefTias in Neder-landt, van sUtteria,

foo vele andere Marcelaers en Belijders, wekker heyligh- cI^T^'
heydt de gheheele wereldt door met mirakelen vereert is,/-^,

niet te fchrijuen vall.n ? 'tware eenen dool-hof fonder eyn- ^'^Jf"*'»

de dcfen wegh in te gaen,cnde daerom fal ick dit capitel met
lofepRlis Anchieta dien wondcrbaeren Apoftel vande Weft- Anchie--

Indien befluyten. Op hem paft eyghendijck 'tghene dc'^-

heylighe Schrift van Dauid fèyde : Met de leeuloen heeft hyLcói.

ghe^eelt als met hmmeren , en met de beyren heeft hy ghedaen^.'^^-i*

als met de lammeren der fchaepen. Luypaerden , bauianen,.

wilde-iimmen, iae oock adderen en llanghen weeren fijn

N n n 5. daghe-
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daghelijcks ghefelfchap, die hy ouer handt ftreelde , en als

offe redelijcke creatueren geweeft hadden,hen doen en laten

beual. Hy iagh niet alleen de ghedachten der menfchen tot

inden diepllen gronc der herten,ma6roocktoekomende din-

ghen, iae fchier al 'tghene dat de heele werelt door mercke-

ïijcks gefchiedde:waer onder naementlijck de doodt vanden

Coningh Seballianus van Portugael was,die hy met tranen-

de ooghen in't iaer J578. in Braiilien op den fekien vierden

dagh van Oogil-maendt vertelde , allTe in dien onghelucki-

ghen veldt-flagh in Afrijcken ghebeurde.

HET SESTE CAPITEL.

Vandm roem die de Societeyt door degheleertheydt

m denghdt ghenj<ruonmn heeft.

Geiten-
*' 'Was betaemelijck dat de Sodeteyt,dic van Godt te-

heydt en J^ ghen d'onwetenheydt en d'ondeughdt der wcreldc

aln^de
' opg^^recht was , van wijsheydtcnvandeughdt ( als van

Socie- de twee vernaemfte middelen , die tot haer eynde dienftigh
teytgloe- ^aeten ) foude verfien wefen. Hoe defc inden H. Ignatiiis

l'*"'^ uytghefchenen hebben,is bynae kennclij cker acn heel Chri-

ftenrijck , als het van ons behoort ghefchreuen te wor-
den: doch om dit pondt , 'twelck wy nefFens andere oock

van goeden aloy en ghewight ontfanghen hebben , niet

onder d'aerde te begrauen 5 fullen tot Godts ecre (die doch

den oorfprongh van alle gheleertheydt ende deugndt is)

S. /^«4-*tfelue al mede ten toone ftellen. Al en begonft Ignatius ten

tins dertigh iaeren maer te ftuderen, heeft nochtans fbo wel in

"MTeFier ^^^^ natuerlijckc ende bouen-natuerlijcke wetenichappen

en Do~ aenghenomcn , dat hy nae een ftrengh onderfoeck vande
^**''» Sorbona, Meefter en Doótoor te Pariis ghepafleert is. Wel

is
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is waer , dat hy fchijnt al langli te voren een ingheftorte heeft een'

wetenfchap ghehadt tz hebben, waer door hy die diep- '»<?^/'""-

iinnighe verholenthcden van d'aldcrheylighllc Drijvul-J,' ^^5"'*

dighcydt verflaen ende bcfchrcuen heeft : gheUjck dit ver-

moeden al mede door dat boecksken van fijn' Exerciticn

verfterckt wordt , daer liilckai verberghen fchat van op-

rechte wijsheydt, als oock inden bocck van fijne Conftitu-

tien,in bcflotenis,dat onfe vijanden fekie hen daer oucr ver-

wonderen. Dan, ghehjck noch den H. Thomas , noch den

H. Bonauentura dies te mindere gheleerrhcydt ghehadt en

hebben , om datfe fchier al hunne wijsheydt '-vanden Vader ^-^cob. i.

der lichten uyt den hemel ontfinghen : alfoo en is oock de
'''*

wetenfchap van Ignatius iikt min te achten, om dat hy van

Godt felue in vele dingh^fonder menfchelijck toedoen

ondcrwefen is gheweeft.

Sijne kinderen hebben vanden be^hinne der Societeyt af

door defen fchijn alfoo aen de wereldt ghebloncken , datfe

hier om by de H. Kercke in'^t Concilie van Trenten vergae-

dert , iae by de ketters felue tot noch toe bouen alle andere

ghelcerde mannen aenfienlijck gheweeft zijn.Een ieder ver-
^-/^^y^/,,»

wonderde fïch ouer de wijsheydt die daer inden boefem dcK ghe-

van Faber, Xauerius, Laines, Salmeron, laius, Canifius '"'''^'

ftack. Defe zijn ghevoU^ht inde ghefchillen des gheloofs X'J.""^^

Poflcuinus, Gretferus, Valentia, Campianus, Becanus, Scn- cietepy

banius,Cottonns, en die voor al moeft ghenoemt worden,

Bellarminus . Inde uytlegghin2;he der heyligher Schriftuere

Toletns, Serariiis , Pererius , Ribera , Lorinus , Caflrius,

MalJonattis, Sa,Barradas, luftinianus , Gafpar Sanchez,

Prado, Villalpandus,Cornclius . Inde Scholaltijcke Theo-
logie Molina^ Suarez, Vafqucz, LefTius, Riiiz : inde Morale

HenriqueZjAzor, Reginaldus, Filiuccius,Layman, Thoma.s
Sanchez: wiens heerlijckftuck van'c Sacraiiient deshou-

welijcks
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welijcks als den Paus Clemens den VIII. mee verwonde-
ringlie ghelefen , eii daer by vande onnqofele onbevleckt*

lieydt fijns leuens veiilaen hadde, gafghetuyghenifl'e,dat

Jiy meer eenen Enghel als eenen menfch was.

Wie foudefe allegader jconnen bybrenghen, die op de
Jieylighe Vaders , vande volmaeckcheydt , vande ghefchie-

xienillen der tijden, vandePhiloibphiej vande Mathema-
-tijcke, iae oock van alle fciencien en vry konften met groo-

«ten roem van diepfinniglieydt ende gheleertheydt hunne
'boecken hebbai uytghegheuen ? Daer is eenen befonde-

ren lijft af uytghegaeii door Ribadeneira, ende wordt noch
eenen nieuwen befchreuenjden wekken defer ende aller an-

dere Auteuren naemen ( die w^y ghedwongheii zijn hier

leercn^ achter te laten) met eens ieghqjl^ks lof-fchrift vervaten fal:

fehier 'e fal ghenocgh zijn hier te bemercken , dat 'tmeerdere deel

'z;nu!er-
v^nde Vniuerfiteyten der wereldt ons voor haer leeraers

fteyten. oft medc-lectaers aenghenoraen heeft.

Ghetuy. Waer by ick niet meer als twee loffelijcke ghetuygcniflen

ghenijfe wil voegenjd'eenc vanden Beyer-vorft Albemis,die in't iaer

""Tf^ _ ^ 5 ^ °- ^^^ ^^ Societeyt noch heel iongh was,deie woorden

levf der ^cn onfen Generael P.Laines fchreef: IJfer Tt^/ eenChrifien

Socie- menfch , die ftch niet grootelijcks ouer de uytjkkeiijcke gheleert-

^y*' heydt <-uan V. Eer'tf. kinderen^ ouer hun deughtfiem leueny ende

der ketteren maght door hen befchaemt en ghebroken^niet en fal

rverheugken ? VFaer <-uan Ti^ aen V. Eer"^. ds Vader ^van foo-

d&enighe kinderen ^eel ghelucks bieden^ te meer om dat loy ho'

fen dat enckelijck. door hun <-ulijt en toedoen den brandt dfr kette^

rijen heet uytgeblufcht , ende den ouden luyHer njande Catholijcke

Lib de
Religie '^eder^m opgherecht^ende fchijnbaerftl'^orden. 'tAnder

Orig. ghctuy^^hen is van Florimnndus Remondus, die van onfe

^'^^^' Colleo;ienfprekcnde aldus fcght: In defe Collegien is ten ouer-

groot ghetul der lefuiten , 'Tjan laelcker gheleertheydt fukk^nghe-

rucht
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ruchtü y tUt hetfchijnt dtitfe oock^al/e --verVallene leetenfchap

Hederom fuüen oprechten. Nae welcke woorden fijn' acn-

fprake tot ons kccrende, Maer ghyltedeny fèght hy, o cnrer^

"^mnelijck^ en onyermoeyt ghejlacht njanden njromen oAclnlkx,

zjjt ( fio '^ygheloouen ) ayt den hemel tot ons ghefonden , op dat

ghy eens van defe langhduertghe en deerlïjcke oorhglj€ der kette-

rijen eengoedt eyndejoudt waken. Aen ulieden ü^ghelijckjer-

tijdts njan éMercuriuj aen VlyJfeSy dat heylfaem kruydt Moly

njan Godt gheiont , om de groote menighte der menfchen , die

i-uande toouerejfe Circe , de ketterije fegh ick,, aireede betoouerty

en in beefien-gelaet Verandert zjjn, leederom in hun oude gedaen-

te te flellenyoft die'r noch niet afgheraeckt en zijn, 'X>an h^er on-

heyl endejlimme ranck^n te ijerhoeden . Van uhcden, 6 alder-

kloeckfi€ heldeny^jer'^acht de helfche Hydra haeren laetÜenJlagh.

'tls doch ghejioten : ghelijckTroia onder Fyrrhti^ , aljoo meet de

ketterije onder ulieden a/ergaen ende njernielt "borden . En
fchoon utpe ojerdienHen ende moeyten nae behooren <^an een ieder

niet aengenomen oft ojergolden en ipordenyCn laet daerom niet w^e

Vicïorie te verrolghen, tot datghy den vljandt ganfihelijck^onder

de '-voeten brenght , ende ouer den feluen mooght triompl)^re>7.

De dcughden, de welcke aen defe gheleercheydt den luy-

fter gheuen , waer mede fy voor Godt ende de menfchen

als fchijnfel desfirmaments, en alsferren in d'eewïaighe eew^ighe- Daniel.

den blincken , zijn nacmcntlijck defe dry, die den Paus Gre-
'^'J^^

gorius dm Xlll. nae een rijp bemerck,bouen andere inde nWf»
Socicteyt met verwonderinghe bevonden heeft-, foo diepe ^^^^•

oodmoedigheydt en mifichtinghe fijns fclfs in fulcke wij^-^Tc^.'

heydtjfoo groote liefde,ende eendraghtigheydt van willen, ^^rWf»

in fulcke vcrfcheydenhcydc van natiën, foo Enghelijcke cn'"^'
^°'

onbevleckte reynigheyt 111 fulcke iongheyt : welcke paerin-
'"^ "-^

'

ghen van deuCThden,ghelijckfe anderfiins felfaem zijn,alfoo

te meerderen lofvcrdienen,allib uytftekelijck in eenige Rcli-

O o o gieufe
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gieufe vergaederinghe ghevonden en onderhouden wor-
De eer- den. Wy hebben vanden beghinne ons befte ghedaen, en,

^^'^^he'
^^^^ ^°^> nod\ doen om die te vervolghen. Ghehjck

leertheyt docn Laines en Salmeron, die als Paus-Theologanten tot

metgroo- hctOoncilie van Trenten ghefonden waeren, ende in't fel-

mo7dï?h-^^y met uytftekelijeken roem van gheleertheyt , onderde

hejit. trefFelijckfte mannen vande heele wereldt daghelij cks ver-

keerden, de kinderkens achter ftraeten den Catechilmus-

ghinghen leeren : ghelijck docn Xauerius en Barzaeus,

die groote ApofteLcn vande Nieuwe wereldt, by Co-
ninghen ende Princen om hunne wijsheyt ende predika-

tienfoo vermaert, met een belleken de wichters ghinghen

tot de Chriftelijcke leeringhe vergaederen : ghelijck doen

Canifius en Lancilottusjfoo groote Doóloren en Predikan-

ten alfle waeren , den eenen in Sicilien, den anderen in In-

dien, de letter-konft en andere leeghe fcholen leerden: ghe-

lijck noch doen alle d'Ouerfte vande Profef-huyfen ende

Collegien , iae oock alle de Profefien inden aenvangh van

hunnen ftaet,oft graed , den tijdt immers van veertigh da-

ghen hen verontledigende om d'onbeiaerde iongheyt inde

fondamenten des gheloofs t'onderwijfen. Alfoo wordt dit

ghebruyck noch hedenf-daeghs met de felue nederigheyt

t'alle kante onverbrekelijck op d eene oft d'andere maniere

onderhouden. Hoe vele mannen van verftandt , die tot

hooghere ampten bequaem zijn, hoe vele van Princelijc-

ke af-komfte, die in Houen van Keyfers en Coninghen
opghebraght , gheen ander ghefelfchap als de groote der

wereldt en hanteerden , houden hen t'onfen huyfe befigh

met de kinder-fcholen, ende d'aerme iongheyt, foo wel op
de dorpen als in de fteden t'onderrichten ? Hoe vele mee-

ftcrs,nae datTe de Godtheyt oft Philofophie inde Vniuerfi-

teyten met grooten lofvoorgelcfen hebben^fietmcn hen tot

de
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de verworpene gliedienftigheyt der foldaeten inden legher

en elders in gevangen oft gaft-Iiuyfen vernederen? Dele oot-

moedigheyc dochce aeneenen verniaerden Dodoorvandc
Theologie in ons Neder-landt al te groot te wefen 5 waer-

omhy de Societeyt verkeren hebbende die hy was inghe-

gaen, en ghevraeghtom wat reden
,
gaf gheen' andere als

oat hy noyt ghemeynt en hadde, dateer onder foo ghelecr-

de mannen fulck eene ootmoedigheyt te vinden was.

Deighelijcks ibudemen moghen fegghen vande broe- ^^

derlij cke liefde, dat het ongheloouelijck, iae fchier onmo-
'"^J"^

'"'

ghelijck is, onder volck van foo verfcheyden landen, die Uefde

doch van Ilrijdende ghefintheden ploghten te ziin,de {duC^^^V"-

met fulcken eendraght ende ghelijck-willigheyt te voeden, '^^^/IT

datfe oock den lof der eerfterChriitenen verdienen,vande ^f«4;<

welcke S. Lucas feyde: De memghte der ghener die gheloof-
'^'^" *"*'

den, hadde een berte ende eene pek. 'tGhebeurt (omwij Ie dat- Aa:!4. ji

ter gheen twee vande felue ftadt oft lantfchap in een Collc-

gieen woonen, des euen-wel niet onvermindert ifler meer-

dere liefde onder den anderen , als otfe kinders van eenen

natuerlijcken vader waeren. 'tWelck hem bcfonder in'c

ontfanghen vande gaften ende uytlanders laet blijc-

kcn , de welcke hoe onbekent en vremdt datfe zijn

;

van hoe verre landen datfe komen, niet alleen als kinde-

ren vanden huyfe ouer al met grootc beleeftheyt en her-

berghfacmheyt ontfanghen, maer oock met fulcke teecke-

ncn van goethertigheyt bewellckomt,ende van een ieghe-

lijck ghedient worden, datlè in hunne eyghenc moeders

huyfcn fulcke hertelij ckheyt niet en fouden kennen ver-

wachten. Soo datmen oft inde Societeyt, oft nerghens,on-

dervindt , hoe waerachtigh die belofte van onfcn Saligh-

maker is, A^afoo-^ie huys,ofi hoeders, oftfuftersy oftnjtider^ Matth.

oft moederj &c» omjijnen ndernnjerUet^ hondcrtfout ontfmghen
^^'^^'

O o o i fd,
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'vMgrae-ff'li cnde het eeuTHngh leuen befitten. In gheene Religie meer-
d"'' dere veifclieydenheyt van graedenals in d'onfe : bouen de

Nouitien ende tijdelijckeCoadiuteurs, hebben wy Sclio-

lafticos ofc Scudenteli, die alfoo tot hunne laecfte belofte,

( 'tzy datfe Priefters zijn, oft niet) ghenoemt worden: vaa

die hunne laecfte beloften doen , wordender fommighe
Gheeftelijcke mede-helpers (die den naemvan (^oadiutorts

formciti voeren)andere Profcflen van dry, 'tmeeft^-deel van

vier beloften, ghemaeckt. Welck onderfcheyt niet teghen-

flaende, trecken allegader eene koorde , ende fpannen t'fa-

men aen, elckeen nae de gratie diehy van Godtendede
natuere ontfanghen heeft,om de fielen tot hunnen Schep-

per ende Heere te brenghen. Nerghens hardere dienften,.

nerghens nochtans veerdigher oft foeter gehoorfaemheyr,

cenfdeels uyt reden datter geen* uytftekelijckheytoft voor-

dcelen, van koft , kleederen , oft eenigh ghemack, niet ak
leenlijcknac, maer oock ghediierende hun ampt, voor

d'Ouerfte en zijn j ten anderen oock om de goedercierene

gemeynfaemheyt, die d'Ouerfte aen hunne fijde metd'on-

derfaeten,en aen d'andere fijde om het bchoorlijck ont-

fagh en eerbiedinghe dat d'onderfaeten tot d'Ouerfte

ghebruycken. Waer uyt men vooïders fier fpruyten-, "^tghe-

Rom.12. ne den H. Apoftel aende Romeynen beual , Datfe met lief-

^°- de des broederfchaps malcl^nderen lief-hebben , ende met eerbie-

dinghe malckanderen njoork^men. Inder voeghen , dat ghy
den onderdaenighen meer uyt fijn ontfagh ende vlijtigfi

nytwercken, als den beuel-hebber uyt fijn' ontfaghelijck-

Keyt ende gheboden erkennen fult. Hierom en weten oock

van gheen voor ofc nae gaen , eerfte oft taetfte plaetfe in

procelTiCjoft aen tafel, te 1 preken; behaluen den Ouerften-,

(die ouer al d'eerftc inde plaetfe Godts moet zijn ) de reft^

vande Priefters ende gheene Pricfters gaen en fitten onder

malckan-
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malckandeien alfoo'c komt oft valcj behoudelijckdacde

Priefters , voor fbo veel de plaetfe belanght ( om de wille

vande weerdigheyt huns ftaets) altoos voorgacn, Tonder

nochtans om defe reden 'tminfte voordeel inipiiiè, klee-

dinghe, ofc de ghewoonlijcke oeffcninghen te £;henieten:

in de welcke die vande Societeyt allegadcr ghelijck ende

eenveerdigh zijn, 'tenwaere eenighen bnvtcn-ordinarif-

fen arbeydt, ouderdom , krancklieyt oft onghevallijckheyt

iet bouen den ghemeynen fiagh vcreyfchte : 'twelck alfdaii

de liefde der Oucrfte foo ouervloedighlijck verfiet, dat-

men oock_, des noodt zijnde, gheen kcrcken-ghewaedt en

magh fpaeren , om den behochighen te ghcrieuen.

Wat nu voorders de fayucrhcyt belanght, heeft gh&cneDe<Jfrde,

breedere verklaeringhe van doen,naedemael onfè vijandcn^^'"'^^^^

fcluejin wat maniere (y oock onfen naem ioecken te laken,^f;r met

dit nochtans aende Societeyt moeten toeflaen,dar, niet te-
5'"'"'"

ghenftaende grooce iongheyt inde feliicis, cii dacr-en-bo- '""«^ ^^^'

uen noch een ghemeyniaem leuen ('twelck van vele in

verfcheyden Seyndinghen onder Heydcnen,Barbaren,ket-

ters, foldaetcn, wereldtfche, fondighe peifoonen, tutTchen

duyfêndt peii:ckelen en aenftooten ghcleydt wordt ) hun-
nen handel altoos euen fceghbaer en gheftichtigh, eucn

onftraf-baer en onberifpelijck is . Oock wordt hier fulc-

ken achte op ghenomen, dat,fchoon men met andere fey-

\ci\ door de vinghcren iaghe, dcfe nochtans , die in eeni-

gherleye maniere teghen de fuyuerheyt moght ghebeuren,

fonder oogh-luyckinghe ofc ghenade met d'alderfwaerltc

pene van uytfeyndinghe foude gheftrafc worden,. Die
die punt raeckr, die raeckt den appel van onfe ooghe.Defc

Iche,.die tot den goeden reutk^ C h R i s t i foo noodigh is,
^-Cor.z-

moeren wy met alle forghc onverwelckert en onverilentfi:

houdenj defe (chooae roofe wapenen wy, bouen de door-

Ooo 3
ncn



'Inrtizb-

478 EERSTE EEVWE DER S O Cl ETEYT lES V.

ncn van Godts vreefe, waer van P.Araozius den Coningh
Philippum den II. ( als elders veihaelc is ) foo bevallijck

onderriclitede , mee den tnyn van een gliediierigh weder-

peyfen en achterdencken , dat, foo wie hier in ghebrekc-

lijck bevonden wordt, Tonder eenigh twijfel ofc uytftd

doorghefonden,ende van ons ghemeynfchap, als een on-

nut ende fchadelijck lidc, afghefneden fal worden.

Andere deughden der Societeyc, waer mede fy liaere

l's;^Uer glielecrtheyt vadert, in fondetheyt de ghehoorfaemheyt,
Societejt ijlier der fielen, ende innigheyt des ghecfts, waete ouertol-

^behm-
ligh hiet te verliaelen : doch en magh dit beloop niet eyn-

merm- den fondei lof, die wel eertijdts de Patres vande Carthuy-

i^^»- fers Orden met verwonderinghe betuyght hebben , alfife

quaelijck begrijpen kondé,hoedat het herte vande werck-

lieden der Societeyt onder foo vele verftroyelijcke bekom-
meringhen ende huns naeften dienrten , altoos door foo

gheduerighen aenhangh met Godt vereenight ende ghe*

hecht konde blij u en . Suarez voorwaer ( om een voor al,

diewelmeeft om fijne fchriften bekent is, by te brengen)

pLagh te fegghen , dat hy lieuer foude hebben alle iijnc

gheleertheyr, daer hy foo menidi iaer met gheduerighe fta-

dien foo fuerlijck ouer ghearbeydt hadde, als de vruch-

ten ende den trooft van een* ureghebedts alleen te deruen.

In fulcken weerde hiel dcfen man d'alleen-fprake met

Godt : gheduerende de welcke, hy wel onder-tuflchen foo

inden gheeft ogghetoghen wierdt, datmenfijn uytghe-

merghelt lichaem tuflchen hemel en aeide fonder eenigh

fleunfel fagh blijuen hanghen.

HET
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HET SEVENSTE CAPITEL.

%)an 'tgheluck en voor-deelAer ghener die inde

Socïeteyt fteruen. '

-

DE moeyten encie onghevallen onfes leuens, ciat wy 'ijcort

daghclijcks door den arbeydt ende fwaere dicnften/f«f" ^«ï»

der Societeyc (die noch mee een gheduerigh afffcerucn on- ""^^^

fer finnen verghcrelichapc worden ) foo verkorten, darter »,^f cene

in ghecn' Orden der H. Kercke, hoe ftrengh die oock zy^^'g^^

min oud^rUnghen, als byons, immers hier te lande, te^^^^/^^^

vinden en zijiii wordt met het^heluck, dat wy ind'Lire^eKt

onfcr doodt allegader ghenieten, ghenoeo;hfaem, iae ouer-

vloedighlijck ende ten hooghften vergolden . Het voor-

deel der Socicteyt, daer wy de goedertierenheyt Godcs

noyt ten vollen konnenafbedancken, is, dat alle die lefuit

fteruen,van Iesvs ontmoeten onthaelt worden. De H.Te-^^*'^^

refia was op eenen fèkeren tijdt nae de Communie tt Coi-aen ons

doua in Spaignen inden gheefl:opgctrocken,allTc ragh,dat-'«^''«»'^«

ter veleflelkens uythet vaghe-vier met grootc blijdfchap l^i'^J'

opwaerts nae den hemel klommen: de welcke allegader van s. Tere-

ecne blinckende ( die als leydtf-man voorghingh ) aenghe-Z'^^^'^y'^'»'

voerdt wierden, ende dele wierdt met eene ïbnderlijcke^"'^'^'

ionfte van Christvs Iesvs in'ü ghefelfchap der

Enghclen ontmoet, omhelft, en inghehaek. Waer ouer

foofe keurigh was om te weten, wat dit voor fielen, ende

in't befonder welcke fy was die d'andere voor uyt leyde^ ^^^^""^
^^

heeft hacT verftout eene vanden hoop onder de laetfte aen p.chn-*

tcgaen,endc daer van t'ondervraeghai : de welcke voor f^elh

andwoordc gaf: Onfenleydtf-mm ü eenen Broeder '^xndeSo-^^ \^^^

'

cieiejt Iesw y met den ypelcken "^y ons ahemael'ferlflijden,

om
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om dat Ipy heden door jijne ghebeden ende <-uerdienjlen njerloH

zijn. Maer 'tgheneghy jiet njm onfen Saligh- maker^ hoe hy dien

ontmoet ende ontfanght ^ en ü noch njremdt^noch niew^ : dit is

doch het priuilegie njande kinderen der Socteteyt ï E s v ; loat

lefuit datter fierft ^ die "Wordt njan Ies vs ontmoet ende ontfan-

ghen. Op den felueii ooghen-bliek als Terefia dit vifioen

Tagh, was ralighlijck inde ielue ftadt onfen facriftaen ofc

kofter ouerleden , die den tijde van dertigli iaeren langli

met fulck* eene gheftichtigheyc ende waer-nemen fijner

finnen dit ampt bedient hadde,dat hyvande vier hon-
dertGlieeflelijcke dochters die de kcrcke hanteerden, niet

eene vanaenficht, hoe wel allcgader van aeiifprake ende

ftemme, en kende.

Dit foo onverghelijckelijck en onweerdeerlijck gheluck

tiiJjiet ^11 is ons van heden ofc ghifteren niet t'huys ghekomen,
Hojïum 'thecfc fijne beghinfelen met de Societeyt fclue: in wiens
en Coda-

op_crandi den H.Ignatius d'eerflelinohen van fijne doode,

hemd HoIiuQi ende loanneni Codurium , in glorie ghelien

g'tp^- heeft ten hemel klimmen. Nae der handt is dit priuilegie

j».^/tf;ï- noch met andere openbaeiinghen eenpaerlijck beveflighc

j" ""' ^heweefl. Als dien heylighen man P. Balchafar Aluares

allegader iijHe klaghten eens aen Godt ouer de llappigheyt ende on-
faltgb. volmaccktheyc van fommighe fijn onderfieten dedc,

VidTi? wierdt hy vanden feluen vertioofl, ende verfekcrc,datter

Alle die euen-wel niet eenen van alle die verloren en foude gaen.
tnde So~ \qc\ ruymer is geweeft de gratie die aen Alphonfus Ro-

ml?Al- drigues, dien grooten dienaer vanOnfe L.Vrouwe vertoont

fionfM wicrdt. Hy ghevoelde darter in hem eene wondere be-
Hodri.'

a\-\tz\xc optlondt van alle fijne mcde-ghefellcn , met de

Ueft in ' welcke hy doen inde Societeyt leefde , inden ilaet te ficii

voiherdt dicfeiuder eeuwigheyt fouden befltten : ter wijle fijn giie-

Str* ^"^^^^^ ^^i^f van tulTchen hope en vreefe, al wanckelende,
^"''^ '

fpeclde.
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fpcelde,heeft hy gheduerende een'opghetoghentheydt des

gheefts (die hem ouer quam) ghefien , dat alle die doen ter

tijdr, te weten in Odlober van't iaer 1599- inde Societeyt

met hem leefden(v/elyeril:aende indienfe volherdigh bleuen)

d'eeuwighe ialigheyt fouden ghenieten. Welck vifioen Pa-

ter Gabriel Aluares , Reóloor van Mallorca altoos plagh te

ghebruycken, als hy eenighe wanckelbare gheeften in hun-

nen roep wilde verllercken. Maer foo 'tfelue aen P. Dida- DierghtJ.

Gus Monterus , die Pra^pofitus van't Profcs-huys te Lisbona ^'^^^^

was, by gheval vertelt wierdt , heeft dien gheandwoordc, rmghe'

dat hy noch iemandt anders wifte, die verfcheie openba-'»f"«««

ringhe daer van hadde: den wekken men mcynt, om fijn"'"^^'''^''-

uycnemende volmaecktheydt, ende verfcheyden ouergan-

ghen des gheefts die hy plagh te lijden,den man ielue was.

Trooftelijcker noch als het voorgaende,is de ghetuyghe- Fifoeru

iiifle vanden Salighen P.Francifcus de Borgia: den wekken ^^^IS»
als Ma reus fijnen ghetrouwen mede-ghekl op eenen tijdti?«r£/^,

met een* onghewoonelijcke blijdkhap en liefFelijcke tra-

nen oLiergoten fagh j en heeft niet opghehouden van hem
met gheducrigh bidden en fmeecken nae de reden te vra-

ghen , tot dat hy ten laetlten de waerheydt met defe woor-

den hz\QtAv.Weet, Iteuen broeder Marce, dat Godt onfe Socie-

teyt ten hooghfien bemint , ende aen defe defelue "^eldaet ghegunt ^f^'^

heeft die hy "^el eertijdts aen d'Orden manden H. Benedi5itisgaf ^"J^'^g^

te -^eten^ datter in d'eerjle dry hondert iaeren niemandt njan alle ren me-

dier tot de doodt toe m ojolherdt, 'Z'erdoemt fal 'borden. ^''"^

Doch, foo ons fchier alle defe ghetuyghenilTen maer ee- soaeteyt

nen bepaelden tijdt aen en dienen,fullender voor 'tlaetfte,/fr«f»-

^^aldertrooftclijckfte byvoeghen , die Tonder vernijpinghe^J^^'^^

voor altoos dit priuilegie verfekert. Ter wijle Pater Matrez^,j„,.

biccht-vader vanden Vice-roy van Barcclona , den Herto-

ghe de Moüte-kon,fich in een van onfe Italiaenfche Colle-

Ppp Z'Lzn
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gien hiel , is hy van een feker Religieus uyt een' andere

ftrenghe ende ghereformeerde Orden gheroepen glieweeft,

die mee grooten roem van heyligheyt nu nae fijn' uyterfte

ghingh
, om van defe wereldt te fcheyden. Nauwelijck

was hy in fijne celie ghecreden , daer defen nu bykans lagh

en fiel-braeckce, als den fiecken fijne ftemme met een bly

^üe die ghelaet tot hem opheft en feydt : O ghelmkighen Tater, leien

mde So- ri;an Godt ghegmtt ü een lidtmaet njxn die Religie te zij» , in de

'üeruen "^^^^k niemmdt en Jlerft , of hy en li)ordt faligh. Dit heeft tny

Z^jn fa Godt op Bdenden njoet 'XJeropenbaert, ende beUfi dat icl(t opent-

^^l'^' lijck^foude uytfpreken: voeghende met een verfucht daer by.

Van mijn Orden, al laorter <-uelefaligh, nochtansgaender oock^ al

eenighe '-verloren . Waer op foo onfen Pater met behoorlijc-

ke heufcheyt defe verghelijckinghe wilde verfoeten,ende de

ruyme voorftellinghe van onfen't weghen ( die hem al te

rijf dochte te wefen ) een weynigh befnijden , heeft hy an-

derwerf ghcfèydt : "tlsfoo ick^<-v fegghe, Tater, Godt heeft my
beuolen dit t'openbaeren, ende om de/e reden alleen hebbe ick^ <-u

hier doen by my roefen. Korts nae defe verklaringhe gaf hy
fijnen gheeft , dies te dieper vreughdt int herte van P.Ma-
trez en van alle d'onfe laetende, hoe menXekerder uyt de

faem van fijne heyligheyt magh betrouwen, dat in fulcke

gheleghentheyt(want hy op fijn fteruen lagh)anders niet als

de lautere waerheyt uyt fijnen mondt ghekomen en is.

Laet vry nu ons dit leuen door arbeydt en lijden kort

vallen, het eeuwigh, dat wy ( menfchelijcker-wijfe te fpre-

ken) feker zijn , en fal maer te vroegher beghinncn, ende te

langher dueren.

HET
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HET ACHTSTE CAPITEL.

V(tn d'eere ende goede ionFfen die deSoeietejt ropin

raerfcheyden Fptufen , ende Gheefielijeke Frmee^
ontfknghen heeft.

WY foudcn voorwaer niet fondcr laeckc van groote

ondanckbaerheytj aen onfe meefte weldocndcrs en

vrienden onghelijck doen, indien wy 'cghevoelen van ioo

vele ahekroonde hoofdenj en alierleye Gheeftclijcke ofc

wereicfche Princcn (datfe vande Societeyt ghehadc, en met

hunne woorden oftwerckcn betuyght hebben) onder roo

verfcheyden loF-fchrihen niet mede voor den dagh en

braghten, om hunne ghedenekenüTe daer door vanden

verghetehjckenonderganghte bevrijden. Want ons voor-

nemen doch hier in niet anders en is, als de jonften van

onfe vrienden met bchoorlijcke danckbaerheyt t'erken-

nen, ende de ghetayghenille diefe mondelijck oft wel dac*

dclijck vande Societeyt ghegheuen hebben , met betaeme-

lijcke heufcheyt tot Godts glorie voor onie naekomelin-

ghen te vertellen.
'

chene^

Pen eerftcn Paus, onder wien de Societeyt opgheftaen £.7 'van

ende behert is gheweeft, was Paulus den III. Van den /'^?«/«/

wekken wy moghen met een woordt fecrghen , dat hy de '^'"yi\

feiue bevclbght hebbende, met Tukken liefde beminde, cieteyt-,

als ofhy fclue haeren infteldcF gheweeft hadde. Nac hem vanitt-

lulius oock den III. wel wetende dateer ce Lorccten me- j'^j 2^
nij,he fwaere ende verwcrredc biechten voor-vielen (nyt ons de

reden datter van alle giieweften der wercldt allerhandcn ^^^"''"";

llagh van volck'thcyligh huys komt befoechen) en in g'ie-'^j,

volgh van diai datter wijfe ende aheleerde biecht-vaders te Lorft-

Pp'p i van'^^'^^^/^'
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van noode waercn, heefter onfe Patres gheftelt , verhopen-

de dat fylieden ditampt bcquaemclijck fouden bedieneiv

f„de Hebbende te Roomen met groote onkoften een Collegie

van't ghefticht, alwaer de ionghelinghen van Duytflandt in

Cö/i"e
gheleeitheyt , godtvmchiigheyt , ende Chriftelijcke ièden

te Roo~ onderricht loudcn worden, om naemaels in hun vader-
'»"' landtj ende de gheweften vanden Noorden, weder-ftandn

teghen d'opghcrefcne ketterijen te bieden , ende de godt-

vruchtigheyc der Catholijcke te vernieuwen ; heeft dit

Collegie in handen vande Societeyt gheftelt , haer toe be-

trouwende datfè de iongheydt alderbee]uaenift teghen

de vijanden des ghcloofs foude wapenen , ende de deught
"^^''^ daer in planten. Den feluen Paus haddeoock in fin d'on-

Crpm ^^ "^^'^ eylandt van Cyprus , ende te Conftantinopelen te

en Con- feyndenjaetende fich voorftaen,datfe onder deTurcken her
fianmo- ghelooue fouden konnen planten , en d'alderfelfte vijan-

fnade». ^en der Chriftenen, oock in't midden van hun landt , af-

breucke doen. Welck voor-nemen hy oock ten eynde ghe-

braght foude hebben, 'ten waere hem de doodt verrafchc

hadde.

jTan Marcellus den IL midts hy luttel daeghen Paus was, en
7W<»rce/- heeft de Societeyt niet veel ghebruyckt, doch heeft: ghe-
lus de II.

j^Q£g{^ j£ kennen ghegheuen wat hy van finne was : want
Too Ignatius koits nae fijne verkieünghe hem ghingh be-

ibecken,ende veclghelucks bieden: VVel aen, Ignaü, feyde

hy, loerftghy al^veei kloeck,n[Jolcli:, Ti?); fuUentghebmyckin:.

V/iH Piui Pius den IV. nae de doodt vanden doorluchtighen Car-
denJf'' dinaelCarpenfis, den wekken Protedeur, oft befonderen

befchermer der Societeyt gheweeft was, verfocht wc(ènde

dat het fijne Heyligheydt foude belieuenonfè Orden van

hefcleT-
iemandt anders te voorfien , heeft gheandwoordt ; Wj

mervviit mmmo^ onsy ulieden te befchermen^ "^yfuHm ul^en TroteSïeur
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zijn. Den feluen Paus fêyde eens inde teghenwoordigheyt

vanden doorluchtighen Cardinael Moronus , ende den

HertOi^he van Ferrarien, naedemael de Societeyt foo goe-

den dienft aen de H. Kercke dede, dat hyfe oock tot het

Verghieten fijns bloedts foude vorilaen.

Pius den V. behaluen andere befondere goede jonften, ^^'^"^"'*

heeft onfe Societeyt allede priiiilegien der Liddender Oi-

dens medeghedeylt, ende beuolen datmcn haer foude als

een van die houden: hy heeft oock onfe Patres inde Pau-

fclijcke Penitentiarie van P.oomen gheftelt , met volko-

men maght van t'onflaen van alle foorten van fonden

ende gheeftelijcke bannen.

Aen Grcgorius den XIII. lagh onfe Societeyt t'eene- r^» (7r*-

mael int herte: want foo waer iet ter eere ende glorie ^^.'''^^^^^

Godts te doen quam,terftondt vielen fijne finnai op d'on-

iè. Hy wierdt verfocht om tuffchen den Coningh van i'^^^^.

Polen ende den grooten Hertoghe van Mofcouien den „Ae Mo-

vrede te verfekeren \ van ftonden aen ftierde hy P. An-/""'j«

tonium Polfcuinum daer henen.. De Maroniten , een-'^-^"
'^'

volck niet wijt vanden bergh Libanus gheleghen , eyfch- '^''^^^

-ten van hem eenighe die hen in't oprecht ghelooue fouden ^Maroni^

onderwijlen , ende wederom tot de vereeninghe met de«K?

H. Roomfche Kercke brenghen \ terftondc heeft hy hen

ccnighe vande Societeyt toeghefonden . 'tSelue dede hy

ghelhedelijck in alle andere voor- vallen. Om kort te ma-

ken, nae dat hy met ouergrooten kort dat wijde-beroemt

ende trefFelijckRoomfch Collegic ghebouwt hadde , int^''^^"^

welck alle foortcn van wetenlchappen gheleert moeften
\ii.tcyt

worden , om hier door van alle kanten der wereldt c^VtRoom^cW

ieghelijck derrewaerts aen te lockenv heeft dat, niet iz-^''^'^''*

ghenftaende d'ouervloedigheyt van foo trefFclijcke en-

de gheleerdc mannen die'r alfdan uyt alle Ordens te

P p p 5
Roonicn
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Roomeii waeren, aeiide Societeyt, foo iongli als fy

was
,
ghegheuén . In dit Collegie , bouen alle weten-

Ichappeii die daer gheleert wordep 5 heeft hy onder an-

dere godtvruchtighe oefFeninghen, de Sodaliteyt van Onfe

^^^£^^f Lieue Vrouwe Boodfchap beveftight, ende die met vele

Uteyten, fchoone Aflactcn vereert,maght gheucnde aenden Seer Eer-

wcrdighen P. Generalis, van ouer al andere Sodaliteyten

van Onfe Lieue Vrouwe, met defe van Roomen te ver-

voeghen , ende deelachtigh vande felue priuilegien te ma-
ontfanght\iQi-x, Maer defe goedtjonftiglieyt dcs voornoemden Paus

mfchl'''
^^^^^ merckelijck aenghenomen, als onfe Patres uyt lapo-

ghefan- nicn , van d'uyterfte palen der wereldt , tot Roomen toe

'^»- die twee ionghe Princen aengheleydt hebben , die als glie-

fanten ende neuen van dry Coninghen van Arima , Omu-
ra ende Bungo, uyt hunnen naem quaemen aen fijne

Heyligheyt eere ende onderdanigheyt bewijfen.

Van Cle- Clemcns den VIII. ende Paulus den V. achteden de So-
mens den cieteyt foo vecl, als eenen ilercken muer teghen de kette-

^aJns r^j^"^^ ^i^*^^ ^^l^ ongheloouigheyt te welen: ouerfulcks heb-

de»r. benfe die op het ernftelijckft beherc; den eenen ,datiè we-
derom in Vranckrijck ende eenighe fteden van Polen ont-

fanghen foude worden, daer de ketters ende andere vijan-

d:n haer hadden uytghedreuen: den anderen
_,

datfe in

Turckijen ende het Rij ck van China Ibude moghen ghe-
van Gre-

pj^^^j. morden . Van Gregorius den X V. fal de canoni-

d7nxr. zatie van onfe heylighe Vaders Ignatius ende Xauerius

lof ende danckbaa-heyt in alleeeuwigheytfpreken.

van Fr- Ten laetften/tis kemielijck ghenoegh aen alle de we-
WW.«^^|j.^ hoe dat onfen alderheylighftcn Vader Vrbanus

den VIII. foo door iyfeluen als door fijne twee neuen Car-

dinalen Francifcus ende. Antonius Barberini te Roomen
het iubel-iaeronfer Societeyt vereert iieeft, een ieghelijck

door
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door fijn exempel tot een' al-ghemeyne blijdfchap ver-

weckende. Den feluen langli te voren eer Iiy Paus wierdt,

gliefbnden zijnde nae Parijs, om den Coningh Henricus -^'^ »'><^^

den IV. ouer fijnen ionghen foon Ludouicus den XII
^.-^^^f^'-^,

teghenwoordigh Coningh van Vranckrijck, veel ghelucks de devj-

te bieden, fiende noch voor het fl:adt-huys van Parijs dc^'^tdeu

pyramide ftaen, dewelckeonfe vijanden nae 'tverdrijuen^^^,'^'-'^

uyt het Rijck teghenons opgherecht hadden, en heeft niet weyren.

laeten aen te dringhen, tot datfe by des Coninghs bevel

gheweyrt is.

'tWaer onmoghelijck een eynde te vinden, al wilde ick

oockmaerop'tkortfte verhaelcn , wateereende goedtion-

ftighcyt dat ontallijcke Gheeftelijcke Princen en Heeren

ons bewefenhebbenaiaementlijckde doorluchti^hfte Car- ^''anver-

dinalcn Borroma^i, Vrfini, Lotharingi, Truchfeiij , Barbe-^'^^'-Jƒ_'"'

rini, Ludouifij, Farncfij, Aldobrandini, Boncompagnij, «^^/fw.

ende andere foo Bifchoppen als Prelaten : in fonderheyc^ de

ghene die in't al-ghemeyn heyligh Concilie van Trenten

gheweeft, ende aldaer den ijuer ende gheleertheyt van
P. Laines,Salmeron ende andere bemerckt hebben : onder

dewcickc ghclijck uytftekelijckwaeren Otho dcnCardi-
nael Truchlcs,ende Carolus'den Cardinael van Loreynen,

foo hcbbenfe(naemendijck defen laetften ) dickmael be-

fcheydelijck ghcfeydt , datfe in't beminnen ende befchermen
^

der Societeyt felfs aen onfen Generael niet ~ï»ijcken en lodden 5 ia.c

hun beste fouden doen, n^andieop hunne fchouderen in Vranckc

rijdden elders nae <uermoghen te draghen

.

HET
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HET NEGHENSTE CAPITEL,

Vm.ieere ende ionHen die de Societeyt ^ande

<v<^ercldtfch Prmm ontfrnghm heeft.

N IET mindere gheöegliciitlieyt tot onfe Societeyt

en hebben ghehadt Keyièrs, Coninghen ende an-

dere werelclijcke P rin een.

KtH loa- loannes den II L Coningli van Portugael ( om dien het

///cö
'^^o'^'^^^ï ^^ gheuen,den welcken dai eerften gheweeft is die

„tngh on(c Societeyt veriocllt Keell ) is in fulcke;r voeghe d onf9
van Por- Cocgedacn gheweeftj dat hy gheerne die allegaeder tot hem
^'^'"f

. foude ghetrocken ende onderhouden hebben. Hoe meni-

ghe CoUegien ^ kefeken ende fcholen en heeft hy ons in.

Eiiropen ende Ooft-hidien niet ghefticht ? Wat ghevoelen

en heeft hy van onfe onderwij fïnghe inde deiight en let-

teren niet ghehadt, als hy foo uyterlijck eenen vande So-

cieteyt voor meeftervan fijnen ibon verfocht heeft ? Sijnc

liefde ende forghvuldigheyc voor d onfè dreef hem fom-
wijlen foo verre 5 dat hy feluein perfoon d'onfe die fieck

wiens waeren quam befoecken. Sijnen broeder Ludouicus hadde

Lkdoui. ^"^^^ ^^^ behaeghen in onfe infteUinghe ende maniere van
tas vande docn, dat hy met den Sahghen Borgia wel rijpelijckghe-

^°vir*
handelt heeft , van fy feluen in onfe Religie te begheuent

:^ji.
^ twA^ foude fijn voornemen volbraght hebben , 'ten waere

den H. ïgnarius gheraedfaemer ghevonden hadde tot de

meerdere eere ende glorie Godts, dat hy fijnen Heer broe-

der tot raedt ende hulpe foude byblijuen.
VAn^n. Dierghelijcke , oft mKfchien noch meerdere, dinghen

nmghm foude ickkonnen vcrhaclen van verfcheyden Keyfers, Co-
e» Tm- ninghen van Spaignen, Vrauckrijck, Polen ; vande Archf-
««, "

'" "'
hertO'
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hertoghen van Ooftenrijck, Hcutoghen van Beycren,

LorcynenjKcur-vorften van Diiytflant, die van'c huys van
Mediccs, Panne , endc vele andere kahacnrche Princen.

Met een vv^oort, de ampten dacrfe ons menighmacl toe

ghebruyckt hebben, ende noch daghelijcksghebruyckenj,

k)o vele Collegien, Seminarien, Vniuerfiteyten,daer
fy ons

inghcftelt hebben, gheuen ghenoegh te kennen
^, watghe-»

voelen fy van onlè dienften, endc wat gheneghenthcyc

fy tot onic Orden hebben . Voor exempel endc bc-

vcilinghc van alles magh dienen Fcrdinandns den 1 1. «f
'»''»^-

Roonifch Keyfer van hoogh-loffelijcker ghedachtenilTc. f^^^^'^
Alle de w^ercldt weet ghenoegh , hoc iecr dat Aoizw aen mndtu

onie Societeyt tbcghedaen is gheweeft: meer dan thien ^-V^ ^j.-

Collegien hccfc hy voor d'onfe ghefticht, meer dan twad^ ^IJ^^
ioo vernieuwt als vermeerdert. Heel Duytflantdoor was'c

bekent, dat foowie de Societeyt in het minfte hinderde,

dien aen Ferdinandus den appel van hjn* ooghe raeckte:

foo wie hem te vriende wilde hebben, dat hy fich moeffc

voor vricndt vandc Societeyt houden. Dit en kan men
niet beter uytlegghen, als met fijn' eyghen woorden, die

hyaende feite Congregatie ichreefden xv. Februarij in'c

iaerM.DC.viii. Ick^falmijn befte doen, feyde hy, dat n>ol- inhoudt

ahens de £oetjonfli?heyt ende liefde. die ick Van mm' eer(Ie wmh- f
'"'^»«'»

heyt tot uloe uytmmende Kehgie gkedraeghen hebbey 7ierghens onfe fefit

aen en kome Vonthrek^n, in het befcberwev ende '-verVoorderen Congres

njAn w^e 'icehitert : Icmnt ick^ beminne nj op eene befondere mtt-^'^^"*

niere,foo datickniet min Wive ongheluck^ ende teghenheden, als-

mijn' eyghene ghevoele. Ouerfulcks w^e Collegien, die ghylieden

eenfdecls njan mijnen Heer <uader Curolus, eenfdeels '-uan my, in

mijne landen ghekreghen hebt
, fal ick^nut min als mijn eyghen

gxdt trachten te behoeden ende te fuermeerderen. Defe toeghc-

daenheyt heeft metter tijdt foo aenghenomen, dat hy na

Qji c] Keyfer
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- , Keyfer 2ijnde,niet alleenlijck met wondere ghemeynraem-

vvttien heyt met d'onfc handelde , maer voordcr fomwijien daer
tnde So- by feydc: VVaer ickfvry, en mijnsfelfs, ghelijck^ mijne broeders

hmcn, ^^y ick^foude noch heden <-uxnde Societeyt loiüen loerden. Ende
foodanigh is hyghebleuen totter doodt toe; want naedat

^^««/f fev fijn teftament ghemaeckt hadde , foo heeft hy daer by

amfjne gnevoeght: Bouen al bettelen t>yW rijpelijck^ ende befcheyde-

trfghe- Ipjckjien onfe erfghenaemen , de[eer Eer'ïifeerdighe Societeyt Ies v,
naemn: ewde haerel?atres,&cc.

van ver- Om dit capicel te flayten, ghelijck wy in Europa niet

fpmnTe
^^^^^^^ijck vijandcn en hebben, maer oock hertehjcke ende

c» Trx«-treffelijcke vrienden, defghclijcks in andere gheweften der
(ehbuj>. -^vereldt en hebben wy niet; alleen vervolghinghen ende

• rola
"' wreedtheyt onder de Barbaren beproeft , maer oock groo-

te eere ende goetjonitigheyt ontfanghen. Vele wondere
dinghen foude ick tot de(en propoofte konnen verhaelen,

maer om kort te maken, hier van en wil ick niet meer dan
^ttiapo- een ftaelken voorhouden. Eenighe Coninghen van la-
*""' ponien hebben Xauerio ende fijne medc-ghefellen fulcke

éere aenghedaen , als fy oyt aen iemandc van hunne ver-

naemfte edelmannen plaghten te bewijfen. Den Co-
ningh van Bungo dede hem nefFcns fijne fijdc op het felue

in China, tapijt fitten. Hoe heerlijck datmen in China met P. Mac-
thceus Riccius ghehandclt heeft, fchrijft in't wijdt ende

breedt P. Nicolaus Trigaulc. De ionghlte brieien vanden

Ooften mellen dat den Coningh van China d onfe heeft

willen opperde bediemders des Rijcks maecken: maer ver-

ftaen hebbende, dat wy ontfeyden fulcke weerdigheyt

ende maght t'aenveerden, en fich ouer de deught verwon-
derende,heeft ons in meerdere eere ende achrbaerheyt ghe-

iw^^^y^ houden. In Abafllen of Prefle-Ians landt Zela-Chriftus
'^^"' broeder en Stadt-houder des Coninghs,was aen onfe Socie-

' teyt
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teyt foo toeghcdacn, dat hy fomwijlen ons kleedt aenghe-

trocken heeft, om de iaerlijckfchc ghcdachtenilVe haerder

beveftinghe te verccren. In't fclue landt zijn noch ceni-

ghe andcïe Scadt-houders des Rijcks gheweeft , die met
den heelen ieCTher,wej:eldtlijckenMagiftraet ende Ghcefte-

lijckheyt, d'onfe, jfoo Ty in't Rijck quaemen, te ghemoete

ghetrocken zijn: welcke eere alleen aen hun opperfte Key-

icrs plcegli te ghefchieden. Andere hebben door ecrbic-

dinghe d'ou.rbieuelinghen onfer tafel vergaedert en op-

ghe-eten. Den Keyfer felue verftaen hebbende dat de

moeder van P. Petrus Paëz oucrleden was, heefter rouwe
ouer ghedraeghen,niet min dan of het fijn* eyghene moeder

gheweeft ha^de.

HET TIENSTE CAPITEL.

Eenighe ghetuyghenifen ouer iinfteïlmgh^ end&

hftndel der Societejt I E s v, ghegheucn.

DE goetjonfti:^heyt ende eere, daer wy nu van ghe- P^erfihcy

fprokcn hebhen, die de Societeyt van loo vele trefFe-
f"^lll

lijckc Paufen, Keyfers, Coninghai en Princen ontfanghen „ijfen

heeft; zijn ghenoeghfaeme ende ontwijfelijcketeeckenen"^"^^"^''''

van't goedt ghevoelen dat fy van haere dienrten ghehadt"^"'Jj, •

hebben: euen-welen ial't buyten ons voornemen met zijn «««, -

in't kort te ftellen, oft (om beter te fegghen ) aen te wijfen

cenighe duydelijckc ghetiiyghenilfen die van defe dufda-

nighe pcrfoonen ghegheuen hebben, aen wiens autoriteyc

niet en valt te twijfelen , ende aen wie d'inifellmghe der

Societeyt met haere ampten fecr wel bekent is gheweeft.

Ten eerften dan,ghelijck het niemanden meer aen en gaec

kennille te nemen van cenighe Religie, als de Paufen van •

Q-ü 4 ^ Roomen,
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Roomenjfooen foude men gheen trefFelijcker ghecuyghc-

iiificn konnen verfinnen, als iy van onfe Orden, niet alleen

met den monde, maer oock in hunne Bullen ghegheueii
van Pau- hebben. Paulus den III. haer voomemen ende inllcllinghe

J/l. ghelefen hebbendeykyde^dat hy met met alle daer in heyonden

in Bulla, en hadde,dat niet heyligh endeg-dtvruchtigh en Tl'^. Anderwerf
Regimi-

.^locmt hy de Societeyt eenen ruruchtbaeren acker, die niet at-

in'Bulb, l^^n iaerlijcks, meter doffhelijcks ^ele ende ouervlosdighe ruruch-

Licet de. ten njoorthrenght. Sooluydcnoock de ghetuy^henillèn van

^ZT'iH.
-^"^^"^ *^^''' ^ ^ ^' "^^^^^ Marcetlus den I h Pius ^èzn ï V. ver-

i/w den haelt hebbende mcnigherlcye goede dienden die de Socie-

///. teyt aen de H. Kerckc doer,en ontfiet fich niet te fegghen,

in Bulla,
^'^'^ ^X ^'^^"^ fijnen kant die met uyt^hclefen ionften foclii;

l>Ueüi, te voorkomen , ende onder dlle andere Ordens befonderlijck^

beminde , iae oockjot den bloede toefal '^oorjlaenu Den ièluea

Paus in fijnen brief acn den Keyfer Maximilianns , ende

Sachinas Daniel Kenr-vorft van Menrs ghefchreuen,toont hoe qua-,
lib. 8. lijcl^ clat hy neemt,datter teglien de Societeyt eenighe lafte-

'"''^"
righe boeckskens uytgheftroyt wierden , 2; or de l^elcke de

boojè menfchen anders niet enfoecken Cfeghthy) als de goede en

godtyrachtighe tfercken te beletten die Van haer in alleghe'^ejlen

uytgherecht loerden.

Van ver- Soo fprekcn bynae alle andere Paufen van haerc glie-

^Indetr
ftJchtighe exempelen, Iccringhe, neerlligheyt endeaerbeyc

'Paufin. oft om de iongheyt t'onderwijfen ,oft om de ketters te be-

keeren, oft om de Heydcnen tot het waerachtigh ghcloo-

In Bulla, ueen op den wegh der laligheyt te brenghen. Pius den V.
Jnnmne- nocmt dc wcrck-lieden der Societeyt mannen te zijn, die in
rahlesy

gheleertheyt ^ gheHtchtigheyt en heyltgheyt njoor de loereldt

m Bulla t^ytfil^ij^en. Elders fcght hy , datle fvaerachtelijck^het tijdelijc^

1)(tf» tn- goedt <x>erfaeckt hebben, ende hunne lendenen met aermosde ende

^'M*\ mmoedij'heytgbegordtj om 'tghelooue C H R i s t i met de ver-.

ghietin.-
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ghieünghe huns bloedts ouer aloock^mdeOofiendeWeH-lndieji

tedraeghen. Gregoriiis den Xlll. als hem de Patres van on/è

vierde generale vcrgaderinghe de voeten quamen kullen,

noemde niet alleenlij ck de Societeyt een' heylighe Orden,

maer icyde daer by tot meerdere beveftinghe van fijn ghc-

voelen;^ ü inder'^aerheyt heyligh, ende TJry en hebben fhier Exaöis'

hedensdaeghs met met allen beters als defe w^e heyüghe Orden, ^°^^^-

die VanGodt teghcn de ketterijen ghe/ielt ^.Gregoriiis denXlV. lalisT

aciitede dat het toe 'tghemcyn voordeel oft naedeel van- !„ Uuu,,

de H. Kcrcke was , al wat de Societeyt wedervoer. Cle- Ecc/e/i^

mens den VIII. acnfprekende de Patres vande Congrega- ^''^^^'''"

tie,ter wijle dieaen fijne voeten laghen, feyde defe woor-'^'*"

den: Ich^bem'mne ende beherte eenighlijck^w^e Societeyt^ ^'^'^^ libTso-
heh^nne , enfd het altoos bekennen^ datfe den rechten arm njan- cier.c 7.

deH.Kercke ü. DicrghelijckeghetLiyghenifTcn hebben ons"'^

almedePaulus den V. Gregorius èizw XV. ende den te-

ghenwoordighen Paus Vrbanus den VIII. gheiJimt.

Soude ick een eynde vinden, foo en magh ick niet aeiv

raken wat ghevoelen dat in het befonder ontallijcke Cardi-

nalen, Bilchoppen ende andere Gheeftelijckheyt vande So-

cieteyt ghehadt heeft. Dit alleen en kan ick niet naelacten,

dat in het aUghemeyn H.Coi*cilie van Trenten uytdrucke- concüie

lijck ghetuygheniCTe ghegheuen is ghcweeft,dat van doen ^xiv.mTn-

de Societeyt door ganfch het Chrifïendnm ende landen der Heyde- ""v ,

Tien met jeer groote njrucht der pelen njerfpreyt loos . Vele mateda-

Bikhoppen, die in defe heylighe vcrgaderinghe gheweefttoTrid.

"waren, 'thuys gliekeert zijnde, hebben bekent, dat fy onder ',^°"''

veel goedts datfe aldaer bekomen hadden , wel een van't

meefte achteden te wefen , dat fy de Societeyt I e s v daer

Jiadden leeren kennen ende beminnen.

Docli 'ten is niet te verwonderen, dat de Gheeftelijcke,

(aenwieateyghenis de deiighdt te weerderen) vande Re-

C^c| q 3
ligicLiicn
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vant ligicafcii lolFelijck fprcken , daer de wereiclijcke menfcheii
Hof van {e^^e j^^ fo^ [^oogh opfectcn. In't Hofvan loanncs den 1 1 1.

f'aei ettde
Conüigh van Porcugael , cnde Philippus den II. Coningli

vanSpat- van Spaignen wierden d'eerfte Patres als mannen van d'an-
£Kcn,

jjgj.g ^gj-^it aenghefien , endc Apoftcls ghcnoemc : wekken
naem 'tghemeyn volck in Porcugael noch heden 'sdaeghs

vanCa-sicn ons ghccft. Carolus dcn IX. acKcedeonfe Religie ce

^j!a*JX
'^^^^^^ ^^^ ^^" fterck cafteel teghen alle ketterijen

,
groote-

Comngh lijc^s niet AÜeenlijck^tot de <uermcerdermghe der glorie Godts^
'ij^rt. j^^^y oock^'Z'ant "Welvaren des rijcks dienende. 'tSelueghe-

rtjck!
tuyghde van ons Scephanus Coningh van Polen, endeiii

Neder-landc Alexander Farnefius Prince van Panne
,
ghe-

vaff^ lijck breeder inden feiten boeck verhaelt fal worden. Hen-
Benrt-

j-^j-yj ^Q^y ly Coningh van Vrancknjck fchreef aen die

/r.^" van Rochclle den 17. September i6oé. in defer voeghen:

In 'X>elefleden onfes Rijcks zijn üpy ghe'^aergheloorden, hee nut

ende bec]U(iem dat ons de Tatres der Societeyt zijn , de '^elcke in

allen hunnen ktndel, maniere njan doen en leeringhe,klaerlijck^be-

toonen , ddtfe anders niet T>oor ooghen en hebben als d'eemghe

vaaden g^<^"^ Godts . Inde vergaederinghc des Rijcks te Pariis in't

Fran^ iacr 1615. ghehouden,wordtcr vanden adel en de Gheefte-

^^j'J^
lijckheydt die ghctuyghenillè aen de Societeyt ghegheuen,

' ' datfegroote vruchten VOOrtbrenght, ende belondere goede

dicnften aen de H.Kerckc doec,in't onderwijfcn der iongh-

heydt in gheleertheydt , ende Chriftelijcke leden, ende in't

vervoorderen der Religie.

vande Duyfcnt dlerghelijcke ghetuyghcnilTen foude ick kon-
hnjiftn j-,ej^ bybrenghen , vande Archshercoghen van Ooftenrijck,

^^r^ci'-Vande Hertoghen van Beyeren , vande andere Duycfche

en van Vorften, ende Princen van Italien: maer die allegader ach-

^^''"''.terlatende , fluyteickditcapitel met de woorden van Fer-

dinandus den 1 1. Roomfch Keylèr , die hy ghevoeght

heeft
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'heeft by fijn teftamenc, alwacr hy de Societeyt aen fijn'^^^/'*-

crfghcnaemen op'c alderhooghfle beuolen hebbende , dcfe pj"^,!'*"

reden dacr by fet: Om diefioiüe datfe door haer ghefitchtigh nandtu

leuen^ghelcertheydt ende onderToijftnghti der tongheyt, niet alleen '^'^'^ ^^'

in Ooflenrijck^ende onjè andere Kijcken en Tromncien^ maer daer-

tn-bouen de heek "bereidt door, n/eel, profijteltjck^, ende ghe~

trouloelijck^bouen andere arbejdt in't befchermen ende <^erbrey~

den der fatholtjcke Religie: ende dat, in teghen-deel '-van dien^

d'ondanc\bae! e "bereidt haer bouen andere haet ende njery ight

:

-foo datfe befondere a^er^yringhs , hul^e m byjimdt <-van mode

heeft en 't/erdient.

HET ELFSTE CAPITEL.

Ghetuj^enijfen ^ptn Steden, Vnimrfitejten

^

ende Rcligle^fen ^an andere Ordens,

Soo vele fteden alller ons verfoecken enfonderen , alder

huyfen , fcholen ende keicken aen ons ftichten
,
gheuen

'hier door ghenocgh te kennen, wat ghevoelen datfè van *'^y*"

de dicHitcn der Soacteyt hebben : want anderfïins w^tiomp^en
foudcn fy in fulcke menighte.van GheeftcHjckheydt hzcr-vande

fcluen dickoft-n aendocn? OLiei{ulcks, om dat het onnoo-
^"""~

digli is woorden by te brenghen , daer het met de ftucken

blijckr/oo falickalleenhjck,als exempels-ghewijfè,hier let-

ten 'rghenc de ftadt AfcoH dies aengaende aen den Paus Pau-

lus den V. den eerflen Odober des iaers i 6
1

3 . fchrijfr: Al-

derheyhghBen Vader, -^aert dat ur^eHeyligheydtdeyeranderin~

ghe konde f:en die in onp flidtghefchiedc ü,federt dat de Patres der

Societeyt Iesv ^ ons gheknmen zijn
, fy en foude Afcoli met meer

kennen : haet ende nijt ü te nedergheleght , en in njriendtfchap

'ueranden f poignau'ts en rapieren zijn mroojenhoeykens njer-
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k^ert , 'tbloetk n^oor defen door tlPtH en tloecdraght <vergotc^

"ïvordt nu door traenen rvdn ketlo fen uytghe'ïpa[fchen:daermen te

'•voren het ledigh iJolck^Unghs de merckten ende ouer deflraeten

fagh treden , daer ftetmen dic nu nae de h^rcken ende Sodalitejten

giten , alloaer jy de ijoorgaende yijandtfchappen malckanderen

Vriendeiijck^ende beleefdetijckyergheuen,6cc.Oockjs't Iconder om

fen deghehoorfiemheyt der kinderen tot hunne ouders^èccVVelc^

ke faken allegaderghelijckse nteulo end-e onghehoort hy onsliedea

zjjn,/oo "ipeten "^y het aen de '-voornoemde Patres da»ck^

der Vni- Wat d'Acadcmien ofc VniLierficeycen belanght, die glie-
^"'y'" uen oock ghemyghenilTe ghenoegh mettcr daet : want het

getal cndc neerftigheyt der ftudcnten,die t'onfent ter fchole,

oft te biechte, oft nae de Sodalitcyten komen, doet blijcken

wat ghevoelen jfy van ons leeren ende andere dienftcn heb-
Radeius ben, Den Cancellier en de Dodoren vande Vniuerfiteyt

ün^r^^'
^^'^^ Ingolftadt, nae de komfte van d'onfe, gauen fchrifte-

tomo 3. lijck dcfe ghetuygheniOTe: 'tUn is niet om uyt te Jpreken -^at

p.ii4. ghtnoeghte 1^ ghefchept hebben uyt het aenkomen ijan Qau-
diiis laiuSyAlphonfus Salmeron^endeVetrus Camfms.godtfgheleerde

der Socteteyt Iesy : ~ipelcker teghentvoordigheydt 7iiet alleenüjcï^

met en ^vermindert den roep ende roem die hen ^joorgheloopen

'^as^mner ruermeerdert dien daghelijcks door hunne gheleertheydty

'ünjsheydt, endefiichtbaerheydt des Ieuens.

der Reli. Voorders,oni oock aen die te voldoen, de welcke gheer-

^anan- ^^^ foudcn hooten wat andere Religieu fen van ons ghevoc-

dereOr- len, ende hen laten voorfl:aen,datter milTchien (ghelijck het
dojs. dickwils ghebeurt onder de ghene die van ghclijcken am-

bachtCjOft neyringhe zijn) eenighc af-ionlliaheydt tufl'chen

hen ende ons moght fchuylenj löo willen wy eenighe lolfe-

lijcke ghetuyghcnilTen der ghener alleen hier by ftellen, die

in hcyligheydt ofc ghclccrcheydt in hunne Ordens iiytghe-

Schenen , en de Sociecey t ieer wel ghekent hebben.

