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loop <r<an 'smenfcbenleuen die in njorighet'ijdeti
langln eenrfr>cn, maer heden-fdaegbs, by de gbehengbeniffe Godts, met kffrte iaeren befneden Tpordt,phijnt
en

,

met

njan een teder te
<~vereyphen, dat by immers den Tveydie
hem
de
natuere
,„.',
befchreuenheeft, met pine ijrome en
daeden
loftoeerdtge
teghen d'onbekenfiteme Verghetclijckbeyt dcr naeWat baet bet doch acnde kmders,dat hunne
bewijde.
knmelinghen
ouders gheleeft hebben-, indienfe botten 'tcllendigb leuen, nocb goedt,
?ioch eere, noch deughdt, nocb onderTvijs, oft let
dcjgbelijcks. aen hen
achter en laeten^aer mede Jy met alleen en moghen eene danckbaere
gheheughcniffc tot de fclue aierTcecken maer oock^ de pore houden,
langhs de "ftelckejy tot den deughdelijcken en njerdienflelijcken handel
der blijder onferffetijclt^eyt njoorghegaen %ijn'><iAlle dinghen mechten
teghen haer •serderf', en-dacr en is met een po-Rleyntn -mierken, of
het fit onder tujfchen pine galle by , om fypluen njoor den ondergangb te njerhoeden. VVat Tvonder is't dan, dat de redelijcly: menfchen [~teclcker pele o?iverganghelijchjs) Verder als bun leuen pooghen,
om den
feillen vijandt njanden al-njerteerenden tijdt, met aenmerckelijcke en njcrtelbaere feytent'ontgaen? Deglone is t'alle tijden een
befender rz/erTvecksel vande deught gbeTveeB: de Tcelcke luaer't datfe
tfarnen met den afem onfer licbaemen ■-van defe Tvercldt ^verfcheydde, trie foude njoor een arm taer oft tTvee, tae oock_min leuens {Toantter met een' ure
oft ooghen-blick^feker en is ) den dieren prip ijanfoo
grooten arbeyt en moeyte , Tvaer medepi gbekochtyvordt, Mullen betaelen ? Nu immers alferu'et aldatter in ons (lerffelijihjs feo biijft
euen-Tvel den naem leuen die Ivy njcrdient hebben, enflaet ten toone
njoor alle
moedighe berten , om den feluen in njolghende tijden door
ali'erleye becjttaeme en betaemelijckg middelen nae te taegben. 'tVVelck^
als nu ghephiedt met uyt ocn ijdele beroemmghe, oft aserTvaende
eer-fucbt, maer uyt rechtpnmgbe mcymnghe njan Godts glone ( die
het eenigh tfit is , dat ivy m alle dinghen moeten betrejfen) feo enpe
,

,

,

AEN

DEN

LESER.

ick^moortvaer nietfatter berifpelijck^kan fallen, oft op d' ouders,
die feo leuen datfe trachten aen hunne kwders een gocdt exempel me
te laetcn-, oft
op de kinders, ist datfe 'tfelue en met lofeijckg ghedenc-

kemffe feecken te njerverfcben, en met njolkomenlijcke nacuolghmghe aitoos pooghcnte beleuen. £n beveelt d'eeuTvighe Wijsbeyt Godts
( die het eyohen recbt-fiioer njan alle <-uolrnaeckfheyt is ) met aen alle
menfchen : Laet v licht alfoo voor de mcnfchcn fchijnen datfe m««*.
f'""
uvvc
gocdc wcrcken moghcn fien, en glorificeren uwen Vader
die inde hemclen is? Daer Godts eere njoorgaet, daer en is gheen
njerbodt, ofder menfchen lof en magb njolghen: te meer als d'eene
door den anderen dies te Tvijder njcrpreydt Tvordt, hoe dephijnbaere
exempclen njande loflijckc Tvcrcken door de heele tvereldt helder bhnckpt. Defenne en gaet met op omde pboonheyt der aerde met dayflermffe te bekleeden maer om de felue met haere ftraelen rvoor alle
leuende ooghen te fee Hen. Maghmen de deught met pen oft prijfeny
"tuaer toe heeftfe dan haere cierlijckheyt ? oft ~it>ordt bet Voor eene rver-foaentbeyt aenghenomsn dat de kmders eerlipK.njan hunne ouders
Jprekcn-,Tt>aerom Tvorden die dan tot defer exempel,als tot cenen [piegel
alien lof, ende eenen prickel rvan alle deughdelijckbeyt ghefondent VVaerom Borden aen hen alffe onaerdigh fallen defer heerlijcke feyten VerToijtelijck^moorgbefchoten'! Tpaerom Tvordcnp man
den H. Gbeesl met befcheedelijcke "froorden tot feodamghe lof-reden
,

,

,

,
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,

,

,

? Laetons de doorluchri^he mannen louen, en onfe £«'»'■
ouders in hunne ge{lachten.P/'f/i;»j(5» ben eyghenfelue die de boecken febrijuen , dan moghtmen njermoeden datter eenen lus~l onder
fchuylde man pjn eyghen kraem op te prone ken : maer-ipie nam het
oyt quael'ijck^ man een Catholijckjnenfch, dat hy 7t>el ffrackjman pjne
Religie ende de leuens njan haere Heytighen , tot merTvondenngbe
t'femen ende naemolghmghe, afdruckte 1 Wat Spaignaert, luliaen,
Duyts oft Francois Tvierdter oyt berifpt om dat bylofijck. man pj~
nen
oft natie pbreef, pmderlingh als hy maer de naeckte

rvei-toeckt

,

,

Comngh

Tvaerheyt fonder pofferije moor en biel,noch eemghe hatelijcke tegheneen-flellmghe maeckte by deTvelcke by pjnen haen leildt Qoningh
,

*
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tnaken , om te fchijnen bouen alle andere te
drucken ?

kracycn,

en

die

te mer-

Of ty dit ergbens in'tbeleydt man dit heel ftuck^, met de minfee
merfmacdehjckheyt man eenighe andere Orden oft Religte, ghedaen
hebben, datftellen ley ten oordeele manden onpartijdighen Lepr;

den Tvelcken bier minden fal d'af-beeldingbe mande eerfie eeulve onfer S octet eyt , die "toy met onfen H. Vader gbeerne kennen de laetfle
en de
minfee te %jjn, onderfoo mele oude ende treffelijcke Or dens Van
S.Augufinus, Beneditlus, Bernardus, Norbertus ,Domimcwi , Francifciis , ende meer andere , die met mcerdere mrucht en glorie inde
H.Kercke merkeert hebben. 'tis defen gheoorloft ghelveeil 'tvocdt
gberucbt,dathen naeghingb,en noch heden-fdaeghs molght, als eenen
toet-feen man bun innerhjcl^ yvefen, aende "Svereldt, nu mondeltjck^
inde predtkatien, nu fchrtftelijck_ inde gbedruckfe boecken, moor ooghen te ftellen, om daer aen het goudt manden ijuer en liefde te keuren, met de loelckefy de glorie Godts en des naefeenfaligbeyt, neffens
hunne eygbene molmaecktheyt ghetracht hebben te moorderen. Soa
*n
magb het ons dan oock_noch tot blaeme noch tot phande ghedijen,
dat Ivy onfe meeder de Socteteyt die ons iuffchen feo meel drucks
■en lijdens, foo mele
opmallen ende ouerlafeen , feo mele merVolghinals eene nae-vrucht op'teynde der Tvereldt,
en
martehenfihter
gben
aen de H.Kercke
ghebaert heeft , met eene lof-rijeke danckbaerheyt
oppellen: te mm0ds "dry d'eere ende de glorie man alle haere daden aen
Godt den Hecre a/leen, en met aen oris feluen, toe en eyghenen.
Daerotn pet ghy de Socteteyt m't moor- bladt man dit Boeck. in
pnnte gbeflelt met d'ooghen opTvaerts ten bemel gbeflaghen, tvaerfy
met een'
oprechte meymngbe Tvederom benen phickt , al datfe man
daer ontfangben heeft, als ofse op alles loaer medefy bier gheprefen en
*verciert "ioordt, met een' ingbekeertbeyt en Tveer-flagh des herten,
(lommelingb andnvoordde, datfe allefftns moor heeft, Tot meerdere
eere ende
glorie Godts. Inde rechte handt houdtfe onfe Conftitutien ende Regbelen ; indeflmcke op eenen dry-meet bet kruya met de
bernende ~totrcldt} in de Tpelcke den mierighen ijuer Van S .Ignatius,
,
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Xaueriuf , ende andere zApopolijcke manner) onfer Retigie de hefde
Codts neffens den Chrifeelijcken flandaerdt [dtenfe ouer al planteden)
ghefecht hebben t'onfeken. Op de borfi mocrtfc* 'tgbenefy tn't herte
draeght, dcnfeeten naem Iesvs Voor den Tvelcken fy haer gheencn
arbeydt oft lafler en ontpet te draghen. De dry tongh-vrouTven, die
haer kroonen, beteeckenen de dry aureolas , oft bepmdere kranskens,
wet de
Teelckefy neffens andere Or dens almede man Godt merciert
ende gbe-eert Tvordt. Die aen de rechtepjde den boeck^ met de penne
gheladen heeft , en den kransmet haere pbijnende trome aenltedt, is
de gbeleertheyt man haere Dotloren en Vrcdikanten: van de Tvelcke
'Daniel meldt, datfe fiillen blincken als het Ichijnfel des firma- n*,.
" ''
ments, ende als fterren in d'eeuwighe eeuwigheden. Maer die
aendeflmcke handt den Jpiegbet met den lelie-tack\_draeght ende den
,

,

groenen maeghden- krans om hoogh ftecckt is haere reymgheyt, met
de Tvelckefy poogbt in onbemlecktheyt man fiele ende licbaem Gode
te dienen.De
middelfle, die den laurter om 'tftveerdtghsTvonden heeftr
en bouen de kroone noch der merTvindcrs
pdm-tack\aenbrenght beteeckent haere Mart elaers , die merfcheydelpjckjnet bloedt-flortmghe
den naem buns Salighmakers moor fomngben en Trincen gbedraghen
hebben. De tTpeefeubtigbe Toefens Tvaer man ghy't een pet als de
H.Kercke met den Paufelijcken mijter ende feutels, daer en bouen
nocb den flafmet den ■malckj, 'tandermet een kruys inde armen,hebbende aende moeten den Cardinaels-hoet ende den Biphoplijcken mij
ter, beteeckenen detTvee befendere btloften diefe doet: d'eene aen den
Paus,om naepjne ghehefte t'alle kanten onder gheloouighe en ongheloouigheghepnden terror den : dandere, Van gheenenpaet, oft Gheemeelmin loereldtlijcke,
t'ontfanghen , om al,

,

,

,

Teeerdigbeden
fielijcke,
leentyckjn't cruys Christi met Paulus te glorteren. 'tSerpent dat
inpjnenfleert bijt, belooft haer man eeu~toe tot eeuTven d'onmerganghelijcke duerfaemheyt. Den grijfaert die'r beneden ghemleughelt,
is den vlugmet een pchel inde handt,
op fijnen pindt looper light
de C oppjn hooft
die
oock^
ghen tijdt, gbeduerigb aenfttbbert ,ghelikk_
bediet de hondert taeren, diefe ine&ne groote merandcringhe man tij,

,
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Maer den

nijdt die pjn herte

knaegbt, beteeckent de fecbt-bedachte afgunpigheyt manjoogroote

memghte der mijanaen dtep ouer at merfponncn heeft, enmoch daeghelijcks onder de moeten brenght. Wat doet defe doch anders, als
haeren tandt op ons Tvel-Vaeren brekeni 'fioelck^baer doch Vroegh oft
fpaede { "if ant de "toaerlxyt metter tijdt bouen-feeemt, ende d'onnoofelheyt,nae meel krijtens en terghens, ten langhen laetslen noch al 'tmek
behoudt ) tot een' eeaivighefcbande en bephaemtheyt noet ferecken.
Want feo meel de Socteteyt belanght (om een roemchjc\ ivoordt ter
eeren man onfe
eerfee Vaders te preken ) en is Code lof, doorgaens man feo Tveeckenfeoffe met, datfe haer de Uflennghe met de
yvelcke fy t'al/e kanten ongbenaedighlijck_gheghee[jelt ~$>ordt ,grootelijcks aendratgbe ; oft man poo teeren aerdt, datfe onder een deelflagben man quaedetonghen lichtelijck_ beJTvijcke. Den Heere diefe tot
fijne glorie inghefielt heeft ( hope tckf) falfe beteaeren feo langh als
Xty met fcel-doen en fivijgben ( ghetyckjiet aen ~ivijp Chriflenen, veel
nteer aen alle
Rehgieufe perfeonen bctaemt ) oris lecdtfullen Tveder,

,

,

,

ieggben.
fallen ty, fender einigbe merm'ijdtheyt man op fprake
piodaemghen dienH, als tcder pa
ingbemoloh
triot aen
pjn mader-landt en elck^ kmdt aen pjn ouders, alle Religieufen aen hunne Or dens fchuldigh zijn, defame laeten mloeden,
cm m't
eyndc man d'eerHe eeutoe onfer Socteteyt, derfeluer opgangh
en
moortgangb, doen en lijden, lof en eere.te monrfebijne te brengen:
door de Tvelcke Tvylteden met alle onfe nae-ik$melinghen de merbinteTtifje
onfen roep feo mednacrder aclrtinghe moghen nemen,
.hoe d'exempclen man onfe moor- ouders (Tvelcker fiveet en bloedt,
de glorie Godtj mergoten hebben, noch moor onfe oogben
datfe
•roockt ) met krachtigber feemme tot ons roepen, dat Tvy doch ten eeuIvigben daghe fonder oyt te mtf-aerden, oprecbte lenders man
fen Vader den H Ignatius ende onfe Moeder de mmfie Socteteyt,~bnlHier
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,
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is noch fonder reden , noch fonder
exempel van de ghene die voor ghegaen
zijn, datde Societeyt Iesv met fulck
'e

n

eene

blijdfchap is houdende defeefte van

haer Iubilee oft hondertfte iaerjaengefien
van oude tij den defe loffeli j eke gewoonde vermaertfte Republicken, als oock in dc
:

te, fbo by
H. Kercke

gheweeft

is. Den

oprechten oorfprongh

van't

Vmhet

™'™^

gheuoelen van de Ghe- j**jr/"
turby
leerde, comt van de Romeynen. Defe ploghteneertijts *
te houden ouer d'eerfte beginlelen ende gefeefte
J*>
groote
3
A
luckighen
hondertfte iaer te vieren, nae het
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van haere wijdt-beroemde ftadr»
foo dickwils aider wederom hondert iaeren om-gheloopen waeren. Alfdan was heel Roomen vol vreught ende
blijdfchaprmen dede denGodenouer-al facrificien,om hen
te bedancken ouer den
voorfpoet dien de Republicke die
hondert iaeren ghenoten hadde: alle foorten van iaght en
de khouw-fpelen waeren daer dry daeghen ende dry
nachten langh fonder ophouden te lien : welcke fpelen fy
noemden Ludos feculares, dat is hondert-iaerige {pelen. Als
dien tijdt aeuftaende was,wierden heel Italien door boden
ende uytroepers ghefonden, die dc naeft-ghelegene fteden
met defe woorden fouden nooden : Komt
pet de pelen , dieniemant van de nu-leuende menfchen gepen en heeft ,dte oockjiiemantnoch eensfeen enfal.omdat gemeynelijck'smenfchen le
uen tot hondert iaer nier en komt. Alfoo lefen
wy,dat naed'ecrfte hondert iaerighe fpelen, die de Republicke van
Roomen in't beginfel' gedaen heeft , den Keyfer Auguftus,
nu
meeftervan'rRoomfchRijcke gewordenzijnde,de felue
fpelen met groote feefte ende triomphe vernieuwt heeft.
Nae Auguftus heeftfe den Keyfer Claudius ghedaen, met
een
uytdruckelijck ghebodt,datmende felue ghewoonte
in naeuolgende tijdenaltijdt foude onderhouden, in'tbeginfel van't hondertfte iaer.
Maer defe hondert-iaerighe fpelen zijn nae-der-handt
Van bet
( foomen houdt ) van Conftantinus den Grooten verbovteren
van't
den om Jat fy vol van afgoderi je ende godtloofe fuperftifteiaer'm "en waeren. Oock is't gheuoelen van vele Schrijuers,datdebeyh- men alfdan foude ingheftelt hebben,voortaen te Roomen
gc Kerc- 'thonderrfte iaer van de
gheboorte Chiisti met ouergroore feefte re vieren ; om alfoo defe ydcle blijdfchap in
ende de Romeynen
Godts dicnftigheyt te veranderen
te
af
van hunne
manieren
brcnghen* Nochheydenfche

luckighen voort-gangh

.

,
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kanmen niet voor feker weten , wannecr defe ghe
woonte onder de Chriftencn eerft begonft is. Den Paus
Bonifacius den achtftcn van dien naem, is wcl den eerften
diemen vindt dat hier van eenighe Bulleoft fchrift foude
achterghelaeten hebben in't iaer ons Heeren duyfent dryhondert , ende heeft defe hondert-iaerighc feefte , lubtleum
(dat is hetGulden-iaer) genoemt, treckende defcn naem
uyt een' oude inftellinghe by de Ioden.
Om 'twelck te verftaen , is te bemercken dat by de Ioden eerdjdts het vijftichfte iaer altoos een iaer van vreught ^ /J.
ende blijdfchap was: ende wierr hierom 'tiaer van Iubi- den.
lee ghenoemt. Dit hadde Godt felue ingheftelt , als hy ,
fijn volck uyt Egypten in't landt van beloften broghr,
hen belaftende dat fy, tot ghedenckeniiTe van de veiloffinghe uyt defe flauernije , ende tot danckbaerheydt van de
nieuweerue, die hy hen hadde doen befitten, altijdt in'c
vijftichfte iaer alle de flauen van't Ioodfche volck louden
los laeten, alle fchulden quijtfchelden ; iae d'erue die uyt
noodt ende aermoede vercocht was, wederom fouden lae
ten voor niet inde handen ende
maght van d'eerfte eygenaers komen. Waer ouer heel 'tlandt door eene
groote
blijdfchap ghemaeckt wicrdr, ende met trompetten 'tiaer
van Iubilee vercondight.
Nu dan , om de ghelijckenifTe die'r is tufTchen 'tquijtfchelden vande fchuldt in't tijdelijck, ende in't gheeftelijck,foo is't dat Bonifacius ende andere Paufen van Roo
men de feefte van het hondertfte iaer in de H.Kercke feer
wel ende bequaemelijck Iubilee ghenoemt hebben. Iae
Clemens den feften heeft het hierom op't vijftighlte iaer
willen brenghen : Vrbanus den feften heeft het op dry-endertigh iaeren geftelt, tor gedachtenifle van de iaeren van t
leuen ons Saligh-makers, die alleen d'oorfake is van alle
tans en
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A

i

Chriftc-

4

EERSTE

EEVWE DER

SOCIETEYT

IESV.

Chriftelijcke blijdfchap ende Iubilee. Maer door d'inftellinghe van Paulus den tweeden ende Sixtus den vierden,
ishet ten laetftenop't vijf-en-rwintighfte iaer gebleuemop
dat het een ieghelijck meer dan eens in fijn leuen foude
moghen verdienen, oft immers ten minften ecus. Dit is
den oorfprongh van her Iubilee,dat dcH.KerckeinGodts,

Van't

dienftigheyt ende

in

Aflaren houdt.

Maer behaluen

'tKerckelijck Iubileefoo hebben de wereltlijcke Republicken,ende andcreChriftenc iae Religieuhonden- fcghemeynren,oock metuytwendige teeckenen van blijdftaatrby fohap ende rriomphe de Roomfche ghewoonte nae-ghe*RcpMi- vo'ght, ende haer hondertfte iaer in eereghehouden. 'rzy
ken ende dat gheweeft is om openbaerlijck haere danckbaerheyt
gemeyn- t0t de Godtlijcke Maiefteyt te betoonen,door wiens
fegen
ende weldaet fy die hondert iaeren foo goeden voorfpoet
gehadt hadden; 'tzy,om met die al-ghemeyne vreught en
de blijdfchap eenen nieuwen moedt te fcheppen, om eene
nieuwe eeuwe te beginnen, de welcke in eere ende deught
aen de
voorgaende nieten foude moetenwijeken. Welcke
™""

,

,

redenen ick wel de voornaemfte achte, waerom foo wel
de Gheeftelijcke als wereltlijckeOuericheyt den om loop
van hondert iaeren met feefte ende
blijdfchap gheuiert
heeft. Te vergheefs fullen wy dir uyt d'oude hiftorien
gaen halen ende beueftighen. Hoe langh is't geleden dat
de wijdt-vermaerde Vmuerfiteyt van Louen haer tweede
Iubilee oft twee- hondertfte iaer gehouden heeft, gelijckfy
in de voorgaende eeuwe haer hondertfte iaer gheuierr had
de ? En heeft ouer eenighe iaeren 'tCapitel van Gendtniet
met groore vreught vereert het duyfentfte iaer van't
faligh
verfcheyden van denH.Bauo hunnen Parroon? ghelijck
oock twee iaeren daer nae gehouden is 'tduy fentfte iaer van
de martelie van den onuerwinnclijcken Bifchop ende
Marte-
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Martclaer Leuinus,foo in dc felue kercke van den H.Bauo,
als naemcntlijck in onfe kercke van de Socicreyt Iesv, de
welcke ter eeren van den fcluen Martelaer door mildtheyt
van de felue
ftadtopgebouwt is,ende met rijckelijcke ghirten vereerr. Ende noch
onlanghs 'tiaer vier-en-dertigh,
het
("twelck
vijf-hondertftc was van d'aflijuigheytvan den
H. Patriarch Norbcrtus) is van fijne kinderen ende nae-

komclingen mer groore blijdfchap gevierr,rot een' eeuwighe ghedenckeniiTe ende excmpel van de naekomende tijden. Voorts en is niet te twijfelen of oock d'andere Religien cndeheylige Ordens en hebben fomtijts met eenighe
,

feefte hun

hondertfte

iaer

vereert

Ichriftelijck achterghelaeten

en

,

al is't dat

ons

dat niet

is.

veel is voor Republicken ende groote
iaer geluckighlijckgheftaenre hebhondert
gemeynten,
ben; foo wordt oock in't menfchen leuen ( 'twelck foo xa„vl]f.
kortende foo menighvuldighen perijckelen onderworpen tighter
is ) met reden voor groot gheacht vij ftigh iaeren in eenighen ftaet ('rzy geeftelijck ofr wereltlijck) gheluckighlijck
ouergebraght oft eenigh ampt foo langh bedient te heb
ben. Hier van is't dat (naementhjck hier tc lande) alle
Priefters Religieufen, gehouwde ende andere perfoonen,
dirhun Iubilee met groote feefte ende blijdfchap houden:
welcke gewoonte, nae het fchrijuen van den gheleerden
Rutihus" Benzonius Bifchop van Loretten oock vande
Neerlanders haeren oorfpongh heeft.
Nae welcke exempelenende redenen,is herte verwon*«**«•
deren datterfommighe foofchampeilijckfpreken,om dar
Nu

ghehjek het

f"f!'!t

J£r^~7

,

,

,

,

die

van

de

Societeyt Iesv

wat

vreughts

ende

blijdlchaps

^ Socie_
Iesv

hun hondertfte iaer. En dunckt v niet, dat wy '<■/'
hier toe wel reden hebben , als wy nu fien dat foo kleyncn
fpruytjen, 'twelck fich in fijne beginfelcn foo flcchtclijck
lict
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liet aenfien ( niet teghenftaende foo vele opfprake ende lafteringhe, foo grooten haet ende vervolginghe) op den tijdt
allecn van hondert ende niet meer iaeren foo wonderlijck
tot eenen foo
grooten boom volwaiTen is die fijne tacken
Ooften rot den Weften, vanden Noorvanden
uytfprcydr
den rot den Zuyden? als wy nu fien, darter gheenefoo
wreede natie onder de fonne en is, sheen foo verre-gheleghen landt onder onfe voeten,daer fy in haere eerfte eeuwe
niet en is befigh gheweeft met alderhande Apoftolijcke
wercken,in't leeren derHeydenen, in't bekeeren derketteren, in't verftercken der Carholijcken. En hebben wy dan
,

,

gheene reden om vreught ende bhjdlchap re roonen? Daer
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
gheweerdighr heeft te doen ; als wy fien, wat feghen ende
benedictiehy aen defe minfte Societeyt ghegeuen heeft nu
den tijdt van hondert iaeren langh, befchermende de felue
als fijn eyghen voick ende fijne foldaeren voerende fijne
waepenen ende fijnen naem; hebben wy gheene reden om
de Godtlijcke Maiefteyr hooghlijck te bedancken, ende
met
openbaere feefte heel de wereldr re nooden,om ons in
defe danckfegginghe behulpfaem ende hantdadigh te zijn?
Ten lactlten,hoe kan doch berifpelijck zijn,dat wy de
cloecke daeden onfer voor-ouders , gheduerende d'eerfte
eeuwe bewefen , ons voor ooghen ftellen , om ten eeuwighen daghe van die vrome deughr noyt af te wijcken, daer
fy ons in zijn voorgegaen ? hoe kan dir,feggh' ick, berifpe
lijck zijn, dat wy met iolijd en blijdfchap ons feluen verwecken, om een' andere eeuwe te beghinncn, nae't voorbeelt ende exempel van foo heylighe ende weerdighe

en

,

mannen?

Maer

O OR-R EDEN.

J
Maerbchaluen al darter ghcfeyt is, heeft de Socierey t Oock, om
noch eene befondere reden om haer hondertfte iaer te ver- dat dc
v

ceren, als de Lutheranen

onlanghs foo verwacnt zijn ghe- rfnJ
iaer van hunne godtloofe fec"te hun u,U'thondertfte
fy
in ecnighc fteden van Duyrflandt ende Saxen, met groote l"
&'f~
blijdfchap ende ttiomphe hebben dcrrcn vieren. Wie ifler ylK,
doch, die niet en weetdat, door de Godtlijcke voorfichtighevt, deSociereyt Iesv naementlijck reghcn defe kette
rije opgheltaen is ? Indicn dan den voort gangh van die
valfche lceringhe in hondert iaeren, oorfake is gheweeft
van hunne
triomphe ende iubilee; en fal de Societeyt Iesv
die
in
hondert
iaeren heel de werelr door verfpreyt wel
(
anders gegroeyr ende voorts-gegaen is,ende door haer roedoen de Catholijcke Religie in foo vele landen nieuw geplant, in d'andere beueftight ende bewaert heeft ) niet met
mcerdere ende berere reden eene danckbaere blijdfchap
beroonen ?
Wanr welcken is doch dien wonderen voortgangh, Devomdaerhen de Lutheranen foo hoogh af beroemen ? De ket-f,,/^
terije van Luther is allcen maer door een deel van Europa hmheverfpreyt gheweeft: de Societeyt Iesv heel Europa door. r*\'nff
De ketterije van Lurher en heeft noyt volkomenlijck ouer
soaeteyt
'rgheberghte van Italien ende Spaignen konnen gheraec- ">" "
ken , noyt vaften voet in die landen
ghekreghen r de So- v"c\feffM
cieteyt, terftont in haere beghinfelen, is heel Iralien, heel
Spaignen ende Pormgael door gheweeft. De ketterije
meynde de Noordfchc landen heel re vermeefteren : maer
hier heeft de Societeyt haer ouer-al feer kloeckelijck tegengheftelt, de Catholijcken in't ghclooue beueftight, de
wanckclbaere van den val wederhouden menighe die geuallen waeren wederom opgheholpcn, den ketters met
fchrijuen ende predicken eene vieefe aen ghciaeghr, mer
boccken
weell

,

dat

,

,
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boecken ende leiTen hunne valfche leeringhe beftredemende dat met fulcken haeren aen- was ende
voortgangh in
dat
den
verfcheyden gheweften,
godtloofen Melanchthon
in fijn" uyterite, berftende van fpijt ouer foodanighe vermcerderinghe , mer een fwaer verfuchten bcklaeght heeft,
dat heel de werelr binncn corren tijdt vol Iefuiten fbudc
wefen: als oock ghebeurt is.
Voeght hier nu eens by, dar de ketterije die een deel
van
Duytflandt, Vranckrijck, Engelandt, Neder-landr als
eene
pefte befmet heeft, enckelijck de leeringhe van Luther
,

niet en was.-maer dagelijcks een nieu monfter,heel anders,
iae dickwils heel contrarie aen Luthers leeringhe. Waerom

bcroemen hen dan de Lutheranen ouer de voortgangh van
andere kerrerijen, ouer het broedfel van andere ferpenren?
Ende noch hebben fy wel derren uyrgeuen als voor
LutheH een mirakel, datter
op foo korren tijdt foo grooten toeloop
in fijn letot Luther gncweeft is. Maer Thomas Morus
V°mn~
uen
Cancellier
ende
van
U gheen
doorluchtigh MarteEngelandr,
mtrakei, laet aldaer , heeft
defe
op
beroeminghe feer wel gheanddat
het
een 'tfelue mirakel was, datdefwaere
wool'dt
vTort-"'
fteenen recht nederwaerrs nae d'aerde vallen en dat de
g*ngh
menfchen foo driftigh nae een wulpfch ende welluftigh
efvande ^cn loopen. Op de felue maniere heeft eertijrs den PhiSscmeyt lofooph Socrates aen die lichtc vrouwe Callifte gheandwoordt,die de bederfTenine van de iongheyt van Athc,

,

,

,

"uaH

.

roem
droegh ouer de medaer
Socrates
foo lurtel dihaere
aen-hangers,
nighte
fcipels ende naevolghers hadde, heeft den Philofooph
gheandwoordt : Ick klimme om hooghe,ende ghy daelt
nederwaerrs : gheuende hier mede te kennen, dat fijne lee
ringhe de menfchen teghen de natuere nae de deught opftierde, 'twelck moeyelijck wefende ( ghelijck het opklimmen
nen was.