De

uerj

ten.
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De H.Tere/ia rchrijft aldus : 'tls gheipeeH tot mijn meer- "^^t

der goedt , dut tcl^ghekent ende ghehandelt hebbe metfulck^ een
fj^^''

heyltgh ruolck^, ah ü de Societeyt Ies v. Ghelouet moet den Hee- in'vita

re'^ijn^ dat hj my de ghenaede ghedaen heeft y Van aen mijne ^-"^"^

Biecht-''vaders onderdaenigh te Icefen , de "^elcke /chter altoos pf^^k

'

dieghebenedijde mannen der Societeyt Iesv ghelpeefi zjjn. Iek.iiomx

en lnoonde niet <-uerre m^an hen, mji '-verblijdende dat ick^ dick^^'^-^^^^-

tnaels met henlieden handelde : "^ant mijne fele eenen grooten

rvoortgangh , uyt het aenfchoulaen oock^ alleenlijck^ '-uan hunnen

handel, ghevoelde.

Aen Don Chriftophorus Rodrigues deMoya,diete Sc- And.La-
gura de la Sierra, eene ftadc in Spaignen , een cloofter der cas in vi-

Difcalcen bouwen wilde, ende fijne dochters daer iaftel-^^^^"'^^

len, met befpreeck dat (y ende alle de Rcligieufen van dat hb"
5"^'

cloofter onder de regeringhe der Societeyt fouden ftaen, cap. z6.

andwoordtfe den z8. luiii 1568. in defcr voei^hen : De Ta-^l ^^^:

tres der Societeyt Iesv zjjn, nae Godt , mijne Gheestelijcki Va-

ders, aen de "^elcke mijne Jiele danck^moet -^eten , al dat [y be-

komen heeft: dies te meer behaeghen my uloe dochters, om dat ick^

njerfae , datfe gheltfoone "z^n met hen te handelen. Ende nae

datfe hier van breeder haeren fin uytgheleght haddc,

voeaht daer by het ghevoelen van P. Generalis van haer

Orden: Onfen Eer-^eerdighHen P. Generalü,ouer eenighen tijdt

hier ruoorby treck^nde, heeft geboden, dat de ojoornoemde Patres

aen d'onfe nuermaeningenfouden moghen doen,en biechte hoeren:

ende datfe door niemandts autoriteyt enfouden belet "borden. De
begheerte <-van uloe dochters diefe hebben om dit cloofter aende

bejlieringhe der Societeyt te onder-dorpen, ü myfeer aenghenaem,

ende tck^foude 'tfelue oockj^el begheeren: doch "^eetfkerlijck^ dat

Jylieden dat niet enfuUen aenveerden, al^Soaer't een doofer van

PrmceJ/èn , hoedanighc Jy aireede '-vele onder hun ghebiedt four-

dm hebben, ipaert dat Jy die begheerden t'ontfanghen. Ouer-

R r r fulcks
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fttlcks 'tghene gh <rferfoeckt , ü te a^ergheefs. Ghelouet moet

Godt zijn , dat Tlry huyten andere de njrjheyt hehben <-van met

die Patres te handelen.- VVelckc maght ons memandt oyt en fal

benemen. ,

In een boeckskcn daer (y de Godrlijcke ionften 'm be-

fchreuen heeft: die acn haer ghebeurden, fchrij ftfe vande

Societeyt : Ich^hebbe groote dmghen inden gheeÜ ghejien '^an

die Orden: tck^ hebfe meer als eens inden hemel ghejien met Ivitte

<-vendelen inde handt : ick, hebbe andere "Wonderheden njan haer

ghejien , ende daerom houde ickse in groote eerbiedinghe,ter lovjle

ich^ naementlijck^bevonden hebbe^dat haer lenen ende ha?$delouer-

een komt met de <-L^i(ioenen die icker<-uanghefien hebbe.

randen Den Salighcn Thomas de Villa-nou a Bifchop vao Va-
saitghen lenden, uyc d'Orden vanden H. Auguftinus, plagh fich

d'vlla-
ii'^i^'^iielijck te beklaeghcn , foo wanneermen iemandc van-

Ko«4y^«- de Patres van Valenticn verfondt, fegghende^dat hy van
IHJltjn, fijnt hulpe ende byffcandt berooft wierdc.

vanden Den H. Philippus Nerius achtede de Societeyt foo
li.Vhi- groot, dat hy menighmael vanden H.Ignatins verfochc

Nnim Keeftdaer in aen veert te worden. Maeronfèn H.ParriarciT

hebbende alleen fijn oogh-merck op de meerdere glorie

Godcs , heeft liener ghehadüfijn ghefclfchap te bcrooueii

vaneen foo klaeren licht, als de H. Kercke van foo grooten

goedt, als hy voorfagh dat den H. Philippus door fijne

heyhghe vergaederinghe doen fonde.

van Lu- Ludouicus Gianatcnfis dien vermaerden Predikant, uyt

ieXr. '^^^ Predick-heeren ,Qrden,was d'onfe feer toeghedaen,ende

nada noemdefe een' Apoftolijcke vergaderinghe, in alles ernfte-

"Tredick:: lijck arbcydende om d'eerfte vierigheycTt ende godtvruch-
"^* tigheydt der H. Kercke te vernieuwen. Dierghelijcke din-

ghen fchreef oock Bartholom.^us de Martyribus , Bifchop

van Bragara, uyt de feliie familie vanden H. Dominicus.

Franci-
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Francifcus Romxus een (eer trefFelijck ghclecrt iTjan,Ge- p^*^^/.

ncrael vaiide felue Orden der Predick-hecren/chrijfc den /cw Ro^

10. December in'c iaer 1547. ende vermaent ouer al fijne '»'*'**

'onderfaeten mee defe woorden: DdtV.E.l^nnelijck^%y^hot^^"p^g.

^at in defe ellendige tijden,als ivdnneer njm alle kanten de Kerc- dickz

4e C H R I s T I <-vande ketters ende hoofe Chrijlenen bejlormt ^"^'*'>

"iffordt, opgh-efiaen is eene nteulpe Orden rvm reguliere Triefiers

onder denfoeten naem Ies v, de ypelckejtjne H-eyligheyt den Parit

Taiilus den UI. bevejïight heeft , ter oorftke njun groote ijruch-

ten derfden die fy in't leeren spreken, en biechtc hooren, ende

andere deughtfxeme oejfeninghen en fitchtbxere exempelen doen.

Het tceliks^y V. E. hebben tvillen Lieten -iveten, op datter onder

y.E. niemcintgevoelden en icorde^dien door, de nlmloigheyt defer

Keltgie bedroghen %ijndc
, fjne mede-fildaten , die met ons nae

'tfelue "^it doch al fchieten/nde mede-helpers^ die ons ^j^n Godts

-iveghe toeghefonden zjjn , mijjchien en knme te berechten, oft

hunne achtbnerheyt te <-vernijpeni aen -^ie hy behoorde ^eel ghe-

lucks te bieden , en te fooghen om hunne godt^ruchtighe loerc-

ken nae te 'volghen. Manttet

Manuel Rodericius , uyt d'Orden vanden H. Francifcus, Roden-

fchnjfc dus: Godt heeft Ignatium Loiolam ende fjn' ^lderheyr-"^^^^^^_

lighHe mede-ghcfeilen '^ver'iveckt , de~ïpclcke met eenen hittighen broeder,

ijuer der fielen onjleken zijnde , de "Papens teghen Lutherum ende qq-^»"-

ffjnen acnhangh aenghetrocken hebben. Dies ghelijcks feght hy
tom^f'.

noch op andere plaetfcn. q.i.ar.j).

Petrus de Sardis^oppcrften Prior der Carthuyiers/chrijfc '^'"

^f-
acnden H.Ignatius uyc den nae^n van fijne ganfchc Orden /j^^^^*

( Avelcke d'onfe van't beghinfcl af o;hcfladighhjck fcer toe- oppernen

ohedaen is gheweefl
:

) Fpy ruerblijdenons hertelijck^jtefsïenj^''"^^^^

broeder inden Heere^'-verfiaen hebbende V.E leennghe en deught- tlmyfers,

faemen handel , door den 'Geleken ghyheden m defe beklaeghlv]cke Hiftor.

fiw^e, de dolende menfchen pooght op den rechen "i^egh der fa- ^"",_

Rrr i l'gheyt a.ioj.'
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ligheyt te brenghen, de "^anckelende te ^erjierckertj ende de yaj^l

Jlctende m deught en hejligheyt te <z)ervoorderen: ende hier ouer

louen en dancken "^y den Heere^die Jich gheT^eerdtght heeft me»-
"Ète arbeyders mfjnen lo'ijngaert te feynden.

^an loannes Ie Page vander Premonftreyten Orden noemt
joannes OHS d'edelflc en '-vermaertjle Societeyt : tcelck^rfoo <-uete fchijne^

» f^r ^^''^ lichten --van gheleertheyt ende Tfijsheyt de Teerelat <-uer-

Premon- itcht,en ''van h<tere uyterlijcke dnyjiemijfèn njerloH hebben, alf
ftreyten fer (JoHegten %ijn Tpoer doorjy njerbreydt ü.

^ ""''
Ontallijcke dierghelijcke ghetuyghcnifTen van alle foor- -

ten van Religieufen ibiide ick konnen bybrenghen , met
de welckc fy mondelijckofc fcKrifcelijck, in'c beibnder oft

in't openbaer, hunne goec- ionftigheyt ende ghevoelen

vandc Societey ts dienften te kennen gheuen.

vAnde ' De ketters fclue on fe ghefworenc vijanden vergrij peit

kstters hen mcnighmael, oock in't midden van hunne valfche la-

•^^ '^^'
fteringhen ende fchriften : foo dat wy vry daer op onfert

roem fouden raoghen draeghen. Eenen Beza den tweeden
Paus van Geneuen fcyde , dat hy in heel Franck^ijcl^gheene'

teeckenen '-van een Chrijlelijck^ leuen , noch gheene {poor <-ï/mds

oude oprechtigheytyals inde lefuiten alleen^enftgh. Eenen Kem-
nitius derrede voorflaen, dat de Societeyt '^ande Taufen a/er-

dacht "Voos , om de hellende Kercke eenighftns te onderfetten,

LiKi. Eenen Verulanius Cancellier van Engelandt fchrijuende

t.ue
^'^''van't onderwijs der iongheyt, braght defe woorden hyt

augmen- VVelck^ edelfte deel f-uande oude tuchtbaerheyt, nae <^erloof vatt
tis fcien-

fjj^^^ ^^ eenigher maniere inde CoUegien der lefmten "Wederom

inghebraght ü. oAls icl^ de/èr gauToigheyt ende behendtgheyt in^

fe , met de "Pelck^Jy de ipetenfchappen oJoorhouden, ende dejè-

den fatfoeneren
, foo <-uallen my de "boorden Jgeflai in ow»

Pharnabaz/^s ghefproken: Sulcks zj^nde, Godtgaue, datghy Van

ons fvolcf^ ipaert. Eeuen Melanchthon , met wat een ghe-

voelea
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voelen verfuchtede hy in fijn uyterfte, als hy verftondt, dat
de lefuicen nu fchier door alle gheweften der wereldc ver-

fpreydt waeren om het Catholi)ck ghelooue te planten?

Achy'^at fd kk^r ruanfegghen ? riep hy, tck^fie dat de heek "be-

reidt binnen korten tijdt met lefmten 'vervult J[al tporden.

Doch wy en willen nier, datmen de ghene die leughe-

naers in't ghelooue zijn , in dit ftuck ghehoor gheue: gheen

trefFelijcker ghetuyghenifle
,
gheenen meerderen Lof en

verfoecken wy van henlieden, als eenen eeuwighen haet^

cnde uytfinnighe lafteringhen teghen ons : met de welcke

foo langh alfle de Societey t Tullen vervolghen,fal den roem
cnde den nacm van haere deught ende gheleertheyt dies te

vermaerder worden, hoe 'tghebas en "^tghehuyl vande leii-

ghenachtighe honden meer volcks fal doen omfien,om
op ons leuen ende leeringhe te letten.

Waer mede wy defen Boeck fullen fluyten, ende den-.

Lefer nae de dichten vande finne-beelden , als nae eeue

toe-ghifte van al den voorfchreuen lof, feynden.

Rrr5 Den
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Den H.ïgnatiusghequetft door het ghefchut meteencn

fteen , wordt onftekeninde liefde Godts.

Percufllis coii- C VViewasdieftgh T>ie,Alshy wondt,

cipic ignes. (. Oyt ftdcken JlAgh ? Oock maeckt ghefondt.

LAetJl (londt ick^ aen hetfirand in'i afgcten njm de baeren^

De kinders liepen daer om fchelpkens te njergaereny

Ick.nam tot mijn nuermaecki-dtt kejken in de handt.

En peyfde: fou my dit "^el dienen tot den brandt ?

VFant 'ipie had oyt ghelooft dat ghenBers fottden fpwighen

VVt een foo hardenJieen? njoor-^aer 'tzjjn ijremde dinghen.

Dat daer een rouToen key noch toont een foet ghelaet.

Wanneer men teghen hem oock, met een ijfèr Jlaet.

Nochtans
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Nochtans 't^erborghen <-vier , elie onbekendeJlraelen

Die jpelen dan daer uyt om in het ijonck^ te daelen,

Dan komt den folfer-Jleck^, en njat daer uyt het licht,

Ef* dat onkenbaer Tl'^, krijght ieder in'tghejicht.

tAls ick^ dus flondt alleen om dejen fleen faenmercken^

En mijn ijerHandt begaftot Codes 'tcond're "^erckeny

Soo fagh ick^ dat den Heer, als iekomijn herte Jlityt,

éMetJlaghen daer op fpeelt, en 't^-uter dat fpringhter uyt.

De liefde "^a^s <-iftrgaen, den brandt die quam- fontbreken^
Hy "^ilde dien met kracht leeer in den menfch onjleken:

Loiolas hert lons toe, daer "Spas noch ^arn noch 'X'/ét,

Op dat hy't krijghen fou, ghebruyckt hy dees marnier.

Hy laeyt het Fra?2fchghefihia, en dreyght hem te '-verjlinden:

( Ghy moet met ijferjlaen, Tïnltghy de --uoncken '-einden )
Hyfchiet fierck, op hem aen, en raeckt hem met den fleen,

VVaer <-uan eenfaligh a/ter k^mt in't ghebroken been.

Den Jlagh die üghedaen, het 'Uier beghint te njo'ncksn,

iAl light den Heldt om njerr\ den moedt ü nietghe/oncken,

f^ïaer rulamt al meer en meer, en groeyt ghejlaedigh aen,

Soo datmen nu fijn lichtfet in den tmd-daghfiaen.

Hoe ojeel en %Jjn daer niet door defen Jlagh onjleken
,

Die't licht noyt "i^as bekent, o/i "Wederom onfioekenl

'Doch het en is niet njremdt, dat hyfoo fchijnt en brandt,,
.

Voorti^aer het meeBe <-vier kgmt ojandejlerckfle handt,

Cheluckigh is denfcheut, gheluckigh Pampeloonen,

Die met ghebroken muer dit ofier ons eerfl quam toonen:

GheUickigher de handt , die dit <-verborghen licht,

En defen groeten brandt met eenjïagh heeftghejiicht,

Loiola ijiel daer neer , Ijy badt maer omjijn leuen.

En dat "^lerdt hem gheiont , en aen noch meer ghegeuen.

SO0 is denfagh gheluckt , fo is den <x>al ijergatn.

Dat daer '-veel hondert-duyft met hem 7^n opgheHaen.

Het
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Het langhduerigh vaften vanden H. Ignatius.

Exiguoviuitquiaproximacajlo. | irt parades.

AErdfche menfchetfy Toiens ghenuchtett

Zijn ruol onluHy zjj» '^ol fuchten.

Die met Tpercken niet en toont

Datter reden in nj 'ipoont:

Die meer zijt aen "tuide diereft,

VVreede fpoluen, felle gieren,

aAls ghelijck^aent menfchen beeldt,

Dmerin nj kkn j^eelt:

Die
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Die in't eten, die int drinck^n,

Die int brajfen^ die in't fchmck^n

Stelt het alderhooghfie lot.

En maeckt n^mden buychjv Godt:

Sinne-dieuen , hérjjcn-ftoorders^

. Lichaem-k>;enckers, fiel-fermoordcrs^

Neemt doch op den njoghel acht.

Die dxer nae den hemel tracht.

Siet hem jlaedigh oplvaerts gdepen,

Üm fijn noodtdruft te gaen raepeny

Siet hoe hy ojoor [pïjs en nuocht

Suyght den Imiigh uyt de locht.

Dat de raeuen en de gieren.

Die omtrent het aerdrijck^fhiereny

Hen bepTietten in het bloedt,

Hy fich T>an den hemel njoedt,

VVil ick.^ de noot eens kraken.

Dat ghy meught de kerne fmaken.

En njerjlaen den rechten fin.

Die nj ghccft den ''voghel in'i

Seuen daghen, feuen nachten,

(Soo Loiola met ghedachten

En met fiele Ivas ghe^cfi

Aen het hetnelfche ghe'iml)

Bleef het lichaem finder eten,

'tScheen hy hadd'et heel <uergheten.

Wdtghyioeten hoe hetquam, "

\Dat hyjpijs noch dranck^ en nam}

eAls den gheefi ü opghetoghen,

En nae Godt om hoogh gheyloghen^

'tLichaem dat op d'aerde gaet.

Is haefi met een kjeyn '-jerfiaet^

Sss Den
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Deii edel-man, die Ignatium 'tvier weerdigh aciir,

wordt op den fèluen dagh verbrandt.

Male luditur igiic. -|
spelen met vier,

KoH al te dier.

DEjim een aerdigh dier, 'f^elckjkluchtigh me kgnd' heelde»

<tAl~ïic>at de hinders thuys en op de firaeten[peelden

y

£lmm eens emtrent den hoop en 'tpoeyer-ifel ghegaen,

Daer menigh groue klack^ en ojier-pijl ginghen aen:

De pooten ieuckten haer, om nae de lont te tafien.

Maer/oo de ionghers nau^ op haere rancken pa^en,

Hieljyfefoo ïangh t'huys, tot dat nae menigh fnoier,

i%e?i Met niet hoe ) den aep gheraech^ ü aen het o'/Vr.

! Hier
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Hier mé beghint de bee^ te dunjjen en te fpringhen.

Het backzbuys met den hals heel boetfelijck^ te rurmghen:

£A(« f^ierde jy de lont rondom den mAÏlen kpp^

C^(u g^ifj} op den Jieen dder mé eenjurden klop:

Nu 'ioierp die uyter handt^ en maeckte den ijcr'-vaerden^

Ntt hiefse die "^eer op, en n.wife zander aerden:

Tot dat het dcrtel fpeltenUetHen eetis onjlAch^

Met een ijer'^Aeyd.e 'fonck^ der kinders poluer-fxc}^

Waer opj by onghval
, foo /)> '^as neerghefeten,

VVierdt op'^aerts indx locht met groot ghelneldtghefmetem

En met een hardenJlagh ter aerden "^eer ghevelt,

Lagh door den 'Tjal en ^lamfeer iammerlvjck^ghcjlelt.

Enfpeelt niet met het njier, men kanjich fqo met mijden^

Daer '-jlieght Ivel onverhoedts een ghenfierken ter Jijden,

Een njoncksh^n is ghenoegh { eer datmen't %'ordt ghcïvaer )

Te brenghen huys, engcedt, en lemn in'tghevaer.

TJat dit doch die daer draeght ^ hert met nijdt onjïeken,

Enpooght met eyghen fchaey-u leedt alom te ivrek^n:

Siet doch een nijdigh hert, hoort eenen dullen loenfch,

Clxgeuen, teghen Godt, aen eenen goeden menfck

Indien Lowlafiracks niet en njerdient te branden,

Soo Ivil tck^dat my 'tnjier en blick^em brengh' ter fchande».

Wat feghdy row^engafl? tï>atJj?eelt ghy met het ijieri

Dit nijdigh aepen-^el fal kgfien ojeel te dier»

*Den '^enfchdielcordt '-verhoort: eer dat derfo?men loaegheit

Sal deyfen in de z.ee,fal hy fijn' eyghen pLxeghen

En "^raeck al onderfiaen : ick^ fte '-uan alle kant »

Het 07}gheluckigh huys on/leken met den brandt,

lek, hoor het droefghefchreew^ , ickjooor het bitter kermen,

VVaer oiierfch noch Godt , noch menfch en fal ontfermen.

'Ten kan met anders gaen, die nae eens anders quaet

VVt haet en nijdt '-verlanghtj die raeckt in ergher Jlaet,

Sss 2, Igiiifcius
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Ignatitis ghebruyckc Faber, alias Smidr, tot de bckce-

rini^he van Xauerius.

r 1 r c£ • • • r o^/ isi vier 'vvcrm.
Sous non lufhcicii'nis. < r\, n. > r ,ö

7. tVcrejjcht sjmits erm.

DEn hamer en het <-vier^ die moeten famen "^lerckeny

€n met eenpaengh hulp malckanderen <^erjlercksn:

'teen maeckt het ijfer heet ^ en 'tander gheeft den Jlaghy

Soo kr'ijght het een nieulo ijorm dat inden ouen lagh.

Want fchoon dengaw^en knecht den bUesbalghtrecktwetluJieJt^

£« dat den meefter [elf de kglen niet laet ruHen,

Macr meer en meer onjleeck^ den ouer^rooten brandt

^

Komt daergheen flagh omtrent^ het ijfer houdt fijn [landt.

éMaer
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t^'her aljhten cms begint dé hamers op te lichten,

EngheuenflAgh opjiagh ^ danfietmen't huyghfiem /dichten:

E?i'tgheen te'-uorai^tu ond'^inghbaer en heel Jivitfy

Dat '^oeght hem nae den TV;/ '-van die de Jlitghen gaf.

MejjitgLy dan 'tkgude flacl rr,ct hnemers te bedtivnghen?

O neen: ecr't buyghenfil jjoofil't injiucken fpringhent

Den hamerjonder <-vierghceJt een verlorenJlagh,

Het <-L,'ier ooch^ fofider Jïagh loat ü't dat het njermagh}

Caet <x>oort^Jgnitti^gaet, ghy ^eet de mnme-treken,

Hoe dat ghy met Godts n^ier de herten moet onjleken:

eAl-^.Kts Xauier leatjitegh^ nu-gloeyt hy n^anden brandt^

Du.fgheeft hem oucr aen 'sSmidrs hameien 'sSmidcs handf^

Ick^fie njan nu afaen ^ hoe dat hy hemfil buyghen,

En fmsden nae u fin. Ganfh Oojïen fal gjoetuyghen^

Dat noyt <uan Fabers handt^ en ^\w Loiolas '-vlamj

Eenfiuck^'-van meerder konHoft hoogher prijs en quam..

TJolght dit exempel nae, ghy die moetfrghe draghen

Van een ruerïjfert hert
;
pafi Doel op al y flaghen:

VVant foo den hamerflatt ^ aL het njan koude l^dt^

'tSal berften tot vfchaey , is't datghy't buyghen "^ilt.

Toont datghy 'tlMerckjverJlaet , "ipilt met te haeHighfpoeyen-y

Laet eerftmael in het ^vier het herfrc/an hefdegloeyen,

En is't dat defen brandt gheen klacht ghenoegh en heeft

^

Onfeket met een ijrees njan't ^ler dat eeulQigh leeft,

Leght hier het ijfer in, ghy ftdt het ouer'^innen,

En ntaken dat den menjchfilfijnen Godt beminnen^

Wel aen, o kloecken fmidt, maeckt w^e fmis bereydt.

En fetW door "^at '^egh denmenfch moet zijngheleydt.

Maer neemt oock^hier op acht, njan met te tangh te "jachten:

VVant focfden brant 'verflaulot, vei'lieB denfagh jtjn krachten:

Hy trefte't alderbeft, dte't vjfergloeyend' heet

had met een gauloe handt nae fijnen "ït^dghe/meedt,

Sss5 Igiu*
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Ignatius prekende, onfteeckt de toe-hoorders met de

Godtlijcke liefde.

—— Carlcftibus armis f Het vierigh [preken

Eminas expugnat. (. Kan 'thtrtvnjieken.

ALs Syracufa "^as fvan achter heel bejlote?!^

E?f datmen ojoor de haefftgh Jlaen des <-vtjandts a^loten,

Soo datter k^t noch hondt meer nyt oft in en quam.

En dat des a^ijandts hyr de buyten-'^ercken nam\

Doen ghingh de borghery oockjx'reefen njoor de nijejien,

Haer docht het "iifosghedaen, Jygauen't al ten beBen,

cAl baert het ouergaen ^anjleden druchjn pijn,

l^echtans een bkeck^ <urecs maeckt datfe grooter t^j».

SfaéP
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éMder foo daer fall' gheluck^ooch^Archmedes "hoonde,

Diefijn njerrmfu konsl tot 'sUndts '^el-njitere?t toonde,

Soo heeft hy met derfonn", op den brandt-[pieghel, flrael

In ajier en ^lamohe(ielt den Roomfchen Admirael.

Doenfaghmen njxnde Jladt de ganfche <^lootJiaen roocl^en^

En datmen oock^in zee kan groete '-vierenJïoocken,

En datter met en is foo 'Xierf oft diep in't nat.

Of 'traeckt noch "ü'elm brandt ab't defèfraelen <-aat,.

Seght ghy dat 'tfabels zijn-, die oudt zjjn en '-verfleten.

En dat ic\^of nj mou"^ blaeulo-bloemkens IvUgaen fpeten-j

Of'tüghefchtet oft niet , lief a/riendt, dat laet ickjlaen:

lyMaer hoort ee?is Van een mandie't dicl(pils heeftghedaen^

Loiolajiondt op- /ioel, en bronde r/iet dees flraelen^

Die een f-uernedert hert oock^ by de fpn kan haelcn\

Maer foo dit k^achtigh 'uier hem indenboefem quam^

Soo fchoot hy rondom uyt deghenÜers njande --vlam.

De menfchen die hy trock^begonjlen foo te ycajfeny.

Dat hygingh op het njcldt , liiaer hy dry-hondert paffen

oft njerder ü ghehoort; en als hyfagh dit heyr.

Dan 'X'ocht hy met het <-vier, dat is het heH ghe'^eyr^

En ghy die daer het hert ^jan temandt "^ilt onjfieken.

Weet dat het Godtlijck^ '-uier "-v gheenjfins magh ontbrek^nz

Weet dat njoor eerft de '-vlam moet zjjn in ojghemoedt:

MenJieeckt gheen huys in brandt met eenen kouden <-uloedt.

Wamièer men 'tkiUigh ijs gaet Jlelletr 'teen op 'tander,

Dan fmilt'ergheen ^an fï^ee , maer briefen op malckander:

En rurieH het langhen tijdt, foo a;rieB het --voeten diep,

S'en joelden rvier noch ^Um Jjoe flijfdat lemandt nep.

Wiltghy eens fondaers hert door 'themelfch 'vier doen branden^

'tGheli>eldt engelt'er niet, 'ten ügheen tï?erck,'-van handen:

Maeck^ dat den ^ieghel brandt, daermé ü't al ghedaen:

Ménjieechi met een k^eyniicht tpel duyfent keerjfen aen-

Den
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Den droom van Xauerius van Indien te bekceren.

Credimus, an c]ui amant, r Den droom 'verheelt

ipii libilbmniafingunt? \ Dat Ltefde Jpetlt.

AL dat de Liefde iaeoht met alle haer njijfftnnsn^

ilAI dat Jymetter hert kan hopen o/i bemnmen.

En oock^ dcierjj bj daegh het aldermeeH affchroomtj

Daerü'tdatjy by nacht het aldereerH afdroomt.

Een kloecl^n Captteyn , als hygaet oorloah ojoeren.

Hem dimcki infjnen flaej) dat al de trommels roeren:

Vraeght den gheleerden man -^at hy by nachte doet,

Hj droomt ruanjijnen boeck^ , dic hj noch druch^u mast.
,
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Tfenfchipper op het landt rvreefl n^an de ti^ilde baerm^

Enfchijnt ntt '-voor den -^indt, nu teghenjlroom te vaeren:

'Den voer-man daer noch peert^ noch "ioaghen ü omtrent^

Meynt altijdt met dejloeep dat hy den iDaghen ment.

Al die nae cere fleeckt y die droomt van hooghe Jiaeten^

Eti hoe hyjich bedriomght , en kan dit nietgheUeten:

<tAl light den dronckaert thuys en ronckt infjnen nefiy

Noch droomt hy Van het hier, "Welch^datter "^^as het beji.

Dit jïetmen alle daegh: maerfoo -Wanneer de droomen

Met datter moet ontftaen, "ipel ouer een uytkoomen^

Wie ist die niet en dencki, dat 'tgheen hy heeft ghejten

Des nachts infijnen droom,ftl 'sander-daeghsghefchien}

Als lofeph maer en hoort den droom Van ttoee ghevanghen,

Soo -S»eet hy, dat d'een <-vry, en d'ander moetgaen hanghen:

Alshyfiet inden droom aenbidden fijnen jchoof,

Soo kent hyfijngheluck^, al^vindt hygheen ghehof,

Xamri , Coo ick^ "Svel tot kennü w^er minnen

Aenmercke "^at by nacht 'oerbeelden w^^efinnen.

Het groot enf^aerghe-^ight van eenen Moriaën,

Êeteeckgnt al den lafi dieghy moet onderfiaen.

CH^ kenn' i<k.al <x> hert, na -^eet ick^v ghédachten,

yy^aer nae metfitlcken neerHJoo kloecke "bereken trachten.

De liefde diefoo vremdt m 'smenfihenfiele f^edt.

En heeft V noytfoo "9el nae 'tienen afghebeelt.

Ick^fie dat m V pack^heel Ooflén ü ghelaeden,

Waer méghy henen treedt door donghebaende paeden:

Gheen berghen zjjnfio hoogh, foo dickornet fieeitfv bekleet,

Gheen rotfen zïjnfoofleyl^gheenfanden zjjn fio heet.

Die nj doen fiiUeflaen: niet ter enfultghy rufien.

Voor datghy zjjtgheraeckt aen de Chmeefche cuflen:

Én daerghy uypen-lafi alfdan fult legghen af,

Daer fat de liefd' <-y oock^doenfinck^n in het graf.

T c c Xaue-
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Xaiierius de wereldt dooireyft hebbende, fteift inden

ingangh van China.

Tum te terra teget, cum totum ƒ Jls de ronde is ghedaen,

impleueris orbem. c Sult ghy onder d'aerde gaen.

PLucktnu thymüyplucktnu roofen.

Die door haer root-yer'^igh bloofen

Niet en fijcken aent gbeUet

Vanden foeten daegheraet.

Tluck$ mrctjpn, africaenen,

t>eü-bloemen loit als fi^aenen^

Thckt hetfchoonfle datter hloeyt,

Timkt het foetjh datter gmjt.

Kom4
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Komt met 'croonen '-uan LtKrieren,

Komt en f^iert de eglentieren.

Komt met eene njoUe handt.

En bejlroyt 'tChweefche jlrandt.

'Verre zy het flaen der ermen,

Verr hetJachten, n)err het kermen,

Datmen op foo blijden dagh

Niet eens maecki een droefghekl^tgh.

Datmen hoorefnacren Jj?elen,

En het foet gheluyt der kelen,

Singht: Kamer ü door-ghegaen.

Als hy had fijn loop '-uoldaen.

Bojfchen , berghen ende daelen,

VVdt dit foet ghejpel herhaelen,

Seght: Xamer ü door-ghegatn.

Als hy had fijn loop ryoldaen.

"Niet en kond'men meer <-uerfpachten,

Waer foud' hy noch gaen nae trachten}

Japan ü nu heel ontdeckt.

En tot het gheloof ojerloeckt.

Op de rotfen , op de franden

Van de onbekende landen.

Zijn de cruyjfen kngh ghefet, •

Teeckens '-uande loaere loet:

Voor trauancor en Q)cinen, ' '

Voor het Kijck_<-uan Amboinen,

IJfer foo ^eel ficeets gheHort,

lOat het t'ijdt ''jan ruften Iport.

Soo ü't datmen fet '^erdloijnen

'tLicht dat inde nacht komt fchijnen:

Als het groeyen ü ghedaen.

Dan ü't tüdt njan ondergaen.

T 1 1 2,
Den
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Den Sal. Borgia verheft fijn gheflachc door de deughdt.

O, nihih at numeros fic facit iniiumcros. i

Het "If 7 Eel die keren[ommen maecJ^n
^'"'^t y Omaenghelt engoedtteraeck^y
"^^^^ '' Om te "Wefen gaulff en rap

I» het fluck^ rum k^opmanfihap r

En jy liyeten foo te teüen^

En den facit foo te flelle»,

(Gheeft Hxtt cijfer dat ghy -^llf)

I>at het met een hxyr enfchdt.

'iMaech iet

Van niet.

Mast-
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J^Iaer die ditgheul kan 'vatten,

Die Teeet dat degrootefchatten,

^at de eer en dat hetgoedt.

Niet meer als een o en doet.

Al hadt ghy een Hertoghs leuen.

En dat ghy het al deedt beuen^

Datghy ft>aert ruan grootghe/lacht.

En noch Ipaert njan grooter maght:

Wat zijn doch al deesghetaUen?

'tis een o, 'tü niet met allen:

Wort de deught niet ojoorghejlelty

Weet dat niet eenfer en telt.

Al de kracht k^mt n/an een beentjeny .

Hondert duyfent '-van een eentjen^

Dat het minflefchvjnt ^an al.

Dat maeckt njande reB ghetal.

Komt, Francijce, kgmt a^ertoonje

Vice-Koy njan Catalognie,

Schrijft '-U Hertoghdom, enjlaet^

E» Lombaias Marquijaet,

Ouerloopt eens al 'vfteden,

Voeght daer by <-v heerlijckheden.

Neemt defchalie in de ha?/dt,

Gaet, en cijfert eens n; landt.

Wat datghyfdt konnen fchrijuen^,

'tSullen afmoer Okens blijueni

Stelt maer eens ar deught ''VJor aen^.

En fiet hoe het op fal gaen.

Ghy hebt <-ugheJIacht '-aerheuen^

Anders 1»aer het nd ghebleuen.

Vrient, ojergeet dees les doch niet,

E»maecki oock, "van ni^ eens iet.

Ttc 5
Op
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Op het beeldt vanden Saelighen Aloyfius, die de croon

. onder de voeten heeft.

Re£l:è de gloria iudicat qni eam ex alto J Bdelheyt

defpicir. . (. lidelheyt,

DEn Ip'mck^l'vm de eer, daeft alnae komt gheloopen.

Die "^eetfchoon njoort te doen, enfielle't al te knopen:

Menfiet daer op den toogh dejlaelen Van dejiof.

Hier Iport Voor algherieft den Edeldom ^z/an't Hof.

Een ieder haelt eenjiuck^, en dat noch onghemeten.

De ellen, en het eynd en kanmen gheenjjins "^eten:

Danprij/i de ~ïi>ereldt noch deTï>aer, 'ken-^eet niet hoe.

En fejt: Icl^gheef y hier meer als de helleft toe.

Hier
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Uicrméfoo gaenfe deur, engaen henfelmn fireekn^

En niemandt fpeelter bed, een teder prvjji fijn deelen^

En heeft den beBen koop; men ftet maer hoe hetjldct^

Niet op dejiechtejiof', oft op de ^.dfche maet.

Meterfeght eer-ghierigh hert, loU ick^ v eens rz/erhaelefz

Hoe dier datjy <-u fixet, loxtghy noch moet betaelen?

Komt, leert eens uyt dees proef, hoe dat het eenloighgoet

Op hallefnxc foo nj^el den mmfch met kofen moet.

Ghy hebt daer ojoor betaelt '-ueel fhepelocfe nachten

,

Van dat de eerfucht eens ^erheerde -vghedachten,

En hooft'f^eyrfonder eynd', en moey en matte lé.

En onlufl ouer hoop, dat reken ickjnet mé.

'

'tKofl duyfent drupplcnfipeet, 'tkif 'ivel dry duyfent hijgben,

En altijdt een bloot hooft, 'tkofifluypen, en 'tkof nijghen^

Het kgf beloofden dienft, en men/ph feruiteur:

Is dat met dierghekocht? ghy ghee/t vfelfdaer '-oeur.

Het k^f --v haet en ny/, het ko(l foo '-veelfheel ooghen

,

Dieghy %t]t <x)oorghefeylt,en bouen 'thooft ghevloghen.

En menigh hefchen ^loeck^die ^lieght nj nae den kopy

En'pft <-ufmaecki oft met, 'tmoet al 'x^oor fnycksr op.

Sietghy naefukk^een prijs
, foo zj^t ghy noch bedroghen:

Het -ioas een <-vafchgheloight daer nj mé is ghe'f\?oghen.

Gaet,fotten coop-man,gaet, gaei met nj "^aeren deur^

Eerghy de fi'ff ghebruycktffoofchietfe ^an coleur.

Let lipat Gonzjt^a doet, hy (iet de croon njan ondier,

Hy fictfe op dengrontfhy roept: Is dit het lx/onder^

Is dit het moye dingh^ daer iedereen nae loopt,

VVaeromfoo menigh menfh fin lijfen pel '-jerkoopt^

Daergaetgheen Heer, noch eer, daer isgheen' Excellsnci

Vooreen oodtmoedigh hert, en '-uoor eengocy confcienci.

Wie datffeliicn "^int, houdt dit <-vry 'UoorghelolSy

Dat defen meer als Trms, lae meer als Coningb is,

Den
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Den Sal. Staniflaus fterft'sdaeghs voordeHemcl-vacxt van
Onfe L. Vrouwe.

Vt afTumar. {
VVy gaen ghel^ck

Nae hemelrijck.

Vy'^ Omnghskenfagh eens van verren

\^ Hemel,fenne^ maen, en (Ierren

y

Èn hetflondt hemfoo li>el den,

'^tWouiff goet-rondt daer henen gaen.

^us fooghmgh het ouerpeyfen

Hoe het daerjour^ konnen reyfen:

Maer het ruondtjïjn '-vleughels J^acl^^

Want 'tm <uloogh noyt ouer 'tdacki

Doen
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Doen aenriep het al deloinden:

Komt my op '-U <-uleugels binden^

ILomt^ en njoert my danfoo hoooh^

Alffer oyt een <-uogbel 'X/loogh.

lekken ben met njxn die raeuen^

^le met bloedt haer dick;pils laenen,

Ich^ en ben gheen loreedengier,

lekken bengheengroufiem dier.

O, "^lejal my dan daer bonen

Voeren om den Heer te louen?

Vy<tnt al ü't een hemelfih hof,

Noch ontfanght het aerdfchen lof.

Soo een aerent quamgheyloghen^

"En recht of^aerts Ipiertghetoghen^

Soo fhrack^ het den aerent aen:

Magh ick^oock^eens met m; gaen}

Laet my door ij njleughels loinnen

'tSonnen licht daf^y beminnen.,

Daer méfat het op denrugh,

"En den aerent maeckte't '^lugh.

Dien njloogh bouen locht en -pinden,

D'oogh en kond' hem met meer "Z^indenj

Dien heeft door een/hellen tocht

Hem tot a/oor defon ghebrocht.

Dit k^n aerdigh "ipel n^erbeelden

'tGhene dat Maria Jpeelden,

Alsfy Kofka met haer nam^

Eerfy nae den hemel quam.

O, loie fal my nae dit leuen

Oock^eens fulcke njleughelsgheuen^

Doet myfulck^ njeders aen,

En ick^fal de reys befaen.

Vvv De
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De Martelaei'cn van laponicn iiytverkoren vaten

van vi6loric.

H^Eclïgiiatriumphi. |
Tzijn al vieren

Van laurieren.

DE« kuypergaet int eerfi met JpaenJer-'-vier de duyghen

Verfaemen inden reep, en d-^mght haer om te bviyghen\

Engaen dejaecken ~^el,foo komt men nae der handt

,

Menfleltfe op denjlaeck^ en ^lert njoor't'-vader-Undt:

Het heele Rijckjiat loenfcht om [ukken <x>ier te maken.

Om njoor een ieders huys te planten blijdeJlaeck^n,

Als defe Jlaen in brandt, dan ü het goeden tijdt.

Dat a^ijandt meeH bedroeft datmaeckt ons meejl ijerblijdt.

Ben
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Een die Godts liefde '-ueelt nu[effens m hem branden^

Enfch Vrj-^illigh buyght^ enjluyt in njitHe banden^

Al k^mter een tyran die hem in kolen fielt,

'tlstecckpj dat die brandt blijft meefier 'X>an het njeït.

Doch -ü>at een loreedtghemoedt! M;ant tciefagh menjchen braeden.

En met onnoofel bloet een 'smenfchen hert njerfaeden}

'tls teghen de tiatuer als onder menfchenfchijn,

€n "^olf, en beyr, en leeifiv, en "^reeder dieren zjjn.

Gaet "ipreetheyt onghetemt, onfteeckt hier al njjinneny

firn "Wederom nj ff el met Nero te beghmnen,

, Die njan het menfhen ^vleefch, en ijan het menfchen 'Z^et,

Heeft fack^ls inden nacht '-voor Koomen uytghefet.

Ch'en "^eet met tixtghy doet^alsghyfefielt opfiaecken:

'tEn kan niet anders djn,ghy moetfe grooter maecken^

Hoe datfe meer met peekjnfmout begoten z^jn,

Hoe datfe in hun doodt oocl^gheuen meerderfchijn,.

Dejon kgmt al te laet met duren aengheloopen^

Om int ^vergultghefpan haerpeerden in te kno:>pen:

Den dagh komt al te laet, aljpoeyt hy dapper aen,

Daer ü een klaerder licht njoor hem alopgheflaen.

Dees njaetenfuüenH doen, die fullenaen de ruolcken

Verdrijuen haeren nacht, met al h<ter [^-"^-te -a^olcke»^

En toomn door hun lubt den loegh, en rechte baen,

Waer langhs het oudt Gheloof tot noch toe ü ghegaen.

En hadden fyghebrandt in't midden '-uande kolen,

Hoe menighfiadt, en landt, hoe menigh Rijck,fou dolen}

'Die leuen door hun doodt, en voelen in hun hert

Alsfyfiaen by dit 'X)ier,hoe ddt't onBeken loert.

Caet, beiden,gaet <-ury <-uoort,ghy kroont hen met laurieren
^^

En dieghy foo ^verbrandt, diefilmen altijdt n/ieren:

Gaetfiroyt hun afhen '~jry langhs 'tdorre Japansfirandty

Der MarteUeren bloedt maeckt altiidi. '-vruchtbaer landt.

V V V i P- Ca-
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P. Carolus Spiiiola wordt door een langh-duerigh vier

verbrandt.

üulceacdecoiumeft. { f^Zlt!

HEt element des 'v'ters hoe trotsut opfijn krachten^

Die oock het ^roomBegout op korten t'tjdt <^erfmacht€nf

Hetfmdt tot enckel fpijs het koper en metael,

En met een kleyne <-ulam <-uerfa,cht het enckel flttel.

V^chtans dtt kleynghediert ipdt fich niet ronderghemn.

En daer een ander flerft, daergaet hetfitten leuen,

Het fietfijn f^ier al aen met ecnen hoogben moedty

<AIs of hetfegghen -fpott : Ick^ tred' het met den ijoet.
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Al 'ipat dat njierigh />, k^n ruLtm en <-ji€r <x>erdoouen^

T)at k^n denfeilen brandt fijn rvrorne krachten rooueni

Jae eenen ouenfelfsals hy op't heetfiegloeyty

Wort als eenf)mer-huys als het op't groenjie bloeyt.

Is't met eenf^acke rc/lam, die Voedt haer 'Vïjants krachten^

En in haer aerdfchcn brandt baert hemel/che ghedachten?

Is't met eenf^acke njlam dUJlaedigh "^ijcken moet,

Vl^anneer in 'smenfchen hert ontvonckt een meerdergloedt}

iAlfiaet daer eenen os ijan l^per a/ghegoten^

aAl light Eufiaes daer in, al Kiordt hy toeghcfloten-s

Nochtansfiet op de ^lam, 'tfihïjnt datfefelue beeft,

En maeckt dat hy door't '-vier, en door haer cewii^igh leeft.

Laurentius laurier blijft in het rvierJlaen-groeyen,

Syfw'tjten hout op hout, en 'tfhijntjy hem be^roeyen:

En fiet njan dien ti]dt dat hy eens lagh op't ijier^

Soo heeft den blicksern felfs ghe^^eh^n den laurier.

'tEn hadghedaen het <uier, "^lefoulp nyan Thecla "^eten}

^leh had diefchoone maeght Lucia ganfch a^ergeten.

Meer door haer ijier bekent, als door haer eelgheflachfy

Als door haer rva,der-landt, €n Syracufas pracht.

PVaer toe foo a.'err' ghefeylt^. men '-umdter noch al ander,

Die leuen m het --Vier ghelijck^ den falamander.

Die nu doorluchtich z^n meer door degroote 'fUmj

Als "Wel door't edel bloedt, oft hoogh-verheuenfiam.

Siet den Genoifchen Heldt,fiet hem in't <^ier eens blaecken,

Die 'tSpinolas ghefacht 'Vergroot met edelftaecken:

Sijn' aldermeejle <-vreught is infijn meefiepijn,

En njan denflvarten roock. krijght hy een helder Jchijn:

De njoncken eieren hem,ghelijck^ de foete roofen

Die door denfiluren dau-^ derfonnenfhoonder bloofen,

'Dat Koomen nu <voortaen Vryfivijgh van Caius handt}

Hygheeft het heele lijftm befien voor het landt.

Vvv 5
AF-
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DER
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HET SESTE BOECK,
DE DVYTS-NEDERLANDTSCHE

SOCIETEYT.

HET EERSTE CAPITEL.
Hoe de Societeyt eerfi inde Neder-Unden gekomen-

mde mnghemmen is.

o o wonderbaer als haer de Goddijcke voor-

fichtigheyt inde al-CTcmeyne oprechtinghe ende

verbreydinghe van onfe minfte Societcyt ver-

I toont heeft j is fy oock inde befondcre inftallin-

ghe ende beftieringhc der feluer binnen ons Nederlandc

ghewceft.Nae dat in't iacr m.d.xlii. culTchen deiiKeyfcr

Caio-
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Carolus den V.ende Francifcus den I.Coningh van Vranck- ^^
J'-^"^

rijck die fwaere oorloghe oncftaen was , in wiens aen- jhemheyt

vaiigli de Spaignaerden allcgader den Franfchcn bodem "^^ ^°"':-

moeftcn rnvmen; zijnder acht ionglimans vande Socic- '.>V"

teyt (die te Parijs ter fchoie laeghen) by dc(c oorfake tot iM?dt'

Lonen ouerghekomen, om aldaer hunne begonfte ftudien ^>^'''

te vervolghen: 'twclck llichtehjck ende ernllchjck doende

(ghelijckfe dochgheen ander oplet en hadden) heeft Godt
den vierighen gheefl: van Francifcus Strada, die een iongh- '^'"^''^'^

ghcfcl van XXIV. iaeren ende een vandm hoop was, tot f^^oww,
d'oeffenmgen van onfen roep, ende namentlijck tot het pre-

diken,en verkeeren met fijnen euen-naeften verweckt: waer
in hy fich foo weiqueer,datcer nu fchier geen ander gewagh
oft fprake de heele Vniuerfiteyt door en was , als van den

ionghen uy-tiander,die noch ftudent vande Philofophie in-

de Valck-fcholezijnde,Gheeftehjck ende wereldthjck fon-

der onderfcheyt van ftaet oft iaeren,tot de deught der godt-

vruchtigheyt, ende in'tbcfonder tot de gheellelijcke Exer-

citien trock. Hv krcegh twee de vernaemlle mannen van- s'^^^f^

deftadt totd'Oeffenin^hen : waer van den eenen Ruardns
'^.^'^'^^"'

, . /— n- 1 r tien aen
Tapperus Canceilier vande Vniuerliceyt, ende Dodtoor Rnardiu

inde Godtheyt was \ den anderen Cornelius Wifchauen, ^^/?f-

cen Pricftcr om fijne heyligheyt ouer al vermaerc. Dcfefoo
"**'

beiaert ende ^heleert allle waeren, lieten hen , als onmon- ^"'^^''^'*

dighe kinderen, in alles ioo verre van Strada Deit!ercn,dat mfdM.
fich Corneiiüs oock tot de Socieceyt begaf; met ghcluck >fc»,^-(e

endeeere van den eerften Nederlander te zijn , die binnen ",7/^^/"

'slandts inde felue ontfanghen gheweeil: is : want Petrus koi

Canifius,die anderilins defen weghden eerllen van alle aen

ons ghebacnt heeft , te Ments in Duytflandt van P. Faber

korts te voren aenghcnomen was. Dit is dien Canifius, aen

ende inden wekken foo vele iaeren te voren t'Arnhem

i:omr.
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in Gelderlandc door eene godtvruchtighe weduwe (van de

welcke wy in't eerfte boeck ghefproken hebben ) de Socie-

teyc vooiieyt , ende quanfuys aen onfe Nederlanden van
Godts weghen toegefchickt is.Men fal beneden breeder van
hem fpreken, als wy de boomen fullen gaen befichtighen

dk Liyt de queeckerije vanons Vaderlant,daerfe ghewon-
nen waercn, elders in'c Keyfer-Rijck ende anderelanden

verplant zijn ; die en moghten wy hier niet voorby gaen,

om dat het al mede den oorfprongh vande Societeyt in defe

Nederlanden eenighfins aenghingh . De welcke foo nu
met groote hope van toekomende vruchten, fcheen haere

eerfte wortelen te fchieten inden perfoon van P. Wifcha-

uen ende verfcheyden ionghe ftudaiten, die hen herwaerts

en derwaerts in cloofters, ende oock tot de Societeyt door
p.Faher de vermaninghen van P. Faber (die'r van Geulen was ouer-

Unt», ghekomen ) ende de predikatien van Strada , als oock het

llichtbaer leuen van hunne mede-ghefellen, begauen j foo

komender Roomfche brieuen van Ignatins, waer mede
aen hen allen bevolen wierdt , datfe behaluen Faber (die

nae Geulen moefte keeren) fonder uytftel de reyfc nae Por-

tugael fouden aennemen, om aldaer 'tnieuw CoUegievan

Goimbra te bewoonen, dat den Coningh loannes den III.

ghefticht hadde.

Hae de Hier fuldy nu de foete fchickinghe van Godts voorfïch-

^*J,'ff' tigheyt gaen fien , hoe verfcheydelijck defè reyfe oft ghe-

ctodtsde Tchort, oft verhindert, oft verandert is gheweeftjom dat de
Societeyt teere plante, die nu foo wel begonft aen te komen, vanden

'chlh"u~
grondt , daerfe voor altoos wilde groeyen ende aerden,

de heeft, niet en foudc vervoett wotden. Ter wijle elckin't befon-

der, en altemaeltTamen, euenbeforghtzijn om 'tghebodt

ïeennae
^^" Igiiatius , hoc outijdigh dat oock op dit pas fcheen te

Geulen^ vallen,pointeUj ck t'achtervolghenj keert Faber te ruggh nae

Ceulenr
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Ceulcn: Strada gaet fijner derde nae Zeelandt, om in ghe-

val van goede gheleghaitheyc de refte, die te Louen glie-

bleuen was,ftrack:s £'oncbieden,ende t'fcheep op Portiigael

te gaen. Maer foo hen den windt niet dienen en wilde,

oock oin dat Aragonius, die een van dr ij en was , in fiecktc

vielj hebben wij felijck uyt defe ghehenghenifle Godts fij-

nen heylighen wille ghefpcurt, endede reyfè wederom nac

hunne Broeders op Louen aenghenomcn . Eer langh

komt Faber onverwacht wederom mee nieuwe orden van komt an-

Roomen, om den heelen fleyp onder fijn beleydt nae Por- ^«rmad

tugael te voeren. Hier waerenfc nu andermael allegader '
"""

'

niet foo feer ontilek, als befigh om eerft-daeghs te vertrec-

ken j dan Godt heefcer noch eens in verfien. Soo P.Wifcha-

uen mee de keucken onledigh was,om de liefde die men den

gallen fchuldigh is, aen Faber, die hen allen heel wcllekom

was,te betoonen,ende vanden feluen verftondc dat hy voor

eenen gaft vaneenen nacht niet en moefte beladen zijn,

midts dat hen de ghehoorfaemheyt 'sanderen dacghs nae

Portugael fondti 1'^?^^^ Wifchauen, als vol vanden heyli-

ghen Gheeft, het woordt opghenomen , ende ghefeydc:

De ghehoorfaemheyt en magh ick noch en wil ick oock

wederllaen , euen-wel fil ick den Heere C h r i s t v m
bidden, die by tijden, als't noodigh is, fijne maght wel

ouer de ghehoorfaemheyt felae plagh te ghebruycken , èi.\t

hy fulcks niet en ghehenghe, als im mers uwe teghenwoor-

digheyt hier foo noodtfakelijck is. Maer foo Faber hier op

monckefroyde , ende dies niettemin om fijn voornemen

nae ter Vere ghingh 5 vindende aldaer een vlote gheieedt

om ecril-daeghs af te fteken, is om fijne mcde-gheiellen te

gaen haelen,op't Ipocdighlle nae Louen ghekeert. Hier

ghevoelt hynu de kracht van't ghcbcdt van Wifchauen: vAÏtin

uauwclijck ftelde hy den voet in huys, of hem valt ecnc
^^"^^.^^
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fellekortreop't lijf, die hem dry maendente bedde leght:

wordt vande welcke als hy nu meynde te flemen , bevroeyen-
^oor 'tge-

jje y^i^ w^tx: hem de fieckte quam , doet ^zn feluen Pücer

^r,-rjj^_ anderwerf bidden om ghefondtheyt, naedemael hy nu
ticn ghe- eens ende langh ghenoegh door fijn ghebedc was ficck

^^f"'' gheworden: 'cweïck dien met eenvoudigheyt volbraght,

ende Fabcr bouen aller Medicijnai hope ghenas.

Middcler tijdt nam den goeden roem vande Societeyt

<laghelijcks ai flercker aen, inder voeghen , dat, als nu het

derde ghebodt van Ignatius quam om te vercrecken, Faber

goedt ghevonden heeft van neghenthien aenkomende

^ïT^'
"^~ longhmans, die hen prefenteerden om mede nae Porcugael

\lmeiin' ^'^^^ Societey t te gaen, de neghen alleen hun begheerte toe

ihm met te ftaen, maer de thien andere onder 'tghebiedt van Pater
strada "Wifchauen, als eerften vader ende grond-vefte vande Ne-

tug^ei. ' derlandtfche Societeyt, binnen Louen te laeten.

Dus zijn wy daer ghcbleuen, hoewel niet fonder fwae-

re beghinfelen ende aenftooten , uyc reden vande voorfey-

deionghmans: teghen welcker vertreck,en de bckceringhc

van meer andere die dewereldt verlieten , maer noch 'tal-

THrbeien dermccfl tegheii P.Wilchaucn ( dienfè den wijt van alles

^rFViha c>^^^^^^)
"i^^ alleen het ghe{Iiorre,maer oock fom mighe van-

«e«. de Vniuerfiteyt foo dapper ghefchreeuwt hebbai, dat

Ignatius vande fake verwittight, om voorderen haec t ont-

gaen, den goeden man nae Roomen ontboden, ende eenen

oft twee andere , maer ten laetften P. Adrianum Adriani

de Witte in fijne plaetfe, om d'onfe te regeren, heeft ghe-

^ater ftelt. Onder defen Ouerften, ghelijck hy een feerwijs
^dria- en voorfichtigh man was, dede de Societeyt nu fulcken

Ten vm voortgaugh , datfe door de hulpe van Henricus Baxius,

d'onfe te Paftoou vau S. Michlcls kercke, foo van betere wooninghe
LoHtii,

2l1s van piaecfe in (ij ne kercke voorflen wierdt, om hunnen
naellen
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naeften met biechten ende predikatien, die wy Tedert hier

altoos vcrvolght hebben, by tcitaen. Alles ghingh wc- lijdt ep->

derom Teer wel, tot dat Satan den opftoker van alle quaedt ^''''>

op een nieuw inde weyre was: want om de hope van d'aen-

rtaende vruchten in hun faet te verfmachten , blaeft hy
d'oorenvan Vrouw Mane Coninghinne vanHongarijen
(die 'tlandt voor haeren broeder Carolus regeerde) foo vol

leiighenen teghen de Societeyt, datfe de requefte , waer by
wy d'aenveerdinghe in defe feuenthien landen met raedt van

goede vrienden vcrlocht hadden, en die nu op goeden voet

was, glat affloegh. Dacr en bouen drijft hy eencn meefter •"-'•<« '^«'•»

vande Philofophie mee een' uytfinnighe grammoedighcytj/^p'/^.

(om de wille van ecnen difcipel dien hy tot d'eerfte plaetfe lojhphie,

inde promotie opghequeeckthadde, maer nu nae veel bid-

dens ende langh weygherens ten laetften nae Geulen ghe-

fonden was, om aldaer inde Societeyt van P. Keflelius

ontfanghen te worden) fbo fterck teghen P. AdrianumXe/ïr«.
aen, dat hy hem,met eenen oproer des volcks, buytcn alle^/jf»;

forme van rechten, openrlijck dede vanghen.

Dit onweer gaf eencn flagh tot Trenten toe aen het

Concilie, en fcheenghenoeghlaem te zijn om ons de heele

wereldt door te vermaken: dan Godt heeft den onnoofelen

niet alleenltjck tot fijne verloffinghe (die al op den feluen'^^f''

da^rh (Thebeurde)voor2hcftaen, maer oock op verfcheyilcn
"'^'^"5''*

manieren verheuen. Den Piincevan Luyck, onder wien/cw»
Louen int ghecftelijck doen ftondt , heeft hem by open- ^;y^ ''"^

baere fententie verfchoont: den Cancellier der VniucrfiLcytf^^.'*'^'

Tapperus heeft op den ftocl der waerheydc ghcpicdickt,

dat hy fich onweerdigh kende, de fchoenen acnden Belij-

der Godrs tontbindcn, die voor de techtvccrdighcyt de

fchandc des kerckers ghcleden hadde. Curcius den Palloor

van S. Peetcrs, nacmacis cerllen Bifchop van BruggHc,

X X X 1 nood-
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noodde hem om biechte in fijne hooft-kercke te hcxjrenr

'twelck hy met fulcken toeloop ende vemosghen des volcks

dedc, dat, foo grooten ongunil allTcr onder d'andere Pa-
turotkn i^^r^^^

yyj. ontilondt ( db hunne prochiaenen verboden

htm. aenden lefiiit te biechten ) fba veel de gheneyghentheydt

der ghemcynte in teghendeel acnnam, om hem ouer al,

cnde namentlijck iii't byftaen der (iecke te ghebruycken.

Maer dit al en gaf noch gheenen vaften Handt aen de

Socisteyt in deie landen , foo langh als fy vande Gouuer-
nante ( die op allen 'tverfoeck vanden Abt Blofius, vanden

Cardinael Polus, vanden ghewefen biechtvader des Key-
ièrs Sotus, uytder Predick-heeren Orden ,, van een groot

deel des edeldoms,die voor ons ftondt, iae van haeren broe-

der den Roomfch Coningh Ferdinandiis felue, niet anders

als fchoone woorden en gaf ) door wettelijcke aenveerdin-

ghe niet gheftapek en wierdt. Maer hier in heeft al mede
de Godtlijcke voorfichtigheydt ter goeder ure verfien, als

Carolus fijne Rijcken, en dies volghende Vrouw Marie
jgnmui haer gouuernement,aen Philippus den IL queten. Doen

^lldtlüra
^^^^^^ Ignatius, die defe faecke ten hooghften altoos behert

naeNe- hadde, om fijne kinderen inde Nederlanden 'vafl: gheplant
derlmdt, te fien, P. Petrum Ribadeneiram met brieuen afgheveer-

T/nLT dicrhtjOm den Conincrh in Brabant te gaen vinden , ende

den Co- deie gratie (waer van d'eere voor fijne Maiefteyt bewaers
»^»^^: was ) op hem te verfoecken. Hy vondt hem t'Antwerpen,

al waer fijne brieuen leuerende, en met eene natuerlijcke

wel-fprekentheydt'tinhoudt vande requefte, als billigh

en oorbaerlijck aen fijnen Sraet, voor ooghen ftellende,

defe» foo goedcu gchoor kreegh, dat Philippus andvvoordde, dat
verfoeckt

j^^ ^jj^^ ^g| verftacn hadde, ende ter herten nemen foude.

veerdin- E)och, als hy de requefte in handen vanden Prefident Vi-
ghe der ghus , die o.ns hier in partiie viel * tot voorder bcraedt
Soaetej^t,

j^^_
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ghcrtch hadde, en heeft P. P.ibadeneira den felnen foo niet

konnen ( hoc wel met goede redenen) voldoen, of het ghe-

dragh wierdt noch al eencn tij Je langK ghcfleypt. Tediever-

mcer om dattcr , door 'tbednjf van ecnighe onghcfinde "^^^"^

ende ketters, fuicken argrijfehjcken lalijr achter onlen rug- ^J//^

ghe ghingh , dat onfc vrienden gheraedtfaem vonden do- l'tjicr,

nerkomfte van P. Borgia te verfoecken , -om met d'autori-

teyr van fijnen naem ende perfoon aende onwilUghe leu-

ghenaers den mondt te ftoppen. Maer foo Ignacius op
Godt betrouwende voor ghewis hiel , dat de waerlieyt by
wijle van tijdt d'ouerhandt krijghen foude , ende in plaeté

van Borgiam te feynden, aen Ribadeneira beual fich nae

Louen te begheuen , om daer in't Latijn te predikenj iiXcïmaer

lukken vrucht in. dele ftadc en Vniuerfiteyt door fijne , als
'^""'-''""^'

oockdoorde Duytfche predikatie van P. Adrianus,ende^J^ ^J^
de Franfche van P.Bernardus Oliuerius ghefchiet, dat den ^f» rosm

roem ter ooren van't Hof ende der Raeden, met grooten ^^"^^^ ^^

lot van onfedienflcn endeoeffeninghen, daer van gheko- Loeten.

men zijnde, den Coningh Philippum beweeght heeft de

langh-gheweiifchte weldaet eens toe te ftaen, ende met
fijne ghewoonlijcke ghenaede het verlof te ghedraeghen,

dat wy ouer al in fijne Nederlanden Collegieii fouden

moghen ftichten. Die ons meell doorghedraghen heb-

ben , zijn gheweefl: Gomefius de Figueroa , alfdoen

Graue, ende naemaels Hertoghe van Feria,des Coninghs
fauorit jende M.iria des Keyfers Carolus dochter, die ter

goeder ure, om de wille van haeren Heer vader (die op fijn

vertrecknaeSpaignen ftondt) uyc Bemen ghekomci was,
ende by haeren broeder ten beften fprack;.

Xxx 5 HET
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HET TWEEDE CAPITEL.

Hoe de Societeyt in Dujts-Nederlmdt cvir-

hveydt ü.

't
1 ^ N heeft aaide Godtlijcke wijsheyt niet belieft, dat

J[j^ S. Ignatius voor ii)ne doodt de lècr-ghewenfchtc

Dry dae- beveftiiighe der Societeyt in Nederlandt fien moghtej maer
ghen nae als offe iiem hier mede inden hemel hadde willen vereeren,

ï/L^i.^ ^°^ ^^'^ '^^^ 1"^^^^ langher als den derden dagh nae fijn* af-

jgnattw lijuigheyt de felue met volle maght van vafte wooninghe
vvordt endegoedinghe, by den Coningh ghejont is. Onfevrien-

teyt inde den,ghelijckfe hen allegaeder neftens ons grootelijcks ouer

Neder- d'onverwachtc weldact verwonderden ^ alfoo verftaende

^tmfa
^^'^ ^^^'^^^^s omtrent dien tijdt faeUghlijck verfcheydai

ghm. ^3i^ , hebben't aen fijne verdimftcn ende voorfprake by
Godt toeghefchreuen, dat fijne kinderen van Nederlandt,

iuyft of dit fijn' eerfte forghe in den hemel gheweell

waere , voor wetcighe inwoonders erkent ende ontfan-

T^edtr-. ghenfouden worden. Dcnheylighen man hebbende den
dptfche windt van fijn* aenftaende doodt ghevat, hadde nu al op

JI7gm- ^^opc van defe aenveerdinghe, de Nederlandtfche Prouin-

UM feltte CIC ondrr de twaclf gheftelt die hy achter liet, ende Bernar-
gl^ejtelt,

^^j^^ Oliueriiim hacr tot eenen Prouinciael toeghefchickt:

dan ibo delen op den {èluen tijdt te Doornick , als Ignatius

haeren te Roomcn, ftierf, koos P. Laynes den nae-volgher Ignatij

eerflcn \) Euerardum Mercurianum, eaien Nederlander uyt

ciaelT''. Luticmburgher-landt, om dit ampt te bedienen; ghclijck

AiercH- hyoock den tijdt van acht iaeren ghedaen heeft, totdat
ruinu'.-^ hem den derden Generael Pater Borgia te Roomen voor

Affiftcnt ghchouden heeft , al wacr hy nae deiès doodt

de
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de hecle Societeyc als vierden Generael bleef regeren. In

fijne fpoor zijn achter-volghens ghetreden P. Francifcus d\indere

Colterus, P. Balduiniis ab Angclis, noch eens P. Coftcrus,
^^J^^JJ^,

P. Oliiierius Manarasus , P. Geongius Duras, P. Bemardus z.:j>t tot:

Oliiicrius , neue vanden voorieyden Bemardus , ende '^f
f'^j'^)'-

P. Francilcus Flerontinus; onder den welcken de Prouincic.^'^;^/^^.

om haere grootte nae het goet-duncken vanden Archf-her- «««ac

tegheAlbertusin'tiaer 1 611. in twee ghefpleten,ende deene '"'"'

van die de Duytfch, d'andere de Wallch-Ncderlandtfche

(in ghevolgh vandc taelen die'r ghebruyckt worden)

ghenoemt is. De Diiyts-Nedeulandtfche , die wy ons

hier 'tmeefl: aendraghen, is van P. Gulielinus Veranneman, nat de

P. Carolus Scribani, P. Antonius Sucquet, P. Florentius A^9''''«-

de Montmorency , P. lacobus Stratius , P. Gulielmus de^^^*

Wael, P. Fredericüs TafTis, ende die noch teghenwoor-

dighlijck regeert, P. loaanes de Tolienare bedient, ende

volghens den tijdt van iaeren, die wy vanden bcghinne af

(oock voor d;: bedeelinghc) nemen , inde naevolghende

Collegicn op de maniere als volght, verbreydt gheweell.

Te Louen heeft ons Elias Schoor, die Secretaris vanden Beghmfe..

Coningh inden Raedt van Brabandt was, het eerfte hnys clilTil^

inde Bakeleyn ghekocht: 'twelck als hy ons nu wcttelijck «£«;««,

wilde opdraeghen (wacrouer niet alleen 'tHof, macroock

den Magiftraet der ftadt moede ftemmen ) heeft defen fij-

nen achter-raedtnietde Palloorsendede biddende Ordens

ghcnomen, die ons by faute van ghenoeghfaemc kennillc

doen ter tijdt weyni^^h toeghedaen waeren. Dns wierdt

de bede van Elias atgheda^hen, ende fijn gocdt werck

verhindert. Margateta van Parme, die 'tlandt voor hae- ^^^^''

ren broeder Philippus regeerde , en te Roomen eenighe ljof\,r^

iaeren aenden H. Ignatius ghebiechc hadJe, foudc ghern ^^yr,

uyt oude tocghcdaenigheyt toe on fc Orden, de goeden ilTe

ghe-
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ghefien hebben; ialg'ielijcks den Graue van Ferm, die

voorder te fijnen lallc nam 'tfelue te verrichten, cnde tot

dien eynde den Marquis v'an Berghen aende ftadt fondt.'

Daer vielen ouer weder fijde vele v^oorden, ter wijle den

Marquis flerckelijck om den fint vande requefte aen-

drongh , met uytdruckelijckc voor-redenc dat hy onver-

richter faecke niet en wilde vertrecken,ende dat den onwil-

lighen Magiftract het futfel boeck focht,om door mewey^
ringhe vande Partoors, en d'andere Ordens,de felue af te

flaen. Doch foo de Religieufen nae beter onderricht ons

toevielen , ende twee Doctoren inde Godtheyt uyt den

naem van heel d'Vniuerfiteyt, die wy vreefden partije te

teghen vinden, fecr lofFelijck toe ons voor-deel voor de Heeren

l'jP^i'
' oi\d^ïokc\i hadden, inder voeghen dat Acn Magiftraetnii

vanden .ghcen Liytvlucht meer en fagh-, heefter- iemandt van hen-
Magi-

lieJei-j f'chalckelijck defen raedt voorghefchoten , datmen
de lefuiten, mits 'tHofimmers foo wilde, in t huys foude

goeden ende aenveerden, dan onder befpreeck van noch

te prediken noch biechte te hooien, fonder oorlofvan den

ivlagirtraet, en van de Paftoore'n: ende meer dierghelijcke

beuTehnghen, de welcke niet min teghen de maght vande

gheellclijcke Ouerigheyt, als met onlè inlkUmghe en

Iheien. Dit was nu meer eenen »;/;//, als eenen fiat , waer

ouer fichdcn Marquis grootelijcks belghde. Euen-wel

docht aen hem ende meer andere bcraedighe mannen , dat

wy d'ooghen voor "eenen tijde luycken , ende 'tbefpieeck

ouer ons fouden laeten gaen : dus wicrdt den Magiftraet

buyten meyninghe in iijne woorden ghevat. Maer den

Bifchop van Luyck Robertus , die broeder vanden Mar-
quis was, en heett de faecke hier by niet ghelaeten : want
hy heeft den Magiflraet ouer db vermetelijckheyt vand'

acnghenoii^en gheellelijcke iurifdiótie herdelijck gheffcrafr,

code
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cnde aen P. Adrianus met de fijne volle maght gheghcuen,

van allerleye onfe oeifcningen, Tonder den Magiftraet oock

aen cc fien, vrijelijck te bedienen.

Onder tuflchen quam P. Laines onfen Generael uyt PXawet

Vranckrijck, daer hem den Paus ghefonden hadde, in Ne-
^^/rl-

dcrlandt, cnde wierdc van Margaicta de PrincelTe van /^„^,,

Panne , die hem te Roomen plagh te hooren preken, en

fomwijle oock, by belet van Ignatius, aen hem ghebiecht

hadde, feer eerlijckendc vriendelijck onthaelt : van hier is

hy op Antwerpen , en van Antwerpen op Louen vertroc-

ken, daer hem de Dodtoren, ( die te Trenten in't Concilie

met hem verkeert, cnde d'eere met de welcke hy aldaer

vande Cardinaclen voorkomen wierdt
,
ghefien hadden)

fecrhofFelijckinhaelden. Den Magillraet nu beleefder als ^'^^;
.

voren , 'tzy uyt oncfagh van fulcken man , diemen nae de ]^^]alt~

doodt van Paulus den IV. hadde willen Paus maken , 'tzy y?r« wn-

uyt den roep die'r ghingh,dat die van Antwerpen met'^J"^^'
hem ghcfproken hadden van een Collegie teftichtenjbe-J^^^^^rr.

gonft van felfs te handelen om de Socieccyt onder be-

fpreeck van redelijcke conditien t'aenveerden. Eene van

defc was dat fy de icholen timmeren ende onfe meefters

onderhouden,wy de Latijnfche ende Grieckfche taelen, als

oock de Philofophie leereh fouden. Dan hier is al weder-

om eenen dweerf-balck van eenen ontrouwen Greffier

tuHTchen beyde ghekomen , die met verval fchinghe der

conditien , die hy heel anders als onderfproken was , by

ghefchrift gheftelt hadde, de fake voor eenen langhen tijdt

feer verachcert heeft : tot datfe ten laetften door't toedoen

vande Docloors inde Godtheyt , fonderlingh van Cuneius

Petri(die naemaels Bifchop van Leewaerden wierdt) te

weghe ghebraght is. Dus zijn wy tot het befit van onfe

crue ghekomen, cnde kleyntiens inde Bakeleyn blijuen

Y y y woonen.
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wooneii, tot hetiaer 159S. als wanneer wy met goeden:

wille vanden Magiftraet een ander ruymerende beter-ghéi-

leghen huys (daer nu onfe wooninghc is)ghekocht IicbDen»

Onder verfcheyden weldocnders van dit CoUcgie zijn wel
LjEuinns Torrentius Bifchap van Antwerpen, die't oock
ghefondeerr heeft, en Anlclmus vanden Ctuyce met fijne

nuyf-vrouwe Catharina Daniels { die hen nae der handt

d'een t'onfènt , d'andere int Annuntiaten cloolter vertroc-

ken ) de principaelfte ghewceft.

Coilegie t*Antwerpen heeft ons d'afkeerigheyr van Duc d'Aluc,

^^^^ die hy teghen de Societeyt ( men weet niet waerom ) fchier

werpen, ^^^^ vecl mindere alsteghcn deGeufen relue,haddc,met vele

verach- fwarighedcn doen worftelen,cer wy daer eyghen woonfte«
t^t door (Ie konden bekomen. Wat gheney^hentheyt dat de Heeren

^•2/aur., van'tCapitel eii de ftadt betoonden om een Coilegie te

>.- hebben, hoe ftcrck de Spaenfche ende Portugiefche nego-

tianten by hem aendrongen,om ons van een huys te verfiai,

met hoedanighe redenen Ruizius den Agent van Portugael

den man oockpraemde ; hy maeckte dendoouen y noyt en

heeft hy willen toellaen dat ons, eenen voet aerde ghegunt

foudc worden . iae het fich foo verre van fijn' onghefint-

heydt ende paflie vervoeren, dat hy't aen Vrouw Anna van

Ooftenrijck,. des Coninghs eyghen bruydt,. die voor haer

affcheydt 'tfekie verfocht , wel derredc ontfegghen. Dies

niet te min ghinghen onfe faken, hier al properlijck voort.

En hoe foudenfe doch anders? daer men den H. Ignatium

( is't dat wy 'cCollegie tot fijnen eerden oorfprongh willen

brenghen ) die'r menighweruen feet vriendelijck onthaelt,

en met aelmoclTcn ten tijde van fijne ftudiengheholpen is

ghewceft y voor den eerften fteen van ons bouwfel foudc

moeten erkennen : ten waere hy deiê eere uyt den hemel
eyghenthjck aen P. Laines hadde toeghefonden. Defen h

den
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den eeiilcn ghcweeft int iaer 1561. die in'c habijt vaiide 7>.£^;,

Societeyt t'Antwerpen op ftoel ghefien , en met groote ver- «« g<-

wonderinghe ouer fijn' uytnemende ghelecrtheyt en wel-
"^''^^^

iprekentheyt, Gcnerael van onfe Orden zijnde
^ ghehoort is r^nU

gheweeft. De Spaignaerden fochten hem hier te houden; ^^f»--

dan foo hy wederom door beuel des Paus opwaerts nae^^"'

'tConcihe van Trenten moefte reyfen , heefter Cofterus

Ciaiflbnium ende andere trefFelijcke mannen in fijne plaet-

fe ghefondenjde welcke met hunne Nederiandtfche^Spaen-

fche endeFranfche predikatien ( diefe metgrootcn toeloop

van volck inde principaelfte kercken deden ) de herten van
de ftadt in korten tijdt foo ghewonnen hebben , dat ieder

om een Collegie riep.

Ferdinandus de Frias ended'andere Spaignaerden,in fon- Priat

dcrheydtde Caftillanen, behcrtedeu ons het aldermeeft,.r<""*«

cnde verfagen ons maendehjck met een' aehnoe{re,die{è on-^"J^J^'

der den anderen uytleghden. Maer dit heeft fcheele ooghen Socte^

aen fommighe benijders ghcmaeckr, die't foo verre by den '9'^>

Bifchop Francifcus Sonniusbraghten,dat hy ons 'tgebruyck

vandehuys-capelle verboodt, en by Duc d'Alue ( in wiens

mondt doch alles fuycker was, datmcn hem tegen de lefui-

ten voordiende) datwy ghenoodtfaeckt wierden ('ken weet

niet onder watdeckfel) ons huys te mymen, ende een ander

vry wat ongheleghen te foecken . Doch Frias ende andere

vrienden , die uyt defe ghehcnghenifle Godts eenen treek

van fijne voorfichtigheydt fpeurden, hebben denongunft

van fommighe vijanden, tot ons ende der vrienden voor-

deel ghekeert. Daer was het huys van Aken, voor 'twelck kfir^ht

wel eertijdts de ftadt feftigh duyfent guldens gheboden ""^ ^"

hadde, maer nu voor vier-en-dertigh moghc gaen , met be- ^2»^'*"

fpreeck dat de twee-en-twintigh , daer het mede belaft

ftondtjdaedelijckacnd'Italianen moeften ghctelt worden.

Yyy i Hier
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Hier op heeft hy fijn' ooghen ghcflaghen, mits het eenigh*

fins mym van wooninghe , en leer wel gheleghen was.

Dus vergaedert hy onder de handt de penninghen , accor-

deert met Gaipar Schets , wien't als eyghenaer aenghingh,

en tevreden was, om de Patres te gherieuen; t'famen, om
van foo goeden werck, als Frias dreef, deelachtigh te wor-
den, duyfent guldens op den koop voor een' aclmoeflè

quijt te Ichelden. ondertaft den Magiftraet , op wiens toe-

ftaen ( hoe wel tonrecht ) eenigh naedencken viel: vindter

de Hceren eendraghtelijck foo toe gheneghen , datfe voor

andwoorde gauen
,
gheenhuys foo fraey oftkoitelijck in

Antwerpen te zijn , datfe aen de Patres niet en gunden ; iae

dat meer is , vanden grondt niet optimmeren en fouden,

indien hen de maght door de quaede tijden nietenwaere

befneden.Welcke woorden allTe nu oock metter daec, door

quijtfcheldinghe vandc pondt-penninghen , beveilighden;

foo hebben wy nae 'tvertreck van Duc d'Alue onder de re-

geringhe vanden grooten Commandeur van Callillien, Lu-

douicus Requefens, ( die een beleeft en godtvruchtigh man
was) onfen voet opd'erue ghellelt, daer wy teghenwoor-

dighlijck in't Profes-huys noch wooncn. Wy ghebruyck-

ten doen ter tijdt , by faute van gheleghentheydt,voor on-

fe dienften de kercke van de Lieue Vrouwen-broeders : de

welcke foo aen de nijdigheydt fcheen al te grooten loop te

krijghen, is door d^onwillighe foo veel ghedaen,dat wy diQ

moefte ruymen , en peyfenom ons t'huys van een capelle te

tirwTfert vctfien. Óus hccft Frias in (es maendentijdts, met fijnen
ons een

kerckf
^^^^^ ^^" tamelijck kercksken opgheiaeght,dat wy vele iae-

ren ghebruyckt hebben , tot darmen in't iaer i6ir. de mar-

bere kercke door ghemeyne ende befondere aelmoeflen

voltrocken , ende met groot vernoeghen des volcks , nae

datfe vanden Bifchop loannes Malderus gewijet was ,
ghe-

opair
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opent heeft . Wel is waer , dat wy tulTchcn beyde al wat
ontgacyt zijn geweeft door de nicuw-gciiiidc ende wcder-

willige, die ons in't iaer acht-en-ieuentigh de ftadt nytdrc-

uen ; dan den Prince van Parme Jieefter ons wederom mee
de Catholijcke Religie ingheftek. Waer nae de Socicteyc al-

lenghskens foo wel heeft aenghcnomen, datfe door'tbeftier

van P.Carolus Scribani ( dien wy den Vader van onfe Pro-

iiincie plaghtcn te nocmen)in twte wooningen vcrdeyk is, De So~

blijuende de ProfeiVen in't huys van Aken, ende 'tCollegie '^'^'V'^

met de fcholen ouervocrende in't Engels-huys ; twelck van t^^nt-
den Magiftract, door toeftandt naementlijck vanden Bor- -werpen

gher-meeftcr Henriciis van Etten , ouerghclcuert wierdt. '"
^"^'""

Onlanghs ifler een Conuidt tot betere opvoedinghe vande^^f» he--

iongheydt, die'r t'alle kanten vande priiicipaelfte des landts ^^^^'^

aenkomt, hier by inghcftelt. De voornaemfte weldocnders

die de Societeyt t'Antwerpen heeft ghehadt , zijn bouen
den Magirtraet gheweeft loannes del Rio,Coor-deken vaii

de Cathedraele Kercke , ^gidius Gerardi oudt Borgher-

meefter, de familie vande Leways ende Houtappels , Petrus

Ooftendorp Licent-meefter, die't Seminarie van onfc Theo-
loganten ghedoteert heeft , ende Anna 'sGreuais.

Ghelijck Antwerpen, alfoo magh oock Brugghe de be- ColUgU

^hinfclen van haer Collegie van finte Ignatius al op hae- ^"''^

len , ter wijle hy niet min hier als daer ghefien en met ael-
'^^'*&&''

moefTen gheholpen gheweeft is. Doch P. Robertus Claiftb-

nius heeft het eyghentlijck begonft, als hy in't iaer 1560.
uyt Vranckrijck ( daer hy om iljne wcl-fprekenrheydt inde

Franfche taele , fchoon hy eenen Brugghehngh van ghe-

boorte was , 'tSiluer trompet van Vranckrijck ghenoemt
wierdt) in fijn vader-landt ghekeert zijnde, van fijne pa-

trioten verfocht is gheweeft om in S.Donacs Kercke te pre-

diken. Hy heeft (ie herten van fijn volck foo fterckghe-

Yyy 3, troc-



542. EERSTE EEVWE DER SOCIÊTEYT lE^V.

trockeii , dacfe nu gheenflins en wilden ghedooghen dat hj

hen verlacten foude, Soo heeftmen dan, door belonder by-

ftandt vanden Bifchop der ftadt Petrus Curcius,'tCollegic

begonft te bcworpen, ende nae der handt in't iaer 1570.
onder fijnen naevolgher Remigius Druitius , die ons alfbo

feer toeghedaen was , vaftehjck te bewoonen-, nae dat wy
*thuys van onfen grooten vriendt den Canoniek Antonius

Monachi(die ons Too langh gheherberght hadde)verlaeten,

cnde een ander ghekocht hadden- Maer foo goede beghin-

felen en heeft niet langh daer nae de ketterije met d'al-ghe-

meyne turbclen van ons Neder-landt omgheftooten,als wy
om de bewefene ghetrouwigheydt aen Godt ende den Co-
ningh verdreuen^ doch ten leedt als niet (by veranderinghe

van tijden) wederom ingheroepen wierden. Doen zijn wy
mede toe een ruymer woonftede verhuyft , en hebben al-

daer een kercksken voor den noodt opghetoghen , daer wy
ons noch hcden-sdaeghs mede behelpen, tot dat de nieuwe,

die feer cierlijck opgemaeckt worc,ende nu fchier ten eynde

ghekoraen is,gheopent worde. De ftadt ende 'tVry,'twelck

een vande vier Leden vanVlaenderen is,hebben ons de (cho-

len opghetimmett , en met vele andere ghiften voorkomen.
ColUgie 't CoUegie van Maeftricht , daer de Societeyt eerft door

"Maer.
P-F^bcr bekent wicrt , heeft iijne beghinfelen ghehadt van

irkht. P.Henricus Dionyfij gheboortigh van Nimmeghen : den

wekken d'inwoonders , om fijnen ijuer waer mede hy de

beeldt-ftormers veriaeght hadde , hunnen Apoftel noem-
den. D'ooghen vande heele ftadt waeren op dien Pater,

Jbefonder die vanden Coor-dekcn Nicojaus Stratius, wiens

herte hy door iijnen ftichibaeren handel in't daghelijcks

verkeeren vande by-een-wooninghe foo verre ghewonnen
heeft, dat den goeden mandagh oft nacht anders nieten

Ichecn als op oufe vervoorderinghe tepeyièn. Sijn eenigh

ver-
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verlanghen was om ons Collegie aldaer te fien: Welck foo
Kern d'ontijdighe doodt beneedt, heeft ons immers tot dien
eynde by tellamcnte erfgenaem ghemaecktjCndcalfoo met
fijn exempel den Magiitraet ende andere vrienden, in't be-

fonder den Land-Commandeur ProuinciaelHenricasRuyf-

fenberghj'die ons gafom te beghinnen , daer toe verweckt.

Vier iaeren liadd.n wy hier ghewoont , als ons deGeufen
veriocghen : maer de lladt wederom vanden Coningh ver-

OLicrt zijnde,hebbcn 'tCollegic hernomen,ende tot redelijc-

ke volinaecictheyc ghebraght; tot dat het onlanghs weder-
om door d'Hollandtfche regeiinghe m den deerelij eken

ftaet, dacr't nu onder fucht,ghevatlcn is,

Snecck in Vrieflandt hadde ons,met verlofvande Staten rroo-

dier Prouincic,door het acndringhen van P.Andreas Bocca- "'«?*« f«-

tius , die een Vries ende een ijuerigh man voor fijn vader-

landt wasjwooninglie verleent: danfoohem dafgunftigh-

heydt der ketteren feer leelijck met den lafter bekroos , dat

hy de Spaenfche Inquifitie wilde inbrenghen , wierdt hy

ghenoodtfaeckt fich nae Hit te vertrecken,daer hy dry iaren ^„jf

cte kinderen inde fchole, ende de ghemeynte op den preeck- t'iifi;

ftocl , met onverdrietighen arbeydt foo langh leerde , tot

dat hy van fijn'Oüerfte uyt reden van vele pcrijckelen ende

weynighc vmchteü , die'r omtrent de rebelle te verwach-

ten ft:onden,t'hiiys ontboden wierdt.

TeCortrijckbegonft het Collegie nae de veroucringhe^^/.
^-^

vande Itadt in't iaer 1585.by gheleghentheyt van't ballingh- vmCor^

fchapdes Paftoors loannes Dauid, die met andere Catho- "'r^

lijcke veriaeghtjkcnnifle met d'onfe teDouay gemaeckr,endc

verfocht hadde om inde Societeyt ontfangen teworden.Aen
wélck voornemen hy fich volftandigh hiel ; hoewel voor

eenen tijdt,om de vcrbintenifle van eenen goeden herder te

quijten , ende de verftroyde ichapen te vergaederen , fijn

ampt
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ampt bleef bedienen , tot dat hy alles in goede orden ghe-

ftelt hebbende, heeft aenghehouden , ende verkreghen van

te moghcn inde Societeyt komen. Met defe blijde tijdin-

ghe komt hy op ftoel,als om de grootte vanden Fecil-dagh

nu heel deghemeynte om hem te hooren prediken , by een

vergadert was:neemt fijn affcheydt van't vokk, beneelt hen

hertelij ckdatfê rijpelijck op den raedt wilden letten dien hy
hen voorhiel , van een Collegie der Societeyt te verfoecken,

waer in hy tot verfekeringhe van fijne faligheyt ende meer-

dere vrucht der ficlen ghingh leuen en fteruen. Hier door

oncftont fulck eene beroerte,dat den Magiftraet op ftaenden

voet fijne bcgheerte toefloegh, ende eenpaerlijck met het

Capitel een Collegie verfocht. Den Prouinciael defe ion-

lle vande Heeren in danck nemende , heeft hunne bede om
de weynigheydt van fijne werck-lieden voor eencn korten

tijdt moeten uytftellen^ doch met d'eerfte ghdeghentheydt

fommighe Patres, ende onder defe loannem Dauid hunnen
ghewefèn Paftoor , nu Nouice vande Societeyt, derwaerts

ghefonden. ^tls ongheloofFelijck met waz vriendelijckheyt

ende liefde datfè van t Capitel , 'twelck oock fijne kercke

leende, maer ibnderlingh vanden Magiftraet ende de ghe-

meynte ontfangen zijn,vermeerderende altoos tot den dagh
van heden toe hunne goedtwilligheydt ende weldaden: in-

der voeghen datlè ons een huys en kercke en onderhoudt
gheghcuen hebben,en dieshaluen voor onfe fondareurs met

.
reden erkent worden,

va7^*' Twee iaeren nae Cortiijck verfochten ons die van
chendt.. Ghendt,door't ingheuen ende aendringhen van twee ijue-

righ-Catholijckc Voor-fchepcncn loannes Betz ende Ge-
rardus de Blafere. Inden beghinne hadden wy ons vertreck

by Lambcrcus Huberti , den Abt van S. Pieters , die oock

mcjnde 'tCollegie te fonderen , dan wierdt vande doodt

ver-
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vcrrafchc . Djfe wooninglie biiyten 'swceghs zijnde,was'c

aeii deghcmeynte onghelcghen,om ons cc volghenjdaeroin

ver{aglien ons de Heeren diepwacrder inde ftadc van betere

gheleghentheydc : macr lbo dit een vreindt borghers Iiuys

was , daei' \vy vanden Magiftraec den koil oncfinghen,

heeft ons becamelijcker ghedoclit , nae onfen reghel af-

ghefondert op onfe maniere te leuen ; waer toe van ftadts

weglie terftondt twaelf hondert guldens 'siasrs ghefchickc

wierden. De Weners capclle diende ons voor kercke , ter

tijde toe dat wy 'chuys van dien vermaerden Geufen bel-

hamel Hembieze kochten , als wy vande grooce faele des

felfs (in ghevolgh van 'tghene wel eertijdcs aen hem voor-

feyc was) onfe kercke ghemaeckt, en vele jaeren ghebruyckc

hebben. Sedert hebben wy eene nieuwe ter eere van S.Lx-

uinus des ftadts patroon voor een groot deel door mildt-

hcydc vande felueffcadt, en toedoen van Robertiis Hellin

Voor-fchepenjOpghebouwt. Daer nae heeftmen onfehuy-

Cnge begonft hoftelijck op te trecken,by't toeflaen van een

iaeriijcks pcnfioen , dat ons op't verfoeck vande Archf-

hertoghen door den Magillraet gheiont wierdt. Voor
welcke en vele andere weldaden wy aen den feluen ten

eeuwigheii daeghe verbonden blijuen, naementlijck aen

Gulielmiis de Blafere, als (eer dickwils Voor-fchcpen, endc

erfghenaem van fijner voor-ouderen ghefintheydc rot onfe

Societeyc; ghelijck oock aen Georgius cielia Faille, van wien
'cCoUegic fijne fondacie verwacht.

In*c Icliie iaer 1585. quam de Societeyt binnen Ipren, Coücgtf

door befchick van Martinns Rithouius eerften Bifchop
^-Ypn»,

daer , nae dat hem de Geufen uyt de ghevanghenille los

. lieten , daerfe hem te Ghendt in ghefteken ende fchande-

lijck onthaelt hadden. Hy gaf den Prince van Parme(die de

Ihdt middelcr tijde met thien maenden nychongheringhe

2zz ver-
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verouerde ) ende den Prefident Pamelius iii ^ daufe ons ten

dien opfichte het inkomen van twee veiLtene clpofteis wilr-

den by den Coningh verwerven : 'twelck alfoo met ouetr-

ftaen vanden Paus Gregorins den XIII. ghefchiedde. Ons
ecrll vertreck was by den Paftoor vande Cathedralekercke

Adrianus Baccherus ; het tweede ten huyfe van Antonius

Hennin, in naevolghende tijden vijfden Bifchop der feluer

ftadt ; het derde inde vlucht-plaetfe der Nonnekens van
Merchem. Ten laetften heeft ons den Magiftraet met toe-

ftandt vanden Bifchop Petrus Simonis(die Rithouiumghe^

volght was) aen't huys, daer wy nu woonachtigh zijn,ghe-

holpen. Hier ioeghen wy metter haefte een kercksken op^

wiens ghebruyck ons tot het teghenwoordigh iacr ghedienc

heeft j ais wy tot eeuwighe ghedenckenifTe van't lubileeder

Socicteyt met groote blijdfchap des volcks de nieuwe ghc^

opent hebben.De fcholen vande iongheydt zijn vande lladt

ghetimmert, ende d^eruc voor onie wooninghe door be-

fondere ionfte ende voorfprake van Carolus de Ideghem,,

Graue van Watou, merckelijck vergroot.
Caiu^ie Bruflel heeft ons int naevolghende iaer 1586. ontfan-

l^rtifel, g^^^^^' Den Magiftraet , hoe wel hy ons alidan by ghebreclc

van middelen niet en konde onderhouden , hiel euen-wel

fterek aen met brieuen by den Prouinciaei Cofterus : olie-

brayckte oock daer toe de tulTehen-fprake vanden Prince

van Parme , die niet fchoonders en fbcht , naedemael dea
Coningh aen hem tot verfekeringhe van fijnen ftaet,en des

Catholijcken gheloofs, belaft hadde de Socicteyt inde ver-

naemfte fteden van Nederkndt tc-ftapelen. Waeromoock,
om het ijfer te fmeden ter wijle dat het heet was, gaf in

voorraedt uyt 'sConinghs middelen fes hondert guldens

'siaers , met hope dat de ftadt in betere tijden tfelue mede.

fbudie verbeteren . Dus namen wy met groot vernoeghen

vaiir-
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vanden Prince,en vanden Prefident, onfe eerfte wooninghe
by S.G 3cle kercke,d'andeienaemacls op de Saiichde welcke
hoe enghe fy oock fcheen , was nochtans ruym ghenoegh,

om meteen onbenepen herte de Patres Capucijnen eeme- ^''*'-

lijck uyt Italien in defc landen komende in een* onghc- ^^c^L-
veynfde liefde t'ontfanghen ende te herberghen ; niet Ion- ctjHin.

der eenigh onghemack van onfe legher-Patres , die hunner
acht 'm getal met P.Thomas Sailly by fijne moeder,ecne Teer

godtvruchtige weduwe, middclcr-tijdtghinghen verfchuy-

uen. Eyndelijck hebben v/y, niet fonder opfprake van fom-
migheongunftighe, 'thuys van Grimberghen ghekocht,

ende aldaer tot noch toe ftandt ghehouden. De kercke,

fcholen , als oock een groot deel vande wooninghe , zijn

allcnghskens uyt den grondt opghetrocken , waer toe

d'Archshextoghen Albcrtus en Ifabella met een vaderlij ck
en moederlijck herte ( 'twclck fy noch op vele andere plaet-

fen defcr Prouincie plaghten te betoonen ) mildelijck de

handt acn ghehouden hebben. Doch de fondatie van dit

Collegie is in't tegheuwoordigh iacr van ons lubilee door

Margareta van Grobbendonck, fufter vanden ouerledcn

Graue, ghefchiedt.

Onderde laetfte ftedcn die in ende omtrent het ghewcfi: ^^"ü-

van Vricflandt den Coningh verontweldight wierden, was "'^"j^'

Grocninghen wel de principaelfte , endede ghetrouwfte, ninohcn.

dacrom ontfinghfe de Societeyt met groote ghewilligheyr,

de felue oock van huys verfiende in't iaer 1590. cndc cerdelc

dies te meer, hoc des Coninghs brieuen ende ghcvoelen lof-

weerdigher s;hetuyghenillc van haer gauen, datfc bouen alle

wapenen der llcrckftcr garnifoenen t'achten was , om de

ftadt ende 'tCatholijckghelooue teghen de kcttcrfche vijan-

den te verfekeren.Maer nauwehjck haddefe bcgonftte wor-
telen , offe wicrdtdoor d'ouerhandt van't Staten bclcgh in't

Zzz 2. iaer
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iaer vier-cn-neghentigli t'famen mee de Religie uytghe-

roeyr.

Nae d'iiikomftc van oiife ghenadighe Princcn Alberms
en Ifabella ( welcker goedtionftigheydt voorder tot alle de

naevolghende CoUegien ghedient heelt ) wierdt den Magi-
CoHegie ftiraec vanWinocsberghen door den Borgher-meefter QiC-

jfl^_ lenus Diferin , met toedoen van den Hoogh-ballieu Anto-
vocsber- nius Wadripont beweeght om ons in te roepen: dus ichre-
vi-.cn. uenfe brieuen aen den Piouinciael Bernardus Oliuerius,

cnde verfochten een Collegie, met belofte van"^! fcltis vol-

komenlijck van alles te verfien . Wclcke hunne begheerte

door het uytftel felue (dathen ^rootelijcks feurde) in fulc-

ker voeghen groeyde, datfe Caiolum d'Argenteau, Abt van

linte Winocs cloofter , en de Petrum Simonis Bifchop van
Ipren daer mede bcmoedden , en ghelijcker-handt met uyt-

druckehjek ghefandtfchap anderwerf by den Prouinciael

aenhielen^ om den feluen te verwillighen . Dit teweghe
ghebraght zijnde, foogaf ons de ftadt terftondt erue ende

onderhoudtjtimmerde huys en fcholen, bouwde de kercke:

alles met eenen onghelooffelijcken vlijt ende mildtlieydt.

De ghemeynte viel ons toe met fulck eene ghefindtheydr,

datfe P.Eduardum Dauwe, die'r vanden beghinne af van't

Collegie groote vruchten ghedaen heeft , haeren Apoftel

noemde , ende de Patres gheduerighlijck met aelmoeflcn

byftondt.

Collegie In't beghinfel van't twaelf-iaerigh beftandt anno 160?.

•^Sr-
^^^^ Gisbertus Mafius Bifchop van 'sHertoghenbolch alle

toghm- neerftigheyt voorghewendt,om d'onfe ('twelck hy ten laet-

bofch. ften vanden Prouinciael door hulpe vanden Prince Alber-

tus verkreegh) inde ftadt van fi.jn Bifchdom te ftellen. Ons
vermoeden was dar den BolchjOm de naer-gheleghentheyt

der vijandcn,ende 'tghewoelder wapaienjbec^uaenier voor

da
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de folda^ten als voor de Rcligieufen was : dan 'cis wel an-

ders ghcluckt, alfmen meynde , naedeiriviel, gheduerende

den tijdt van twintigh iaeren, te dier plaetfe alfoo groorc

vrucht als elders in eeni^lieandere5vanaeSocieteyt ghedaen

is. Den Biichoponcfingh ende onderhiel ons een half iaer

langh in fijn huys, ghelijck ecnen vader fijne kinderen doca
roLide:welcke toedanigheyt hy mee de verhuyfinghe niet en

jftaeckte , maer ghingh dies te meer voort , laoe hy oogh-

fchijnclijcker lagh,wac vruchten onfen Predikant ende eer-

ften Oaerllcn aldaer P.Ignatius Badeliers met fijnen ijiier,

ende vierighe welfprekentheydt onder fijne kudde , en tc-

glien de ketters dedc. Als ditCoUegie nu fijnen vollen

ihndc hadde, en daghclijcks meerdere vruchten der fielen

beloofde,is het met de ftadc in'c iaer ncghen-en-twintigh tot

groot hertcn-lecdt der Catholijcken , inde handen van de

Geufen ghevallcn.

Li't leïuc iaer vanden aenvangli des beflandts quamenwy Coile^^U

tcRoermonde,door't aenleggen van Idode Grammaye, des ^'^ ^^"^r-

Coninghs Rent-mcefter , die ons wel op fijne (chouderen
^'^""' ''

daer in foude ghedraghen hebben. Defcn beliep de fake by
den Bifchop Hjnricus Cuyckius , ende den Gounerneur

van Gelder-landt Hcrmannus Graue vanden Berghe. Den
Raedt, de Reken-kamer, ende den Magiftraet fpanden ter-

ftondt al t'faemen otn ons te verfoecken : 'cwelck hen van-

den Prouinciael Flerontinus ghcgunt wicrdt, die'r fommi-
ghe Patres henen fondt. Der wekker naekomelinghcn, niet

teghenftaende de middel-duerighe gcufcrijcj fonder onder-

brekinghe noch op den dagh van heden in'c Bifchoplijck

huys woonen , 'cwelck lacobus a Caftro onlanghs ouer-

Icden Bifchop,met ons teghcn een ander man^helde: waer
toe ons den Archshertoghe Albertus met vier duyfent

guldens te baete quaem. De Staten van't landt , ende het

Zzz 3 Rid-
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Ridderfchap fcliickten ons toe,elck duyfent guldens 'siaers.

CoUegie Omtrent defen tijde ghebcurde de fcheydinghe vande

TfsvL ^^yf^<^^"^^ ^" Walfche Ncder-landers,die tot noch tos onder

Mecbc- eeii hooft en Prouincie onverdeelt gheftaen hadden. Dus
len-.. moelbncn van onfe fijde nae een nieuwe plaetfe voor de

proeuelingen onificn:want Doornick,daer die te voren was,

aen Walfch-Nederlandt bleef. Den raedt-flagh liep op ver-

fcheyden lieden , dan wierdt door de mildthcydt vande

Weduwe Tacquet op Lier oft Mechelen alleen ghebraght,

Sy hadde by teftamence ouer de duyfent ponden vlacms

met fulcken befpreeck aen deSocieteyt ghelaeten , datinen

binnen 'siaers oft te Mechelen daerfe gheboren, oft ie Lier

daerfe opghevoedt was, het Nouitiaet Hellen foude. 'tGhe-

luck viel eeift op Lier , daermen dcfe penninghen aen Atn
koop van een huys belleedde: dan foo wy nu met den Ma-
giftraet in verdraghwaeren, wierdt hy onverwachtelijck

van fommighc oor-blaefers wederom omghefèt , ende de

lake ganfch om verre ghereden . Doen heeftmen d'ooghe

voor goedt op Mechelen gheflaghen, dacr ons den Choor-
deken vaiide Metropolitane kercke Francifcus vander

Burcht (tegenwoordigh Archsbifchop van Camerijck) toe-

noodde: den wekken ons oock ncffens andere vrienden in-

gaf, dat v/y *tKcyfers-hof('twelck doch ledigh ftondt) van
den Prince Albertus fouden verfoecken. Dit dan mildelijck

door voorfprake van'c hoofdt der Financien Nicolaus de

Montmorcncy Grauc van Stegers , oock met hope van
voordere fondatie,verleent zijnde j heeft P.Antonius Suc-

quct d'aenkomelinghen ( die den grooten mocdt van Pa-

ter Carolus Scribani middeler rijdt een iaer, twee oft dry

rAnrvt^crpen onderhouden hadde ) in den uytgangh van't

iaerióii. derwaerts ghclcydc. D'Archshertoghen qua-

men tei'ftondt nae onJfe aenkomfte de plaetfe , diefè ghe-

ichonc-
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fchoncken hadden, felfs befichtighcn : waer ouer alde be-

mercktcn datfc watonvry was, uyc reden van een nacr-gc-

Icghen hiiys, 'tvvelck fijn licht op den hofichepte, hebben

dadehjck den eyghenaer 'tfelue voor bchoorüjcken prijs

afgheeyfchr, endc aen den Nouiciaec ghegheuen , {egghen-

de , dat der P.eligieufen wooninghen vande wercldcfche

ooghen moeftcn bevrijdt zijn.

Te Duynkercke hebben vvy langh met ecnen bedeck- ^"'''^«'e

ten ketter ghewordelt, den welcken Penfionaris der ftedc 'i)^y^

zijnde, de goedthertigheydt vanden Magillraet ende dcï kcrck^^

inwoonderen , die ons verlochten, altoos omftict. Euen-

wel zijn wy daer ten laetften door orden vanden Prince

Albertiis inghekten , doch fonder eenigh onderhoudt oft

byllandt van lladts weghe ghebleuen. Den Prelaet \dn

Duynen AdrianusCancellier,dic ons oock meynde (en had-

de de doodt niet belet) te fonderen , en Lasuinus de Clerck

beforghden ons den koft ; voordeis leefden wy op Godts
ghenaede,en fpertelden door foo menigh verdriet, datter de

wooninghe die wy in't iacr i6u. begonft hadden,'acn vele

vernoeyde. Maer den onverbroken raoedt vanden Pro-

uinciael Scribanius droeghfe door, tot dat den weder-wil-

lighen Penfionaris van't gheeftelijck hof om fifjne nieu-

we ghefindtheydt by den kop j^hevat wierdt. Sindert heeft

ons den Magiftraet ende de ftadt foo behert , datfe ons op
min als dry iaercn tijdts eene fchoone kercke ende een

groot deel des huys opghetimmert hebben, ende noch da-

ghelijcks met vele weldaden voorkomen.

Op den bergh van CafTel zijn wy by verfoeck van'tHof ^"'''''i'*

door hulpe vanden Graue van Stegers Nicolaus de Mont-
c'^ift/.

morcncy, ende den Viconte van Veurne Lamoraldus de

Horne.s,Hoogh-ballieu van'clandt,in't iaerdiiyfent ihs hon-

dert derthiennedergellagen. Den Graue van Mocrbeke Ro-
bcr-
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bertus de S. Omer wilde ons hier fonderm , dan de CafTel-

rijeende deftadc t'famen wilden voorgaenrfoo datmen hier

fcheen om prijs te ft rijden , wie ons de meefte deughdc

doen foude. Doch de ghemeyne Heeren bchielcn het velde,

timmerden dadelijck nieuwe fcholen , en verfaghen ons

vande fondatie. De voorleden iacren was men mee de kercr

kebefigh : dan de Franfche oorloghen doen hcc begonfl

werck ftaken.

Coüegie ludocus de Payftre, Paftoor van Belle, die nae der handc

Nouicius vol van iaeren en verdienften in fijn proef-iac-

rcn te Mechelen ftierf , en hiel niet op van op den Ma-
giftraet te verfoeckcn , datfe deSocietcyt tot fijn onder-

ftandt en der inwoonderen , als oock der omligghende

plaetfen, gheeftclijcken trooft innemen fouden : 'cwelck

in't iaer 1Ó14 . ghcfchiedde , met belofte dat men ons fon-

deren wilde , waer toe hy oock fijn befte ghedaen heeft.

Wy hebbender elf iaeren aermelijck in ftroyc huttekens

ohewoont , ende de ionghe)'dt gheleert , tot datter eynde-

lijck niet alleen een deel vande huyfinghe , maer oock

cene taemelijcke kercke tereere van S. lofeph opghetroc-

kcn 'is.

Coüegie Oudenaerde heeft ons in't iaer i 6 1 5. door bedrijf van
van Ou- ^gj-j Perfoon ende Paftoor Pctms Langritius aenghcno-

men. Hy hadde door fijne vromigheydt de Heeren ende

de borgherije foo verre ghcbraght , datter inden breeden

Raedt niet meer als eene ftemme teghen en viel. De woo-
nino;e was in't beghinfel foo vernepen , dat wy feUie elders

om onfè dien ften te kcrcken moeften gaen , ende een huys

voor de fcholen buyten ons begrijp hueren: allenghskens

hebben wy ons met hulpe vande ftadt ende het landt , be-

groot: doch wooncn noch al aermelijck , ende ghebruyc-

ken middeler-tijdt een deel vande huyfinghe , voor den

dienft
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dieiiH: der kercke, tot dat Godt beters door iemandt verr

fie, die fichouer d'aermoede van dit Collegie ontferme.

Naedevier voorghenocmdc Collegien, die d'een d'an- Proef-

der achtervolghens in Vlaenderen ghefticht waeren, heb- ^"7^ ''*^''

ben \vy ionder eenigh bcfprecck oft verdragli met den Ma-
giftraet, binnen Lier 'm. Brabant voet ghekreghen, en

aldaerons derde proef-iaer gKeftelt. Defelladt hadde ons

fchicr onder d'eerfte al van't iaer 1585. veribcht , macr nac-

der-handt de fake foo langh laeten fluyeren,datfe cyndelijck

haer ghepcys in'c beghin vanden treues hernam. Doch al(^

men nu meynde dat alles verricht was, is wederom van fin

veranderr^ende hecfc het befproken Collegie met de fcholcu

niet alleenlijck aenecn' ander' Orden toegheichickt, macr
oockden Catechilmus, die wy nu vele laeren lofweerdigh-

Iijck, alle weken van Antwerpen afquamcn leeren,mec

fonder verfteHinghe vande ghemcynte, door haeren Bor-

gher-meeller afghenomen.'tWclck al niet teghenftaende en

laeten wy d'inwoonders om dé liefde Godts met onfè

ghewoonlijcke oeffeninghen niet te dienen , die onder-

cufTchen oock al door de miltheyt vanden Magiftraet met
aelmoeflèn erkent wofden»

Aelft is ons uytter maeteii wel ghcleghen ende ouer- Coücgis

langh ghewenfcht gheweeft, ten laetften oock door het ^'^^

aendringhen vanden Deken en Paftoor lacobus Beeck- ^''

mans int iaer twintigh gheworden. Den Hertoghe van

Aerfchot hadde de goede gheleghenthcyt vande vernicu-

wingheder W^et waer-ghcnömen,cn defe faecke ten hoogh-

ften aendc Hecren beuolen. Dus wierden den Deken mee
den Borgher-meefter Philippus vanden Boiche, ende den

Penfionaris Romanusde Vifcherefdic'r wel meelt inghc-

vrocht heeFt ) aenden Prouiiiciael ghelbnden , die hem
'tCollegic (ouden afvracghen, en vande noodchjcke on-

A a a a derhoa-
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derhoudinglie verfekercn : waer op terftondc twee vrome
wercklieden ghefonden wierden, de. welcke dry maendcii

langh by den Deken t'hiiys Ugghende, de heele ftadt ende

'tlandt foo wel vernoeghden, datfe ons, *ten leedt als nier^

van huys ende huyfraedc verfaghen , ende 'tlandt bouen

vele andere weldaden de fcholen hoffelijck optimmerde.

CoRegie Hoe wcl Hal op den bodem van Henegouw is , om
-van Hal.

^^^ j^^j. i^Q^htans aen Brabant paek,ghebruycktonretaeIe;

waerom oock aende Duyts Nedeilandtfche Prouincie in't

iaer ecn-en-twintigh ghehechc wierdt, nae dat den Archf-

bifchop van Camerijck Francifcus vander Burcht onfe

aenveerdinghe ffcerck by den Prince Albertus ghedrenen

liadde. Die vande ftadt vielen in t beghinfel heel weyghe-

righj foo verre oock datfe op de brieuen vanden Archf-

hertoghe, die hy ten verfoecke vanden Archsbifchop diei^

haluen ghefchreuen hadde, wel befcheydèlijck met een"

ootmoedighe bede andwoordden, datmen hen doch die

ghebodt vande Societeyt t'aenveerden niet en wilde op-

dringhen,ter wijle fy door hunne bekende ghetrouwigheyt

fulcks noyt verdient en hadden; ende, bouen dat fijnen per-

foon felue, eenfgaders den Hoogh-baUieu ende den Ma-
giftraet daer by verkort wierdt , de middelen oock niet en-

hadden, om indefen quaeden tijdt nieuwe laften te dra-

ghen. Maer foo door orden vanden.Prince, alles nu ghe-

noeghfiem vanden Archsbifchop w^derleght was, heeft

den Magiftraet anderwerf van'c Hof laft ontfanghen van

ons daedehjck fbnder voordere teghenfpraecke in te lae-

ten, en neffens ons den dienft vande H. Moeder Godts te

vervoorderen. 'tWelck alfoo ghebeurde. En fchoon dat

hen d'inwoonders in'c beghinfel vry watonwilligh tonf-

waerts betoonden, hebben wy nochtans metter tijdt de

herten foo verre ghewonnen, datfè van felfs de Icliolen ver-

fochE
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iocht hebben om hunne iongheyt t'onderwijfen. Behal-

uen den voornoemden Archsbilchop ( die wy als vader

van dit Collegie om fijne weldaden moeten eeren ) vinden

wy ons hier mede ten hooghften aen Antonius van Win-
ghe onlanghs ghefloruen Abt van Lieilics verbonden.

Breda heeft ons met het ouergaen vande fladt ( die van- CoUegie

den Marquis Ambrofius Spinola ghewonnen wierdt ) in't y" ^^''

iaer 1615. ontfanghen, en wederom in 't iaer feiien-en-der-

tigh, nae datfe vanden Prince van Oraignen vcrouert was,

verloren. Wy hadden daer nu een huys ghekocht, waer toe

haere Hoogheyt d'hifante Ifabella vijf duyfent guldens ge-

fchocen hadde. De fcholen waeren al mede in wefen, ende

de kercke eenighfins toegherult, als ons 'tghemeyn onghe-

val vande Catholijcke Religie op den hals quam , waer
medewy nefFcns alle de Geeitelijckheyt verdreuen wierden.

Dit zijn de Collegien ende huyfen die wy in onfe Duyts-

Nederlandtfche Prouincie begrijpen; welcker opgangh
ende voort gangh wy naeft Godt aen onfe ghenadighe

Princcn van hoogh-lofFelijcke ghedachtenilTe, ende aen de

Magiftraeten der fteden met de godtyruchtighe ghemeyn-

ten, moeten danck weten, ghelijck wy doen , en tot noch

tcfc ghedaen hebben, met bewijs van alle moghelijcke

ghedieniïigheyr, als in'tnaevolghende capitel fal blijcken.

HET DERDE CAPITEL.
Vftnden /trhejdt ende oefeningen der Societejt m

Düjts-Nederkndt.

DEERSTE BEDEELINGKE.

HOE wel voor defen aende goedtiontlighe blijcke-

lijck ghenoegh is gheweefl: , dat de Societeyt hacre

dienllcn altoos tot de meerdere glorie Godts gheftiert

Aaaa 1 heeftj
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heefc; nochtans, om fommighe quaede tonghen te fnoeren,,

die wel deiTcden fegghen , dat defe Orden aende Neder-
landen niet alleen onnoodigh, maer oock onnuttigh was,

fullen wy , fonder ijdelheyt van eyghen roem , volghens

*texempel vanden H. Apoftsl Pauliis ( die al mede lijne

werckcn iiyt dufdanighe reden befchreuen heeft ) tot ken-

niffe alleen vande waerheyt, aen een ieder voor ooghen
ftellen, hoe profijtelijck ends noodiacckelijck Ty ghe-

weeft is.

^^'^'L. Als d'eerfte Patres tot Louen acnquaemen , waeren de

derlahl' ^cLienthien landen,gheene iiytghenomen,onder eenen Heer,
inde ^f»- Carolus den V. Roomfch Keyfer entTamcn Coningh van

v^de %^igiien , iii een OLidt, Roomfch, Catholijck ghelooue:

Socie- doch dit was, by ghcbr^ck vande vreefe Godts, ende de

tV^' Chriftelijcke lceringhe,foo verre aireede verloopcn, darter

met den minften vonck van meyn-eedigheyt , die daer on-

der fommighe houelinghenfmoockte, anders niet als eenen

al-ghemeynen. brandt, niet alleen van oproer, maer oock
van ketterije te verwachten en ftondt. 'cWelck foo Riiardus

Tappcrus ( van wien bouen ghemclt is ) fagh aenkomen,'

O Paires, feyde hy , als hy ons wellekom hiet , ^hy komt te

late: 'tis al te Unghghe'^ttcht. De waerheydt van fijne woor-

d^beUo ^^^^ h^^^x. den tijdt uytghewefcn, als int iaer 15Ó6. nae

Bdgico. 'tvertreck vanden Coningh Philippus den 1 1. de vlamme
uytgheborften, ende ouer al verfpreydt gheweeit is. Van-
den adel quamfe tot de ghemeynte,vande ghemeynte tot hec

ghefliorre; 'twelck min noch meer,als of het vol grieckfch

Be vier gheweefi: hadde, om alles te verilinden , terftondt nae
beeldt- ^Q kercken liep, brack d'autaeren, bellormde de beelden,

rije""' fchondt 'theylighdom , foo verre oock, datmen fagh d,e

heylighe Sacramenten onder de voeten treden. Weynighe

waerender onder de Gheeftelijckejnoch weynigher onder

de
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de wcrelddijcke, die de Iiandc aeii 'twcrck (laken, om den

brandt, die d.iegKclijcks aennam , te blufTchen. Ieder een

was oftplightigli inde fchidc, oft beftaen uyt vcrbaeft'ieyc

oucrd'ongliehoorde moedtwilligKcyc , die de nieiiw-glic-

finde bedreuen. De Socieceyc, fchoon datfe omtrent vier-

cn-twintigh iaercn in'c lande ghewceft hadde, begreep

noch maer een handt vol volcks , en dat in vcrlcheydeu

wooninghen bedeelt. Wat fbude dit kleyn hoopken te-

ghen d'opgacnde maght der ketteren ende oproerighc

gheertcn uytrechten ? Èuen-wel ilTer crghens te Leewacr-

den in Vrieilandt eencnP.Boccatius ghevonden gheweell, z,,^.^ ,

die fïch/onder iemandts hulpe, eencn 'maer voor het huys Boccn-

des Hceren in diiyfcnt pcrijckelcn ghertelt heeft , om dc"'*^'

beeldt-ftormcrs te ftutten : fijne vry-moedighcyt wierdc

van fommighe ontfien, diehun boos opilel afghinghen;

van andere verwondert, die ouer fijnen ijuer ontitclt

ftondcn. Ghy foudt ghefeydt hebben , dat hy ghelijck

eenen anderen Christvs met den gheeflèl van't Godt-

lijck woordt de heele bende der godtloofer ketteren ver-

floegh 5 ibo voer hy daer in met den biickfcm van fijn

vierigh ghcficht ende uytrprake:tot dat eyndelijck de boof-

heyt door het ghefpuys d'oucrharidt noch krcegh , ende

den goeden man fwichten moede. Defen ijucc van Boe-

catius wierdt wel elders van andere noch in't werck ghc-

leght, en foiide VOOrwaer eenen grooten fchildt teghen de

ketterije gheweeft hebben , haddcnfe maer de handt ghc-

lcent,diehcr van ampts weghe uyt meerdere reden toe-

ftondt het hooft te bieden. Maer de katten ( ghelijckmcn

fpreuckfghewijfe feyt) in flaep zijnde, foo danfden de

muyfen, ende, de bloode herders ouer al (chier vluchtende,

foo behielende woluen het veldt, en vernielden de kudde.

Li defe foo dccrlijcke omfiandigheden vanden bedorucn

Aaaa" i fiaet
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ftact des landcs als hen de Patres bevonden , hebben met
eenpaerigh verdragh van eenen Itercken ijuer aenghenomeii

de vcrvallene Catholijcke Rehgie, en de goede feden nae

vermoghen weder op te rechten : met war vruchten der

fielen , laet ick aen andere 'toordeelen* Mijn voornemen
alleenhjck is,hunne oefFeninghen ende moeyten ( hoe wel

Tz/T/^f// niet allegader: want dit onmóghelijck hier waere; maer

der si" twaelf de principaelfte, als de twaelf vroomfte wercken
istetejt. van Hercules, waer uyt de refte ghefpcurt magh worden)

voor ooghen te Hellen, diefe tot dien eynde met Godts gra-

tie aenveerdt hebben.

JT. ï.

Vf^ndeH Cfttechifmm oft Chriltdijcke leeringh^»

Èerfle "^ 7" A N D E N rotten appel en komt doch gheen deught,

h/^'d'e * '^^^^ ^y '^^" ^^ kerne daer uyt neemt, ende in eenen

chnp- goeden grondt plant, om daer van een iongh fpruytjen
lijcke lee- op te quceckcn, 'twelck door de forghe vanden boogaerdt-
^'"i ^>

j^-,m-j g^^-ig gheflaghen allenghskens opwadèjen fijne vruch-

ten nae der handt in groote menighte aende ftadt bedeele.

Den aerdt der ouderlmghen was voor het meerder deel in

Nederlandt verdoruen: groote vruchten hier af te verwach-

ten,rcheen te vergheefs: dus heeft ons goedt ghedocht hun-

ne kinders, als de kernen ende het laet vande naekome-

linghen, t onfwaerts te nemen , die in kercken en capellen

^hclijck in eene goede aerde te planten,de felue inden Hee-
ïe te behertcn, met goeds vermaeninghen te befproeyen,

inde Chriftelijckc leeringhe t'onderwijfen,ende de vreefe

Godts, met den haet der fonden ende der ketterijen, daer in

te ftampen : met een woordt , vruchtbaere boomen tot

wel-
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wclvaeren vande Republijcke daer van op tequeecken.

Met wat vemoegheii des volcks , en profijt der fielen, dit wordt

werckoiier al, tot dien dagh 'öngheploghen , wy bellaen^^^'^^^'"_

hebben; gaf niet alleenlijck den grooten toeloop te kennen, [e» loc-

voor dcivwelckennu de kercken Too englie vielen, datmen '""f»

t' alle kanten in venffcers endsop leederen klom ; maer oock

d onverwachte veranderinghe van manieren. Men hadde f« ^r^c/;-

de hooft-punten des gheloofs in iijm ghelklt, de welcke '^''•

alsfc nu, tot verluftinghe t'laemen en leerraemheyt vande

kinderen, ghefonghcn wierden , foo wierden eenfweeghs

onder de meylTens endeionghe-dochters in winckels ende

op ftraece de viiyle liedekens nytghebannen , ende in plaet-

fe van die, gheeliehjcke, diemen inden.Catechifmus hoor-

de, inghebraght. Men rechtede eenighe kinder-fpelen op,

waer in vercooghfghewijfe de deughden der Heylighen,en

dierghelijcke ftichtbaere macerien voorghehouden wier-

den. Hier uyt ghefchiedde't , dat de lichtveerdighe kamer-

fpeelders nu minderen toeloop van ficnders kreghen. Men
ftelde difpucatien in onder de iongheyt,dic malckandereii

inde artijckelen des gheloofs ondervraeghden: waer door

nu d'ouders alfoowel als hunne kinders bevellight, ende

teghen den aenval der ketteren ghewapent wierden.

'tis te Ghendt ghebeurt, datter eenionghmaeghdeken^^fw

'Cwelck heymelijck inden Catechifmus ghekomen was,g'^J^.^

nae dat het van fijne geufe ouders veel hierom, oock tot/;Vv,v-

flaens toe, gheleden hadde, ende euen-wel niet op en hiel jersmet

van derwaercs tegaen, ten laetrten de felue.met ^iV^^^'^^-e^„''r,tZrs,

ghen foo broeders, als fufters, door kracht vande ghehoor-

de redenen bekeert, en tot den Pater ghebraght heeft, om
hen met de H. Kercke te verfoenen. Onder de nieuw-

ghefinde van HoUandt en Zedandt felfs , zijnder ghcweell:,

die^gheduerende het beftandt, op den roep alleen die'r van

oniè
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onfe Chriftelijcke leeringhe ghingh,in Brabandt en Vlaen-

deren ghekomcn zijnde , opentlijck ghctuyghden , dat de
lefuiccn gheboren waercn om de iongheyc te leeren , en

datfe hunne kinderen ( 'ten deden des landts wetten ) aen

hunne berichtinghe louden onderworpen. f\i

Dus iiTer,tot meerderen vOortgangh ende fpoorjvan on*

fe fijde vollen Aflaet voor alle de ghene , die ons hier in

behulpfaem welen fouden , op fekere tijden des iaers ver--

kreghen; maervandefijde der Bifchoppen en Magillraeten

fekere aclmoefifenjtot verweckfel vande ióngheyc, toeghe-

^elmoef. (chickt. Den Bifchop van Ghendt Antonius 't'rieft heefc

fen tot de ^-jy ^1 vcle iaeteu langh aen elck arm kindt datter inden

de;rttig
Gatechifmus komt,ecn oort ghegeuen: 'twelck in't voorle-

den iaer neghen-en-dertigh al bóuende derthien lK)nderten
fchoppm jfeuentigh auldens 'siaei-s bedroegh. Defghelijcks hebben

Zrkrf" andere ghedaen,fommighe in broodt/ommighein gheldt*

ghen: Die vftn Iprcn IicLben tot de prijfen vier hondert guldens

ghefchickt, die van Ghendt, foo tot de prijfen als andere

önkoflen,niet veel min: die van Antwerpen onghelijck

meer : die van Cortrijck hebben defe on{è oeffeninghe

foo behert, datfe oock eene breucke t'elcke reyfe voor d ou-*

ders gheftelt hebben j als hunne kinders hen dacr niet en

fouden laeten vinden, iae oock defelue met ballinghfchap

ghedreyght , indicnfe nae de derde reyfe weder-willigh

hier in bleucn. Wat ghevoclen den Archsbifchop van

ghetay- Mechelen Matthias Houius van onfe Catechirten hadde,
ghentjfe befoudcr als hy verftondt, datter alle weken dry- en-dertigli

'^'rchf-
dorpen van een enckcl Collcgie van Louen , met eencn on-

i;ifchop verdrietighen arbeydt doorloopen ende onderwefen

^"n'deCe
'^^^'^^^"^ h^di hy doen blijcken met den circkel-brief,dien

cnfeoeffc- by acn alle fijne buyten-Paftoors fchreef , op hen verfqec-

mnghe. kende, iae die oock fcherpelijck bevelende j datfe den ijuer

vande
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vande Pati-es inecnfoonut en noodigh werck vervoorde-

^en fouden, met de fcliie oucr al vriendcliick in hunne kerc-

kcn t'onfanghen, de kindeis by een te roepen, d'ouders daer

toe cc va-manen
-,
ende der tijddij ckcr Hccren ghefintheyc

ïe verwecken.

Daer en is voorwaer ghecn' ocfFeninghc, daer wy van'c

beghinfcl der Societcyc in dcfc landen meer wercks afghe-

macckt hebben , oft noch en doen : wy en fpaeren noch

kollen^noch moeytcn-, om hier aen te doen blijcken, datwy
kinderen vanden H. Ignatius zijn, die allede Profeflcn mee

eene bsfondcrc belofte ( als elders ghefèvt is ) verbonden

heeft, datfe der kinderen onderwij finJi: vervoorderen

fullen. Of fy die quijten, mac^hmen hier uyt fpeuren , dat-

eer inde thien duyfcnt feuen tiondcrt en veertigh Chrifte-

lijckc Iccringhcn iacrlijcks ghedaen worden, indewelckc

boucn de twee-en-dertigh duyfent en vijf hondert kinders

ghetelt worden-

jr. II.

Vnnde ieeghe ende hooghe fcholcn.

D OOR d'onbcdreuene mecllers, die voor't mczï<{cz Tweede

ieel huerlinghen, meer hun eyghen baete als der'

Scholen,
fcholieren voortgangh fochten, waHer in defe landen al'^-^'-

'

mede eene grootc onwecentheyt , belbnder vande goed
letteren, ontllaen: daer wierden weynighc verftandcn i\\

ghclcertheyten deught gheocffent , om de H. Kcrcke endc

de Republijcke behoorlijck by te llacn. Dacrom heeft de

Societcyt de fcholcn als eenen anderen krachtighen mid-
del tot opvocdinghe vande iongheyt acnveerdt, en ( Gode
lof} foo verre ghebraght, dat nu de ftedeu ende ha lande

Bbbb oucr
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oucr al vol ghelecide mannen zijn, die'c meefte deel uyc

onfe onderwij finghe ghefproten zijn. Het om-niet leeren

endede ghevoeghelijcke maniere, diewy meer met prijs

en liefde , als met ftrafheyt oft vreefe gliebruycken , iieefr

den toeloop vande difcipelen veroorfacckt. Sy worden in

alle dcelen vaiide letter-konfte^indePoëfie,Rhetorijcke,An-

tiqniceyten, Diatedijcke cnde de Grieckfche taelc onder--

wefen , waer toe hen de meefters van te voren oefFenen^

ende anders niet alsoude endc ftichtbaere auteurs vooi-lefen»

Niet mindere, iae meerdere,forghe wortter voor de dcnglic

ghedraghen : waer toe fy maendelijck hunne ghefetce

bischt-daghen,weeckelijck hunnen CatechifmuSjLitanicn,

vermaninghen en Sodaliteyten ,, foo vande Enghelen als

van Onfe L. Vrouwe hebben: waerdoouie in't waer ghe-

looue verltcrckt, ende inde vreefe Godcs opghetogheit

Ketters worden. Inder voeghai dat , ghehjck het aen niemandc
feyndcn yrcmdten moetduncken, dat onfe (cholen bouen andere

kmden vandc kcttcts verboden worden^ alfoo groorelijcks te

nne enfe verwondcrcii is datfy ondei'-tuflchen hunne kindcrs fèlue,
fchoUti.

^^^^ ^^^1 -^^jg letteren onderricht te worden , met bedeckte
GhctH)- naemcn nae onfe Collegien fcynden. Den Bifchop van

^vlttdcli
Pvoermonde Henricus Cuyckius achtede de fcholcn vande

Bifchop Sdcieteyt foo hoogh,datfe hem dochten aen heel Ouer-
CHyckitis GhelJcr en Gulicker-landt niet alteen dienfligh, maer

JchoUn. oo'^k noodtfaeckelij ck te zij n,ghelij ck hy in eenen brief aen

fijn Hoogheyt Albertus ghetuyghde. Soodat het foo won-
derbaer niet en fchijnt , dat den ghcleerden Theologanc

P.T^gidius deConingh ernflelijck verfbcht Grammati-

cam te leeren, ende P. ludocus Bonte fich vernederde om
in't felue CoUegie, dat hy als Ouerfte gheregeert hadde,

de kinderkens inde leeghftc fchole , de begliinfclen vande

letcer-konfte in te flampen.

Van
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Van defelecghercholcn hanghen eenighfins de Semina- SemiHa-

ricn oft Conuiólen, inde welcke de ionghcyc c'onfen luiyfe
''^"^''«-

onder onfe ooghen opghebraghtworde Een van dcfc heeft tlyt^"'
LoLien in't beghinfcl langhen tijdt ghehadc , vol vandc
vernaemile iongh-mans die van biiycen ofc binnen 'slandts

aldaerquamen Ituderen: nu onlanghs iiler een ander t'Ant-
werpen opgherecht, wiens orden en goede regeringhc

foodanighen roem ouer al verdient heeft, datmen aendc
menighte,oock vanden principaelften edeldom des landts,

cndc andere aenfienlijcke mannen, die'r plaetfe verfoecken,

om d'enghde w'Aic niet en kan voldoen.