Want foo defe haeren

van
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het
een
luftcde
ieghc.
bcrgh)
lijck nice die nae te volghcn: maer dar Callifte de dwacfe longheyt rot alle wulpsheyt ende onghercgelrheyr lcyddc : waer toe de menlchcn, uyt kracht van de bedoruen
niet fecr vermaent noch
natucrc ghenocgh ghedreucn
en mocten worden. En is't mirakel van Lu
gheftouwt
ther oock nictfulcks gheweeft? Maer dat Ignatius de men
fchen van de fonden, van de ghenocghten des vleefchs, van
d' ijdelheyt der werelt afneckende, ende in alles teghen de
natuere ftnjdende; nochtans in foo korten tijdt foo vele
nac-volghers ghehadr heefr,foo velc verftandighe, gheleerde, edele ende rijeke manncn,die, de werelt met alle haere
pracht ende aenhangh verlatende, de leeringhe van eenen
foldaer ghevolghr hebben: darter op foo korten tijdt eene
foo groore bende oft compagnie is opgheftaen, die heel
de wereldr door vermenighvuldighr, nochtans ouer-al de
felue ende op eene maniere ingheftelr, onder een Hoofr en
de eenen Capiteyn, voor een ghelooue ende eene Catholijcke Kercke een-paerlijck vechrende, in defe eerfte eeuwe
foo ontallijcke duyfendt fielen tereeuwigher faligheytgeholpen heeft; dat is't,dat met recht van alle menfchen voor
een mirakel
magh ghehouden worden, dit verdient alle
triomphe ende blijdfchap.
Doch, war is het van noode dat wy foo ernftelijck d'ee- "Buy***
ne
teghen d'andere ftellen i hoe groorelijcks hen de Lurhe- ~""J*
ranen verheffen,
noyt en hebben fy buy ten Europa ghe- Lathe.
weeft. Siet dan van wat enghe paelcn haer defe godtloofe ranen
fecte beroemr : de Sociereyt Iesv , van haer eerfte beghin- ™{,eJh,
felen af, mer Europa niet re v reden zijnde, is terftbnt, ende m.:er de
bykans al op eenen tijdt, in America, Afia ende Africa f"j''?ft
gherreden. Lceft inden tweeden Boeck, op wat manieren vvtrelt
bekeert zijn in America, de landen Brafilien, Peru, Cuba,^»<"-.

klimmen

van eenen

foo

en

,

,

B

Mexico,

^^■i
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in Afiabekeerr

Mexico, Chili, Paraquarien:
zijn Cambaia, Mogor, Ormus Goa, Commorino, Pifcaria, Mala
bar, Trauancor Malaca d'eylanden van Moluken r'famen oock dat edel
Iaponien bcfproeyt met foo menigh
Martelaeren bloedr, ende China eertijdts in haere mueren
foo beflorcn: in Africa bekeerrzijn Congo, Angola, Mozambico,Monomorapa, Moorai-landr oft "tRijcke van
,

,

,

,

,

,

Prefte-Ian , ende andere onbekende landen ; waer van het
te
langh waere alleen de naemen re vcrhaelen.
Gaet ende fiet nu , indien't v belieft, of de Societeyt
noch gheene reden en heefr om ha:r Iubilee re vieren bo
uen de Lutheranen. 'Tis den
almogenden Godt , dien wy
moeten bewijfen ouer den
danck-fegghinghe
feghen ende
goedt jonftigheyt van de hondert iaeren. 'Tis onfenoppcrften Capireyn Iesvs, rot wiens eere ende glorie wy de
fe honderr iaerighe feefte ende blijdfchap moeten maken.
'Tis de H.Kercke, aen de welcke wy gheluck moeten bieden ouerde mede-hulpc,die de Godtlijcke voorfichtigheyt
in defe laetfte rijden aen haer hecfrgheweerdightte feynden. 'Tis ten laetften den H. Ignatius, Xauenus, en foo
vele andere onfe voor-vaders, welcker deughtnoch eens in
dit honderfte iaer in't lichrgheftelr,alledenae-komclingen
verwecken om ten eeuwighen daeghe ghedachtigh
wefen,hoedaenigh d'eerfte eeuwe vande Societeyt ghe

moet
te

,

weeft is , ende de felue altoos in hun leuen ende manieren
uyt te drucken.
Ten defen eynde dan beghinnende dit werck, fiillen 'rfelue in fes boecken bedeylen : waer van het eerfte
begrijpen fal den opgangh vande Societeyt, ende haere inftellinghe: het tweede, den voorrgangh, ende haere verbreydinghe deheele wereldt door : het derde, haere oefFeninghen ende dienften, foo wel onder d'ongheloouighe
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diefe

sheloouighe: het vierde den ouerlaft ^deghedraandere
lafteraers
ghen heeft van Heydenen, kettcrs,ende
behaelt
diefe
glorie
haere vijanden: het vi)fde,d'eere
der ficlen,gheheeft door hcyligheyr, ghelecrtheyr, ijuer
van verfcheyden
des
nacftcn.ghctuyghenilTcn
dienftigheyr
Princcn, RePatffen, Cardinaclen Kcyfers Coninghcn
orden van

als

,

,

,

Religieufcn. Welcke
met voordacht al
defe vijf Boecken, nier by ghcual maer
den
(
de
Societeyt ghehjekfe doch
foo aheraemtis,om dat
publicken, Prelaten ende

,

Lefer
Iesv voerr) hier in aenden

naem

ghelijck-maetige ghedaente van Iesvs,
ende onachtbeohinfeleinn fijne gheboorte kleyn

worden
wiens

vcrbeeldt foude

met eene

baer zijn

ghelijck
gheweeft,
wafdom

oock die vande Societeyt;
oock die vande

groot, ghelijck

voortgangh ende

teeckenen ende wercken wonderbaer ghelijck
oock die vande Sociereyt ; opvallen menighvukhgh, ghe
nae aldit fecr gloria*
lijck oock die vande Societeyt;endefefte Boeck
Het
befluyt de
de
Societeyt.
ghelijck oock
vande Societeyt in onfe Neder-landen,

Societeyt

ahefchiedenilTen
vervaerende d'orden vande vijf voorfchreuenBoecken,om
ende
datfe daer

aefchicktelijck voor te houden,hoe werckenop
ende
fy ghevoortsghegaen is, wat oeffeninghen
wat

foo

ende vervolghmghen gheleden
bekoGheeftelijcke ende wcrcldthjcke

daen, wat aenftooten

cere

ende lof by

'tghebruyck is ghe
"Nuwei aen, ghelijck eertijdts
makkanderen
vrienden
de
weeft in foodanigefeeftcn, dat
oft
(ghehjek de
^ereerden &*mfiUfoo is'tfeyndt-g.ften
dat wy den goet jonftiRomeynen die noemden )
aller
ende
dit
naevohghende Boecken
gC Set achtet
fnane-beelden als vnendemet

:

?erhael,eenighedichtenende
lijcke giften,

tot

verluftinghe

,

fullen toe-fchuken.
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Den H.Ignativs vande vvereldtfche oorloghe
rot den
gheeftelijcken fhijdt bckeert, ende van
doen af ( 'twelck hy dickwils fijn heel leuen ge-

voelde ) groote ghenoeghte fcheppende'uyt het
aenfchouwen der hemelen,wordt opghetoghen
in den

gheeft feuendaghen langh, als wanneer
hem de Godtlijcke Liefde vertoont de vernaemfte Mannen, die hen onder fijn vendel
fullen laeten opfchrijuen.

menigh mremt gheual,nae't tlo'ijfelachtigh Vechten,
Gingh onfeen TStpainfijn Idoecke yvapens hechten
Aen't autaer van de Maegbt en trock^ een pijen rock\_
In
plaets man't harnafcb aen,en koos moor 'tfiveert een flocknAlbloets ghenoegb gheHort den eedt had hy ghequeten
Aen't Ooflen
rijckfebe Huys V^auarren kan het Tveten:
Soo
als
langh op't ghebergbt fed Tampelonaflaen,
EnfalLoiolasnaem met konnen onder gaen.
Ghy Arragoenfehe teught ghy Spaenfche oorlogh-fchaeren,
Hoe dickjpils hebt
ghy hem pen inden mijandt maeren,
Aenloopen op het pits, en met een grooten moedt
Den blickfem man bet flael pen merTven in het bloedtl
Soo meel
mermoght de eer: om defe te be-eruen
Gheen arbeydt ffcsr tcgroot, iae yvenfcbte oocyte fleruen:
Maer 'tgaet nu anderfpns, dte't luH nae d'eere tracht,
Loiolatreedt in't perck\_ daer die ganfch "tyordt meracht.
Het is een nteWto
ghcuecht dat hem teoelt inde finrien,
De
Tvapens leght hy af, gheen kracht en kan hier lomnen.
De
Tvetenfehap en deught fal tpepn fijn gbeTveer,
Het veldt de
ganfche aerd, het eynd' Godts meerder' eer-

Nae

,

,

,

,

Wie
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handt

Wte

*J

fal mijn
falfe beyde fttercn,
penn',
Tei^vijl ick^brengh in't hcht fijn daden en laurteren?
Ghy die full leydfman zjjn, treft my eens in't gbemoet,
ivie

en

En Tvijsl my eens denflreeck. dien ukbter houden moet.
Verlocrft my dat ick^magb uyt ganfeher hert merfetten
Al 'tghcen dat flerfeijck^ is neemt Tcegh dat my kan let ten
Te fnijden door de locht: gaet moor, entoont de baen
Waer door men nae het bofdes grooten Trins moetgaen.
T>at hier gheoorloft zy mertooghs-Tvijs te aenmerckfn
Den loop van d'eerile eeulv, de naemen en de "tocrcken
Van
memgh (Ir'tjdbaer Heldt die onder m beleyt,
Aen duyuel, doodt en hel
denflagh heeft aenghefeyt.
Het "Was ontrent den tijdt Tvanneer de fen haer
peer den
de
en
deel
der
eer
den
Spant uyt guide kgets, eengroot
de droeue nacht bekleedt met duyflernis,
VVordt
tAls't ouer-al in ruft en dtepe jlilten is.
Men faghhet fterren-ltcht hoe langhs hoe rneer gaen blmcken,
TerTvijl de guide fen wzeeghingb dieper pncken,
De nacht tpierdt kjaer en hel, foo dat oockjtminfle licbt
Sondt nederDraerts ecnflraelop't Tvakende ghepcht
Ignatius terflont ( Tvant Huie kan hem begheuen
Tot ruft, die het onrufl man liefd' in't hert Voelt leuen? )
,

,

'man

.

Klimt bouen op den bouTv,

van Tvaer men

t'alle kant

landt.

"~By daegh ontdecken kan het

omgheleghen
gbefeten,
"Van Tvaer een
vry ghepcht den heme! of kan me ten,
Enfagh der flerren glans; de Tvel-bekende mlam
'Als

by

nu

op het fop alleen

'sbemels

Tvas neer

in't hert meer Voedpl namhoe
hy optvaerts taeght pet
bypooght deftelen
Z/'an't onbefloten
rijck^ in fijn hert te bepaelen:
Nu he Tvaerts, derTvaerts nu , om booghpjn ooghen recht,
En
d'ongheruHe feel mafl aen den bemel hecht.

T>oor't pen

Siethoe

man

mier

,
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eerfl comt fchijnen,
'smorghens fiet oock. 'f laetfl van al mercbv'ijnen,
T>aer door haer molleglans onfleeckt een meuTvemin
In't brandende ghemoedt der Jlerren
foninghin.
Den mreefplijcken LeeuTv, de Beeren hem doen blaken,
Den Scbutteren den Creeft hem met hun flraelen raken,
Gheen flerr' m is feo kleyn in't ganfebe prmament
T>te met een minne-pijl nae dit Tvtt afenfendt.
Ignatius die mlamt en gloeytgheheel Van binnen,
0 Tvat een feet merdriet is't mter man fuyuer mtnnen!
Dan pet hy nae het WtH, dan pet hy nae het Oofl:
Enofhy Tvil of met, hyTveent en mtndt nochtrooH.
Soo langh als hy den brandt kofl inden boefeem fluyten,
'sauents

En dat men

,

Soo

b uyt
hoorde met
ffrack^'tgbemoedt alleen,
Tvie heeft
langh ghemtnt, praeckeloos gheflaen?
man

men

Doch

en:

en

Denfucht meet uyt het hert, 'ten kan niet andersgaen.
Ofehoon palleys fprack^ hy, o onbegrepen ronden!
O Jlerren Tvaer moor ftaen gheopent mijne Tvonden!
Gbetuygbt het ( Tvant ghy't Tveet) Tvie heeft vfeo bepnt ?
Wit heeft V oyt als tck^ feo Tvreedelijck^ bemint?
lck. brand door uTve min, 6 Tveerdigh ieders minnen!
Mijn hert blaeckt door V mter,onfleker mijner pnnen:
ZJ
grootheyt fteelt my hier, m fchoonbeyttreckt my daer,
V aldermtnUe mlam maeckt in my groot gbevaer.
Gaetmoorts, brandt meer en meer, 'ken fait v niet beletten:
Wilt dit onnuttigh pack, gheheel in poluer fetten,
Op dat dien rijeken pandt, die hier gheuanghen ft,
Magh mlieghen als eenfchiclrt nae m als nae het Tvit.
Opel! ol die daer htbt den oorfprongh man die flraelen,
,

ballinghfcbap zjjt komen nederdaelen,
( Tveet ghy het niet ?) daer is v mader-landu
Elaes! Toattoejt de deot te breken defen bandti
Gheluckjgh

En in dit

Daer is
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Gheluckigb hondert-mael, gheluckigh duyfendt reyfen,
die man
beTvoont de hemelfche palleyfen,
En
de guide eeuTv, die noyt eyndt nemenfal,

Ghy

nu

in

Godt alleen befit het at.
hemflelt teghen mijn merlanghen!
Nochtans 'tis tet dat my dus langh hier bouTvt ghewnghen;
Gaet ooghen raet gbemoedt daer ick. met en kan gaen,
zAh! Tvterd' ic\ meer gheTvondt mijnpijn Tvaer haeflgedaen.
Wel hoe? gaen Tvy om hoogh ? de buyfen die merdTv'tjnen,
De hooghsle berghen
maer
kleyne heuuels fchijnen:
Het aerd-r'ijck. dat in't rondt feo grooten plaets bejlaet,
Wordt minder als het fandt iae heel in niet mergaet.
0 Tvaer, Tvaer henen is't dat my de Jlerren dr'tjuen?
ZJatrt Tvel, maert aerde Tvel; hier Tvil ick.
eeuTvigh blijuen.
Elaes! het is bedrogh Ignati, Toeet gby't met?
'Ten is maer liefde-pel al 'tgheen dat ghy hier feet.
0 liefde Tvaer toe dit ? Tvaer om my foo bedroghen?
Ghytaeght mijn hert om hoogh, en pet ick^bl'ijfghebogherii
Ditfivaer dit aerdfihe pack_doet fijghen mijne mlam,
En onder druckt om leegh al Tvat man bouen quam.
Wel, fal ickjlan noch eens ( mloeyt traenenfoute beken,
Al Tvatter binnen blijft dat doetmijn herte breken )
Wel,faltck. dan noch eens met pijn en pelen-brandt
zArm
ballingb daelen af, en deruen 'tmaderdandt?
Is't mmnen ooc\foo ftoaer? ach! Tvie fal konnen leuen
In dit
gheTveldigh mier? de krachten my begheuen,
De ooghen my ontgaen de liefde my ontbloot,
Och of ick. Jleruen mogbt de langh-gheTvtnfcbte dootl
Dit fegghende miel neer, ghelijck^ pleegb te bejTv'ijcken
Een die in
onmaght Valt. Daer light hy, die noyt Tvijckfn
Voor lemandtsflerckte kond', daer light dien mrornen heldt,
Engheeft de Tvaepens of, de liefde houdt het meldt.

'Befit Godt

Hoe

en in

,

luttelis't dat
,

,

nu

,

,

,

0
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Oflercke liefd'! Tvaer toe en brenght ghy niet de herten,
Die
ghy door't flille mter foo feetelijck[.doet fmerten?
Maer uTven gulden pijl doorTvondt een eelgbemoet,
Scboon flaet bet als een rots, doch moor buyghen doet.
Siet eens hoe dat by light de Tvangben die als roofen
lAfslakcn 'tbloedigh root, zijn nu man kguTv bevroofen,
De doode merTve neemt
allenghskens d'ouer-handt,
En 'tkj.lt man buy ten al, daer't almanbmnen brandt.
De traenen rollen af, niet als de fterckeflroomen
Die
loopen met gherucbt, en mellen oock,. de boomen;
Maer als den olie-vloedt, die fld en onder handt,
u

:

hy mindt bet mier doet meerderen den brandt.
toe
fijn' ooghen nae den hemel,
Maer door den Tvaeter-vloet pet met dan m een fchemel;
Oock^ ft'uyt en fy terslondt de tongh maeckt gheen gherucbt,
Men Tvordt alleen
ghetvaer dat hy nae Iesvs fucht.
Tot dat hy in het eyndt gheen teecken gkeeft man leuen:
Soo Tvaer

Hy heft

tot

,

drijmael

,

:

Denpols VerlteH

den

het hert houdtop van beuen:
uytgheflreckt, die feyt,
den menfeh, maer een doodt lichaem leyt.
Dat daer met
Soo petmen dat de bloem haer bladeren gaet buyghen,
Als fen en heete loebt het ftp daer uyt gaen fuyghen;
meer
En feo haer dan defon noch
befib'ijnt,
Heel flap ter aerden malt, en door den brandt VerdTvijnt.
De Goddelijcke Minfagh dit gheduerigh flrijden
VVt fijnen hooghen throon, met mreught met mede-lijden,
Tvel bequaem,
En feyd', Dit is een belt feer Vroom
van mijn naem.
het
mendel
Die tckje
gheef
Hier medeflondt hy op ghingh uyt de goude faelen,
Verlietfijns Vader fc hoot enquam recht op hem daelen:
Een fneeuTv-Tvit-'zjjde kfeedt htngb mande fchouders af,
Waer op den gulden nem een grooten luyfter gaf.

flagh

,

Een ieder die hem pet dus
man

meer en

,

,

en

moeren

:

s

,

Het
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dcnTvindt: de koker mol man febichten

het mier,blonck.als de Jlerredicbten:
inde handt , Tvicns pees feo fee ker dracght>

boogh
by noyt minne-pijl heeft buyten 'tTvit gheiacght.
1)tuzjjnde opgbcflelt quam door de locht ghefneden
EenTvitte frvaen ghelijck\ die als by pet beneden
Oft loopen een riuier, oft fli/len m'ijuer ftaen,
Laet de bcgonsle flrceckj en daelt op't Tvaeter aen:
En Tveet man gheene rufl, noch man haer te mermoeyen,
Tot dat fy met den daitTe haer mleugbels kan befproeyen.
Soo mloogh dit hemels-kindt en drecf aen eenen kant,
Daer het Manrefa fagh, het langh- ghcTvenfehte Undt.
Hier mondt bet plat teraerd' Lowlam neer ghejlacghen,
En gafeenfoeten lacb in teecken man bebaeghen,
'Daer nae door't hemclfcb ltcbt,dat om fijn hooft quam flaent
Deed' kennis Tvie het Tvas en jf rack, hem aldus aen:
Lotola mreest" doch niet fecit al m forgh ter pjden,
Den hemel comt m toe, maer
ghy feult daer moor flrijden:
Door ongheual endruck^, door lee t en teghenifoet,
^Den

Tvas

Dat

,

,

,

,

,

Is't d.ttmen
ZJ

En

te

Venetten

boj de Toegen baenen moet.
fult ghy en edel buys merlaten,
gaen Jlaepen op de flraten:

nae

mxderdandt

dit

gheen hardt beghin, en fchroomt gheen ongeVal,
tot m een
Kaedtfbeerflteren fal.
nae
'tHeyligh-landt gaen maren,
En onderflaen 'tgheTveldt der Middcl-landtfibe baren,
En nae een harde reys ,-fult flellcn uToen moet
Op d'aerd' eertijdts beffroeyt door Christi dierbaer bloet.
VVat mreught feal't m dan zjjn eens mogben te aenfchouTven
Het oudt lerupdem, die bergben en landouTven,
VVaer door claer-flroomigb mlocyt lordanis foete becck\,
Die moor het loodfihe heyr aen bey de kanten Toeeck\
Maer mrecft

Weet dat ickjsnachts
ZJan daer fult ghy alleen

C

Maer
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dat groot kmdt heeft

Maer daer dien

kleynen Godt,
gheleghtn,
hoy enflroy ghedeckt, inTvindt, in kouTv, reghen,
hi foomcel onghemacks; Teat moor een pijn enfmert
Gbemenght met foete mreugbt ,fal dan%vpiin m hert?
Op't Oltueetfche fopfeultghy met duyfent k'lffen,
Met memgh duyfent traen, het mier der liefde blujfen:
En als den Tvreeden Turck^m fed met feock^n flaen,
Weet dat den troosler dan oock. recht moor m fal gaen.
U^ae al dit ongheual, nae foo mcel flvaerigheden,
ZJerdraeghen op bet landt, en inde zee gbeleden,
Nae lafter en gheTeeldt nae druck\ nae pot, naemjdt,
Nae banden, nae aldat om Godt den menfche lijdt;
Godts Soon in't eynde fal m foetelijck. ontfermen,
En teghen all' onbeyl en ongheluck. befchermen;
lat figgben,als ghy hem fult penfl aen in een fchijn,
Te Roomen is't dat ick^
fed gbenaedigh zjjn.
0 Roomen meel gheluckf, die eersl de oorloohfifibaren
Van't meuTv gheTvoruen molck\_ by een feult pen mergaren,
Een molck. dat Godes dtenfl falftuttcn moor den mal,
En daer by hellen Tvilt, Tveerom oprecliten fed:
Een molck. dat d'eerHe eeuTv, en bet onnoofel leuen,
ZJan bier eertijdts venaegbt, comt aen de menfchen gheuen:
Een molck. dat onder m, Ignatt, feet beleydt,
Hen aen Godts eer op draeght en' smenfehen fahgheyt.

CMet

in

,

,

m

VVel aen,

nu

is't dat

tck\. met

al die

mrorne

daden

Loyolfche heyr pel fal gaen merfaden,
met lust in't middeldoor het meldt,
En leyden
Daer ghy m legher feult in orden pen gheflelt.
Z'ijt Tvelle-kom groot heyr man 'sTvereldts ousrTvinders,
Tiloet man het edelhuys, oprechte maders lenders;
'Die door
Idoeck. beBaen en hjden pdt de faem
Soo Tvijdt als d'aerde flreckt merbreyden van m naem.
Van het

m

m

m

Siet
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Sietghy hoe datter thienmoor heel het legher trecken,
En tot den ferijdt de res! met hunnen moedt merTvecken?
cAen die is't dat ghy fult eer luttcl iaeren pen
T>es Tvereldts meeflen dccl de lau^er-tacken bien.
T>en defien ( nejfens trie n Jlaet met fmeu-Tvitte meeren
Een Engbel, en bemfchijnt den rechten Tvegh te leeren,
Wtens toe-naem Faber is , Sauoyen 'tmaderdandt)
Sal aen dit groot beghin ,nae m, eersl flaen de handt.
Die daer by Faber ftact feult ghy man V
ghefellen
Den eer fien fien den moet in 'shemels bouen
flellen.
Nae Tvie dat lams molght: een man, die oock\_ meelmecr
Als iemandt tracht nae flaet fal vluchten Voor de eer.
Stct Bobadtlla flaen in't midden der
feldaeten:
,

,

Siet hoe T>roctus

loopt langhs

de

Oock_ in het kpynghetal man
De

feeyndingb' nae depeH,

Tarijfihe flraeten:
in^heflelt

thien Tvordt

en nae

het

oorloghf-meldt.

Den

dien, feet ghy hem Tvch diedraeft door't fandt gheladen

Met

eenen

en
d'onghcbaende paden,
molght een heyr van duyfinden op't meldt:

Mooriaen,

Nae Tvie dat

0 Godts mermaerden heldt!
den
vaders aerdt uytfchijnen!
Ofeoon,
pet
0 noyt-Verfaedt ghemoedt ! 6 licht dat doet
verdTv'tjnen
De duke duyflerms, Tvaer in meel eeuTven heeft
OoH-lndien geheelfoo bhndelijck\.gheleeft.
Hy fal het heydendom, hy fal d'afgoderijen,
Hy eenen man alleen falfi altemael beflrijen:
Dat duyuel mry en hel hem bieden
Tveder-flant,
Het kruys moet daer Van hem moor
eeuTvigh %jjn gheplant.
Al Van nu af, door Vrees foo
ptten daer en huylen
T)t Goden altemael, nocb Tveten meer Tvaer fchuylen:
De helfeaet heel in roer, en
'tloopt alouer boop,
Om aen Xauier alleen
teflutten fijnen loop.
C 2.
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Xauier,
in

0

grooten naem!
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hy komt, by konrt , door-fhijdt de TVoefle baren
het derde deel der Tvereldt haer mergaren.
Gaet henen,gaet Xauier, en door de Tvilde zee
Soeckt noch een Tvilder menph m langh-gheTvenfibte ret.
'Ken Tvil feo grooten moedt, diet aimerr'
gaet te buy ten,
U^iet in eenjladt alleen oft Kontngb-rijck. bejluyten,
Siet , pet,

T>ie

om

AlTvat de fenelle fen den heelen dagh beftraelt,
Tttordt den ijuer-fucbt man V alleen bepaelt.
Xaueri, gaet doch moorts, al quaemdy oock.gbeuloghen,
Noch quaemdy met temroegb: op mflaenfy haer ooghen y
Hier
lapon, China daer : hoort ,lndien gheboeyt
Daer

bclfebe ketens ,roept, Siet mijnmerlojfer poeyt.
m
gheTvenfchte Tvinden,
gheen onbeyl en magh minden,
Iae flaen van nu opftrandt, en Tvatfeeyl hem merroert,
TerBondt feo roepenfy Ditfcbtp
Tvelvaert moert.
Ignati, defen man mermaert door fine daden
Suit ghy pen met den roof man Ooflen ouerladen,
En eer de eeuTv omloopt ghy alle beyde fult
Als 'shemels Princen bier op d'aerde zjjn gbehult.
Dan fullen tot m eer de vroote bouTven rijfen,
Danfed-men uTve
deught de Tvereldt door gaen prijfen:
Danfealdermet een hoeck.tn ganfib het aerdt-rijck.zjj»,
Daer uTver bey der hulp met fihteten fal den fchijn.
Dan
ijfer Laynes noch, die fed te Trenten toonen
Wat Tvetenfebap en deught infijnen boefem Tvoonen:
Hoe Ret hem teder aen, hoe luyBert heel den Raet,
Als hy komt inde feel, en nae den preeckzPoel gaet?
Hoe bondigh fpreeckt hy daer, hoe Tveet hy uyt te muren
De onbeuleckte iklaeght, dry heel gbeflaghen uren ?
( De aerd'al ijfe muylffy baert een k[aer fonteyn,
Schoon fy langhs Adam quam, nochtans bleefs' altijdt reyn)
Met

Sy gunnen altemael aen
En bidden dat bet febip

ons

,

,

En
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En feo Tvanneer als ghy fult uyt dit leuen fecbey den;

doot den hcelen legerleyden:
hem groot door fijn eel gheflacht,
"Borgia
Maer
om dat
hy't mmor Godt al heeft Veracht.
grooter
Siet, hoe hy 'tHertogbdom, en alle de Hoogheden,

Sal hy

nae

uTve

En

nae

,

ZJeelhoogber man ghemoedt heeft met den moet ghetreden.
Een doots-booft dracgbt hy med, eenfptegel moor het Hof
Wat dat Vanaerde komt Verandert Tveer in flop.
Wat is het nietigh mleefih? het is als phoone bloemen,
Hoe ieudigb fy oock.ftaen,Tvie falfech derren roemen?
Siet op dees Keyferin op dees fechoon lfeabel,
Enfeeght, eer't is te laet : ZJaert Tvereldt eeuToigh Tvel.
,

die uyt het V^eerdandt
ghemoedt: den eerflen fal
gheen
Als Vierden Generael met naem tcMercuriaen-

Let

nu eens

Sllaer

van

op dees

tTvee

neer

kornen,
te

'Romen

ganfechen legher-tocbt en oorlogh gaede flaen.
Gaffar fal den brandt aen Ormus meefl doen blijcken,.
Xauier gheeft hem den lafl man d'aenghepaelde Rijcken:
Daer fal den
belt, daer fal den kfoecken ZeeuTv,
ZJoor Godt en fijnghebodt gaen vechten als
leeuTv.
"Bar^jee, Tvat al fevcets en fult ghy niet verghieten
ZJoor de rechtveerdigheyt? maer laet 't V met merdrieten:
ZJan
fal zijn gbefeyt ( 'tTvelck. luttel is ghewnt)
Barium in bet Veldt de. doodt recht-flaende Vondu
Den

Maer

mromcn

een

m

uTven lofin't kort hier eens merbaelen,.
feet V oockyan hier Tvel in de laetfle paelen-,
Anchteta grooten heldt, en bouen alien nijdt,
tApoflel man Brapl, mirakel ulver tijdt ?
Chy, Vader, gly die zjjt aen Tvie haer ondergheuen

Laet ons oock.