Vande hooghe icholen en vak anders niet te fegghen,

als dat wy te Lonen de Godcheyt, de Hcylighe Schriftuere,

'cHebreeufch endc de Mathcfis opentlijck , maer de Philo-

fophie binnen 'shuyfe leeren: de Scdclijckc Theologie
t'Antwerpen en t'Iprcn door vcribeck vande Bifchoppen;

t'Antwerpen oock de H Schriftuere^ te BrLigghe,tc Winocf-
berghen en 'sHertoghen-bofch hebben wy voor defèn van
ghelijck crhedaenj te Ghendt oock op den lèliicn tijdt in

dry verfcheyden cloofters , die allenghiTvens mannen op-

ghequeecktjCnde nu Leef-meefters \:x\\ hun eyghen Ordens
hebben.

jr. II L

Vande SoUitcytm^ enie Onfer L. Vro^h

DE fcholen hebben de Sodaliteyten ghebaert, ^oaDcr^e

vruchtbaer zijn haere deughden. Den cerften ^lo.ï's, "'[j""^

teRoomen, en nac der handt te Pariis, inftelde was eeneniw'i/<

Nederlander mecnaem loanncs Leonius : 'twelck aen ons tcyur..

iB b b b 2. alle
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alle tot een beweegh-redcn gliedient heeft , om den dienfl

van Onfe L.Vrouwe dies te hertelijcker met eenen grooten

ijuer te veivoordercn. Wy hebbendcr van alle talen en foor-

ten van menfchenjLatijnrche, Duytfchc , Walfche, Spaen-

fchej inghcilck. Tc Lonen zijndcr vier Latijnfche-, te Brui-

fel, t'Antwerpen, te Mcchelcn^.en voor defen te Ghcndt, te

Brugghe, en te 'sHcïcoglieivbofcK ecne van aenfienlijcke

mannen, bouen de ghenc die aldaer (ghelijck in alle Colle-

gien) voor de Studenten is. De Wallche is in groote voi^e

t' Antwerpen, en die van BrulTcl onlanghs begonft , fchijnc

dat haer in korten tijdt niet ièer wijeken en lal. De Duyt-
fclie, die verfcheydelijck in gheliouwdc, iongli-mans, ion-

ghelinghcn en kinderen bcdeyit \^'ordcn , hebben ouer al

ccnen fcliconen luyfter. Alle defe Broedcrfchappen,.die.wy
hebben, zijn t'fiemcn neghcntigh in ghetal ,, en beftaen

jn 13717. Sodales ; der welckcr Antwerpen-, dry duyfenc

Voor haer deel alleen in thien vergadcringhen telt. Vele

treffelijckc mannen laetai hen in dcie Sodaliteyten op-

fchrijuen. Te Roermonde hecftmen ghciien dat Graef

Fredeiick vanden Berghe , Gouuerneur van Ghelderlandr,.

metdenCaacellierHenrieus Vwens,opentlijck inde kerck&

hen door 'tghcwoonlijck formulier aen Onfe L. Vïouwe
opdroeghen. Te Ghendt hebben 'tfelue ghedaen in't iaer

achthien den Bifchop , den Prefident , den Gouuerneur,

en weynigh tijdts te voren den Abt van S.. Pieters met
fijnen Coadiuteur,diehem oock inde Prelacure ghevolght

is. Elders andere uyt verfcheyden Raeden en Wetten.

lek foude hier verfcheyden andere B roeder-fchappen

moghen byvoeghen, van S. Iofepht*Aelft,,van't H. Cruys

te Cortrijck, van S. Barbara in't legher, van't Hoogh-
weerdigh H. Sacrament te Loiten, die al van d'onfe inglie-

fteltzijn ghewecll: dan gaefè al rakende voorby, om dat

wy
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\vy cyglientlijck hiermaer van Onfe L. Vrouween han-

delen, tot wiens cere te Brunei en te Mechelen , noch dry

andere Biocdcrfehappen ibo wel voor de vrouwen als

voor de mans, door ons toedoen opgherecht zijn: het een

van BrulTel op de Sauel ter eere vanden naem Maria,
waerin bouen de vier dnyfent mcnfchcn aireede ghefchrc-

uen zijn, en naementlijck den Prince Cardinael, den Prin-

ce Thomas, den Marquis d'Erte,den Hertoghe van Hauré,

den Archsbifchop van Mechelen , den Cancellicr van Bra-

bant, de Coninghrnne Moeder, de HertOi^hinnen van Or-

leans en van Falsburgh,&c. De twee andere van Meche-

len,'teen vande feucn Ween inde Prochie-kercke van Onfc

L. Vrouwe, 'tandcr vande onbevlccktc Ontfanghaiiflè ce

Hanrwijck: in't wclck haer d'Infante Ifabella met haerc

evghen handt, en nae haer deiT Archsbifchop lacobus Boo-

nen, met fchier het heel Capitcl , den grootea Raedc , en

fommighe kloofters opgheiehreuen hebben.

Tot" dit beloop van reden dient mede de deuotie die wy ^erfcLy*

hetwacrts en dcrwaerts, 'tzy door beelden, 'tzy door capel-
tu/lot'

Icn begonft, vernieuwt, oft merckelijck vervoordert heb- onfe l.

ben-. Weynighzijnder
(
ghelooue ick) die weten dat \\ct^^ro:$vze-

•wonder-daedigh beeldt van Scherpen-heuuel fijnen eerften
"^'^'chf.^

en meeften toeloop van eenen Pater der Societeyt bcko-
^^^^^

men heeft. Ghehjck hy den legher volghde , en te Sïchcn todoop

ingarnifoen was, foo ghingh hy dickwils fijtae Ghetijden '^'''^f^f''-

lefcn nae den bergh, daer wei eertijrs een mirakeleus beeldt ^^^•"^^^*^~

gheftaen hadde, maer was nae 'tverlies des felfs een ander «'? Socic-

door eenen godtvruchtighen borgher gheftelt. Soo dick- '9'^ '^'''-

wils alshydefèn wegh doende,.omtrenr de plaetfè quam "^ *

daer het beeldt ftondt , bevondt fich altoos met grootc foe-

tigheytdcs gheeftsouergoten: dus (bndt hy de fiecke folda-

tcü daer henea , de welcke foofe meniCThmael met ghefoi>

B b b b ^3 de
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de leden 'thuys keerden, heeft hy de bywoonders vermaent,'

datfe de plaerre in aclitinghe louden nemen, ter wijle die

acnghenaem aende H. Maghet was, en ontwijfelijck met
der tijde om de deuotie feer beroemt foude worden.Hier be-

gonft nu de begangheniirc , die binnen korten tijdt door

'cgherucht vande mirakelen die'r daghelijcks ghefchiedden,

(bo aennam , datter op eenen dagh van Onfer L. Vrouwe
Vifitatie, twintigli duyfent menfchen ghetelc wierden, die

allegader (oo dan als op andere tijden, door orden vanden

Archsbifchop vanMechelcn,van onfeLouenrche Patres in,

de bieclite ende andere godtvruchticheyt glieholpen wier-

den. Den helfchen draeck en konde defe verheffinglie van

Maria nier langher verdraeghen , dus leght toe op Iiae-

ïe verflenen nae ghewoonte,en loecktfe in haeren opgangh
te verdrucken, Hy ftiertter thien cornettcn geufche peer-

den henen, teghen den dagh van haere Hemelvaert, om de

lefuicen en alle de pelgrims met den roof nae Hollandt te

voeren.Defe allTe nu onverwacht inden nacht aenauamen,

ende dieshaluen de pelgrims allegader verib'oydcn, foo

fagh ieder een nae een goedt uytkomen ',ende niemandt als

het beeldt
q^-j^^ Patrés en peyfde op onfen L, Heere,oft het beeldt van

fdtte he- fij "G H. Moeder, om dat te bewaeren. Soo dan, onfen Pro-
<vvaert. uinciacl P.Bernardus Oliuerius , die met fommighe andere

daer ghekomen was, neemt het mirakeleus beeldt , en ver-

Iberght fich d.ier mede erghens in eens edelmans huys:

P. Cornelius aLapide grijpt haeftelijck het H. Sacrament,

ende te bofchwaerts in loopende worpt fich onder de

braemen , andere vatten iet anders, het koftelijckfte datfè

konden, en loopen daer mede door. Op defe maniere is

doen het beeldt aende ghemeyne plunderinghe onttroc-

'ken, ende vande Societcy t, nae dat den vijandt verfcho-

ixs:\\ was, wederom in fijne plaetfe gheftelt,om daghelijcks

(ghe.
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(ghclijck het ghebeurde ) meer ende meer ghe-eerc te

worden.

Te Hal en komen ons de beghinfclen vande deuorie tot Te Hal

Onfc L.Vrouwe niet toe, dan wel de verwackeringlie , nae ^'^^''«'^

datfe vry wat veel, by langhcyt van tijden , door ghebrcck
,/^

^^1'^°'

van biechtvaders, en menghelinghe van misbriiyeken, ver- de Socu-

jQiiyert was. Den Prince Alberrus met den Archsbifchop ")* '^''"'

van Camerijck gaiien ons den laft vande capelle , om alles

op fijne verfche voeten te ftellen
,
ghelijck men't teghen-

'woordighlijckfiet. 'sHertoghenbofch heeft icmandt van

d'onfe al mede eenen ouden fchat van een mirakeleus

Lieue Vrouwen beeldt ontgrauen, en met fijne penne voor

alle de wcreldt aen den dagh ghebraght.

Te Duynkercke hebben wy een nieuw beeldt van't '^ -D«;«-

hout van Scherpen-heuuel voorgheftelt , wasr aen fuicke
^^'^^^^^^^^

deuotie van alle foorten van menfchen, maer fonderHngh
*

van't bootf-volckende al dat de zcevaert aengaet,met fnlc-

ken toeloop van alle kanten ghefchiedt, dattcr ïnX voode-

den iaer,gheduerende niet meer als eene Noueyne 1563. en

twee daghen daer nae noch 5S5. hchten opgheoffert zijn

gheweeft. Den Magiftraet, de Gulden, de matroofcn

hebbendcr menighweruen met volle cerimonie groote

wafche keerffen doen onfteken. De mirakelen die'r aen

ghefchiedt zijn, en nae behoorlijck onderfoeck met ouer-

flaen vanden Bifchop van Ipren verkondight, iae oock met
openbaere procefTie vanden Magiftraet vereert zijn, heeft

dckn ende de. goede ghemeynte verweckt, om aende

H. Maghet (die aireede om haere menighvuldighe wel-

daden Onjè L. Vroulpe ij-m Byflandt onder de godtvruch-

tighe ghenoemt wierdt) eene kercke te ftellen, inde welcke

fy nu van alle omligghende gheweften met een* onghe-

loouelijckedcuotie bJefbcht woidt.
Te
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Itm in Te Winocsberghcn, te Brugghe, te Cortrijck , te Belle»
idere

t'^elft, te Mcchelcn ende te Roermonde zijn de beelden

vaii't hout van Onfe L. Vrouwe van Foy in groote weer-

de. Dat van Cortrijck en van Brugghe wierdt met holFe-

lijckcproceiïicvan't Capitelcndede ftadt tullchen groote

menighte van lichten nac onfe kercken ghedraghen. Ia

alle defe (leden ghefchieden fchier mirakelen : waer onder

die van Cortrijck, Brugghe en Roermonde wel bouen
d'anderc uytflickcn. Te Ghcndt hebben wy een L. Vrou-

wen beeldt , 'twclck van eenen ketterfchen brouwer in'c

berncndc forneys ghefmackt zijnde, war hy oock ftockte,

nieten heeft konnen branden. Te BrulTel een ander, on-

langhs met eenen marmeren autaer van Graeflan van Naf-

Tou vereert : voor 'twclck P. Cofterus , dien grootcn lief-

hebber vande H.Mvighet, wel eeriijdtsMüTe lefende, heeft

in't bywefèn van eenen rampfaelighcn menfch , die fijn

handr-fchrift aendenduyuelgheleuerthadde-, 'tfelue fien-

Lof van Ijjck wederom ghckreghen. Den fcluen P. Cofterus hoc
p.Cojie-

|-jgg£j. }^y cl'eere van Onfe L. Vrouwe t'Antwerpen ver-

breydt, als hy inde plaetfe vanden reufc, die voor het ftadt-

huys flondr, dat Ichoon Marien-beeldt daer dede ftellen,

'twelck vande Sodaliteyt bekoftight, met een' heerlijcke

,proccJlie uyt ons Collegiederwaerts ghevoert wierdt?Ette-

Jijcke duyfènden befbndere dcuotienzijnderuyt defeghe-

ineyne ok ghefprotcn oft vcrvoordert , mits daer fchier

niet een Catholijck huys inde hcclc ftadt en is, daermcn

niet alle auendcn licht inden winckel^oft elders, voor ecR

Marien-beeldt en fiet onftcken. De fondatien vande Sater-

daeahfche Mifien cndeLouen in S. Goeie Kcrcke te Bruftel

liebben onfe Predikanten op den fcluen tijdt fèer vervoor-

xiert,als P.MaximiHanus van Habbceckbefigh wasomhet
beeldt van Maria Vacü voor het brooc-huys op te fiellen.

-Dat
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Dat ick nu pooghde alle d'autaeren ende capclkn by
te brenghen, die wy tot haerder eere opgheiecht hebben,

ghehjckootkalle befonderc deuotien van Litanicn , Ghe-
tijden van d'onbevleckce OntfanghenilTe , Saterdaeghfche

vaften-dacghen,pelgnmagien, ftatiai, feeft-daghen teueere

van haeren naem ende haere Prefentatie , ofc ingheftelc oft

vermcerdcrt;daer en ware gheen eynde te vinden.Doch en

kan niet naclaeten d'eere te gheuen aen d onfe van Ipren,

dacfe eene fchoone kercke ter eere van Onfe L. Vrouwe
glietlicht •, ende aen die van Mcchelen , die hen toekomt,

datfe d'eerilie zijn gheweeft die in Nedei landt een capelle

ter eere van d'onbevleckte OntfanghenilTe der H. Maghec
onlanghs opghetrocken hebben ^ ais oock met meerder

recht aendeghefu fleren Maria,Anna ende Chriftina Hout-

appels, die met haere ouerledene nichte Anna 'sGreuens

in onfe kercke van't Profes-huys de fchoonfte capelle van

marmer opghebouwt hebben die'r in't landt te fien is-, ten

eynde alleen, dat Godtin fijne H. Moeder (wiens beeldt

heel van't mirakeleus hout van Scherpen-heuuel ghe-

maeckt , aldaer onder den naem vande toevlucht der fon-

daeren ruil) daghelijcks meerdere eere ende glorie moght
ontfanghen. 'tWelck foo wel luckt , dat wy noch heden,

wanneer wy dit fchrijuen,op dendagh van Onler L.Vrou-

we Prefentatie (welcke feefte de Societeyt als haer eyghea

aenneemt , om datfe die , nu vanden Paus Pius den V. af-

ghefchaft zijnde,door ootmoedighe vertooninghe aen Six-

tus oock den V. wederom heeft opgheftelt ) de heele kercke

in licht fien ftaen , waer mede de iongh-mans van Ant-

werpen , die'r toe aenfpannen vele honderden in ghctal,

elck met eene witte flambecuwe de felue zijn komen
vereeren.

Cccc §. IV.'
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i. IV.

Vftndc ^redikaüen.

tien.

rierde f^ HEEN aiider flagli-fwcerdt ifier gfielijck acit
oepnin- \J[ 'Cwoordt Godts, om den heïfchen Goliath met fijne

fS;4- J^ctterijc te vellen. Hier mede hebben wy terftondt van-

den beghinne af, als wy in defe landen quamen , onfè len-

denen omghegordt, 'tfelue ghebruyckende niet alleenlij cIc

in onfe , maer fchier ouei al in eene menighte van Ca-
thedraele , Collegiale , Prochie , cloofter-kercken en c^-

pellen, daer wy vande Prelaeten ende fteden toe ghenoodt
wierden. Met wat vruchten en toeloop , keten wy aen an-

dere oordeelen , die weten hoe fober den ftaet des landtS'

in't ftuck van't ghelooue ende de godtvruchtigheyt voor
onfe aenkomfte gheftaen heeft. P. Goudanus , Aftenfis^

Boccatius, Cofteriis, Claiiïbnius , Lum'mius , Daiiid, Baf-

fcliers, Gouda, Prielius, Botelberghe, Peuernage, Loeffius,

hoe gheerne en zijnfe niet ghehoordt gheweeft? Hoe me-
nighcn fondaer iÓTerniet bekeert ? hoe vele ketters niet tot

den rechten wegh ghebraght? Alle kercken waeren fchier

te kleyn voor Goudanus en Lummius , uren te voren eerfe

op den ftoel quaemen, waren de plaetfen befetitot op d'au-

tacren ftondt het volck , ende hongh ghelijek klilTen aen de
pilaeren. Aftenfis ioegh met fijne predikatien van eenert

Vaften den choor van S. Walburgis kercke t'Antwerpen
op, die vele iaeren onvolmaeckt gheleghen hadde. Cofte-

rus dede onder andere ketters en fchadelijcke predikanten

ccnen Monick fwichtai , die met grooten naeloop des

volcks fijn verghift onderhet deckfel van een fchaeps-kleedt

openbaerlijck ftroyde. Ignatium Baiïeliers, diemen den

Nederduytfchen Chryfoftomum plagh te noemen,hebben

die}
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1

die van Bmgghe tot eeuwigher ghedenckcniHe in hunne
ftadtf-boecken met een heerlijcklof-fchrift ghcftclt. De
Hollanders quamcn hem met duyfenden binnen 'sHcr-

toghenbofch hooren ; een ieder verwonderde fich , oock
vande iiieuw-ghefinde, ouer den vloedt van fijne vic-

righe tonghe, de welcke als een fweerdt ouer vveer-fijdc

liiijdendc de herten tot de fcheydinghe vande fiele ende

den gheeft toe doorghingh . 'tGheviel eens dat den Gou-
uerneur van Heulden eenen van fijne fijnfte Woorden-die-

iiaers met de borfè vol ghelts op een vande dorpen , naeift

den Bofch gheleghen , fondt prediken , met lall dat hy aen

elck een vande toehoorders eenen fchellingh foude uyt-

deylen , om alfoo de Catholijcke aen te locken. Den
Gouuerneur vanden Bofch Grobbendonck dit vernemen-

de j fondt in teghcndeel op een' andere plaetfe niet verre

Van daer Pater Bafl'eliers van alle munte, behaluens die van

fijne waerachtighe weliprekentheydt, onverfien. Den bc-

ftemden tijdtjaliTe beyde op den ftoel ghrnghen,vondt on-

fen Pater fijne kercke vol toehoorders , wacr onder meer

als duyfent Hollanders waeren ; maer den abelen Miniftcr

en vondt niet meer in't gros als {es verwaeyde koppen: aen

de welcke foo hy elck hunnen verwachten fchellingh

metter haefte uytghereyckt hadde ; heeft fich van ftondeii

aen verfleken^ ende, als of hy verdwenen ware, rijckcr van

gheldt als van ghekauelde eere, op eenen ooghen-bliek van

kante ghemaeckt . 'tGhetal vande fermoonen diewyiaer-

lijcks inde Neder-Duytfche taele doen , loopt verre boueii

de vijfthien duyfent.

Cccc 2, §. V.
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rijfde G
Vfinde Mifien oft feyndinghen.

H E L 1 1 c K den ij Lier doch een vier is,dat fich ouer

oeffcmn- \jj[ al vcrfprcydt daer'c van den winde des heylighs

^^'^^ Gheelb lienen ghedraghen worde ^ foo en is 't niet te ver-

wonderen, dat de voncken van onfe ghedienftigheydt ouer

de veftcn der fteden al mede tot het plat landt , op de vlec-

ken en dorpen , iae oock tot in d'andere fteden daer wy
gheene wooningheen hebben,ghevloghenzijn,om de lief-

de Godts inde borgers ende de huys-lieden t'onfteken.Van
de fcheeps ende leghers-feyndinghc, als oock van die vande

pefte ende Hollandt fuUen wy beneden in't befonder- fpre-

ken : op dit pas is alleen mijn voornemen van die Miffien

te handelen , die fchier in alle Collegien gheploghen wor-
den , uyt de welcke verfcheyden Patres gheduerigh als op
partij e loopen, om buyt van (ielen te maken.

Die van Weft-Vlaendeten maken hun meefte werck
daer af, indcr voeghen datfe van eene wilderniiTe die'r voor

de{en van allerleye ontuchtigheydt was,nu ghelijck een lu-

ftigh prieel van godtfdienlligheylit ghemaeckt hebben

.

Die van Berghen hebben uyt hun Ambacht de toouerije

( die daer vry wat diep ghewortelt was) uytgheroeyt, ende

de beganghenilfc van S.Vincentius te Rcxpoede , ende van

S.Leodegavius teSocx/eer vervoordcrt. Sy hebben te Bur-

burgh en te Veurne de vervallen goede manieren met merc-
kelijcken voorrgangh opgherecht: ende inde omligghende
dorpen^daer de vermacrde begangenilTen tot den H. Corne-

lium,Apolloniam,Laurentium,Onfe L.Vrouwe van defe-

iicn Ween zijn, acn duyfenden \i\\ menfchen de H. Sacra-

menten
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mcnteii dickwils tot den dry uren nae noen uytghereyckt

:

hebben te Hondtfcote menighmael dapperlijcktcghen de

keterije (die haeren neft aldaer gheplant hadde
)
ghellre-

dcuj maer noyt kloecker als in'c iaer achc-en-dertigh twee

Patres ghedaen en hebben , die 'tghebruyck vande Statiën

der Paflie onfes Heeren met een' openbaere Proceflie al-

daer inftelden. Die van Cafl"el_, ghehjckfe daer voor 'tmee-

fte deel op ghefondeert zij n , en willen aen niemandt in

hunnen ij uer wijeken. Die van Belle hadden rondom hen

een Ambacht vol van ibo bittere ketters , datter oock uyt

een dorp alleen ( waer op de rabauwen hunnen roem
droeghen ) dry hondert geulche Predikanten ghefprotcn

waren. Maer dies te vierigher hebbenfe hunnen ij uer daer

teghen uytghe{preyt,ende met de hulpe Godts het onkruyc

foo verre ghebraght , datter maer hier oft daer ecne ver-

waeyde plante en ichuylt,dicfe euen dapper gaen opfoecken

en naeiaeghen , om grondclijck defe pelte der fielen uyt

te roeyen. Die van Ipren hebben hen mede foo wel in dit

ftuck ghequeten , datter een trelfelijck man door de groote

vruchten beweeght wierdt , om eene rente van twee hon-

dert en vijftigh guldens 'siaers voor eencn gheftadighen

Miiïionaris te befetten. Watfc buyten Cortnjckte Mee-

nen,en ten platten lande uytrechten,wij ft eenenvollen Af-

lact vanden Catechifmus uyt : den wekken op een dorp

vcrkondight zijnde , heeft bouen de thien duyfent boeren

aenghelockt, die van alle omligghende plaetfen onder het

gheleydt van hunne Paftoors , met kruyllen en vaenen den

feluen quamen verdienen. 'cBrughfche Collegie feynt (ijnc

werc-liedennaOiidenburgh,Middclburgh,Damme,Blanc-

kenbergh, Ooftende,iae onder het ghefchut van Sluys.Dat

van Ghendt , de fijne nae 't Sas , nae S.Niclacs , nas Huift:

waer omtrent dickwils foo veel wercks valt , dat eencn

Cccc 5
Pater
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Pater wel fes mael op eenen dagh aen verfcheydeii volck

ghenoodtfaeckt wordt te prediken . Aelft houdt de bane

van Geertsberghen ende'thecl landt door dat onder hem
iorteert , en brenght daghelijcks merckelij eken roofbin-

nen, dienfe op de fondaers endc ketters haelt. Antwerpen
pleegh fich door de Kempen tot onder de poorten van Bre-

da, gheduerende het beltandt, te verfpreyden , nu moeten

wy ons om de loopers vanden vijandt tot beteren tijdt in-

houden ; foo nochtans dat wy de fchanflai cnde d'oor-

loghs-fchepen op de Schelde, die van alle man verlaeten

worden, niet en verfuymen. Louen houdt den llreeck van

Thienen, Aerfchot, Dieft, Sichen , Gemblours, Geldena-

ken, Wauere, en loopt by wijlen tot in Ardennen toe, om
in een aerm landt eenen rij eken buyt van (ielen te maken.

Maefeyck , Stralen , Erckelens , Sittart, Vucht, Hinsbergh,

Weerdt worden van die van Roermonde befocht ; Greue-

linghe en Nieuwpoort van die van Diiynkercke, Heren-

tals van die van Lier, Vilvoorden van die van Bruflel,

Dixmuyden van die van Ipren. Tot in Hafpengouw en

noch dieper in't landt van Luyck,heeft men met den goe-

den oorlofvanden Princelijcken Ceur-vorft de fielen gaen

iaeghen; dewelcke by wijlen wel foo ouervloedigh in't

garen ghekomen zijn, datter te Haflelt en daeiu)mtrcnt al-

leen , op den felüen tijdt aen vijf duyfent menfchen de

Heylighe Sacramenten uytghedeylt, ea twee duyfent gene-

raele biechten van'theel leuen ghehoortzijn. Vande dor-

pen allegaeder in't befonder en moghen wy gheen ^he-

wagh maken : want het onmoghelijck ware die oock te

noemen,ick laete flaen, den dienfi diefe van d'onfe oiitfan-

ghcft hebben, te befchrijuen.

J. VL
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ƒ. VI.

Vantghehmjck der H.Sacrfimenten.

DE s E N lof en fal ons immers d'afgunftigheydt felne ^^^e

niet benijden, dat wy 'tghebruyck der H.Sacramen-^l^^"^""

ten ( 'twelck fchier ce lande uytghebannen was) wederom bedicmn-

inghebraght hebben . Eens 'siaers ghinghmen tebiechce:^^^^'^^''

die het dickwilder deden,wierden als hypocriten van d'an- crawcn-

dere weerlicn. hier iiyt en konde niet anders volghen , als ten.

vervuyiinghe vande fiele,mir-achtinghe vandeconfcientie,

verfmadeniiTe vande gheboden Godts ende der H. Kercke,

ende ten laetflen ongheloouigheyt van ketterije : de welc-

ke alHTe niet 'm tijdts gheftnt en wordt , altoos omleegh
facktjCn fonder breydel nae den atheifmus oft loocheninge

van Godt loopt. Om het qaacdt dan in fijn wortel aen te

taften,hebben wy de handt voor al aen de biechte ghefte-

ken, ende een ieghelijck begonft: te vermanen , om die hoe

dickwilder hoe gheraedtfaemer te ghebruycken. De fake

heeft moeyte in ghehadt , dan ( Gode lof) die is foo door-

ghebroken , datmender vooreen oft twee, die eertijdrs

plaghten, nu-ter tijdt honderden iae diiyfendcn fiet hunne

Tonden aflegghen. t'Antwerpen alleen in ons Profes-huys

hoe vele biecht-vaders fittender ? fes-en twintigh alle Son-

daghen ende HcyHgh-daghen,dickwils oock meer, als wy
om den tecloop ghenoodtfaeckt worden hulpe uyt het

Collegie te roepen. Icklaete nu ftaen,datmen voor onfe tij-

den qualijck wift van eenighe generaele biechten te fpre-

ken , d'ordinarifle felue hoe onvolmaeckt ghinghenfe te

wercke? Defe misbruycken hebben wy al mede verbetert,

foo dat de Societeyt van haer bcghinfel den naem ghe-

hadt
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hadt heeftjiiiet alleenlijck datfe leerde biechten, maer oock

datfe leerde wel biechten.

Met de biechte is de heylighe Communie inghebraght,

M.iti:.j,8 ter wijle het een doch het ander volght : Saligh zj^n de Juy-

uere '-ua.n herte-^ -^antfy fnllen Godt fien. Hoedeerelijck die

Broedt der Engheleneertijdts verfuymt is gheweeft,en-

de nu menighvuldighlijck door raedt ende vermaninghc

vande Socicteyt ghenut wordt , is kennelijcker, als dat het

van iemandt gheloochent magh worden. Soo waer wy
onièn voet ftetlen , daer gaen Ad^ hemellche maeltijden

aen, endegroeyen daghelijcks meer ende meer.

Te Winocsberghcn waeren twee oft dry vrouwkens
,

die buyten den Paefch-tijdt op deHoogh-tijdcn t onièn

Heere ginghen; nauwelijck hadden wydaer onfe woo-
ninghe gheltelt, of ^aer wierdender duyfenden' ghetelt.

Van ghelij eken heeft het ghegaen teCaiTel, te Belle, re

Roermonde, ende dat , niet teghenftaende de raenighte

der pelgrims , te verwonderen is , te Hal. Soo wy hier

€cril: voet naemcn op den auendt van LichtmilTe in't iaer

een-en-twintigh , en zijnder'sdaeghs dacrnae,op fiilckcn

dagh, ende in fuick eene mirakeleufekercke, in alles niet

meer als elf Communicanten ghew'eeft, waer van noch
maer de vier borghers,de feuen andere uyt eens edelmans

hiiys bnyten de ftadt waeren. Onder de pelgrims felue

van honderten ghingher niet een tot de Tafel des Hee-
ren : nu het meefte deel vande ftadt alle Lieue-Vrouwen
ende andere merckelijcke daghen , de pelgrims, die'r ko-

men, fchier allegader. De Vniuerfiteyt en de ftadt van
Loucn hoe wafle verwonderr,alfl'e fagh datter onder Pater

Adrianus twee-duyfent menfchen op eencn dagh het hey-

ligh Sacrament nutteden , daerder te voren als gheene ter

Communie en ghinghen?

Maer
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Macr wat foude fy fegghen , hoorcnde datter t'Anc-

werpcnin't Profcs-hiiys laeilijcks bouen de tweehonderc
en vecrtigh dLiyfcnCjiae onfe heeleProiiincie door bouen de
twaelf hondcit en vijt-en-dciti^h diiylènt Hoftien alle

iaeren verciert worden ? Al en hadden wy anders glieene

vruchten ghedaen ,dit punt alleen wacre ghenoegh , om
d'oefFeninghe vande Societeyt in dele landen niet te ver-

fmacden. Godt wille het hen vergheuen ,die't foccken te

beletten , ende,ick en wcte niet uyt wat ijucr, de rechtfin-

nigheydt vande glorie Godts,diewy inde Generacle Com-
munien ende andere inftellinghen voor hebben, tot eene

verdracyde meyninghe verkeeren , als of wy dit maer en

deden om het volckuyt andere kerckentot d'onfe te tree-

ken. Indienfe my een woordt hier toelaeten , ick Tal hen
niet meer als met eene vraghe beandwoorden. Komter
op den auendr ende den dagh vande Generaele Commu-
nie in alle andere kcrcken niet meer volcks te biechten, als

het wel en plagh ? in dien neen , waer gaenfe dan te biech-

ten ? want ick magh nac een gherechtigh onderfoeck van-

de fes-en- twintigh biechtvaders fegghen , die t'Antwer-

pen in onfe kercke biechte hooren , datfe bouen de vier

duyfcnt menfchen opdien tijdt (hoe leer fy oock hen fpoe-

den ) niet en konnen af-hooren ; ende nochtans heeft-

men meer dan eens gheliai, datter acht, neghen, iae thien

duyfent commutiicantai ghcweeft zijn. De refte dan

van defe moet by henlieden die teghen ons roepen, oft

elders in andere kercken ghebiecht hebben : 'ten zy mea
fegghen wille, datter foo vele duylènden alle maendeii

ionder biechte t'onfen Heere gaen ? 'tGhene ick vande

godcvruchtigheydt defer ftadt niet eens en wil dencken,

ick laete ftaen , vermoeden oft oordeclen. Ende wat ilTcr

doch klaer-blijckelijcker( als't al ghefeydt is ) dan dat alle

Dddd kercken.
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kercken, fcdert de Socieceyr, het dobbel , iae het vier ende

vijfdobbel van'c volck dagheüjcks hebben datfe plaghteii?

Dus en treckcn wy 'tvolck met onfe oeffenüighen uyt

d'andere kercken niet, dan wel uyt hunne winckels ende

huyfen, endc feyndenfe nae hunne kercken, om den Aflaet

by ons naemaels te komen verdienen , waer fyheden foo

wel by vaercn als wy,ende Godts glorie (die wy alleenlijck

voor coghen hebben) alderbell.

JT. Y I I.

Vmde kenhrsy getH-hityfen m fiecktJ.

SeHtmt DE waerachtighe hefde en neemt niemandt uyt,noch

en maeckt gheen onderfcheydt tuflchen vriendt ofc

vijandt, rijck oftaerm, ghefondtoft fieck, voor foo veei

ga^-hnj- als der fielen faligheydt bclanght ; al euen dier hebbenfè

Jen ende
^^gj^ onfen Vcrlofler gheftaen , al euen lief moeten wyfè

^'^'^' hebben , ende al euen forghvuldighlijck beherten. Ofwy
het oock doen , moghen de ghevanghene en krancke

oueral uytwijfen. In alle huyfen zijnder eenighe ghellclty

i die ter weke eens , oft dickwilder, des noodt zijnde, hun

werck maken vande kerckers ende gaft-huyfen re be-

foecken
,
gheene vuyiigheydt oft fwaere lochtcn achten-

de: waer cloor menigh iongh werck-man voor fijnen tijde

gheftomen is. Wat eenc liefde en heeftmen niet aen de

Francoifèn die by Diedenhoue en fint Omer ghevanghen

wierden, betoont ? Wat eene bermhertigheydt aen de Hol-

landers van Calloo, die beyde ^tlandt door verdeylt wier-

den? hoe menigheaelmoeiten beforght? hoe dickwils be-

focht? hoe hertelijck ghetrooft? hoe vromelijck inficck-

ten bygheftaen ? hoe vele van die bekeert ? aen hoe mc-
iiighe
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nighede Kercken-gherechten glieghcueii, cndc aUbo nae
den vrijdom des eeiiwighen leucns ghclonden , diefe buy-
tcn den kerckcr waerfchijnelijck nicc en ibadcn ghcvonden
hebben? die van Ghendt, Mechelcn endc Antwerpen
wetender af te fp reken.

Doch dit en is macr ecnen oucrgangh gheweeft : aen

die van Diiynkercke ende Winocsberghen, daerdeghe-

uanghenilTen altoos vol fitten, is dit daghelijcks broodr.

Dcfe hebben niet alleen met aldcrhande ketters, die onder

'tghefpuys vande matroofèn te vinden zijn , maer onder-

tullchcn met Turckcn ende andere ongheloouighe te doen.

Men verfietfè nae vermoghcn van noodtdruft , men ver-

maentfe tot het ghelooue , men bereydtfe in tijden van

noodt tot d'ceuwigheydt : noyt iaer of daer en wordtcr

en twincigh oft oock meer bekeert. lek laete ftacn hoe vele

daer door onfe voorlprake verloft, hoe vele vande doodt

verbeden worden.

Te Winocsberghen in't iaer vier-en- twintigh wierdc

ons bonen de helft vande twee hondert ghevanglitne

CThefchoncken. In't iaer een-en-twintigh, als d'Infante Ifa-

bella teghen twec-en- twintigh Duynkerckers die de re-

belle op^hehanghen hadden , foo vele Hollanders dcdc

aen dcCTalghe knoopenj hebben wy de Catholijcke buy-

ten de lonnghe ghehouden , ende d'ongheluckighe , op

wie het lot ghevallen was ( behoudelijck eenen Herdoo-

per ende twee bittere Caluiniften) allegader tot het ghe-

looue bekeert; noyt gheluckigherj dan allTe met eene korte

fchande d'onverwachtc eeuwighe glorie kochten.

Niet min en ghefchiedt daer inde gaft-huyfen
,

ende voorts oucr al by de fiecke , voor de welcke de

deuren van onfe huyfen , foo wel by nachten als by da-

ghen ( niemandt nycghcfondcrt ) open ftaen. Immers

D d d d z van
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van Antwerpen ( en 'tklae is van andere Collegien) magh
men lègghen dateer by wijle thien paer by de fiecke , voor

het meerder deel aerme liekens, vernachten: iae is voor

dsfen ghebeart darter bonen den Ouerfteiiende den poor-

tier niemandc en is t'huys ghebleuen,.om het Collegie te

bewaeren.

Voeght hier mi by de forghe diemcn dracght voorde

faligheyt der mifdadighe die op den hals fitten , der wek-
ker dry hondertende vier-en-vecrtigh in ghetal op vijfthieiv

iaeren tijdts van eenen onfen Pricfter, die te BrnlTel noch»

in't lenen is, tothetgherecht gheleydtzijn: infghelijcks de

bermiiertigheyt, die men oiieral aen onfe aerme foldae-

ten ( befonder te Diiynkercke , ende daer omtrent) aen de

nieuwe aenkomelinghen bewijft,als die nyt Spaignen ende

andere landen ons toeghefonden worden : bonen dien.;

de hertelijckheyt , die wy inde belegherde fteden van

^sHertoghenbofch, Maeftrichc ende Breda aen de garni-

Ibenen betoont hebben; ende oordeelt dan of onfe ghe--

dienftigheyt aen iemant, oock van d'alderaermfte, niet-

teghenltaende de perijckelen der doodtj ontbroken hééft. !

f. VII r.

Vmde pjfmftkmghcD.

jtthtfie "("nDIEN de vreedfamighe kinderen Godts ghenoemt

rhe^ de

1--- , = - -

fuUen worden, foo hopen wy immers dat wy al mede

^eyf-ma-
^^" erf-deel in't rijek der hemielen fullen befitten

,
ghe-

kinghf. merckt wy ons befte doen om ouer al den peys onder de

partijdighe te betreffen. Hoe vele ghefchillen ende pro-

ce (Ten en heeft P. Scribanius als goeden-manende rechter

verkofen, niet gheluckighlijck ncdergheleght 1 hoe vele

vijandt-
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vijandtfchappen ende rorghclijckconeenighcden, die taf-

fclicn Princelijcke hnyfen ontftacn wacren , met vernoc-

ghen van weeiTijdCj niet tot een accoordtghcbraght? Hy
icheen ton de peyf-malcinghe gheboren te zijn,ncrghens cii

waiilt Ichier Iwaerigheydc daer hy omtrent was, of hy
en wieidt veifocht om die te flilTen : bynae alle de Hecren

van't landt, iae den Marquis Spinola cnde d'Infante Iclue,

hebben hem dickwils daet mede bemoeydr. Hy m.igh'er

diiyfcnt toteengoedteynde ghebraght hebben , cnde on-

der die al {bmmighe die te veigheefs van Bifchoppen en-

de Prelaten wei twintigh iaeren langh bearbeydt gheweeft

wacren.

Maer hy en heeft alleen defe konfte niet ghehadt. Pa-

ter Malcotius heeft te Hal den brandt van heel de ftadt

ghebliifcht, die uyt de vijandtlchap van de twee vernaenv

fte famrlien was aenghcgaen, ende den rijdt van fènea. iae-

ren langh noch van gheefteliick noch van wercldtlijck en

hadde konncn gliemiddclt worden. Hy maeckte her ver-

dragh met fulckc voldoeninghe van parcijen ende der

ftadt, dat hy ouer ftrate gaende , met. ghemeync blijdfchap

des volcks en duyfent benedióticn naegheroepcn wierdt.

Te Lier hadde de ghemeynte teghen den Magiftraet de

wapenen aenghenomen: denGouuerneur ende de Gheeftc-

lijckheydt hadden fonder vrucht d'onfteken ghemocdcn
ghefocht te koelcn,de gherefenc gallc drccffc altoos voordcr

nae d'uyterfte vcrwacntheydt : tot datonlc Patres tuflchen

beyden ghckomen zijn, cnde den vrede ghetrofFen heb-

ben, om den welckcn met danck-fegghinghc te bcvc-

ftighen, een' hoffclijcke Mifie t'onfcn huyfe ghefonghcn

wierdt.

Dierghelijcken peys hebben d'onfe van Cortrijck tuf-

fchcn twee Caoicels gh^macckt : den welcken hoe wel

Dddd 5 hy
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hygrooce blijdfchap aen de itadc vcroorfacckte , en was

nochtans niet te vergclijcken met die andere ouer omtrent

vijftigh iaeren, als de ghemuytincerde foldaccen de ftadc

verralcht hadden , ende nu in volle wapenen teghen de

borghcrije ftonden , om die te plunderen. Doen Hepen

wy onverfaefdelijck tuflchen beyde, nu met harde, nu
met foete woorden, een ieder tot lijnen fchuldighen plicht

vermaenende : maer foo dit al te vergheefs viel, om dat

den onwillighen ibldact de verlanghde proye , die hy nu
tuflchen fijne tanden hadde , niet en wilde vcrlaeten

; Coo

ded.en wy,door Godts ingheuen,het Hooghweerdigh hcy-

ligh Sacrament op de merckt brenghen , ende begonften

hem by de teghenwoordigheyt van fijnen leuenden Godc
te befweeren , dat hy fijne vrome handen en waepenen

met her onnoofel bloedt der borghers niet en wilde ont-

eeren. Dus wierp hy fijn gheweyr daer henen, viel op üjne

knien, aenbadt fijnen Godt
,
gaf de handt aen de borghe-

rije: de welcke ons duyfentmael nae der handt van dcfên

dien ft bedanckt heeft.

Elders zijn meer andere peyfen ghemaeckt, en ghefchil-

len neder-gheleght: want dit ons daghelijcks werck is: dan

'tis onmoghelijckjiae onnoodigh, hier alles in't befonder te

verhaelen, te meer om dat de voorghemelde voor een ftacl

moghen dienen , waer uyt men vande refte ghenoeghfaem

kan oordeelen.

i. IX.

mgenfie V^^'t ghchmjck dcv ^'JceHelijcker Bxerdtien,
oejfenin-

^he, de f^X E s E oeffeninghe foo eyghen aen de Societeyt, heeft

%lke
^' mJ haeren luyfter in Nederlandt eerlleli

j
ck te Louen be-

Exerci- komen , daer den Cancellier vande Vniuerlitey t Tapperus,
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den Choor-dekeii van Liiyck Hefius , den Abt van Liellics

Blofius, de ielue met fulcken vrnclit ghedaen hebben , dac

defen oock fijne Religieuien daer toe vcrweckte,en nae dat-

fe die ghedaen hadden,aen denP.e6loor P. Adrianus fchreef:

Och of dit ouer tlpintigh iaeren ghefchiedt leaere ! boe njeel be-

ter foude het met onfe otiderlinghengaen ! Ivy louen Godt^dat hy

ons door ulieden fulck^ eene maniere <-uan bidden ghelcert heefty

uyt de li-elck^e
, foo tck^ h pe , Godts glorie ende ftligheydt der

pelen ^jolghen fd . Noyt en ill'er iaer gheweeil, oF in dit

CoUe^ie en wierden der menighe gheoefFent , ende onder

die vele Dod;oren,Theologanten, Rechts-ghelecrde , on-

der-tuflchen oock al Bifchoppcn ende Archsbifchoppen,

iae oockby wijlen heels cloolkrs.Welcken roem foo verre

ghingh , datter oock eenen Pater van daer te Huy tot het

clooltcr vande Cruys- broeders gheroepen wierdt , die den

Gencrael van d'Orden , ende de Religieufen aldaer, in de

fcliie beftierde. Een fekeren Ouerften vande Minder-broe-

ders teLouen en wilde niemant tot fijn' Orden ontfanghen^

ofhy en hadde d'Exercitien gedaen. 'cWelck ouer een komt
met het oplet van fommighe Bifchoppen ende Archsbi-

fchoppen, die de felue vrucht al mede voor den aenvangh

van hunne Itaeten ghefmaeckt hebbende,niemandt en ple-

ghen tot het Prielterdoni te wijen ,.of hy en hadde (ich

eerft t'onfen huyfe eenen tijdt langh door de gheeftelijcke

OefFeninghen bereydt ghemaeckt. Soo wijdt haer onfe

Prouincie beftreckt , is mede de vrucht van de{è Exercitien

verbrcydt : wantter niet een hnys oft Collegie en is, daei-

der iaerlijcks niet fommighe, elders meer, elders min (waer

onder vele trefFelijcke mannen zijn) gheoefFent en wor--

den.

Hier komen nu by de Meditatien vande Vaften , die

wel voor dcièn inde Sodaliteyten aen de Sodales alleen,.
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maer nu onlanghs door ingheuen van P.IacöbusStratius

onfen Proninciael, opentlijck inde kercke acn het volck ia'

vericheyden taelen nae gheleghentheyt der plaetfen, niet

fu leken Toeloop, op de Pailieonfes Heeren voorghehouden

ende vertoont worden , dat de kercken , fonderlingli

t'Antwerpen,dickwils te enghe vallen.Men hcefcer vry wat
Itcrck in't beghinfel op ghekraeyt : dan dit zijn ghemeyn-
lijck onfe dienllcn onderworpen , de welckc wy cuen wel
fien datfe naemaels vande ghene felfs die'r teghen uytvie-

len , niet alleen gheprefen,, maer oock al naeghevolglit

worden.

$. X.

Van ^erfchejdcngodt^riichtighe mftellmghen,

Thienfte \ Lsoo ftijf als op iet anders heeftmen teglien de bid-

oeffentn- _^\^ daghen vanden Vallen-auendt gheroepen , als die

fcheydm
^^^^'^ '^^'^''^ ^^^^^ godtUjcke inwendigheydt die hem dreef,

godt- van den voornoemden P. Scratius te Lonen ingheftelt, eii

vrnch-
Y\2it der handt niet alleenlijck in ons Nedcrlandt^maer heel

ftfiim-'
Chriftendom door met fulcken vrucht ingheftelt zijn , dac

ghev: noch deboosheydt noch d'afgunftigheydtfelue die konnen

ontkennen. Wie foude op eenen onghebonden tijdt, als

allen moedt-wil ende broodt- dronckenfchap los gholaeten

was , verwachten , dat de herberghen gheijdelt , ende de

kercken vervult fouden worden ? iTochrans hebben wy
dit foo verre ghebraght, dat het nu meer heyligh als Va-
ften-auendt-daghen fchijnen te zijn: indcr voeghen dat op
vele plaetfen veridiey-den Ordens te hnlpe moeten komen,
om aen de menighte te voldüen,die denAflaet komt verdie-

nen.. Men heefter dickwils omtrent de vijftigh duyfent

ghetelt, die binnen den tijdt van die dry daghen, in plaet-

fe
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fc van hun lichaem goede chier aen te doen , met het

broodt der Enghelen aen de tafel des Hecrcn fcefte gehou-
den hebben.

De Statiën vande PafTie heeft eerftmael te Ghendt een

van onfe Priefters ingheftclt : 'twclck nac der handt dic

van RijlTel, Valencijn, Atrccht , Bethunen, Dornick, endc

andere lieden naeghevolght hebben. t'Olfcn , t'Exaerdc,

L'Aelft, te Hondtfcotc, teBmflelop de Sauel, hebben wy-
fe feUie opgherecht.

Vande vcrheffinghe der Aflaeten,die te voren fchier vcr-

gacn, nu ouer al ghefocht en befocht worden j van't ghc-

bruyck der heyliger beelden, die te voren ongheacht, nu by
eenieder in weerde zijn ; vande medalien en ghewijede

roofen-hoeykcnSjdaermen voor defcn nauwelijck will afte

{preken , en nu 'theel landt door in vogezijn ; van Reli-

quiarien , ende het eeren der Heylighen, ende in (bnder-

heyt des Enghels-bcwaerders, dat wy giootelijckste Roer-

monde endc elders vervoordert hebben i vande laueniflc

der fielen in't Vaghevier, waer toe wy met verfcheyden

vonden gheholpen hebben, wil ick al wetens ghecn ghe-

wagh maken,om dit Capittel niet al te feer te begroeten.

Eenc faecke en madi ick niet voorby gaen, vande Ber-

ghen van bermhertigheydt , om de welcke , met uytroe-

dinghe vande Lombaerden, teghen fommighe onghefin-

de te beveftighen , als den Archshertoghe Alberms ceni-

ghe kloecke Theologanten noodigh hadde, heeft: voor al

P, Leonardiim Leflium daer toe ghcbruyckt , door wiens
ieeringhe de felue verfekert, en 'theel landt door met
groot ghemack der ghemeynte, inghebraghc zijn.

Eecc §.XL
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JT. XI.

V^nde yfondcre hantevinghe met on\m '

}>.ƒ

cmn-nMÏïen,

Eiffie ï~^ E ghefpraeckfaeinlieydt vaii onfeii NederlandtfcheiT

[""''T JlJ ^^"^^^ veieyfcht hier vry wat meerdere ghemeya-

fo««V/S- ^^^-eraheydc van ons, als minfchiai in andere Rij eken giie-

ue. ploghen wordr^ waer in wy ons foo pooghen naede men-
fclien te voeghen,dat wy nochtans Godt bouen alfoecken.

Niemandt en fbiide ghclooiien hoe vele duyfenden ficlciï

door defèn handel oft vande dolinghen der ketterijen be-

keert , oft voor d'afvalligheydt b.ewaert, oFt tot een beter

leuenghebraghtzijn. Wy tellender dickwils met honder-

den in een Collegie alleen. P. Gulielmus de Pretere hoe

vele heeft hyer t'Antwerpen op den rechten wegh ghc-

fteltjCnde onder die Philippum denGracue van Mansfeldc?

Hy ghebruyckte de ionghmans der Sodaliteyt als brack-

honden om het wildt op te iaghen , dat hy nae der handt

met fijne difputatien endefoete hanteringhe ghingh van-

ghen : noyt weke of hy en quamt'huys metcene nieuwe

proye gheladen. P. lacobiis Serjans was foo behendigh

in*t handelen met de ketters , dat hy bouen verfcheydeii

Caluinitt:en,op weynighe maenden voor fijn' aflijuigheyt,

wel hondert en vijftigh Lutheranen bekeerde. Eenen an-

deren trock op een iaer twee-en-vijftigh,op een ander hon-

dert en dertigh Engelfche , waer onder dry Capiteynen

waeren, tot de heylighe Kercke. P.Ioannes de Gouda heef-

ter vele meer met het ghewight vande bondighe rede-

nen, als met fijn bevallijck praeten omghefet, omde waer-
heydt te volghen» VVtdc Dordrechtfche Synode felfs heb-

bers
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ben wy op defe maniere ecncn roof ghelijck voor de helle

gehaelc. Eenen vandc Miniilers uyt Schodandc die'r henen

gheibnden was , niet konncnde de hardigheyt vandc pre-

deftinatic der Gommariilen verdraghen, quam ouer nae

Antwerpen , ende van daer ghingh hy nae Lier , al wacr

hy in onfe handen foo ghcluckighlijck ghevallenLs, dan

hy oock d'Excrcitien vande Societcyc ghedaen, en vol van

eenen anderen gheeft, nu Catholijckzijnde, daer iiyc ghe-

komen is.

Noch merckelijcker is de bekeeringhe van eenen Hcv-Merckc-

dooper, die uyt Merren-landt, fijner twaelt;, wel den ver-J'M? ^''-

naemften van defe vaifclie Apoftelen, nae Neder-landt "^^'

ghefonden was , om de fchadelijcke leóte van Menno te

vcrbreydcn. Hy leedt Ichip-braccke met den hoop voor

Duynkercke, doch ontquam het met fijne mcde-ghefel-

len,nac dat hy twee daghen op Godts ghenaede op een

luyckc ghcvlot ai teghen de zee gheworiklt hadde. Ghe-
duerende 'tperijckel, viel hem onder- tuflchen dit naedenc-

kcnin, of miiVcliien fijne reyfeaen Godt nieten behaegh-

de. Met welcke ghedachte foo hy op het vlack ftranJc

tulTchen Duynkercke en Nicuwpoort noch befich was^foo

iict hy onvcrhoedts eenen Religieus in een wit habijt aen

fijne fijde ftaen, die hem feyde : 'tChene dat giry feyji , dat

is ypaer , u^ve reyfe mif-haeght aen Godt. Hier ouer heei be-

roert, fiet hem met verwonderinghe aen , ende vracght

van waer hy fijne ghedachten will? 'tls ghenoegh , and-

woordde den Religieus , dat ick^ nj dit aenghedient hehhe:

n/oorder
,
g^^et ghy nae Anf^erpen, ende handelt met de Patres

ijande Societeyt I E s v , ruraeght die, en fy fullen nj het "^^aer

ghelooue -^vjfen. Dus biedt hem de handt , tot een teeckcn

van danckbacrheyt : dan defen,fonder vooider ghcwagh,

gaet henen, en lact dai Her-dooper oucrgotcn met blijd-

Eeee i fchap
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fcliap nae fijne mede-gherellen fpocden ; by de welckc hy
foo Iiaeft niet ghekomen en was, ofhy vraeght hen : Heb-
dy wel den man ghefien die my daer aenfprack ? hy heeft:

my weten de binnenfte ghedachten van mijn herce te fcg-

ghen. T'famen omfiende, meynt hem met den vingher te

wijfen, fegghende, Daer gaet hy henen; dan hy was uyttcr

ooghen verdwenen, t'Antwerpen dan ghekomen zijnde,

foo hy met icmaiidt van d'onfe,die de konfte wel verftont,

OLier de punten des gheloots fpreeckt, valt gheUjck ee-

nen anderen Saulus ouer doodt ter aerden , en bhjft foo

ettehjcke uren Hgghen. Nae der handt eenwcynigh ver-i-

quickt, komt wel by fyfeluen , doch blijft met eene fwaere

fieckte bevanghen , de welcke als hem nu fcheen met de.

doodt te dreyghen , heeft fich laeten doopen, ende de ghe-

fondtheyt weder ghekreghen. Van wekken tijdt af , nu
eenen Paulus zijnde, ghingh ouer al die van fijn' afghe-

fworene fède befchacmen, en tot het waerachtigh Catho-
lijck Roomfch ghelooue vermaenen. 'j.K'

Gheene Collegien enzijnder,of fy en (ouden dierghelijc-^

ke ghefchiedeniflen van vremde bekeeringhen konncn by-
brenghen,.die door't vriendelij ck t'famen-fpreken en ver-

keeren byghekomen zijn; dan de mcnighte doet myeea^
eynde foecken , op dat haer de penne daer in niet cu; ver--

liefè, ofc met langheyt verghete. . ; 'h::!- ; i ;

Tvvdf-

ƒ. XII.

IJande ghefchreuen ende uytghegheuen hoecken.

DE vrucht die uy t de boecken komt, is dies te meer
der en achtbaerder, hoe fy haer verder door de heele:

dsjchrtj.

van

wereldt uytftreckt, ende langher van duere is als de men-
fchen felue , van wie fy voortkomt. Al en hadden wy

gheen*
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gheen' andere fpoor, als de bekeeringhe van onfen lieyligen

Vader Ignatius , die haeren oorfprongh uyc het lefen van

ecncn godtvruchtighen boeck gnehadc heeft^ de{è ioiidc

ons ghenoeghfaemmocten aeniaeghen , om een foo profij-

tclijckcn middel voor de fielen , als hec fchrijiien van goe-

de boeckcn is, ernftelijck te beherten. Hoe dat haer onfe

Prouincie hier in ghedraghen heeft, en konnen wy niet

verberghen, Tchoon dat wy wilden, naedemael de lluckcn

in't licht ende aen alle de wercldr bekent zijn. In allerleyc

fcliriften zijnder vermaerde mannen gheweeft. Inde Theo*

logie Lcflius en Coningh, inde H. Schriftuere Delrio, Cor-

nelius en Tirinus, inde Chronologie Samerius, inde Con-

trouerfienGofterus, Romxns, Gouda en Scribanius, in-

de Sermoonen Gorterus, Mangotius en Hamerius , inde

Antiquiteyten Schortus, inde Mathefis Aguillon, inde

Hütorien Rofweydus en Hugo, inde gheeftelijcke On^
derrichtinghe Adrianus, Dauid, Sucquet ,, Stratius en

MakebHjde,. en inde Poëfie Sufius en Bauhufius. Vele

andere , die, hoe wel Duytf-nederlanders , nochtans buy-

len onfe Prouincie ghcwoont en ghefchreuen hebben,,

ais oock fommighe die van minderen flaghzijn, gae ick

voorby; om een woordt te moghen fegghen van 't boeckf-

ken van P. Lefïius , 'twelck P. Thomas Sailly , anderflins

al mede om fijne fchriften beroemt,in't Neder-duyts ouer- •

ftellende, het Beraedt des gheldofs ghenoemt heeft, 'tis te

verwonderen, hoe nut dit voor vele verdoolde ficlen ghe-

weeft is. Eene grootc menighte der verwaeyde menfchen,

^ic Tonder ecnigh, oft immers het waer, ghelooue blin-

dclijcknae de vcrdoemenilTe liepen , hebbender de handt

ifi;ghcvonden, van de welcke fy tot de vaftigheyt vanden

rechten wegh ohcleydt zijn. Graeuelanvan Naflba, ghe-

wcfcn Generael van des Coninghs ruyterije, fal het in fij-

È e e e '3 ncn
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nen perfoon ghetuyghen, hoedat Iiy door't lefen en ouer-

legghen vande ghewightighe redenen daer in begrepen,

aF-ftandc vande kettcrijc en profeflie vandc Catholijckc

Religie gedaen-, bouen dien iiyt hope van vooidere vrucht

onder fijne blocdt-verwanten te doen, 'tfelue boeckf-

ken uyc d'Italiaenfche fpraecke in de Hoogh-duytlche

OLicrghefèt, ende met fijn' eyghen handt fiaey uytghe-

fchreuen heefc. De weder-komfte van Lipfius uyt Hol-

landt nae defen Staet ( vi'-ant ick ai magh het oprechte-

lij ck gheene bekeeringhe noemen ) is door eenen brief

van P. Delrio veroorfaeckt gheweeii: den vt^elcken, ghe-

lijck hy felue in fijn' audwoorde melt, hem noch by

daghen , noch by nachten liet ruften : foo diepen priem

waeren in fijn herte de bondighe redenen, die hem fij-

nen vriendt, van ouder kennifTe weghe, voorghefcho-

ten hadde.

Hier mede fluyten wy dit eerfte deel van het derde

Capitel, laetende ons voorftaen, dateer aenden goedt-

willighen Lefer ghenoegh , ende aen den ongunftighen

al te veel by ghebraght is , om te betoonen , wat eene

veranderinghe van manieren , ende vermeerderinghe

van godtf-dienftigheyt, federt onfe komfte in Neder-

landt;, door verfcheyden oeffeninghen
,
gheichiet is.

DE
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DE TWEEDE BEDEELINGHE.
Vandefwaere Miften oftfeyndmghen.

Vier oucr-trefFelijcke Mifficn heefc onfc Duytf-ne-

dcrlandtfche Societeyt : nae Hollandc, nae de fchc-

pen , nae 'tlegher , en nae de pelle , die wy om den fueren

arbeydr, ende de ghediierighe perijckelen diefe uytilaen,

deSwacrc noemen. De Hollandtfche is noyc fbnder ghe-

vanghenille, oft vreefe der feluer : immers men moetcer

altoos in'theymelijck gaen,en dicflijckby nachteende in't

verborghen handcbn. Doch den oogfl: van ontallijcke fie-

Icn vergheldc oiiervloedighlijck de moeyte die'r ghe-

daen, ende het fweec dateer vergaten wordt.

B

§, I.

Vande Hollandtfche MifTie.

EGHiNSEL van defeMiflieis eerft uyt den ijuer van HaUanf-

twee wereldtfche Priefters ghefproten , waer van-^^^^^

den eenen loannes Smetius gheboorcigh van Leyden, den en hae-

andcren Martinus Duncanus Paftoor te Delft was. Dcfe ^^"
""'''

ficndc dat het ghelooue in hun landt door de wapenen ^'^

der weder-willighe Staeten daghclijcks fbo Teer achter-

waerts ghingh, datter van vecrtigh menfchen fchier nier

een Catholijck en bleef, hebben clck voor hun hooft, den

eerden te Roomen by den Paus Clemens den VUL den wordt

tweeden by onfen Prouinciacl van Nederlandt, aenghe- o:>s opgc-

houden, datmcn hen de hulpe vande Societeyt wilde toe- J£^^^^

fchickcn, naedcmael fy die niet meer acnde dolende m- Pauf^

landers , als aen d'ongheloouighe Heydencn , daerlc met

mcniiihtc
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menighce henen voeren, en bchoorden.ee weygheren. Düs

twee

gheboodt den Paus aenP.Claudius on{èn Generael, en de-

fen aen onfen Prouinciacl ( 'tghenefy maer en fochten) van
Patres, ecnigh volck derwaerts te feynden . P. Gulieh-nus de

Leeuw, en P. CorncUus Duyft ( defen van Delft , den dien

van Dordrecht gheboren ) wierdender in'c iaer 155)2,. door
verfcheyden weghen henen ghefonden. Guheh-nus had-
de fijnen voer quaeUjck bnyten de paelen van Antwerpen
.gheftelt , als hy inde handen van een deel ilraec-fchenders

vielj die hem uycghefchudc , en van alles berooft hebben-

de , loo langh achter aen eens peerdts ftecrc ghebonden en

ghefleypt hebben, dat fy hem heel ghewondt en mif-

maeckt ouer doodt lieten ligghen. Niet veel beter en voer

-P.Duyft; 'tfcheen dat den duyuel d oorloghe die hy op fij-

nen hals fagh aenkomen, in defètwee leydtf-manncn ftnc-

die beyde ten wildc; dan, te vergheefs. Sy gheraecktai beydegaeder

^aenïo-^
te Dordrccht , hoe wel foo onthasleweyt, dat Gülielmus

jtfin, van fijns moeders .deure voor eenen bedelaer foude ver-

fonden zijn gheweeft., en hadde hy aen haer gheene

kennifle ghedaen, dat hy kindt vanden huyfe was. Sijnen

ij uer en liet hem niet langher ruflen, dan de lichaemelijckc

ghefondtheyt en vereyfchte. Hy begonft terflondt te pre-

dicken,en fijne landtf^ghenoten, die middeler tijdtin trae-

tn ver- nen vloeyden, in't oudt ghelooue te verflercken. Van hier
^7/m verdeylden hen defe twee,' volghens d'orden van hunnen

Ouerlten, in verfcheyden gheweflen. Gülielmus gingh het

Stift van Vtrecht , Ouer-lififel, Ghelder-landt, endein fon-

derheyt de Veluwe ende de Betuwe ( die'c niet flecht van
doen en hadden) met een' Apoftolifche ncerftigheyt bear-

beyden. Cornelius begaf fich nae Delft, om van daer Alc-

jnaer , Hoorn , Enckhuyfèn , Haerlem , Leyden, Amfler-

;4am, 'sGrauen-hagde, Rotterdam, Schiedam, Dordrecht,
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en, met een woordt ghefèydt, heel Hollandt met fijne pre-

dikvicien te doorloopen. Soo onvernepen was hun vierigh

hertej iae fouden al vooider in Zeelandc inghedronghen

hebben, en hadden d'Engelfche gamifoencn de hauens

foo nauw tcghen d'inkomfte vande Piiefters niet befec

ghehadti die euen-wel noch al eens uytgheftreken zijn

ghewecft, om de weyiiighe Catholijcken aldaer te gaen
,

helpen. By defe , foo den oogft voor foo luttel werck-lic-/;;,/^,^.

den te groot was , wicrdter 'siaers daer nae P.Ioannes Bar-

gius den derden, ende langh daer nae P, Adrianus Arbo-

reus,Ouerften vande Miflie, ghcfonden. Hier haddy nu
ghelijck de vier Euangcliften van hun vader-landt, wantfc

allegader Hollanders waeren : die fich oucr al verfprcyd-

den
,
gaende en "Wederom kierende inde ghelijckenijfè njan eenen

fchijnenden blicksem. Doch ten lecdt als niet nae de komfte

van Arboreus, dat P.Bargius met vele fchoouen van fielen,

fbndcrlingh uyt Ooll en Weft-Vrieflandt
,
gheladen ten

hemel voer; in wiens plaetfe nae der handt P. Nicolaus

Romaeusquam, hoe wel eyghentlijck tot byftandt vande

Zeeuwen.
Defe dan hebben ecrfl: het ijs ghebroken , ende den

wegh acn vele hunne mede- ghelellen , tot faligheyt van

onteibaere fielen, ghebaent, derweicker fommighe fche-

iien tot inden uyterften ouderdom van Godt bewaert te

zijn , om vande Societeyt ( als ofse die foo langh ghe-

wacht hadden
)
gheholpen te worden. Eenoudt wijfvan^^^-

hondert iaercn bleef, teghen 'tvonnilTe vande Medicijnen,f
^J'^j^''

leuen, tot datfe van onfen Pater beter onderricht, de kette- ^fi^^^--

rije en tcrftondt het leuen verliet, Defghelijcks ghcbeur-^'"^^"^"*

de't aen een oudt man van tachtentigh iaeren, die niet

fteruen en konde, voor hy en hadde iemandt vande Socie-

teyt ghefproken, die hem int waer ohelooue onderwees,

Ffa en
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cn iiae den hemel foiidc. P. Guliclmus Iiadde ficli al gaeii-

de vergrepen , en was by gheluck oft ongheluck in een

Menniften huys gheraeckc; danghcbmyckce foo wel fij-

nen mif-gangh, dat hy den Her-doopcr mee vrouwe en

kindcrs op den rechten wegh braght. P.Marcus vanden

Timpel wierdt van iemandt by cenen libertijnfchen, oft

( foo dit volck (ich noemt ) vry-gheeftighen edeL-man ghe-

roepcn^dic'r al vele
(
ghelijckdoch die van fulckeii ([,igh

niet lichtom te fetten en zijn) van fijne goede vermaen-

ders aFghefchaft en vruchrcloos doorghefonden hadde;

maer hy heeft hem foo weten te racckcn, dathy fich acrv

fijne redenen ouergaF, en met vcrv/onderinge vaii de heels

ghebuerte gocdt Catholijck fticrf.Van ghchjckenghcbeur-

de'r aen eenen anderen te Leyden,dic noch foo veel gheluc—

kigher was , dat hem by de gefondtheyt der fiele de lichae-

inelijcke oock, als eene toe- ghifte ,
gherchoncken wierdt.