Men

,

Sal naemaels de natuer, Voor Tviens Tvoorden beuen
ZJier, aerde, Tvater, locht, enal Tvat daer in flveeft,
Salflaen bereydt tot dat ghy maer een Tvmck. en gheeft.
C 5
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De
De

luypaerts pillen noch met V als fchaepkens fbcelen,
voghels fullen v met feachte pluymcn flreelen:
Maer als ghy in't ghebedt feult knielen op hetflrandt,
Ghetogben op Godt, onfteken met den brandt,
in

fal de zee als marmer-fleen verflijuen,
Wt vreefee dat fy mogbt v foete ruft verdrijuen:
Soo is't dat eertijdts heeft de Roode zee gheftaen,
Op dat het loodfche volck. drooghf-Vocts daer door feu gaen.
Maer Tvie is defe fl>ruyt die daer komt opgherefen
Met eenen leli-tackj foo fehoon ,foo mildt Van Tvcfen,
In een fneeu-Tvitten rock) Jck. kenn' betfuyucr beelt,
Ick. ken't onnoofel hert dat in dit lichaem /peek.
O Tvat al onghenoeght fal hy noch moeten lijden?
Hoe fal noch teghen hem den harden mader ftrijden?
VVat traenenfal hy niet man pjne moeder fien,
Eer dat hy 'smaders buys enfaet fal konnen mlien?
Maer daerom met ghemreeB,Gonzaga: Tvdt aenhouTven,
En op m goed.t merfoeck. en 'shemels hulp betrouTven:
Dat onghebooghen hert, dat ijfeeren ghemoedt,
Ghy door m> traenen feult mermorTven en m bloedt.
Dan fult ghy nae v mreught en plaets man ruBe (poeyen,
Aflegghen d'aerdfebe forgb, enaldie goude boeyen:
Dan feult ghy, mol man Godt op defe Tvereldt zjjn,
Een Enghel metter daet, een menfech alleen infebijn.
By defen wnghelingb komt pch een ander paeren,
Rond-om

m

,

Die

oock^ den ouderdom

met

in't ghetal

man

iaeren,

deughden ftelt, de eer manpjngheflacht,
Van Tvie het Foolfecbe Rijck.groot onderflandt merTvacht.
VVat fal ick.man de mreught, die by fal moelen, fegghen,
Als in fijn' armen fealde Maghet-moeder legghen
Haer alderlieffte
pandt, het alderfeetflektndt,
Dat moeder heeft ghebaert, oft mader heeft bep)it?
Maer Tvaere

Ick.
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kk. fee 'tonnoofel hert feo door de liefd' onflekcn,
Dat by gheenfjms en kan de mlam met traenen breken:
BrenghtTvacter,KoBka brandt; brenght Tvaeter ,eer de kracht

Van het inTvendigh micr de
teerefpruyt merfmacht.
per ghcluckigh paer in iaeren en in mtnnen
Elck^anderen ghelijckj, gaet mroegb den hemel Tvinnen-,
Gaet kinder s, daer V
roept as moeder; enghels gaet,
De aerd' Verdient doch met foo
hcmetfch een ghelaet.
Loiola feet nu hier een ander
heyr aenkgmen,
tAntomns Tvaer man 'tbeleydt
heeft aenghenomen.
Kent ghy demendels Tvel? 'ten is
gheen vijandts Moet,
Maer Tvel het
mijandtsfrveerdt dat hen root fchijnen doet,
0 mannen mol van
moedt, merfimaeders man dit leuen,
T>ie m
gheen pijn' en Tveet man felmcken oft man beuen
Wie fal foo kjoecken daedt Tvie
fal feo mromen bloedt
Verheffen met de tongh, oft met der pennen-mloedt?
vAi Tvat een Tvreedt
ghemoedt, gheflijft door magbt, merperen
En by een
brenghenkari; mier Tvaeter, Tvilde dieren,
0

,

:

,

,

DorB, hongher,baBenJTveerdt,enal'Tvat'tleuen kort
Door eene langhe doot, is
op m uytgheBort:

Dit

maeckt het

fid gherucbt, hier is't datjy man fpreecken:
Vreught in't aenfecht fchijnt het fchoon mitlori-teeckfn
Den lauTver-tack\_en krans maeckt al het
lijden feet
T>an mreeBmen moor
gheen doot, mengaetfe te ghemoet.
Hy fal den eerften zijn die daer opheft de ooghen
Ten hemehvaerts: en
heeft de knien neer-ghebooghen.
Daer pet ghy, hoc dat hern
pal op den Tvater-kant
Doorloopen met het fiberp de Sara^jnfihe handt.
0 Tvreeden moordenaer!
meynt ghy hier med teftelpen
Den ijuer man dit molck? het
fal hier toe meer he/pen.
Daer nicmandt is
of hy haeckt nae een fteeck. of'Jlagb,
En Tvenfeht dat
hyfjn bloedt moor Godt mergieten magh.
Haer

:

,

:

.

,

Dat
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die deb eenen afgbebouTv en

Dat is Ru

dolphus,
d'aerd', en gaet fijn knien mouTven,
rechtop
En buyght het edel hooft moor d'opgbe'beuen bijl,
En bloot de mrome borB
de ghefcberpte pijl.
Die mier die rond
hem ghy in't root nat flet fivemmcn,
En fpreken hunnen lofmet Tvondenals met flemmen,
Sijn med'-gbefellen %jjn: pet hoe noch menighmael
In Hernus hcyligh lijck.
ghemerTvet Tvordt betflael
Ribera men fal oock_V aenjicht pen ghefchonden,
ZJ Itchaem heel ghekerft met mele Tvreede Tvonden.
0 Indien door't bloedt der Martelaers besfroeyt,
VVaer uyt het Cbriflendom heeft altijts
ghegroeyt!
den fal het Weflen oock. acnfebouTven!
O Tvat al
Den kloecken Sop bier bet licbaem opgbthouTven,
Daer
bofech
fecbicbtcn flaen%
(forreas borB
Sich noch

man

moor

om

meer

moor

in

een

man

lijf als op een aenbeeldt flaen.
Maer voor feo groote deught, moor herten die met buyghen,
Is d'aerde meel te kleyn ; de zje moet oock.ghetuyghen
Daer

Dat

op

eens an der s

ouer

al dit

molck_behoudt deouerhandt,

te Tvaeter als te landt.
belt die uTven naem feal moeren
de doot , en Tveet met van beroeren!

En foo Tvel mecbten
Hoe flaet dien
In't midden

kan

mromen

man

ketter hem man't febip in't Tvater fenijt,
Noch draeght hy't Maeghden-beeldt het mendel vanden flriju
Met hem tot Veertigh toe pet hoe de Tvreede Tvoluen
Doorfhoten en gbepheurt gaen Tvorpen inde goluen.
Dit fibickt den hemel po: Tvant by't gheluckigh landt
Van Talma icder krijght den palm-tack, in de handt.
Met recht fouTv heel Brajil gaen Tveenen om bun lijden,
"Ten Tvaer bet feker Tvaer dat fy hen numerb lijden:
Maer dat in dit merlies de meefte hope gheeft,
Is dat het nu by Godt feo meel moorprekers heeft.
En daer den

Iae
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Paufdom geTveken,
lenders bloet gaen Tvreken:
Garnet en Qampiaen die flelt het bey de Vaft,
En het onnoofet bloedt merTvijfl het tot den baft.
Iae
Campianusftrijdt merTveckf, en doet daer loopen

Engelandt

Soo fal' t den haet

Den

en

man't

nijdt in

is

't

moedtghen VValpool, om

met

de doodt

te

koopen

Sijn hemefch mader-landt het Tvelckjien Tvordt ghejont
,

Om dat

inde

mande

lefuiten ftondt
oock^leuende doen fteruen
Vermaerden Ogilbe? als ghy tbien daeghen deruen
En nachtenfult m ruft ; als
ghy heel uytghereckt,
V pen fult op een banck^, en datmen m aftreckt
Met een gliekrompen leers' het mleeph tot op de beeneni
Maer in dit Tvreedt torment noch fuclrten fult noch fleenen:
Maer ghyfult met de doodt gaen houden uTvenfpot.
Hoe mroom is eenfsvack. hert dat krachten haelt by Godt!
0
Enghelandt, eertijdts 'tvermaerdt rijck. der Britannen,
VVat dulligheyt is dit, foo uytghelefen mannen
In
Taetenfechap en deught te brenghen tot de doodt?
VVat handt ten laetflenfal m helpen uyt den noodt!
Maer ghy 6 edel Volck_en laet den moedt nietfincken,
hy

lijfl

Hoe dickmaels fal-men

Haeckt

m

landt

nae m

.

m

bloedt, gheeft

het

v

bloet

te

drincken.

V lofftel ick. hier in, dat ghy door doodt en pijn
V lieue maderlandt oock. gaet behulpigh zjjn.
'Dat
zy Tvreedt, en dat het de Tveldaden

Enghelandt

Met fTveerdt

Godt
En

banden loon', m bloet roept om ghenaden:
dat hy het eens mermorTven fal,
eerBenftaet oprechten man den mal.

en

Tveet Tvanneer

tot

pjn

Silueria, mroom hert, 'ken magh m met mergheten,
T>ie't groot (fafraren landt fult met m flappen meten:

lck.pt

dat m gheloof den

En dat

men tt

mergbecfs

Koninck_felfs neemt
met

Tvafcbt
D

aen,

dm Moonaen.
Maer
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defe groote hoop' van mruchtenteVerTvachten
JMabomeetfcben n'ljdt fal in het feaet merfemachten,
En by den wngben Trins, die hen te licbt ghelooft,
ZJerkrijgben dat ghy Tvordt Van V leuen haeft berooft.
m
VVat blijdfchap en Tv-it vreught fed
feele Tvoelen,
d
in't
doodt
Tvit
fult moelen)
ghekleedt aenftaende
nAlsghy
Ha! Qomnckroat een man merTvorghtghy met een baft,
Hoe qualijck. defeen loon op fijn merdienflen paft?
Gbebiedt mry datmen 'tlijck_fal in den vloedt gaenfinckfn.
Den glans man fijne doodt fd oock. door 'tTvater blincken:
V blindtheydt ickbeldaegh Tvant ghy moor v de baen,
'Die ghy hem open doet, fult hebben toeghedaen.
Nu Tvie zijn die hier hoogh op kruyffen flaen verbeuen,
En hunne groote pel door groote Tvonden gheuen?
'tZpjn d aldereerfte mrucht die uyt het done melt
Van lapon Tvordt gbepluckt, en moor Godts throon gheflelt.
lgnati herTvaerts aen keen nu eens bey uTv ooghen:
AenfehouTvt ghy defe mlam tot inde locht ghetooghen,
Vermenght met dicktn roockj fttt ghy Tvel hoe dat hier
Dengrijfen Spinola is tmoedtfel man het mier}
S'ijn leden altemael ( 6 pijn! ) man hitte druypen,
Den brandt gaet meer en meer nae't ingheTvant toe
kruypen:
Wie dat daer is omtrent, die pet het feet ghelaet
MaerDen

in

-,

'

Van

eenen

Want als

nu

die nochtans daer in de vlammen flaet.
op fijn borfl het mier begonfl te branden,

kgnd opbeffen fijn tTvee handen,
hy 'tgepcht, dan ftondt pjn oogh gtueft,
Van Tvaer hy kreegh den moedt, nae 'themelfche geTvefl.
Viffori! kloeck_fildaet mitlori ! door dit lijden
De pel m.mtaerdfche flofgbefuyuert gaet door-fh'ijden
De melden man a^jtcr, tot datfy by hem raeckt
In Tv'iens mier
gheen p'ijn maer lufl en liefde blaeckt.
En

nu

met eens en

Dan flier de

,

En

V
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dat hier nae de lenders
fouTvt gheen fechande zjjn,
den
van
meel
cloecke Tvinders
Ghefeproten uyt flam foo
Men feud'
met moor en
doch
hier
mreefl,
afaerdtgh pen?
Loiola, m den feonfeal leuen 'sVaders gheeft.
Laet ons nu oock^ m't licht die Tvijfe mannen flellcn,
VViens Tvel ghefene den pen en tonghfal neder- Vellen
Al 'tketterfihe ghefpuys. Niet anders als ecnfleen,
Daer fy alfoot en t hooft, is Bellarmin alleen.
Siet eens Campus: al 'tgheen man hem ghefchreuen
SalTvorden
enghepreeckt,felmetter daet beleuen:
T>efihriften doengheTvelt, 'tTvel fpreken feeermerTveckt,
Maer by dees tTvee
gheVoeght de deught, meelftercker treckt.
VVat tijdt Suarez. fal in
Tvetenfihap noch fle ken,
S'tjn boecken diemen petfeer daer aen teder fpreken:
Die meertich iaeren
langh als Leeraer Tvordt gbehoort,
VVat Toonder datmen maeckt orakels manfijn Tvoordti
'Dat
Vafquez^met alleen in die les is eruaren,
Die de nature leert, maer kanmet
defeparen
Het gheen meel hoogher gaet -, dat hy d'Oudt-maders al
"Die eertijdts zijn
gheTveefl met aendacht lefeenfal.
Hyfeal heel Spaignen door , in feo meelTvijfefalen,
Door pjn mernuft merflandt Godts Tvoordt gaen achter-halen,
Alsoock.de echte Schrift, en fal dan nader-handt
Door een merheuen
pen doen leuen fijn merflandt.
hoe
man Maldonatus eeren
de
les
Aenmercktghy
en
Oock.de Prelatenfelfs, die een ander leeren
By hem ter fecholen gaeni Hy is't die te Sedan
Toont datter een
lefuit meel kttttrs Tvinnen kan.
VVie is die uTven lof, Gregort , fal merkondeni
Siet hoe Molina
gaet met Lefpus doorgronden
'tGheen de
rechtveerdigheyt mereyfcht van ieghelijck^
En

Tvaer t

En

toont Tvaer

oockjen

aes

defchael maeckt onghelijck.,
D

1
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Wilt ghy de neerBigheyt man Salrneron

aenmercken,
Cornelius, met hun gheleerde Tvercken?
Oft de Tvelfprekentheydt man defen gulden-mondt,
VVaer me dat menigb hert heeft Talmius doorTvondt?
Oft blukfem en bet mier die daer Tet Strada komen,
En uyt Madndnu, Tvaer moor de rotfeen fechromeni
Oft oock^Taut dat <-Augier in't feggben al mermagh,

En

man

dat ieder Tooordtfechijnt eenen donder-flagh?
Vol man gheefl uytTvaerheydts borB gbefoghen,
Wiens rufl dat arbeydt is: die nae Godt opgbetogben
AenfehouTvt met m- merflandt 'tlicbt man dien daegheraet,,
Waer door de duyflernis der ketterij mergaet.
Dan is't dat ghynat hen de longkeydt fult pen loopen,
Die fender hoop' van loon de Tvetenfebap verkoopen,
Enflorten in't ghemoedt der Chriftelijcke ieught,.
Ter Tvijl het Voeghfaem is, de Tvijsheydt en de deught.
In Tvien

0 hert en

kan man

m, oft, Ouiedo,fTvijghen,
Suydt ? laLechi fed merkrijghe»y,
ZJ lieuen Realm, Voor totvlucht Vande fladt,
En feggben dat ghy zijt haer aldermeeBen fechat.
6ft Tvel die t'aller tijdt hebt d ooghen neer-ghejlacghen,
En in Tviens feoetghebtdtfed nemtn haer behaeghen
De onbemleckte Maeght? En ghy Tveefl
ooc\gegroet

"Barret,

Tvie

TTveeflerren

man

het

man dit molck_, o Claudi edelbhct*.
die fal hem tot Tvetcnfechap begheuen,
Den anderdoor hetfiveerdt merliefenpil het leuen,
Veeloock.nae OoBen WeB gaen voeren Godes licht?
En reyfen daer defeon komt feelden in't ghepcht.
Maer Tveet, dat uTven plicht en ampt it. te- regeeren,
Te Tvaken moor het heyr, en 'tonheyl afte keeren:
Dit Tvort 'man m mereyfeht, 6 Claudi, dat defaem

In't midden

Den

eenen

Vand'eerfle

Vadersbhju' inelcken

trfghenazm*

Dien
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Dien

ouderdom

2.?

^4quauiua Volght,
Ghetuyglt het Tveerdigh hooft bek[eedt met Tvitte hayren,
CN^ae hem aenveerden fal 'tbeleydt enfivaeren lafl,
Den TVi-lcken in't ghetal man dagh tot dagh acnTvaB.
Gaet, VitelLfci, moort in't lafligh packje draghen,
Een Tvijs en kloeck^merftandt moet nae gheen iaeren mragben:
Den groenen ouderdom, daer toe een fine lien geeB,
Verlichten ditfrvaer pack^ verfoeten't alderrpeefl.
En tTvifelt daer met aen, ghyfult den dagh aenfchouTven,
Als men nae hondert iaer het lubde fal houTven
Van dat Loiola eerfl dit heyr heeft ingheftelt,
Tviens

en iaeren

,

En door des Pans

gbebodtghetrocken is in't melt.

Danfalmen ouer al, daer uTvt lenders Tvoonen,
Met blijdtfechap en met mreught m danckbaerhtydt betoonen:
'Dat is. dat teder een met Tvonder fal aenpen,
Hoe dat mermeerdert is het kleyn. ghetal man thien.
Matr bouen al fed 'tbooft man al de Coninckrijcken
De Roomfecht ftadt haer mreught in V triomph doen bltjcken.
En pet ghy niet, hoe dat denTmjdt-Vermaerden Raedt
En memgb Qardinael met mlijt al derTvaerts gaet?
Vrbanus 'tOpperhooft befocckt felf uTve kercken,
Err danckt den grooten Godt moor defe Tvonder-Tverckeny
Hybiedt V meel gelucks, endat ick.'tmeefee acht,
Waer dat het 'theetfle is, daergheeft by m de. Tvacht.
0 Muti-, Tvat een
Vreught fal dan mpel or.fleeckent
Als aen m fullen- doen feo Vnendelijcken teecken
De
groote "Barbarais? en als in uTve vreught
De heele Tvereldt fal merblijdt zjjn en mcrhtught?
Soo is't dat Godt dit heyr fal nemen in beTvaren,
En tfaemen doen in deught opgroeyen en in iaren;
Denfrverten haet en nijdtfelzjjn m meefl gelucks
Den palm fchiet meefl op als bygevoelt dendruck^
D 5
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treckt my op bet laetfl met pjn heel feeegh-baer Tvefecn
Bercbmanni lie ue pel. 0, noyt ghenoegh gheprefeen!
0 eer man't D^ederdandtl och! Tvat een feuyuer licht

Hier

Van
maeghdelijcke deught fechijnt uyt fill ghepcht!
lck_pe Tvel V mermaeck,, ick.pt die liefBe panden,
Die ghy daer moor m draegbt befloten in de band.en:
Hier in ghy toevlucht mindt in alien uTven noodt,
Flier me is't dat ghy Tvenpht tefleruen oock. de doodt.
Gheluckigb Ionghebngh denhemel fal met lijden
Dat
ghy'bier tanglier blift maer m aen daerd benijden.
Volgbt haer die mroegh roept: pluckt bloemen Neder-landtx,
EngaetTSercbmannus graf beproyen t'alle kant.
Aldus de Liefde Godts met al dit feet mertellen
ZJan 'tgbeen de naefle eeuTv Lowlas me-gbefe/len
Soo feuden tot Godts eer, als 'smenfechen faligheydt,
En lijden, en beflaen met
groote mromigheyt
Vermaeckte 'tMinnaers hert: iae gafhem oock. de Tvetten
VVaer me hy tlegher feud' aen alle kant befetten,
En middels
pjn molck. te houden in bun jeught,
Op dat met met den tijdt meroudere de deught'tWelck.als de Liefde nugeBelt hadd moor pjn' ooghen,
En door bet meldt gbeleydt heeft met de knie gbebooghen
Haer langh-ontpannen boogh doen
fy in de handt
Tvaer me datfy het alles phiet in brandt:
Trenpijl,
Sy fey: Het gaet moorgoet; en fonder langh te Tvachten
Trck_fy den boogh heel uyt, en dat man gmfcher kxachten,
En foo denpijl noch 'mloogh foo fey fy: Grooten Helt,
tAl zfjt ghy heel
njlam, Tvordt hier door meer ontflelt.
En daer me mloogh fy been, man Tvaer fy Tvru gekgmen.
Maer die den minnen-fchicht hadd door den brandt vernomen,
Die feagh rondom end om,feo rafcb hy Tviert ontTVaeckt,
En nep: Van Tv'iens febicbt ben ickffio diep geraeckfi
m

,

,

m

,

,

'

om

,

,

nam

in

Ey
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Ey magh ick.
0

haer

met

pen

die

my

3*

heeft mogben fehicten?

Tvreede Liefde, Tvreet, m honigh feet Verdrieten
'Doet leuen my een doodt, ghy fleeckt
my heel in brandt,
En

Waer

faemen

per(I ghy uyt de

al dit

traenen

talk

kant.

?

mertoogb oft Tviltgby my bedrieghen?
V Tvel, m mier en kan met
lieghen,
£\latr laet my nocb eens pen, leydt my nocb eens m't meldt
Daer
ghy m Compagme in or den hebt geflelt.
En magh het dan met zvjn) Tvie palp noch eens toonen}
Den Vader die heeft recht te Tvefin byfijnfeoonen;
Loopt fen, en maen, enflerr', loopt rafecb ofnellen tijdt,
Ghy zjjt het ghy alleen die my 'tgepebt benijdt.
0 Godt !
ghy pet my hier, ghy Tveet mijn groot merlanghen:
Wanneer fat ick\_ doch eens hen om den halsgaen hanghen,
En groeten mijn gejlacht, en bieden
hengeluck,,
Die met myfullen flaen de handt aen dit
groot fluck?
Soo blaeckt, en brandt pjn hert, po vlammen al
pjnflnnert:
Nu moelt by Tvat dat is Godt eens oprecht te minnen:
toe

0 ncen!

ick. ken

,

En roept nu anders met omtrent den hellen nacht
Tvordt ghy
Dan, 0 groot, eeuTvigh goet, hoe

kleyn

geacht!

De
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fe abfcondar
verr

van

a

hier,

Iesv.

calore cius.

Pfealm.

of ick

dear

onfleke't

18.

mijn

vier.

mermoeyde Son, die met m gulden Tvagben
heel de Tverelt deylt de nachten , en dt dagbtn,
Die door m feeten fchijn, en met m purper-root
Verlicht al Tvatter is, en treckt als uyt dt doot:
Die 't al merquicken doet 't zy menfchen, ofte dieren,
Als oock\de moghels fhel die aen den hemel frvieren,

ONoyt
Aen

Enheeten Tvelle-com den feeten

Dt dochter

man

de Son, die

daegheraet,

Voor

hatr madtr gaet:
Dees

V O O R

N.
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heete flraelen
Dees Tverelt k[acre oogb, die met
Door-fnijdt de maBe aerd' en Tveet daer in te daelen,
m

s

,

En

Tverckt daer Tvoudcr in,

iae

man een

klompken ftijck.

dat edcl gout , en maeckt de Tterelt rijck^
Brengbt
Door mfietm' op een rots de diamanten groeyen,
Door m in een malley de fchoone bloewkens bloeyen.
0 lichtl 6 Tvonder licbt ! 0 pel man de natuur !
Hoe mcmgh duypnt mijl doorreyB ghy
op een uur!
En dat met fulckl ten kracht, 'tz,y met een feeten morgen,
moort

Oft met

V

middaeghs mier; moor

m

is

met

merborgben:

nitt komt omtrent,
Daer is geen landt foo verr, daer
'tis
m Tvel
naer den
Gecn landt
bekprt.
Noordt, of

ghy

feo
Mofeouit die doet gby.oock.fljn pelfeen
Wel Toorpen man het lijf, en lichter klett omhelfen:
Aen Groen-landt, hf-landt me, dat knipper-tandt Van kguTv,
Daerfeyndt ghy •man m mier, op dat het brandenfouTg.
Iae noua Zambia feelfs al is't dats' v dert terghen
Met noyt-gefmolten ijs, met Tvit-befneeuTvde bergen-,
Ghy flttlt m haeren fneeuTv, het ijs hardt als metael
Dat fchroomt m feet gtficbt en mloeyt oock.door een flraei.
0 I e s v
ffempagnie I 6 mier man onfe tijden !
O hemels
feeten feh'ijn ! pijt al die m benijden,
Ghy die daer opTvaerts rijfl en ouer al m licht
En flraelen mede deylt, oock. uyt des fensgeflcht.
De Tverelt Tvas nu koudt, daer Tvas noch Vier, noch leuen,
Godts liefde Ttas Vergaen, Tvie fal die Tveder geuen?
Wit fal dien flauTvett gtefl merTvermenl Tvie fali
Belijdt Tvit dat ghy zjjt,fy dott hit outr al.
Wtl atn loopt als de Son, en Tvilt moortaen foofchijnen,
Op dat de Tverelt fie door m hair ijs merdrv'ijnen,
Loopt moort man eeuTv tot eeuTv, enTvilt noyt blijuen flaen,
Soofalmglans en feh'ijn nochaltijt moor der gaen.
1)in bonten

,

,

0

E
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Societeyt,

AD MAIOREM DEI GLORIAM.

TOT MEERDER EERE GODTS.
De So-

cietcyc

fprceckr.

Eboua grooten

I

Godt,

6

naem

per hoogh

{ JE*"

merheuenl

Weerdt in ten guide fen met peerlen rijck^ghefchreuen,
Voor Tvie dat altijdt knielt den eerflen Cherubijn,

Vier dat brant den
hooghfien Seraphijn:
ick, flier, tot v driju' ick,m':jn febicbttn:
Ghy light alleen mi hert, inpel, in mijn gevrichten.
Hoe dickrvils Tvenph' ick, met, als ick, de pees hoorflaen,
Ach, moght ick,, moght ick, eens, acb, mogbt ick, rnede gain!

Van Tv'iens

Tot

v is't

dat

EU.es!

VOOR-DICHTEN.
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Elaesl m'ijn Kinders
Die Tvil

tck,tot

m

liefdie houden my beneden,
eer, tot uTven lof b eft e den,

Tot meerdcr'eere Godts: die m foo met en mint,
Dit fehrijit
ick,uyt den broo, dat is een baftart kint.
Dan , V
zy lof, ic%, ben geTvorden tin bly moeder,
'Ken fie noch onder ben met een onaerdigb broeder.
Tot meerdcr'eere Godts heeft ieder voor pjn Tvoort',
En Tvilt daer Voor Verbrandt, Tvdt daer Voor pjn Vermoort.
Siet hoe Loiola mlamt nu man 't canon gefchoten,
Dat certijtSjfeo my dunckt, de liefde had ghegotere:
Al had' hy aen pjn been een grouTvelijcke fmert,
Nochtans Tvtts hy geTvondt -meet dieper in pjn hert.
Hy fey den oorlogh op aen Mars, en aen "Bellona,
Hy TviB een Vromer ftrijdt als die van Tampelona:
Waer by oock, den laurier aen pjnen Vijandt nam,
Waer toe dat (/fear noyt, noch Alexander quam.
Van dien tijdt en ftendt, Tvat doet hy doch, als branden}
Enfeyndt een heeter mier nae heete Mooren-landen.
Ignatius is mier , 'ten kan met pillepaen,
Iae pet oock, daermen't blup:ht,daer netmt de mlam noch aen.
En nae dat
cp Xauier den Moor eens heeft gaen ruflen,
VVat heeft hy niet befeylt? Tvat merr-gelegen cuBenl
Hy heeft hit kruys geplant onder den lndiaen,
En Tvaer omtrent de fen de feverte menfhen gaen.
Het is de motdtrs aerdt, bet bloedt en kan nut lieghen,
Al Tvat man arents komt dat Tvilt om 'thooghBt mlngtn.
Em moeder geeft haer tuft en drifttn aen haer betlt:
Dair is 'kin Tvtit niet Tvat, dat in de lenders fpttlt.
Tot meerder' eere Godrs ftait itdtrs lijftt pandtn,
Tot meerder' eere Godrs gaen fy in mremde landen,
Tot meerder' eere Godrs enijfer met te groot,
Tot meerder' eere Godrs gaen py 00c k,m de doodt.
E 1
Beve,
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Beveftinghe der Societeyt
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Fchcibus

r

.

s m a s en

r

..

,

op den

D

feeftdagh van

a m 1 A n v s.

Siet hoe dat den heme! (laet,

aufpicns. { £(r ghy t^eevvMrts \nm 'ga(t_

breet m Tvimpels, mlag, en maenen,
en Tvacht
geen Voile maenen:
Sa, meerdigh pheepfegetuygh;fa, meerdigh nae den maft,
Laet 'tfeeyl ten vollen uyt, den Tvint dieftaet nu vaft.
En Tvaer nae doch geTvacbt? en feetghy niet dees lichten,
Voor Tvie den Tvint, en zje, en ftormtn moeten frvicbten?
Hoe hel en ftaen fy met daer midden in delocht,
Om leydtfmans V te zjjn tot eenen kloecken tocht}

LAet

mliegen Tvijdt

Lieht ar/kers,

en

kabeb los,

Sticrty
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Stiert,

roert

dan izgtTvaertsin;
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als dees lichten fchijnen,

Geen onTvttr is foo trots, oft mott terftont merdrvijnen:
Iae Tvint, en
en baer, en
ongettmdt firoom,

golf,

Ditftatnals maghttloos, gtbonden mden toom.
\En is geen
Ledafdraght, 'ten zjjn geen fTvaene-kinders:
Poe'ten fTvijgbt hter ftd, ghy zjjt maer liughtn-mmdtrs,
Dt brotders

van

dat vier daer Troia door merdTveen,
doch met hen en zjt gemttn?

Eyl feght Tvat iffer

ickj litue pair, m mtyn ick, ~toaere Broedtrs,
etrt'tjts Tvatrt oock. foor V doodt bihotdtrst
&by
V mtyn ick. Damiaen, V Qofima door m doot

V mtyn'

die Tvel

,

mollen laB

defe nieuTve mloot.
krijght ghy
ft hip eens aen, het feeylt op V genaden,
'tis met gheen gelt, oft goet, oft kgopmanfechap
geladen.
Hier is gheen ander Tvaer' als lichaemfpel en bloedt,
Iae die zijns'
oock,gereedt te porten inden mloedt.
'tGheloou' is hunne mracbt, dat moerenfy ten beften
De ronde Tverelt om,
Suydt, U^oortfioB, Weflen:
Dat TvijB de vlagh
aen, die op hun maBen fsveef
Denfeghel van hetfcbip, daer't al pjn kraght man heeft.
0 Iesv feeten naem I d naem mot van genuchten!
Wat defeen naem befechijnt,tempeeB en florm moet mluchtent
Het feut, en bitter-nat man nijdt
tegenfpoet,
nAlleen door defeen naem, Tvort bonichdfuycker feet.
VVt kracbt man defeen naem foo feullen fy gaen fioecken
At Tvat mtrborgen is, de noyt-befochte hoecken.
Sy flellen geen pitaer als 'tlaetfle -man hunTeerck,,
Maer fiylenvoort en moort, in onToeer
flerck^
Soo

man

Wel pit dit

en

nae

m

,

en

.

euen

Wel aen dan
Dat ghy

Idpecke vloot,

het

zijn

op defen dagh te zctTvaerts

Vaert,

rotrt ,

nu

in

pylt fiert foo langh
,

Tot dat ghy Vol geTv ins

Tveer1

keert

hondert iaeren,

quaimt

vairen:

enftincker handt,

te

rechf

tn

'tmaderlandt.
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De

Societeyt belooft oock vruchten nae honderr iaer.

gingh ick\.defin boom
Y^j Planttn by den Tvater-flroom:
ck,docbt hy fal blijuen flaen,
Iae oock,groeyen altoos aen,
Tot dat hy Tvordt hondert iaer,

JAetBmael
En

metr

ttuTven

noch daer

naer:

Want pjn Tvortel heeft de mUtt,
Die de bootntn Tvaffen doet.

Maer

VOOR-DICHTEN.
Matr 'ken

Tvas

noch niet

van

daer,

Of tck,Tvierdt tempeefl gtTvaer:
quam eenen Noorden Tvint
Vande felfie ditmin mmdt,
En bins al pjn grampbap uyt
Daer

defe

fpruyt.
die, feo 'tfeheen,
Oft Tvel fecbeuren heel man een:
Dus Prack, ick, tot hem en fey,
Ketrt m onTvttr na dt Ity,
Outr

Hy

Nat

teere

me/len

Tvou

dt boomtn

*Datr is

mtnigh

hit Tvout,
fltrcker hout.
man

Watrom doch dees
Soo beBormt

Maer al

Noch

blaefdy

feo

Euen Tvel

ruym,

ionghe plant
alle cant}

man

noch feo ftijf,
noch foo r'ijf,

en

foo flaetfe maB,

ouerlaB:
meel
flircktr aen,
groeyt feo
Hoe g' haer meer Tvilt doen mergatn.
Des fal ( Tvie het fpijt oft rout)
Altoos zjjn een leuchdigh hout,
Wel geTvortelt , Tvil btVrucht,
€n mroom ttghen al gtrucht.
En

gtckt

met m

Iae

Wddy Tveten man Tvat handt
Defen boom eerB is geplanti
Van Loiola kreegh hy naem,
Van tempeeften roem in faem:
Vruchten drocgh hy man't begin,
En

nai

Want

Schoon

hondert

tatr met

hy heeft
hy is een

den

mm:

feeluen

eeuTv

aert,

beiatrt.
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De

Societeyt tracht nae d'eeuwigheydt.

HOort,
Hy
Den

toont V

Lefer,hoort Tvat

dat bediet:

'Ridder die ghy fleken pet,
de

Societeyt,

loopt den rinck, man deeuTvigheyt.
Het
peerdt daer defeen man op rijt,
Dat is den mlug, en fnellen tijdt.
Die

Als dun

met m

komt op de baen

Dan Tvttt het niet

van

tratgh

te

gaen.

VO OR-DI CHTEN.

Ghy light in eenen flillen droom,
loopt met een mo/len toorn,
€n dit loopt
menigh hondert mijl,
Als ghy maer ruft een kleyne Tvijl.
En feo Tvaer is des Tverelt loop,
T>aer loopt het doch al outr hoop.
Den eentn
loopt om eer, en pracht,
En dit

s

Van eentn nacht:
dat feijnen boom is groot,
Soo is den planter fefmael doot.
Het minfle dat de kans eens draeyt,
T>aer light fijn beelen flaet bekaeyt.
Etn ander loopt dTveers door de •zee,
En feylf daer nae etn guldt ree:
En is daer , om een Tveynich
gout,
Soo dickfvds tot de doodt benouTvt.
Een ander loopt 'kjn Tveet niet Tvaer,
En dat duert tien in tTvinticb iatr.
En is dit niet een Tvonder dinckj

En

fteunt op't ijs

En

eer

Tveynigh fleken defen rmckj
Tveynigh flteren hunnen loop
Waer dat den hemel is te koop?
Waer elcktn moet-flap die ghy flelt,
Tot V groot moor-deel Tvordt ghtttlt.
En hier is't dat Loiolas heyr
Soo langh nu heeft gbefliert dt
fpeyr,
En houdt pch op de rechte baen,
Het pet den rinck, recht Voor hem
flaen
En is nu feker 'man
'tgiTvin,
Want pet de lancy moetter in.
Ick, bidd V, Lefer, zjjdy Tvijs,
En loopt om geenen andrenprijs.
Hoe

Hoe

F
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HET EERSTE ROECE*
OPGAENDE SOCIETEYT.
HET EERSTE CAFITEL.

Om evwettreden-merfcheyden Keligieafe Ordens op
everfebeyden tijden inde I£ Kercke ever<vmeckt
^ijff, ende namentlijck die ^vnnde Societeyt Iesv..

ooghe van d'alghemeyne voorfich\ righeyt Godts,ghelijckfe hare forghe beftreckt
; ror alle ghefchapene dinghen alfoo neemrfe
eyghentlijck en in't befonder haer ghemerck
de
op
regeringhe van het fchoon bouwfel der H.Kercke.
E groote

,.

i

Tot wiens behoudten weluaren fooder

van

noodc is datfe
op

WET
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op fulcke
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tijden
plactfen onderfct worde daer-fe Eerfte
te
wordtmen
dreyghr vallen,foo
ghewaer by ondervin- "den
en
is
van
dinge,darrer noyt ghebreck
foodanighe fteunfelcn J/^™"
als den noodt foude
moghen vereyfchen. Onder defe zijn g,m mwel alroos de vernaemfte gheweeft de Religieufc Ot-ghcftelt
dens, die onder het beleydt, al is't van verfcheyden inftel- Ye""-'
ders.ende reghelen, dit eenigh wit nochtans foecken tcdaftande
betretren, datfe, foo waer oft wanneer ergheus her Carho- vande H.
,

'

lijck ghelooue

oft de Godtfdienftigheyt comt te befwijcken , de felue oft teghen den val houden ftaen oft met
eenen nieuwen
ijuer wedcrom oprechren. Eer de Socie- Florimuteyt opftondt, waiter fchier de heele wereldt door foo 4?*. df
■

,

onwetentheydtendemif-achtinghe van Godlijcke L*.c.fs!
dinghen, oock onder de Ghceftelijckheydt( aen wie het
groore

toeftondt de fielen

re bewaeren ) datter niet anders
uyt
conde als ketterijcn endolinghen: de welcke
volghen
nu hebbende het veldt
ghewonnen met eene iammerlijcke
van alle de Noordfche landen , heeft Godt
nederlaghe
ter
goeder ure den H.Ignariumverweckt om een nieuwe
bende te weruen: door welcker voortgangh en ftichtbaeren handel foo in Godrs-dienft als in de ftudien en wetenfchappen, niet alleen de fchaepen maer oock de herders
felue Binner] fpoor fouden blijuen,ofr,in-gheval fy daer uyt
gheweken waeren , wederom inkeeren. Dus heeftmen
ghefien terftonr in't beginfel vande Societeyt , foo wacrfe
haeren voer ftelde, eenen nieuwen luyfter ouer alle Kerckslijcke dienften comen , de welcke nu niet meet onghcfchicktelijck als voten maer mer behoorlijcke feeghbaerheyt ende eet-biedinghe ghedaen wordende quam den
glans voordcr rot de leecken toe: die allenghskens het exen

,

,

,

empel van hunne ouerigheydt navolghden,cnde in plaetfe
van ontucht de
deught met de vreefe Godts begonften tc
F

1

aen-
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aenvecrden: foo datter vele met traenende blijdfchap hier
van den
almoghendcn Heere danckten, ende voor ghewis
hielen,dardele nieuwe Religievan Godt tot dien eyndc
was
ingheftelt, op datfe de Gheeltelijcke t'famen ende de
weereltf che pcrfoonen van defe bedoruene eeuwe tot hunnen
fchuldighen plicht foude brenghen.
Tweede
Andere waeren van ghevoelen, dar, crheli'ckden Soon
Godrs in't vercieren van fijne bruydr de H. Kercke ver,-";
denheydt maeck neemt in haere luftbaere verfcheydenheydr van al•uan vele
lerhandc ftaeten ende ampten, alfoo door d' inftellmghe
j aacn.
^er §{jcj^ceyt ^en Geeftelijcken ftaet met defe nieuwighcyt
heeft willen vcreeren, datter een Religieufe Orden foude
wefen, die noch in kleedinghe, noch in uytwendighe
manieren van doen foude ouer-een-comen met eenighe
Monicken,ende euen-wel foude zijn een bidden de Orden,
om deChriftelijcke
ghemeynte in't beforghen van haere
faeligheydt om niet te dienen. Her was eenen beklaeghelijcken tijdt, inden welcken dien heylighen naem van
Monicken door d'ouerhandt vande quaede tonghen vry
warverfmaedelijckluydde, ende dief-haluen foo ghevoegelijck niet en fcheen te zijn om met beual inde herten van
de kerters ende fondaeren te vloeyen. Daerom achtender vele, dat de Societeyt tot defe ghelegentheyt van Godt
bewaert was, om fonder na-dencken van dierghelijcken
naem ende
profeflie, met meerder ontfagh ende vrijfoo
wel
de fonden,als de dwalinghen aen te taftcn.
igheydt
Soo veel iller af,dar,ghelijck menighe Religieufen in gheen
Orden en fouden ghegaen hebben, hadde'r die niet ghe
weeft, de welcke fy metter daer hebben verkofen: alfoo
menigh man inde Societeyt ghecomen is, die, fonder dat
defe ingheftelt waere, noch inual noch ghedachten en fou
de ghehadt hebben van Godein eenighe Religie te dienen.
Den
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Den meeften

reden
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onfe inrtdlin-

Dtrde
hoop gaf
ghewelt der kctteiijen, van de welcke de "j:
H. Kercke door d'afvalhchcydt van Luther ende mefir $am £r
andere fijns ghsh j eke ftcrckclijck beuochten wierdt: keneren.
want alfoo
pleegh de foetc bcfchickinghc ende waken de
voorfichtichcydt Godrs teghen nieuwc ghebrocrlels van
Satan nieuwe leghers te befchrijucn, ende die onder 'tbeleydt van kloecke leydf-mannen onder d'ooghen van fijne

ghe her

voor

van

nieuw

vijanden teftcllen, om den fchilt aen de felue te bieden.
Soo heeltle den H. Augultinum met de fijne in't velt gheftclr, min noch meer als eenen Paulum, om dar hy de

Manichcen ( waer uyt hy ghefproten was) ende de Pelagianen foude verwinnen: op de felue maniere hecftlc in
verlcheydcn tijden verweckr nu den H A'thanafium teghen
d'Arianen, nu den H.Cynlluin teghen de Neftorianen,
nu den H.
Hieronymum teghen Iouinianus, Heluidius
en Vrgiianrius; nu den H. Norbertum ceshea Tanchelinus, nu de HH. Dominicnm enFrancifcum met hun uytghelefen volck teghen d'Albigoilen. Wat foudefe min
doen in onfe tijden, als Luther, Caluin, Menno , Zuinglius , Bucerus , en al dat helfch ghefpuys ghewapenr met
ontucht ende ongodtlijckheydt onder den fchijn van
Godrs 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 Prelaeren, Religieufen, ende andere gheleerde achrbaere , godtvruchtighe mannen, die hen fouden
wederftaen : euen wel, om dat den diyucl met en foude
fchijnen meer maghts te hebben in fijne kinderen om dc
H. Kercke re bevechren als dc Godtlijcke wijshcyt in
hare dienaers om die re befchcrmen j heeft teghen nieuwe
,

,

vijanden eenen nieuwen leghcrghematckt,
F 3

ende dien

on-

der

ifi
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der her

bcleydr vanden H. Ignatius in't velt ghebrocht,
gheuende aen den feluen, ghelijck aen eene CompagnieColonclle, den naem van fijne bende,ofr Sociereyt Iesv,
op datfe noyt vergheten en foude de fonderlijcke verbintenilTe diefe heeft, om onder fulcken hooft ( als den Sone
Godrs is ) kloeckelijckoueral te ftrijden, ende fijne maniere van leuen nae vermoghen op het naefte ende voJmaeckfte nae te volghen.

HET TVVEEDE CAPITEL.

Hoe de Societeyt Iesv

feydt is.

Unghe iaeren te ^uoren rvoorVerfcheyden hiflorien hier toe dienende.

Godt forawijlen met fchroomelijcke
foo in de locht,als op der aerden, d'aenilaende plaghen ende ftrafFen te kennen gheeft ; alfoo doet
hy oock menighweruen fijnen toekomenden feghen ende
gheluck voorfeggen , oft door heylighe perfoonen diehy
hier roe verlichr,oft wel door eenighe andere figueren ende
verrooninghen. Dit blijckt al mede inde Rdigie van onfe
Verfchey- minfte Societeyr:van de welcke indien wy gheloouen wildenpro- len datter eenighe voorboden gheweeft zijn onder d'ouvandT de enc^e nieuwe Propheren , fullen gheenflins afwijcken
Societeyt. van't ghevoelen der uytleggers ende leeraers. Den H. ProPfal.67. phere Dauid ftghr hy niet? Sy is kranck,gheTvoor den, maer ghy
>o. 1 1.
hebife Volmaeckt : uTve dieren fullen daer m Tvoonen: den HeTom. 1. in breufchen rext leeft, VTvt
compagnie, oft rtgimtnt der foldaten
ad
door
welcke
daer
in
Tvoonen:
fit
woordenVelafquez leerrdat
Den Prophere Ifaias
de
Iesv
beteeckent
wordt.
'1.'
Societeyt
«p.
annot.
9. noch klaerder : Gaet htntn ghy raffchi Engelen tot het afghel
i8.z.
broken tnde ghefcheurdt molck., tot het mirvaerlijck,molckj
heliick

G reeckenen,

Phf'

nae

HET
nae
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het Tvelck^gheen ander

en

is. Welcke

nius, Lummius, Bozius, iacde

47

Benzo-

prophccije
ghehcelc werelt bekentin

de Societeyt I e s v volbroght tc wefcn. Den H.
Euangelift Ioannes aen den welcken de toekomcnde tijden der
H. Kercke kenbaer
ghemaeckt zijn,ftclt in fijne Openbaringhedefe woorden: Ende den mijfflen Engel heeft met het Apoc.j/
''
trompet gheblafen, ende ick, hebbe ghefien datter eenfterre man
den hemelgheuallen Tvasop d'aerde, ende haer is den Jleutel man
den put dts afgrondts ghegtuin. Waer door Thomas
Anglicus, Oforius ende Bellarminus bemcrcken dat claerlijck
voorfeydr is, dar nae de vicr biddende Ordens, beteeckent
door de vier voorfchreuen Engelen, ten laetften een'andere foude
comen, om haer teghen een nieuw-oprijfende
te
ketterije ftellen. Ende wie iflcr, of hy en fiet niet dat de
ftetre uyr den hemel gheuallen,die daer open doer de wijde
poorre der hellen, den afgheuallen Luther bereeckent ? te
ghen den welcken den H. Ignatius met fijne Compagnie
van lES.vsden
ftrijdtopghenomen,ende hetttompet van't
H. Euangelie ghefteken heeft. Den H. Vincenrius ende Trad. ds
Ioachimus Abthebbenin hunne tijden 'tfelue beueftight, VltilP'te weten
datrer in defe fefte eeuwe der H. Kercke een
nieuwe Orden van Docloren onder den naem Iesv foude
opftaen: wantfe fpreken aldus: Datttr itnnituTvt Orden.
ende Religie onder den naem Ies v fal komen,die eenfdeels Clerc,

,

ktn, tinfdtds Ittckt Religteufeen fat begrijpen,die in de feefle eeu~tot
ende het eynde der Tverelt fal uytfechijnen :' dat dit een ApoBolijcke Orden falTvefen, ende op eene befondere manure aen dcsPaus

ghihoorfetmhtydtondtrTvorptn:dt Tvelcke d'opgbeblafenimceflers

('tzijnde woorden vande voorghemelde Leeraers ) door ha
re ftuditn
feudt doen fivijghtn. Men foude gheen claerderc
woorden, oft die beter op de Sociereyt pallen, connen by■

brenghen.Voeren wy niet

den naem Ie

s

v?

zijnwy gheen

Orden;
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Orden vanClercken

Benzon.
ex

loa-

At.b.
c. 10.

&

ln

J.4'
Apoc.&
„

Lin
Ierem.
c.

tom. 2.

1 7.11. \6t

bcfluyten

.

.

oenzonius

ende andere der

Societeyt

Iesv toe;

wiens

forghe, foo wy hopen, alroos meer fal
zijn om foodanighen lof door ouertreffelijcke daeden te
verdienen, als door ij dele woorden haer van d'aenghewevoomemen

fene

Hift.Soc.
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wy niet mede Religieufe
Coadiuteurs
noemen?Maer wie
leecken,die wy tijdelijcke
van ons foude derrcn
fegghen , 'tghene de felue Auteurs
verclaren:^<tf du Orden fenderlingh om de Vr'ijicheyt desgbecfls,
en
befondere tonfte Godts tot haer , gbeprefen fal Tvorden ? door
Volmaecktheydt alle andere te bouen gam , tndt als eenen Bemamin meer dan d andere Van Godt bemint
fal Tvorden ? dat de
door
haer
Vrede
Taufen
ptllen genieten? dat dit een Orden
hulpe
der Rechtverdigheptt Tvepn, aen de Tvilckt gnont is 'tliucn Van
din Soni dts menfehs Volmaecktel'ijck, nae te volghen, en den laetflen oogft in de pcbuere des Heeren te Vergaderen} diemen fcght
datpe om de contemplatu op tint Tvolckefitttn : in dat dit een Orden van volmaeckte mannen Tvefenfeal,die 'tleucn Ch ri sti ende
derApoftelen onderhoudenlDek en dierghelijcke meerdingen,
hoc heerlijck
oock zijn,
fchickr nochrans
ende loffehick
fy
'
>
'
>
J
?

eere

ende

vermerelijckre beroemen.
vijfthien iaeren cerde Societeyt begonfte,is

Omtrenr

Archano-ela
Panigarola Ouerfte sheweeft van't Cloofter
00
vande H. Martha te Milanen, een vrouw-perfbon van foo
groore deughden, darfe feer dickwils van Godr toekomende dinghen verftondr, en de felue voorfeyde : onder ande
re, foole forghvuldighlijck badt voor den grooten noodt
der H. Kercke, heeft haer Godt te kennen ghegeuen , dat
den tijdt naeckte, in den welcken
hy foude' Apoftolijckc
Priefters vande Societeyt Iesv tot hulpe van fijne H.Kerc
ke feynden. Nae hare doot volghende in't officie Maria
Arconara heeft aen alle de Religieufen fekere ghebeden
daghelijcks bclaft, waer mede fy verfoecken-fouden, dar
dien
c>
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ende
Godrs
tijdt doch moghte verfpoedt wordcn ,
belofte ghequctcn : de welcke fy foo langh onderhoudcn
hebben, rot dat P. Bcnedi&us Palmius met noch eenighe
vande Societeyt, door 'tverfoeck van den H. Carolus Borromarus, inde ftadt van Milanen tot hulpe van fijnen Bifchoppelijcken laftghekomen is: wanneerdie Religieufcn
'tfelue aen hem verhaelt hebben, ende nae-der-handt met
brieuen oock aen den Seer Ecrw. Generael der Socicreyt
P. Claudius Aquauiua beveftight.
Als den H. Francifcus Xauerius fijne ftudien inde Vni- Tirfcll.
uerfiteyt van Parijs vervolghde, hadde fijnen vader Iaflus v'1*^-'
nu
ghefchickt,om de groote onkoften,den feluen wederom ub. 1 .c.i.
t'huyfwaerts t'ontbieden : 'twelck fijne fuftet verftaende,
die alfdan Ouerfte was in't Convent vande Difcalzen,heeft
door bneven haeren vader ghebeden , dat hy hem fijne
ftudien foude laeten voleynden : want hy van nu af van
Godt ghef chickt was om Apoftel van Indien te wefen.
In de ftadt van Arnhemis eene treffelij eke weduwe Radius
gheweeft met naem Reinolda feer vermaert om haere in Vitl
heyligheydt. Soo Godt aen defe allede ftraffen deroorlo- [,J, j*™^
dien

,

ghen veropenbaerde
ouer ons

,

die ouer

Duyrflandr honghen, ende

Neder-landt fouden komen, heeft hy haer mede

vertoont datter een nieuwe Orden van Religieufe Priefters
foude komen, die de H, Kercke teghen de ketterije foude
befchermen: 'twelck aide by fekere ghelegenrheydr inde
teghenwoordicheydt van Petrus Canifius vertelde , fes
iaeren voor den aenvangh der Societeyt, feyde fy , dat hy
een van die wefen foude.
Inde woefte Prouincien van Paraquaricn is defe fekere

ouerleveringhe ghevonden: dat den H. Apoftel Thomas,
die in't beghinfel der H. Kercke 'tghelooue aldaer gheplant hadde, voorfeydt foude hebben, dat in navolghende
G

tijden
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tot defe landen Apoftolijcke Priefters fouden komen,draghende in hun handt een cruys die hunne naekomelinghen 'rfelue ghelooue fouden leeren, 'twelck hy

tijden
Ann.Pa-

raq.1616.
i7'

,

hen alfdan

verkondighde.

Dus als d'onfe hier

van

niet

wetende, door Godrs fchickinghe in die landen eerft ghekomen zijn met het cruys inde handr, hebben d'inwoonders eendraghtelijck bekent, dar dit de manncn waeren
die den H. Apoftel Thomas belooft hadde.

Onder her barbarifch volck van ^Ethiopien diemen de
itihiop. Galen noemt, is fommighe iaeren eer de Societeyt daer

Ann.
1

*!'

,

ghefonden wierdr, eenen ghemeynen roep gheweeft (foo
eenighe die bekeert zijn betuyght hebben) dattet binnen

tijdt witte Priefters fouden komen, die her landt
fouden van dolinghen fuy veren , ende de waerachtighe
wet der faligheydt leeren.
Soo de H. Terefa op eenen tijdt in haer ghebedt opgherrockcn was, heeftfe ghefien de ghedaente van vele Religieufen der Societeyt Iesv, die in de handt fchoone wit
te vendelen
droeghen : 'twelck foofe met groote vreught
Riberain
aenfchouwde, feyde Christvs tot haer: Of ghy
Tereiiie wift Terefa, hoe grooren bijftandt mijne H.Kercke van
lib.^c.f. defe onrfanghen fall Welckvifioai ouer een komt met het
ghene den Abt Ioachimus voorfien,endein fijne fchriften
achter-ghelaeren heeft, tot ttooft ende verweckfel van een
ieghelijck van d'onfe, om ghetrouwelijck Christoui
fijne Societeyt te dienen.
corren

HET
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principaelfien inflelder der

Socie

teyt, is Iesvs Christvs.

Societeyt Ies v,ghelijckfe den naem niet en heeft,
fooenheeftfe oock met den oorfprongh vanden H.
Ignatius:waer in wy onfen Vader re min onghelijck doen,
hoe hy betergeweten heeft dat defe Rehgie ghcenen vondt
der menfchen en was,noch oock door fijn vernuft oft wijfheydt ingheftelt, maer door Iesvs Christvs alleen,
die de maniere van leuen, de welcke de Societeyt volght,
eerftmael door fijn exempel, en daer nae met fijne lee
ringhe verbeeldr heeft. Dit ghetuyghen ons in den eerften
alle de Conftitutien, reghelen, regeringhe ende oeffeninghen derfeluer: wanrghelijckerwijs d'Apoftelen nae 't ex
empel ende raeden Christi infuyuerheytendeaermoede
gheleeft hebben omberer het H. Euangelie te verkondi- He * l'ghen, alfoo alle die in de Societeyt komen , doen belofren^ Saeifm
van
eeuwighe fuyuerheydt ende aermoede. Wederomfy w
ghelijck hen d'Apoftelen befonderlijck aen Christvs
hebben opghedraeghen , om de ganfche wereldt door,
ten beliefte huns meefters
de faligheydt der fielen te be,
de Societeyt Iesv door alle
alfoo
haer
fbrghen:
fpreydr
gheweften der wereldr,om rot 'tfelue voornemen te gheraken. D'Apoftelen ende hunne naevolghers hebben nae
de Hemel-vaert Christ I den H.Petrumals fijnen Vicaris
ende 'thooft der heyhgher Kercke bekenr, fulcken gehoorfaemheyt bewijfendc , als hem in de plaetfe Christi
toequam.-alfoo doet oock dc Societeyt,boucn de ghewoonUjcke belofte, die alien Religieufcn ghemeyn is, noch eene

De

ftf"~-

G

i

befon-
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ghehoorfaemheydt aen den Paus
Roomen , naeuolgher van Petrus, ende 'thooft der
H. Kercke.Ten laetften ghelijck d'Apoftelen,volghens het
exempel Chri sTi,uytwendighlijck eene gemeyne manie-

van

re van leuen hebben onderhouden, om
bequamelijcker
de herten der menfchen rot Godt te trecken , ende om beter den
gheduerighen aerbeyr in't bekeeren der ficlen t'qnderftaen : alfoo de Religitufin dtr Socuttyt ( *t ghene Pius
den IV. van henlieden iegnt) ghelijckse den naem van Iesvs
aenghenomen htbbtn alfoo dotnft hun bcBe, om met Tvercktn,
letrmghe, ende exempelen onfenHeere IesvmChristvm m
alles nae te volghtn, ende door fijne Voetftapfen te Tvandelen. Inder voeghen datmen fegghen magh dar de Societeyt gheen
nieuwe Orden oft Religie en is, dan wel eene hervattinghe
van d'inftellinghe der
Apoftelen, van tijdtalleen,endeniet
van naem, noch van autheur verfchillende.
Ten tweeden dat haere beghinfelen van Godt af koHaere mfitiimghc iticn,ende niet alleen vande menfchen , beueftighen opent^Jck ui hunne brieuen d andere Paufen. Paulus den III.
hckfoo hy haere eerfte inftellinghe ghelefen hadde heeft van
de Societeyt ghefeydt: Hier is den gheefi des Httrtn. Gregorius den XIII. verclaert, dat din H. Ignatius ende fijne
medeghefellen Vanden H. GheeB VerTveckt zijn. Infghelijcks
feght Gregorius den XIV. dat de Reltgie Van de Societeyt
,

,

'

,

taetflt tijdtn door de Godtlijcke moorfie btigbtyt
isvoortghebraght. Wat betoontandcrsdewonderlijcke bekeeringhc van den H. Ignatius, die van eenen fbldaet al
leen de wapenen ghewent te handelen is eenen inftclder
van eene foo
gheleerde ende heylighe Religie gheworden?
Wat betoont andets dat fchoon vifioen, in het wclck
Christvs met fijn ctuys ghelaeden aen Ignatius bidIesv

nu in

de

,

dende fich

veropenbaerde

,

beiauende dat

hy

hem

te

Roomen
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Wat betoont
den Cardinael

alrijt ghenaedelijck foude byftaen?

anders d'onuerwachte

veranderinghe

van

Bartholomxus Guidiccionius,die van eenen vijandt van
alle nieuwe Rcligien is fulck een vriendt ende voorvcchter
der
gheworden, dar hy bouen alle andere dc fel

Sociercyc

waerheydr dir en is gheen*
van
ghcmoct,noch
gheuoelcn, maer
ongheftacdichcyr
eenheymelijckghewcltvan de Godtlijcke handtgheweeft.
ue

vervoorderr heeft? In der
van

Tenlaetften, dat de Societeyt

niet van de menfchen,
Godr haeren oorfprongh treckr, blijckt claerlijck
uyt d'approbatie van foo vele Paufen t'alle tijden by vcrfcheyden bullen vernieuwt ende beueftight; uyt de deught,
volmaecktheydt, onverwinnclijcken moedt endevolltandigheydt van foo vele edele gheleerde ende andcrflins
trefFelijcke oft vermaerde mannen, die hen tot de So
cieteyt hebben begheuen ; ten laetften uyt haere foo
groote vermeerderinghe, de welcke binnenfoo corten tijr,
■niet teghenftaende alle de vervolghinghen mer eenen onuytfprekelijcken voorrgangh ende aenwas der H.Kerc
maer van

,

,

foo in't ghetal der gheloouighe, als godtfdienftigheyt
ende godrvruchrigheyr, ghcfchiet is. Dit en heeft noch de
vernuftheyr van Ignatius, noch de wijsheyr van fijne
mede-ghefellen vermoght uyt te wercken, mits het de
eranckhcyr der menfchen re bouen gaet; maer het is Godts
handt die fijne Societeyt helpt aide vervoardert.

ke,

,
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defe Religie den naem
Societeyt I E s vgeghettw is.