. Dan wat willen wy met ouertolUgheyt vande befon-

dere bekeeringhen den Leier moeyelijck vallen ^ daerdec

ten minftcn alle iaeren wel acht hondert, laetftmacl' oock
bouen de twee hondert, op weynigh daghen tij des, door

eenen Prieller ghefchiedt zijn? Ditfeurde den ketteteii

van't beghinfcl onfer komfte, inder voeghen,datfe een ver-

bodt teghen alle Catholijcke vergaderinghen en dienften

PUck^e- lieten uytgaen : waer in foo hen docht dat de lefuiten
un tegen

j-jq^-j^ j-,jgj. befchcydcHjck gh^noegh uytghedruckt en wae-

ten. -TCn, maecktenfe een nieuw in't iaer 1596. eyghentiijck tot

onfen laft, teghen alle de ghene die ons foudcn derren her-

berghen , oft eenighfins in hunne huyièn ontfanghai. De
beloften, die'r voor den aenbrengher byltondcn, ende de

bitterheyt vande Predikanten, hebben vele Patres in lijden

ghebraght, naementhjck den eerften grondt- fleen van de^

]i]fmM £ Miflie P.Guliehniim de Leeuw y diefe eens te Docku m,
^ endi
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«nde andermaelte Lecwaerdenghevanghen hebben- doch ^^'"^'

beyde rcyfen voor ranioen ( dat Godc aende Cadiohjcke
J/^JJ'^''"

wel-docnders mildclijck becaclde) los ghelaeten . In den

Icluen ftrickviel P. CorncliListe Delft; danhy wierdc dac- mfghe^
delijck wederom vanden Schout om fijne krachtighe wel- i^k

iprekentheyt ontflaghen. 'tSchijnt dat Godt defe fijne
''^^^'"'''

dienaers, als twcelinghen , met een ghelijck lenen en fter-

uen heeft willen vereeren. Ghelijckerhandr zijnfe in Hol-
landt ghekomen

,
ghelijckerhandr hebbenfe den tijdt van

twintigh iaeren aldacr ghearbeydt, ghelijckerhandr zijnfe

in een lacr, rijck van verdienflen
,
gheftoruen

,
ghehjckcr-

lian Jt nas hunne doodt, met eenen roem van heyligheyc

en bouen-nntucrlijcke wercken vcrmaert gheweeit.

Op lulcke ft)ndamenten , wat konde daer anders als ^«^^'"'-

kcrckers en boeyen voor de nae-komclinghen volghen? ^f„.

Amilerdam, Gouwe, Leydcn, den Hagelende andere fte-

den weten daer af te ipreken , hoe dat eenen Wouters, Ma-
keblijde , Borluyt , Tack , de Greef, Wcncom ghevaeren

zijn. loannes Vkingus fat in Vricllandt lenen niaenden,

nacdat hy van fijnen eyghen difcipel verraden was : fijne

boeyen , die hy in't aendoen kulle, wierden van eenen Ca-
tholijck voor groot gheldt inghekocht : fbo lofFelijck was
de mare van fijne deiightfacmheyt,ende den ijuer, met den

welcken hy als eenen anderen Paulus, verfcheyden ketters

gheduerende fijne fwaere ghevanghenifiè (van de welcke

ny niet en locht vcrloft te worden) tot de waerheyt be-

keerde. Van meerdere weerde zijn de boeyen, met de

welcke fy dien onbelchaemelijcken werck-man, en ghe-

trouwen dienaer Godrs P.Pctrum Maillart, nu onlanghs

ouerleden, foo onghenadighlijck ghevetert hebben, dac

hem vijfthien iacrai langh fijne wonden tot inde doodt

toe verfwoeren.Wy weten het danck aen de fcicchtmoedige

Ffffi Woor-
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iooY de Woorden- dienaerSjdatfe hunne galle met foodanighe kne-

b!TJer
uclinghen teghcn ons uytfpoiiwen. Dan ons iammerc dat-

Pre^»- ter foo vele iielen by verkort, en de Staeten der Vereenigh-

kanua, (je landen foo door vertwijfelt worden, datfe om 'tgheian-

glielvaneen dccl onghefoute tonghen, den vrijdom van

confcientie ( dicfe oock andcrflins aen loden felue mer
openbaere ocjEïeninghen toclaetcn) aende Catholijcken

alleenlijck benemen. Men moght wel int bcghinfel van

de turbelen teghen de Spaeniche Inqui{Kiekraeyen,aJiinen

ergher met fijne patrioten ende de Icfuitcn wilde leuen^,

om datfe h-et oudt ghelooue teghcn der nieuw-ghcfinder

leeringhehouden ftaen.Maer de kloccke Belijders en foec-

ken nietdatmen deerniflb met hen hcbbe : te meer om dat

Godt onder- tulTchen met wonderheden verklaert,hoe aen-

T.cicue ghenaem hem hunnen arbeydt is. P.Fraiiciicus van Cleue
ener dooi [^gi^ ^.c Hoom kranck van eene doodtlijcke fieckte; de Ca-

vvordt tholijcken wenfchten wel hunnen goeden herder om veL4

h z/'^i/- gheldts te behouden, dan daerwas een koftelijcker ofFe-

jUmghe
^^Y\êtQ ( foo'tfchcai ) van doen om hem te verbidden. Een

""wrbe- ' feker vrouw-menfch prcfcntcert haer aen Godt,. als een-

den. wilVelingh , om te fterucn ,. indien, den Pater magh beko-

men; en wordt verhoort. Op ftaenden voet,als of de fieck-

te ouerghefet waere , beghint de vrouwe te qaelen , ende

den Pater te ghenefen, gaende in defer voeghen altoos ghe-

Ujck-mactigh voort , den eenen nae fijne gh^fondtheyr,

d'anderenaehaeredoot.- tot dat cyndelijckop den felueix

tijdt defe ftierf, en dien volkomenlijck ghenas.

Vï^eit- Alfoo wonderlijek is't,dat niet aen eenen P.Romasus al-

dcrbacre leen,maer aen fijn heele vergaderingcteRotterdam gebeur-

^demjfl\e ^c. Den Schout verrafchte hem fchier aenden autaer,gelijc-

Ratter- ke-wel ontquatTi hy't noch,ter wijle men den fèluen onder-
datii,

j^jgj ^^j^j. pj^^eten . Daer was eenen uytgangh achter op't

waetcr.
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waecer, dacr eenen boot van felfs tot hem quam aenghe-

dreucn : in deicn fpringht hy met foo veel volcks als dun
dragheii konde ,en fet ouer. Die'r oucrghebleuen waeren,

ftonden alloo beladen, als wel d'andere verblijdt ; te meer

om dat fich niemandt en dcrrede verftoutcn om den boot

aen te brenghen , tiyt vrcefe van inde klippe te vallen; dus

keert den boot anderwerf en dcrdemael van felfs, fonder

iemandts bcftier, tot datfe allegader oiierghefcheept wier-

den, en niemandt in de breucke en viel. Beter (al ick feg- item te-

ghen, oft erghcr, voer den Schout van Delft , met P. Ludo-
'^'^'

uicus Makeblijde. Nauwelijck hadde hy hem ghevan-

ghen, ofhy wierdt (00 onghepaeyigh ontltek, dat hemde
Dodroren het leuen ontfeyden^ maer foo den Pater daer

by ghekomcn zijnde,een vierighghebedt ouerhem {prack,

quam hy terftondt tot fy icluen, en wierdt ghenefen. Met
dierghelijcke munte betaelen de Catholijcken, en wreken
de lefuiten hun kedt.

Meer foudenwy van defe Mifïie fegghen, hoe en waerfê

verfpreydtzijn, die defe kudde voeden en bewaeren •,. dant

de Geulen, foudent mereken.

jr. II.

' " Vande Mifte nae't tegher,

ME N^ feght fpreucks-ghewijfe, wattervande arendts

komt, dat wilt om 'thooghlle vlieghen ^ en al dat

van der katten aerdc is, dat wilt altoos muyfen. Wat won-
der is*t d m, dat de Societeyt den krijgh volght, die van

eenen krrjg'if-man voortkomt ? Nae dat P.Thomas Sailly

uyt Mofcouien,,daer hy dry iacrcn langh kloeckclijck met

P.Podeuimis gheaibeydt hadde, naeNedcdandtmetbrie-

uen van Sigifmundus Coningh van Polen acnden Princc

Fff f 5
van
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van Parme int iaer 1586. ghckeert was ; heeft hem defeit

'p.Sallly alfoo behert, dat hy htm voor biechtvader koos , en mede
c-z/or^r Yï^m tot alle campagnen , fonder den feluen tot de doodt

^^ader toe te vcrlactcn. Dit en konde anders niet als eenegroote

vanden acnfienlijckhcyt by de houelinghen en officieren van't le-
Tnnce

j^^j. ^^^^ p^ Thomas crheuent de welcke Ibofe daeahelijcks
van Par.», ^ .,

, j-^i-J.
^e^ noch aennam door de menighte vande Heerenjdie de Prin-

cehier in volghden,ende de gocdthertigheyt der foldaetai,

die hy in alle pcrijckelen en fieclaen nae vermo^hen by-

ftondti foo wiadt hem allenghskens onmoghelijck den

dflèXcr-^^^ alleen te draeghen. Ouerfulcks beghint met den

mtj[te, Prince van hulpe te handelen, den wekken de felue niet

alleen terftonjdt toegheftaen,maer ernftelijck oock verfocht

heeft.

Hierhebdy nu den acnvangh van dcfeMilTie, tot de

wekke op dit verfoeck van Itonden aen twaelf vande

kloeckfte Patres ( die mede wetenkhap van verkheydeii

taelen hadden) met noch andere twaelf gheenePrieJi:ers,teii

dcdl van-de Socicteyt zijnde, ten deel nae de felne ftaende,

ghefonden wierden. Den Prince ontfonghfe allegader in

fijne famihe, tot datfe te boeck gheftek föuden worden,

om eene ghefette aelmoeflc tot hun onderhoudt vanden
Coningh te genieten.Van dien tijdt af,tot op den dagh van
heden toe volghen wy 'tlcgher, niet uy t baetfoeckelijckheyt

( als fommigheonghefinde vermoeyen ) maer alleen om de

fielen van't krijghf-volck,tufl<:hen de daghelijckfche pcrijc-

kelen teghen den helkhen vijandt ter faeligheyt te wape-
nen , om alfbo met ecne goede confcientie te ftercker te-

ghen de lichaemelijcke vijanden te vechten, ende de doodt
me{: eenen onbefwijckelijcken moedt te verwachten. Want
buyten defe wat anderen buyt ilTer doch voor ons , als

liöiigher, dorft, onghemack, ifanck, vuyligheyt, Weckte,-'
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iae dc doodt {clue te haelcii ? P.Thomas krcegli de pertc/^n)^/;^^^

als hy d'aermc rddacten die daer mede bevanghcn waercn,F^^^'

• inde baracken by BurickghingK dienen, en quam (00 ver-

redat hem dc Medicijns het lenen onrgauen ; doch door

ccne belofte acn Onle L. Vrouwe ghedacn oncquam hy dc.

doodt, en fpoedde fich met de bewondc feeren nae Ziic-

phen tot den Prince: die aldaermet het ontfet bcfigh, fien-

deden Pater aenkomen, fchiet hem toe met blijdfchap,.

en feght: Komt aen P.Thoma, endeftaet my by,ofrny iet

i-nenfchelijcks ouerquame , ter wijle wy voor de H. Kerc-

ke gaen vecJiten. Dit waerea de proef-ftueken. van onfea

nieuwen foldaet.

Ghelijcken hafaert liepen fijne medeghefellen in ver-

fcheydcn tochten ende bclegheringhen. 'tWas eenen her-

den vorll als den Prince intiaer i5s'i.'tbelegh van Roua-
nen ghingh lichten, de tenten wierden dickwils inden

fneeuw nedergheflaghen , het eteii-ontbrack, de leden ver-

ftijfden van d'onghcnadige koude- en euen-wel moellmea
voort met het legher. Door onghemack dan ende ghe-

breck vielender veie van d'onfe in fwaere fieckten , ceneiï

Iiaeldeder oockde doodt, die op eenen amoniric-waghen

onder den blaeuwen hemel uyt eenverkildt lichaem aen

Godt fijnen vierighengheefl gaf.

'tiaer daer nae, als Graeue Maurits Steenwijck benauw-
de, heeft fich P.Hcnricus Samerius in duyfentperijckelen

daer binnen ghevonden. Den Gouuerneur vande ftadt La ^'^7^f

Cocquelle, die'r een van d'onfe tot hulpe der foldaten ver-
^^/^'^•J'^

focht hadde^ fiende dat hem defen Pater toeghefonden'P..S'<ï/wf.

wierdt, was feerverblijdtj uyt reden ,, dat hy om fijnen
''^'*^-

ijuer en langh bekende ghedienfligheyt veel op fijn volck

vermoght. 'tWelck fy oock metter dacdt ghetoont hebben,

niet alken in't afflaen vanden fwaeren ftorm, daerder wel

twee
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twee duyfent vanden vijandt bleef (gheduerendeden wek-
ken hy ouer al by was, ende den moedt aende vechtende,

aide de heylighe Sacramenten aende vallende gaf) maer

oock in t oiiergaen : want foo Mauritius voor een punc

vande capitulatie befprack, datmen hem den Icfuit fbude

in handen ftellen ( hy hadde verftaen dat het garnifoen op
fijn woordt malckanderen ghetrouwigheyt belooft hadde,

vanden uyterften noodt t'onderllaen-,tTamen oock, dat hy
plichtigh {oude gheweeft hebben in eenigh verraedt vaa

Engelandtj hoe wel dit laetftc valfch was) hebben fy defè

conditie glat afgheflaghen, en ghefeydt, datfe met hunnen

Pater fouden leuen en fteraen. Dus moefte Mauritius wijc-

ken,en fijn befpreeck afgaen,uyt vreefe dat hem den leiuit

met defe onbefuyfdc gaften noch eens foo veel bloedts

koftcn foude, alfler alreedc vergoten was.

9», Mon- Inden tocht, die den Graue van Fuentes int iaer 5>j. nae
tanm dg doodt vandcn Archshertoglic Erneltus in Vranckrijck
vvor^ t

^^^^^ bleef P.Nicolaus Montanus doodt, diemen den Apo-
moordt^ ftel vaudcBourgoignons noemde,nae dat hy met vele won-

den doorfchoten en doorkerft was. Den biechtvader van-

P. Cri~ den Graue P. Antonius Crifpus , als hy voor Camcrijck

^^!^ft''
met de foldaeten ( ghelijck hy altoos plagh ) de trencheen

opliep,kreegh eenenfcheut inde borft:waer van ouer doodt

in't quartier ghebraght zijnde, behiel ghelijcke-wel noch

eens fijn leuen, 'twelck hem luttel iacren te voren ( als hy

uyt de fcheeps-armade teghen Engelandt op een planckc

met eenen mede-ghefcl alleen op de kufte van Vlaendcreii

quam aenghedreuen ) ten dieneynde van Godt {cheen ver-

lenght te wefen, om dat hy't vele iaeren in defe foo fwaerc

M 1 flie foude hefteden

.

Ofd'onfe inden bloedigen veldt-flagh van Nieuwpoort
meer moeyte ghedaai hebben om de fielen te helpen,

als
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als wel moede aende foldaeten ghegheuen, om kloeckelijck

te vechten, daer Ibude men met reden moghen aen twijfe-

len. Niet en hcbbenfe nae ghelaeten , foo langh alfTer eeni-

ghehope was van te wederftaen, om de vlucht te ftutten;

dan nu te laet zijnde,als eick nae een goedt uytkómen fagh,

bleuen fy euen-wel het veldt houden, om der ghequetfter

biechten te hooren.Hier door den vijandt als gheterghr, fcc

daer op aen,ende achterhaelter dry vanden hoop P. Petrum

Bufelinum,P. Laurentium Euerardi,en P.Othonem Cam-
penfem, de refte ontliep't. Bufelinus als hy fich niet voor p.5«y|,

ibldaet, maer foldaeten- herder opentlijck uytgaf, wierdt /'«»«

met twee looden doorfchoten : dan foo hy hier van op ^""^Z^^'-

ftaenden voet noch niet en ftierf, kroop hy op handen en

voeten by de fteruende foldaeten , en gaf hen d'abfolutie,

tot dat hem eyndelijck het bloedt begafj om 'tkleedt fijner

liele in dat van't Lammeken,met hope van der Maitelaeren

krans , te walTchen. Euerardi voor eenen lefuit vandc t. ehc^

oucrloopcrs bekent , ontfingh dies te meer wonden , hoe *'*"'«'' "'

defen naem doch haetelijcker acnde Caluiniften is. Cam- J„^^X^j
pcnfis, die biechtvader vanden Archshertoghe Erneftus veUwo-

gheweeft hadde, ter wijle hy met eerten ghequctften op
f"^^^~

njne fchouderen doorloopt, om dien het leuen te bewae-

rcn, verheft het fijne. Men heeft de lichaemen naemacls

foo doorhouwen ende doorhackelt ghevonden , dat het

een uyt het ander niet en konde onderkent worden.

Het dry-iaerigh belegh van Ooftende heeft onfen aibeydt vele

en perijckelen niet alleen befwaert, maer oock verlenght, i''#"»

daer zijnder fommighe vande pefte, andere vande vijandt- ^J/
fche koghels wcgli ghenomen. Onder defc was P. Spikcr- Ooficndc^

man, die met (ijnen ijuer den naem vanden Duytfchen p.Sfi-

Apoftel verdient hadde, mits hy alleen voor Ooftende meer kerman

als acht hondcrt Hoogh-duytfchen ( waer onder oockeeni- ^^^^^

G g g g
ghc ghefchoüo
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gheCapiteyneii en Colonellen waeren) vande kctterije tot

den fchoot vande heylighe Kcicke ghebraght hadde. 'tis

ongheloouclijck wat üccktni cnde onghcmackcn defe ver-

drierighe belegheiinghe veroorfaeckte , waer door ghelijck

onfènaerbeydtmenighvuldigher , alibo oock de vruchten
Verfchej. oueivloedighcr aen quamen. Doch de ghefonde wierden

u7nen' "^^^ ^^^^'^ bsfotght als de fiecke : want daer wierden ver-

jn't Ie- fcheyden deuotien tot verweckfel vande godtfdienftigheyc

^Üdt
^'^''' ^^'^^^' inglieftelt. Eene was, datmen het H,Sacrament

met behoorhjck licht ende eerbiedinghe nae de fiecke

droegh; d^andere^ datmen daeghelijcks op ghefette uren

MilTe voorde (bldaeten dedej de derde^datmen 'smorghens,

'snoenens en 'sauen rs met het trompet ouier al
,
ghelijck een

teecken vande bede-kloek gaf; de vierde, darter altoos in

onfe tente licht bernde voor een Marien-beeldt, daer een

ieghelijck fijn gcbedt by daghe en by nachte quam fpreken.

Ende meer andere dier ghelijcke , diemen in volghende

tijden tot den aenvangh van 'twaelf-iaerigh beftandt al

mede onderhouden heeft.

X)ff Mifj Dit [^-y\ j^^gj. iicghen verkondighfzrjnde,hebbendcr fom-

UZIZ
^ ï'nighe nieuw-roerighe gheeften hun onrufte teghen defe

werf Miilie ghekcert, om aenden Coningh wijs te maken dat

Jr^r
^'^y^^y ^Is nu onnut ende onnodigh , fbude afdancken ,.ende

d'aelmoelTe die'r toe ghefchickt was , aende betaelinghe

van foo vele foldaecen ouerdraeghen. Sy en hielen niet op
met vrijuenen fchrijuen, voor ende al eer den Coningh op
het berecht vanden Marquis Spinola fijne miltheyt be^

vellighde, met uytdruckelijcke ordinantie, datmen ons nu,

noch immermeer voortaen 'm dit (Kick moeyelijck en fou-

dc vallen, mier de ghewoonlijcke aelmocfie veyligher en

veerdigher betaelen. nan,ghelijck den onwille doch altoos

fwaerigheyt baertjoo heeft hy hier uyt de foldaercn teghen

ons
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ons opghcruydt , als cf hunne betaelinglic , om ons te vol-

doen, wederhoiidcn wi.'rde: waerop eenighen tijdclangh

grootc blaeme ceghen de Pacrcs oncftaen is j doch defe

wokken verfchouen haefl: dooi'c Hchc der waerheyt,

'cwelck hem nefFens onfe onnoofelheytquam vcrfchijnen.

Soo ghinghenfe dan voorts inde ghewoonhjcke ghe-

dienftigheyr,diefe foo binnen 'slandrs gheduerende den trc-

ucs aend.'gamilbencn, als buyten de prouincien te Wcfcl

cnde in Palcslandtaen het krijghf-volck betoonden. Met hacre»

den uytgangh van'c beftandt begonft wederom hunnen '^''^'^''^^

arbeyt met meerdere perijckelen aen te gaen. Wat en
JJ£.'^'''^'

hebbcnfe niet int ongheluckigh belcgh van Berghen op
Zoom gheleden, iae wat niet ghedaen?

P. GuHehnus Buuetnae hetTpringhen van eene mijne Lof '^an

(die hem fijnen hoet wegh ghenomen, ende 'tacnficht met ^•^**^^»

het heel hchaem met aerde ouerftroyt hadde ) bleef niet

alleen onvedacft bloodt teghen den vijandt met fijn kmys
ftaen^ maer ioegh het herte wederom in't lijf aende vluch-

tighe foldaeten , als hyfe en met woorden moedt gaf, en

met defchouderen gelaeden voor aen ghingh, om de nieu-

we borftweyre teghen de mijne op te worpen. Men heeft

him dien dagh bedanckt, dat hy d'eere van des Coninghs

wapenen bewaert hadde. Hy was een onvermoeyelijck

werck man, aen groot en kleyn, om fijne ghedienftigheyc

en forghe voor d'aermc weduwen cnde weefen Cwelcker

vadcc hy ghenoemt wierdt) alom bekent. Den Prince

Cardinael, die hem onder-tufTchen by fieckte van fijnen

biechtvader in't legher tot de biechte ghcbruyckte,bedroef-

de fich ouer fijne doodt, en gaf meer als eens ghetuyghe-

nilTe, dat de Societeyt veel, maer 'sConin'::;hs legher noch

meer, in P.Bunet verloren hadde. Alfoo kloeck was P. Pc- "y/"
'^'

trus Éulaertjdie inden Üagh van Fl;ru met cenen karabij ncr

Gggg 1 in
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in fijne wanghe ghefchoten, met fijn eyghen ende derghe-

quetftcr foldaeten bloedrouergoten,.bieef niet te min vol-

ftandighin fijnen dienft, Loopende ouer al on-t de vallende

vmP. te helpen* Met denfeluen moedt heeft fich P. Hcrmannus
jj/t^a., Htigü inde Veluwe vertoont , daer hy oock door onghe-

mack ende acnnoede met gheduerigen arbeydt vermenght,

nefFens eenen anderen Pater de fieckte haclde, waer vanfc

beydegadej: ftieruen..

Tot noch toe ende een iaer, tvi^ee oft dry daer nae , wa<%
ren wy alleenin't legherteghenden Hallander befigh: *tiaer

vijf-en-dertigh,als onrs den Franf-man op den hals drongh,,
l>{n ar- heeft den arbeydt met de vruchten verdobbclt.. Niemandt

vvJdt ^" ^oLide fich konnen verbeelden den ouergrooten laft, die

verdol;-, wy Omtrent Schencke-lchans ter oorfake van't groot ghetal
keitp derfiecke ghedraghen hebben: 'tqiiam al op de Societeyt

flhanij^
aen: waerom oock den- PrinceCardinael fijn' apoteke ten

beften gaf,en dagheljjcks fijnen aelmoeiTenier t'onfen fondt

om te vernemen nae de krancke , met laft van aelmoefTcn

daer voor in der Paters handen te laeten. Sy befochten de

fiecke, fy diendcnfe, fy hoorden hunne biechten, fy ga-

uenfe hun Kercken-rechten , fy floten hen d ooghen, fy

maeckten de putten,fy droeghenfè op hunne fchouderen nae

'tgraf , onder-^tufïchen tot twintigh {effens: inder voeghen
VA» f,jn' dat fijne Hoogheyt ouer fulck eene lichaemclijcke en ghee-

^h7m-^
ftelijcke bermhertigheyt verbaeft ftaende,. feydemenigh-

fen, wem en opentlij ck, dat hy fulcks noyt ghefien enhadde,

en dies volghende de Societeyt niet ghenoeghfam en kon-
de prijfen. Omtrent den feluen tijdt en plaetfe fl:ieruen

den Htrroghe van Lerma,. den Graue van Grimberghen,,

en ( die alle onfe hope fchier mede ter aerden droegh)

den Marquis de Aytona : de welcke fchoon datfe alle-

gadcr hunnen gheefttuflchen: onfè armen gauen , en ver-.

hinder-
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hinderden nochtans in'c-minftc niet de ghewoonUjckc ghe-

dicnitigheyt en liefde tot de ghemeyne foldaetcn.

Alfoo herdt ghingh het aen omtrent S. Oraer,.behoiide- " ^' O-

lijck dat de fieckten van onfen kant wat minder, als de
"*""'

perijckelen waerenr uyt welcke reden de deuotie oock
buytcn ghewoontein't legher foo groeyde, datter daeghe-

lijcks bouen de duyfcnt krijghf-lieden ter tafel des Heeren

ghinghen. Tc Calloo waeren wy dagh en nacht inde tren- te CaUoo,.

cheen by de foldaten, om de felue, in gheval van noodt, by
tcftaen, en tot d'eeuwigheyt te bereyden. Welcke liefde

alfoo wel de Hollanders als d onfe t'Antwerpen gheproeft

hebben, als wy die nefïens andere Religieufeii ghelijcke-

Bijck dienden, en vele van henlieden, door de bewefene

bermhertigheyt beweeght zijnde, tot ons Catholijck ghe-

k>oue braghten.

Eene merckelijcke fake ghebeurde't dies aengaende te

Bethunenr daer lagh eenen herdtneckighen Hugenot int

gaft-huys feer kranck, vanden roodenlooprom wiens fiele

te winnen den Pater gheene moeyte en fpaerde, gheenc

moghelijcke ghediaifïigheyt onder (ich en liet.Hy vraeght

hem c^hy niet van doen en hadde-,Stroo,feydeden fiecken;

'tweick hem terftondt ghebraght wierdt. Niet anders?-

iae een fop van roodcn wijn met wat fuycker : fy ghewordt

hemdacdclijck. Niet meer? Anders nia als het Catholijck.

ghelooue, andwoordde hy: want 'ten kan anders niet zijn,

of de waere Religie ifler , daer fulcke liefde bevonden

wordt, onfe Minifters en fouden fulcks niet doen. Dus
fticrfhy weynighe daeghen daer laae,van alle Sacramenten:

der H. Kercke behoorlijck voorfien.

lek en vonde gheen eynde, dat ick maer eens in 'tbefon-

der vcrhacl van dierghelijckc wercken en qname; 'tis my
ghenoegh dat ick mijn voornemen hier magh uytvoeren,

Gggg 5
en.
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en bewijfenjhoe fwaer defeMiflïe is.-indewelcke niet arders

als hongher en kommer van ac-i-moede,vuyligheyt en Ilanck

vanfieckeen doode lichaemen , koude en liirre, reghen en

windt vande d'ongheftekheycdes hemcls,kranckhedcn van
onghemack ende arbcydt , ten laetften de doodc lelue nu
vanden vijandt, dan vande pefte, ende andere legher-fieck-

ten te verwachten is.Heele maendcn niet uyt fijne klecdcren

tegaen,onder den blaeuwen hemel op koude en voghtighe

aerde te flaepen, befchimmelt en vermuft bioodt t'eten,

troebel ende onghefondc water te drincken,v-in gheworm-
te fchier te Icuen , met rouw ende ongodthjck volck om te

gaen,datzijn hier onfedaghelijckfche renten.Dan wy ghc~

trooften ons dit al , om de liefde vanden ghenendie ons tot

de doodt toe bemindt heeft_, en ghclijckelijck voor alle fie-

len ghcfloruen is.

Lifvm Voorwaer den Marquis de Aytona achtedc dc{ê Mifïïe

M«^'^^f-\)Q\xtv\ al datter lofFelijck in 'sConinghs Icgher te vinden

was: want fbo het eens gheviel, datter iemandt in fijne te-

ghenwoordighcyt vry wat mondigh tot lof vande Hol-
landtfche krijghs-orden , betaelinghe , ende rappighcyc

iprack: Onfe vijanden moghen hebben, fèyde hy, wat {y
willen, fy en hebben gheenc lefüiten in hunnen legher:/bo

langh als defe godtvruchdghe Mifïle ftaen fal, fulten oock
deCatholijcke wapenen van Godt ghebenedijdt worden.
Van't (êlue ghevoelen moed wel welen den Prince Cardi-

nacl, als hy ons totfchaemroodigheyt toe prees, ende in'c

bywefcn van fijnen edcldom en ColoncUcn oucr den goe-

den dienft bedanckte, dicwyin't Icgher ghetrouwelijck

ghedacn hadden. Doch defe ghetuyghenilfen, mifTchien

uyt jonlle boucn onfe vcrdienften ghefproken , moeten ons

meer tot cenen prickel van klocckmocdigheyt, als toreenen

windt van ijdele laec-dunckenheyt dienen , om naell Godt
de
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de vruchten van onfen arbcydt acn fijne Coninglilijckc

Hoogheydc toe te ichrijucn , die haer ghevvccrdight de

Iclue met een foo goede ooghe aen te fien.

ƒ. III.

n-jT Vftnde Alipe nae de fchepn.

Van't bcghin der Socicteyt heeft haeren ijuer ghe-^''^".^''''''

toontjdatter gheene wateren foo onftuymigh en zijn, hfefTde

die de liefde der fielen konnen oucrvallsn. P. Lain^s was Soaeteyt

den eerften, die van Martinus de Camoza verghcfclfchapt,
ff"]^'-^'

met de vlote vanden Vice Roy van SiciUen loannes Vc'^^pio^Cn.

dit woeft clement invoer , om de matroofen ende defol-

daeten by te ftaen. Sijn goedt exempel hebben naemaels

P.Hieronymus Natahs,en P.lfidorus Belhnus in iaer 1 5 5 1.

ghevolghc , als den felucn Vega teghcn de Turcken trock,

macr onder weghen door tempeell acht galeyen verloos,

in welcker eene P.lfidorus met al watter in was, vcrgingh. T-fJ^do-

Ende dit is d'eerfte offerande , diemen weet van d'onfe dat ^^wJ/^"
inde Miflie vande fchepen, in't midden vande zee,'rvier

ghevouden heeft •, daer hy van foude ende in't water bran-

den , ende inden brandt verdiincken. Noch erger voer de

vlote van't iaer ièftigh , onder het beleydc vanden Vice-

Roy loannes Cerda : wantfe wierdt heel vande Turcken

verilaghen , doch fonder eenigh verlies v.monfc Patres, die-/^^'^'*"

hunner {es ondjr d'ouerigheydt van P. Antonius Vinck, p'^^p7-

een Nedcrlander,door enckcle voorfichtigheydt Godts alle- rijchl

gaderin een giootoorlDgh-fchipwacren,dacrmen de ficcke ^L''"'^^"

in beforghdc : want ioo d;n vijandt nu msciler was, heeft

fich dit fchip alleen , met luttel mannen , ecrll: twee uren

langh teghen fcuen , dacr nae teghen ièfthien , ten laetffen

tcghen
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teglien {èuen-en-twintigh galeyen ( den ftrijdt in alles om-
trent fes uren diierende ) foo vromelij ck gheweert , dat het

eyndelijckinSicilien ingeloopen en behouden gheweeft is.

acht ver-.l^^^Q groote armacdc van Spaignen teghen Engclandt,

ie«Vr daer het al mede deerlijck afliep, verdronckender acht van
onder d'onfe, cwce ontquamen t op een plancke, ais elders bouen

W/~ §^f"icf£y<^c is. Gheene reyiè wafler fchier van d onfè ghedaen,

of fy hadden de doodt , oft immers de perijckelen der fel-

uer, uytgheftaen.

Dit cuen-wel niet onvermindert, hebben wy defen laft,

niet voor eenen tocht oft twee , maer voor altoos fondcr

voorgangh ( dat wy immers weten ) van eenighe andere

Prouin<?ien der Societeyt , d'cerile van al te Duynkercke
Se^hm- aenveert . Voor alle des Coninghs fchepen en wafler niet
fiUn van

j^^^j. ^^^ eenen Spaenfchen Capellaen. Wat foude defèn on-

^i^if. der de Nederlanders uytrechten, wekker taele felue hy niet

ƒ«. en verftondt? en nochtans ( ghelijckde hauen fterck altoos

vande Hollanders befet was ) liepenfe noyt zee-waerts iu

fonder groot pcrijckel van met den vijandt te flaen : waer
tocfe dickwils nae langhduerighe dronckenfchap en on-

tucht foo onbereydt te fchepe ghinghen,datter fchier nie-

mandt op fijne laligheydt en peyfde: ick laete ftaen, ghe-

fciecht oft ghecommuniccat foude hebben. Dit verlies

van foo vele fielcn ( wantfe bynae daghelijcks flaeghs

quamen ) feurde den Marquis Spinola , alfdoen Admiraei
^ooy^^f»^ vande zee, ende de doodt van defen Capellaen, ( die in't

^J''"_iaerdry-en-twintigh verlcheydde ) waer-nemende , dient

mla^ haere Hoogheydt d'Infante Ifabella aen, van defen laft

voortaen de Patres van de Societeyt ouer te fèttcn : het

welck alfoo op den elfften Nouember van't felue iaer ghe-

.hoe beurde.

fvvAer Hoe fwacr defe Miflle is , madi men eenighfins uyt
"^"'''

d'om-
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d'omftandighcdcn fpeurcn. Iii'c legher te lande hebbcnfc

immers troolt aen malcLinderen , hier zijniè clck op een

verfcheyden Ichip verdeykikomtter perijckel
(
ghelijck Iiec

al menighwerLien ghcbeurt is ) fy moeten fondcr abfolutic,

oft eenighe Saaamenten ftcruen; (y zijn gheducrigh in een

bracke locht, die'r vele doet walghcn, in een rouw^ ghcfel-

fchap van een deel onbefnoeydc gaften , dagh en nacht in

onruftcjin ghcftadighe perijckelen van onweer oft vanden

vijandt: den welcken alfmen aen boordt komt, niet en is te

ontloopen. lek laete nu ftaen den Hechten koft en dranck,

de vuyligheydt en ftanck dcrfiecke, de moeyclijckheydt

van foo vele onghewalïche monden,daer fchier anders niet

als vloecken en bannen aide onkuysheydt iiyt en komr.

Dan de liefde ouerwinnet al , die'r iommighe Patres oock

met belofte toeghedreuen heeft, om noyc rouw-koop van

ib€>goedai werck te hebben. P. Gulielmus Hercanus was p,ner'

xliep in fijn iubilee,als hy defc Miflie met veel biddens ver- '^«'«

ibcht, en ten laetften verkreegh.
^^J^ "J"^

Sy verdeylen hen nae't ghetal der fchepen , fomwijlen'^v /c^^-

een., dickwils twee oft dry tot hunnen laft nemoidc : hun F»-

werck , eermen feyl maeckt, is rondom te gaen , ende elck

een door 'tghebruyck der H.Sacramenten teghen de perijc-

kelen te wapenen. In zee gacnfefbo langh ouer en weder

Jnet booten hunne fchepen belbecken, en de fielen die dacr

mede vaeren beforghen , als de winden dit toelaeten . Sy

maken datmen alle morghen en auaidt een ghemcyn ghe-

bedt fpreke,fy doen verfcheyden fermoonen op fijnen tijdt,

endedaghelijcksMilTe allTer gheen tempeeft en is , fy ver-

wecken de matroofcn ende ioldaetcn tot de bicchte en de

H. Communie, der welckcr onder-tulVchcn wel hondcrt

lefFens t'onfen Heere gaen , 'twelck fchier voor een mirakel

op zee ghehouden wordt. Doch omtrent de fiecke ende de

Hhhh ghc-
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ghequetfte is hunne meefte bcrmhertigheydt te vindenj,

dek ilaenfe foo ghetrouwelijck by,clatter by wi]\e wel dry

op eene reyfè hun leuen inghefchoten hebben. Ecnen ftier-

manfeyde laetftraael van eenen Pater dic'r in ghebleuen;

was, dat hyoockom thien-dobbele gagie fülcke moeyte

niet en Ibude acngaen, als dien goeden man ( voor wie hy
alföo lief fijnen eyghen foon foucje verloren hebben) na
menighen tijdt inden dienft der fie'cke ghenomai haddcè ;

Maernerghens en fchijnt hunne liefde profijtelij cker,als

in tempeeft en zee-flaghen^dan verweckenfe een ieder tot

beloften en biechten, ende nkmandt bykans en ghcbreeck-

ter aen fijne behoorlijcke fdiuldt in fulckai noodt:

Boer- 'tGheviel onlanghs datter een Coninghs galioen
^,

hchtighe daer P. Cornelius Syluius op was j, by nacht door ftorni

^"^ij^^aen den Hbllandtfchen kantquairï te berften: de doodt,.

»/«/, hoe wel inde fchroomelijcke duyfternilTe, was klaer voor

ooghen: daer ftondt een al-ghemeyn ghefchrey op,datmen

bouèn al het ghchiiylder winden hoorde, niemandt en

wader fonder mifmoedigheydt, als den Pater alleen. De-
fcn dan , hoe iongh hy ende de zee oock onghewoon was,.

3-> laet fich hooren bouen al, en lêght : Wel aen goede man-
y, nen, als het immers aen Godt foo belieft, laet ons vanden

35 noodt een deughdt maken : moeten wy fteruen ,dat wy
)3 dan immers onie traenen uyt een rouwigh hertcouer on-
iyk fonden , ende niet ouer het verlies van een foo kort en

j> verganghelijck leucn vergieten. Laet nu vrouwe en kinde-

jj ren en vader-landt vaeren , en peyft alleen op d'eeuwigh-

yy heydt, die ons aenftaet : van een'ure leucns oft twee, mif-

yi fchienoock maer eenen ooghcnblick, hanght onfè faiigh-

j> heydtyOft verdoemen i fl'e : wat meerdere ghenade kondé
ii v Godt in dit gheval doen , als dat ghy eenen Priefter

>j foudt by V hebben ?. zijdy Chrijftenen,. die het eeuwigh

leuen
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Icuen verwacht^ ioo maeckc v nu bereydc om ecne fali^Tlie

doodt te lleruen. Niemandc en ifler onder den hoop ghe-

weeft, of fy hebben hunne biechtc gefproken. 'cwclck ^he-

daen zijnde , als nu het water hoogher en hooghcr quam,
nae dat hy den kelck aen fijnen iian ghebonden hadde;

foo neemt hy het crucifix inde handt, toont acu allcgader

het beeldt van hunnen Sahgh-m aker, van wien fy korts

daer nae recht oftghenadc hadden t'onttanghen , kuil: het

met alle ootmoedigheydt ende eerbiedinghe, dracghr het

rondom 'tfchip, ende gheeft het aen een ieghelijck tot

eenen laetften pandt vande aenflaende (alighcydc mede
te kullen. De zee was nu al ouer d'enckelen , en euen-wei

liep hy noch ouer de gangh-boorden om eenieghelijckcn

moedt te gheuen. Macr als fy nu ouer de knicn tot acu

den buyck toe begonll te fwillen , ende d'een en d'audcr

fich totiwemmen bereydde j heeft hyfe befworen , ioo wie
van alle de doot ontquam , dat hy te Duynkerckcghekccrt

zijnde van Itondcn aen foude in onfe kercke gaen biech-

ten ende communiceren. 'tWelck nae datfe eenpaii^h acn-

vcert, ende malckanderen den drocuaiadiai ghegheucn

hadden, is het galioen met het meerder deel ende den Pa-

ter mede te gronde ghegaen. De weynighe die de fchip-

breucke ontkomen zijn,hebben hunne belofte vromelij ck

ghequeten, ende met tranende ooghen den ijuer en kloeck-

moedigheydt vanden Pater aen alle man verkondight. Hv
vifchte met eenen treek hondert en derticrh fielen , die hy
nae den hemel iöndt. Was^t niet een goede feude, ende cc

pijne weerdt daerom in zee te gaen , iae oock te ftcriien,

om foo vele menfchen het eeuwigh leuen te beforghen ?

3bj Noch fchroomelijcker ghingh het aen teghen den vijant

itt't iaer vier en-twintigh, daer een fchip fonck, ende den

n^ater die een oude grijs man was , mits hy fich te Lingh

Hhhh t hv
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by de ghequetfte onderhouden hadde , verdroncken fouw

de hebben, en hadde fich eencn anderen Pater van'c nxefte

fchip met een touwde niet af-ghelaten , ende hem ayt het

water t'famen ende de doodt ghetrocken. Den Admirael

van defe vlote gheraeckte onder Engelandc al vechtende
van Pa- in brandt, nae dat den Capiteyn ende P. Francifcus Braye,
urBraye.

^:^^ {^y j^^^^ ftondt , beyde met eenen bol vcrfcheurc wae-
ren . Niet langh daernae, al in d'eerfte proef-iaren van
defc Miflie, wierdter eenen Pater

,
gheducrende het ghe-

vccht, fwaerlijck met een fplinter in fijn hooft ghequetft:-

'cwelck euen-wcl niet tcghenftacnde , bleef hy fijn volck

foo langh byftacn , tot dat hy half befwijckende wegh
ghedraghen wierdt.

FrMchten Dc vruchtcn die wy hier raepen, zijn de fielen van onfe

"'^Aiii/e^^^
foldaeten en bootCghefellen , de welcke voor al beforght

" ' '

' worden ; doch het ghebeurt dickwils dat wy aen onfê

vijanden al mede nuttigh zijn,oft met hunne doodt te ver-

bidden, oft met hen tot het eeuwigh leuen te bereyden.

Mercke. Ter wijle de deerlijcke onbermhertigheydt vande voet--

i'jci^ hc- rpoclinghe,die den Hollander eerft begonft hadde,nochia-
"''^''^ ghebruyck was, wierdter onder andereeenen ouden grij-

iaert,diemenniet en hadde konnai bekeeren , ouer boordt

ghehnackt : den wekken by gheluck een touwe , die'r

omtrent den fpieghel van't fchip flingherde, ghevïtt heeft:

waer aen fich eenen goeden tijdt vaft-houdende, heeft

ten laetften om hulpe gheroepen, en, foofe hem wilden

af-fchudden, met fmeecken en bidden door voorfprake

van onfen Pater foo veel refpijts verkreghen , dat hy im-

mers ioude moghen biechten, en Catholijckfteruen. Hy
Wordt dan ettelijcke uren in't waer £;helooue onderwe-

fèn , en fpreeckt de biechte van fijn neel leuen. Nae de

welcke als onfen Pater hem focht te verbidden, ende den

Capi-

van een-,

oftt man.
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Capiteyn uyc kracht van fijn' orden weygherigh moeft
vallen, feydc den ouden man : 'tKorat my nu ghelijck uyr,

als ick maer Catholtjck en ben,ofc lenen ofc Iteruen.Werpt
my nu vry ouer boordt, als mijne fieleflechts nieten gae

nae den afgrondr der hellen, daer en is aen'dichaem gheen

verlangh al verfmoort het inden grondt vande zee. Noyt
en hadde hy blij der ure als in eene foo gheluckighe doodt.

Seer merckelijckis d'auenture, die aen een icuen-iarigh rronder

kin^t, foon van eenen HoUandtfchen Capiteyn ouerquam. <?^^^'«^

Het laghen fliep inde kaiute, terwijle den vader met ec- t^^dl'."^

nen Duynkercker aengheklampt vocht : het ghevoelt

cenen koghel omtirent fijn beddeken, doch al fliiymeren-

de ontghccft fich ditperijckel,en windtfichin fijne deck-

fels om weer ghcrufter te gaen ilaepen, terftondt komtter

eenen anderen bol die fijn een beenken wondt: hier ouer

beghint het Too te fchreeuwen , dat den vader om leegh

gaet j maer fbo hy de quetfuere van't kindt met deernifis

befiet, komt den derden fcheut , en neemt het ander been-

ken hem heel wegh. Doenwierdt den vader uytfinnigh,

en met een dollen kop de lonte uyt des naelt-ilaendens

handt ruckende, loopt nae het poeder, en fteecktfe daer in.

Op eenen ooghen-bliek vlooghter al met het fchip inde

locht, ende 'tkindtmede, dochniemandt gheluckigher

:

de refte vergonghen tot een toe allegader ; het kindt in zee

wederom nedervallende vat erghens een luycke , waer op

het fich foo langh houdr, tot dat het met eenen boot ghe-

vifcht, ende in ons fchip ghebraght wordt. Terftondt

wierdt het onder befpreeck vanden Pater ghedoopt , nae

der handt oock ghcnefen , ende int Catholijck ghelooue

opghebraght.

Dit al te wacrer , aen landt en zijn die van dcfê Mif
^^^'^f ~^,

fie oock niet ledigh. Bouen de ghewoonlijckeforghe dicfc
^^^^,^J^

Hhhh j Yooï Undt.
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voor de matroofen, 'czy fieck, 'tzy ghefoiidt,draeghen,bc-

Tchickenfe dateer voordtaen niemaiidt fchier in zee en

gae, offezijn ghebiechr. Voor defen was het fchaiide, ea

wierdt voor ecne bloodigheydc ghehouden, dat ficli ie-

mandt biechten foude eer Iiy te fchepe ghingh ; nu wordt
het voor een' eere en teecken van kloeckmocdigheyde, dat-
men vromdijck ftrijden wilt, aenshenomen. Dan 'tmec-

ftc werck datie wel acn landt hebben , is , oft in vremde
hauens, oft in kerckcR ^''daerfe dickwils met hun voick in

vgheraken. Sooder ouer eenighe iaeren groote fterfte in een

gahoen te PaiTage m Bifcayen ontftondt , heefteronfen

Pater vele op fi^ne Ichouderen nac 'tgaft-huys ghedra-

ghen, daer hyfe daghelijcks ghingh bcfoecken , en met
aehnoelTen, die hy achter lande vergaderde, nae vermo-
ghen helpen: 'twdck aen die van Cantabrien fo3 wel ghc-

reyde, datfe hem met den naem van Apoftel vereerden. Iit

Engelandt waerender twee van d'onJè met andere ghe-

vangheneop-ghelcydt, die fchip-brake gheleden hadden
^

maer en betoonden noyt meerderen vrijdom des gheefts,

dan allTe inden kcrcker niet alleen de Catholijcken en ver-

fterckten, maer oock een deel Engelfche tot ons ghelooue

bekeerden.Dierghelijcke vrome feyten hebben elders meer
^T.Porret andere inde ghevanghcnilTc , ende namentlijck P. Carolus

^'^'^J^^
Porret te VliiTinghen, voortgheftelt ^ den wekken oock

rt^ flerft^^^^
^^"^ handt in Spaignen mét twee fijne mede-gherellen

met twee \2Ln ficckte ghcftoruen is, die hy inden dienft van het

•^'Jjjj^'^^' kranck bootl-volck behaelt hadde. Men foudefe beklae-

ghen_, indienfe met eene foo lofFelijcke doodt den ijuer 'm

meer andere niet verweckten hadden,die daghelijcks vlam-

men om hunne fielen inden moeyelijcken arbeydt van defe

Miilie voor de fciligheydt huns naeilen aen Godt op te

draeghcii»

§.IV.
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JT. I V.

' Vmdc Mipe wu de feffcU:

DE s E is weldeförghelijckfte, maer nicc d'onvnicfic-

bacrfte Miflje. Glieene van al en heeft meer perfoo-

nen mede ghefleypc; oock .en ghelooue ick niet, datter

eenighe Prouincie onder ons is , daerder meer als inde

Duyts-Nederlandtfche tot foodanighen dienft uytgheftck

gheweeft zijn. D^enghe paelen van't landt , de gheducri-

ghe oorloghen, de menighte der inwoonderen, de fonder-

linghe ghemeenfchap endc hanteringhc met malckande-

ren(waer door het quaedt vier lichtelijck verfpreydt wordt)

hebben by wijlen veroorfaeckt , datter fefFens , bouen die

van d'andere MifTien , in vijf verfcheyden fteden onfe Pa-

tres toe ghebniyckt zijn gheweeft. t'Antwerpen hebben ''*-^''^-

wy dit werck van Chriftelijcke liefde veerthien iaeren ^J/^f^^
langh met verlies van vier-en-twintigh mannen j.bedienr, der wer-

onder de welcke Pater Francifcus de Schot, Borgher-mee-^"-'^^'"

fters foon vande ftadt, groocen lof by een ieghelijck behael- jf„J'^j}

dc,alshy met ecne leeder door de venfters ineen huys klom, -v^de

daer de befmette allegader te maghteloos waeren , om de l"-^''

deure van binnen te openen.

Te Ghendt bleiiender elf in het iaer van dry-en-dertigh, tcchendé

vier binnen 'smaendts,al kloecke en verftandighe man- J/^^'^J",""

nen, der welcker fommighe de Theologie , andere de Phi-

lofophie voorghclefen hadden.Niet tegenftaende, dacfe als

flijck d'een op d'ander voor de handt afftieruen,-roo ftre-

dbn cuen-wel hunne mede-ghefellen om prijs, wie dat eerft

fijnen voet foude moghen inden fchoen van d ouerledc-

ne fteken. Eenen ouden Tobias Roclofs hadde twee-en-

dertigh
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dertigh iacren in dit CoUegie gliearbeydt, fijne leden wae-
len nii ftram , fijne beenen ftijf , fijnen gangh moeyelijck:

hy verdiende meer te raften , als dat hy op nieuwe onle-

digheydt foude gaen péyfen j euen-wel houdt hyfterckaen

om inde pcfte te gaen dienen , daer hy maer voor weynigh

tijdts, om de plactfe te floppen
,
ghefonden wieidt , met

meyninghe van hem ftracks wederom t'huys te doen kee-

ren. Dan 'tbeliefde Gode acndefai fijnen dienaer tot dcïi

loon van fijnen voorgaenden arbeydt noch een toe-maete

by te worpen , dat hy als een' offerande van liefde inden

langh-ghcwenfchten dienft fijn laien foude byfetten : dus

vat hy 'cvicr, en flerft, fooder nu ghewagh was van hem
in te roepen, als hy 'sdaeghs tevoren ghefeydt hadde , dat

hy't met eenen dagli veel goedt foude maken , om niet
rroom

j^ggj. Q^ fijne wederkomfte te dencken. P. Nicolaus Ia-

van Ta- ir\ot, gheduerendc defen brandt, toonde al mede eenen on-
nrja- verghelijckclijcken anderen van binnen, als hy van eenen
""'

fiecken t'huys komende, en verftaende datter aen't ander

eynde vande ftadt een iongh-ghefèl op ftraete lagh , die ter

oorfike vande haeflighe fieckte van fijnen meefler was uytT-

gheflotcn , op ftaenden voet derwaerts liep, en nae dat hy
hem alle fijne kercke-rechten opentlijckin't aenfienvan't

volck ghegheuen hadde , hem vande aerde opnam, en nae

'cpefl-huys droegh.

Maer 'tghene de ftadt heel in verwonderinghe fteld'e,

^^/wi -vvas de ghedienfligheydt van twee gheellelijcke dochters

vit^tl" van Antwerpen, die nae datfe haer vader-landt in ghelijc-

tvvee ken gheval ghetrouwelijck bygheftaen hadden , met raedt

iSf^""
'^^"'^'^ Societeyt nae Ghendt gliinghen , ende den felueii

'dochters, dienfl aen de krancke betoonden. Haer exempel verweck-
te terftondt dry andere, om in foo goeden werck aen haere

borgherije mede-plightigh.te wefen , ^idc faghen dat van

vremde
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vrcmde foo behcrt wierdt . Doch foo defe d'ecne voor,

•en d'andcre nae , vier uyc den dicnft innocken , en flicr-

'uen, bleef den laft wederom by de twee eerile, die fchoon
datfe menighwcrucn de fieckte behaelt hebben , nier te min
tot noch toe van Godt altoos ghelpaert zijn ghe weeft.

'tDuerdc te Ghendt al wat langh dat wy dienden
,
ghc-

iijck oock re BrulTel ^ maer te Maeftricht, te Roermonde,
te Hal, te Lier, te Breda, t'OLidenaerde,tc Corcrijck, teWi-

nocsberghen , te Belle, en te Caflel , niet teghenftacnde

'tgroot verlies van perfoonen, foo langh als de fieckte fclue

duerde.

Dit alles by verfoeck vande Magiftraeten in opcnbacre

en bekende peftc, met affonderinghe der ghener die'r toe

uytgheftelt wierden ; maeralloo crroote perijckelen heb-CAfi/zV^-

ben heele huyfen en CoUegien met de legher-fiecktcn ghe--^'?^'"^'

loopen. Nae dat den aen-flagh op Cadiant mifliickt was, le^cnin

bleucn euen-wel de foldaecen inden herft-tijdt op't veldt /'i'^f'--

ligghen. hier uyt en konde anders niet als fwaere fieckcen-^'"'^^''^''»

ontftaen , van de welcke terftondt niet alleen de gaft-huy-

fen , maer fchier alle de ihaeten van Brugghe vol krancke te'Brug-.

laghen. 'tWas deerlijck om fien, en niemandc euen-wel en-^'^''»

hadder, ofc immers en fcheender deernifTe mede te hebben;

foo verlaten waerenfe van gheeftelijck en wereldtlijck,

tot dat wyer de handr aen ftaken,en, niemandt uytgheno-

men , alle die van 'tCollcgie hen tot dit werck van berm-

hertigheydt begauen. Derthien vielender uyt vermoeyc-

heydt ende de fwaere lochten in doodtlijcke krenckten,

waer vander vier, ende onder die den Rector felue, hun
ieuen verloren . Niet beter en liep het af 'siaers daer nae

met het belegh van Berghen op Zoom , naedemael het

krijghs-volck in'c opbreken door d'omligghcnde plaetfen

verdeyk ouer al grooce onghefondtheydt mede braght,

1 i ii ion-
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^te Mecbe [oüdcïVm^h. te Mccliclcii en t'Antwerpen, daermen bo-
de gall-hiiyfen ( die'r niet meer en verdroeghen ) op

Ictf
11en

alle openbaerc plcietfen d'aeume menichen fagh liggheii-

van eenc vremde fieckte fteruen : die ioo behaelijck was,,

datter te Mcchelen vier van d'onfe, allegader uytileke-

lijcke mannen af gheraeckt wierden, en llieruen ; maer
^'^^^p^^^.t'Antwerpen 'thuys vande Profeilcn een enckcl gaft-huys

fchcen te wefen : dertigh feffens vattede de qnaele , en vier

infghelijcks ghinghender mede deur, die voor den prijs

, vande gheeftelijcke en lichamelijcke bermhertigheydt,

( wantfeen Paftoors en Cellc-broeders fchier t'facmen wa-
ren ) het eeuwigh lenen kochten.

in Hol- Inde Vereenighde landen van beneden heeft haer al

hndt mede defe liefde vertoont, alHcr ouer vier aft vijf iaerel^

iier'acht
oiibcgrcpen in ghcUjcke fterfte acht van onfe Patres iit

op een dcn dienft vande behaelijcke fieckte ghebleuen zijn. De
*1^y" a Geufcn feluc van hunne fielen-troollers in't ghevaer verla^

vande f^ii) betrouwende op onfen ijuer ende al-ghcmeyne liefde

fijie^ deden ons alfdocn roepen, ende aenveerdden 'tCatliolijck:

ghclooue, om lalighlijck te ftcruen.

Meer en dient hier niet af ghefeydr,om reden : dit felue

brenghc ick maer onbefchccdelijckby, fonder voordere

omftandigheydt ; om te tooncn Iioedat wy aen niemandc
onfe liefde in dufdanighen noodt en willen laten ontbre-

ken , daer buyten de fi^-len anders niet , als de fchoone

Cpffjra- doodt voor ons te haelcn en is. Ick wetc wel datter al fom-

^^!^^o^'"raighe gheweeft zijn , die onfe rechtfinnigheydt die wy,

jy^^f. in defcn dienft voor hebben, met het fnoervan hun'ey-

ghene begheerlijckheydt metende , met volle mondea
iiytftroyden, dat wy ons profijt hier in faghen , meyneil-

de datter wat wonders in ftack , fonder 'twelck wy daer

foo niet en iouden nac vlammen. Dan dat defe deughdt-

iaec-
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laeckcrs (die hun hoofde doch in alle gaten fteken , envvordt

met alle dinghen willen bemocycn, om van alles, behal-"^^'^'^'^''-

ucn van hun eyghen ghebreken , c'oordeelen)eens aenwij-
'^'^^''

fen, wat profijten wy daer by ten tijde van vcerthien iae-

ren t*Antwerpen ( 't fclue is van andere plactfen
)
ghehack

hebbenden ick fal hen in teghen-deel verfekcren, dateer vry

al wat veel van onfeaermoedc in ghefchoccn is, midts het

ghetal der uytgheftelde Patres by wijlen den noodtdruft,

die ons toeghefchickt wierdt j verre te boucn ghingh,

ende de feluc daer-ai-tulTchen ordinantie hadden van

ghcen' aelmoelTen ten opiichte van defèn dicnft t'eyfchen

oft t'ontfanghen : waer in , foo langh alliiien niet en kan

toonen , datlè hunne ghehoorfaemheydt te buyten ghe-

gaen zijn, doet men hen, ende de Societeyt mede, voor-

waer groot onghelijck, datmen 'tfchijnlijck werck van
eene foo forghelijcke , en nochtans foo ghetrouwe, Chri-

ftelijcke ghediaiftigheydt met donbehoorlijckc blaemc

van afgiinftighe tonghen wilt flaen , om 'tfelue te verduy-'

fleren oft te verdrucken.

HET VIERDE CAPITEL.

V^^ 't^hme de Societeyt in D^jts-Nederlandt

:;noüri

.

ghekden heeft»

-rno) 1'

DE N heylighen Ignatius hadde wel eene maghtighe T)c So~

vlote met al haer fchipf-ahewandt teahen de ket- " j"''''

terijen en alle vijanden van Godts ecrc toegherult j aochDuyts-

( ghelijck den vermaerden Dodtoor Nauarrus plagh te feg- -Vf^^r-

ghen)aen die enfoudenoytftorm oft onweder ontbreken: '"' ^'

inder voeghen dat wy ons al mede in Nederlandt niet en

I i i i i moghen
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moghen van menighe vlagheii verwonderen , die ouer de
Societeyt gliehanghen ende ghcdreuen hebben : ce meer,

als men (iec door Godcs ghehengheniflè ghefchieden, dac

wy teghen windt en tije (tot lecdt van onfe vijanden),

daghelijcks noch euen fterck opfèylen.

vande De kcttcrs (gheUjcker doch gheene ghemeynichap tuf-
keners,

f^hcn 'thcht ende de duyfternilTe en is ) iiebben hun mee-
fte ghefchut teghen ons in defè landen gheloft, als {y

merckten dat wy daer enckelijck op uyt waercn,om den

bafilifcus van hunne dolinghe in't ey te vertreden . Wat
leughens en hebbenfe niet verfiert ? hoe vele fabels niet

ghedicht ? hoe menighe vallcheydt niet fchalckehjck voor-

ghewendt ? om aen de wereldt t'ouerdringhen dat wy
ongherufte gheeften, gheveyfde politij eken , oproerighe.

al-beftieren , iae bloedighe Coniagh-moorders waeren..

door Pee- Ecnen Ipedingh , met nacm Peeter Panne, nae dat hy nu:
ter Pan-

(^j^-jg middclkcns in ondeught verquift , ende opdebier-

bancke door de kele hadde laetcn loopen y is om fijne

fchulden vluchtigh gheworden,. en te Leyden aenghedre-

uen. Hier zijnde in't iaer 1598. beroemt fich ( men weet

niet oft uyt gabbcringhe ^ oft uyt vertwijfelinghe , oft

uyt oproeyinghe , oft , 'tghene waerfchijnelijcker is, uyt

losheydt van herOenen ) dat hy in't landt ghekomen
was om Graue Maurits om te brenghen. Waer ouerbe-

fchuldight, ende op de pijn-bancke ghefmeten, foo hy
dxcn voor, en d'ander nae, en da«;hclijcks icmandt nieuws,.

uytklapte van die hem tot dit moordt-dadigh ftuck ghe-

raden ende uytghemaeckt foudcn hebben 3 valt ten laet-

fien , met de hope diefe hem gauen van fontkomen , op-
'^"^ °"^ de lefuiten. 'tWelck als hy merckce dat aen de Heeren

li^ci_be- wel beviel , fbo laet hy van dit cynde een heel klouwe
fchni- ieuo;henen voort af-loopen . Dtïi Redoor van Douay
'''i'"^ ° had-
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hadde't hem inghegheuen, den Prouinciael Oliuerins Ma-
nararus haddc hem eene rente van vier honderc guldens

daer toe bcloofc , iaerhjcks t'Iperen fontfanghen daerfe

bcret was ; hem was eene Canonickfdije voor fijnen foon

coegheièght, en bonen al, eene groote kroóne inden he-

mel. Hier op hadde hy ghebiechc en 'clichaem des Heeren

ontfanghen . Allegadcr olie inde lampen vande rechters

van Babylonien, die den aermen ibt fonder voorder on-

derfoeck ter doodt verwij fen, ende de fententie tot lakin-

ghe vande lefuiten in alle taelen doen uytgaen. De ket-

ters naemenfe ouer al aen voor de waerheydtj de Catho-

hjckend'een fusd'ander foo, naeghefintheydt, 'tmeerder

deel vanden ghemeynen man, die ons niet en kenden,

helde nae hetvonnidcj te meer,om datdierghelijcke mare

in Vranckrijck ende Engclandt achter onfen rugghe gingh.

P.Cofterus fiendc dat ons dele blaeme fchier oft moi- dan-,

ghen teizhen de fchenen mogjht fprinCThen, indien{c onb's- ''^'^'"'^'

beandwoordt bleef, nae wettelijck onderfoeck wedei^ JTL^^
kghti'è ichrifcelijck met eencn toon meer als van fcHigh be^md-

leughenen, in de w-clcke fich den nytfinnighen dronckaert ^^'x'rdt'

vergrepai hadde. Defe verweyringhe ghelijckfe tot blijd-

Tchap van onfe vrienden diende, alloo ftrecktcfe tot groo-

te fchande vanden Magiftraet van Leyden : want zijnde

met de ghetuyghenilTen ( die vcrfcheyden fteden, des ver-

focht , teritondt aen de waerheydt gauen ) aen 'tHof van

Holiandt ghefonden , ende de rechters beroepen om 'rghe-

ftreken vonnilTe te houden ftaen, hebben ftillekens d'ecn

en d'ander de vuyle-bruydt , fonder eens tMndwoorden,

GC bedeckt, en met een heulch doodt-bloeden begraucn. Soo

naiverdween dit gherucht als eencn opgacnden domp voor

aifv^acnfchijn det fonne , en liet de Socicteyt by vijanden al-

/t.ibo wel als by vrienden^int bcfit van haerc onnoolèlheydt.

=."b£fi liii 3 Die
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door de Die en was euen-wel d'ceiftc kladde noch nier, dieon?,

^CclfM
^^ ketterij e dies aengacnde ghefoclic Iiadde aen te Ivwïf^

d^etcn, glien. In dsbcleghei'inghe van Steenwajtk fes iacrcn te yqSv;

ren bliefen d'EngcKchcn acn Mauritius (ijn' oorcn vol, dar
P. Samerius, dic'r binnen was , met de Coningliinnc w.xn.

Schotlandt , Maria Stuart, teghen Elifabeth Coningliin-.

nc van Engelandt aenghefpannen hadde, om die van
kante te helpen. Hy was eenen tijdt langh biechtvader

van Maria gheweelt : hier uyt hadde den laftcr fijnen

ooriprongh ghenomen , en foo veel op Mauritius ghcr
wonnen, dat hy alle goede conditien aen de bele^herd^,^

beloofde, midts fy hem den lefuit Samerium leuerdenuj,^

Macr ditwierdt hem afgheflaghen , als bouen ghefègli^,,

is , waerom hy 'tbefpreeck oock afghingh. Niet te n\i^

wierdter ontrouwe! ijck inde fake ghehandek : want d'En^ l

die nae gcHchen voughcn defen Pater, en foudender op ftasiid^

vat""?
^oe^"^" ^oor "hunnen krijghf-raedt (pits recht oft onrechk^.

Samerlm mede ghedaen hebben \ en hadden de Coninghfche ioï-f^w

ji^ru. daeten niet gheweydiert fbnder hunnen Pater uyt tf^,,

rrecken. Dus wierdthy van Mauritius om der eere willsw.

uyt der beulen handen ghetrocken t die hunne tanden nii..'

allbo verre op fijne doodt ghewet hadden , datter aireede

eenen ionghen fielen-trooller omtrent was , om hem toe

afftandt van fijn ghelooue te vermaenen: den wekken fQQ,j\

gheduerigh aenftondt en riep , Leert de'^a.erheydt njan myy ;

Leert de -^aerheydt nj^H rHy > Samerius nae een langhmoe-
digh ftil-fwijghen, den lecker onder d'ooghen fiendc, doet

den hoedt af, en vattende fijne grijfe hayren , feghtouer

luyde: Als immens d'een by d'ander de "ïpaerheydt haelen fou^ /,,

de
^foo moejleghy die ^m mijnen ouderdom komen leeren.D'En-

.

gclfchen namen Mauritius defe belecftheyt feer quaelijcfc

af, doch moeften ghedultin fijnen wille nemen: hyhad- ,.

de van
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dc van fijnen vader den Prince van Oraignen gheleert, de

leiüitcn meer door lift in'c beJeckc, als in'topenbaer doou

gheweldc te vcryolghen.