Wfterom

G

h e e n

niet

aen

wande

blinder quaer als d'afgunftigheyr, de welcke
fict waer opfe haeren tandt wet, ten
G j
minlten

aen en
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kit minften datfe haer venijn magh uytfpouwen
ten laftchaet. De
foowelCaluiniften als

De

ren

den

naem

vande
Socie

teyt;

teghen diefe
ketters,
Lutheranen, ghelijckfe van hun beghinfcl altoos ghebeten zijn gheweeft
op de Iefuicen, hebben de felue niet alleen vervolght met
wreedrhcydt en bloet- verghieringhe in hunne lichaemen,

met lafter ende
fcheldinghe inden naem diefe
vande
Iesv.
Defen fcheen hen wat te
voerden,
Societeyt
fterck in d'ooghen ende en konden niet verdraghen, dat
ter fulck een licht inde H. Kercke foude
opgaen, waer door
hunne duyftere fuycken vande verbloemde redenen, diefe
het flecht volcksken voorhielen fouden onrdeckt worden: daerom hebben al fchemerende reghen fijne ftraelen
begonft te baffen, ghelijck dehonden teghen de maen: iae
dat meer lacchens weerdt is, als andwoorde verdient zijn
maer tot
foo verre in hunne blinrheyt ghecomen, datfe dien feluen
hunne
diefe in ons betichteden van hooueerdicheyt , felue
fchande: naem,
Anno
aenghenomen hebben, als lofweerdigh. Daer is onder an
158}.
dere re Mulhaufen een ftadt van Turinghcn,eenen Lurherf chen Woorden-dienaer geweeft,die by druck een ghefchrift
heeft laeten uytgaen, dat hy ende alle de Lutheraenen oprechte Ief iiiten waeren,ende niet die van Ignatius de Loiola
voortcomende defen naem voerden. In welcke voorftellinghe foo hy fy feluen ketelde tot lacchens toe, ende alle
de fijne hen ftreelden als ouer eenen aerdighen vondt,
hebben hen allegader ghcftelt tot eenen verdienden fpot
der Catholijcken, van wiefe met goede reden befchimt
wierden, om datfe defen naem nu ghinghen voor hen
feluen vrijen, teghen den welcken fy als niet te voren
gheenen blaem oft lafter ghefpaert en hadden. Soo blindt
is,fegghe ick, de nijdicheyr der ketteren. Doch wy fullen
op dit pas defe nieuwe Iefuiten laeten vaeren,op de welc
ke beter als op die vande Societeyt pauen de verwijtinghen

maer

oock

,

,

,

van
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ons
den
mede
hoouecrdije,waer
hy comt
fy
Iaecken,ghemcrckt
naem die wy vocren
enckeliiLk fijnen oorfprongh uyt <V"f c°'~

van

,

d

ootmoedigheydt heclt.

^

f

„<(l

De thien eetfte Patres en waeren nier
weynigh bcla-^- /^wi
den hoefe hunne nieuwe vergaderinghe fouden heeten: '""'
waer
op foo den H. Ignatius njpelijck ghelcr hadde, ende

bemerckr, daiter fommighe Religien ghenoemt wicrden
plaetfen haerder inftcllinghe andere van haere
ampten oft principale oeffeninghcn, eenighe oock van
fekere deu:jhden oft Heylighen; maer het meefte deel
vande

,

vande fondateurs oit inftelders felue ; vreefende dat,indien
dit ghefchil met verfcheyden ftemmen gheflift wierde, fy,
om hunne
fonderlinghe liefde tot hem, defe nieuwe Religie
nae fijnen naem fouden noemen;heeft
uyt een nederach tight
hen
datfe
in fijn goetduncken
dit
verfochr,
ghemoedt op
fouden ftellen: ende uyt verfcheyden vifioenen den wille
van Godt
almaghtigh verftaen hebbende, eyndelijckghefloten ende begheerr , datfe dc Societeyt Iesv foude
ghenoemt worden : hier by blijuende 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 reghen den wille
Godts dede, ghelijck P. Petrus Ribadeneira ende Polancus

ghetuyghen

uyt hem

ghehoordt te hebben.

Welcken

daer nae oock Paulus den III. Iulius den III. Pimwordt
den IV. ende den V. Gregorius den XIII. Sixtus den V. vt""i'
Clemens den VIII. beueftight hebben. Ende foo ten tijde yeltj_
van den Paus
Gregorius den XIV. fommighe defen naem flight:
ende
den feluen wilden veranderen, heeft defen
beftreden,
Stadt houder Christi welbefcheydelijckin fijne Bulle
beuolen, dat den naem van de Societeyt Iesv, met den
welcken defe Religie in haer beghinfel van den Apofto-

naem

hjeken

$6
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m
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hjckcn ftoelvereertwas, tot alle naevolghende tijden in
de felue vaft en onveranderlijck foude blijuen. Bouen
d'oodtmoedigheyt ende andere redenen, die den H. Ignatrain beweeghden om defen naem aen fijne familie re gheuen, was defe wel de voornaemfte, dat hy voor fijne
nakomelinghen in den feluen een groot profijt fagh, te
weten, dat fy onder den ftandaertdes cruys Iesv moellen
ftrijden om 'tfelue ouer al te plamen : ende achter-volghens het exempel vanden Sone Godts ( tot wiens heyr
ende ghefelfchap fy gheroepen fouden wefen) alderhande
fwaere, bittere ende moeyelijcke dinghen moeften verdraeghen ; in plaetfe van vrijdom boeyen en ketenen; van
wellufticheyt, tormenren en pijn-bancken uytftaen,iae de
,

,

dan het leuen verkiefen. Voorwaer defen
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. Hieronymus nae d' experienrie ghetuyght,dathoe licht
den arbeydt is van ondet defen leydtf-man re vechren, foo
fekeroock de victorie is aen de ghene die maer den wille
en hebben van te winnen:
Wy kmdirtn, feght hy,zfjn ondtr

doodt

meer

naem

S. HieMl

T&

CaPlteyn I E s v s gbtkomtn: onftn Capittyn Iesvs Votrt
bitfrvetrdt inde gait altijt Voor ons endt Vtcht voor ons,
ende verTvmt den vijandt. VVyfteken de trompetten der TrteJleren, ende gaen random Jericho dat it defe Tvereldt haere.
^m
nu

,

,

,

:

mallen, ende Toy Tvorden verTnndtrs. Laet ons dan aen
onfeen Capiteyn Iesvs danckbatr Tvifetn; Toant door dun Qapiteyn, als hy Vecbt, VtrTvinnen Tvy.

mueren
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CAPITEL

Hoe de H. Moeder Godts patroonejfe } ende als
t<v<rveede infleljler <ruande Societeyt is.
malckandcrcn beminnen,zijn ghcmeynlijck van
fin ende gheneghenrheyr.Ter wijle dan onfen
Sahghmaker ende fijne H. Moeder mer een'aldermecftc
liefde aen malcanderen verbonden zijn, foo is her, dat
ghelijck hy de Societeyt altoos van herten beminr, alfoo

Die

eenen

oock

fijne

H. Moeder

rot

de

felue, van

haer

beghinfelaf,

bcfondcre gheneghentheyt ghetoont heeft. Dirliet Marl*
fich voor 'r eerft inden H. Ignatius fien, diefe voorquam t^""*'
met
verfcheyden weldaden. Nauwelijcks en was hy ignaum-.
bekeert, of fy heeft haer aen hem vertoont met het kindeken Iesvs in haere armen : waer door hy foo verfterckt
wierdt,dat hy federtniet alleen bevrijdr en bleef van alle
eene

onfuyuere verbeeldinghen, maer oock eenen afkeerende
walgheghevoelde van alle wereldtfchc ijdelheyt. Bouen

dien vondt fich foo onfteken inde liefde
dat

daer

tot

Godt ende

Moeder,
hy
ghegaen is nae
Monr-Serraet ( eene plaetfe van dcuotie, wijdt beroemt
om de
menighvuldigheyt der mirakelen ende verfchey
den weldaden die de H. Moeder Maria aldaer plagh aen
haere dienaers re bewij fenjende heeft daer fijn gheweyr op-

fijne

H.

corts

nae

gheoffert, fijne kleederen veranderr,ende belofte ghedaen
van
eeuwighefuyuerheyr. Hier mede en hiel de goetgun-

foon
van defe H. Moeder rot haeren nieuwen
ende dienaer noch niet op. Als hy teManrefa woonde, helPT
fchreef hy dat gheeftehjek boeoken vande Excrcirien, rfffr*?n
'twelck foo krachrigh is om den menfeh tot de vol- vande
Exerc>~
maecktheyt te leyden,ende foo diep van verholen fin-

fticheyt

t

nen.
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nen, datter

•

menighDoctoorindeGodtheyt bekent heeft,
dat hy uyt gheene andere meer deughdts ende Iichts,als uyt
dit alleen ontfanghen heeft. Wie meyndy heeft doen ae
penne gheleydt van defen noch-touwen ende onghelecrden foldaet , die nergens dan inde wapenen alleen bedreuen en was? Ludouicus de Puenre verklaert in't leuen
van P. Balthafar Aluarez ( die biecht-vader was vande
H. Terefa) dat het Maria de Moeder Godts felue was,
die haer dicwils gheduerendc dit ghefchrijf, aen hem veropenbaerde. Sy heeft het ghetuyght aenden voornoemden
Pater, als hy fijn' Exercirien nae ghewoonre vande Soeietey t ghingh beghinnen , hem verfekerende, datfe den
H. Ignatius in't fchrijuen van defe mediratien ende ma
nias van bidden gheholpen hadde, als zijndc een' oeffeninghe die haer feerbehaeghde, en diefe in haer leuen me^
nighwemen felue gheploghen hadde. Het is waerfchijnelijck dat hier uyt ghefproten is d'andwoorde, die Igna
tius plagh te gheuen op de vraeghe, waer de Societeyt hae
re
beghinfelen ende oorfpronghen ghenomen hadde: want
en
feyde anders niet,als,Te Manrefa; te weten op die plaetfe, daer hy foo dickmaels vanden Sone Godts ende fijne
H. Moeder met verfcheyden verlichtinghen. befocht is
mdtCongheweeft. Schrijuende te Roomen de Conftitutien vande
ftuunen.
socieceytj neeft menighe reyfen de vifite ontfanghen van
twee ( foo hyfe noemde ) middelaers ,• waer door hy verftondr I E S V sen M a r i a, als de twee wet-gheuers: aen
welcker ordonnanrien wy ons moeten laeten voorftaen,
dat wy meer verbondenen ghehoorfaem zijn , als aen de
fijne, rnits de felue meet uyt hunnex beyder als uyt fijnen
bocfem quamen.
Wt welcke ende meer andere wetdaden,diede H.Moeder Godts aenonfen H. Vader Ignatius ^ende door hem
aen
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heeft , wy wel moghen bckindercn
bcwcfen
fijne
door
datfe
ncfFens
Godt
Ignatius de Societeyt heeft
fluyten,
Waerom
hy oock, miuchien ror bckentevoortghcbraght.
nilTe dies, nier alleen fijn' eerfte beloften ende daer nae
oock fijne
profeflie, heeft Gode voor den autaer vande fgnatim
alderheylighfte Maria willenopdraeghen, maer oock beden
geerr,dar alle fijne naecomelmghen,als die hunneReligieufc voor
beloften doen, andere Heylighcn maer in't ghemcyn, maer autaer
Maria in't befonder ende namentlijck fouden aenroe- v*"h
pen, als hunne vernaemfte patroonefle, door wiens hulpe
ende voorfprake fylieden verfcheyden jonften ende voordeelen foo van haer, als van haeren ghebenedijden Soon
in't beleuen huns roeps, ende andere gheleghenrheden fou
den ontfanghen. Welcke fijne meyninghe ghehjekfe op
een vaft betrouwen fteunde, dat
hy onlanghs uyt d'aifeclie van Maria t'hemwaerts bewefen ghefchept hadde,
is alfoo nae der handt door menighvuldighe faueuren ende
vremdc ghcfchiedenilTen aen fijne Religieufen oock be
ueftight gheweeft. Niet langh nae dat de Societeyt te nesocie.
Loretren haere wooninghe gheftelt, ende aldaer de forghe tejt heeft
van het
heyligh huys aenghenomen hadde, heeftmen >"*&,„
rondom de hoofden vande Patres die'r biechte hoorden f,H.s va„
eene hemelfchevlamme fien
fpelen: welcke wat ilfedoch Loretten.
anders gheweeft dan een teecken van liefde, waer mede dc
H. Moeder haere gaften ontnngh ende haere kinderen
inden ijuer der fielen onftack ? Voorvvaer in defe plaetfe
HET I. BOECK.

aen ons

,

i°"0fi™

,

gheweeft dat dien grooren Apoftel van Indien en Iaponien den H. Xauerius dien vierighen moedr ghefchept xauerim
heeft, met den welcken hy alle perijckelen re water en te doorhullande mifachtede, om de gheheele nieuwe wereldr met Vtfff\\

is't

Godts kennilTe ende liefde t'onftcken. Waer in foo hem
den boofen vijandt menighc reyfc fochte belet te doen,
heeft
H 2.

verwint
<*< <i«jHdnu
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heeft den feluen niet alleen door de hulpe van Maria
kloeckelijck verwonnen, maer oock door't aenroepen van
haeren heylighcn naem, uyt delichaemen vande befetene
'*menfchen veriacghr. Wat fal ick fegghen vanden Salighen
ff
door haer vriendelijck,befoeck is
s'umf- Staniflaus Koftica, dieende
haet foet kindeken Iesvs in
laum,
verheught gheweeft,
fijn' armen ontfanghen heeft? en wat vanden Salighen
bewaert
Aloyfius Gonzaga die fijn leuen mirakeleufehjck in fijne
nae der handt met bej;»m"? gheboorte door haer behouden,ende
lofte van eeuwighe fuyuerheyt t'haeren dienfte lofweerdichlijck befteedt heeft? Wat van foo vele andere, ende
nepier
namentlijck van P. Iacobus Ledefma, Petrus Anafcus Se"deTm' baftianus Barradas,&c. diefe mondelijck rotde Societeyt
de Socie- gheroepcn heeft? P. Thomas Sanchez fiende dat hy inde
")':
Societeyt niet en konde ontfanghen worden om dat hyte
leelijck ftamelde heeft fijne toevlucht tot Maria ghenomen, ende door haere hulpe van fijn ghebreck verloft
zijnde is aenvecrdt gheweeft. Ick lare nu vaeren alle die
treffelijcke mannen P. Gonfaluus Silueria Martinus
Gutierres, Ignatius Azcbedo, Alphonfus Rodriguez, ende
duyfent andere. Wat voordeelen en hebben defe vande
H. Moeder Godrs niet ghenoten? ende met wat eene liefde
ende godtfdienfticheyt en hebbenfe van hunnen kant niet
wordt ghefocht de felue te verghelden? Van P. Alphonfus Salmevande
wn jeren
wy^ ^ j-,y je Saterdaeghen vanden Vaften,fijne
,

,

,

,

,

ur'&'~

ordinarifle marerie

prcdickre

:

van

,

verlaetende,aftoos van onfe L.Vrouwe
Turrianus, dat hy de Feefte

P. Francifcus

haere Prefentatie fchriftelijck ende mondelijck heeft
houden ftaen:de welcke anderflins in perijckcl was om van
den Pans afghefchaft te worden : waerom hy oock verdient heeft op den feluen dagh ten hemel te vaeren. Van
P. Iacobus Laynes, dat hy dry voile uren in't alghemeyn

van

Conci-
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Concilicvan Trcnt:n foo
voor

ghewightigh ghedifputcert heeft m't voorhaer'onbevlcckte ontfanghcnille,dar (y vande H. Sy-ft'"n van

node met een al-ghemeyn toeltemmen, alleen is uyrghefte- ievledm
ken gheweeft uytalL dekindcrs van Adam, dicallegader in ontfan111 d'crf-fonde
ontfanghen worden. Hoc wel defe dcuotic?fe'"^':
tot
d'onbcvleckdieyt van Maria noch eyghen en is ghe
weeft aen P. Laynes noch vrcmdr aendc Sociereyt : want
van haer
beghinfel afjghcduerende noch het leuen vanden
H. Ignatius, heeftfe dele opinie foo ernftelijck beherr, darfe
de felue in haere eerfte difputatie als het
principaelfte
punct, om te verweyren voorgheftelr heeft. Iae dat meer waer
ende te verwonderen is, dien grooten lief hebber van onfe ,oefi
'"*'
L.Vrouwe Alphonfus Rodriguez (die haer oock wel met"5
eeneheylighe vrijmoedicheyr ror den minnen-ftrijdr derrede beroepen) heeft menighmael ghetuyght, dat de So
cieteyt , benefFens andere redenen, te dicr eynde oock was
ingheftelt, om d'eere van Godrs Moeder in dit puncT: voor
te ftaen : foo dat het niet te verwonderen en is, datter een'
eeuwighe ordonnantie by ons ghemaeckt is van defe fen,

,

'"•

ten tie novt

af

te

gaen.

Op vele andere manieren (van de welcke hier beneden
in't derde boeck noch ghef proken fal worden ) heeft de
Societeyt ghepooght haere Moeder, ende naeft Godt, hae
ren eerften
oorfprongh te vereeren , die ick al voorby gae,
om dit
capitel te fluyten mer de wacrfchouwinghe vanden
Saehghen Francifcus de Borgia : den welcken foo hy bemerckt hadde, datter fommighe onder onfe Nouicien
waeren die Maria niet en hadden rot patroonefle verko- Die Ma.
RIAm"
fen, heeft hunnen mecfter vermaent, dat hy op hunne
faelicheyt wel achte foude nemen,terwijle hy groot achter- v,iUn ,,j.t
dencken daer van hadde. Welcke fijne vreefe gheenen ijde- de Soaelen waen enis gheweCft: want hebben naemaels allegadcr, te>'!H 3
d'cai
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d'ander nae, hunnen roep verlacten. Inder
dat
wy hier uyt moeten bekennen dat, ghelijck
voeghen
'tmceftc deel van d'onfe groote danckbaerheyt aende
H. Moeder -Godrs fchuldich zijn, om datfe van oft door
haer totde Societeyt gheroepenzijn, alfoo allegader groote
verbin ten life hebben om haer op'rhooghfte te eeren, ind'een

voor

,

en

,

dienwy in onfenroepwillen volherdich blijuen.
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tius

nae

den

Societeyt

Godt ende Maria, den H.

Infielder

en

Vader

njan
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defe minfie
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CAPITEL.

eertijts Godt almaghtigh tot ftichtin-

fijne H. Kercke flechte viffchcrs ghebruyckt
hy oock tot oprechtinghe van defe minfte Societeyt eenen man verkofen die nerghens in eruaeren en was, als inde handelinghe van wapenen. Defen
is gheweeft Ignarius de Loiola aenden welcken Godt
inde ftadt van Manrefa op fekeren tijdt ( als hy inden
gheeft opghetrocken was) een fchets oft beworp vanden
°Pgangh cnde voordt-gangh der Soeiereyt vertoont heeft.
van

alfoo heeft

,

,

Goit
j

Societeyt

igna- Hier verftondr den dienaer Godts 'twerck datter voor
landen was, met al dat de Societeyt oock in volghende
&*T
tijden aenghingh. Hy begheeft fich dan te dien cynde tot
de ftudien, ende al was hy nu dry-en dertich iaeren oudt,
aen

'ft*'
'

fchaemt hem niet onder de kleyne kinderen d'eerfte
beghinfelen vande Latijnfche fprake te gaen leeren. Daer
nae fijne ftudien te Patijs nu vervoordert hebbende , vcrgadert ten deele aldaer, ten deelc elders , neghen medeghefellen, met de welcke hy den thienften de ftichtinghc van
dc

en

HET
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de Societeyt beghint, die nae der handr in't iaer
honderr veertich vanden Pans Paulus den III.

beueftight

is. 'tWelck alfoo
ghcfchiet zijnde, wierdt Ignatius ghekofen tot eerften Generael van fijne nieuwe familic. Maer hywordt

ghelijck hy
veerden,
maniere

defe bedieninghe niet en heeft willen aendat hem fijnen biecht-vader de felue by"2

Gff^f*r\

voor

behoorlijcke onderdaenicheyt heufchelijck
ouerdronghen heeft: alfoo oock, nae dat hy nu den laft
aenghenomen hadde is hy voor al beforght gheweeft,
dat hy fijn' onderfaeren voor alle naecomende tijden
met
goede Conftitutien ende Reghelen foude voorfien, fc hrirft
de
waer nae
fy hen fouden hebben te fchicken. In't fchrijucn C0"van deft hadde
altoos
dir
wat
enckelijck voor ooghen,
hy
tot Godts meerdere
glorie dienen moghte: om de welcke
fekerder te kenncn ende te betreffen, hadde hy voor ghewoonte,dat,foo wanneer hy'er nu eenighe metten verftande begrepen, en fchrifrelijck op
pampier beworpen hadde,
de felue op den autaer leyde daer hy MilTe dede, ende
met vele traencn verfocht
dat fijne Godtlijcke Maiefteyt
doch foude willen ghedient zijn, fijnen heylighen wille
van

,

,

behoorlijck licht daer ouer te vetklaeren. Als hy eens
by fy feluen ouerdochte, ofhetoockgheraedfaem ware,
dat de kercken vande Profef-huyfen (die enckelijck op
aelmoefTen moeren leuen ) met iaerlijcks incomen fou
den befet worden ; heeft veerrigh daghen langh op de
voorfeyde maniere Godt te raede ghegaen ende fijnen
heylighen wille verfocht. Dit vcrhale ick in't befonder,
om daer
uyt te fpeuren hoe grootelijcks den H. Ignatius
ghearbeydt heeft, dat de Conftitutien vande Societeyt
meet fouden een wetck
wefen door't ingheuen vande
Godtlijcke wijsheyt ghemaeckt, als door menfchelijcfc
yerftandt oft namerlijcke redencn.
met

,.

Nae
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aldus

ghefchrcuen

waeren,

heeft hyfe door de ghehccle Societeyt verbreydr, eenfdeels
om vaneenieder te verftaen war hem van de felue dochr,
om die in't ghebruyck te ftellen, ende alfoo
proeuen ofse bequaemehjck fouden connen onderhouden worden. Ditghedaen, zijnfeheel, fonder by oft afdoen ( ghelijckfe van hem befchreuen waeren ) vande ganfchc Societeyt aenghenomen , om in alles haere maniere
van doen en leuen nae de felue , als nae een ghewis ende
onfeylbaer recht-fnoer, te fchicken. Inder voeghen dat wy
met
goede reden moghen fegghen,dar,ghemerckt Ignatius
de medeghefellen eerft vergadert, de Conftitutien (alsde
fiele ) aende Societeyt eerft ghegheuen , ende de felue als
hooft en vader, mer maght van generate ouerhandt, eerft
ghercgeert heeft, hy voor den principaelften in fielder
ende rbndateur naeft Godt ende fijne H. Moeder vande
minfte Sociereyr bekent ende ghehouden moet worden.

eenfdeels oock
te

HET SEVENSTE CAPITEL.

~Erancifcm Xamrim den t<v<rueeden
filaer <vande Societeyt is.

Hoe den H

Ignatiui V ndien't

gheoorloft is mindere faken met meerdere
J^
ghewightighere te verghelijcken foodunckt my
vele dm- dat 'rghene Ignatius en Xauerius inde Sociereyr ghedaen
ghenghe- hebben feer ouer-een-comt met het ghene d'Apoftelen
Pet'"'' Pecrus ell^e Panlus inde H. Kercke ghedaen hebben.
Pauliu. Petrus was van Chriflus 'thooft vande H.Kercke gheftek,
Ignatius vande Societcyt.Aen den eenen en aen den anderen
is Chriflus fijn cruys draghende omtrent de fladt Roo
men
verfchenen, met belofte van hen aldaer behulpfaem
en

jane-

encjc

,

,

ende

6$
ende ghcnadigh te wefen. Als Paulus Gode wcderfpannigh was, heeft hem de kracht Chriili op den wegh van
Damafcus dwecgh ende buyghfacm ghemacckr als Xa
uerius teghen den Godtlijckcn rocp fpertcldc,is hy door
Ignatius ghetemt gheweeft. Godt heeft aen Ananias veropenbaert dat hy Paulum tor de bekeeringhe der Hcydenen
ghcrocpen hadde: infgheiijeks heeft hy re kennen g'hcgheucn aende fuftcr van Xauerius, dat hy hem tot dc be
keeringhe vande nieuwe wcivldt wildc ghebruycken. Dc
Ioden hebben Paulum willen om hals brenghen, alfoo
wilden d'afgodifche priefters de Bonzij aen Xauerius oock
doen. Paulus is in eene mande laughs de mucrcn van Da
mafcus afghclaetcn, om de handen van fijne vijanden
t'ontgaen Xauerius heeft om de felue reden onder de
oremen en tacken vande bofichen
ghcfchuylt teghen 'tgcHET I. BOECK.
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:

:

,

welt vande wilde menfchen. D'onder-klccdcren van Pau
lus ghenafen de ficckc, dc roolcn-hocykens van Xauerius
dedcn'rfcluc. Paulus verweckte dc doode, Xauerius al me
de in groot ghetal. Paulus hadde eenen onuerfadclijcken
dortl van fielen re winnen : aenden ijuer van Xauerius was
eene wereldr re
kleyn. Paulus was aen den H. Perms als de ignatiue
rcchtc handt in't verbreyden ende bcucftighen vande Xa"eH.Kercke: eucneens was Xauerius aenden H.Ignatius in^ZZm
optrecken ende volmaken vande Sociereyr. want hoc wel alia ouer
Xauerius noyt haere Conftitutien ghefien en heeft, noch- """•
tans heeft
hy in alle manieren van doen, de felue met een
ghclijckfaem oucr-ecn-komen foo wel betroffen, datter
maer eenen fin ende
gheuoelcn in hen bcydc en fchcen
te wefen; als of Xauerius in Indien niet en dede fonder
'tbeftieren van Ignatius, en wederom Ignatius in Europen
niet en bcrichtcde fonder den raedt van Xauerius.
Igna
tius in Europen begeerdc van fijne onderfaetcn datfe hem
I
rckcen
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rekeninghc fouden gheuen van hunne confcienrie, 'tfelue
cyfchte van dc fijne Xauerius in Alien. Ignatius en verhief
fich by fijne Religieufen niet als hunnen Ouerften,
niaer
dtoegh fich ghelijck den minften van alle, ende ver-

nedcrde fich als hunner allcr dienaer: Xauerius beual aen
eenen Paulus, Recleur van't
Collegic binncn Goa dat hy
der Chriftelijcker oormoedigheytby fijne onderfaeren wilde indachrigh zijn, ende ter ooriake van fijne Ouerigheyt
geenen hooghen moer en wilde vocrcn,macr veel meer een
nederigh herte. Ignatius vcrfochre alroos befcheydeli;ck
ondcrnchr tc wefen van de vruchtendie fijn volck onder
de gheloouighe ende ongheloouighe dede : Xauerius gaf
oock ordre aen die hy inden wijngacrt des Hecren fondr,
darfe hem bcduydelijck fouden ouerfchrijucn al watter tot
faligheyt der fielen uytgheiecht wierdr. Hebben
hunnen
onderdaenen opgheleght het dagelijcks onbeyde
deifoeck van confeientie, en bouen al hertelijck beuolcn
de gheftadigheyt des ghebets. Hebben beyde niet alleen
fchrifrclijck en by ghebodt, maer oock merter daedt en
voor
gangh van hun cxcmpel, d'ondcnvijfinghe vande
iongheyr, ende namentlijck de Chiiftelijcke leeringhe,
ten
hooghften vcrvoorderr. Hebben beyde de ghehoorfaemheyt gheacht als eenen toets fteen ende ghcftelt tot
een mcrck-teeckcn vande
oprcchte kindercn der Societeyt.
Gheen van beyde en hebben geldt oft ietandcrs willen
.ontfanghen, waer mede, als met arbeydts-loon,onfe dienften fouden fchijnen vergolden re worden. Hebben bey
de ilrengh verbodtaen hunne onderfaeten ghedaen van ee
,

,

,

cere oft
digniteyten t'ontfanghen. Ter
wijle Ignatius in Europen fchrijft aendc Prouincialen, dat
fy alle wederfpannighe onderfaeten fouden uyt dc Socie

nighe Kerckelijckc
teyt

fcynden

,

is Xauerius

befigh

in Indien

om

P. Antonium
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hy
tcghcn-ftacndc
begacft man, ende dadelijck Rc&eur van Goa
was, om fijncongheliooifaemheyt uyt te monftcrcn. In
welck accoordt v.m finncu en ghcuoclen haer oogh-fchij-

een

Gomez,

natucre

wel

Godts vcttoont heeft: de welc
edele fielen , foo vcrre vanden andercn
gheferen, ghelijck als aen twee zcc-compan'cn die acndeit
feluen zcyl-fteen gheftreken zijn, den feluen gheeft der So
cieteyt foo cenvormigh ingheftort heeft dat, al hoc wel
dc Conftitutien vanden H. Ignatius noyt in Indicnhadden
ouer-ghevocrt gheweeft, de Societeyt nochtans aldaer
foude in't felue doen ende wefen, fonder ondcrfcheyt, blijucn flaen hebben als in
Europen,ter wijle fy in haeren Xa
uerius den
H.Ignatium niet en fouden ghemift hebben.

nclijckde voorfichtighcyr
ke

aen

defe

twee

,
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wordt ^vanden

Roomfchen

Stoel

gheapprobeert.
bemerckten fchoon de Patres eene fwaerc fake te
wefen, dat d'Ordcn vandeSocietcyt foude beueftight
worden, heeft dies niet teghenftaende den H. Ignatius, Ignatim
op Godt fteunende ( wiens ghenade hy te Roomen alree- ?refm~
de gheproeft hadde ) 'tformulicr vande lnftcllinghe der fel- ^Ctt pa,u
uer claer ende
befchcydelijck in'r cort gheftelr , verwach- bet fortende bequacme gheleghcntheyt om dat aenden Pans voor ™,"'je
tehouden, ende met eenen fijne begheerte aen te dienen. Societeyt
Den Pans Paulus den III. hadde fich
by goeden gheualle
te Tiuoli vertrocken. Hy dan defe
bequaemigheyr waerncmende, prefentcert hem 'tformulicr door den Cardinael
Contarenus, ootmoedighlijck biddendc dat hem ghelieue
I 2.
'tfeluc
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Apoftolifche maght ende autoriteyt re beueDen
welcken dat ontfanghcnde,doet hctouerfien
flighen.
door Thomas Badia, die meeftet was van'tH. Paleys, en
de nacmaels Cardinael wierdr. 'tWclck ghedaen zijnde,
ende den Pans felue dat neerftclijck aenmerckt hebbende,.
feyde terftondt, 'tzy door verwondcringhe van't inhoudr,
Jtzy door eenighe Godtlijcke inwendigheyt ghedrcuen,
Den gheeft Godts is hier: waerom hy 'tgodtvruchtigh werck
ende voornemen vande Patres feer goet ghcuonden ende
gheprefen heeft; voeghende daer by , dar hy inden gheeft
voorlagh dat hunnen aerbeydt in dien tijt feer bchulpfaem
endeprofijtigh aende Helen ende den grooten noodt der
H.Kercke foude wefen. Defe ghetuygnenifle den elfften
September in't iaer des Hceren 1539. vanden Stadt bon
der Chrifti ghegheuen , is quantfuys d'eerfte approbatie
gheweeft : om de welcke met eene Bulle ( ghelijck Igna£'as
°P hem verfocht hadde) te bcueftighen, op dat hy niet
en foude
fchijnen onuerfichtelijck met eenen onbefchcydcn driftin d&n forghclijcken ftact der H. Kercke iet te
ordonneren) heeft de heele fake aen dry vcrre-denckende
ende nauw-fpeurighc Cardinaelen belaft: onder defe was
BartholomanisGuidiccionius wel een godtvruchtigh man,
ende inde Ghecftcli|ckc ende wcrcldtlijcke Rechten eruaren, maer foo vijandr van alle nieuwe P_eligien, dathy
oock dc menighte der Ordcns die doen ter tijdt waeren,
niet en condeghelijden: iae was alrecde foo verre door de
fe fijne vervremtheyt vervoerr, dat hy oock eenen boeck
ghefchreucn hadde van die allegader op vier Ordcns te
brenghen. War foudemen van defen , die meer parrije als
rechrer was , anders verwachren, dan eenen grooten Niet
en
af-flagh der fake? Men konde hem quaelijck metfmeecken en bidden verwillighcn dat hy het formulier eens fou
de
met

'
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de ouerficn,ick lacrc flaen, voor goer houdcn ofr vervoordcren.
Hy foclit d'andcretwcc,dievan lelfs luttcl tot Ignatius

ghefint waeren, rot fijn ghcuoelente trcckcn, cndemaecktc
by hcnlieden foo veel, datfe met hem ftemmcnde de
heele fake dicmcn nu voor fekcr ende vail hid, bycans
,

fbcten,cndc te niet dcden. Maer den mocdten- If"atf,lti
'tbettouwen dat Ignatius op Godt hadde, was bouen ac„tmdt

om verre

de
alle acnflootcn: dacrom en hicl hy niet op van aen te drill- beueitinghen door verfcheyden brieuen van Princen ende Repu- &h"
blickcn, ten dien eynde aenden Paus ende Cardinaelen gefchrcuen Maer foo dir oock al mede te vergheefs viel,
heeft fijne toevlucht tot Godt alleen ghenomen, ende ghctracht ten deele met gheduerighe ghebedcn,ten deele oock
met lichaemelijcke
penitentien de hemelfche jonfte ouer
te
voornemen
verdienen : beloucndc bouen dien, dat
fijn
der M-ilTe Gode foude doen.
facrificien
hy dry-duylent
het
wanneer
fijnen
opofferen,foo
heylighen wille beliefde,
dien vande menfchen te beweghen. Sijn ghebedt is verhoort gheweeft: want vol vanbetrouwen is hy wederomtot de CommiflariiTen
ghegaen, met groote fceghbaerheyt
ende ecrbiedinghe de redenen vanfijn verfocck voorhoudende aen die't fochten te beletten. Ende fiet, ghelijcker
noch raedt noch vernuft teghen den Heere en is, fy veranderen allegader onuerwachtelijck van fin, nemen anderwerf en derde-werf in naedcr achtinghe het formulier,
doorfien het grondelijck : ende verklaren r'frmenderhandt , dat de Societeyr onder 'tghetal vande Religieufe
Ordens behoordc gherckent te worden , foo- nochtans dar
ter bouen de
feftigh niet en fouden moghen profcflien, rot
rer tijdt toe datmen fien foude
by ondcrvindinghe, wat
dies aengaendc aen dc H.Kercke 'rnurfte ende'rdienftighilc waere.Soo vcel Guidiccionius belanghtjis'tkcnnchjck,
I j
dat
.
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hynae derhandt openthjck bckende, dar, al hoe wel
hy gheenflms dc mcnightedcrReligieufe Ordens en kon
de goet-vinden nochtans aen defe ( beweeght door den
Gheeft Godts) niet en dcrrede noch en moghte langer wederftaen. Heeft tcrftondt daerom met fijne mede-plichtersbegonft foo gunftigh aendc Societeyt te wefen, dat
niemant oyt ernftclijcket de felue by den Paus ghevoordert en heeft. Den welcken ouer defe onverwachte ver,

v*rr
..„»

1

lut dm

ni-

andcringhe der herten verwondert , veroorfaeckt ( foo hy
het nam ) door de rechte handt des Alderhooghften, me
de grootelijcks verblijt zijnde, dat hem defe fake van Guidiccionius felue wierdt aengheprefen; heeft met eene fonderlingheaffc&iede Religie der Sociereyt,cnde den naem,
diefe verkoren hadde, den fcuen-rhienilen September in't
iaer 1540. op den dagh van finre Cofmas ende Damianus, volghens het goet-duncken ende wel-behaghen der
Cardinaelen, gheapprobeerr.
'Tfcheen datfe nu door foodanigh onderftandt eenignfins verfekerr ende gheruft was; foo wanneer daer nieuwe

oorloghe

is

opghellaen

,

uyr de

partije

diefe

teghen

de

louden maeekte : hoe wel haer defe vervolginghe rot eere
ende lof ghedient heeft: want Paulus den ouer- laft vande

quaede tonghen fiende ende dat dien maer uyr enckele
af-gunftigheyt en quam, heeft te meer fijn herte ghehcelijck r'haerwaerrs ghekeerr, ende behaluens dar hy de So
cieteyt eerft ( foo voorfeyt is ) onder de Religicufe Ordens
hadde aenghenomen heeft oock dry iaeren daer nae, den
ij. Meert, anno 1543. aen Ignatius de maght gheghcuen
om de Societeyt te vermeerderen, fonder reftridtie van eenigh gheral der Profcffen, ende ander- werf met eene nieu
we Bulle verklaerr, darfc eene
Religieufe Orden vande
.

,

,

H. Roomfche Kercke

was.

Daer-en-boucn in't befondcr
aen
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dry Bifchoppen van Cefena , Albenga ende Parenzo
bcuolcn , datfe de bctichtcrs der Sociereyr , oft die haer cenighfins mocyclijck vielen,in alle manieren met ontfagh vvtr«*
en flraftc fouden inden bandt houden.
Nae Paulus heeft
Iulius den III. ander-mael de Societeyt beueftight in't iaer vermeut
1550. den n.Iulij, ende'rghene inde brieuen van fijnen vanvcrvoor-fact moght duyller wefen, oft immers eene twiifel-v'-V*
aen

acntighe uytlcggninghe veroorfaken,

met eene

wijdt-loo-

pighe Bulle uytgheleght, ende nae den fin van Ignatius beduydt. In't iaer 1571. den y.Iulij heeft Pius den vijfden

verklaert dar de Societeyt een Orden vande Mendicanten
is, ende die onder d'andere biddende Ordens med-ghenote van de felue
priuilegien gerckent. Gregorius den XIII.
( wiens groote toeghedaenheyt ende. ghefintheyt tot de
Societeyt blijeken kan uyt de priuilegien, ende den onuerghelijckelijckcn lof daer hyde felue medevercert) heeft
in't iaer 1581. den i.Fcbruarij het inftituyt der Societeyt
met haere Conftitutien ende
priuilegien wedcrom beue
die
dat
ende
verklaert
waerlijck ende ey^henthjek
ftight,
die
dc
Religieufen zijn,
dry fimpele beloften inde felue
nae't verloop van hun proef iaeren
ghedaen hebben. Heeft
mereen' andere Bulle,in'rfelue iaer den
infgelijcks
i5-Mey,
goedt-gheuonden ende op een nieuw gheapprobeerr, al
wat de
voorgaende Paufen aende Societeyt ghejont hadden: voorders oock met alle fijn' autorireyt'verbocten, dat
niemant eenighen opval aen haere inftellinge doen en fou
de: bouen dien feer fwaere ftraften gheftclt voor de ghenc
die fijn ghebodt hier in fouden ouertrcden. Alle welcke pe
ncil ende
beueftinghe vernicuwt noch eens met eene Bul
le, ende leght breeder uyt Gregorius den XlV.in'tiaer 155*1.
den 28. lunij: al-wacr hy fich nicr en ontficr te fegghen
dat het achter-dcel vande Societeyt een nae-deel vande
hecle

71 EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT IESV.
hecle H. Kercke was,ghelijck 'tvoordeel van d'eene mede
'rvoordeel was van d'andere. Heeft oock gheordonneerr,
dat den naem vande Societeyt Iesv, dien van vele met
opfprake ende bittere vijandtfehap beuochten wierdr,

daer in blijuen, ende ten eeuwighen daghe ghebruyckt
foude worden , met uytdruckclijck ghebodt, datmen niet
en foude veranderen van alle de
dinghen dicdenijdigheyt
van
fommige oprocrige gceftcn,onder den fchooncn deckmantel van Godts ijuer,fochtte verktencken. Ten lactften
Paulus den V. in'r feftc iaer van defe loopende eeuwe
•den 30. Augufti, heeft infghelijcks de Societeyt met haere
priuilegien op een nieuw beueftight, ende dc felue penen,
die fijne voorfaeren,regen haere verftoorders verkondighr.
Defe autoriteyt met foo grooten ouer-een-comen in't fel
ue
gheuoelen van foo vele Paufen, heeft de Societeyt foo
verfterckt ende ghewortclt, dat haernu, Godt lof, gheenen haer oft
af-gonftigheyt vande quaet-willighc, fonder
verachringhe vande Paufelijcke, iae oock vande Godt
lijcke Maiefteyt felue, en kan hinderen oft befchadighen.

HET NEGENSTE CAPITEL.

Eenighe dinghen die

aende

Societeyt

als

eyghen z^ijn.

inftituyt der Sociereyr, 'twelck foo dickwils met
ghcwclt van teghen-partijen beuoch
ak
ten is
of het nerghens roe, als rot eenen algheweeft,
ghemeynen onder-gangh ende vcrderfrcnifle van't menfchclijck ghcflachtecndiende, vercyfehrvan fijne onderdacnen eene groore forghe,eerft van hun eyghene,endedan
van huns cuen-nacften
faligheyr. Dus indicn den H.Igna
tius in't felue iet hadde conucn bemercken, dat eeaighfins

Dit

foo grooten

tot
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nac-dcel vande meerdcrc glorie Godts foude ftrecken,
oft ict voorders verfinnen dat die moghtc vcrmecrdcrcn;
foude dat rcrllont daer by ghevocghr, ende 'rander daer
uyt ghefchrabt hebben. Maerom dat hy van't wit dat hy fnfletlinvanie
voor hadde, niet en foude af-wijeken, heeft altijdts Gjn'£«
ooghen gheveft op 'tlcuen en manieren van onfen Saligh- X,"ffi
maker Iesvs Christvs ende beghcert dat de Re- aendeieeghelen vande Societeyt met de leeringhe Christi fouden ghchcclijck ouer- een komen : want "tghene defen aen SXI#
d'Apoftelen ende Difcipclen tot meerdere glorie fijns Vaders voorhiel , heeft den H. Ignatius ghetracht in fijne
-Conftitutien te befluytcn. Christvs beghcerde dat
'tghemoedt ende manieren van fijne Apoftelen met de fij
ne heel
ghelijck fouden wefen, en daerom mocftenfe rijek-

tot

rif&he

dommeu,ccre en wclluften verfaken welcke hy voorfagh dat een groot belctfel vanden Godtlijckendienftwactcn.
Den H. Ignatius om aen alle verouderinghen des
ghcefts de deurc te fluyten, heeft 'tgrondr- veil van't Religieus leuen ('twelck eyghentlijck de dry bdoften zijn)
nae
vermoghen teghen alle gheleghcntheden ende ghevallen van d'eyghene liefdc,de welcke doch den heymelijcken
ende al-verderucnden worm vande Religien is, wel verfien
,

,

ende verfekert.
Voor al d'Aermoede , die hy eenen muer vande Religie ^ermse.
tioemt, heeft hy heel vanden vijandt bevrijdt, oock met devans°~
ecne befondere belofre van die
noyt te vermindereoftruymer te maken: daerom en laet
hy gheene renten roe aende
tot haer onder- houdt, noch eenigh feker
Profef-huyfen,
onderftandt waer mede 'thuys oft Kercke fouden moghen
vermaeckt worde,noch om eenigh cieraer voor de Kercke,
ende 'tghene voorder rotdenGodtlijcken dienft noodigh
is, te coopen. Hoe foude hy d'acrmocde teghen den acnftoot
K
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iloot meer connen bevrijden? befonder als hy bouen al dit
noch fcherpelijckgheboden heeft, datfe in gheenderleye
maniere vande incomften derCollegien(fchoon daer oock
noodt waere) fouden moghen gheholpcn worden, oft
iet van weghe eenigher Capclrijen, iaer-ghetijden,Miffen , predicatien , oit andere dierghelijcke dienftcn, oock
voor de
Sacriftije,ghenieten. Wel is waer, dat d'aermoede
derCollcgien ende Seminarien die de Societeyt heeft, foo
ftrenghe niet en is, raits die renten ende gronden vaneruen
moghen befitten. Dan dit en gheeit oft en neemt tot

propooft nienwant naedetnael de Profeflen 'teerfte en
'tprincipaelftc deelder Societeyt zijn,moermeneygentlijck in hcnliedcn de volmaecktheyt van defe belorte bemercken ende weghen. In welcken ghcvolge heeft met reden Pius den V. verklaert ( als bouen ghefeyt is ) dat de Soons

de
De So-

eteteyt

«
~

j*

j
aenae

Orden.

cictcvt
em biddende Orden is, om dat d'andere foo wel als
J
de Profeflen moeten gaen bedelen, a's den Ouerften dit
i

1

i

i

i

n

den noodt fulcks vereyfeht. Ende hoe wel de
Seminarien ( als nu ghemelt is) middelen
ende
Collegien
nochtans is al mede hun aermoede vry
befitten
,
moghen
wat nauw
bepaclt ende befchteuen : wantfe niet min als

ghebiedr, oft

deProfcf-huylcn verbodt

hebben

MilTen, uyrvaerden ende

van

eenighenloon voor

iaer- ghetij den

t'ontfanghen,

'twelck nochtans aen d'aermoede van andere Religieufc
Ordcns nier en is ongheoorloft. Ghelijck het al mede vooir
onghcurin defe deught foude gheacht worden, waer'r dat
fe iet loonf-wijfe voor 'tleeren vande Godrheyt oft andere
werenfehappen voor dc fermoonen oft Chriftclijcke lee
ringhe, voor 'tbefoecken van fiecke oft ghevanghene,
voor her
uytreycken oft bedienen der heyligherSacramenten
ontfinghen. Vooits van dinghen 'tghemeyn befit in
de Societeyt aengaende,is 'tghebruyck foo yernepen dat
d'aermoe,

,
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d'aermoede

gheene fchcrpcre ondcrhoudinghe en fchijnt
te connen
vcrcyfchcn.
De Suyuerheyt, om datfe Iichtelijcker om dc fwackheyt Suyueronfernatucre befmeurt ende befchadightwordt, heeft hy
^'

^

'twelck als hem
te meer willen verfekeren :
teyt,
docht dathy met chcenc ghewightige woorden ghenoeo-h
en foude connen doen vcrflacn, heeft het al in't corte begrepen, ende ghefeyt dat wy de fuyuerheyr der Enghei.n
moeten
nacvolghen. Endcom diefwille de reynicheyt een
vvc-rJr
gaue Godts is, nae 'tfegghen van Salomon, die met bidden
alleen
het
niet
hier
toe
heeft
verkreghen wordr;
ftadigh f™"tY*
ghebedtaen ons bevolen, maer oock dc maniere ghsleeWghefadt,
die wy in't felue behoorcn f ondcrhouden. Daer-enbouen heeft ons de vreefe Godts
op 'thooghfte ingheftampt, door de
als den eenighen middel om alle becoringhet'ouerwinnen. v'"/e
Daer gingh een gheruchtc in't Hof van Spaignen, dat de
Icfuiten een kruydt ouer hen droeghen, 'twelck de kracht
hadde van d'onkuyfcheyt te vcrdooucn. Philippusden II.
dit hoorende, heeft felue aen P. Araoz ghefonden om hier
van bericht te zijn : den welcken niet en heeft ontkent of
daer en was wat af, herrclijck wenfehende dat den
Coningh ende alle fijne houelinghen 'tfelue wilden ghebruveken : daer by voeghende, als immers fijne Maiefteyt
lull hadde van't felue te kennen, dat het de vreefe des Hecren
was, wiens kracht de Societeyt t'alle canten onbsfchadight hicl, oock in't midden vanele perijckclen. Welck
oock de reden is, waerom men r'onfen
huyfe fulcke nauwe
want
het eene moeder
het
voor
forghe draeghr
ghebedt:
ende voefteriTc vande godtvruchtigheyt is, waer uyt de
oock dies

,

fuyuerheyt voorrkomt.

A"r

Om defen foo edelen fchat te

als

eene

fchilt-wacht

van

doen

m"m

bewaeren,ghelijcker meer
is,die op den vijandt paffe, ge/
K
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fetter de Societeyt verfcheyden uyt teghen alle acnkomften van onmaetigheyt ledigheyt, nieuf-ghierigheyr,van
amoureufe boecken, ende andere dierghelijcke verweckfelcn der welluftigheyr, in ghcendeileye maniere ghedooghende datter in haere kindcrcn ghevondcn worde oft
,

,

door

en

voorfich-

ouerdaet in eren en drinckcn, oft luyighcyt in't wercken,
oft ghencghentheyt tot foodanighe boecken ( al zijnfe
fchoon van oude Poeten en meeflers vande rijm-konrte
gemaeckr ) uyt de welcke, ghelijck onfen Eerw.P.Generael
Mutius Vitellcfcus feght, niet foo feet ghelcerthey t geraept
en wordt tot
voordennghe des verftandts,als wel een' aenvechtinghe teghen de fuyuerheyt tot nae- decl vande fiele.
^.aer njet cn j^,. dacrfed oojhc meer op
als op
het
»
I heeft,
r
.

tighen

verkeeren

handel

lomon

vrouvve

met

£?.

...

onghehjcke perloonen. DemrouTve, leght Sa-

by ondervindinge, in fijne Spreucken, rooft desmans
koftttycke fiele. niemandt foo wijs oftfterck die fich hier
,

Prouerb.

magh ftreelen

6,16.

op fijn hoede zy, ende noch gaer het daer af

„

i

^r.

van

verfekerino-he.'ten zy dat hygheduerisjh
°
i

digh achrerdencken, en

trouw

i

1

i

ghefclfchapzijn

toe.

Stae-

wel dc be

lle bewaerders, de welcke dieshaluen onfen H.Vader Igna
tius daer roe oock ghebruyckt heeft : want voor al heeft
hy dc heele Societeyt door ftrenghelijck bevolen, niet al
leen dat niemandt tot de huyfen oock van edele vrouwen,
al zijnfe fieck, fonder mede-ghcfel en foude gaen ; jnaer
oock datmen fulck' eene maerigheydt en voorfichrigheyt
in die aen te fpreken foude ghebruycken, al wildenfe oock
biechten, dat den Pater ende den mede-ghefel in malckanderens gefichr altoos blijucn,om tefien immers warfe doen,
maer niet te hooren watfe feggen .Om welcke ordonnanrie
mer een exempel te beveftighen,als hy een out ende deughdelijck Priefter vanden huyfe,op wie gheen vermoeyen van

fchult en

vicl, in gcbreck dies aengaende bevonden hadde,

heeft
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heeft hem

nochtans, tot ccncn foieghel van d'andere,indc regenwoordigheyt van achtPatres(diehy tedicrcyndc by ecu
gheroepen hadde ) foo langh fy feluen doen difciplincren,

datelck ccncn Pfalm van Dauid (waer onder den eerften
den Mifererc) hadde ghelcfen. By defe foo vele behulp- docr'tgefclen.komt noch "cgheduerigh ghebruyck der heyli«her
Sa- dl,''r'£hl
°

tot

was

i-i

cramenten,

J

namcntlijck

a

-itt

des Autaers.

tekruyck.

1

Watkonnenwy

zz- vande

betere wacht hebben omde fuyuerhcyt fonder een i>yhc bey tight
fchandt vleckeonverhindert tc bewaeren? nacdcmael r\ei>a""~
ne

.....

heylighe

.

Oudt-vaders

1

•

•

1

1

1

1

befondere krachr hebben,

om den
vuylen brandt des
ende
dc
bluflchen,
fuyucrheyt, foo wel des
lichaems als der fielen, onbevleckt t onderhouden.
Wat nu voordcrs de belofte van Gehoorfaembeyt belanghr, hoe forghvuldigh Ignatius daer voor gheweeft is,

eene

.

menten-

ecnpacrlijck ghetuyghen, datdefe

vleefchs uyt

te

Gt*"™~

vande

bhjckt uyt verfcheyden palla-gien van fijne Conftitutien, Socuteytr
daer hy niet alleen en vereyfeht een volkomen uytgaen
des verftandts ende des wils,om fy feluen gheheelijck aen
den menfeh om dc liefde Godts t'ondcrworpen,maer oock -s ^aer
de felue als een merck-teeekenftelt, waer aen d'oprechte h\en-teee~
Rekgieufen der Societeyt ghekent, en van andere onder- ^"fchey den moghen worden. Waerom hy oock wel uytdnickelijck inden brief, diehy van defe deught aen die van
Porrugael ghefchreuen heeft defe woorden by brenghc
,

bouen gaen in maslen, Tea- Epift.de
°^e^dierghelijcke flrenghigheyt in kgil ende k[eederen, de
een'
nat haere manure man doen ende mTvelckefy (
ieghelijcke
ftellingbe ) heyhghlijck. aenmterden: maer tck.feude Tvel Tvillen,
feer bemtnde Broeders, datfe altemaele die in defe Societeyt onfen
Heere dienen door
Tvaerachtighe ende molmatckti ghehoorfetemhtyt,tnde merfakmyhe,foo des merflandts als des Tvds , uytnemende moghten Tvefen: index moeghen datmen bttr uyt dt TvaerLaet mry d'andere Ordens

ons te

ken ende
,

,

K 3

achtighe
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een merck?
fpreken gheden Salighen Francifcus de Borgia : want fprckenEpift. de bruyckt
Mcdiis de van de
ghehoorfacmheyr,feght datfe 'twit is op 'twelck
conta-u,
je Societeyt in alle dinghen haer principael oogh-gemerck
neemr,- 'tmendel, onder 'rwclck wy alle-gader dienen;
"tmeefte bol-Tverck. oft toren, door: wiens fterckteonfe Religie
blijft flaen. Alfoo veel, oft oock meer feght daer van den
aen

,

teecken onderkenne.

De felue maniere

van

,

C

Dim

tcghcnwoordighen Generael P. Mutius Vitellefcus: Aen de
gheboorfaernheyt Tvorden ghekeurt d'oprechte ende echtige ktnderen mande
Societeyt Tvant dit tyghentlijck^ de fpijfe is met de
Tvelckefy die opmoedt, ende tot molkomen Tvafdom brenght, diefe
:

moor

,

de haere kent.
defe dry beloften

die aen alle Religien ghemeyn
eene vierde befondere ennoch
gbe-z\jn^
H.Ignatius
^c folennele ghevoeght waer mede de Profeflen hen ten
faemheyt
aenden
dienfle vanden Paus opdraghen om t'alle tijden het
Paus.
Euangelie te gaen vercondighen in alle ghewellen der we
relt daer't hem belieuen fal. De verbintenifle die hier uyt
fpruyt van pundluelijck te ghehoorfaemen , is foo flerck,
dat fy noch om leuen, noch om fteruen eenighe uytvlucht

By

Belvfte
van

,

heefc jj,-,

,

,

en

moghen nemen-, iae gheboden zijndc,moeten hen wor-

pen

in't midden

van

Tnrckcn

en

Barbaren

,

van

ketters

en

Heydenen, reyfende oock foneicr teyr geldt, nae d'uyterfte
paelen van Indicn en Iaponien, daerfe de doot dies te fekerder voor ooghen fien hoefe meer met menlch-eters ende
,

wreede ryrannen , als met redelijcke creatuercn te doen
moeten hebben. Daer zijnder vele
uyt andere Ordens, die
door den ijuer der fielen ghedreuen de felue landen met
den feluen arbeydt en pcrijckel wel doorlopen : maer defe
doen dat uyr vrywillighe deuotie, fonder datfe uyt kracht
van
eenighe belofte vanden Paus daer toe connen ghedwon,
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worden.
de
heeft
dit
Maer
eyghen,
dwonghcn
Sociercyt
datle haer daer toe met eene befonderc belofte vcrbindr,cnde oucrf ulcks alroos vande Stadt-houdcr Chri sti hier toe
ghedwonghen can worden. Eene fake voorwacr alfoo nut
aendc H.Kercke, allfe wel heerelijckis voor de Societeyt;
niet
dat dc nijdigheyt haeren tandt oock hier
heeft
breken.
moeten
op
Sommige neuf-wijfe ghccftcn,aen
wie niet en behaeght dan fy aen hen lcluen, en voorder dat
hen eyghen is, hebben defe belofte willen laken, fegghende
dat het maer een pluym-ftrijckerijeenis,alsofwy dcnPaus
hier mede vlcyddcn, ende aen onfen kant fochten te treeken
Doch dc betichtinghe en konde niet blijucn flaen,
ghemerckt de wercken anders uyrgauen: inde welcke noyt
bevonden en is, dat wy hier door eenighe flacrcn oft Prclaturen vande H. Kercke
ghefocht hebben, dan wel winfte
der fielen , die wy met groot kommer en onghemack rcn
fuerften moeten befweeren. Hoe foude de Societeyr eenigh
menfchclijck infien in defe belofte hebben, oft den Paus
daer mede foecken re behaghen.om van hem een ionftiiih
ghemoedt oft tijdelijcke vergeldinghe re bekomen? daerfe
neflens de felue noch een' andere belofte doet, euen bon-™
digh, datfe noch nae eeuige dignitey ten binnen oft buy ten vmgee'shuys ftaen en fal, noch de fekie,alfTe vanbuytenghepre-*"''i'""
fenteert worden, oock aeniyeerden,'ren zy uyr laft vanden
ghenen die 'top pene van doodt- fonde kan ghebieden; den gben.
welcken is den Paus alleen: die welfomtijdts, hoe wel diet
dickwils,defe maghs ghebmyckt heeft, als' t blijckt in Toletus en Bellarminus,die
hy-Cardinalen maeckre tegen hunnen danck: van Lainescn
Borgia heeft hy fich laten vcrhen
den
rooden
hoet niet en foude ouerdrinbidden,dat hy
van Iaius
,
Canifius, Claudius Aquauiua, Corghen:
ton, ende meer andere, datfe den Bifchoplijcken mijtcr
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fouden draghen. Soo verre is't van ons , dat wy
door defe belofte eenen menfchelijckenloon fouden beniet

en

iagheh.
HET THIENSTE CAPITEL.

die aen de Socteteyt oock
ende haere ieught bewaren.

Dry andere dinghen
Zjijn,

,

eyghen

boogh en ende verlichten gheeft van Ignatius,
die alle dinghen doorfagh, hadde bemerckt, dat foo
wel fijne Religic,als alle andere menfchelijcke taken, door
langheyt van tijden aen de verouderinghe ende verande-

Dien

ringhe ondcrworpen was. Daerom bekommert zijnde
eenighe middelen te vinden, waer door hy aen de felue
eenen vaften ftandt
moghte ghcuen heeft voor al goedt
de
ghevonden, teghen lafheyten verflappinghedesgheefts
Vermcu- fa
vernieuwinghe vande beloften in te ftellcn. Defe ghe&&&&
twee-mael 'siaers van alle die noch gheenen graedt
Vanbeom

,

bften.

inde Societeyt en hebben, met het voorgaen van eene generaelc biechre, ende dry daghen verrrecks : binnen de
welcke fy hen in langh-duerige Mrebeden oeffenen , ende
van alle andere
befigheyt ledign,zijn alleen met alderhande
goekvruchtigheoeffeninghen des gheefts bekommert. Hier
doorghebeurr her,darfc, oftfe raiflchien ergens in verflau wt waerai, wederom in deuotie aennemen , ende den
moedt ftijuen die verflapt is, om met eene nieuwe ghefetheyt den begonften loop huns heylighen rocps tot den

eyndc toe

te

volbrenghen.