Met wat behendigheyt delen 'tghemeyn ballinghfchap ly^oy den

vande Societeyt in't iacr achc-en-fcuentigh door de Sta-
^^""^'

ten te weglie braght,gauen de kromme-fpronghen uyt, die r^ttgnen,

hy met ons Collegie van Antwerpen ten leluen tijde ghe- t'Am-

bruyckte : want uyt deien klauw fiilt ghy den leeuw in vvtrpen^

fijnen anderen handel kennen . Nae d ontij dighe doodt

vanden grooten Commandeur Requefcns naemen dc Sta-

ten vande landen de regeringhe aen . Wie en foude niet

alles goedts van on{ê evghene patrioten verhopec hebben?

noyt en ghingh het ergher j met hun verbondt inde Pa-

cificatie van Ghendt hcbbcnfe 'theel vader-landt in on-

draghten bloedighe oorloghen ghellelc ? 'tEcrfte dat de

Geufen riepen , was : Spaignaerrs en lefiiiten uyt : defc

waercn de ij)linters in hunne ooghen , ende dc fi:ronckel-

llcenen , waer aen fy hen ftleten . teghen dc Spaignaerts

nam den Prince de wapenen aen-, teghen de lefuiten fijn

ghewoonlijck volTen-vcl , om datfe van't volck bcmiindt

wierden. Hy doet onder de handt naedencken ftroven,

dat wy't met de Spaignaerts eeiis waeren , en dieshal-

uen ettclijcke quintaelen poeders heymelijck in ons Col-

legie t'Antwerpen hadden laeten inbrenghen , om een

deel van henlieden die t'onfent verborghen laghen , tot

uytplunderinghe van de ftadt daer mede te verfien. Niet <iaer hy-

fchoonder en focht het grauw , om eencn oploop te-
<"'^ƒ''''^'

ghcn ons huys te doen , ende alles te roouen. Dus ghingh pi„nde-

hct fpel eens op den noen aen , als by goeden gheval de roi,

deure des huys gheOoten was . Een deel ongheiacten ga-

ften meynen de pootte meteenen maft-boom indm vloer

te loopai , om ons allegaicr te vermoorden. En voorwac&
'trton-
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tltondtci: kauiperlijck ghciioeph , en hadde den Gou-
uerneur mee den Schout niet by tijdts inde weere ghe-

weeft, en nae ondeifoeck verklaeie , darter niet af en was
van'c al ghcne men ons naegaf. Hier mede wicrdt hec op-

"kcKdc, 1'oer wel op die pas gheltilt , dan verhief fich fterckcr

met de verklaeringhe dic'r teghen Don lan d'Auftria als

vijandt vande landen uytgongh . Want ghehjck wy voor

fijne vrienden ghehouden wierden , foo hebben fe ons alle

mocyelijckheyt aenghedaen,ten eynde wy van felfs 'eCol-

legie ende de itadc ruymen fouden : fy breken meer als fe-

iienmael op weynigh tijdts in ons huys , en doorfnuf-

felen'c van onder tot bonen; maer noch wapenen, noch

foldaeten , noch gheldt vindende ( datfe wel 'talder-

meeft fochten) metfenfe alle de deuren toe, behoudelij ck

eene tot den uytgangh , voor de welckc fy nodi wacht
ftellen,die dagh en nacht de Patres moeyelijck viel,en hun-
ne rufte floorde . Doch hier door en befweeck hunnen
moede noch nier,om de ftadt te verlaten.

'ieght ons Wat raedt dan voor den Prince van Oraignen, op dat

hy fijn opftcl doch uytwercke ? Hy verdenckt eenen eedc

tot beveftinghe vande Pacificatie van Ghendt: maer foo

wy dc{èn noch af-ilocghen , uyt kracht van onfe Conftitu-

tien, ^'\c ons fcherpelijck alle bemoeyinghemet faken van
Sraet verbieden, vondt hy noch eenen nieuwen tot naer-

der achter-deel van Godt ende den Coningh, die Gheefte-

lijck en wereldtlijck mocllen fweeren teghen Don lan, en-

de allen fijnen aenhangh. Wy en waeren foo flecht niet, of

wy en bemerckten wel dat het op ons ghemunt was,nae-

demael aireede een gocdt deel van d'andere Gheeftelijck-

heyt ( niet teghenftaende datfè van ons ghewaerfchouwc
wierden , dat het op eene veranderinghe van Pvcligie aen-

quam) de huycke nae den windt begonft te hanghen,endc

in

t-üvee

eeden
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in plaetfe van hunne fchapen voor te {laen,met de woluen
te huyien. Soo dan, als ons deièn eedt voorgeleght wierdc, jie de

andwoordde den Redteur P. Reynerus Reyneri , dat het Soctetej»

ons door de Conftitutien vande Societeyt ongheoorloft:
J^^^^'

was dien te doen ; voorders dat hy teghen den oploop der

ghemeynte ( waer mede Icheen dat hy ghedrcyght wicrdt)

op de Godtlijcke ghenade betrouwde , diehemende de

fijne totter doodt toe in fulck eene gherechtighe weyghe-

ringhe niet en foude ontbreken. Om demoedigheyt van

dele woorden , begonlbnen , door het opruyen vanden

Prince van Oraignen, de Patres nu meer te benauwen, en-

de onder den man van onie aenftaende doodt te mompe-
len : 'twelck als onfe vrienden ghewncr wierden, maeck-

tcufe Too veel by de Heeren , datter dry van de wel-ghe-

finde ton ons quamen met den eedt, die nu fchier van alle

de Gheeftelijckheyt ( uytghefondert de Minder-broeders,

die neffens ons ghetrouvve bleuen ) onderteeckent was ; (y

braghten met fmeecken en bidden alle mogheiijcke rede-

nen by, om de Patres om te Tetten, Dan al te verghecfs,

mits daer interell van Godts glorie aenhingh. 'thooghfte

dat fy verkreghen, en wy gheernetoellonden, was, dat wy
ons , behoudelijck het wel-vaeren vande Catholijcke Re-

ligie en de hulpe der fielen,voorders gheene faken van oor-

loghe en fbuden onderwinden.

Maer hier en waeren de Geufen niet mede vernoeght, wner-

die 'sdacghs daer nae op Pinckfter auendt , heel vroegh in
''."*'^('''^'

den morghen-ftondt 'tCollegie quamen bcfetten met lalt J-ftlvo

vande Heeren ( foo fy hen lieten verluyden ) oni de lefuiten -vande

tot eenen toe allegader uyt te hongheren. Sy ioe^hen de ^^''^''

kinders uytdefchole, en'tvolckuyt de kerckc,fy floegheii

cene latte voor 'chuys, als offer de pefte ghcweeft hadde,

endc en lieten iiiemaudr uyt ofcingaen. In defc»! voeghen

Kkkk liep't
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liep'c afop Piiickfter-auendt. Op den dagh van 'tHooghJ

tijdt felue luydden de Patres een' half-ure langh hunne
kloeke , om Ivolck nae ghc\yoonce te kercke te roepen:

"twelck foo het met hoopen aenquam , ende van 'tket-

ah ooch
^^^^'^^'^ ghefnorre gheftut wicrdt, foudeu jjykans meerderen

de ken- oproer tuilchen de partijen ontftaen hebbai. Doch den
^•" Borgher-meefter een goedt Cathohjck man, die'rtcn aen-

gangh quam, flichtede de fwacrigheyr, en iocghdecaiiae-

lie van daer: maer hy hadde nauwehjck dcnrugghe ghe-

keert, of fy enkomen met een meerder diebaer weder
aen, en trecken oock hunne deghcns, met dreyghementen

van inde kercke te vheghen, en ghewekaende lefuitente

difhc-
^°*^"3 welcker laetftcn dagh nu vcrlchenen was. Men

vvdt loopt den Borgher-meefter nae; maer defen nu ouermani:
4om, vande menighte(dieghecn ghehoor en gaf) mocfteièW

aen't oproer wij eken ,^ en üch veriehoonen, naedemael

daer gheen ontfaghen was^ ende den Prince van Oraignen

aen't ghepuffcL den voet hier in gaf; dat fijne maght
ende authoriteyt oock mede ten eynde was. Dus 'tftr-

moon ende de laetfte Miflè nu uyt zijnde, vaüenfe met ge-

weldt inde kercke , fpannen hun roers, trecken hun rapiers,

««yi'-Zj/f-omringhenden Redeur: den weicken, foo iemand t van,

"LT^ d andere Patres wilt teghen den op-val verwcyrcn, wordt

Tatery vande onverlaeten door de facriftie ende den hof tot int

huys toe met verfcheyden m.ufquet-fcheuten vervolghf;

daer hy euen-wel ongheraeckt af quam by de refte van

'tCoilegie, de welcke aireede op de bouen iaele Verfaemt

was, om de doodt (waer toeiê malckanderen met omhel-

finghe van een' ongheveyfde liefde verweckten) kloecke-

lijck te verwachten. Onder-tulTchen worde P.Boccatius,

(die de beeldt-ftormerije van Leeuwaerden lbo vromelijck

wederftaen hadde ) indachcigh dat den kop met het H. Sa-

crament
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crament inde kercke ghebleucn was, ende glieene peiij cke-

Jen ontfi-nde, dringht dweers henen door de ghewapen-
de mannen , langht hem vanden aucaer, en keert nae fijne

medc-ghdellen , bjijuendeelck een, die die vry-moedigh

fluck aailagh , oft vcrllaeghen ouer fiilck een' onverfaeTt-

heyc, oft door Godcs teghenwoordigheyt maghtcloos en

belben.

Ter wijle dan dat de lammerkens met hunnen herder

de vlcefch-bancke verwachten,om (ghelijck't ficli liet aen-

fien) eerlVtij drs ghekeclt te worden, maken hen de foldac- f''*^^" •

ten meefters van't huys , en komende ter plaetie daerfe ver-y?fri van.

gacdcirt waeren , onderraden die Teer nauw, van onder tot^'^' ^^y^'

boucn : 'tw^lck ghcdacn, leydenfc ianghs de flicrillie door

de kercke mer eenc ilille trommel uyt nae de Schelde. Nae hyde» de

een vacndcl dat voorghingh , volghdcn de Capiteyns en- P^'''''"^^

de andere officieren, tulTchendeie ende de ioldaeten in'f'"^
^"^'''

midden de Patres rondom befet. Acn't waeter wordenfe

wederom een voor een fchcrpelijck onderfocht, ofse iet

mede ouer hen droeghen-, maer watic klopten oft talleden,

en konden euen-wel, noch doen, noch te voren,den voor-

noemden kop achter-haelen-, Godt niet willende ghedoo-

ghen, dat het broodt fijner licfilerkinders vande onbe-

khaemde honden mif- handelt loude worden. Sybleueii

eene goede poofe op de Schelde nae't tije wachten, om
met den cerften vloedt nae Mechelen te vaeren.

Hier bci^hint nu den vos wederom fijnen aerdt in't

werck te ftellen. Den Prince van Oraignen , die (Mt al be- ^^^

ftcken hadde, ontbiedt Ianghs den eenen kant aen die van .^^^J

Mechelen , datfe ons wel moghten inlaeten , dan als een voightfe

weder-willigh ende uyt Antwerpen ghebannen volck,
''^'^'^ ^^'^"

niet en fouden by hen laeten vernachten. Aenden ande-

ren kant feyndc hy feftigh ruyters uyt, dicoas nae 'ever-

Kkkk z drijf
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'dien ver-
^^^^^ "X^ ^^ ^^^^^ ^'^^^ oiider wegheii allegader fouden

»»Mr</tf».- nederhouweii ende matfen. Doch Godt bewaerde de fij-

ne; want foo hen den Magiftraet van Mechelen dorden
doch dit vanden Prince nu voorghetefen 3,,

ende fylieden aile 00-

Verlott
ghen-bHcken de doodt voor ooghen hadden , om eerft-

voets buyten de poorte vermoordt te worden^ quam daer

een cornet peerden by bevel vanden Archf-hertoghe

Matthias (aen wien des Prineen fnycken aheede ontdeckc

waeren ) uyt Lier ghefonden , van ons onverhind'ert nae

Louen teghekydenr'twelck eenen dagh oft dry daer nae

ghefchiedde ( want die van Mechelen de meyninghe van

Matthias nu verftaen hebbende, vry wat fchoonder fpraec-

ken, en uytfteWan rijde goiien) als wygheHjcker handt

inet de Minder- broeders ( die de felue kanfle f^Antwerpera

onderftaen hadden , ende in de felue herberghe by ons te

Mechelen ghedronghen waeren) ghetrouwelijck tot half

weghe ghebraght , ende aldaer aen twee hondert pcerden

ende foo vele voet-knechten ( die van Louen te ghemoete

ghefonden waeren ) met eer-fcheuten en bly gheklanck

vande trompetten aen weder fijde ouergheleuert wierden^

Den Gouuerncur verwachtede de ballinghen buyten de

poorte der ftadt , ende nae dat hyfe met een eerhjck onr-

hael bewellekomt hadde, Icydefe met een* al-ghemeyne

blijdfchap des volcks ^ d'eene nae hun Cloofter, d'andere

nae hun Collegie, op den .ii. Mey van't iaer 1578.
hyfoeckt Middeler tijdt was den Prince van Oraignen beiïgh om
ver- ^^ wel-ghefinde van Antwerpen , die hem den wijt van
Jiheeutit. ons ballinghfchap gauen, met ghefochte redenen van Staet,

( die hy oock fonder befluyt liet in*t licht gaen ) te ver-

bloemeuj dan Godt dede onfe on fchutt langhs eenen ande-

ren kant, met eenen flagh van fijne rechtveerdigheytj te-

ghen eenen onyerlaet uydDcrften. Nae dat wy nu verdre-

uen.
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uen, eiide 'cCoUegie met de kcrcke gheplunderr waeren, Strafe

wicrdter eenen rabaud ghevonden , dk om fijns ghclijck

glieboefce te vermaken een fchimp-fpel aenftelde, dat hem lal^d

op den feluen dagh noch ten naghelen uytfwoer- Hy floot

fich binnen de deure van't Collegk , en ftack een bulTcl

ftroys met een wit roeyken ter venfteren uyt : frjne mede-

comedianten^d'een voor en d'ander nae, qiiamcn kloppen;

om in tezijnj aen de welcke hy t'elcke reyfe met een luyd

ghelach voor andwoorde gaf: Vl^at duyuel T/a/f hier al t&:

kloppen ? enfetghy met "^ut teecken datter uyt/leeckt ? alle die-

bier ghe'^oont hebeen, "KJjn tot eenen- toe 'uande pejlilerrtie ghe^

Jlaghen. 'tSpel ghedaen, keert den fpot-voghel nae huys, en

met hem de Godchjcke wraecke op de hielen: want op

den feliten dagh^^daerder anderffins inde heele ftadt gheene

fieckte en was, wordt hy aehterhaelr,. endc fijn huys vande

pefle gheraeckt.

Vele dierghelijcke vervolghinghen hebben wy elders ^i^rge^

gheleden , inder voeghen datter van feuen Collegien niet
l^l^l^i,

meer als twee, te Lonen,. en te S. Omer ouerbleuen. 'Xcghmgetiy

Maellrichtkreegh den Borgher- meeftcr k\\\c een fofflet ^^^^'Z-

'vanden Gouuerneur ,om dat hy fich teghen onfe uytfeyn-

dinghe Helde. Te Brugghe quamenfe ons nu met bloote ^« -Sr*^-

poignaerden van binnen, dan met vcrfcheyden mufquet-^^
^'

fcheuten van buyten , en andere ontuchtigheyt foo langh

quellen,dat wy ten laetftcn door beuel vanden Magiftraet

de Iladt ruymeti moeften.Te Nimmcghen wierdt P.Leo- f? Nim-

nardus Keflelius niet alleen uyt het huys, dat ons de '"^•2 ^'""

moeye van P.Petrus Canifius wettehjck ghegheuen hadde,

macr oock uyt de ftadt metP.Ioanncs Aftenfis verdreiien.

P. Aftenfis wafTerniet langh te voren Choor-deken ghe-

weeft, en nu Tedere fijnen iugangh inde Societeyt, van

Geulen weder ghekeert, om de borgherije int oudt ghe-

Kkkk 5
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iooue teghen fbmmighe nieuw-gliefinde vanden Magi-

ftract te verftercken : waeu mede foohy onveimoeyelijck

befigh was, wordt van fonimighe boenen aenghctaft,

endc ter ftadt uyt nae een bygheleghen bofch ghelleurr,

dacrfe den weerdighen man fijne kleederen uycfchudde-

iden, ende deerlijck (hoe wel met fijne groote vrcuglide,

tlathy voorden naem Christi verlmaedtheydt moghc
lijden) met doeken fjioeghen.

vrreet- In alle dek ouerlaften bleef de wreedtheydt der ker-

&7r''^^^" noch al buyten de paelcn van bloedt-ftortinghe,

maer onlanghs te Maeftricht heefcfc den Commandeur
Golfteyn heel oiier fchreue doen loepen. De Socioteyt

die bleef daer nu in 'c vijfde iaer, volghens 'tbefpreeck

vande Capitulatie , in haer Collegie ende ghewoone-

Jijckc dienften, niet fbnder vrucht en bekeeringhe van

cenighe merckelijcke hoofden. Hoe foude de ketterije

doch voor haer ooghen dit konnenfien, en langher lij-

den? men focht maer den klippelom den acrmenhondc

te flaen . Daer was verraedc teghen de lladt ontdeckc,

hier moelfmen de lefuiten ( kofte wat wilt ) by fchuldt

oft onfchuldt, met \ii\ oft gheweldt , intrecken om
plichtigh vande ondaedt te maken.' Dus tijghtmen hen

op, niet datfe 'tfluck aengheleght, maer immers kennillê

daer van ghehadt hebben. Wat moeyten wy door Co-
ninghen en Princcn deden , noyt en heeftmen de ghc-

biedende Heeren konnen verwillighen , datfè in eene foo

ghewightighe fake by vorme van recht louden voort-

gaen : fy voeren mee hunne bitterheydt door : 'twas ghe-

noegh dat Golfteyn fijnen bloedighen moedt door een

^^^'^"''Manahfaem vier acn de lefuiten moght koelen. Dus pij-

va!L" nignt hy eerft P.Gerardum Pafman,daer nae Philippum

dMaef- Nottin, ettclijcke uren inet guouwfaeme tormenten, ten
mcht,

l^etften
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laetften oock P.Ioaniiem Baptiflam Boddcns, ecu trefFe-

lijck man, die'r Redeur en van groocen acnfiene by den

Gouuemeur was, omtrent de vicr-en-twintigh ur^n^dagh. dü hï ptj~

en nacht langh , {onder ophouden, in ccncn ftekenden"'ó;'^''»^«

hals-bandt, op eenen fcherpcn dry-voet, vooreen onghe-
''^'^'

naedigh vier, waer mede hy hem allenghskens tot kif-

fens toe braedde. Dat de Broeders in Chrifto, fbo [y hcii

noemen (die dit feyt nae der handt met ghedruckte leughe-

ncn hebben ghefocht te verrchoonen ) nu eens bykomen
met hunne Ueue faechtmoedigheyt, en d'Inquifitie blae-

men, ecncn Golfteyn fal alle de beulen van Spaignea

befchaemen. Nae duidaenighe tormenten heeft hyfc doen f„ ^^^^

onthalfcnj allle van te voren allegader op'c fchauot hun- o»thaU

ne onnoofelheyt voor Godt ende de menfchen opentlijck
-'''''•

verklaert hadden. Den Reóleur P.Boddcns nu verwelèn

fchreef" den naevolghenden brief aen den Hcrtoghe van
Bouillon Gouuerneiir der Ihadt ( wiens afvvelèn de wrcet-

heydt waer ghcnomen hadde ) uyt den wekken' men de

wacrheydt {peuren kan , indienmen immes-'s ghcloouai

wilt aen een Religieus man , die nu ter doodt ghingh,

om fijn leuen voor de vier- {chaereGodts te verandwoor-

den. Zijnde nu ter doodt n^er-^efen , hebbe my njerfloudt defe Brief

"Voeymghe letteren Aen V.Excellentie te fchrijuen , om die te be- '^''" ^•

dojicken -voor alle lonfte ende eere die ick^ hier teMaeJlricht <-UAn J^^ ^^
htter ontfanghen hebbe.lckj-verklaere dat ickjtltoos eenen jèer ghe- Gonuer-

troti^m enfeer onderdaemgen dienaer <-van V. Excellentiegeloeeft "f'Z
^"/^

hen, en diesktluen bidde de felue, datfe ghedient zy njoor cene loyu.

ghe't)tjjè "ivaerbeydt de/e Jake te gheloouen, die icl^ op mijne ja-

ligbeydtj ende op de ghenaedighe fententie Godts (die my bin-

nen luttel uren te '-verdachten flaet) 'Zia/lelijck^'-uerfekeres dat

tck^ T/oor dontdeckinghe a,'.tnt ferraedt ('f^elcl^Iun Landtf-

man aireede met d& doodt betaelt heeft) int rmnjle noch di-

reek-
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reSIelijck^ noch indireSïelijck^ iet da.er afghe'^eten hebbe , ^veel

min dat tcker mede [oude ghemoeyt gheleeeH hebben : dat ict^

foo menighlperuen aen V. Excellentie mondelingh <-uerklaert

hebbe y hoe ejghentlpjck^fulck^met onfe Conflitutien Jirijdt ^ crt

Tfa^ defelue ''uer'vremdt ü^ Hwr opgae ick^flemen^ en tot oor^

kgnd der tpaerheydt kuffe met alle rechtfinmgheydt ende eeV"

hiedtnghe de handen ijan V. 'Excellentie. Den aiderghetrow^flefi

en meefl'<-uerbonden dienaer loannes Baptijia ^oddens. Ick^bets

ghenoodtfaeckt door de handt njanden cippier te fchrijuen^ naC'

demael de mijne door^tpijmghen onghebrHyckslijck^ghe'^orikn /ƒ,

uyt Maejlricht demo.lulij i(>^%.

Dieper en wil ick dit perck niet intreden,clat nocli werm
h vande verfche moort/c onnoofel bloedt dac noch roockt,

verdient eene vromere penne, die mctter cijdc elders fal op-

ftaen , om de kloecke kampers te kroonen. Die en moghc
hier niet verfweghen worden, -om te betoonen , dat het

onnoodigh is verre buyten 'slandts ouer zee den lauwer-

tack van martelie erghens in laponien te gaen naeiaghen,

die ons de Caluiniften veel ghereedcr t'huys op on-
Tïiganl- {^n eyghen bodem weten te bieden. Hoe wel ( om die
"^^ '^ met een woordt in't voorby-gacn te raken ) de Hollan-

nis apiid dcrs een groot deel- inde grouwfaeme laponirdie vervol-
laponios ghin^he hebben. Wy leefdendcr heel gheruft , tot datfc
duin- '^-?. .^._- &>.
phis li.

de Heydenen en hunnen Keyfer quamen wijs maken, dat

c.4. wy onder het dcckfel des gheloofs nieuwe Rij eken waeren

j^^^r^^ komen foecken , om die acn den Coningh van Spai-

derSocis- gucn tondeTwotpen. Hier uyt ontftonden de brandt-fta-
tnt rot ^en en moordt-kuylen, diefe nu als fraeye Chriftenen

iLdtfcle
^^^^ komen voor kortf-wijle aenfchouwen. Doch, voor al

Cabtim- den haec dienfe ons draghen , en voor alle de vieren diefe

J^"- ons ftoken, en fullen wy anders niet doen, als a^ierighe k^-

zo. ^^ van allerleye wercken van liefde op hunne hoefden n^er-

^ade-
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gitderen. De kerckers van Brabandt nae hunne ncder-laahe

vanCalloo,ende noch daghelijcks die van Wmocs-Ber-
ghe en Dnynkercke

,
ghetuyghen ghenocgh mer wat eene

ghedicnftigheydtdeghevanghenevan ons voorkomen,en
nae vermoghen gheholpcn wordai. lek laete llaen met
wat pcrijckcicn en moeyce men hunne faligheydc in Hol-
landc felue gacc bencerilighcn. Nae alle weicke ghcette-

hjckeen lichaemchjcke bennheniaheydt, indienfe euen-

wcl(ghelijck *tfchijnt)onrc vijanden willen zijn en blij-

«cn, lullen wy den ftiijdt moeten ghedooghen, cndeelck

voor ons hooft, toe ieder een van henlieden defe woorden
vanden H. Hieronymus ghebruycken : 7w ff» /7««r f» y^/ ^d Ruiii-

KÏ(t: met nj niet konncn ghedra^hen , dat ick^ den ketteren fpae-
"^""'

ren, ende my feluen met CathoUjck^ betoonen en joude : in^heval

dit de reden 'Utm ons njerfchd ü ,
jleruen kan ick^ maer niet

fioijghen.

Vande ketters ( daer wy gheene beteringhe af en ver-

wachten) is d'ongunfte,iae de vijandtfchap, al mede onder
de Catholijcken gheraeckt:wclcker vele, 'tzy uyt onkendc- DeSene-

fchap(die onminne maeckt) 'tzy uyt mocdtwillighe hoof-
^J/„^f'

heydt (dat wy Godt ende den mulder lacten fcheyden
) c.ttho-

de wapenen van hunne partijdighe tonghen dies te fchac- l'j'^k".

delijcker teahen de Societeyt aenghctrocken hebben, hoe-

men klaerder in't exempel van onfen Saligh-makcr fien

kan, datter gheenen haet bitterder en is, als van (ijn cy^

ghen volck , €n vande Gheeftelijckheydt onder malckan-

deren.

Sedert dat wy in Nederlandt zijn , noyt en iiTcr fchier

iaer Tonder eenioh onweder hier oft da:r voor-by ghe-

gaen . Vanden oeghinne af ftonden de winden tcghcn

ons op te Louen. P.Wifchaiuen wierdt gheblaemt. Pater '^^-:''«''»>

Adrianus ghekèrckert , de Paftoors ftaecken de hoof-dcn

Lin t'fa-



(^54 EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT lESV.

tTamen otn oafe dienften te verhinderen, men fchreef

nichtbaere boecksken.s,men verboodt de fcholen, men bcr

. l^ftede ons met foldaten , men ruyde de iongheydt teghe)n|

ons op , ouer al fochtmen ons mondelijck en fciiritW

lijck te laken. Hondert iaeren heeft dit gheduert , ende

noch en is't gheen eynde. 'tHeel landt door , maetbe*

iï^^r»
fondcr t'Antwerpen , wacren wy Duc d'Alue ende fijr

'nen foon Fredericus in den wegh . Den Bifchop Soa-

nius ende den Magiftraet, andcrffins wel tot ons ghc-

findt , weken aen fijn' af-keerigheydt : defen weygherde

ons de wooninghen , dien ontnam ons "^tghcbruyck vi^nde

capelle : inder voeghen , dat wy dry iaeren langh bijyten

'shiiyfè van d'eene plaetfe op d'andere moeften gaen Mille

lefen. Tegen welck interdiól/choóndatwyeene Paiifelijc-

ke buUe verkreghen , om, onaenghefien den Bifchop,.dc

capelle t'huys te ghebruycken-, foo hebben wy nochtans de
hcufcheydt voor ons recht: ghcftelt , ende de fake uyt eer-

biedinghe tot eenen beteren tijdt laeten h^nen fluyeren.

Onder-tiiflchen wafler ghewagh onder fommighe hoof-

den, darmen deiê nieuwe Orden niet en behoorde t'aen-

veerden. Van wekken inhoudt al mede de brieuen waren,

die dcn'Goiuierneur van Antwerpen Fredericus Perenot-^

tus aen den Magiftraet fondt. Doch hy veranderde eer

langh van ghefintheydt , als hy uyt fijnen broeder den

Cardinael Granuel verftondt, wat eenen goeden dienft

de Societeyt t'Antwerpen aen de gheplunderde borghers

Plunde- vanMechelcn ghedaen hadde. Duc d'Alue hadde defè
zmghe

£j.^^ ^Qj. i^^^jyj. ^^j^ ^ji^ krijghs-vokk ghegheucn , ten eyn-

A^eche- de de fware ftrafïe van eene wanckel-moedighe lladt
(
ghc-

^f»- lijck hy verhoopte) alle d'andere foude in bedwanck hou-
den, en met een vafte ghetrouwigheydt in haerefèhul-

dighe ondcrdanigheyt fta:pclen. Dus wierden allckercken,

cloo-
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cloofters ende huyfcn deeilijck berooft , ende de pliindc-

ringhe i'Antwcrpcn voor eenen kleyncn prijs veyl ghe-

braght.-'twelck onfe Patres ficnde, hetbenuyt mcde-lijdcn^^/jf^««.

eenwerck van Chrilklijcke liefde beftacii , en verfchey-/'i'^9'^'

den rijcke coop lieden uytghemaeckt , die 'tgoedt ten
J/^^

^'

leeghften inkochten, en voor 'tfeluc gheldt ter minfler.if» ^^

ichaedc aeii de cyghenaers wederom ouerlictcn . Deni^'f^*"-

hecleii kcrck-roof wierdc oock dooreenen van on{è Pric-
^'^ ^'

fters achterhaelt, ende uyt de handen vande foldaetcn ghe-

krcghen : bouen dien cenc merckehjcke fomme gheldts

door ons ingheuai en toedoen vande Antwerpenaers by
den anderen vergadert , om den meeften noodt van hunne
ghcplunderdc ghebueren eenighfïns te verlichten. De-
le onfc bermhertigheydt gaeyde foo wel aen den voor-

noemden Cardinael , die vooi; defcn Archsbifchop van

Mcdielen gliewecft was, dat hydoor fijnen broeder de

Socicceyt dacr van dcde bcdancken : den welcken by dcfe

gheleghentheydt van dien lijdt af onfen vriendt bleef.

Beter werck en konden wy in {ukken gheval niet doen,

en nochtans en heeft het de quaede tonghen der wangun- wordt

ftigher niet moghen ontgaen. Eenen Religieus vergat.f'''^^'^i^-

fich foo verre op den preeck-ftoel , dat hem den Bifchop

Sonnius met'tCapitel den mondt fnoeren moeftc,
'^' Hier mede en hiel den laller euen-wel foo niet op , of

naer en wierden menighte van fabelen onder de ghemeyn-

lè eeftroyt, ende door eenighe vande Gheeftelijckheyt be-

veftightjdat wy de vrouwen leerden aen haere mans we-

<lerfpannigh zijn , ende onder den fchijn van heyligh-

hbydt t'onfen huyfe difciplincerden. Dit ièvdemen op aile

vit^aghens en fchepen, en wierdt nu voor ghewis ghehou-

dai : inder voeghen dat men oock op den Magiflrait

trnftelijck vcrfocht, te willen dit gherucht in achtinghd

Llll z, ne-
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nemen , en neerftelijck onderfoxkcn . Dach , dien was
•wijfcrals fulcks te gheloouen, en liet alles op fijn beloop.

Macr foo de nijdigheydt hier mede noch niet vernoeght

en was, heeftfe ons door de ielue vijanden langhs eeneii

DcSocf-e- anderen wegh aenghetaft.Wy ghebruvcktcn byghedooghe

T\7'"h
^^ k^^'^^^ vandc Lieue Vrouwe-broeders, en ftelden die op

zande ^'^^^ grootcn toe-loop van't volck,*twelck nae oniè dienften

L.Vrou- ende prcdikacienquam. Dit fèurderommighe andere, die

Ycrs^ver
"1^^ en konden ghelijden dat de fonne in't water fcheen,

Uuru: ende dat felfs oock eens anders mans kercke door ons weL.

varen foude: daerom ghinghenfede Patres,onder den deck-

mantel van fchandcjteghen ons opfl:oken,als of hunne eere

grootelijcks daer mede verkort wierdt, dat cene oudeReli^

gie(ghelijck fy waeren)haeren luyiler en byftandt van nieui-

we aenkomclinghen moefte gaen haelen. Sy vermoghten

foo veel by hen/datfe ons op eenen onbequamen tijdt liuiii-

ne kercke opfcyden , ende op eenen fchup-ftoel ftelden-.

Noch en is dit niet ghenoegh gheweeft aen d'afkeerigh-

heydt. 'tis omtrent vijftigh laereri gheleden , datle't met
allerleye blaeme lbo bondt maeckte, dat den Bifchop ghe-

noodtfaeckt wierdt onfe omioofelheydt met een openbaef

oorkondt van ghetuygheniife rchriftelijck voor te ftaern

waerom wy ons te min verwonderen, al blaeft den felaen

"windt by wijlen noch al t'Antwerpen, hy heeft nn by de

tachtentigh iaeren in dat gat gheftaen. '

'tGhene tot noch toe bygncbraght is , wierdt fchicr al

in't ghemeyn met eenen blinden aenftoot ghedreueiijfoni

der eenigh wit in t befonder teghen de Societcyt voor te

^^^^^^j_ hebben. Tiiflchen beyde zijnder verfeheyden partijcnopi

tinihe gbeftacn, waer van d'eene onfe leeringhe, d'andere ons lo-

V"'^^l uen en manieren laeckte. Een vermaert Doótoor van Lo*

jJJJ*^

* uen hadde moeten by bevel vanden Paus fommighe fijne

leer-
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leer-ftLickea opendijck afgaen in'c bywefcn van P. Fran-

cifcus Toletus , doen noch lefuic , maer korts daer nac

Cardinael, die r als Apoftolilchen ghefandt daci toe ghe-

Ichickt, ouerftondt. Dit konden fommighe vandeTheo-^öo»- de

logifche Facnlteyt niet rwelghen,ronder de fchande op ons ^'*'"'^j-

te verhaelen.Om hun hayr dan wederom te krijghen, Ipan- Thcoll.

iienfe t'famcn teghen P. Leonardum Leflium aen , en uzc-g^^intcti--

ken, noch ter goeder trouwe , noch ten rechten verftande, '^ ^'"*^"'

cen-en-dertign voorftelhnghen uyt fijne fchritten , die hy

vande predertinatie,ende andere d:erghehjcke puncen,aen-

gaende de voor/ichtigheydt Godcs in't verkleien der men-
ichen tot de glorie, voorgheiefen hadde. Dele gaenfe. Ton-

der den man tehooren fprekcn,niet allecnlijck vermaken,

maer Gock verwijlen, als oHè niet Carhohjcken waeren,

ent ghemeynfchap met de Pelagianen ende Semipelagia-

nen hebbende , teghen de waere leeringhe vande H.Kerc-

kc ftreden. Sy braghren hun opftcl foo verre, dat hen Bi- ^'«

""^J-

fchoppen, Prelaten, en vele treffclijcke mannen mede-vie-Zp///^^"

len , en teghen Lcflium onderteeckendcn. Hier mede niet«« tegen

te vreden,trocken aen hun fnoer d'Vniuerfiteyt van Doiiay j'^-^"^*

( de Sorbona van Parijs bleef weygherigh) en ftellen tcnz itrulc'

befondere letTe teghen hem op . 'ris te verwonderen , wat i^«f«,

een' opfprake,iac oproerjdefe hafpelinghe 'theel landt door ^" ^V'
maeckte^ als den Prefident Pamele, ende meer Raedrs- r^v; 1,4»

hceren, neffens een deel vande Bifchoppen met ons , an-^'""'J'-

derc met d'Vniucrfiteyt hielen . Onfe vrienden Ih'af-

ten de heufchcydt , met de welcke de Societeyt hier in

voortghingh , en feyden , dat het tijde was om iiyt te fien,

en fijne tanden Ee toonen^als dufdanighe dogghen ende ou-

dei honden begonften te ballen. Maer de voorfichdgheytwör/<é-

van Lcffius , die te Roomen in voor-raedt was , heeft de "^?^-".^^'

donckcrc wokken haeil veriaeghr. Hy hadde fijne voor-I*^"/'

:..; LI II 5 flcl-
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ftcllinghcii dcrwaerts aen oiifeii Eerweerdighen P. Generacï
wiens ghdonden,den wclcken de felue aaiden Pans Sixtüs den V.

iirhlu ^"^^^ ^^'^^^ ^^'^ klocck Theologant was ) en defen aen de ver-

gwdt gaderinghe der Cardinaclen aendieneiidejwader eendragh-
viridt, telijck ghcflocen, dacfe van goeden aloy waeren, noch iet

teghen de Cacholijcke Iseringlie der heyligher Keicke en

begrepen.DuSj om voordere Icheure te verhoeden, ende de

verwaentheyt van foo blinde Ccnfêurs nae eyfch te verne-

deren, foo ïchreef den Paus aenden E^ifcopus (^alatmus^ dat

hy fich met alle vlijt van Geulen ( daer hy Nuntius was)

nae Louen begheuen foiidc, ende in fijnen naenl 'tgherefen

ghefchil voor denApoftolilchen Stoel trecken,noch eenigh-

flns ghedooghcu , dat de ghefchillen ouer de punten

des glielüofs van eenighc andere Bifchoppen, als vanden

pppcrilen (die inde plaetfe Petri is ) nae oude ghewoonte
der heyligher Kercke gheoordeek fouden worden. Mët dit

bevel komt den Calatinus op't fpoedighiie na Louen,roepc

de partijen by den anderen, en toont fijne credentie-brie-

uenjde welckenu voor oprechte en ghetrouwe van weder-

zijde aenghenomen zijnde, foo heft hy fijne reden op met";

een groot beklagh teghen de Faculteyt, datfe haeren voec

op eens anders mans eriie gheftek , ende haer vérilout had-

<le bouen maghceene fbodanighe fake t'onderwinden, die

den Paus alleentoellondt te bevonniflen ; te meer,datfedit

acngherecht hadden fonderLeflium eens tehooren fpreken,;

ofc de verwefene voorftellinghen ter deghe t'onderfoecken.

en vatidï Nae defe vo©r-reden begheeft hy fich voor goedt om "tghe-
iV"«Kn;« fchil te doorgronden: 'twelckbevindende dat het eoiveeri-

'

^oJn'' digh met fijne Roomfcheonderrichtingheouer eenquam,''

v-jordt, foude daedelijck 'tgheraemde vonnide voor Lelïius endc^

de Societeyt uytghefproken hebben ; en hadde den Archf.

bifchop van MechelenHauchinus,foo wel om fijiVeyghene
'"

ni .: ,. ( want
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(wanchy defakc vry wat fterck ceghen ons ghedieucn haJ-

de) als om anderer Birdioppen, ende der Vniueificeycecre

te bewaeren,niet tulTchen beyde ghekomcn,endeden Nun-
tius ghcbeden, dat hy fich in plaetfe van rcchter,als midde-

iaer tot een accoordt wilde laeten ghebriiyckcn. Dus heeft

hy een fcherp ban-fchrift opentlijck verkondight teghen alle

die ghene , die d^eene oft d'andcre partij e van ketterij e ofc

dwaelinghe in volghende tijden foudederren betichten. In <

wekken excommunicatie-brief foo hy de woorden van-
^^'J^

den Paus Sixtus tot cerc van Lefïius gheftelt hadde , is de klam.

Iceringhe vanden goeden Pater ende de Socicteyt in hae-

ren goeden roem ghcbleuen. Inder voeghen , datd'onbe-

dacnthcyt der ghener wel grootelijcks te verwonderen is,

die nac tverloop van dry-en-vijftigh iaeren ( als wy nu
meynden buyten nijt en ftrijdt met vreughdcons honderfte

iacr te vieren ) d'oude koeye noch eens met mif-verllandt

van ecnen nieuwen Auguftinus uyt de gracht haelen : de

wclcke doch voor niemandt waerfchijnelijck meer en fal

ftincken, alfmenfè falbeghinnai t'ontleden, als voor d'uyt-

grauers felue; teghen de welckc aireede een groot voor-oor-

deel vanden Paus ghegaen is,als hy den bocck heeft doen
verbieden , diemen met foo vele krom me-fpronghen in't

licht ghedronghcn heeft, ^tls ghenoegh vande leeringhe.

Op ons leuen zijn tweederhande fchichten aengheko- Be So-

men , d'eene van ghierigheydt, d'andere van hooveerdigh- '""C''j

heyt, als ofwy onverfaedelijck van goedt en van ea-e wae- gZelkt
rcn^ D'eerfte vloogh ouer zee totd'ooren des Coninghs »«^' be-

toe : by den wekken wy dies aengaende foo bsfchreuen j'"^^^^*"

waeren, dat hy beuel aen fijnen Raedt te Bruflel fondt van
''^''

op ons inkomen te letten . Maer als hy nae een nauw-
fpeurigh onderfoeck vanden heelen tijddij eken ftaet on-

fer Prouincie beter onderridit was, ende dieshaluen by laft

... vaiKleii
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vanden Prefidcnt Pamele vier mannen uyt den Secreten
vf)/c,!»öof p^at'dc gheftelc wiealea , om onTe aermoede met eenighen

TccreTen
^"^^'i^^''"»-'^ voiidt van uoodighc middelen te verfien; heeft

Jtaedt, hy lichnict alleen ouer d'ontijdighe fame-1'chenders endc

aenklaeghcrs van onfe ghierigheyc verbolghen; maer op
den voor-flagh vanden ghevonden middel,die hem vanden
Piince van Parme ende den Prefidenc ouergheibndai was,

fchrifcelijck mcc fijn cyghen handt fommighe punten toe

onfcn voordeele aengheteeckent. Doch den goeden wille

vanden Coningh en hadde gheenen voortgangh, ter wijle

daer erghens wederom eenen fwerten hondt tullchen bey-

de liep^ die fijne brieucn twee volle iaeren op hiel; waer
door gkcichiedde ( foomen middeler tijde b^gonft te han*

delen van ecnighe Serainarien tot opvoedinghe der Pa-

ftoren te (lichten) dat de Societeyt ter fijde gheftelt, ende in

liaere aermocde ghelaecen wierdt.

ontfcght \Vy moghten foo ghierigh ghcweeft zijn, wy hadden

enTre-
'^°^^^ ^^" deel Priorijen, Canonickfdijen, ende andere Pre-

(jendai: benden aenveert, diemen ons alleflins voorfchoot, iac

oockfochtfouerdringhcn^dan onfen Prouinciaei P.Cofte-

rus fiende, dat fulcks groote opfprake ende onminne van-

de Prelaten en Capitelen veroorfaken foude, heeft de

Heercn grootelijcks bedanckt , ende den goeden naem van

fijne Religie voör alle rijckdommen gheftelt. Dit wierdt

vande verftandighe feer wel ghenomen^ nochtans bleePer

altoos eene c|iiaede wortel inde herten van d'ongunfti-

ghe, dat wy rijck ende begheerlijck waeren : Hun ghc.

bouw en kerck-cieraet ( feyden fy
)
gheeft het uyt., de tefta-

mentcn diefe aen hen vande gheeftelijcke dochters doen

maken, brenghen het mede, daer toe hebbenfe defen ftaet

verdacht ende in vo2[c ^hebraght.

Mijn voornemen en is hier niet,defe lakinghe int breedt

te
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cewederlegghen,om te betooiien hoeverre de fchult vaii

begheerlijckheyc vanden roem is , die ons nae gact. WyJ) toont

hebbender in'c vierde- bocck op fijne plaetfc afghefproken; '^f^^"T

euen-wel en kan ick eene ghefchicdenilTe otc twee nictf»*,-.-

voorby gaen,waeruyt men van onfe ghierighey t ten rechte

kan oordeelcn. Als in't iaer vicr-en-leuentigh de ghemuy-
tineerde henlHuen mctecn'al-giiemeyne uytplunderinghe

van Ant\verpen,dreyghden te bctaelen, en dief-halaen den

Commandeur Pvcqueiens met d'inwoonders de pennin-

ghen in alle vhjt opbraghten, waer mede i'y acn't krijghf-

volck voldeden; quamen verlcheyden aerme luyden , oock
al die vande Biddende Ordens, by de foldacten gheloopen,

om van hunne uytghcperlte betaelinghe mede te deylen:

'tweick hen foo wel gheviel, datter een fcker klooftcr voor

fijn paert alleen vier du yfent guldens af ghenoot. MaerStradade

foo daer nicmandt vande Societcyt uy t en fagh,oft de handt belloBel-

iiyt en ftackom te hebbenj de foldaeten hen laetende voor-
'^

ftacH datfè in nicmandt meer als in ons gehouden en waren, vvey^ert

(van wiefe dickwils in't le^her hulpe ontfuiahen hadden) ''*"^"^^J'

leynden eenen vanden hoop nae ons Coliegie, om te vra-^^^^^ te

gen, waerom wy ons profijt met waer en namen,en nelïens ^'^^"'^^^»

andere Religieufcn op foo goeden ghetij e niet en quamen
vifichen.Men andv/oordde hem , dat hy aen fijne kamera-

den van onfcn't weghe wilde boodfchap pen eerft voor

al reflirutie aende boro;hers te doen , en dan op aelmoeffen

te peyfen. Met welcke vermaeninghe aliTe niet alleen

gheen(Tins verbittert, maer oock meer ghemoedt wierden

omonsdeelachtigh van hunne proye te maken ^ hebbenfe

onder malckanderen eene goede fomme gheldts uytghe-

leghr,en die nae't Collegie gefonden. De Patres bedanckteii

hen vande bcleeftheyt, en fcyden als voren , datfe gheencn

roof voor aelmoelTc aenvecrden en foucien: dus, wildcnfe

M m m m een
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een deuglidelijck werck met hun gheldt doen, datfe'c aen

d'aerme lieden en fchamele borgherije , op wie fy'c ghe-

vvaer liaek hadden , fouden wederom gheuen. Hier hsbdv nu
euervM-^^^-^

ftael van oulc begheeilijckheyt, de welcke nicc alleen

gtfiraet vele vandc loldaeten beweeght en heefc , om reftitutie te

gheprefen ^ocv\ maet oock den Magillraet, om ons opentlijck voor
wordt.

^1 {^gj. yjQ\^^ j£ prijfcQ en te bedancken.

Indien ghy noch luft tot een ander hebt, hoort watter

twee iaeren nae de Spaenfche furie inde lèlue ftadt van

jinder Antwerpen gebeurde. Daer wierden twee landtf-knechten
exempel die met de voriglie plunderinghe rijcken buyt ghemaeckt.
ler van,

|^^jj^^^ ^ ^^^ doodt verweièn: aen de welcke , Ibofe beyde-

gadertellamentghinghen maken , onfe Patres vertoonden

hoe fchuldigh fy waeren het oueifchot vanden roof aen

d'eyghenaers wederom in handen te ftellen : den eenen liet

fich ghefcgghen, den anderen bleefby fijn voornemen , en

maeckte aen verfcheyden kloofters verfcheyden legaten,

bouen dien dry hondert kroonen aende Societeyc. Waer
van d'onfè verwitright zijnde, gaetter eenen Pater op't fpoe-

dighftenaeden kercker , eyfcht den mifdaedighen fijn te-

ftament af, en fchrabb'et voor fijn* ooghen uyt dat hy
aende Socieceyt ghelaeten hadde^daer by voeghende,wilde

hy fijne fiele bewaeren, dat hyer reftitutie van doen foude,

aen wie het coequam: voorder, dat de lefuiten met gheeii

onrechtveerdigh goedt gheholpen en waeren. Defe woor-
den met het feyt wierden van d'omftaenders met grooten

lof opghenomenreuen wel zijnfe noch vande boosheyt ten

arghften verlèght. Daer is eenen lenghenaer foo onbc-

fchaemt ghevonden gheweeft , die wel heeft derren uyt-

ftroyen, dat onfen Pater 'tlegaet van een' ander Orden uyt-

ghefchrabthadde: waer ouer iemandt,die 'tfelue nu al fon-

der voorder onderfoeck vaftelijck gheloofde ( foo blindt is

de
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de paflie van eenighe teghen de lefuiten , datfe het al voor

Euangelie aenncinen dat hen maer teghen en gaet) mee
eenen crefFelijckeii gheeftehjcken Heere vande Cathedraele

kercke nae de ghevanghenill'e ghingh,om nae ooghen-fich-

tigheyt van't tefl:ament,indeteghenwoordigheyt van fulck

een ghctuyghs, de fake ce verbreyden, ende oniè begheer-

lijckheyt aen niemandt ghebreck te laeten hjden. Maer
foo hy het anders bevondt alfmen hem aenghedient, ende

hy gheloofc hadde, is befchaemt met een langhe neufe

nae hiiys ghekcert.
"' Dit is onfe beghecdijckheyt, daermen foo fterck teghen

kraeyc,als ofwy al het goedt vande wereldt nae ons wilden

trccken^daer wy nochtans ouer al in noodt eiide in fchul-

den zijn. Wat laften 'tProfes-huys van Antwerpen voor'^'M^^-

defen ghehadc heeft , en heeft een van onfe vijanden te Pa- ^"„^„1%

rijs niet vcrfweghcn, als hem docht dat dit goede ftoffe Tr»«m-

was om fijne ruchtbaere boecken teghen de Societeyt daer "^>

mede te vullen. Wat fchulden het noch heeft
,
ghevoelen-

fe beftdie'r moeten voorforghen , en daer-en-tulfchen op
enckele admoencn, fondcr eene mijte inkomfte^ leuen. De
Collegien moghen hunne renten en iaerlijcks inkomen
hebben: waer van al(Te nu tamelij ckvoorfien zijn , is hen

voordcr ongheoorloft eenighe aelmocffen t'ontfanghen;

doch, diergclijckcn en ilTèr ghcen in onlè Prouincie,mits fy

noch al in (chulden en laften fteken. 'tWelck euen-wel niet ^•^!^^"'

teghenftaende ilTer in Polen eene penne foo onbefchaemt „^^^ po,

ghevonden gheweeft, die fchriftelijck heeft derren laeten lonix in

nytga^n, dar wy in Ncderlandt wel vijf-en-twintigh kloo- Apolo-

iVers vander Premonftreyten Orden (meer allfer fchier zijn

)

met hun inkomen ingheflockt hebben. De wooninghe is

allefhns noch enghc,ende op vele plaetfen onder het dack,

de kamers weynigh gheftoffeerti bouen een matras , eenen

M m m m 2. ftoel.
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ftoel, een tafel, en 'tghene de ftudien met wat deuotie acn-

gaet, en iflerniet te vinden. De kleedinghe fimpel ende

onbehangben , den koil fober en maetigh. Waer blijuen

dan onfe groote rijckdommen, diewy befitten ? Dan (foo

ickfeyde )mijn voornemen en is hier niet eene langlie ver-

weyringhe voor onfeaermoede te fchrijuen j 'tis ghenoegb

dat het blijekc , hoede Societeytin ons Dayts-Nederlandü

met den naem I e s v ( diefe voert) al mede tot een teecken

gheftelt is, waer teghen veel ende heftigh gefproken wordt.
^e 5<7- Dci"! tweeden pijl dienfe op ons loffen, komt op de ghe-

ZVJrdt iTieynde verwaentheyt aen, als of wy door eer-lucht van

ghelaeckt cenc bcfondere uytftekelijckheyt,alle andere Gheeftelijck-
met ver-

j^gyj trachteden in grondt te feylen,oft immers te verduy-

IbeftT' fleren, om alleen in gheleertheyt en ghedicnftigheyt der

ghemeynteuyt te fchijnen. Hierom ieghtmendat wy de

Houen der Princen hanteren j van niemandt en wordenfe

nochtans min als van ons betreden.dat wy ons met de faken

vanden lande moeyen^ van niemandt en wordenfe noch-

tans min als van ons aengheraeckt. dat wy ouer al onfe

vrienden willen indringhen,om nae der handt ons fpel daer

mede te fpelen; van niemandt nochtans en wordt hier met

meerdere heufcheyt en befcheedenthe^t als van ons in ghe-

handelt. Defelake,dieallenghskenshaer felucn verflijt en

foLidenwy niet eens achten,°ten waere datter onder-tiifl'chen

eenighe naedenckinghen uyt ontftonden , waer mede { 'ken

weet niet door wat ijuer) onfe oeflfeninghen en bedienin-

vtrvolght gi-^efi bevochten worden. Wat en heeftmen herwaerts en

*"frZZ derwaerts niet ^hedaen om onfe fermoonen t onderkruy-

^hen,. pen? Wat en ftroytmen noch daghehjcks niet uyt teghen

de Sodalitcyten, als ofhetmaer vonden en waeren om de

ftadt op onfe handt te draeyen,ende alle huyfen te befpien?

Wax weghen en ifmenniec inghegaen, om den toeloop ddr

penitejit-
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penitenten te verminderen, nyt beforghthcyt dat wy te

groot roLideri worden, en d'andere Gheeftelijckheyt bouen
het hooft wallen? Wat een vervolgh en hebben wy niet al's

nu ende alfdan teghen onfe fcholen crheficn, uyt vrceie dat

wy de befte verftandcn uytkippen fouden, ende de Repu-
bhjcke van mannen onverfien laeten? Wat onweder noch
onlanghs ter ooriake vande Generale Communie uytghe-

ftaen ? allmen oock den naem van Sijne Hoogheyt den

Prince Cardinael,ende d'autoriteyt van fommighe Biichop-

pen,re Roomen misbruyckte,om de felue door omweghen
by den Paus vruchteloos te maken. Hier heeftmen ons de

fermoonen , daer de catechifmulTen , elders wat anders af-

ghcnomen ^ ten minften datmcn in eenigherleye maniere

'tleedt van andere kercken wreken foude , die eenen af-

breuck daer by fchenen te lijden; hoe wel datfe ( als bouen

gheièghtis) henmifgrijpen , die fulcks vermoeden. Alles

wel, ailTcr maer Goits glorie en der fielen facligheyt niet

door verhindert en worde r de welcke foowyvoor ons

cenigh witgheftelt hebben, konnen wy oock niet alleen

lichtelijck met goedt ghedult alle aenftooten draeghen die

teghen ons aenkomen, maer al mede uytter herten de groo-

te ondanckbaerheyt van fommighe vergheuen, die nae me-
nighte van weldaeden inde fcholen ende anderffins van ons

ontfanghen, met iülcke bitterheyt de Societeyt al omme
bejcgenen,als offe ghefworen hadden de verdiende vriendt-

fchap met lafter en vijandtfchap te verghelden. Aen de

v/elcke is't dat ghy de reden van hunnen haet ende afwcn-

dinghe afvracght, en konnen anders niet bybrenghen, als

de woorden van Martialis opeenen fekereaSabidius ghe- Lib. r.

jfproken: ^P'g-35*

^7(o» amo tey Salfidi, nee pojfum dicere, quare:

Hoc tuntuii ^ojfitm dicereyNonamo te.

M m m m 3, <iac
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dat is; 'Ken heb' ru doch tnethef^'ken kangheen reden 'v'tnden:

Dm ditfeggH uk^alleen, dat ickjT> noyt beminden.

Sy volghen blindelingh de fpore van andere, en fprekeii

van ons quaelijck , fonder te weten waerom j vele (
gheloo-

ue ick) Liytonbedachtheyt , ott datle hen fchaemen in ghe-

felfchap met de woluen niet te huylen 5 eenighe oock uyc

lautere boosheyt. Die ick voor {lot van't ceghenwoordigh

capitel maer en bidde, datfe willen ghedencken : indienfe

gheenc dcught door onfe fcholen, predikatien oft andere

ghedienftigheden oyt en hebben ontfanghen, datfe immers

noyt eenigh onghelijck vande Societeyt gheleden en heb-

ben.Waer toe dan ons tegen alle wetten vande Chriftclijcke

liefde foo bitterlijck vervolght? waer tos foo vele leughe-

nen teghen Godtcn de confcientie , fonder eenigh weder-

peyfen , verfiert oft verbreydt ? waer toe ons fbo haete-

lijckby de ghemeynten vermaeckr, die, 'ten deden fooda-

nighe biaemen , de ghedienftigheyt der Societeyt tot fae-

ligheyt van hacre fielen ouervloedigher ghebruyckcn fou-

Zachar. den? Gheeft doch plaecle aendc reden , cnde oordeelt "^aer-

achtigh oordeel.

HET VIIFDE CAPITEL.
Vftn d'eere dcvDüjts-mderImdtfch Societeyt^ diefi

<rvan hetere doorlmhtighe mcinnen, en ruerfchey-

den loplijckeghettijghenijfen ontfanghen heeft,

Cor.3. 1^ EGHINNEN loy^ederom rjisfeluen teprijfen^Nkisl-

JL3 toos,maer,*tghene den Ecclefiailicus fcght,"i^j louen de

doorluchtighe mannen^ende onfe ouders 'm hunne gheflachten. De
gheheüghenifTe vanden goeden rcuck der deughden , dielc

ons naeghelaten hebben^ en magh met den korten tijdt vant

een'

7.9,

Eccli.

44.1.
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een' eeuwe niet begrauen worden ; maer veidient datfe by
alle nae-komelinghen inder eeuvvigheyc blijue leuen,als een

volmaeckt patroon van onfcn roep,om daer nae te wercken.

Eenighe hier van zijn eyghentlijck Nederlanders van ghe-

boorre,andere die in Nedcrlandt gheleeft,oft immers 'tlelue

met hunne tegenwoordigheyt oft mirakelen vereert hebben.

Den H.Ignatius moet voor aen gaen , die ( om fijn onder- J^f^aeró

ftandt dat hy te Brujjahe van Gonfaluus Aouillcre en Ludo- i"' ^'

uicus Viues,cnde t'Antwerpen ten huyfe van loannes Cuel- de Ne-

larontfangen hectt)de Nederlanders altoos fonderlingh be- ^"'l"»-

hert/chicrallcgader nae Roomenin fijn lenen by hem ont- i^lZn

boden,endeinlcalien,Sicilien, Vranckrijck, DiiytAandttot heefr,

de meefte ampten en bedieniiighen ghebiuyckt heeft. Hoe
foude hyfedan nae fijne doodt konncn vergheten? Niet Lin-

gher als dry daghen nae fijn ghcluck-lacligh verfcheyden

( als elders ghefeght is) verkrcegh hy inden hemel dat de So-

cicteyt vanden Coningh in defe landen aenveert ende ghe-

gheftapclt wicrdt: van wekken tijdt af, tot den dagh van

heden toe, hy noyt op en houdt fijne kinderen te bemin-
nen,ende d'inghefetene des landts met verfcheyden bouen-

natueilijcke gauen te voorkomen.

Ouer vijfthien iaef en ghcnas hy te Mechelen eene ionghcJ!jne mi~

dochter met naem Maria Kakeiacr van een fwaer onghc- ^'^k^if"-

val, dat haervan eenequaelijck-ghciètte fiftel ouerquam, XrWr,
door 'tghebruyck alleen van't waeter dat t'fijner eere ghe-

wijet was. De fake nae behooren onderfocht , en vande

Medicijns be eedt, wierdt vanden Archs-bifchop voor een

mirakel verklaert.

Te Burburgh in Vlaenderen gafhy door het aenhanghen

van fijn hcylighdom volle gheiöntheyt aen eene Religiën fe

van S.Franciicus Orden, loanna Terefia ghenaemt, die nu

vanden Dodoor vcrwefen, haer met het heyligh Oliefel

ghingli
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ghin^h tot de doodt bereyden. Boucn vele fieckcen was Cy

noch inec eene blindtheyt gheraeckc : dan de quaelen ver-

{choLien allegadcr fcffcns op eenen korten tijdt. Dus wierdt

<le gheuelinghe voor een ghewis mirakel vaiidcn Medicijn

gheoordcck, en vanden Bifchop van S. Omer voor fulcks

aenveerc ende verkondight.

Alfoomildt en hcyliaem heeft hy fich onlanghs t'Ant-

werpen acn Maria Bonniers ghctoont , nae datie twee iae-

ren m dceilijcke ghelleltenifle,endedelaetfte acht daghen
in gheduerighe onruile buyten alle menfchelijckc hope van

bcteringhc gheleghen hadde: want door het eeren van fijne

reliquien vieliè in ilaep, en nae vijf uren Ifondcfe op frilch

cnghefondt, kleedde haer felue, en met verwonderinghe

der ghebuerte ghinghfe nae onfe kcrcke om den heyiighen

Vader te bedanckcn. Daer wierden vijfthien ghetuyghcn

afgheieydt,ende de weldaedt als mirakcleus,door't toeftaen

vanden Bifchop erkent.

Defghehjck is te Roermonde aen eens Medicijns doch-

tcrkcn, ende elders acn andere weder-vaeren:want alles in'c

befondcr te melden, en laet de menighte niet toe. Dit alleen-

lijck fal ick in't gros fe^ghen, dat, ghelijck aen d'eene fijde

dö Nederlanders den H.Ignatium,bouen verfchcyden deuo-

tien , door ftichtinghen van fchoone kercken en capellen

ghefocht hebben op't hooghftc altoos te vcreeren: allbo hy
van fijnen kant noyt op en houdt aen de fèlue met ontal-

lijcke gheeftelijcke en lichaemclijcke weldaeden danck-

baertezijn.

Miraki- Al en heeft den H.Xauerius(datmen immers weet)onsNe-
ien van dcrlandt met fijne voeten niet betreden •, foo en heeft hy het

•^"J/,^,^'cuen-weltentijde van noodt fonder fijne hulpe nietghe-

2^edcr~ Lieten. Antwerpen was in't twee-en-twintighfte iaer van-
Ltndt. ^Q loopeiide eeuwe in groot perijckel, om van Mauritius,

die
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die met eeiie ftercke vloce aenquam , befchacdight te wor-
sten. Hy fprack alreede foo vennetelijck, dat hy fijn opfcc

voor onverhinderlijck hiel , 'een waere den hemel van bo-
uen 'tfeliie omftiet, ghclijck het metterdacdt ghebeurde.

'tScheen dat XaLierius,wiens dagh opftondt, de verwaent-

heyt met een mifnoeghen aenhoorde,ende,om die te caftij-

den,van ftonden aen vorfl en windt tTaemen riep,om ai iiet

toii-werck te doen beviiefenjcn de fchepenfoo tegen den an-

deten te fmijtenjdatfenoch voortwaetts noch achterwaerrs

en konden, maer perijckel liepen van met Mauritius felue

alisgader teverfincken. Soo veel iller af, dar den Marquis
Spinola op de felue ure als dit onweder aenghingh, met
den edcldom van't landt, malckanderen de handt te Roer-

monde daerop gaueUjdatfe den H. Xauerium voortaeii

voor eenen Patroon van des Coninghs iegher aennamen.

'cWelck d'Infantelfabella verftaende,dede dieshaluen tot

erkentenifTe vande weldaet'tvoornoemdetfempeeil met hec

beeldt vanden Hevlighen inde locht, uytrchilderen.

Niet min en heeft hy verfcheyden Duynkerckers in hunne
pcrijckelen verhoort. Den Capiteyn Peeter Norman , die

'tfchip Xauerius voerde , wierdt tweemael door hem be-

waert; eens,als hy van dry Hollanders benauwr,belofre met
fijn volck aendenHeylighen doende, by onverwachte rij-

finghe van eenen dicken mift ontquam ; andermaelj als hy
'theylighdom van Xauerius ghedu erende 'tghevecht aenden

grooten maft hechtede, waer tegheneene fchuyf-tanghc

vanden vijandtop ons ghefchoten dweers door alle de ma-
troofen en foldaeten , fbnder iemandts hinder aenquam,
ende ftillekens neder feegh,als ofiè den heylighen pandt

ontfien hadde; maer foo men defe opnam,ende den vijandc

met eenen ruyterlijckcn fchcut weder 'thuys fondt,

maecktefe fulckeii fcheur in fijn Ichip , dat hec fich mocft

N n n n ouer-
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.OLiergheuèn , of het fbude te gronde ghegaen hebben.

Noch vremder w~2.s het gheval dat aen lan Vrients we-
dervoer, die met eeoe kleyne fregatte in zee gheloopcii

was,ende in diiyfent perijckelen ftondt om van eenen H©1-
landtfchen oorloghf-man verwonnen, ende met alle fijn.

volckouer boordt ghefmackt te worden. Hy nam fijne

toevlucht tot Xauerium,hy hongh infghelijcks 'tkasken

van fijn heylighdom aen den matl , hy verficrckte fijne

maets, iae verièkerde hen oock datter gheen noodt en was,.

Komt het anders uyt\, feyde hy, iporptmy mzee. De woorden,

v/aeren noch in fijnen mondt, alller eenen koghcl op fijne-

borft aenquam ^ die voor fijne voeten neder- viel, ion der

.door te gaen. Hier oiier onrftaec eenen windt , waer mede
hy vlughs de doodt ende den vijandt ontfeylt. Maer {bo-

die gheduerigh aen flijfde , ende dat men nu niet min de-

ooluen als te voren den vijandren vreefde, neemt hy de

neylighe reliquien- vanden maft,, en laetende deleluemcc

een touwe inde zee fincken , voorfeght hy aen fijn yolck,.

datfe eer kngh de riemen noch fuUen moeten uytleg-

ghen,.om voorts re gheraken. 'tWelck als't daedehjck ghe-

fchiedde, foo wierdter eenen ketter, die alle defe mirakelen

met verwonderinghe voor fijn' ooghen fagh,,tothet Ca-
tholijckghelooue en tot het eeren vanden H. Xau'erius^

bekeert.

p, Petras Noch dry andere vande thien eerfte Patres hebben onfem
Faber tn Nèderkndtfchen bodem betreden. P.PetrusFaber,die ten-

^^^''"
deele door fy feiuen , ten deele door Strada en Wilchauen

wondere dinghen te Louen uytgherechc heeft: inder voe-

ghen darmen hem niet alteen de beghinfclen van 't Lo-
uen fchendeMaeftrichtich Collegie,maer fchier den heeleii.

oorfprongh vandeNederlandtfcheSocieteyt moet toefchrij-
eniaco-

^ei-i^pj,acobusXaines den tweeden GeneraeLdie defonda?-bw Lat— *
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inenten van 'tAntwerpfcIi CoUcgic ghelcahc, endc den
Cardinacl Granuei met den Prcddcnt Viglius aen de So-

cieteyc ghcwonnen heeft. P. Alphonius Salmcron dien e» «x//-

grooten Theologant, die'r op twee verfcheydcn reyfen met /'^""/^

twee gherantenCardinalenghefien is ghewceft.Bouen dien >J^^~
hceftNcderlandt d'eere^dat het inden perfoon vanP.Pafcha- T- Ar-

'

fins Broëtm (die een mede vande thicneerlt:ewas)deSocie--^^'*^'^

teyt heeft helpen (lichten; mits defen eenen waerachtighen Neder-

Nedcrlander gheweeft is, omtient Camerijck gheboren, ^'^»'^""-

Ichoon dat hy iich teParijs voor ecncn Picard uytgaf , om
fijne fl:udien,gheducrende d'oorloghen , fondcr ftooringhe

te moghen vervoJghen.