Voorwaer

leert ons, datter fchier gheenen
als

d'ondervindinghe
krachtighercn middel en is

defen, om 'rvcrloopen uur-wcrck teherftcllcn,ende elck
indachtigh te makcu van fijne vierighcyt, metde

eeii

welcke
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hy eerftchjck fijne beloften Gode heeft opghedraghcruyght den Hillone-fchrijncr Maff'ciuslnViti

Oock

vande eerfte Panes, dar, allle te Panjs hunne beloften an- SJgnaten dcrdc-macl vcrnicuwt hebben,
fy daer door-'
hun
voorncmen
vcrfterckr
wonderhjckin
zijn gheweeft.
'tAndcr, dat onfen H. Vader leer ernflciijck van ons Rekeninverfoeckt,cn heel noodigh acht, om d'eerflc vierigheyt cn-ghe v,nr
de vromigheyt inde Societeyt t'onderhouden, is de rekc- ""fc""'
ninghc van de confeicntie, die elck een aen fijnen Oucrilen foo doen mocr, dat hy hem den ftaet van fijne fiele
met al dat haer
aengaet, fimpelijck ende ootmocdehjck
fonder eenighe bewimpclinghc verklaere, noch iet en verlwijge war de bcroertcn,oft andere vcrftoonngen ende bekonngen des gemoedts aengaet, op dat hy te beter voor al
le penjckelcn behoedt, ende van alle fwaekheden ghenefen
worde:want defe openinghe van confeientie, buytcn oft in
biechte ( foo het een leghelijcken gchefr,mits dit vry ftaet)
gedaen, en is doch anders(nier by gelijckemfle gefproken)
als een' ontdeckinghe van wonden en quaclen aenden me.decijn-mecfter, diefe met eene vaderlijcke liefde canenelc
wilt ghenefen. Waerom men oock daghclijcks fiet ghebeuren , dat foo wie hier in gheveynfl is, oft befchaemt
om fi;nen
inwendighen ilaer ror Godrs cere t'ontdecken,
ghemeynelijck quacle uyr-comfte heeft, ghelijck t' andere
fijde feer wel daer by vaeren , ende inden gheeft aennemen,die'r rechrfinnigh in handclen: want het den Oucrilen gheenfTins gheoorloft en is defa wetenfehap anders,
als rot trooft en ghecilelijck voordcel van dien fich foo
onrdeckt heeft te ghebruycken.
Het dcrde, waer in miflchien wel het mccfte wel-vae- Wrien der
Societeyt, ende den middel om die in haer gheheel fiyidm''
te bewacrcn,
ghelcghcn is , heeft hy gheflclt d'uytfeyndin-i-^
L
ohe

dcr-werf

,
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der

ghe
ghener,die voor het meefte deel oft onghevoeghehjck ende wederfpannigh oft fchadelijck van hantcringe
,

zijn, oft oock felue moeyelijck

aen

den Oucrften

vallen,

ontflaghinghe van
ghefochten fchijn,
hunne beloften door-ghefonden re worden. Defe ontlaftinghe van onnutte perfoonen, hoe wel fy van fom
mighe onwetende ten erghllcn uyrgheleght wordt is

om met een

met

,

,

Societeyt, ende dickwils oock aen die'r
feer oorbaer, iae noodigh. Hoe dick
worden,
uytghefet
wils moet den Chirurgijn een bedoruen lidt affetten, om

nochtans aende

ghefonde het leuen te behouden ? hoe dickwils
den herder een fchaep dat fchorft is, vande refle affcheyden , op dat het de heele kudde niet en doe fteruen.1
koe dickwils moet den houenier de druyue die vunftigh
is, ende den acker-man de brandt-aer die inden fchoof
is, uytmonftercn,om datdenheelen torfch ende alle "dace
nier en bederue? 'tis cen'enckele
verwaenrheyt, het onfoo
dat
al
te
vruchtbaer
is,
kruydt
langh te laeten flaen
door
wordt : in
dat
koren
daer
verfmacht
Avaflen,
'tgoet
tijdts moetmen fijnen hof wieden, eerhy verwilderte; anders fult ghy binnen weynighe daghen noch fchick noch
orden daer in fien. Door gheen ander gebreck en hebbender fommighe Religien haeren luyfter verloren als dit:
want foo de
quaede met de goede vermengelt bleuen, is
den eenen door den anderen (ghelijck't in d'inlandtfche
aen

de

moet

oorloghen ghefchiet) tot afwijeken van fijn plicht en ampt
verleydt. Waerom houdtmen dan defen middel van ons
te bewaeren harder oft
onghenadigher,als dien indeRepublicken ghehouden wordt ? in de welcke den ftraer-fchender oft anderfTins mif dadigh ghedoor wordt om het le
uen van vele andere re bewaeren, ende de
weghen veyligh
en
ganghbaer re maken. Welcke bykans d'andwoorde was
,

van
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Rcdleur in Portugacl, die hy aende Coninghinfoofe
nc
,
gaf
kcurigh was om re wcten waer door de So
cieteyt altoos foo ieuchdigh ende bloemigh bleef fonder
eenighe verwelckeringhe van difcipline ; hy gaf haer voor
reden, om datfe haer onder tulTchcn doet lat:n : want als I

van eenen

"ff"'_

'tbedorucn bloedr ter goedcr ure wordt afghctrocken,ifcWeit"'gheeft het ghefontheyt aen't heel lichaem: ende 'tware wel
eene
groote onbermhertighcyt in fulckcn gheval de vlimme te

fparen.

Dit en is alleen ons
rius een ruftighman ,
uen, foo daer een

ghevoelen
en

niet

want

:

Ioanncs Cla-

Doc~loor inde

rreffelijck Prcdicanr

Godtheyt van Louyt de Societeyt ge-

lijck woordr

'tgheruchte des volcks met een bevalgheftilr, fegghende: Dt lefmtin ingietin ghttn

fchoon

uyt. Humberrus, die

fonden

was,

Tvaeter

heeft

vijfden Generael

was

Erud.

: 'tis noo- J*;ellSvandcr Predic-heeren Orden, pleegh re fegghen
po
lib. c.
dtgh dat de Religie by Tvijlen ghefchuymt Tvorde, op datfe in haere n.j.c. j.
fuyuerbeyt blijue : daermen 'tfchuym niet en Tveert , daer moet
mele morfigheyt tndt muyligheyt Tvefen. Dan klaerr den wijn
eerft op, als hy fijne ghift uytworpt;dan flaer de locht
eerft hel, als de donckere wolcken verfchoucn zijn : als Iudas nu uyt 'tgheral der Apoftelen gheruymt was, doen fey-»
de Iesvs eerft,N« is den Sone des menfebs gheclanficeert. Noytlow. 13
en
faeghdy de Societeyt fchoonder,dan alfle van foodanige
'

o

vlecken, die haer misftonden, ghefuyuert

_

is.

Ende offer miflchien iemandt met alle defe rcdenen
noch niet te vreden en waere, her ghevoelen van Ignatius
en
Xauerius,die fulcks goedt ghevondenende gheploghen
hebben , dunckt ons ghenoeghfacm om den mont tc floppen aen vinnighe kakelaers , die ouer het huyf-houden van
hunne ghebuercn al te mondigh zijn, ende middeler-rijdt
hun eyghen onhcyl niet en bemercken. Sy willen wel dar,
L 1
hoe
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hoe wel eenighe mif-aerdighe Religieufen fomwijleri
door kerckers ende andere ftrenghicheden diemen ciders
,

kennifle en betcringhe van hunne feylen
komen ; nochrans her meeilen-deel van die vaft gheftek
worden, hebben eenen meerderen af-keer vande pene, als
Vande fonde : ende dat het daerom dickwils ghebeurt,
datfe oft uytbreken , en nae de ketters loopen, daer fuick
ghefpuys welle-com is;ofr naer hunne gevangenifleerghcr
leuen als re voren , met groote verar^heringhe vande Catholij eke ghemeynte, onder wie fy verkeeren. De welcke,
waer't datmenfe van hunne beloften konde ontflaen, fou
den miflchien oft hunne falighcyt inde wercldt wercken,
(gemerckt fy tot het iock der Religie ende d'ondeihoudinghe van hunne beloften onbequacm zijn ) oft immers in't
oprechrghelooue blijuen, daerie nu gheenen anderen middel en vinden rot den vrijdom, als door d'afvallighevr.
Hoe vele rreffelijcke mannen ende Religieufen van aneiere
Ordens, feydc Montholon, hebben wy hooren fuchten,.
om datfe defen middel van
uytfpoelinghe ende uytfeynniet
en hebben? Welcke
dinghe
ellendigheyt niet en fpruyt
hunne
maer
inftellinghe,
uyt den iamuyt
heylighe
mer van dele
ongheluckige tijden jn de welcke de ketterije
van onfe mif-flaghcn haere dolingherimmcrt, ende van
onfe vet worpelinghen haere Apoftelcn maeckt. Soo langh
alffer hope is vande krancke lidtmaeten te ghenefen , en
laetmen niet achter van al dar helpen kan ror de ghefondtheyt ende volherdigheyr, oock der ghener die felue willen
uyrgaen : doch als'tquaer nu fbodiep ghewortelt is, datmen't noch met foetigheyt, noch met ftrafheyt en kan beteren ; wordr de Societeyt ghenoodfaeckt met droefheyt
ende medelij den, het ongaef lidtaf te fnijden, om derefte

ghebruyckt

van

,

tot

haer lichaem

te

bewaeren , ghebruyckende daer

toe
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maght ende priuilegien, die den Apoftolijcken ftoel
van Roomen niet alleen
goedt en vindt, maer oock bcdat
t'en ecuwighen daghe onverhindcrt ende 011ghecrt
vcrraindcit blijucn, als'tblrjckt uytdc Bulk van Grego
rius den XIV. met wiens woorden ick defen ecrftcn Boeck in Bulla
dc Conen dtoeue materie gac fluytcn , om te comen totdc blijde
vande
ende
finne-beeldcn
hunne
dkkten.
fey ndt-ghiftcn
Socfe£
Den Paus dan, nae dat hy wcldiep ingefien,ende met rijpe
beraedtflaghinghc dit ftuck van d'uytfcyndinghe doorgrondt hadde, waer op foo vcel van d'onvcrilandighe met

de

ongunft ghefproken wordt, ghebruyckt befcheyWy Trillen dat de maght man uytfeynden moor defen goedt inde Societeyt ghevonden, -mail, ongheraeckt en onghefebent blijue,als eene fake Vangroot gheTvighte
tot haere fuyuerheyt ende
behoudinghe. Die fich mer al dir niet
en laet vernoeghen, moet het wijten aende
ongheftcltheyt
van fijn
ghehemelt,in wiens mondtden wijn bitter is,die
anders fmacckclijckis aen de ghefonde.
grooten

delijck

defe woorden:

Lj

•

Wercken-
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Werckende ende aenfchouwende leuen der Societeyt.

Claudia.

Mercurius

fprecckt.

Hie fas per limcn vtrumqne
Solus habet, geminoque facit commercia mundo.
'tZy of oft neer, 'tis voor den Heer.
——

eertijdts lot gheTvorpen
Outrfttdtn, outr dorptn,

DAtris
btmtl,
Outr

zee en

hel,

feoubevtl.
lupittr, du ttrH moght kiefm,
VVouTo din btmtl nut merlufen:
ZJandt main
feonnt-fihijn
Wit dat hebben

in

VVouTv

hy

heer

en

meefter

zvpn.

£»
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Ntptunus kreegb de baren,
Daer de
groote fchepcn maren,
Daer foo memgh feeylken
fpant,

En

En loopt nae
fijn 'mader -landt.
Tluto dien frverten toncker
Kreegb elaesl een rijck. in't donckfr,
,

Kreegh

rijck\.molman verdnet^
noch maen en feet.

een

T>aermen

fen

En doen hebben
tAen

oock. de Goden

matckander ftraf mtrbodin,

Dattir

feu gaen
palenftaen.

numant en

TJerder als fijn

Ick^alleen magh op de Jlroomen,
Ick. magh Jrvuren door de boomen,
Ick.ma.gh laghen aen een hey,
Ick. magh mmcken in ein Tvey.
Als't my luft magh ick. gaen dTvalen
,

Door des

btmtls guldt

fealtn,

Ick. Tvtit Tvatttr ommt-gait
In lupijns fecreten raedt.
Hier hebb'
Dan

nu

ick\alleen ghetreden:
fee ick. 'man beneden,

"Daer is noch

een

ander man,

Die meel

hoogher mlieghen kan.
Siet, Loiola komt ghevloghen,
Siet, by heeft tTvee arents oghen,
Siet hoe meft

Sterr'lijcks

hy fijn gheflcht
feonnen-licht^

op bit

Hy is bouen hy is onder,
15y den blickstm, by den donder,
,

nu
by Godt:
hem gheen flou

J{u

by menfchen,

Daer

en

is

moor

De
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regelen vande Societeyt en verbindcnop geene fonden.

Vis maxima, fed fine vinclo.
Den

Faeectt

IT T jer naeH
ftatt

eenen

put

Faff

■)

Sander lull-

heildiipTvilfefligh

moeten,

k[atght,en fight :Hetputten heeft meel moeten,
Jt~J.
De kgten is feo fTvatr, den eemer is foo groot,
En aldit putfe-ghttuygh dat Tveeght foo JTvaer als loot.
'tis foo, ah umant heeft den beeltn dagh tt Tvaffen,
De maerte

En

man

dm

morghtn-ftondt tot

'sauents toe

moetplaffen,

mtnden put gaet altijdt op en neer,
En 'tmeyjfen dt ghenoegh al gingh't maer Tvegh
Den

eemer

en

Tvetr-
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daer heeft een
pomp en daer aen komt te douTven,
Het Teaeter bortelt
bednnt te ffouTven:
uyt
Daer is een'
foete kracht', die
langbs in de buys,
Tot hulpe man de maert, ten
dienfle man het buys.
Ick. laet den Thilofeoph met de Naturaliflen
Maer

Ti>ie

,

,

JenJeeuTv

feeeft

Hier onderfeoeck.man

doen, 'ken magh gheen tijdt merquifien.
iAl lagh ick. noyt ter fechool, al feh'ijn tck. oock
Vatplomp,
Nochtans tree k. ick. een' leer', ter
Tvijltck.treck.de pomp.
VVanneer dengbeeil is mot, met mande
ftlu're beken
(Die uyt een leeuTvcn booft oft ander monfier leken)
Maer md man drift en
treck., en Vol man goeden Tvil,
Het T^'aeter
loopt by nae, al ftaet den pomper fill.
Nut dat ick\bitr
mifprijs man noodt ten dcughdt te maeckfn,
Ey neen, de boet en fhull fal dunen ons moor baec-ken.
Dat bootf man
noyt enfaegh Tvaer dat by henen dreef,
"deelftyldcn uyt den flroom, meet liepen buyten fchreef.
JMaer den
gheaTvonghen Tvil, en de ghemaeckte meruen*
Die hebben dit
ghemeen, men feetfee dickjvds fleruen:
Als

liefde iet ghebiedt als liefde gheeft een Tvet,
Tvordtfe fender fclmlt en fonder boet ghefe't.
De Son en Noorden
Tvmdt, die Tveddin eens tefaemen,
VVie dat den landt -man
J
feu met meerder kracht en praemen'
Den Noorden Tvmdt die
fee, hy duyckten in fijn klcet,
Maer
Tvterp den mantel af, feofeaen het Tvorden beet.
T>en haghelmet den
morft, den Tvinter met fijn mlocken
En deden
gheen gheTvelt op defeens landtf mans rocken:
Een foete
firail der fen is flercker als de kpuTv,
En doet den landt man doen dat
f
hy met'doen en TvouTo.
Och iae, de
meefle kracht Tvordt liefde toeghefchreuen:
Gbeluckjvh die door haer Tvordt feet kens
aengbedreuen.
tAls liefde praemt het
hert, foo raecket al om door:
Een peerdt dat it ter
handt, dat loopt oock. fonderfpoor.
,

Soo

'

M

d'Acr-
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Siet

voorfichtigh.

Be te r

perimanr, pereant.

s

fy

K^ils wy.

hoe dm blickstm fchiet daer bouen uyt de

Siet hoe dat onder

ons

IESV.

Toolckm,

flaen grondeloofe kale ken,

'tGrammoedigb element dat tuymelt op en neer,
En gaet fijn ganghen been, en pail op Trins noch Heer.
De maflen en het Jeyl, de kabels met de touTven,
En konnen dit gheTvelt niet langher ToederfouTven:
Wy drijuen opghenat daer is gheen hoop' moor 'tfehijr,
Het moet tt grondegaen, oft berflen op een klip.
,

Wat

H^T
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doch al baten

fal
tempeesl
goudt man Mexico, en al de filu're platen?
Den blaeuTven
indigo, die uder acht feo groot,
,

Tvat

ons

Het

ilaesl aen ons de merToe man at doodt.
eens een handt;
hier
fa, komt hier, fechippers gasmen,
Saflughs,
is
noch
is't dat Tvy
daer
komt;
Ey,
hoop',
'tfechip ontlaften:
Hit
fehip fal opTvairts gain alis dt zee ghefloort ,
Is't dat Tvy het gheTvight maer florten ouer boon.
T>aer dnjft de coepman/cbap , daer gaen deftjde-balen,
Die Tvyjoo men' man buys, op Vremde kuflen halen:
Gheen peerl' en is foo fechoon, gheen goudt en is feo root,
Die fit,

Daer is

gheen bidden moor, 'tmoet uyt in tijdt man noot.
en
feet hoe dat Tvy beuen,

ghy die feaet op (Irandt
Is't dat
ghy Tvel aenfchouTvt,
En

,

en

acht

neemt

op

m

leuen,

Ghy zfjt in 'tfelue fehip, gheeft ons doch mry de handt,
Men
lijdt Tvel febip-braeck. oockje midden op het landt.
Het leuen is een zee mot flormen en mol baeren
Een ughelijck. is uyt om koflelijcke Tvaer en:
En packt daer goet op goet, en flelt daer lafl
op last,
En midden in bet goet
light hert en feel ghetafl.
ZloorTvaer 'tTvordt dur gbekocbt, daer ghy moor bliifi te
pande,
Daer ghy moor gaet te grand' eer dat ghy eens kondt landen:
Of feboon den cargo Tvaer man enckel goudt dat blinckt,
De rtys dit is bekaeyt, is't dat den meefler
finckt.
Soo danfs't dat
ghy moet door eenigh onTveer mairtn,
Witt dat m lijf infill zjjn mry de befit Tvaeren:
Verlusl ghy ghelt en goedt, 'tis Tvaer ghy laetter Tvat;
Maer Tou hier
gaet te grond', mtrlitH den meeflen fchat.
d'Armoedt dan die raedt oris hier in defe batrtn
Dt laflen man het
fehip doch met te Tvilltn fpairtn:
Wugtlt in goet verfmaedt ter fielen falichtyt,
Dufejlt nocb njck,gbenoegh nae de langh' ttuTvigbeJt.
,

,

,

M

1
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-[L ""f?ghel*'e»>
Hoe Itcbter gaen.

Liber abexuuiis.
bemels

baen ,

al die enghe Tveghen,
daer
gaen,
iskimflin gheleghen:
dan opTvaerts been met
packmen flacky ghela' en?

DEsVoorifoedighfieyle

in

en

te

Wilt ghy
Elaesl met d'eerflen pets foo fult
ghy blijuen (lain.
Het is alte
merghiefs, ghy fult Tveer neder daelen,

Ghy fult mtt feulck. gheldim gheen prijs oft eer behaelen:
Denfevaeren meulen-fteen meel eer om hooghe mloogh,
Dan dat ghy met m
pack, gheraecken foudt om hoogh-

Elms
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in den

bereydt, fat
Tvagbtn,
moght by met fijn mantel met hem draghen:
'tis altefrvacren mracht, de raeyers zjjn te teer,
Door'tmmfte aerdfeh ghcTvightfeoo malien fly daerneer.
En ghy dom-fennigh mtnfcb, die nut doet als Vergaren,
En trotfee buyfen bouTvt die d'hemelen mcrmarcn,
'tZijn kercktrs dit ghy maeckt, man marbtr in man toets,
Waer in dt fide Tvordt ghemangben onverhoets.
G'bebt kleeren ouer hoop, daer magh mnut ont breken;
Tvas

Z\ochtans

en

nu

en

,

zjjn haer oude treken:
al dit ghetuygh dat dient V moor ten net,
Waer door aen't eel ghemoedt hit opgain Tvordt belet.
Dat boos en
liftigb goudt , dat maeckt feo fevaere banden,
En boeyen aen het been en kfttns aen de banden.
0 'tis foo groot
gheTvight ! 0 'tis foo frvaeren tail!
En daerom hecht het V feo aen de aerde mafl.
Siet, molght Eliam nae laet rijekdom, laet 'tat mlughen,
Dit is der Tvereldt aerd, dit
En

moort s

.

,

,

En

roept

:

Onnutten

ZJerfoeyt
Al
Dan

al

Tvat man

lafl ghy fult

my nut bedrughen;
hier is, 'tis al
verg.tnckelijckj,
d'aerde komt, en is maer enckelftijcki

Tvat

los

en
mry V tot dees reys begbeuen,
hoogh, en nae een eeuTvigh leuen:
En feet dan eens omleegh nae defe muyle eerdt,
Enfegbt Was defe clomp Tvel feo meel arbeydts Tvcerdt?
VVaerom den menfeb doch flaeft! Tvaer dats' hun hert opfetten!
'tis al maer
ijdelheyt is datme'r op Tvilt lettcn.
En hoe ghy
hoogber komt, hoe datfal kfeynder zijn,
kens
Allenghs
fal aen m Vergaen dees malfeben fehijn.
Wel aen dan Tvie
ghy zijt verlaet al defe banden,
€n peyft, ick. moet Tvel haefl
gaen nae de done kin landen:
Staetghy bier dan gheboeydt,elaes 'tis dan gheen tijdt,
Doet 'tnu, oft mmmermeer gheraeckt gh'v banden
quijt.

En

meuglit ghy

tr acht en nae een

:

,

,

,

M }
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perdere lucrum
*

eft.

profijtelijck.

4"
(.

™y»fg^>*>
gbevijcht.

Zr we/

mifcher die bier am din kant
fijn mifech-roey inde handt,
eAl is't em rond en ZeeuTvfehen kntcht,

DEn

Sit mtt

Hy is nochtans nitt al te Jlecht,
Hy Tvttt hoe datmen met Tvat broodt

Vifeh mergadert in de foot:
Terflont foo ifjer noop op noop,
D4 mifeben jTvemmen ouer hoop.
Den

En
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maeckt hy dan

een
mifebken matt,
fenoeck. die peyfl ick. hm ft gaft,
Enjlockf mtt 'tmifebken oock. den haeck\,
Een dieren pr'ijs moor
kleynen fmaeckj
Terflondt acht hy fijn roey om boogh,
En fiet den fnoeck.au
light m'tdroogh.
Segbt nu, by gheen merflandt en heeft,
Die moor eenJhoeck.ttri
Tvit-Vifeth gheeft.

T)en

Hoe is de

Tvereldt

met

merbaesl,

ieder niet en raes~l,
Wanneer daer teTvers Prins oj't Heer
Hoe

flaet een

Leght gheldt, en goedt, en tit el nttrf
Wanneer foo hier een Graue
foon,
Oft daer een docker rijck. in fchoon,
Z-'erfoeyt de Tvereldt met haer pracht,
En dat een ieder foo
groot acht)
T>en mader die

n

groot

in

eer,

En fijnen

rijckdom TvaB noch meer:
En daerom laet
hy aen dit kfnt,
Dat by feo Tvonder heeft
befint,
Al dat fijn Tvjfeheyt heeft
mergaert,
En peyfl, fy Tvordt nu Tvel
ghepaert,
Ooc\met de rijckfle man de fladt,
Een

ieder let doch op den fechat.
met de 'moet,

Maer fey treedt dit al

D^och feet

met tins

naigeldt oft gott.

Matr Tvaer om is't doch datmen laet
Dm

rijckdom

'tis

om te

'tis

om

,

ctr in

Tv.nnen

groottn ftaet)

meer en

metr,

krijghen grooter eer:
Want moor een handt mol
gheldts ofgout,
ZJerkr'tjghtmen naemaels hondtr-fout.
te
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HocfatopumelL

luttel

te

vreden.

SjgL*

Tvaer Tvordt het niet gedreuen!
menfebs onrnfligb
Het taegbt gheduerigb aen, feoo't hem komt te begheuen,
En tracht nae gbeldt en goedt en daer en is gheen rufl:
Den honger noyt merfaedt, den dorfl is noyt ghebluB:
'tSyfibt altijdt meer en meer 'ten mrtts~l noch hoogbt Tvinden
Noch onTveer opdeztt, als't rijckdom flechts magh mindtn:
Al pet het moor fijn' oogh etn heele mloot mirgacn,
Den fecbrick, die is terftondt oock, m it 't tempeeil ghedaen.

DEs

hert

,

,

/

En
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aL't al is gbcTvonnen,

komt den mreckaert aen

,

en

feyt:

'tis

maer

begonnen,

Mijn dors! is euenfel, mijn honger euen groot,
Iae groeyt noch daeghlijcks meer tot inde bleecke doodt.
'tis
foo, dat is den aerdt , gheen gout oft flh're mijnen
Sal m ghemoedt moldoen, m dorBfal noyt merdTvijnen.
Men feyt, een gierigh hert dan eersl niet meer begheert,
Wanneer de fchrade doot merVult den mondt met eerdt.
Ignati Tveerde pant , Loiola grooten Vader,
Die ons hebt moor gbegaen, die ons leydt alle-gader,
Die eersl dees (fompagme hebt op de been gheflelt,
En door befonder jonfl
ghehraght in 'sHeeren meldt;
tAls ghy m lenders feyndt nae al die mremde landen,
Een macltken aen den arm , een flocksken mde handen,
'tZy nae het r'ijcke landt man den Oofl-lndiaen,
Oft Tvel nae Mexico daer al die mijnen flaen;
VVat is hun mracht enTvinB Tvaer fy meTvederkomen,
En legghen moor m neer , en moor den Stoel man Romen?

filuer iste flecht, het goudt en is maer eerdt,
is dun
grooten lail en arbeyt met eens Tveerdt.
Xauier
daer gaen met Tvonder mracht gbeladen,
lck,fle
Kan dan eenjrvarten Moor een
hongrigb hert merfaden?
Is ditm rijckeTVinB? is't dit dat
ghy feo iatght)
En foo't ghtvanghenis metfulcke moeyte
draegbt?
Het
Het

Dit

is

Dit is

Dt

den echten aerdt , dat is daer Tvy nae trachten,
din buyt allttn in
prijs dair Tvy nae Tvachten,

feel: met defen oogfl ghelaen
t'buys en moor ons Vaderflaen.
flock, is goet om me te reyfen,
ZJoor die noch gheldt noch
goedt maer Godt allien en peyfen,
Gheen pack,, oft frvaer behangh,
gheen rijcke Tvijfil-brief,
Want d'aermoede alleen die is alons gheritf.
Tvinfle man

een

Soo gaen Tvy mrolijckj
Een mailtktn mtt tin

,

'

,

N
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d'Aermoede is onbekommert.

Aliuneic
A

pafcitur.

-j

Gheen fatghcn.
Voor

morghen.

feh'ijn ickjhier feo maB at! ben ick,m ghefloten,
S00 "®eet, dat my ditftot met tins in heeft merdroten:
Jf3
fC^%
lck.fprmgh, ick, fingh, ick, k[ap, ick_fpreeck_ een ieder aen,
Een ieder die my fiet, blijft moor mijn keviftaen.
tAls ick, nocb mloogh m't bofech, mocB ickjnijn aes gaen haelen,
En feoeckinfep'ijs in't Tvddt, langh* berghenen
langhs daelen,
En
kreegb uk, dan op' t laetft een fleck, oft muyle pier,
Dan Teas uk, mol man
mreught, dan maeckt' ukgpede tier-

Denps-

L

,

'■
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leeftck, fender forgh, ick,fpreeck_gheleerde taclcn,
Ick, fluyt een luBtgb ludt den knB can my noyt faeltn,
Mijn heere ben ick, luj] by moeydt my als fijn kindt,
'tis al moor Pcrroque Teat luffelijcks men mindt.
Gbelooft my Tvie ghy TJjt, 'ten \ijn maer micfee droomen,
Oft kinder- bietebauTvs die moor d'aermoey doen fehroomen:
S'cnisfooli(lijck,niet,f'endrtygbtgbnn honghers doodt,
V^u

,

fur noch leefife fonder noodt.
En
feorgh in Tvatr toe al het reyfeen)
En altijdt op bet goedt en op den kpB tepcyfen ?
Gaet, reyB <mry daer ghy Tvdt ,gaet feeckt mry daer ghy kunt,
Die d'aermoey koos moor goudt die kocht oock, fonder munt.
yirel fal dun grootm Godt de mogelkens oock,fpijfen,
En aen den fellen leeuTv in'tTvout fijn coB aenTvijfeen ?
Iae daer en is niet een foo flechten Tvorm dit mroet,
Ofhj en mindt fijn aes, en Tvordt daer me gbevoedt.
En feat hy moor de fejn, du't al om hem mcrfmaedcn,
Nut altijdt zjjn btforgbt en moor hen zjjn btlaiden?
Gh'tn kentv "Vader niet is't dat ghy daer moor mrteB;
nAls't al verlaten is danforglit hy aldermeeft.
Wel laet den coop-man gaen nae al die mremde kuflen,
Het moet, elaesl het moet, een gurigh hert Tvel luflen
Tegaen nae Ooft nae Wefl te Tvater en te landt,
Iae dukrvils flellen oock, fijn fid en lijfte pandt.
Gaet been dan Tvie
ghy zjjt, en moight m by die fatten,
Die met de km^trs Godts m met den aermen fpotten;
IMet met ben ick, te Vre in aermoey mind' icky al,
Dat my noch eer, noch ftaet noch rijckdom
gbeucn fed.
Als't hert maer Tvel gheruB moor Godt en al de menfchen
Magh leuen fonderfechuh, dat is dat tck, kan Tvcnfehen:
De reft fal Godt
moorfien, dat is doch fijnen aert.
Godt
betrouTvt die is gbenoegh beTvacrt.
1)iejich op
Alhceftfe met
Tvatr tot

een

,

al dt

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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gheeft luyfler.