Behakien defc hebben verfcheyden uytheymfche Pa- ^r,-j^%-

tresin defe linden doordcughtlacmheydt en gheleertheydt f" y',~

uvtghefchenen : P, Hieronymus Domeneccus den eerden patrcs

Prouinciaei van Sicihen, P. Francifcus Strada den eerflen ^'^^^«»

Prouinciael van Aragon, P. Andrcas Ouiedo den tweeden j7/wJ~
Patriarch van Ethiopien, P. Hieronymus Natahs , die de vereert.-

Conllitutien vande Societcyt,by bevel van S. Ignatiiis ende

Laines, alleflins verbreydt heeft; P. Petrus Ribadeneira, die 'Kjbade-

den Coningh te Bruflel vcrwillighde om de Societeyt in
"'"''''

defen fi)nenStaett'aenveerden;P.Robertus Bellarminus,die -Sf//.??--

nae P. Ribadeneira feuen laeren laugh te Louen in S. Mi-
'*""'^'

chiels prochie in't Latijn ghepreeckt heeft,en nae der handt

Cardinael gheworden is, P.Francifcus Toletus , die vanden Tolettu,

Paus ghefonden wierdt om te ftaen ouer de her-roepinghe

van ibmmighe verdoemde voorftellinghen, en niet langh

daer nae den rooden hoedt moeft aenveerden;P.Campianus Campia-

cnde vele andere Martelaers , als zijn Sothuclliis , Thomas "'"'

GarnettuSjWalpoluS;, Ogilba:us,Collinus,Conftantius: die

allegader de voncken van hunne oiiergroote liefde God ts

op den Nederlaudtfchai hceidt ghevat hebben , waer uyc

Nnnn 2. nae-
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naemaels hec vier ontftaen is , 'cwelck. hen op den autaer

vande martelie als eenen brandt- ofFer eer eeren Godtsheel

verflonden lieefc.

Doch alle defe, als gheleenden huyf-raedr, ftellen wy
gheerne wederom ouer aen wiefe toekomen, oni onfe Pro-

Trefe- uincic met haer eyghen haue te ftofFeren. Defe bevinde ick

de Ion

^' tweederleye: d'eene die hier ts lande ghewonnen, maer el-

dersbny. dcrs ouerghevoerc,ende ghc4ijck op eenen anderen gronde
n.iUnts, verplant zijn j d'andcre, die hier te lande niet alleenlijck

ghewonnen , maer ooek ghebleuen z\}n. Onder d'eerfta

zijn P. MercLirianus, Cornelius, Berchmannus, die wy
aenicalien ouerghefet hebben: P. Wifchauen,Vinck, Da-*

nieljdie wy aen Sicilien gauen: P.Canifius, Cuuilloniiis,

Goudanus, Del Rio, loannes BLifxus,Deckerius,Becanus,

die nae Daytflandt ghinghen : P. Barzxns, dien wy tot

faeligheydt van foo menighe lïelen aenindien fchoncken.

Welcke allegader hoedaenighe mannen fy gheweeft.

zijn, foude nier telangh vallen om te vediaelen , euen-

wel en magh ickcr twee oft dry vande vernaemfte niet

verfwijghen.
r,Petrm p Petrus Canifïus , te Nimmeghen in Geldertandt ghe-

<?«'/"«>
l3oren,was niet aljeenlijck deneerften onder alle de Neder-

landers, die inde Societeyt qLiam,end€ van P.Faber te Geu-

len ontfanghen wierdt , maer bouen dien oock den eerften

vande heele Societeyt, die oyt boecken in 't licht gaf. Den
Coningh Ferdinandus verfoehtop hem,dat hy eenen Cate-

chifmus fchrijuen foude, 'twelck hy te Ween in Ooften-^

rijckintiaer 1554. dede. Dit was het eerfte ftuck wercks,

waer in hy fijne endè der Societeyt gheleeitheydt tTamen

aen de v/ereldt met fülcken vernoeghen ten toone fteldc,

dat fich niemandt der wae-komelinghen en behoeft te

fchaemen , om op defeii grondt-fleen voort te bouwen.
Hy
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Hy wicrt van S.Ignatius den eerftenProuinciael van Duycf-

landc glicftelr, en gaf fulck eenen luylter door de Noordt-
fche landen aen de Societeyc , dac hem d'onwetende voor
den auteur vonde Icfiücen hielen , en defe nu inde wan-
dclinghe niet anders als Canifiancn en noemden. Hy was
ioo fchrickelijck acn de ketters, dat hem niemandt en der-

rede wederftacn; Melanchthon,Sneppius,Piil:orius, Sarce-

rins,Bullingerus, Brentius, ende voort alle die ongaere vo-

ghels, in Lucifers fchoot uytghebroeydt,moeftcnl\vichten

alile maer fijne redenen en hoorden ; waerom hy oock van

henlieden fchimprghewi)re( hoe wel niet t'onrccht) Cdnü

Aup-iacffjyda.t is^den Oojlenr'tjckschenhondt ghenoemc wicrdt,

om dathy oftghcduerigh voor de kudde Christi teghen

de woluenaenbafte, oft als eenen haefèn-windt altoos op
de bane waSjOm ketters te iaeghen,en fielen te vanghen..

Soo groot was den roem van fijnen ijuer ende loffcïijcke

daedcHjdat Princen, Coninghen, Keyfers, iaeoock Paufen

felue, van hem ghetuyghden , dat hy den eenighen fteun-

ftock was, waer op de Catholijcke Religie in Duytflandt

was blijuenfl:aen,endenoch ruftede. De ketters ( om een

van hunne leughenen hier onder de waerheydt te voeyeren)

plaghten re fegghen, dat fonder Canifius het Paufdom om
verre lagh.Wat daerafzy,den Roomfchen Coningh Ferdi-

nandus ichreefhem immers toe,dat hy fijn Rijck door hem
behouden haddc^ alle de Biichoppen, Prelaten en Re-

publij eken riepen om hem, om den brandt vandc kette-

rijen te komen blufl'chen,oft immers te ftatten ; hy wierdc

cuen-fterck van alle Vniuerfiteyten ende Dom-kerckeii

verfocht, om de Catholijcke waerheydt met difputeren en

preken voor te llaen j hy wierdt vanden Paus Pius

den IV. aen de Princen van heel Duytflandt ghefonden,

om die in'c oudt ghelooue te ftaepelen. Waer mede

Nnnn 3 bcfigh
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befighzijnde,quam hy teNimmeghcn in fijn vader-landt,

dacL- hy alle fijne vrienden wel hon Jert en tvvintigh in ghe-

tal (die hem elck om 'tfeerfte ter tafelen noodden om te toe-

iien) dede alle de fpijfe in't galVhiiys draeghen , om d' aer-

me iichamelijck, ende henlieden ghceltelijcis: nac de ficle

te voeden, ghelijck het ghebeurde: wantfe tot een toe allc-

gaeder biechteden en communiceerden , en nae een vierigh

vermaen dat hy hen voorhiel, aen hem de handt gauen dat-

ie noytvan'toudt Catholijck ghelooue afftandt en fouden

doen. By Ocho den Cardinael van Aufpurg was hy infulc-

ken weerde, dat fich defen wel by wijlen vernederde om
hem de voeten te waflchen: by den Cardinael Hofius foo

wellekom, dat hy teTrenten fieck ligghende, foo hy Cani-

fium maer en fïigh aenkomen, uyc enckele blijdkhap op

ftaendcn voet ghenas. Hoe wel daer vele zijn, die dit voor

een mirakel (ghelijck noch meer andere dierghelijcke vrera-

de uytkomften)aenghenomen hebben.Hy ftierfte Fribiirgh

in Switferlandt, met grootcn roem van heyligheyt, endc

wierdt nae fijne doodt met verfcheyden mirakelen van

Godt vereert, 'tis onfeker , offer nae Godt en S. Ignatius

iemandt anders is, aen wien de Societeyt,immers in Diiyts-

landt,meerdere verbinteniffe heeft, als aen Canifius.

Sijnen broederTheodoriciis magh hier bykomen,dien den

H.Ignatius ftracks metten eerifen aenfien foo beminde, dat

hy hem niet alleen inde Societeyt,maer ooctot een gemeyn-

faem ghefelfchap in fijne kamer ontfongh.Hy regeerde vele

iaeren de Collegien van Munchen, Dilingen en Ingolffcadt ;

waer hy oudt van iaeren,en vol van verdienften, ten hemel

nae d'Enghelen voer, met wekker naem hy om d'onnoofel-

heyt fijns leuens van groot en kleyn oueral vereert was
gheweeft. Eene gheraecktheyt ontnam hem ganfchelijck

fijne memorie eenen tijde langh voor de doodt,"foo dat hem
buyten
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buyten de foete naemen Ies vs eiiM ari A,die hy noch altoos

inden monde hadde^fijnen cyghen naem oock ontgaen was.

Terwijledefs twee lichten inden Noorden uytfchcnen,

ghingh P. Gafpar Barzxus, gheboortigh van Ziericzee in ^- ^"f"

Zeclandt,defackelen van fijne bernende liefde, door heel^^/'^"

Ooilen, tot Ormiis in Perfien toe, draeghen. P. Simon Ro-
drigues een vande thien eerile Patres ontfongh hem te Lif-

boa inde Societeyt, als tijdtlijcken Coadiuteur, in't ièlue

iaer als Luther in Duytilandt fticrf. Maer den gheeftGodts,

die hem in't Iierte woelde, Itelde wel haeft de keerOè op
haerenkandelaer. hy ghevoelt eencn inwendighen drift om
te prekcn,hyderre't inden refter voor ons volckbeftaen: 'ten

hadde gheenen fchick,hy doetle allegaeder met fijn' onghe-

maniertheyt lacchen. Ghevraeght dan zijnde van P.Simon,

wat hem van fijne predikatie docht,Al en is't,andwoordde

hy, voor defe reyfe niet wel ghcluckt, euen-wel fdick noch

eefi predikant worden. Waer by foo hy vaftelijck bleef, en

Simon nu fijnen ijiieibcgonfl te mercken,doechemPriefler

wijen,cnde op de dorpen aende landtflieden preken/tWelck

hy met fulcke beroerte vande herren dede , dat al het volck

fich menighweruen voor fijne voeten wierp ,om te biech-

ten ; inder voeghen dat hy wei onder-tulTchen twintigh

uren achtergaens daer mede befïgh bleefDus fondt hem Si-

mon nae Indien,om dat hy Xauerius,den eenen Apollel aeii.

den anderen, behulpigh wefen foude. Noyt ghelijcker paer

in onvermoeytheyt en ijuer. Goa was den eerl1:en heerdt

daer hy fijn- vier foo fl:oockte,dat eer langh de heele ftadt in

brandt flondt. 'tfcheen dat elck woordt (ghelijcker van

Elias ftact )ghelijck^ eene fackele bernde^ oft wel, ghelijck den Ecclf.

Heere by lercmias feght, als eenen hamer w2is die de fieenen'^^^^

morfelt. Noch de woeckeraers , noch d'onkuyfchc, noch de
j^j. ^5,'.

wraeckgicrighc en konden 'tg^heweldt van fijnen vierighen

ehccft
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gheeft weJerftaen.Men fagli menighmacl datfc fich in vol-

le kercke me 'cfermoon aeii fijne voeten wierpen. Maer
noyt en blaeckte dit herce meer, dan als het binnen Ormus
den Itrijdc aendefonden die'r ouertoUigh waercn, endeaeii

deSarafijniche fupcrllitien leuerde. Doen faghmen dateer

verfcheyden koop-licden, tot twintigh duyfenc kroonen al

onrechtveerdigh gewonnen gheldt,{èfïens acn fijne voeten

braghten, 'twelck liy by ghebreck van d'cyghenaeus, alle-

gader tot behoef van de aerme dede befteden. Doen fagh-

men dat hy in vollen daghe, met eenen hoop leer-kinderen

uyt den catechifmus, den Sarafijnfchen tempel ghin^h

open breken,ende het kriiys daer in planten. Al het Mahu-
metaenfch ghefpuys ftondt en grimde ghelijck leeuwen,

en ghelijcke-wel niemandt en derrede fich daer teghen fteU

len. lek en ghelooite nietdatter dierghelijck feytnoch een

in heel Indien ghefchiedt is : te meer dat den Coningh fel-

ue inde ftacit teghenwoordigh was, en Barz.^us met fijne

kinderen 'tveldt behiel,de Sarafijncn oft niet derrende, ofc

niet willende, den tempel voortaen tot hunne fuperltitie

ghcbruycken,die door't kruys Christi (foo fy ditnaemen)

nu onteert was : waer ouer hy ten dienfte der Chriftenen

bleef. Doen fa':!,hmen dat de loden felue hem groote eere

bewefen,endede Sarafijnen den boordt van fijne kleederen,

iae oock fijne voet-Happen kuften •, ibo groot was den roem
van fijne heyligheyt, die als nu en als dan haere flraelen al

mede door prophetijen en mirakelen uytfchoot. Aen eenen

herdtneckighen Portugies ioegh hy eene fwaere fieckte op
den hals , tot dat hy fich biechtede, en niet langher ; aen

ccnen andercn,die fijne wraeckgiericheyt niet en wilde lae-

ten vaeren, voorfeyde hy , dat hy eer langh te verghcefs om
eenen Priefter roepen foude.'twelck 'sdaeghs daer nae ghe-

beurde,alshyhaertelijckftierf, eer den biecht-vader by de

handt
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handt was. Hywierdc in't Pormgies prekende van ccncn

Sïrafijnfchen edcl-manj die defetaele onbi^kenc Avas , voi-

komenlijck verftaen, waerom fich dien oock toe ons ghe-

iooiic bekeerde . Hy llicrf eyndelijck nae 'tbekcercn van

ontallijcke ficlen , Prouinciael oiier Indien , binnen Goa,

daer hem nae eene vicrighe predikatie, die alle herten ont-

il:lt ha Jde, fijne krachten fchier al llaende begaucn.

Alloo groote, ott oock meerdere, mare van heyligheyt '^"/r

ghiiigher achter P.Cornelius Wifchauen, die een Mechciaer 'l^nfih,

zijnde te Loucn woonde, en nu veerthien iaeren daghen «^».

nacht een icheip hayren-kleedt op fijnen ruggh droegh, eer

hy aldaer inde Societcyt van P. Faber onttanghen wierdr.

Van doen af Ichencn-fijnedeughden foo hel , dat fijn leucn

by ghefclirike onder den man liep . De aenkomilc ende de

woon-llcdc van d'onfc wiert hem Godtlijck vcropenbneit.

Sijn' ootmoedigheydt was uytftekelijck, en wicrdt noch
meer van Fabsr gheoeffcnt, dic hem in duyfcnt manieren

proefderonder andcre,daer hy nu een beiaertman enPrieftcr

was, by een ieghclijck bekent, dede hem met den Hindt-

looper inde handt aende-flincke fijde vanden ionghen ftu-

dent Scrada gaen, als hy ghingh preken. Dus verweck-

te fijn exempel Leonaidum Kcllelium, Nicolaum Gou-
danum,en Lanoiura, Danielcm Paiebiuck, Adrianum
Adriani, Maximilianum Capella, ende meer andere vande

trefFclijckfte ionghmans der Vniuerfiteyr,om hem inde So-

cicteyt te volghen. Sijnereynigheyt hecFt hy tot den eynde

toe onbevleckt bcwaert : waer toe hy oock clck een met
fulckcn ghewight van krachtighe redenen vermacndc , dat-

tcr ontaliijckc loo in klooiters als inde wercldt de feluc on-

derhielen. Als hy te Mcflinen in Sicilien Nouicie-meclar

was,gingh den ro:p achter iladCjdattcr noch wcdu wc,iioch

ionghe dochter ( hoe houwcns gheiint ly oock waren) hem
Öooo mact
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macr eens te woordc ftondc , of hacren luft en verghingh,

en begonfl Godc iii fnyiierheydt te dienen.Dus gheviel Iftt

datter dry edele ionghvrouwen,die aireede verlooft waren,

willende daer van eene proeue nemen
,
ghelijckcr handt al-

kaecks by hem te biechte quamen. Maer 'tiockfpel verkeer-

de teritondt in ernft. D'eene voor cnde d'andere nac, ibo hy
clck verboodt aen hacr ghefellinne te fegghen hoefe gheva-

ren waren, veranderde op ftaenden voet van fin , en keerde

nae huys met opfet vanden Bruydegom Christo voort

aen te hanghcn.Dit gaf een groot gherucht inde ftadt^maer

noch wel foo groot 'tghene in een' ijdel-tuyte ghebeurde,

die om de fchoonheyt van haer ghekrolt hayr al te hoogen

moedt in haren boelem voerde,noch van't fuyuer oft cloo-

fterlijc lenen en wilde verftaen.Hyen fprackhaer maer eens

aen,en voorfeyde dacfe eer langh defe hooveerdigheydt int

ièlue hayr bekoopen foude: weynigh tijdt daer nae viel liec

heel uyt, en fy nu kaluwe zijnde, fagh niet (choonder , als

haere fchaemte met eene cloofterhjcke wiele te bedecken.
Hiftor. Defen man was foovermaertom de kracht, waer mede

j

°^ P-*' fiy (\q duyuelen verdreef, dat het noodigh is ghewceft(foo-

der van alle kanten te groote menighte van befetene men-
fchen aenquam)om 'tghewoels ende gheruchts wille, voor

BeyfT- eene poofe-tijdts dit werck te ftaken- Onder vele bekeerin-

Theatro. g^^^die hy door het infien vander menfchen herten dede, is

wel de vemaemfte van dien dooden gheweelt, die om de

wille van eene quaede biechte door hem berifptaen fijne

voeten doodt viel , ende van hem wederom ten leuen ver-

weckt wierdtjOm voortaen beter te biechten ende te leuen.

P. Cornelius verfcheydde eyndelijck te Loretten met foo

fchoonen ghelaet nae fijn' aflijuigheydt, dat ieder een uyc

degheftalte des lichaems, de heyligheydt fijner liele ghe-

noeghfaem fpeurde.

De
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De twee Nicolai,Goudaiius en Lanoiiis, zijn groote licli- 2\(j«-

ten van onie Societeyc in defc landen gewceil; Den eerften Jf''!,^"**

was Paltoor te Berghen op Zoom,den anderenfdie oock van

deneerften tot de Religie getrocken wiert)was Canoniek te

VeurnCjeerle het vendel vanden H.Ignatjus volghden.Gou-

danus en hadde fijns gheiijcke niet in'c predicken en dilpu-

teren teghen de ketters,waeiom hy oock door verfocck van

den Roomrch-Coningh Ferdinandus nae Worms teglicn

Melanchthon ende d'andeie fcclanlTen ghefonden wieidt.

Nae dat hy te Venetien d'eerlle fondamenten van'cCoIlegie

gheworpen hadde, lbo las hy de Godtheyt inde principael-

Itc Vniiierficeyten van Duytflandtjdie hem elck om 'tfterc-

fte verfochten. Den Paus Pius den IV. haddc-fulcken ghe-

voelen van fijne deughdt ende gheieerthcydt , dat hy hem
als fijnen Apollolifchen Ghefindt nae Schotlandt Tchickte,

om deConinghinne Maria Stuart oiier de doodt van hae-

ren man Francifcus den lï. Coningh van Vranckrijck te

trooften, ende t'famen de Catholijcke Religie ( die'r groo-

telijcks begonft te hellen) met fijnen ijuereenighfins teghen

den val t'onderfetten. Hy llierf in't iaer 1565. nae dat hy cc-

nighen tijdt te Louen de H.Schriftnere uytgheleght , ende

d'Academie met fijne Latijnlche vermaningen fterckelijck

tot de denghdt verweckt hadde . Lanoius bediende twee- Nko~

macl in fijnen tijdt 'tProuinciaelfchap van Duyrflandt, en
''''*' ^"*'

was in fiilcken achtbaerhcyt byonfe Patres van d'eerfte ge- '

nerale Congregatie , dat hy oock eene ftemme kreegh, om
nae de doodt van Ignatius de heele Societeyt te regeren.

P. Leonardus KefieliiiSjdie van Louen, en Dani.I Pare- Uonar-

bruckjdie vanDender-monde waSjghelijckfe als tweelin- ^''^ ^'f-

ghen beyde op eenendagh aen de Societeyt gheboren wier-
y'Ji'j'J'*

den , alfoo waerenfe aen malckanderen oock heel ghcliick. i\!re.

m manieren.Leonardus was Ouerfte van d'onfe te Geulen, ^'^"'^k^

O o 00 1 als
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als hy nu ecnsn Rcli^^ieiis van ecncdoodclijckc {icckte, dan
cencn bcietcii jneiifch , bcvde ter wijle Ty hunn-e biechte-

acii Iiem ipuken
,
gamas. Hy verfterckce P. I .cobum Le-

delma in fijnen loep^nls hy nu b:gonft cctwijffilen , midts

hy hein cwecmael op de verborgen gedachten fijns herten,

eens den wille Godcs bequamelijck te kennen gaf, en an-

deimiel oockvan fijne fuyvcrheydc en volherdigheyt vcr-

fèkeide . Hy ghenoot het voordeel , dat hy den H^.Igna-

tiam in ficnlijcken fchijn mirakcleufclijck te Geulen in fij-

ne kamer nioght cenen tijdtlangh aenfpreken, die nochtans

op den feluen llondt te Roomenwas.Hy droegh fijnen ijuer

onder tuüchen nae Nimmegen, daer'tfich tot een Collegie

lietaenfien: dan foo hy nu d'ooghen acn de moeye van

P.Canifius ghcfloten hadde , fbo wierdt hy vanden Magi-

flraer, door het opruyen vanden Borgher-nieell:er,ter ftadc

uytghefonden, uyt reden dat defè godtvruchiighe vrouwe
een hnys tot wooninghe aen de Societeyt ghefchonc-

ken hadde. Doch 'tUeper al wat vremdt af met den roer-

vinck van dit onghelijck, den Avelckcn eer langh ftierf,

nae dat hy een deetlijck trenr-fpel in fijne twee fooncn

ghefien hadde , die malckanderen in een ghefchil ver-

moordden . Eenen anderen Schepen , die de uytfprake

van't ongherechtigh ballinghfchap en fèntentie dede,

krecgh eenc teeringhe , en gaf ren laetften fijnen gheefl in

wanhopigheydt. Leonardus verfcheydde van defè wereldt

binnen Geulen , daer hy tot fijne doodt toe Red:or was.

Maer Daniel in Sicilien , nae dat hy in dat eylandt te Pa-

hriTJOjte Gatania,teMontereal (daer hy 'tGollegie regeerde)

endedoor den heelenMamertijnfchen ftreeckmet eenen on^

blufchelijcken ijuer de faligheydt der fielen vcrvoorderr,

ende den dagh van frjne doodt langh te voren wel befchey-

delijck voorfeydt hadde . By defe komen te twee Bufxi,

loan-
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loannes en Tlieodorus , Vinckius , Deckerius , Bonarciiis,

endeciTeonlanghs ceRooiricn fticrF,P.Coinelius d Lapiile, f^"'''»-

van wien lacobiis lanfonius een vcim.i£i-t Dodoor vaa^"^^^^

Louen plagh te (ègirhen , datliy cenen fchac van wijsheydt

cnde godtvruchtigheyc was:'cvvclck oock fijne mcnighvul-

dighe boecken^die Uy op de heyliglie Schriftaere heeft laten

uytgaenyghenoeghlacm bstoonen. kern Theodorus Gerar- Theodo-

di eenen Amllerdammer, die, nae dat hy te Louend'eerlte'"'^
J''^"

eere met alb mans tocftcmmen (niemaadt uytghenomen)'^'^'^^

inde promorie ontfanghen hadde, nae Roomen ghin'^rh-,

en vanden H. Ignatius inde Societcyt aenveerdt wicrdc;

daer hy onder 'tbeleydc van dien gto Jten Dodoor Olauius

foo wel inde Godclijcke wetenlciiappen aennaem , datter

in'c heel Roomfch Seminarie nismandr met hemte ver-

ghelijcken en was. P.Laines fchickte hem in'r ghefelfchap

van Pater Petrus Canifius,die alsPaus-ghefandt nae Polen

ghingh, om de Cacholijcke Religie inden rijcksdagh aldaer

te houden ftaen : dan hy ftierf op wegh te Ween , rallchen

'tghefangh der Enghelen, van't welck hy aenTheodoricus

Canifius ièyde : Ickjooore der Enghehifangh^ C^^^l^^ komtms-

de. Ick^hoore der Engh. len fingh.

Tot noch toe de Neder-Duyrfche Patres , die biiyten

'slandts vandc Societeyt ghebrnyckt,en fchier allegader gc^

ftoruen zijn : want vanden Godtfalighen loannes Berch- ^''^«"a

mans ( wien Dieft aen de wereldr, maer Roomen als eenen ^^^y~

anderen Aloyfiumaen den hemel gaf ) wil ick hier fwij-

ghen , om dat fijn wonderbaer leuen ende heyligheydt in

onfe moederlij cke taele befchreuen ouer al in handen is,

waer op ickden Lefer aenwijfe, om dat wy de grootte van

fijne deughden met dit kleyn.verhael niet en. fouden ver-

korten.

Onder de ghene die den verwilderden vyijngaerc van

Oooo 5
hun
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hun vader4anck met befondereu arbcydc bevrocht, oft met

mder- uytncmenden fchijn van deughden vereerc hebben , ver-^

imdcrs toont fich eerll P. Adrianus Adriani de Witte een Anc-

"'sUndts:
"^^Cfpcnaer, aenden wekken S. Ignatiiis om de fiiyLierheyc

Adrta- fijner ficlc den naem van eenen aerdichen Enghel plagh te

gheuen. 'tScheen dat hy Godt tot fijnen wille hadde, om
alles door 'tghebedt te verweriien. 'sDaeghs eer hy van
een Iwaer accident ghefneden moeft worden , badt hy den
Heere om ghefondiheyt, ende op ftaenden voet hoorde
eene Godtlijcke ftemme, Zijt ghefondt: waer by op denfel-

nen ooghen-bliek oockghenas.Door defen middel veiiolle

hy een dry-iaerigh kindt van fpoockfèl der duyuelen, en

iiict langh daer nae des felfs raeerder-iaerighen broeder

van dicrghciijcke quellinghe der fwarte gheeften. Als hy
ghevraeght zijnde van Adelheydis Lutens, Clarifle te'Lo-
nen jhoefe de duyuelen befcheeden foude,die haer fonder

ophouden , nu op't doodt bedde de ghedenckenifTe vande

voorleden Tonden met Iwaere bekoringhe quamen verver-

ichen en verwijtelijck opworpen^voor andwoorde gegeueii

hadde^ datfe die by hem feynden foudej ftierfwel de goede
Religieufe den feluen nacht eene gherufte doodt, maerhy
moefte de ballen beraelen . Want ter fcluer ure als (y ver-

fcheydde, quamen hem de duyftere voghels befprin^henj

ghelijck hy inden morghen-ftondt aen een Sufterken ver-

telde , die inden ingangh vande kercke tot hem quam aen-

gheloopen, om de doodt van d'ouerledcnc te boodfchap-

pen. Eerdefe haeren mondt konde open doen, nam haer

deboodfchapaf, enfeyde: lek weet datfe g'epafleert is;

haeren doodt-ft rijdt hebbe ickte nacht tcghen de duyue-
len uytgheftaen : nu ter tijdt isfy in't Vaghe vier, dan nac

dry daghen falfe daer van ontflaghen worden, enten he-

mel vaeren. Wat defen man inde begliinfelen der Societeyt

te
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te Louen ghedacn en glieleden , met wat eenen roem van

heyligheyt en vruchten der fielen in defe Vniuerficeyt ver-

keert heeft , in hoe groote weerde endc achtbaerheydt

hy by de Doótoren gheweeft is •, fuldy in't eerfte ende in't

vierde Capitcl defes Boecks vinden, dacr wy den Lefer he-

nen reynden,om hem met ghecne onnoodige herhaHnghen

te vervelen. Hy ontfliep fahghUjck in den Heere te Louen
in't iaer 15S1. en wierdt fchier vande heele Vniucrfiteyt met
ccnen al-ghemeynen rouw uytghediaghen.

Twee laeren voor hem ftieruen ter feluer plaetfe van eene A»^^^'

pefte,die'r vele duyfenden mede (leypte , den Re6lor van't
I^JJ^^

Collegie P.Ioannes Guliehni van Haeilcm, die met Bellar- van ds

minus de Godtheyt gheleert hadde , cnde een man wms in P^PP'''-

de Grieckfche cnde Hebrccuwlche taele fonderlingh ervac-
'*"''

ren: P.Vrfmarus GoolTens, die van S, Ignatius den eerllen

Redor van't Collegie te Praeg gheftelt wierdt, ende d'Ab-
dije van Lieffies met de gheeftelijcke Exercitien foo wel
oeffende : P. Reynerus Reyneri , die van onlanghs Redor
t'Antwerpen,nu ballingh te Louen,de plaetfe vanden ouer-

ledenen Ouerften aldaer vulde : P. loannes Aftenfis , dien

yermaerden Predikant van Antwerpen , en Belijder van
Nimmeghen, denwelcken nu Redor van Maeftricht zijn-

de, de ketterije al mede verdreef, om by foo vele treffelijc-

ke mannen fijn graf te vinden: en, die om fijnen onvcrghe-

lijckelijcken ijuer teghen de ketteis wel hadde mogen voor
aen flaen, P.Andreas Boccatius een Vrief-man. Hoe moe- uéndreas

de en mat van arbeydt defèn was, hiel hy fich euen-wel al-
^o'^'^'^'-

toos met broodt , flechten vilch en waeter te vrede; hy en
'"^^

fliep noyt anders als op een berdt, ten hooghfte gebruyck-

te hy by wijlen wat ftroys, noch dagh noch nacht iaer iiyr,

iaer in, en queet hy 'thayren kleedt, dat hy op fijn lijf

dioegh. Men heeft voor ieker ghehoudcn , dat Godt fijne

' lieyligheyc
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heyliglieycmet verweckinghe van eeneii doodcn heeft wil-

len vereeren.IoannesBartcl een iongh-gerel lagh nu op ftioy

den tweeden dagh,om daedelijck begiauente wordenjali-

men met gioote verwonderinghe op eene van fijne wan-
ghen een roodt plecksken ghewaer wierdt. Waerouerfoo

P.Boccatius gheroepen , 'tlijck dede ftaen, endehet volck

aiicgader met hem twee daghen in't ghebedc voihcrde,

reciit fich den doeden op, en keert nae 'tleuen. Iedereen

wierdt van vervaerthcyt beftaen , de welcke allenghskcns

COC ioo veel groorer verwondermghe quam , hoefe mee
vremdere -feÜaemheden meerdere ende oogh-fchijneHjcke

veranderinghein (ijn leuen ende manieren van doenia-

ghen. Daer hy te voren ecnen moedtvviihghen ende on-

ghelaetcn gall was , leefde nu niet alleen in alle ftilte en

leeghbaerheydt,, maer llrafre met fulck eene kracht van

ivoorden de wulpsheyt van d'ongliebondene ieught, dat-

terdiiemandt aen en twijfelde, ot hy en hadde in d'andere

wereldt gheweeft:,en gheficnwat daer nae dit leuen om-
ghingh. 'tWelck dies te ftercker van alle man aengheno-

men wierdt, om dat hyfedert de verrijièniire verfeheyden

4:aelen volkomenlijek Iprack, daer hy nochtans gheen' an-

dere, als die van fijne moeder, oyt ghebert en hadde. Hy
yoerfterckin teghcn alle vrouwachtighe Prieilers,en voor-

fcydc , dat ,
ghelijck Godt door gheen' andere fonde meer

-op de menfchen vergramt en was, alfooden rijde aenitondc,

datmen., om de weynigheyt van d'oLierblijfsclcn, wel alle

de Gheeftelijckheyt aen een tafel foude konncn {ctcen.'

Maer dat P. Boccarius en fijne mede-ghcièilcn mannen
.wacren, die van Godt aen de wercldc gheionr waeren, om
de duvfterninen der dolinghen uyt der nienfchen herten

te verdrijuen.Dit is dien Boccarius,van wiens onverfaefdcn

.moede in de beeldc-ftoiminghe van Leeuwaerden , cndc

oiife
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on fe uytfcyndinghe van Antwerpen, elders ghcfproken is.

Nae dat hy in Pruyflen endc Ncder-landt grootelijcks ghe-

arbeyt hadde, en nu in plaetfè vande verdiende rufte, vcr-

fbcht nae Indien te moghen reyfen , wierdt hy van Godc
tot d'ecuwighe ruftc,nefFens de voornoemde Patres, te Lo-

nen gheroepen.

Van ahelijcken ijuer teghen de ketters was P. Henricus Henri-

Dionyfij, den Apoltel (foo fy hem noemden ) van Maef- ^'^ .^"^

tricht. Defen,hoe wel van Nimmeghengeboordgh,preeck-
"

tein't Hoogh-dnyts te Ceulen, met grooten toe- loop inden

Dom , en las inde felue ftadt de Theologie , inde weicke

Dodloor zijnde, wierdt hy mee hoffelijcke cerimonicn

Redoor vande Vniuerfitcyt te Diiingen gheftelt. Maer
verliet dcic weerdigheydt, en quam te Maelbicht in Duc
d'AIues tijden, van wien hy oock belet wierdt, om met

den Cardinael Hofius (die fterck om hem aenhiel) nae

Pruyflen te gaen. Dit is den cenighen lefuit , diemen weet

dat Duc d'Alue befinde, en dit noch meer uyr eygene bate,

als uyt liefde; mits hy feyde,dat hy fich van de Itadt meer

met eei en P. Dionyfij,als met het heel garnifoen verfeker-

de: in fiikkea achte washy by d'inwoonders. Hy donder-

de foo heftigh teghen de ketters in fijne predikatien, dat hy
om d'enghde der kercken, ghenoodfaeckt wierdt onder den

blaeuwen hemel te preken, daer hy nae en wederom van-

den lloel tulTchen een rot ghewapende kool draghers ghe-

leydtwierdtjdie altoos bercydt waeren,teghen denop-ioop

der Geufen, om 'tlcuen voor hunnen Apoftel, met vergie-

tinghe dos bloedts,by te fetten.Hem borfte een' adere door

'cgheweldt van prediken , waer van foo hy de teeringhe

laedde,en dieshaluen daghelijcks totter doodt toegheycen

JTielck dronckjdat hem een ftom-gheborencionghe-doch-

ter aenbraght j heeft acn defe fijne wcl-docnllcr ecne mira-

P p p p keleuie
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keleufe daiickbaerheyt bewefèn , als hy mcc groot licht

omfchenen , de felue nae fijn' aflijuigheyc is komen befbec-

ken, ende 'tvry ghebruyck haerder tonghe met befcheyde-

lijcke fprake ghegheiien heeft.Eene feldfaeme fake ghebeur-

de twee iaeren nae fijne doodt , als Nicolaus Stratius den

Deken van S. Seruaes ftierf. Sy waren- 1 eens gheweeft alffe

noch beyde leefden,datfe doodt in een graf by den anderen

ligghen fouden. Das alfmen voor den laetft-gheftoruen

Stratius 'tgraf foude gaen maken , heeftmen 'tfelue, eerder

iemandt de handt acn ftack, niet alleenlij ck open ghevon-

dcn,maer oock de kifte van P.Dionyfij iuyft foo veel vande

plaetfe ver{chouen,datter die van fijnen vriendt konde ncf-

fens ligghen. De heele fladt was ghetuyghe van defe woh-
dernilïe, en fchreeffe de heyligheyt van haeren Apostel toe.

Wy naerderen allenghskens tot onfe kennillê, om van

de mannen te fpreken , welcker deughden ende heyligheyt

Irmci- wy voor onfeooghen ghefien hebben. P.Francifcns Cofte-
[cm Co-

j.^,5^ ^^1^ Mechelen gheboren, was den laetften van alle de
^

' Neder-landers, die met onfen H. Vader Ignatius te Roo-
men verkeert hadden, ende oner twintigh iaeren te BruflfeJ

ftierf. Wat al wercks en heeft hy niet t'famen op eenen

tijdt omhelft,ende loffelijck nytghevoert ? hy was Prouin-

ciael, eerft vanden Rhijn-ftroom^ nae der handt tweemael

van defè Neder- landen : wekken tijxlt ghediierende, foo

preecktehydickwilsdrymael 'sdacglis, en boorde onver-

moeyelijck biechte , en fchreef menighte van boecken, en

difpu-teerde daeghelijcks met de ketters : en dit al onver-

mindert,, en gh-ingh noyt fonder hayren kleedt, oft en liet

achter fijne menighvuidighe difciplinen. Gheene forghe

en heeft oyt fijnen ghewoonlijcken ilaep benomen, ghee-

ne vermoeytheyt den feluen oyt bouen de ghefette ure van

opftaen verlenght j al en was hy oock maer,, uyt reden vaa

belet-
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beleefden,inden midden-nacht nae fijne rufte ghegaen: foo

gliefet was liy van ghemoedr, foo puntigh in fijnen reghel.

Hy plagh te fegghen , dat hcni lijn' ouders van ionghs af

aende Moeder Godts opghedraghen hadden,wacr iiytfijn*

uycftekelijcke ghefintheyt tot de fclue {prootjdie hem dreef

om d eerfte Sodaliteyten in fijne Prouincien op te rechten,

ende haere eerenae vermoghen ouer alteverbreyden. Den
loon van fijne liefde tot de fuyuereMaghet endc Moeder,

fchijntdat fijne reynigheyt gheweeft is, die hy loo onbc-

vleckt tot den uyterften ouderdom van acht-en-tachtcn-

tigh iaeren bewaert heeft, dat hy,nae fijn eyghen belijden,

fijn heel leuen langh niet een' ontrteliinghe der natuere, iae

niet een' onkuylche ghedachte en ghevoelde. 'cWelckdies

te meer ftaet te verwonderen , om dat hy tuOchen foo veel

reyfens en rotfèns , foo veel wakens en brakens , foo veel

fchrijuens en vrijuens, in allen dien tijdt niet eenen onghe-

fonden dagh ghehadt en heeft. Als hy fijn leuen nu ten

eynde fagh gaen, en van iemandt der omllaenders ghe-

vraeght wierdt,ofhy oock ghewilligh ftierf, andwoordde

hy met den H. Ambrofius : lc\^ hehbe fiogheleeft, dat ick, my
dies met en hoeue te fchaemens tefleruen en ojreefe tckniet^ Ipant

ick^ eenen goedertieren Heere heiige. Men las hem tot fijnen

trooft den neghentighilen Pfalm van Dauid, wiens veerl-

kens allegader lbo hy beleedt dat tot een toe in. hem vol-

braght waeren, ghekomen zijnde tot het lactfte: Met langh-

heyt der daghenfalick^ hem <-uer^uIlen^ en hemn>ertooncn mijne

faligheyt: 'tEerlie deel,feyde hy,nu foo verre bouende rach-

tentigh zijnde, is my al mede ghcworden; het ander ver-

wachte ick vanden Heere.Waer op als hy tot eene valle ho-

pe fijner faligheyt verweckt wicrdt , feyde hy met een bly

ghemoedt dat hy gheeniïins daer aen en twijfelde. Dus be-

tacldehy te BruUcl defchultder fterftelijckheyt uyt laute-

Pppp 1 ren
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ren ouderdom aen denatuere,nae dat hy feuen-en-fertiglr

iaeren met fu leken naem van heyligheydt inde Societeyc

gheleeft hadde, darter oock heele cloofters hunne roofen-

hoeykens en mcdaliai naemaels fonden, om aen fijn doodt

lichacmtoc bewijs van eerbiedinghe, te ftiijcken.

Thomas 'tSelue CoUegie van Bruflel londt in korten tufTchen-
SaiUjfy ioop van tijden P.Thomam Saillium nae den hemel,eenen

man dien 'theel Hof^daer hy biecht-vadcr van was,niet an-

ders als Den heylighen Pater en noemde. Hy hadde voor

defen eenen ongheloouelijckenarbeydt inMofcouien uyt-

fheftaen^als hy dagh ende nacht in duyfent perijckelen fijns

uens tulTchen bofch-roouers ende ftraet-fchendcrs , elf

maenden langh Tonder eens uyt fijne kleederen tegaen , de

\p^^oefte wildcrniiren door-liep,om dit onghemaniert volck

door de wetten Christi te fatfocneren. Don^hefondt-

heydtjdie hyer haelde, gaf oorfake aen fijne wederkomfte

in'c vaderlandt , daer hy biecht-vader vanden Prince van
Parme zijnde, de Miffie van 't legher infl:elde,ende nef-

fens de fèlue 'tCollegie van Bruflèi vele iaeren regeerde.

Nae d'aflijuigheydt vanden Prince ( aen wien hy d'ooghen

binnen Atrecht floot) als nu de landen aen den Archsher-

toghe Albertus by houwelijcktoequamen,is hy van defen

met den Admirantc nae deaKeyferjden Coningh van Po-

len, ende den Archshertoghe Ferdinandus ( die naemaeh
oock Kcyfer den tweeden van dien naem wierdt) ghefon-

den » Eenighe iaeren daer nae wierdt hy nae Parijs van den

fehien ghefchickt , in 't ghefelfchap vande ghefanten die

derwaerts ghinghen , om den peys tuflchen de twee kroo-

nen Spaignen en Vranckrijck te treffen. Hy las daghelijcks

bouen de groote Ghetijden noch die van Onfe LieaeVron-

we,wicns uytncmenden dienaer hy was. Noyten ghingh

hy ten huyfe uyt , ofhy en eyfchte van haer de benedi<aie

door
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door eciien kus van haer beeldt , noyt en verlieper dagh of

hy las liaer een roofen-hoeyken op fijne blootc knien^noyt,

ofhy en kecide fich ( waci* hy oock was buyten 'slandts,

•cfc in'c Icghcr) met een befonder ghebedc nac Onfc Lieue

Vrouwe van Hal. Als hy eens op fekeren rijdt in doodts

noodt waSjOm de menighte van't bloedt, dat hem uytecn

gheborften' adere af-liep^dedehy eene belofte tereerevan

OnfcLieue Vrouwe van Scherpen-heuuel,en fagh de hsy-

lighe Moeder tot hem komcn,die inde teghenwoordigheyt

van S. Barbara aen Chriftus haeren fone feyde : Laeten liry

defin onfai dienaer mch eenen tvjdt Ungh leuen. Hy Hiep mc-

ni^hmael op de harde aerde, met een hayren kleedt op fij-

nen ruggh,ende een fcherp puntigh kruysop fijn borft.Al-

len fijnen leglien rijdt, befonder 'sfondaeghs en 'sheyiighf-

daeghs, bdteedde hy in't ghebedt: om 't welck aendachte-

Ijjck te moghen doen , oeffende hy fich ghcftadigh inde

deught van maetigheydt en foberheydt. Hy voorfagh cndc

voorfeyde fijne doodt, die hy fchier aen den autder int

Hofnae de H. Communie ftierf : doch hadde foo veel re-

fpijts, darmen hem fhuys droegh; *tghene hy op d'Infante

verfocht, die anderflins gheerne ghefien hadde, dat hy fij-

nen falighen gheeft inde teghenwoordigheydt der Houe-
linghen aen Godt wederom ghcgheuen hadde.

P.IoannesHamelius,en P.Leonardus LeffiuS' waerai met /«-«»»«

een gelijck accoord van deughdcfaemheyt en geleerthcy t in
^^l^'"'"

de profelTie vande Godtheyt te Louen ghepaerr^maer wier-

den gefcheyden, als loannes de behaelijcke ficckte by eenen

krancken vattede,dien hy inde pefte byilondt, endc korts

daer nae verfcheydde, als hy te voren fijnen goeden Engel

aen'tvoeten-eynde hadde ficn ftaen. Hy was van Bruflel-

fche ouders in Zeelandt ghcboren ; macr Leonardus van Leonar-

Brecht, een dorp in.Brabandc, leefde nae hem langhe iae-^^ ^'^i~

Pppp y . ren/'^'
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ren, ende Icheen iiyt de heele wereldt door met fijn diep-

finnigh ende nochtans klaer verftandt : 'twelck niet alleen

dickwils vanden Prince der landen Albertus in verfchey-

den fwaere faken, maer ouer al van Cardinaelen, Bifchop-

pen ende gheleerde mannen raedt ghevraeghc wierdt. Den
Paus PaulusdenV. hebbende fijnen boeckvande Paufe-

lijcke maght ghelcfen: Dit ü, feyde hy, den mm die fijnen

njijandt ymght. Wederom als hem een feker Auteur De
ItiflitiA (^ lure aengheprefen wierdt, floegh hy fijne handt

op LefTius die voor hem lagh, en feyde, Defen heeft het punt

ghet'offen. Hy wierdt van P.Laurentius Norwegus (diemea

den Vircher der fielen noemde) tot de Societeyt ghetrocken,

als hy nu d'eerlle plaetfe onder de ghemeellerde inde Phi-

lofbphie bekomen hadde. Sijn leuen en is anders niet als

een gheduerigh ftuderen en bidden gheweefl, foo langh

als het de Twackheydt toeliet , die hy met weynigh voedt-

fels tulTchen vele fieckten in een uytghemerghelt lichaera

fcer foberlijck onderhiel.Dedry laetfte iaeren,als hy fwaer-

lijck vanden fteen ghepijnight wierdt , braght hy fchier

in cnckel ghebedt en toefuchtinghe tot Godt ouer: in den

welcken hy, buyten alle vedichtinghe van Medicijnen, fij-

nen trooft nu alleen rotter doodt toe vondc. Soo verdul-

digh als hy in fijne pijnen en fieckten was, fbo langh-moe-

digh ende vreedlaem was hy oock in alle de vervolginghen

gheweeft, die teghen fijne leeringhe opftonden: noyten

noordemen een toormgh oft auerechts woordc uyt fijnen

mondt teghen partije gaen , iae verfchoonde de feiue al-

leflins , en fbcht het onghelijck dat hyer af ontfongh, mee

cere en ghedienftigheydt te verghelden. Eueii-eens ghe-

lijckmen noch heden-fdaeghs nae fi)i*e doodt fiet, dathy

d ongunfle van fommighe,die fijne leeringhe op een nieuw

gaen laken, met weldaeden ende wondere we reken, ^\z

met
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metgrooten roem van fijne heyligheydc onder den man
ghciti-oydc worden, fchijnt tebetaelen.

P. Iviartinus Antonius Delrio,ende P. Carolus Scribani M<mt-

waeren den eenen van Spaenfche,dcn anderen van Italiaen- "'" :^"-

Iclie af-komfte : den defcn te BruHel, den dien t'Antwcr- Ddrio^

pen, ende van deghelijcke ouders gheboren, en malckandc-

ren in klocckheydt ende oeffeninghe van verftanden feer

ghelijck; behoudelijck dar fich Scribani,om der regeringhe

wille , die hy lèuen-en-twintigh iaeren langh, foo Prouin-

ciael als Redor t'Antwerpen ende te Bruilei achtergacns

bediende, meer tot d'nytwendighe bekommeringhe bc-

gheuen moeft ; maer Dchio gheduerigher aen de Itudien

bydeboecken bleef: daer hy van ionghs af fulckcn ijuer

toehadde, dat den ghcleerden Lipfiusvan hem ghecuygh-

de,van niemandt fijns ghelijcks oyt ghclefcn,ghchoort, oft

verrtaen te hebben,dic'r foo vele met aendacht doorloopen

hadde, waerom den feluen hem oock 'tMirakel '-van fjucn

//y^if plagh te noemen.Ten een-en- tv/intigh iaeren begonft

hy boecken te rchrijuen,€n wicrdt foo vroegh Raedtf-heere

van Brabandt ghemaeckt, dat hy oock voor d'acht-en-

twintigh des Coninghs Fifcael was , ende by wijlen de

plaetfc vanden Cancellier hiel.Onder 'tdeckicl van met den

Coningh ouer ghew^ightighe (aken te handelen ^kreegh hy
vanden Princc van Parme verlof, om nae Spaignen te

reyfen,dacr hy fijn affcheydt vande wercldtnam,ende be-

gaf fich tot den dienfl: Godts inde Societeyt : in de welc-

ke hy vele iaeren te Luyck, te Douay , te Gratz , te Sa-

Limanca,macr fondcrlingh te Louen,met preken, ende

de Godthcyt teleeren,oncrghebraght heeft ; tot dat hy

eyndelijck in't iaer acht vanden ftcen oiierwonnen , fij-

nen ghecft gaf, dry iaeren omtrent nae dat fijnen grooten

vriendt Lipifius ( dien hy met fijne krachtighe brieuen uy

t

Hol-
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Hollaiidt naeBrabandt getrocken hadde) voorgegaen was»
Ctrolm Maer Scribani leefde cot het iaer ncghen-en-twintigh,
crtaant.

^^_^ fpreyde raiddeler tijde den roem van fijnen grooten

moedt ende vromigheydc door heel Europen tot Princeii

^nde Cardinaelen , tot Keur-vorften cnd.e Coninghen, tot

Kcyfers ende Paufen toe,die hem menighweriien met hun-

ne brieuen vereerden, ende tot onderhoudinghe van eenc

ghemeynfaeme vriendtfchap feer hertelijck noodden. Dry-

dinghen, die anderflins noode paeren , haddc hy t'famen

ghévocght,een grootheydc van herren met diepe ooitmoe-

digheydtjOntfagghehjcke achtbaerheydt met fpraeckfaemc

ghemeynfaemheydt , ghediierighe bekommeringhen m^C
onverbrokene inghekeertheydt des gheefts. Hier by was
hy met eenonghelooueiijck betrouwen op Godt begaeft,

waer mede hy fich derreds d'alderfwaerfte faken onder-

winden, ende fonder fchijn van menfchelijcke hulpe ghc-

iuckighlijck uytvoeren. Meer als eens heeft hy door fijn

ghebedc iuyft foo vele aeimoeflfen ontfanghen, als hem op
den feliien dagh oft tot betaelin^ e vande praemende fchul-

den,oft tot onderhoudt van 't huys noodtwendigh wae-
ren. Hy was in fnicken weerde by den Keyfer Ferdinan-

dus den II. dat defen van alle Nederlanders, die hem qua-

men groeten, nae fijne ghefondtheydc vraeghde , en foude

hem nae Duycflandt ghcroepen hebben , indien hem Ne-
derlandt hadde willen deruen.Den Coningh van Spaigncn

beklaeghde fich (fijns aaigaende) ouer twee faken rd'eerlle,

dat de beraedighe wijsheydt van Scribani foo verre wm
hem in Nederlandt ghelcghen was ; de tweede , dat hy
de gheheymenilTen van fijnen Taliticuj Chnflunm in't licht

hadde doen uytgacn , die hy wel ghewenfcht hadde alleen

te weten. Henricus den IV. Coningh van Vranckrijck, m
plaetfe van fijn Amjfhitheatmm honoris te branden, daer

hem
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hem oiife vijanden toe opilockccn

,
gaf hem mee opcne

brieucn d"'ea'e van fijnen borgher en naturel van Vranck-

rijck ce zijn. Den ApoftoHlchen Nuntius Carafa quam toe

ghecn ander cynde uyt Duytilandt , als om hem te befocc-

kcn. Hoe lofFelijck plegen den Archshcrcoghc Albcrtus,dcn

B^ycr-vorll Maximilianus,denHcrtoghc van Nieuwburgh
Wolfgangus Gulielmus van hem te fprcken ? hoe dickvi/ils

wierdt hy vanden Cardinacl de la Cueua^cnde den Marquis

Spinola,oock op eencn dagli,iae inden nacht feluCjOm raedc

van ghev\nghrighe faken bclocht? wat ccnen tojloop waller

daghelijcks tot hem van Heeren, Princcn en PrincelTen,om

hunne ghefchill-jn neder te Icgghcn? 'tGhebeurdc eens dat

hy binnen den tij dt van vcerthien daghen dertigh procel-

icn tuüchcn Princelijcke huyfcn nedcileghdc.hy Ichccn ge-

boren te zijn om alle ghefchillen tot een goedt accoordc te;

brenghen , oock wierdt \an alle kanten vcrlocht om den

goeden-man te zijn, en pcys te maken. Buyten eene rcyfe,

al^ hem d'Infante Ifabclla dede roepen , en ftelde hy noyc

fijnen voet in't Hof, en nict-tc-min liepen hem alle houe-

lingen nae,om fijnen racdt te ghcnieten. Hoc hy d'eere meer

vloodtjhoelc hem meer locht,al euen eens ghehjck de icha-

duvve, volght ghyfe nae. fooontloopilcv, ontloopt ghyfe,

foo volghtfe vnac. De moghcndc vrienden toonden hunne

gheneglienthcvdt , nu om hem Bifchöp, dan om Cardinacl

te maken j maer allTe faghen m.et v/at eene vervremtheythy

fulcks verwierp , uyt vreefe van voordere vijandtfchap , lie-

ten hun opftel en ghedachtcn varen. TuHchen alle beletle-

len die hem t'alle kanten ouervielen,en liet hy noch de pen-

nc varen om verfcheyden boccken te ichrijuen, noch fijne

ghewoonelijcke ghebeden en facrificien der MitVe; gheduc-

rende de wclcke Icheenfijn hertc van tccrc deuotie in trae-

nen te fmilten. Hy flcypte ccne langhduerighe fiecktc dry

Qqqc] iaereii
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iaeren voor fijne doodttwaer by foo d'lnfaiite verflondc dat-

ter eai pleuris toegheflaeghen was/ondtfe metter haeft ie-

jiiandc met een poeyerken daer haeren vader Philippus

den Il.weleertijdcs in ghclijcken gheval bate by ghevonden

liadde. Dan het quam al te laet,als hy nu dcfer wercldt óp
S.Ians-dagh den 14. lunij was oucrleden •, nae dat hy fijne

aenftacnde doodt eenigen tijdt te voren aen d'cen en d'an-

der voorfeydthadde. Hy feyde(roo'tfcheen)iockrwijfeaai

Pater Phihppus Bultinck die hem quam groeten , om nae

Mecheleii te vcncyfcn^Vl^el ae!i Tater, -Jiy moeten tfimen nae

den hemelgaen-yAodï het woorc greep ftadt: want als cttelije-

ke maenden daer nas te Mcchelcn gheboodcfchapt wierdc

dat P.Scribani 'sdaeghs re voren verfcheydcn was/oo fcyde

den Pater : VFel hoe ? ich^ moefi mede fieraen . Nauwelijck

hadde hy foo luttel woorden voortghebraghr,ofhem bcrlle

een' aderc in't li)f , en gaf fulcken ouervloedighen bloedt

oucr, dat hy fchier voor 'tontfanghen des heyligcn Olicfels

noch daer in vcrfmachtcde.Defghclrjcks ghebeurde met de
Marquife de S-P^emy , aen de wclcke hy tot troofl: vm haer

lijden , datfe hem t'Autwerpen klaeghde , het aenltaendie

cynde met defe woorden te kennen gaFrZcj^jG/ haefi Voorgaen,.

€u binnenfes -ipekenjiddy my njolghcn. Effen loo is't gefchiedr^

Sy gaet wel te paffe nae Dixmuyden in Vl.iendcren,,en wort
daer ficck : noch en waffer gheen achterdeticken van ftcr-

iicnj dan alfoo haeft de tijdinge quam dat P. Scribani ghc-

• paffecrt was,foo keerde fy haer tot den Penfionaris der ffe-

dc die'r byftondt, en feyde: Nuü't doch met my ghedunt

"ipant V.Scribam en heeft my niet meer als fes "ïpeken leuens nae

fijne d odt ghegheuen. Dus ghingh fy haer ftellen om te ffcr-

nen, en vcrfcheydde iuyft op't eyndcken vande fes weken,

ghelijck het voorfcydt was.

Bonen de voornoemde Patres zijnder verfcheyden an-

dere
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derc glieweeft, die met het licht van hunne deughdcn en -^'i/^*

OueiCLcfïehjcke daden, als oock met ^helecitlieytjOnfe P(o-Jj"JJ,^

iiincie bercheiien en vereert hcbben,dan den noodt dwinght treffdïjc-

my (om den Lefer niet te vervelen) dele allegader onder ee- ^^

nen regifter te ftcllen , cnde alleen by acnvvijfinghc,tegheii

de verghctelijckheydt vanden al-bcdeniendcn tijdt,voor te

houden. Wat mannen en zijn niet gheweeil Pater Fran-

cifcns Aguillon,Nicolans Romxus, Adrianus Mangotius,

HcribercLis Rorweydus,yEgidiiis deConingh,IacobusTi-

rinns,Andreas Schottns,loannes Daaid,Arnoldus Cathius,

Theodorus Pelcanus, loannes de Gouda, Martinus Bretlè-

rus, Hermannus Hngo , Bernardus Bauhuhus , Antonius

Sücqnet, lacobus Stratius , allegader door hunne fchritten

en boecken wijt-berocmt 1 Wat ijueraers der fielen en

werck-lieden wacrcn Pater Giiliclmus Leonius, Corneliiis

Diiyftius , Florentius B?oUckhori1:, Adrianus Arboreus,

LudouicusMakeblijde, Guliclmus Buuct, Petrus Mail-

lart, Gulielmus de Pretere ? Van defen feyde immers den

Bifcliop van Antwerpen loannes Malderus , als hy fijne

doodt verftondt, datdcheyliv^he Kerckc eenen Apoftolijc-

ken u^erck-man verloren hadde. Wat eene wi)iè ende be-

racdighe Ouerften hebben wy ghehadt in P. Gulielmus

Veranncman,FrancifcusPratanus, lacobus de Codt, ^gi-

dius BauariLis,Marcus van Doorne,Ioannes Wintershouen,

Gulielmus Bouters , en meer andere, die ick om de kort-

heydt nu moet voor-by gaen, om defen boeck ten langhen

laetften met eenighe loffelijckc ghetuyghenillen te fluyten,

die ouer onfe Nederlandtfche Societeyt uyt den onberi-

fpelijcken mondt van aenfienlij cke ea gheloofvveerdighe ^^^^^-^^^

perfoonen ghegaen zijn. deDuyts-

Den Paus Pius den IV. om te toonen in wat een' achtin- ^'j'''-

ghehy de Nederlandtfche Prouincie van onfe Societeyt en
^"^J{^

'

Qqqq i haere tejt.
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van?AH- hacre dienden haclde,cliefe aen de H.Kercke inde bekeerin-
^"^^ ghe der ketteren en verbeterinc;he der Catholijckcn dcde,

Ibndt een* uytdriickelijcke Bullc aen den Car-dinaelGran-

ueljwaer mede hy hem de feluc wel hertelij c bcveiljende om
onfè achtbacrhcyt by groot'cn kleyn noch meer te verfterc-

ken,koos P.Nicolaum Goudanum voor fijnen Apoltolijc-

ken Nuntius, omdeBifchoppen van Schotlandc, endcde
Conin^^hinne Maria in iljnen nacm te gacn befoecken,enda

int ftuck der vervallende Religie ten beften te raedcn. Van
wat ghevoelm Clcmcns èiZi\ VIII. oucr onlcii ijiier ghe-

weeft iSjblijckc ghenocgh{!iem nyt de Miflic van Hollandr,

die hy ons bonen andere toefchickte , om d'ouerbleiiclin-

ghen van't verftroydclfrael aldarr te vergadcren,endc d'al'-

ghewekene ketters tot den rechten wegh te brenghen. Den
Ciirli- Cardinael Grocsbeeck plagh onfe Patres van Loucw dick-
vaUn, ^yils ii^ {]jn Bifchdom van Luyck te nooden, en de lelue als

Enghelen Godts t'ontfanghen. Niet min en deden fijne

voor-faeten Georgius ab Auftria, en Roberais van Bcr-

ghen : waer van defcn foo> hertelij ck teghen die van Louen
Tchreef, die onfe dienften nachtcden te verhinderen.

Bifchop- 'tMeefte deel vande Bifchoppcn des landrs wat ccneghc-
^'"' iinthcydt en hebbenfc nier t'onfwaerts betoont ? LiCLiinus

TorrentiusBifchop vanAntwerpen fondeerde ons Collegic

te Louen , ten eynde wy aldaer de Philofophie fouden lee-

ren,en nam Godt tot ghetuyghe dat hy gheen beter werck

en konde doen, als dit, om d'Vniuerfiteyt te vcrvoordcrcn.

.Hy fchreef dieshakien eenen ftcrcken brief aen die't hem
wilden beletten-, inden welcken hy ons noemt mannen van

de hcylige Societcyt, door v/elckeï fcholcn de heele werelr,

en naementlijckdefe Prouincien
,
groote deiighdt ontfan-

ghen fullen.Den ijuer van onfe werck-lieden t'Antwerpen
hadde ganfchclijck'therte van defeii Preiact ghev/onnen,

als
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als hy 'tgroot ghctal der ketteren fligli, die hy iaerlijcks,.

door ons toedocn^tot de kudde C h r i s t i braght. Dcfer

wierdender wel feiien duyfcnt op de vier lactilc iaeren iijns

Bifchdoms ghetek, hoe vele moecenderdanin vorighe tij-

den bekeert zijn ghewecft ? Die den mijter nac hem droe-

ghen loanncs Mirj:us,en loannes Malderus,beherteden ons

beyde inigheUjcks, den delen oock met cene vaderiijcke

ghefintheydt, die haer totter doodt toe, ten tijde van twec-

cn-tvvintigh iaeren, beftreckte 1 lacobus a Callro Bifchop

van Rocrmonde nae dat hy de Socicteyt eens ghekent heeft,

en dcde ni;- ibndcr haren raedt,en ghcbruyckceiefeuen-en^

t\A'intigh iaeren foo bnytcn als binnen, om fijn' onderfaten

te helpen,iae oock om lijnc bicchte te hooren^ 'tvvelck noch

meer andere Bilchoppen doen.Hy quam racnighe reyfèn te

, voet nae ons CoUcgie ghevvandclt , om. van cenighe ghc-

Ichillen des gheloofsjoft ghevallen der confcientic, met de

Patres te handelen. Hoe Gisbertus Mafius den Biichop

van 'sHertoghen-bofch de Socicteyt. gheacht heeft, ghecft

niet alken fijne vriendelijcke en gall-baere onthaclinghe te

kennen , met de wekke hy ons. in fijn huys ontfinghen

heeft, maer oock de predikatie ,.die hy op de fcedc van on-

fes H. Vaders beatificatie; dcde : als hy fijne nacuerlijcke

welfprekentheyt lbo ruym en wijdt tot lof vande Socicteyt

liet uytloopen, datter fommighe onghefinde uyt afgun-

ftigheyt hen dies bclghden, en wel derredenop ffcoel teghen

hunnen evghen Bifchop daerom uytvalleiu Sijnen naevol-

gher Socfius volghde al de felue voct-ftappen. Den Bifchop

van BrugghcRcmigius Druiiius feyde aen de Hceren vande

ftadt, quam het op d'onkoftcn en het oiiderhoudt vande

Societcyt aen, dat hy tiener felue de ftadc ruymen foude,als

toclacccn dat het Collegie daerom foude achterblijucn

.

Maer Matchias Lamberci, die nae hem den flaf voerde, al

Qjiqq 3
ca
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en was liy ons gheen vi'iendt in fijn leuen , op fijn doodt-

bedde nochtans ( als wanneer de fhaelen van d'aenllacndè

eeuwiglieyt de waerheyt van alle dinghen wat klacrder

voor ooghen Hellen ) dcde ons by hem roepen , en fprack

aen eenen van onfe Patres de generaele biechtevan fijii

ganfch leuen, en maecktcons een'eeuwighe aelmoellc. lil

ghelijcker maniere ghingh het fchier met den Bifchop vati

Ghendt Carolus Mafius, wiens niet alleen fuchtende lleni-

me van alle d'omftaenders in fijn' uyterftegehoordt wierdt,

dat hy de Societeyt foo fpaede ghekent en bemindt hadde,

maer bonen dien oockeenebetcheydelijcke bdofte diehy

aen Godt dede, vande Societeyt , indien hy hem fpaerde,

aldaer re fonderen. Watherte ons ghedraghen hebben Mar-
tiniis Rithouius, Petrus Simonis, Antoniiis Hennin, Geor-

gius Chamberlain Bifchoppen van Ipren, wijfen hunne

weldaeden ende aelmoeflen uyt, met de welcke fy de So-

cieteyt mildelijck beghift hebben. Vande Icuende en lact

hunne heufcheyt niet toedatwyfpreken.

Mten, Onder d'Abten, die allcflins hunne gheneghentheyt tot

ons met lofFelijcke ghetiiyghenille van hun ghevoelen ver-

klaert hebben, is gheHjck den eerften, alfoo niet den min-

den, Ludouicus Blofius den Prelact van Liefïies gheweeft.

Hy hadde inden Prefident Viglius eenighe teeckenen van

afkeer teghen ons bemerckr, dus fchreef hy aen hem eenen

luftighen brief, waer in hy de Societeyt alfoo voor-ftondt,

dathyde feluc niet alleen noemde de lactfle Orden van

Godt tot faeligheyt van vele menfchen inde H. Kerckein-

gheftelt, maer feer nut tot het wel-vaeren van defe landen.

Hy voeghde daer by fijne vreere,met de welcke hy forghde

dat het landt foodanige werck-lieden noch niet verdient en

hadde ; wekker vruchten en wondere daeden Spaignen,

Italien, Portugael, Duytllandt en Indien foo ouervlocdigh-

hjck



HET VI.BOECK. DVYTS-NEDER-LANDTSCHE SCVCIETEYT.
(>'J<y

lijck ghenoten. Daerom badt hem, dac Iiy niet voorder te-

ghcn Godc en fijne confcientic Ihijden en vyildc, maer, om
den opperllen Heerc te behaeghen, de Socicceyt nae vermo-
gen aenden Keyfer cndc de Coninghinne fijne iürter bcue-

len. 'cSelue ghevoclcn haddevande Societeyt den laecil:-

OLierleden Prelaetvande fclue Abdije Antoniusvan Win-
ghe, den welcken dieshaluen niet alieenlijck in alle fijne

Monicken eene belbnderc liefde tot onfe Orden ingheftort,

maer bouen dien oock glieene belceftheyt oft mildthcyc

onder fich ghelaeten en heeft, om ons in alle gheleghent-

heytibomet woorden als met wercken te helpen.Den Pre-

lact van Duynen Adiianus Cancellieren konde fich met
ons ghefclfchap niet verfaedcn. Hy plagh te fegghcn dat de

Societeyt van Godt inde wereldt ghellelt was om de fielen

te regeren: wacrom hy oock uyt liefde van fijn vader-landc

by die van Duynkcrckcn daer hy gheborcn was , ficrckc-

hjckacnhiel, datfe ons binnen hunne Itadt tot lèker wcl-

vaeren vandeghcmcyntc ontfanghen fouden»

Vcrfcheyden Dodloors van Louen , naementlijckRuar- doüqoys,

dus Tapperus ,cn Adiianus Brouweishauius, hebben met
hunne lof-redcncn fulcken ghewight aen onlcinliellinghc

ende ocffeninghen gegheuen, dat wy hen danck weten van

vele acnkomelinghen die'r de Societeyt om aenveert heb-

ben. Ruardus, die Cancellier vande Vniuerfitcyt was,plagh

opentlij ck te fegghen datGodt de Societeyt verweckt hadde,

om de ketterijen te vernielen,ende de vervallene Chriilelijc-

ke godtvruchtigheyt ouer al door fèrmoonen, fcholen en

catcchifmuflen weder op te rechten: in wclckes ghevolgh

\-\QX niet te verwonderen en viel , datic ouer al door het in-

gheuen van Satan met lader en quaetwilligheyt bevochten

wieidt. Adrianus ftrafte d'oudcrs die hunne kinders van

ons aftrockcn, en fcyde, dat onfc infteliinghe heel Apo-
flolijcx
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ftolijck was, om den ghebannen tucht wederom in te bren-

ghen , ende op fijne verfche voeten tefetcen. Ouerfulcks

datfèoftons niet enkenden , oft aenden heylighen Gheeft

wederftonden die ons partije vielen. d'Vniuerfiteyt felue

wat een heerlijck ghetuyghen gafle van ons aen Vrouwe
Marie , als iy haer aduijs op d'aenneminghe der Societcyc

in dcfe landen vraeghde ? D^mHellmghe der Socteteyt ( ioo

luyden de woorden ) ü godtvruchtigh ende heyligh ^ noch daer

tn "ipordt in haere primlegienpiuüen^mitnuren njxn doen, oft han^

del iet ghenjonden , dat met nut en profijt elijck^ en is tiende heek

H. Kercke , en fónderlingh aen Neder-DuytJJa7idt. Haere Ta-

tres hebben tot noch toe met groote rurucht , ende feer goedt

exempel <-van een ghejl'ichtigh Icuen onder de ChnH-gheloouighe

njcrk^ert.

Religicit' Vande Religicufen magh mai dit in't ghemeyn {êg-

ghen , fchoon darter fommighe in't befonder uyt eencn

onbelcheydcn ijucr fsnaddigh vande Societeyt fprekcn en

preken , den meeilen nochtans en beraedighlten hoop
draeghcn ons goedt herte , en hebben groot ghevoelcn

vande Societeyt , in weicker fcholcn (y voor 'tmeerder deel

opghequceckt zijn, ende den fin tot den Ghccltclij eken

ftact ghchaclt hebben . Immers de vier Biddende Ordens

van Ipren ghcdroeglien't eenpaerlijck onder malckande-

ren , darter niemandt van henlieden voorcaen ongheflraft

<:)ualijck vande Societeyt (preken en foudc. Pipinus oock,

eenouertreffelijck man uyt der Prcdick-hccren Orden (die

Vicaris van Granuel in'r Archsbilchdom van Mechelen

was) als hy verftondtdatter fommighe vande fijne qualijck

vande Societeyt onderrecht waercn, en verlmaedelijck

•fprakcn, Lctetenloy oock, leyde hy aen henlieden, wf/r/(?-^/;^-

fellen I E s v lenen , ende die Patres niet lal^n , Icclckp' '-voet-

Jlappen te ^'ol^hen ons meerder' eere fal Tï^efen, als di€ te lajieren.

De
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De wereldcfche Heeren hebben immers noch alfbo lof- Oni»ghe,

fehjck met een groot ghevoelen van onfe Religie ghefpro-

ken. Nae dat Philippus den 1 1. de Societcyt eens ghekent

cndein Nederlaudt ontfanghen heeft, hoe veleCoilegien

heeft hy ons ouer al ghefticht ? Hoe hertelij ck tot onfen

voordcele aen fijnen Prefident ende Raeden defer landen

ghefchreuen? hoe hooghlijck acnden Prince van Parme be-

volen, dathy ons alleüms van noodigh onder-houdt voor-

den foude? Doch den willighen was haeft ghetrockcn, die

van fijnen eyghen kant uyt een' inghefoghene liefde vait

fijne moeder Mc Vrouwe van Parme tot ons foo ghedrtuen

wierdt, dat hy den Coningh ingaf in plaetfe van cafteelen,

Collcgien der Societeyt aende groote fteden ta gheuen , die

de lèlue meer dan alle de garnifoenen verfekeren fouden.

Dus als hylpren en Maeftricht innam , feydehy, dat hy de

pene der cafteelen diefe met haere wederwilligheyt ver-

dient hadden, in Collegien vande Societeyt Iesv ver-

anderde.

Onfen Prince Albertus hadde wel altoos een groot ghc- •?«««»,

voelen vande Societeyt ghehadt, dan hy en heeft hetiioyc

befcheydelijcker verklaert,als nae de brieuen die den Archf-

hcrcoghe Leopoldustot onfen lof aen hem fondt : want hy
doen in deier voeghen andwoordde : 'tls "^aeAüjch^gheloü^

dat de Societeyt aende Kenke Godts ende onfe (atholijcke Religie^

'voor de '^elck^jy noch moeyte noch leuen en/paert, feer profijteljck^

is , ende defèlue allefjtns door de ganfche bereidt njerbreyt ends

op-echt. Daerom ü't biUigh dat alle Princen en Catholijcke

mokken de goede dienflen njandefelue erkennen. Wat ons be~

Unght, 1^ hebben te dier oorfake de Societeyt altoos behert, noch

m[uilen in njolghende tijden iet naelaeten dat tot haeren -^^fdont

oft befcherminghe moght dienen, laeen fuUen't onder ons niet Ue~

te» om met ernH en forghvuldtgheyt nae '-vermoghen defelue Socie-

R r r r teyt.
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teytj die V.Hoogheyt foo njriendelijck^en ghetroulpelijck.aenons

beveelt, de '-vruchten <-van hAereghebicdemJfe te doen gheniete».

Alfoo ghewightigh waeren bykans fijne woorden,die hy
zzn Graef Herman vanden Berghe ouer d'oprechtinghe

van'c Collegie van Roermonde fchreef , fcgghende dat hy

de/èfake ten hooghflenter herten trock^^ om d'tiytnemende <-uruch~

ten die hy daer njan ter eere Godts m alle d'omligghendefieden^

en naementlïjckje Venloo^yer-^achtede. Niet min (hoe wel mee
wcyniglicr woorden ) en begreep d Infante in haercn brief

aenden Bifchop aldaer ghefclireuen : Ghy zijt, feyde fy, een

oogh-ghctityghe '-vande groote 'X/rucht, die de Tatres i^ande So-

cieteytghe^Uen hebben, en noch doen. Aen defe twee Princeii

van hoogher ghedenckeniiTe weten wy danck, dat de So-

cieceyt in Duycf-Nedcrlandtin korren ei j de foo gheluckigh-

lijck aenglicnonien lieefr: waer toe fy oock hunne miltheyt

foo ruym heten uytfchijnen, dat wy bouen de iionderc

duyiènt ducaeten aehnoelTen in verfchcydcu ptaetfen en

gheleghentheden vande fekieghenoten hebben.

Betre», Anderen edtldom van minderen flagh en magh ick hier

niet melden : dasr en ware gheen eynde , dat ick aenden

Commandeur Requefens, den Gratie van Faentes, den Ad-
mirante van Aragon,de Marquifen Spinola ende Aytona
komen wilde. Defen laetlfenen vermijdde fich niet voor

Schencken-fchans acn eenen Pater tefegghcn, als hy hem
ontraedejOm de wille vanden behaelijcken flanckjin'tgaft-

huys daer hy befigh was , te komen , dat hy hem niet beter

en kende als eenen T^ri fier vande Societeyt: daer hem defen njer-

fioHtede tegaen , dat hy daer oockloel moght 'uolghen. Voorder

fbo fprack hy foo IcfFcÜjck van onfe legher-miflie, dat den

Prince Cardinael de lekie niet alleen op 'thooghfte behert,

maeroock mondelijck voor fijne houelinghen en krijghi-

ofEcieren , en fchrittchjck met iivtdruckelijcke biieuen
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acn fijnen Heer broeder den Coningh gheprefen heefc.

Onder die vanden cabbaert, heeft den Prefident Pamele R'tf^f»*

in onfer liefde uytghelteken : hy ende den Piince van Par-

me fchenen ouer handt te ftrij den,wieder van beyde deSo*

cieceyt oft meerprijfen, oftmeer voorderen foude: foonuc,

iaenoodigh achteden fy die tot de bevi^aernifle van t landt

en vande Religie. Wat 'fal .ick vande Magiftraeten der Ite-

den fegghen? Die van Ghendt hadden eenen verdraeyden

windt ( men weet niet van waer
)
ghevar, dat onfen Gene-

rael P. Claudius onfe Patres van daer wilde nemen , dus

fchrcuenfe aen hem, en baden allegader uyt eenen mondt
door'tbloedt Iesv CuRisriydatbyfulcks met doen oft ghehen-

ghen enlffilde^ maer meel meer Je Societeyt hy henlieden tot troojl

en gheejielijcken moortgangh der borgheri/jejïaepelen ende beyeüt-

ghen ter lo'tjlejy doch metfoo groote vrucht onder de ketters ende

de Catholijcken aldaer rzjerk^erde, datter de H Kercke daeghelijcks

eenen merck^lijck^n aenloas door ontfongh.Dicx^\\di]ckz ghecuy-

ghenifte gaucn van ons andere lieden, waer van fommighc

ïcydcn jdatfè njan eenen domheren nacht, loaer injyjlaken^ door

de Societeyt y tct eenen klieren dagh <-uxnde godtfdicnjiigheyt

ghekomen -^aeren. Andere beleedden, dat -^y met eenen befon^

deren ijuerdeiongheyt leerdennen in alle deughdt enfeeghbaerheyt

optrocken, Eenighcoock, datlpyer noodi^h tcaeren om 'tCatho-

lijckj^elooue te houdenJlaen^ende de Chrijlelijckejèden op te rechten.

De Heercn van 'sHertoghen-boich, 'sdaecrhs eer de lladt

OLierghingh,aliTehun droct affchcy t van malckanderen nae-

men, voor 'tlaetfte werck van hun Magiltraetfchap,

fonden beydc de Borgher-meefters met eenen vernacmften

Schepen naeons Collegie, om de Patres voor den ghetrou-

wen dienft dienfc menighvuldighlijck ontfanghen hadden,

hooghelijck te bedancken, als of hunne meefte beforght-

hcyt inden uyterften noodt gheweeft hadde, datfe immers

Rrrr X oniè
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oiife verdienften in eenigher maete erkennen foiiden.

£ip_fM. lek fluyte met den grooten Lipfius, den welcken ghelijck

hy de Societeyc in (ijne ionghe iaeren fonder 'tbelet van
-fijn' ouders inghegaen foude hebben, alfoo bleefhy de fel-

ue met een oprecht herte fijn leuen langh beminnen,en by
alle man prijfen. Hoe dickwils en heeft hy P. Del Rioniet

komen bedanckcn, uyc reden dathy hem vande neer-fijde

tot d'onderdaenigheyt des Coninghs wederom ghebraght

hadde, om het waer ghelooue in fijne volle oefFeninghe

onder de Catholijcken te belenen ? Hoe ncerftigh heeft hy
onfe Sodaliteyt ghevolght? Hoe lofrelij-ck altoos van onie

godtfdienftigheyt en gheleertheyt ghefproken ? Hadden
Scaliger en Baudius aUoo wel fijn leuen, als fijne leeringhe

aenghenomen , milTchien foudenfe de pennc at mede tot

onfen lofghekeert hebben,diefe anderfins foo menighraael

met hunne fchimp-dichten teghen de Societeyt misbriiyck-

ten. Doch hier in ftellen wy 'tmeefte deel van onfen lof,dat

wyaende ketters mishaghen endehaetelijck zijn. Noyt en

gheuenfe meerdere eere aende lefuiten , dan allTe de {èlue

Douen alle andere Gheeftelijckheyt met eene befondere bit-

terheyt vervolghen. Dan toonenie eerft voor goedt aendc

wereldtjwie hunne meefte vijanden zijn,en van wie fy den
Coftcrus meeftenafbreuckHjden. Kondenfe foo verre met ons ko-

tionci
"' "^^"> ^^^ 1^^-^^ ^^^ wenfchre 'thuys van Valois in Vranck-

dicij rij ck te brenghen ( hy hoopte met de fijne mecficr van't

Holbn- Rijckte worden , als hy de Coninghinne moeder met hae-

uérfus " ^^" ^^^^ Carolus den IX.end^ al het Coninghlijck gedacht

Panniiï. van kante fbude gheholpen hebben) dan waerens'er bouen

op, en behielen ( foofe immers meynen) hetveldr,.omhun-

ne bcdrieghelijcke fuycken fonder voorder achterdencken

uyr te fetten. Sy laeten hen voorftaen (en daer is vry wat af)

datwy te diep in kunne kaertcn fien ^ en daerom wat haet

oock
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oock datfe teglien de Spaignaerts draghen , foo dcrrenfe

nochtans dies niet te^henftaende wel iegghen, datfe lieiier Cofterus

alle de Spaignaerts die in'c landt zijn, als maereen dofijn'^'*^^'»*

leAiiten en hadden. Van waer komt het, meynt ghy, datfe

d'ijuerigheCatholijcken, nu niet enckelijck Catholijcken,

oFt Roomfch-Catholijcken , maer lefuitfch-Catholijcken

noemen? Is hetnietom 'tghevoelen datfe hebben van onfe

glictrouwe vromigheyt , met de welcke wy de H. Kerckc

voorftaen ? Meerderen lot en konncn fy ons niet gheuen,

noch wy met heufcheyt aenveerden. Defen feluencndeal

den anderen, die ons foo wel vande vijanden als vande

vrienden,'tzy verdient,'tzy onverdient,t'huys homt,kccren

wy tot Godt, aen wicn alle de glorie inden hemel ende op
der aerde toekomt : tot wekker vermeerderinghe indien

onfe fchande en befchaemtheyt nutter zijn, als wel onfeeere

ende goeden naem^ foo laten wy defen gheerne vaeren ,om
die alle de daeghen onfès leuens met een blijd ghemoedt

uyt te llaen, en met een danckbaer herte te verdraghen.

Hier mede vaeit wel, goeden Lelèr, om uwen ghecfl:

met de naevolghende finne-beelden en dichten teghen

de vermoeytheyt, die ghy miffchienuyt het wijtloopighcr

verhael van defen feften boeck ghefchept hebr,voor 'tlaetlle

een weynigh te gaen vermaken.

Rrrr 5
De
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De Hollandtfche Scyndinghe.

later delphinas Arion. <
'tSoet ghehjt

Lccktfe uyt.

DAer is een leegh ghe'^eTt doorfneden met riuiereny

Hier "^oont den olden Vries , daer '^Acl(re '^atmierem

Een rvolck,.,gbelijck^ het ü gheboren aen de ^ee^

Soo feylt het alle daegh nae een uytheymfche ree.

{jheluchgh alfoo Ungh jy 'sConingbsfcepter eerden,

Ber jy aentRoomfchgheloof den ruggh herdtn^ckigh keerden.

Eer Jy door ^alfch bedrogh <T^An njr'vjdoms ijdel fchijn,

Chedtcongen onder t'toch^y en Jlaefgheloordm KJjn^

Al
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tAl light een grooten hoop in dolinghen ghedoluen^

Nochtans een li>vfer deel njerheft fich uyt de goluen.

Die oock^ door <-ualfchen/chijn , en loxnckelhaer '-ucrflxndty

Nu dreuen nne dengrondt, en heten 'tijajle landt.

Hier Tvordt ij handt njereyfcht , die 'Scilt nae Iesvs derdeny
Die oocl^omtrent een zee foo memgh fel be'^aerde.

Die <-olotten m tempeeji ,gaet nyat die inden boot-^

Die fincken nae den grondt , k^mt treckt die uyt de doodt.

Siet hier de lutoefle %ee^ daer daeghehjcks tempeeften

Oppjfen door 'tgheblaes <-uan niew^-ghefinde gheejlen^

Die maken dat matroos gaet "ïi^ijcken uyt de baen^

Daerfoo '-veel hondert laer jijn ouders zjjnghegaen.

Het is ghenoegh ghedoolt , (let "ïvaerghy zjjt ghelt^ekeUy

Aenmerckt <-u [liermans eens die ij afdeden fteken.

Die Luther , en (^aluin ghebrandt-werckt aen de kaeck^j

Z^o>r Tharos-toren houdt^ en <x>oor eenfek^r baeck.

Caety hloecks helden, gaet tnt midden njan dees loindeny

Om door "-v foet gheluyt tempeefl enflroom te binden:

De 'vejlen en dejladt '^erlvintmen door ghe'^^elty

Maer 'therte <umden menfch "^anneermen foetjensfpelt^

Beghint zArion eens te raken maer fpfnaeren^

De '-vifchen k<}men aen , en drijuen op de baeren^

Dolphijnen om en d'om gaen fpelen op de zee^

D'een neemt hem op den ruggh^ en ^voert hem aen de ree.

Arions foete luyt, Anons gheejligh fnghen

Kan 'f^reede element en jijn' in-toonders d-^inghen:

Maerfnaeren desgheloofs die maken foeter fingh.

En brenghen 'smenfchen hert noch lichter in bedloangh.

Gaer, kloecke helden , gaet^ den loon moet nj ^er^eck^n^

Om door Arions luyt njcel beter <-ufch te treckcn.

Wie dat een her' <-uerfoet <-i'an een naebuengh Vriendt,

Die heeft, nae mijn '-uerjiandt
y
jïjn dagh-loonleel ije)'dient.

Het
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Het rchuylen vande Hollandcrche Seyndinglie.

Vberior latcbris vcnatio. i ^"''''r'fl " Y'l Daer jtt het %'-ol,

DAer zijn iaeghers , daer zjjn ^njjèrsj

Dickjifils heek daeghen mijjerji

Die tmer leuen hy "^ixt hoop\

Sonder'^iUt, en/onder mop:

cyindrezjjn Tï^at meer als dreyghers,

Defe taeghen op de reyghrs,

Die al zjjnje/Iim en fchdck,

iMo^ten jlrijcken njoor den njalck.:

Som'-
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Sommigli fet men hier op letten.

Om hun gaeren TVf/ te fetten ;

En nae moey en matte lé

ISnnghen moer eenjnepken me.

lae men ajindtghejiepen boeren.

Die het quAcksl-beentk^n roeren-^

Dochjy Jlaen heel daeghen langh.

Groote moeyten^ kleynen f-UAngh.

éMaer die in conijnen-holen

Bens fijnjret 'ivilt Ueten dolen,

O, aie kl'iji^^t al grooter buyti

'tlaeghter met dojijnen uyt.

Die komt t'huys heel "^el ghelaeden^

Om te fiouen, om te braeden.

En hy leeft heel 'ioeken langh

Dickj^ils maer op eenen ^angk
Wat den tpey~man %» bekruypeny

Dat en [al hem niet ontjluypen.

Die by nacht is op de been:

Dejen '-uanghter thien <-uoor een.

En ghelijck^men iacght de beeBen^

Caet het oock^ al met de gheejlen,

laeght den '^ey-man in een hol,

Hy hrijght haeBfijn tefchk^n ijol,

Sietmen met in Uollandt loopén

'iMachts het "^ilt met ganfche hoopen ?

Seght my eens, Loiolts bloedt.

Is den njangh by nacht met goedt ?

Kloeèk^ iaegherj , dte de kuylen

yyeet, "^aer dat de fielenfchuylen,

laeght met ijuer , iaeght by nacht,

Noyt en n;ondy beter iaght.

Ssss De
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De Seyndinghe nae 'tlegher.

Da mihi animas, f Der fielen buyt

cetera tolle tibi. c Kies tck veor uyt.

DE flerchi Bdbd-Jlddt hooghmoedigh op haer mmren.

En trotsom memgh borght, yerfiout haerkrijghte yuerent

Den Pale/ïijnjchen VorB brenght tegher^ haer in't weidt

1)6 Ridders a/a» Jijn Kj/ci^, met Sodomos ghelptldt^

Men fieeckler het trompet, en bey de leghers-krachten

Caen trecken teghen een, en
,
[onder langh te 'dachten.

Men how^t, en fleeckt , en kerft a/an d'em en d'ander kant:

Daer ipordt a;eel edel l^laidt ruergoten m hetfandt.

Doch
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Doch 'tTaleftpjnfche '-uolck^ bef^pjck^j en '^alt in handen

TJm 'tBubyloonfche heyr, dat k^uelt die met banden-,

Daer gaet den goeden Lot met bceyen aenftjn handt

y

En keert fich eens ojoor 'tlaetH nae fijn lief <-uader-landt.

De maer rondom gheSfreydt, komt -AbralMim ter ooren\

Het ü hem droef^ 'tgheval f^'an fjnen neef te hooren:

Hy "Wapent flughsfjn <-uolck^j en met een kloecken moidt^

Treckt hy te yeldtfaerts m den 'Xfljandt op de <-voet,

Staet
, flaet Babylonier , meynt ghy hetfoo t'ontloopen

Met ur^en roof en buyt ? ghy fult het haeB bekoopeny

ZJ opluchten baetter met : ghy fult haeB zijn gheleert,

Hoe dat des oorloghs kans op korten tijdt njerkeert.

Siet hoe 'tAbramfche heyr den -^ijandt "iveet te pranghen:

Den roouer '^wrdt ba-ooft, den njangher "Wordtgheyanghen^

Den rurijdom ü hy quijt , iae in denfeluen bandt,

Daer Lot mé -ü>asgheboeyt,feeckt Jtjnghevanghen handt*

Soo haefl den Patriarch ^z^iéïory hee/t ghek^eghen^

Men heet hem t^ellecom^ een i/eder gaet hem teghen.

En biedt Ijem ^eel ghelucksy dat hy door fijne klacht

De bondt-ghenoten heeft nyerlosl uyt OJijandts maght,

Hyfcbukt den buyt hen toe , en fpat hy heeft bekomen;

Doch "^at hyfchenckt oft met, 'tentoordt met afghenomen^

DenComngh feydt: Houdtghy den afgheiaeghden buyt,

Maer laet my toe dat tck defielen treek, ''voor uyt.

{jhy die met 'tlegher njolght den '-o'ijandt op fijn hiekny

Den roofdaer ghy nae iaeght en ^n het met de fieleni

Wordtghy hier meeBer af fiiemandt ü ulios ghelijck^

Al kl'eegh hy <-uoor fijn deel het grootfie Coninghrïjcki

Laet dan het danckbaer heyr de 'vendels en cornetten.

Tot een bedencksaemghift ,
gaen inde kenkenfitten:

Maer "toeet dat ulpen buyt <ueel hoogher hanghen moet.

Want hj> ghelponnen is met Godts Soons eyghen Hoedt.
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Koftclijckcn roof uyt de Seyndinghe des leghers.

P.irs optima prxdie f 'tHerten aes

Iiinoua dat vires cercamina^ 6 Gheeft Jhlaes.

DEn lirey-man 'ïveet het bert '^an dees proy uyt te haeleny

Om denghetrow^en dienÜmet Julck^aes te betnelerty

T)Atgheeft den 'xraghel moedt
^ fio '^ordt hy opgherocktt

Wie heeft met ijdel handt oyt hautek^ aenghelockt ?

Gaet njry nu reygher deur , '^-gaye üghe'-vm^nny

Soo met , ghy moet terfondt oock^al de felue ganghen:

Siet hoe den njalck^op <-u fijn klawüfen heeft ghe'ft^et ^^

En tot ghe'^iffen greep den f^ommen beck^ ghefet iHet
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Het^bejle deel der proy, den oorjjirongh Van het leuen.

Het hert is hem tot loon Vanjijnen <^arjgh gheghetten^

Dit ü dat hem gheeft kracht, ditgheeft hem defen moedt,

T>it is dat hem op ojfio leack^rjloierm doet.

"En ghy die I E s v s fendt , en laeghtmet groot i/erlanghen,

Op datghy erghensJoiidt een "Suilden a;oghel a/anghen.

Alsghy dan Tpederkeot, tpat loon is't datghy loacht

Van een foo Vette proy, <-uan nj bekomen laghfi

My dunckt dat ghy myfeght met onyerfaefde reden:

Dalghy engoet en bloedt ^zroor jielen'Süüt beBeden.

Soa "^e n/oor fijnen 'xriendt noyt een blaewSfroogh'enlifaegJjty

'tls teecken dat hy hem ooch^l^eynigh liefde draeght.

Ghy feght hoe dat de deughtfmrdt nerghens nytghejloten,

Datfy metf^et en bloedt "Scordtfchoonder owetgoten,

Datjy noyt meer en ruH als midden inden noodt,

Datfy noyt meer en leeft als midden inde doodt.

En dit doetghy om 'thert, den bujtmagh 'tleger hou'^en,

Maer defen roofiatght V njoor 's'-vijandts heel-kartoulveVy

£n midden mdebrefch : 'ten is gheen kinder-fj^el.

Wie 'thertföo "Svtnnen kan die haeit roofnjoordehel.

Welaenghy diefoo dert het lijf te pandefetten,

Voor't donder ijmt ghefchut, <^oort k^ak^n njan mufquetten^

Voor bomb^n, '-voor een mijn, oft njoor '-aenijnifh njier.

Dat T/riendt en rijandt arat irt't midden van't quartier.

Zaet njry de Capiteyns met hunnen buytghe'Soeerden,

En 'tvolck^ die in het <-veldt hem kochten met hunfleerden:

Soldaeten Capiteyn, die moor den Coninghojecht,

SUet daer de handt a/ry op, daer toe heht ghygoedt recht-

VVat baet datmenigh heldt beklimt een poort oft toren,

Is't dat nae al 'tghersoelt het herte gaet Verloren ?

Ter löljlhet legher dan is uyt omfijnghelcin,

Soopasi op mghetieyr, en neemt het hert doch in^

Ssss i Scyn-
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Seyndinghe nae de fchcpen.

laacmur, modóprofimus. { ^^«X^

ALs een bendW^de '-vloot "^ilt m een bauenjchuylen.

Ter "ipijl door het tempeeB de holle baeren huylen^

Ter Ipijl het ty enjlorm (pits op walckand^rjiaeftj

En d'opgherockte zee doen ouer klippenJlaen:

T)(tn "borden "^yghelpü gheghcejfelt ojande l&inden,

'iSchijnt dat een iederftrijdt om ons iterfi te rverjïmdin^

En al ons flaegh ghelpoel, ons ongherujl ghe^jloty

U njoor de baeren^d^ en <-uoor de ipmdenj^ot.

Maer
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Maer njoor die l^mt ghefeylr zjjn Icyghetronl^ baecken.

Op dat hy hiergheen pUet ofi ban ckja k^m' te meelijn:

Schoon "^y dan inde z^e mxer ^l otten op ghenaeyy

Noch toonen "^y ds hnefy en tn^'ijfèn hem de kjey.

Loiola 'women Heldt yghy z^t nfxn daer ghejp roten,

Daer met de '^ejle zje Bijcaia Icfjrdt begoten
,

VVy gxen door "ü^indt enjiorm, "^ygaen door hollen ofloedty

En fchillen njxnde doodt mxer eenen hxhen ^zfoet.

1>xt njiy de heek zee hxergramfchxp op omjlo rte.

En doe "^at datjè kxn om 'tleuen ons te korte».

Tot ulier Maeten troojifoo fchencken '^y ons pijn,

VFy "^eten dat onsfchxe 'tjchip/al profijtigh zijn.

O Stierman, die dtter tracht door 'tbUeifïtfe ^veldt te rijden,

Leght afden hooghen top, denjchoot moet ghy hier mijden,

Daer neffens light een pUet , firijckl 'tfeyl, ofi loeft hetfchi^y

Daer ügheen bidden 'veur 'tfal berjlen op een klip.

En fietghy met, matroos, diepUnck. ''van'tfchip ghereten?

De doodt kgmt rf%ec het natghedronghen door de fj/leten:

Rafch kalefatert 'tleck,, en (lopt de fcheur terjiondt.

Het gaet, ter "^jlghy toeft, al hellende te grondt.

Conjiahel, fa,ghecft nner, en la et de hloedt-nAaglo loaeyeny

Lof af om met deesfjd' den a/ijandt te doormeyen:

Sa, Jchippertjen delo7it,^ klampen fejfens aen,

Is't tijdt njan met de handt nu indenjack. f^ faen?

Wel aenghygheeft ghehoor
,
ghy paB ntt op rufucken,

^JEn loilt met ons als nnfientgaen '-voor den <-uijandt rucken;

Schoon datter Stierman bleef fchoon ghy ojerloort het ro€r.

Weet dat met ons alleen noyt qualijckjchip en ijoer.

Al Oflotten iVy op zee door loinden, en doorgoluen.

Al "borden leygheklamt
-,
oft indengrondtghedoluen,

Wy ^vi-aeghen noch nae zee, nochtoindt,noch Vrees ^ noch pijn.

Als Ipy maer aroorrv vloot ghelotffe baecken 7:Jjn.

Winftc
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VVinftc vande S/Cyndinghe op de rchepen.

Bnergettocsabvudk. { ^^^fS'tZ::.

WAnneer eenghierigh hert metghelt-fucht rsonjlekefj,

Dan tracht het 'tinghe^ant Van 'tderdrijckje dwrbrehini

lae dat ü hem te kley», de zee het oock^doorgaet.

Om duer t-e 'Xfinden 'tgoedt 'f-verfi^eckselvan hetquaet.

Daer (pr'mght men ouer boordt om in dengrondt tefoecke^j,

In kokken '-vande zje, in onbekende hoecken:

Den duycker ojultjijn handt^ maer nimmermeer 'tghemoedt.

En brandt boelanghs hoe meer int midden ruanden bloedt.

Dies
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T>ies Inlijft hy men aerniydü 'tfchtp heelghelaeden.

Al heeft het <-uolIen la/i, 'ten k^n hem met ^erfaeden:

Ai ffaer't dat hy uyt zee met 'sConmghs mijnen quxm^

'tEn blufchtgheenjfins den dorfi^ 'tü oliande '-vlam.

O ghierigheyt! ó lufl! die met en zj'jt te temmen

Door kl'p, oft -ïvindt, oft fiorm, oft mmflers die daerfhemmen.

Neemt, dat de zee merfoet, en met en maecki de beesly

Daergiry zjjt in het hert daer tït altijdt tempeeji.

Neemt, datghy met den fchat komt uyt het diep gherefen

Nae een behouleen reys, leatfilder doch aflocfen^

I/t 1i>el deppjne loeerdt, ü "ï^el den loonfiogroot,

Daerghy a/oor onderHaet 'tperijckel rvande doodt?

éMaer ghy die daer betrouTot op berders njan tloee dnymen^

En laet tempeeft en 7^e rondom nj oorenfchuymen.

En ddt omfelen roof, Jehoon datghy qualijckypacrt.

Spijt "binden, baer enfiorm, '-ufchatten zjjn belociert.

Dit is de befte Vracht, dit zjijn de rijckBe -^aeren

Die iemant braght uyt zee, oft vifchte in de baeren,

Defiel, Iviens fchoone glans het altemael verdooft

Wat dat uyt Gangesfchoot ü immermeergherooft;

De /iel, <-uan Godtgheftort in defejiechte leden;

De ftel,fijneygen beeldt, njan hem begaeftmetreden-,

De Jiel,foo dier 'X>errijcl^,foo koBelijck betaelt;

Defel, '•voor "^ie Godts Soonnjan bouen is ghedaelt.

Gaet aen, het ü njoor "^indt
,
gaet onverfaefde mannen,

Denfchipperfteeck^ van kant, defeylen (laen gheffannen:

Die reedt op OoB oft V^e/l,-^at haelt hy meen' alsfandt?

€n acht het <-uoor gheluck^, krijgk hy't m 'tojaderUndt,

Daer if gheen Compagnie met V te njerghehjck^n,

lae felfs des Comnghs '-vloot moet oock,al Voor 'X/ftrijcken:

Den cargo ü den prijs van on-^eerderigh bloedt.

En in v aerdfchi reysfoo voert ghy hcmelfchgoedt.

Tc cc De
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De Patres in perijckel vaii tempeeft oft flagh, fuyueren db
liereen vande Bootf-gliefellendoor de Biedite.

Inftante periclo. { ^^^X'^l
HT had eenJlaeleti hert^ hy hctdde flaele leden,

oft uyt een roulpe klip oft bUew^en [leenghefnedeny

Die d'eerjle ghingh in -zee, en 'tfchip uyt d'hauenfiiet^

Daer hyjtjn naeBe bloedt met droeue traenen liet.

Met eenen hollen boom te troffen al ds baren»

Duerjlorm en donder-JIagh recht bouen 'thooft 'Zfergaren,

Daer middtn inde doodt 'snachts niemant doodt enjiet.

Dan als eenf^arte -^olckjen hellen blicksemfchiet

:

Daer
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Daer hy nu ondergaet doorgrondeloofe kolcken,

!?(u tpeder rijfi om hoogh, en httnghtfchier inde "ïoolcken:

Daer kabels als hetJiroy^ daer majlen , daer den jpriet

Wordt <x/andenJïormghekroocktghelijcl^hetjT»acl{&e riet:

^aer hem een njijandts n^loot den "ioindt Ipeet afte fnïjden^
En brandt d^eers op hem loSy en boort hem <-uan terfijdeny

'Sao dat het ruym de zee 'uan alk Inenten drinckt^

En dat het donder ü, hoe 'tfchip noch niet en finckt.

Wat raet hier danghefchaft? Ja,fchipper met nj gajien^

Depomp moet by de "^erch,, ghy moet de kielontlajlen:

Dochfchoon 'tghetrojfenfchip dooft loaterfoo bef^icht^

Den ballajl^an defond'üpoaerder '-uanghe'^ight.

Ter Ic'tjl dat lon/tsjlaept^ in't midden ijanfijn droomen

Soo "^ilt hetfchip te grond njermeeHert '-uandefiroomen:

Syjlorten ouer boort haer rpjcke koop-Vaerdyy

En noch en ü het[chip njan ondergaen met <-vry.

Wat loonder ist^ matroos^ dat loy nochgaen tegronden}

T>aer lighter een in't ruym die <-uaJlJlaept in fijnjonden.

Smijt defen inde zee,foo drooghje "ifreer de kiel:

Het f^aerBe datmen ruindt dat ü een boofefiel.

Ghy dan, die met de vloot gaet k^uyjpn door de baere%

Vigeert altijdt f-uan hetfchip datfhipper k^n bef^aren,

Soo ü de reys be'^aert: al klampt den '-uijandt aen.

De haue die ghyfeeckt, en kan o» niet ontgaen.

Ch en hebt nae oorloghf-man, noch caper niet te yraghen,

Denfchat dteghylie ^oert en ü met afte iaghen:

V naeld' kent beterjlerr\ghyJeylt op ruaBer k^ert.

En van een Tpater-reys maeckt ghy een hemel-Vaert.

Ghy dan die daer befeylt de T^e met kloecke fi:hepen.

Op alle vremdt ghe'^efi, op allen oordt ghefepen,

Is't datghy inde Vrees Van vrees "^ilt zjjn bevrijt,

Ghebruyckt doch loei deespomp, maeckt V defonden quJjt.

Tttc i Seyii-
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Seyndinghe nae de pefte»

Vidima falutis publica*> i
Uy hraMdt

Voor 'tlandt.

DiAer Ivas te Roomen eens een afbrandt inghejoncken^

Diejtjn <-uerg]nften domp dreefmin ofi riteer dis yoncken:

VFant uyt den diepen foei onjlack, een heete pefl,

'En "^lerdt de Röómfche aerd' met menigh lijck^ghemejl.

'tUongh otter al nyol baey, en "^ipcÉs op dengheuely

Heel Roomen droeghfchier roulp door defenpoaeren neuel:

'Hterfiierfeenfrtfche maeghi, daer't kindt 'van eenen dagh,

BtpeBj en bleecke doodt en "^eet ^vangheen ontfagh.

Daer
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Daer tPMpheen menfcben hulp^ men dé/Iagh-offermdeny

En njoor der Goden beeldt fooghmghnien loie-roocl^ branden:

Doen hebbenJy <-verHaen den nnddel ojan hun quaet.

Een hooft njtin edel bloedt, een doodt '-van hooghen ftaet.

'T)us een a^an riddersfiam dteghingh jtch hier m /lorten

y

Cortius,

En <X)oor het ^ader-landtfijn ejghen leuen harten.

O vroom, o kjoecken heUt ! aljierftghy door den -xW,

Weet dat yfaem en naem nocheew^igh leuenfal.
Nu magh nj Roomen njry een borgherf-kroon gaen vlechten^

En fielten op <u beeldt, oft om o» loapens hechten:

Alhebtghy 'svijandts heyr onfüieldight den lauria-f

Nochtans den fchoonflen tackjie groeyt hier m het <-Jier.

^ochfchoon den Vromen heldt dees kroon met recht magbfirijcken:

Men ojindter heden-sdaeghs dieaen hem niet en 'ioijcken.

Diegaen recht m het vier, en midden in den brandt.

Tot heyl van menighfiel, en van hun vader-landt.

Chy zïjt het edel bloedt, die midden in de peflen,

Bn in eens anders doodt V leuen gheeft ten beflen.

Als moeder, en alsfoon,als Vriendtfjn deur toefluyt\

In tijdt njan noodt en druchjlan ü het maeghfchap uyt..

9AI '^ordter op de deur een drocue lat ghejiaghen,

zAl'^ort het huyfgefn ^an reeulpers uytghcdraghen.

Al fierft een heele "^ijck^ al ü het Vierfoo quaet.

Dat hetgheVogheltfelfojoor doodt '-valt op deflraet;

Chy^niet te min en 'ioeet njanfchroomen, noch Van beuen.

En op een ur aUiCnfoo -^aeght ghy thien mael 'tleuen,

GhypaH op gheenfenpjn,ghy trotft defelle doodt.

Men kent een troufen njriendt m't midden '-vanden noodt.

Dat '-vry oudt Koomen prijs' die loeghnam haere plaeghen.

Schoon ghy int leuen blijft, ghyflerft hier alle daeghen:

Chy deedt in defen brandt foo menigh '-vromenfprongh,

VVaer aengheen lijf alleen, maerfelen Icel-a/aert hongh.

Tttt 5
DacT
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DAer ü een' eewï» njoorby^ het z^n nu honden 'meren

Dat haer dees Campagme quant eerjlmael openbaeren:

Sy -^ajidoor teghen-fpoet
^
ghelijck^eenflureplaet

^

Hoeiemandt die meerjlaety hoe datje breedergaet.

^en Heer die dit begonfl diefal het oock^njolmakin^

Menfagh hem no)'tJtjn "^erck^ m het beghinfeljlak^n:

Hy Jlaet enfmeedt dttjiuck^ allenghskens noch al uyt,

Ven ringh die moetter zijn^ het tj fijn lieue Bruyt.

Leert, tnenjchen, <-uan dit beeldt <u loercl^n ouer'^eghen,

Daer flipt foo licht een "iOJordt dat noyt is uyt te <^eghen:

Hoe rajch is tetghepeyfi, hoe haeBjs iet ghefèyt}

Men doet op kortenflondt, dat duert een' e.eu^igheyt.

De refi ^jernielt den tijdt, defieden en de Kijcken

Vervallen Ipeer totjiof] en hebben oockj^aer lijeken

:

'tWacht al den ondergangh, het is des ^erelts loop.

De Tyramidenfelfs die ligghen ouer hoop,

Der Maufoleen boulv njcrrijckl met duyfentgauen

Js mfijn eyghengraften laetBenal begrauen.

Vyieijjer dteoytfagh T^aer dat (^olojfus flondt}

Wie ^as die Koomen nu oockjfinnen '^omen <7Jondti

Maer al ons purper-root, en alonj a^rdigh blofen.

Is teerder als het ijs op eenen nachtghevrofen-^

Jae al ons edel bloedt, en reden-rijcke tael.

zAls fiel van lichaemfcheydt danfieruet altemael.

De doodt, debleeck^ doodt is eengheremt' njan beenen:

Codt 100w^ aen dit droeffpoock, noch oogh, noch oor '-verkenen.

Om datfe niet en hoort, om datfe met en fiet,

Soo baet hier foetghelaet oft hef^el-fpr-ek^n met.

alleen, njolherdt de deught
; fpijt doodt, en tijdt, en iaeren,

Sy houdt haer eerfle icughdt, sen k^nt gheen grijfe haeren.

Gheluckigh is den menfch die fich tot haer begheeft.

Al haelt hem eens de doodt, "Sv.et dat hy eeuTeiuh leeft.

HER-
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HERDERS-SPRAECK
TVSSCHEN

CORYDON EN TYTER,
WenfcheiKie de Societeyt eeuwigheii voorfpoedc en ghc-

luck oiier het menighvuldigh ghebniyck der HH. Sacra-

menten, endc bevechcinglie der ketterijen r diefe door

de vette weyen, en woluen-iaght verftaen.

HEt -ti>ai omtrent den Vaelen Her/t,

Wanneer dengroenen Somerfierfty

Wanneer den rijmy en kgift^en nacht

^

Het ïeughdtgh loofbeneemt (ijn k^acfjt:

Een droeuen tijdt a/oor heel het -^out.

En f^oor een diefijnfchaepk^nsfiout.

Dat eertijdts "^as een m/ette loey

Datfiondt doen als een maegher hej,

Datfiondt doenjonder klaeuer-graSy

Enfi:heen niet als het <^oormaellpas,

Soo Corydon dit eens befagh,

T)ie achter een kleyn haeghjen lagh.

Omtrent een fretemffaeter-firoom^

Daer hy in eenen hollen boom

Sen <-viertjen hadghefioockt '-uan houty

Dat hygheraept had in het "^ouii

Maer, Tyter:,feyd' hy, lieue <-uriendty

Waer heuet <-uee dit al '-verdient'i

En Tifreedelaoluen op een hey.

En Meertfche bt^en inden Mey,

Enfiieeut» en haghd langhen tijdt

j

Wanneer denfeilen Kmtsr bijt^

Daer'
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T)aerfiAenfe dan heel maenden Ungh^

En heelde kudde -^ordtfoo ranck^i

Alleen -^at uytghedorjfenjiroy,

Oft "^el een handt-'-uolmaeger hoy^

Oft toe-maet als het ouerfchtet,

En anders oockjn gheeft wen niet,

Ve nyi/chen zjjnder beter aen^

Oockfdie op fliUe ^ijuersjlaen^

T)ie hebben daer heel laeren uyt

Tot fjfijsen njoedtfelgrondigh krityt:

lae ijfer "^el een blinden mol

Die niet kan leuen by fijn hob

Daer is met eenfoo naecktenfier^

Daer is niet eenfoo kleynemier^

Off^ en hebben jpijs en dranck_.

En dat '-voor heele taeren langh:

VVte njondter oyt een ruoghel doodt

GheBoruen door des honghers noodt?

Syfnghen heel denfomer deur^

Hetfchijnt s'enforghen nerghens njeury

En eer den ipinter is m't landt

Soofekenjy haerfchuyt <-uan kanty

En ijlieghenfaemen ouer zee.

En daelen op een groene ree.

En ''Vinden loof en gras, en lis,

S'en Toeten niet li>at 'f\;>inter is.

Voor my ickj^enfch mïpfchaepkens daer,

Oft dat 'thier alttj'tfimertoaer.

Tytcr. Maer, (^orydon, hoe datje praet.

En ypeetjc dan niet hoe hetgaet?

Soo Tpas het ouer duyfent iaer.

Dit is eenfaeckjdoch al te klaer.

V V V V Dm
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Ven "Dp'mter ü een mdghtigh heldt^

Die 'theeleUndt in roeren fielt

y

Defin die doet hy achter gaen,

De Jnellefiroomen doet hy (Iden^

De boomgaerts rooft hy al haerjfruyt.

De melden al haerfipj/igh kruyt^

i De bUeders al haer groen coleury

De bloemen^ haerenfietengeur.

De aerde backt hy ais een kQrfi\,

Wat dunckt -x» njanfio kloecken Voift?

i5Maer dat ick^ nj op defin tijdt,

VVanneer de aerd' njan koude fplijt.

Kond' toonen -ïvaer de njeldenfiaen

Daer alle daegh nochfihaepk^nsgaen,

€n daer noch ü foo teughdigh kriyt

zAls inde groene Lentenfpruyt^

VVatfeghje daer af lieuen ^riendt'i

Waer daer een kermü aen reerdient}

Corydon. O Tyter,fiet daer is mijn handt,

'Ken heb niet eenfio 'beerden pandt

^

'Ken heb niet eenfoofraeyen ram,

'Ken heb met eenfio fchoone lam^

'Ken heb niet eenfio <-vette oy.

Niet eenen haemel in mijn koy,

Of kiefi hem rury ijanfionden aen.

Maerfight my loaer die njelden flaen.

Tyccr. O men, hetfluytjen moeter by^

En dan de ruyfpvjp <x!an '^fy'y

En njoeght daer toe eengheefiigh riet,

Oft anders tck^enfigghet niet.

Corydon. Ick^ben te rureden, 'tü ghedaen.

Mits ick^ daer eens magh henen gaen..

Düch
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Doch/èght eens '^iefe toe behoort

,

En ofhet '-vee met Dordt gheHoort.

Tyter. Den Herder^ die d^er heeft hevel,

O die ^oerHaetfjn faken l?ely

Die ügheduengh inde lyejr,

En past noch op "^of noch op beyr:

My dunckt hy henetmeerghedaen.

En dickyvils in't ghe'^eyrgheHaen.

Ntt icilje hooren <-aol befcheet,

TJan -^tier, en hoe dat ick^het "^eet-y

Ick^ft eens onder eenen boom

Omtrent den foeten Tiberflroomy

Daer ick^doen op denfeluen P.ondt

Het herdertjen iAlexü ^jondt:

Die "ïfiefhfijnfchaepkens inden '-vloetj

Ghelijckmen inden fimer doet.

Ter "^ïjl hyfaet en "ipafcht, en plof.

En Wachter om hetfeerjle baji^

Soo komt eenfchipken op ons aen^

€n had hetfeyl ghefpannenjlaen.

Het ^laghjen bouen op den top.

Dat had een naem metflraelen op:

Enjoo 'tyoorby ons henen ^oer,

Daerfit een achter aen het roer,

Diefongh dit in fijn moeders tael,

En'tklonck^ghelijc lideen nachtegael: .

Als voor lijns Coninghs rechc

Loiola ftaec en vecht,

En ftrijdt voor de laurieren,

Door 'svijand CS rouw ghewclc

Is hy ter acrd' ghevek, ( manieren.

En wordt op cenen tijdt ghewondc op tw'ce

V V V v 2, Wanc
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Wanc als het lichaem viel

Soo fchoot oock Godc Hjn fielj

En moll liaer ouerghetien.

D'een wonde dreyght de doodr,

Hy valt in lleruens noodt;

Maer d'ander fonder pijn verfekerthem het leudi»

,
Doch foo het feyld'jen dapper gonghy

Verflond' kk^ qualijckyat hy fongh.

En dan het drillen <-van het loof

Dat maeckte my fchier haüef doof.

En in het Ipaeyen ijan het net

Daer bleef de refle njan het liet.

Corydon. Maer hebjet daer by laeten flaen^

Oft zijdy met hen <uoortghegaeni

Tytcr. Jck^ftl o/ fegghen Hoat tc^ de,

Ich^ghingh noch al een poof-je mé:

Nae ick^ Alexü had ghegroet,

Soo ghingh ick^ langhs den '^aeter-yloet.

En hiel my aen den binne-padt

Die braght my njoor een groote fadti

De kloeken Ittyden altermei.

Men loHe flttcks» man metaeh

En mits jy m haer berghen lagh,

Soo gaft een harden iDeder-fiagh:

J'^k.fi^^ ff^fiy^^ '^^^ locht,

uk peyfde "ü^at het loefen moght:

Al had uk. aen een pijen rock^, '

Al droegh uk, maer een herdersfock..

Nochtans ick^ghmgher recht op aen.

En derrde by de wnck.ers faen-,

lae flelde my "^el aen hun fy.

Het gaepen , a/rient, ü alt'ijdt <~ury,.

Daer
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Daer fagh ick^foo nueel koetfen ftamy

Soo datme'r qutilijck^deur kgnd'gaen:

Daerfxgh ick^ Meeren "dondergroot

^

Bn 'Spaeren alghekleedt in't root:

Daerfagh ick^memgh ^remtgheftndt
Ghekomcn uyt een maghtigh landt

y

En hadden knechtenftïjf'-uangout

y

"En koetfen rjan befonder hout.

De peerden pronckien 'kypeet met hoe..

Met maenen tot der aerden toe.

Noch quaemen Sli^itfers aenghegaen

Bn hadden groote broecksn aen.

Met hellebaerden in hun handt

y

Bn dreuen 'fzfolck^ op eenen kant,

Fm maeckten haejl een open baen

VVaer langhs het Opper-hooft moÜ gaen.

Bn daer me drongh ick^ inde kerck^^

Ben trotfen boif^, een deftigh "^erck^

Daer't ouer al om 'tfeerfte blonckj,

'tScheen dat ick.tn een heTielgonghy

Wat dat m'al mde loerelt <Diridtï

Ick^fagh myfcheefy tck^fagh my blmdt,

l^och hadder <-van een 'X>remde k^(l

Den remk^jijn aenghenaemen lufl:

My docht hef^asfoofoetengeur

y

Ick^gauer Godt mijnfiele ^eur.

Danflondter noch eengaelery,

Daerfagh ick^ memghfcbddery,
Bn fnne-beelden afghemaelty

X:en 'ipeet niet Toaert njer(landt alhaeli,

Crcfccndo Hjgy hongh een rechte boomen-dreefy

Sï orda
~

-^'^^ ^^^ ^^'^ '*^ ^^ Knejferfcheefy

V V V V 3
Mder
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^aer hielen haeren rechtenfiandt

GMijck^de Orden '^asghefUnt:

En dier-ghelijcke fchildery

Sagh ïc](er luwdert op een ry.

Maer 'tfraeyjie noch ^xn altemael

Dat hongh daer in een guldeftel:

Daer fï>as op eenen docck^ghejlelt

eengroen, een njet^een vmchtbaer ^elt,

En tuffchen d dit leughdigh k^uyt

Daer liepen klaere heken uytz

Menfigh op d het jilu're nat

Oock^ met een afghedropen bUt,

T)e Herders ifpeelden onder een.

Het '-ueldt, en kifdde Ipos ghemeen:

Enfoornen daer ijeel tymis <-udndt

Soo -^aeren al dejchaepkens rondt

^

Behaluen dat haer <-uachtje fijn

Noch krolde njan den roofmarijn:

Daer toiesgheen aconiten Jpruyt,

Alen -ioiB daer ruan gheen ghiftigh kruyty

Men Ivifi daer <-um gheen padde-flijm.

Men loip, daer njan gheen '-oroeghen rijm.

Men Ipifl daer (-van gheen mottigh "i^eer.

Men -iiJifi daer a;angheen hittighfeery

Men -^ijl daer '-vangheen kgutfenijn,

Het fcheen eenparadijf te zijn-

Het "-uee had 'sdaeghsfijn '-volle lufl.

Het n^ee had ^snachtsfjn oJoUe ruH.

Jch^fagh daer eycke hoornen Jiaen,

Daer honghen rondom -^oluen aen.

Die hadden mengh lam f-verfcheurt

^

En menighfchaep Van ka7itghejieurtj

Ter
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Ter -ü>ijl het '-vee 'Tjerlaetenflondt

^

Enfmder herder^ fonderhondt,

Ghingh d^aelen Unghs het looejle "^OHt,

Diter niemxndt ijoormaels hndgheflout,

Maerjtetfoo rafch een beter loxcht

Heeft ofgheftelt der looluen laght.

Met flughjche dogghen hy der handt

Vol ijfre pinnen inden handt,

Soo heeftmen dit bloet-ghierigh dier

Op fiaenden yoetghelicht n;an hier:

"Nujit het m Jijn hol en huylt,

Enft met <x>reefe noch enfhuylt:

Want al dees Herders onder een

Die zjjn ^anfanden aen te beeny

Engheuetfch het mmHe bloot

,

Sa» krijgh'et licht een harden foot.

Sind dien tijdt is het hierfoo heet.

Dat niemandt fchier njun looluen loeet^

En al deghcen" die lammers hout.

En al degheen diefchaepenfiout^

En hier ü karnen met het ijee.

Die heeft gheduerigh peys en '-uree^

Die Ifordt met eyghen DpolghedoH,

En raeckt al lichter aen den kof,

Maeckt keeskens metfjn eyghen handt,,

De befie Van het heele landt,

€n Dpordt op korten tijdt ghelJoaer

Dat hy loordt rijcker al/e laer.

Corydon. Nitfhepick,,Tyter,nieHTvenmoedt,

Ghy gheeft my, Tyter, beter bloedt

:

Maerü't dat uk eens -ipenfhen magh,

Soo loenfch tck, om den blijden dagh,

Als



fh Ï^RSTE EEVW^ DER SOCIBTEYT lESV.

jls termijn fchaepkens otter al

Met hen in't groen eens drijuen fal:

Soo rvrees' tck^ oock^ de nxefle eealD

Noch 'ïcolf, noch beyr , noch feilen leeulf.

Noch '%}enfch ick,aen dit heei ghcjiacht.

Dat ffo gheduerigh houdt de lOAcht^

Oock wet perijckel'ZfanJtjn bloet^

(Al anders als een huerlmgh doet)

Dat het ghelucklgh blijuen magh

Ghelïjckjtü heden op den dagh.

En daer op fngh' ick^ een med^ liet.

Dat ghj fitli (pelen op nj net,

Daerom foo fit een Ipejnigh neer.

De 'iï?ijfe gaet: Les mariniers.

I Soo langh als boueii door'c blacuw-hemels licht

De fonne rijdt op een vergulden waeghen.

En ons vereert met haer fchoon aengheficht, ,

En fchenckt voor droeuen nacht de blijde daeghen:

z Soo langh als dwaelen fal een fikrre vloec

Door onfe groen-gheklacLierde valleyen:

Soo langh een criftallijnen ader fproet.

En fpoclt haer moeder-klip, en rouwe keyen:

5 Soo langhals in een haegh groeyc wilde vlier,

Soo langh den wijngaert-fcheut wilt hooger reycken;

Soo langh het groen veyl witten popelier.

En fachte moft bekleedt de harde eyck-an:

4 Soo langh moet defen Herder met fijn vee

Oock inden quaetften tijdt gheluckigh blijuen,

En brenghen 'tkouwe landt den lomer me,

Om ons verhonghert vee daer langhs te drijuen.

KORT
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Catholiicke Religie vervolght,endc

drymael uyt Tranfiluanien ver-

iaeght wordt. 34 j

IX. Cap. Hoe de Societeyt uyt

Bemen, Hongarijcn, Merren- landt,,

Silelkn,. cnde uyt Riga in Lithaiiwe

verdreuen is. 351
X. Ca p., Vande laftcringhen teghen-

de Societeyt gheduerende kacre cer-

ftcceuwe. 355
X L C A p. Vande vervolghingc der

Societeyt inde Nieuwe wereldt,

ende voor al in de O.oft-Indien.

370..

X H . C a p. Vande vervolghinghcti

ende martelien der Societeyt in la-

rjnien. 372
H. C A p. Van vele die in Moe-

ren- landt, Arabien >\Veft- Indien,

Biaillien, Florida, Mexico en Para-

quarien omghebragbt zijn- 377
XIV. Cap. Van eenighe Patres,

die wreedelijck in Europa, princi-

palijck in Engelondt , omghcbraght
zijn. 381

SINNE-BEELDEN.
De Compagnie hondert iaer bevoch-

ten. 386

De Societeyt wordt te vcrghcefs vaa

de benijdets bevochten. 388

De Societeyt te vcrgheefs ghelaftert..

390.

Den Nijdt lafterende de Societeyt,

befchae.



VAN D'EERSTEEEVVVE DER SOCIESV.
bcfchaedigh: fyfcluen. 592

De Societeyt verbüjt haer in teghen-

fpoedt. 3y4
De Societeyt verlanght nae teghen-

fpoedt. J9Ó
De Societeyt wordt volmaeckt door

teghenfpoedt. 398
De Societeyt wort door teghenfpoedt

ghefiiyiiert. 400
Verheffinghc der Societeyt door te-

ghcnlpoedt. 401
De vervolghinghe verciert de Socie-

teyt. 404
De verdienden der vervolghinghe.

406.

De boeyen en banden flrecken de So-

cieteyt tot eere. 408
KollcÜjckc doodt der Manclaeren.

410.

HET VIIFDE BOECK,

DE VEREERDE SOCIETEYT.

HetI Capitel. Vereerin-

ge der Societeyt , uyrdedoor.

lucluigiic heyligheydt van haeren

Vader Ignacius, endehaere kinde-

ren duur Italien. 412
II. C A p. Den naem van de Socie-

teyt wordt door d'ApoftoHfchedae-

dtn van Francifcus Xauerius , ende

andere fijne mede- helpers in den
Ooheu vermeerdert. 429

I I I. C A p. Van den goeden naem
der Societeyt , die inden Suyden,

A^'eften ende Noorden, door Apo-
Itoiitche mannen aldaer verfpreydt

«. 437
I V. C A r. Den fchaerlaecken man-

tel , daer vele kloecke Martelacrs

de Societeyt mede bekleet hebben.

450.
V. Ca p. Van d'ecre die de Socie-

teyt door de mirakelen, ende dicr-

ghelijcke «'onder-daeden v,an h.icre

kinders , aenghekomen is. 455^

V I. C A p. Vanden ro;.'m die de So-

cieteyt door de. ghclcetLhcydc enclc

deughden ghewonnen heeft. A70
V 1 1. C A p. Van'c gheluck ende

voordeel der ghener die inde So-
cieteyt fteruen. 479

V 1 1 1. C A p. Van d'cere en goede

ionften , die de Societeyt van ver-

fcheyden Paufen, ende Gheelle-

lijcke Princen ontfanghen heeft.

483.

IX. C A p. Van d'cere ende ionften,

die de Societeyt van de wcr^ldtfche

Princen ontfanghen heeft. 488

X. C A p. Eenighe ghetiiyghenilll-ri

ouer d'inftellinghe ende handel der

Societeyt I e s v, ghegheuen 49

1

X I. C A p. GhetiiygeniUen van Ste-

den, Vniuerfiteyccn,ende Religieu-

fen van andere Ordens. 495:

SINNE-BEELDEN.
Den H.Ignatius ghecjuetft door het

ghefchut met tenen fle^n , wordt

onfteken inde liefde Godts. 502
Het langhduerigh vaften van den

H.Ignatius. 504
Den tdd-man , die Ignatiiira 'tvier

weerdigh acht , wordt op den fel-

ucn dagh verbrandt. 506
Ignariiis ghebruyckt Faber , ahas

Smidt, tot de bekeeringhc van Xa-
uerius. 508

Ignatius prekende onfteeckt de toe-

hoorders met de Godtlijcke liefde.

510.

Den droom van Xauerius van Indien

tebekeeren. 512
Xauerius de wercldt door-reyft heb-

bende , fterft inden ingangh van

China. 514
Den SalighenBorgia verheft fijn ghe-

Xxx,x 3
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KOKTBIEGRIIP VAN
(lacht door de denght. jKj

Op het beeldt vanden Salighen Alo.y-

ilus , die de croon onder de voeten

heeft. 5 1

8

Den Saligen Staniflaus fteift'sdaeghs

voor de Hemelvacrc van Onie
L. Vrouwe. jio

De Martelaers van laponien , uyc-

verkoren vaeten van vidorie. 511
PXarolus Spinola wordt door een

langh-duerighvicr verbrande 514

HET SESTE BOECK,

DE DVYTS-NEDERLANTSCHE
sociETEyx.

HE T I. C A p I T E L. Hoe de So-

cieteyt eerft inde Nederlanden

gekomen ende aengenomen is, 516

II. Ca p. Hoe de Societeyt in Duyts-

Nedcrlandt verbreydt is, 554
III. Ca p. d'eerstebedeelinühe.

Van den arbeyt ende oefFeningen

der Societeyt inDuyts-Nederlandc.

§. I. Van den Catechifmus,oft Chri-

ftehjcke leeringhe. j j8

§. 1 1. Vande lesghe ende hooghe
fcholen. 561

§. 1

1

L Vande SodaUteyten ende On-
ier L.Vrouwen disnll. 565

§. IV, Vande predikatien. 570
§. V. Vande Miilien , oft Seyndin-
ghen. 571

§. V I. Van't ghebruyck der H. Sa-
cramenten. 57 j

§. V 1 1. VandekerckerSjgafl-huyfcn

eniïecke. 578
§.VIII. Vande peyf-makinge. 580
$. IX. Van't ghebruyck der Ghce-

ftelijckerExercitien. 582
§. X, Van vericheydengodtvruch-

ti^he initellinghen. 584

D'AF-BEELDINGHE
§. X I. Vande icfondere hanteringhe

metonfêneuen-naeften. j8(j

§. XII. Vande ghefchreiien ende
uytgheghcuen boecken. j88

De tweede bedeelinghe. Vande
Iwaere Miffienofc Sey ndingen. jgi

§.I. Vande HollandtfcheMillie.591

§ . 1 1. Vande Miffie nae't legher. 597
§.III. Vande Miffie nae de fchepen*.

607.

§. IV. Vande Miffie nae de pefte.óxj

1 V. C A p. Van't ghene de Societeyt

in Duyts-Nederiandt gheleden

heefr, 6 1

9

V. C A p. Van d'eere der Duyrs-Ne-
derlandifche Societeyt, diele door

haere doorUiclitighe mannen , en

vcrfcheyden ioftclijcke ghetuyghe-

nill'en ontfanghenheeirt. 6^6

SINNE-BEELDEN.
De Hollandtfche Seyndinghe. 686
Het fc luiylen vande Hollandtfche

Seyndinghe. 688
De Seyndinghe nae't iegher. 690
Kollelijcken roof uyt de Seyndinghe

des Icghers. 692
Seyndinghe nae de fchepen. 694
W'inrte vande Seyndinghe op de fche-

pen. 6^6
De Patres in perijckel van tempecft olt

flagh , fuyueren de herten van de

'bootf-gefellen door de Biecbte. 698
Seyndinghe nae de pelle, 700
d'Eerfte eeuwe der Societeyt Iesv.7oj

Herders-fpraeck tuflfchen Corydon
en Tyter , wenfchende de Societeyt

eeuwighen voorfpoedt en ghelucK,

ouer het menighvuldighgebruyck

derHH.Sacramenten,ende bevech-

tinghe der ketterijen; diefe door de

vette vveyen, en woluen-iaght ver-

Itaen, 704

A P P R O-



APPROBATIE.

IC K onderteeckent vinde gheraeden , dat die boeck

ghenoemc d'Af'beddinghe van cTeerfle ceuyve der Socte-

teyt 1 E s V, voor dcfen iiVc Latijn uytghegaen , en na in onfc

Duyts-Nederlandtfche taele gheftek, magli in't licht ko-

men, mits het dienftigh is, foo tot meerdere kennille der fel-

ner Societeyt, als tot verweckfel om de goede exempelen

van vele Apoftolifche mannen , die daer in ghemeldt wor-

den, met groote vrucht ende bekeeringhe der fielen, nac te

volghen, t'Antwerpen defen I7. December 1640.

Gaf^ar Efrix,PleI/,&' lib. Cenfor,

Met Priuilegic van fijne Coninghlijcke Maiefteyt , voor

den tijdt van ncgken iaeren;

Onderteeckent

Steenhuyfe,













WILUAM SALLOCH
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