Demefuperflua, crefcer.

<

ffk dan meer nttt
i^flfl' it- ghefnut.

ghy hier defe ketrsfitt outrmlotdigh roocken,
Als ghy flit dat din ditfhatr oorfatck is Vanfemoocktn,
En als ghy dan noch fitt din fenutter inde handt,
Ick, bidd' a> gaet dan noch Tvat merder met 'tmerflandt.
TerTvijl de ketrsfeo brandt, feo hanghen indefeeten

ALs

EnKtyfersop een doick.cn Trinctn afghemaelen,
Datr hanght den r'tjcken mreck, merfmoort in ouerdaet,
En brafl ghtlijck^ een fev'ijn, enjlockt als eenen mraet.
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t'eenemael in't

duyfler,
ghitntn luyfltr,
is man fijn glans berooft,
Om dat
doncker keers den feh'ijn gheheel merdooft.
En eer ghy dit kondt fien den duf die aunt
ghefneden,
En Tvat ghy hebt ghefnut, dunt met din njoit
ghitrtden.
De ketrs, en etnjraty man heeft ieder in't
gheflcht,
Wie dat fich noyt enfnut is
fijn eyghen licht.
'tEn is met eer
dat
aerd'
ghenoegh
gaet aerde heuen,
Wie hier fich toe begheeft, die moedt
fijn keers mot dieueni
d'Armoede doch alleen alis't fy
at quijt,
Sy houdt den meeften naem,fpijt al de gheen die't vt.
Daer Tvas feo
menigh VorB daer ieder 'moor moft %yghen,
Diogenes die Ltgh
reepen en in duyghen:
En fiet hun naem en faem
light in bet felue graf,
En man dm
Vhilofoopb fpreeckt heel de Tvereldt af.
*Al Tvas lob rijck, in mee, al had by
menigh kernel,
mits

nu

Men

fiet nut Tint fy zjjn
lat felf hit
gouTve leer

,

s'tn

htbbtn

em

in

,

nu

,

in

d'Aermoede doch alleen

merhief hem

tot

den

hemel,

D^och Tvas oyt feo bekint door kmdtrs mil ojt fechat,
Als dotn hy mol man zutr
op fijnin mefl-hoop feat.
,

duyutlfnutttn htm
gingh lob heel ontblooten;
kreegb meerder fchijn, hy merbrandt fijnpoottn:

Den

lob

,

en

een

En

het

en

dat de fen opgaet,
Ooflendandt,
dat
nu lob het tTcetdt licht
Daerfietmen
Tvelflait.
Wat bait dat
mmigh mtnfch magh goet op goet gaen eruent
En leutn dickjvils atrm, om rijck. tt
moghtn fleruen?
Als d'uyt-maert is
ghedaen, en datmen met meer luyt,
Dan is bun naem en
faem dan is hun fackel uyt.
Gbelooft het mry moor Tvaer, Tvie dat dit oyt fult lefeen,
Dat ghy
hier befheedt, Tvat man
feoudt ghy met Tvefeen?
in

Tvaer

,

m

Stelt dit eens onder m, en maeckt m bur Tvat
quijt,
Hoe ghy hier meer
betretdt, hot dat ghy groottr

zjjt.
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der Religieufen door beloften verfekert.

Canitis furdis, canitifque ligacis.
VViefe maer boon.
Sluyt tevve Jlnncx
w
Afoet ouer boon.
By Aieereminnen:
\T\T At baete't datmen in een fladt

TZrandt-eemers
En datmen

en

brandt- leeren

hadf,

perijckel trock,
De aldergrootfle florme-klockj
Wat baet dat umandt feylt in zee)
Hy moert fijn eyghen moncken met;
Snfehoon hy Verr' is van het flrandt,
in

Hy draegbt mier dat in't

Tvater

brandt.

ZJhJfes

HET

I.

BOECK.

IJlyffes

die

OPGAENDE SOCIETEYT.

Tvas

cerfl bemreefl

I0y

,

Voor donder ,

bluksem en tempetBT
Hy fchroomdc moor cm bollen vloet,
TXie
En

feyl en maflen febeuren doet.
fiet, den Tvmdt, en ftlltnflroom

T>u hul

Neptunns inden toom,
1>e zee, die eerB onfluymtgb Tvas^
Die
feo tffen als ghelast
En

light

afs't perijckel is

ghedaen,

D*tn mrttB

by tirft ttgrond' te gam.
Hy boort dtr Meeremmnen-fanck.,
Hy hoort daer by der fenaeren klanck,:
Wanneer den mmcker 'tfeottfle- fluyt,
Dan ratckt din

in de muyt.
den
Hy gaet
grooten mafl,
En bindt fich daer met kabels <maft.
Al Tvaer't ghy als een Spaenfecbe kratckj,
*Al fepooght ghy mier als eenen draeck^
Al tofie ghy een heele fy,
Al Tvaer't ghy teghen fecheuten mry;
Is't dat ghy defeen fangh aenhoort,
GheTvis ghy fpnnght noch outr boort:
Is't dut am, m ems klampt dt mm,,
Ghy mott, claesl ghy mottir in.
VVant nut tn mlamt foo als etn htrt,
VVanntir hit feet gbeblaefeen Tvert:
En Tvie dat nut ghtbondtn is,
Weet dat die half ghevanghm isy

mogil

omtrent

dickyds achter 'tkort ghcluck,
Schuylt meeflen deel tin langhtn druckj
En

De mreucht is

Iae

amen

maer een
treungh fpel,
roockj, befletmen't Tvel.
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Rubusardensincombuftus.

Moyfes
EErGheroeptn

Godts

{ f0"der Uet,

Propbeet,en leydtfman Van fijn Volclun,

dit ampt Tvurdt uyt des hemels Tvolcken,
En moor den Coningh quam, giTvaptnt met die roey,
Die Tvater, vier en locht en aerdfloegh inde boey;
tot

Soo

leydde by fijn mee, een hoop onnoofel fchaepen,
ouer al
langhs Tvegh den meylen koB gaen raepen:
Nu Tvas
hy ditp in't milt, nu Tvas hy am dt kant,

Die

Nu

daer hit

Teas

btfeeyt, nu datr bit Tvas beplant.
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hier, nu Tvedtr datr,gatt by omtrent dt htyen,
by Tvect dat liefft fijn lammerkcns gaen Tveyen:
En offer ergens een blcef acbter d'baghe flaen,
T)acr feeyndt hy fijnen hondt, die brengbt dat Tvedcr aen.
Als hy dies befigh is feo fact by op fijn oghen
Terflont fiet hy een licht den bracm-bofch inghemlogben:
En hoe hy langer feet 'tis rondom mlam en mur,
Doch euen Tvel 'ten fehaedt de doornen met een per.
Dcnbraem die houdt fijn might fijn groenbeyt en fijn kracbten
Het mier en heeft gheen maght, iae moet datr in mtrfmachtm.
Dns laet hy 'tVee alleen en haeB hem om te fien
'Dees feSiadeloofee mlam, Tvat fy heeft te bedien.
0 Tvat een
groufaem mier, Tvat genflers, en Tvat Voncken,
Sittm uyt tin dtrtil mm, uyt d'oogbin die daer loncken!
De lonckheyt flaet en loert, en raeckt terfiondt in brandt,
Soo licht comt domme uught en maeghden-eer tot fehandt.
'tis Tvel een mremde feaeck,; 'tis Tvaer, ick, moet belijden,
'Dat defen braem-boflch dert met mier en mlamme firijden,
En 'tmtnfle nutghekrenckt, blift heel en euenj'ris,
zAls groene Tvilghm flaen in't midden man het lis.
Maer 'tis gheen minder kracht, 'ten zjjn gheen rnind're feaken,
'Dat beet en itughdich bloedt fijn flnneduB kanflaken,
Dat longhman in
fijn hert kan bouden defe Tvet,

Nu

En datr

,

,

,

,

,

,

'

Verdoouen Venus mier, dat hem de mlam met let.
Stondt Babel met merfebrickt, doen fey ftgh in den ouen
Dry lenders onverfengbt in 'tvier den Heere touen)
De ■mlam Tvas als ten douTv, en hoe de kool meer bloos,
Hoe datfe fecheen am hen
gbtlijckcr am een roos.
Wet aen ghy feuyu're uught, mirakels -man de landen,
'tSp'ijt dertel Venus kmdt, dat ghy ontgaet fijn banden.
Staet maB aen Godt
gehecht, en met dun feeten bandt
Vanfeuyuer maeghden, min m hert aen hem merpant.
O

Een
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Een
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fuyuer
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1

Affimdat

hert verbeek Godt.

mens

tv

cafta Deum.

f Hier IpceltaUnbults

j

fetttn morgbtn flondt,
ick,my Tvat ledigh mondt,
Ghtngh uk,treden aen dt kant

OT

etn

Soo

Van het groen

gheklauert

landt:

Op den boordt man een riuur,.
Die daer maecktt feet getter,
Die daer dTvaelde met haer fir oomOm de Tvortel man etn boom.
Aen
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Aen

de kanten

Hier

Tvat

Maer het

Of het
Of het

flondt

dicht,

m
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riet,

elders niet:

Tvater Tvas

eenen

Tvat

ffieghel

foo daer,
Tvaer,

den fldlen mal
Waer merandert in criflal:
Want de grondt , foo diep hy Tvas,
Kond' ick,fien als door etn glas.
Als ick,dan daer fat omtrent,
Quam de fen daer aen gherent,
Met haer peerden altemael,
ieder hadd' etn goudt ftratl.
Aen den
Tvaghen Tvas gheen bout,
Noch gheen ijfer , maer al gout,
Goude ftrengben , gouden toom.
Al dit feagb ick, in de flroom:
Iae

met

mijn

teer en

kranck,gheficbt

Kond' merdraghen al dit
Sonder dat my glans oft

Maeckten

licht,

febijn

eenigh ooghen pijn.
Hebdy, mriendt, dit Tvel ghevat)
Gaet niet deur ofleert noch Tvat;
t'Geen ghy man dit Tvater leeft,
Eygent dat aen uTvtn geefl.
Soo Tvaer is een fuyu're
fiel
T>u daer in ghein fmttttn mill,
Schoon fy oock, man liefde queelt,
Segbt, dit is des Heir in betlt:
VVant etn fuyutr tttr
gbtmotdt
Godt mtrbitlt en g'lijck, den vloedt
,

Toont

At

aen

Tvat

in

die omtrent hem gaet,
den hemel flaet.
O

z
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Fecunda mater

is vruchtbaer.

fuyueihcyt

,

.

r

CMacqhden

-vrucbt

gaudioru,^«ff./.S.to»/.c.n.'|//y^;(/(,ryj(f/,^

Atris dengtylen hoop man een dttl domme menfchen,
Die daer heel daegen langh om 'irouTv en kinder s Tvenfehen;.
Die feggen dat gheen Vreucht ,rwch oock,gbttn Vreuchts gelijcki
Elders gbeuondenTvordi As in het houTvclijck)
Ick,Tveet, aen ecbten fiaet is man Godt hoogh geprefen,
(klmckr,
En hem is bouen dat oock, blijdfchap toe geTveftn:
Doch fiboon men bruydloft bout, enfebenckt,tn drinckt en
'tEn is met altijdt gout, dat fechoon moor d'oogen blinckt"
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heeftmen noyt gbefien, dat op het eynd man 'tfftlen
krijttrken ghmgb flam inplaetfe mande melen?
Het Tvitte-broot is op, daer r'tjfi femtijdts gbititr,
Wu qual'tjck, is gehoudt, heeft hier fijn mage-vier.
'Datr isgttn murder tuft als Tvel den lufl te fehouTven:
Dit is bet maeghden deel, met moor de gheen die trouTven:
Die hebben mttrdtr mrtucht oock,op een maent alleen,
Als Tvel heel iaeren langh die leuen m't gemeen.
Siet ghy den maeyer Tvel, Tvat fal hy al mergaeren)
Hoe dicht ftaet heel het melt, hoe mot zjjn al de aeren)
Het is een mruchtbaer iaer hy Tvint nu aen fijn huer,
Want met em haluen oogB mult hy de hcelefechuer.
i\laer fiet het teecken tins, Tvatr ondtr is molTvaffen
Dtgroott mruchtbatrhtyt dit hy terflont feat taffen:
Ten zjjn de TTvedings met, bet is het Maeghden licht,
Alsfy is by defen, dan flfeelt hy met deficbt.
'Dit is het finne-beeldt dat fal m onderTvijfen,
Wat mruchtbaerheyt dat kan oock,uyt den maegbdom rijfin:
Want daer is Vrucbt,en uucht/nen drinckt daer altijdt Tv'ijnt
ZMen kan doch in den gheefi Tvel biter mrolijck, zjjn.
MenTveet hurVangeen Tvugh,van mat ,man maer t, van memmen
(•~Du oockjrct Tvildtflt htrt in korttn tijdt Tvel temmen)
Men Tveet bur man gheen flab, noch oock, man gheen begijnT
Nocb man geen kinder-bed, nocb vanghttn arbeytspijn.
Doch ickjoop hier tt brtedt,'ken fal nut mtrdtr Tvijcken,
Ick, iveet dat tt-ftand molt moor maegbden-palm feyt firijeken.
Want Ton heeft oyt gefun, dat Tvaegenfeo feacbt net,
T>u fomtijts hier oft daer niet em k[tyn fiootken het?
Wit mrouTv in kyidtrs heeft die moet geduench Tvoelen,
Hy is fijnsfelfs niet meer: en dit if mijn ghevoelen.
Mjfchien een Tvulpfeb gbefeel /preeckt bier a! anders af,
Maer als het mercken droomt, dan is't altijdt man draf.
Want
Het

,
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Quid.

fuytierheyt is vijandt van de ledigheyt.

Otiafitollas,periereCupidinisarcus.
luuen

SVs,flit fy

{ jjjjjjjjf

Qupido, 'tflait tnlijck,foo

Is't dat m motdtr boort,
fyfal

m

tt krijttn,
feeker fmijttn:

datttr blijft matr hangin eenen traen,
GbeTvis fy fal m noch doen mroegher
flapen gaen.
hk, Tvect Tvel Tvat mfchort, uk,feouTvt ten eerften raden,
My dunckt m coopmanfechap die hibbmfy ontladtn:
En

Din

ksker en den boogh, 'tis beydigoeden buyt,

En Tvatrdt

ghy

nut

naeckt,Jy febuddm m noch uyt.
V mot-
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HI

doncker,
altijdt tuffchen
matght oft by tin Tvctldtch toncktr.
Sygteft m daedt en raedt, fy feyt: Gaet Tveerde kindt,
Ick, Tvenfeh m langhen nacht ick, Tvenfcb mfltrcktn Tvindt.
Ghy komt op dim mott, in mttnt hur in tt fluyptn,
Matr ntm, mm kent mTvtl, mm Tvett noch van m Jluypen.
Ghy zjjt hur heel merdoolt, och dit is al te klaer,
Voor m is geen quartur ghy brenght merboden Tvder.
T)en eenen neemt dtn boogh, een ander gr'ijpt de pijlen,
En Tvat nut brt kin Tvil, dat kluuin fly mit bijlm.
Sa boefken gheeft het fcboon 'ghy zjjt nu moeder-naeckt,
En fiet man ttTven boogh Tvordt nu een roey ghemaeckt.
Leert eens, feo Tvu daer flee dn fijn hooft in alii gattn,
'Dat du datr man fijn hayr, en man fijn huyt fal latin.
Wat bait btdrogh in ItB, datr al v kracht aen banght)
Het Vosken is TvelgauTv maer
gauTver die het manght.
Wie dat fich befigh houdt, en kondt ghy gheenffins Tvmden,
De
ledicheyt alleen is moeder mande fin den:
(gaen:
Gaet kfaeght VrouTv-Venus dat ,ghy
meught Vry t'huyfrvaert
Aen eenen fleen die rolt en Tvafl geen onkruyt aen.
Op een die ledigb is moet ghy pijlkcns fl'ijpen,
(Doch Tvie dat danffen Tvdt die danfl oockjfender pijpen)
Ghy hebt al bettr kans op dw zjjn luy en ftil,
Lonckt daer feo langh 'tv lufl, du raecktmenfeomen Tvil.
Gaet by de domme uught,
gaet by de lege danten,
Die manden morgen-flondt tot fnachts toe lanter-fanten.
Daer zjjt ghy meefler af, die hebt ghy in m net,
De Vuylicheyt is baefl in eene
pels gtfit.
Matr oft mi liefde bloeyt den turner en denfomer,
En oft ghy doet gheTvelt; ghy Tveet Tvy zjjn al mromer:
VVy trotfen al m maght, boogh, pijl en boeuery.
Etn flatdigh-btfigh hert is teghen febeuttn mry.

Enfttcrt m

tot een

m
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maeghden fiet dit kindtr-fftl,
htbdy tijdt, btfitt hit Tvtl,
En Ittrt tins uyt mijn ongtVal
Hit gtnt dat m dienen fal.
lck,blies hier met ten pijpken op
Etn bobbil uyt het feepe-feop,
Etn itdtr fey, Hoi moy is dat)

KOmt

,

En

En is dit

maer een

druppel
[r

nat)

Het
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heeft fijn licbten hier
ofi't tin kleynin btmtl

en

UJ

daer,

Tvatr,

lck,feggb'tr btrgen aen een fey,
lck,faogh'tr boom en op een ry,
Em al dit feagh tck, alfoo k[aer
Als of't daer m gbtfebildcrt Tvaer.
Maer fiet feo rafeb als ickji grtcp,
Soo mloogh my in mijn oogb de ftp:
D^u klatgh ick.. tn ick, tier tck, krijt,
Ick, berfl fchicr half Van enckgl firijt:
lck.feg, Had noch een rouTvtn gafl
Hur aen mijn bobbel tens getaflr
,

Ick, lut my paeyen
ben

met een

Tvoort,

ick. bttl gtfloort.

foo
fiet, ick, quam datr qualijck,aen,
En eer ickjTvifl let Tvas gedaen.
Doch Tvat ic^ky*' °fi met en k^'
lck,btn hit htttgtnotghtjen quijt.
Nu hoort tins, maeghden, defe leer,
Mm vindt noch fideke kn^ers mcr>
Die fpelen met de bobbtl Tvel,
Maer 'tTvort tin laetflen katten-fptl:
En Tvdt ghy Tteten hoe het gaet,

Maer

nu

VVant

komt
(VVant raedt nae datdt
Etn bobbtl, tn dtr maighdtn ttr,
Zijn alii bty al tutn tttr,
dit

tt

latt)

hit mry, 'its kr^nck ^aer,
En datrom komtfe met te naer.
VVant hot dit ttrft-matl clairdtr blonck,,

Gbtlooft
Hot

datfe natmatl vuyldtr flonck,foo Tvacht m moor mtrdrut,
is tin kruyd'kjn ratckt wy nut.

Datrom

Hit

p
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fuyuerheyt fonder

Vapor rapitomnedecus.

vlecke.

{%£%*»

mill enflam datrnitt moor fipugels ganfche

dagen,
'tfpeten man tTvee kragen?
D'een poeyert, en blancket, d'eengomt, en krolt, en draeyt:.
Die meel moor fipugels flaet, Tveet dat fyfelden naeyt.
Ocb vondt men eens eenglas, dat onsfeouTv konnen leeren
VVat datter in het hert noch al hanght te frifeeren!
Veel gaen gelijck, een pauTv in fijd' ,fluTveel,fetijn,
Die mijfchtn in de feel feo muyl als merckens zijn..

HOe

Om

een

paruyckjdleen

,

om

■

sy
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Sy doen ghelijck, dit kmdt dat Tvou eenfpiegel houTven,
Om

daer fijn Tvitte fineeuTv,

Het neemt

En

hem

fipiegelt Tvat

Dan

en root

115

corael faenfibouTven.

fijn handt, daer fit den krollt-bol,
by magh, en fietfijn buycksken moL

in

fiet hy op het root man alle bey fijn Tvanghen,
'tScbijnt dat op elcken kant een roosken is gebangen,
Dan
fiet het fijnen mondt, dan fiet het op fijn km,
En
merckt,feo draey by lack, daer komt een kloofken in.
Dan
fiet het fijnen hals dan fijn ijuoore tanden,
En dan
fijn goudt-geel hayr, en fijn feneeuTv -Tvitte banden:
Dit feet het al temael,
laeftelt nocb mondt aen mondt,
oAls of daer in't gelas een ander
knechtjen flondt.
Elaes I ter Tvijl hy kuB, den afeem
comtghevlogen,
En feet, den
fpugel Tvordt terflont heel ouertogen,
Den luyBir
iffer af, fijn root, fijn goudt-gheel hayr,
En fietmen met te meer dan
oft daer nut en Tvaer.
Hy maeght Tvat met fijn handt, en fiet daer door fijn locken,
Hy fiet fijn aenficht doch met flucken, en met brockfn,
Om dat den
fpugel maer een Tveynigh is bedouTvt.
Hoe
baefl is utgedaen dat al te langh berouTvt!
Ocb lonckfeyt, Tvat
ghy doet, den$afem moet ghy fichouTven;
Is't dat
ghy dit merfuymt, het fed m eeuTvigb rouTven:
E.en kleyne
mochtuheyt een domp, een Tveynigh nat,
Reneemt den heelen
glans foo rafich het ergens mat.
is
Denfipitghtl maerftof daer man is hy gbeblaefin:
VVat lijBen dat hy draeght, het blijuen
algelaefien,
,

,

een
beflagh den fpugel, en m eer,
Enfpeelt met gheen man bey, tongheyt, immermeer.
Soo dan Tvie dat
ghy zjjt, leert uTven fpugel miertn,

Sy zijn man

0

Meer als

een
wffer doet, oft hofsche kamenieren:
Z-ijt Tv'ijfier als dit kindt, dat nu nut meer en lacht:

Wie Itert door andtrs fchatd'

dufpitghelt hem T>elfiacht.
Pi

De

Il6
De
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egel ghingb tins uyt, omfich Tvat tt mermaken,
raficb hy badt ghtvotlt den fioeten tijdt te naken.
Hy kruypt dan uytfijn hoi, en komt eens Voor den dagh,
Daer hy nochfinn, nocb maen, den heelen Tvinter fiagh.
En qualijckgaffich bloot nu bouen op dt landen,
Het virckenfebut htm tot, tn drtyght hem met fijn tanden.
Den
egel die moB dtur; hit drijft htm in een gat,
Datr't effen doen ter tijdt vol man ferpenten fiat.

DEn

Soo
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hem daer te beet, hy mlucht Tveer euen Tvacker,
En Tvint bet
open melt, enfleltflcb op den acker,
Omtrent een groenen kant daer eenen herder
flondt:
Die gaet hem oock, te keer, tn hifl
htmfijmn hondt.
Soo rafih als IttuTvkin baB, ttrBont d
onnoofelfihapen
He t Tvas

Die

looptn outr hoop, in flam man mtrr' tngaiptn:
bocken, in den ram, deflangen. en betfrvijn,
Die Vicbtm, d'ttn mtt kracht, in d'andtr mitfenijn.
Hit fitickt fijn pinnen op, en Tvorteen ijfirtn mercken,
Dt

Dit dunt hem

moor

geTveyr,

'moor

Sy fien het minnigh dier,
VVant hot

Doch Tvy
Mits

zjjn

tn

Tvat

Vcrr

ons ten nutter

Wy fien

in

Tvercktn.

rondom flam:

fy doen, dair is gun
laet

en moor

poeyer,

blijuin

en

matten aen.

Tvederketrtn,
ghenoegh,
les dit finne-beeldt kan leeren.

ditgbeval, en

ons eens

den

in

egel-flrijdt,

Wat dat de fuyuerbcyt al ongeTvaepent lijdt.
Siet Benedictta dan die Tventelt in de doren,
En

Aloyfius fled kt fijnen rugb met fporen.
'tSchijnt dat den Bruydegom noyt hadde liener bruyt,
vAlsTv'iens leh-blom

de dorens fipruyt.

omtrtnt

En fihoon dat Venus is geboren uyt de baeren,
Men mmdter die ootkjlacr den maedidom Tvel

Telagia

die

fbrongh

,

en

fionck,

in een

beTvaerm.

riuier,

Verfmachte daer dm brant, en blufchte daer het vier.
En Tvat fal ickjman V, Francifee, doch al
feggben?
lck,fie dat ghy m naeckt op't ijs en fneeuTv gaet legghen.
Dat fiacht vrouTv-Venus krndt, elaesl is al te teer,
Als't umant foo onthaelt, foo keert het felden Tveer.
Leert dit dan moor befluyt
Is eenen fiercken febilt Tvter

bet luhacm

te

caflijden

de maeghden flrijden:
daer kotnt ten bock., eenjrvijn:
die nut ghiTv.icpent zjjn!

me

komt een loos firpent
Tvcedan moor degieen

Daer

En

:

,
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fuyuerheyt verwindt al vhichtende.

.....

( Die

,

jlaetenwae^ht,

Fuga laungeros panr ilia triumphos. -£ 3itJftfelden maeght-

HEt
thy

Tvas ontrent

Als Thotbus

den koelen Mey,
ghmgh nae de

eens

hey,

mis en feo mtnigh kruyt
Omtrent de foete lenten fpruyt,
Sijn pijlen Tvaeren nocb heel root
die hy had ghe dootVan
Daer

Python

Doch ttr by by fen buys ghenaeckt,
Soo Tvordt dm taightr felf gheraeckt.

Want

HET

I. BOECK.

Want feo
Soo Tvordt
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by
hy

dTvaelt

nu

SOCIETEYT.

hier,

nu

daer,

Godin veTvaer,
hert
dat
Tvierde
heel ontBdt,
Sijn
Wanneer hyT>aphnis mondt in't melt:

Hy feyndt

em

uyt tin fioeten lach,
maghet goeden dagh,
En offert haer te dotn
gelty,
Oft door hit bofch, oft langhs dt hey,
En heeft maer
homgh inden mondt,
Hy feyt, fijn herte Tvas gheTvondt.
Ttr Tvijl hy leydt, en
mleydt, en fucht,
Soo neemt de fiuyu're
maeght de mlucht,
Em fey loopt moor, en hy
loopt naer,
En daer loopt dat
oneemgh paer.
Het fecheen hy Tvas foo
dapper mlugh,
Al had hy mleugels op den. rughs
Doch feo hy haer nu hebben TvouTv,
En dat hy haer nu matten
feouTv,
Soo is terflondt bet
aerdtgh dier
€n

moor

budt de

Vtrandirt in een groen launer,..
fey en Tvierde noyt de bruyt,
En hur mid' is de fabil uyt.
Een
maget die nut malien Tvil,
6n magh niet meel
zjjn op den dril,
En dan is't bettr eens
ghevlucht,
As meel en langhen tijdt gefucht.
Want fiet , op een merbrande mlacy
Daer flroytmen 'tfiuycker al te
fipaey.
Den
maegbdom en mer/oren eer,
VVat dat ghy fichreyt, en keen niet Tveer,
Soo dan, is't dat
ghy mlucht het vur,,
Ghy. Tvordt rekroont met em launer..
En

,

^■■■■1
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is veerdich.

f* Raeckt

maer

aen,

Quohbet impellas digito. | Hetj-4gae„,

breedt,
zjjnder menfchen feel en Tvretdt,
*Al brant hit al in't Moortn landt,

A

Lis de Tverelt. Tvijt

en

Al

Al mrufli bit am dt Noortfiche ftrandt,
Al fihuylt hctl liftant ondtr finnuTv,

Afruken mtntgh leeuTv,
IJrafil foo dur gtmotdt
mtnfihtn mlttfih, en menfchen bloedt,

zAl geeft
Al Tvort
Mtt

Al
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aAl iB dat

lapan noch al blaeckf,
En wan haer boomen
hruyjfen maeckt,
tAl heeft den hollen Oceaen
Soo menigh mloot te
grondt doen gaen,
Soo

menigh rijck^gheladen fehip
een rouTve
klip:
Nochtans enpaB een mroom ghemoedt
Op mier, nochjTveert, nocb dupen mloedt.
*Maergaet, enfeylt, en keert, en Tveyndt,
Waer eenen Tvinck, hem henen
feyndt.
Den bol dien ghy hier moor w
'fiet,
Die fal't V
feggben hoe't ghefehut.
Doen berfien op

is

Hy

man

En daerom

alle

kanten rondt,

rolthy oock^terflondt.

raeckt hem met

Iae

Den ronden bol tn

Wanneer daer
Etn rondt
Dat

<v

minger aen,

kan

nut en

En

nut en

flatn.

En

met en

belt aen d'ttntn kant,
peyB oft mader- landt;

laeght nae 'tgelt oft goedt,

Al is het oock, man edtl
En

nut

ghtVondtn Tvtrt
en
onbehanghen hert,
eens

blotdt;

gheen eer-fucht isghequelt,
Maer is in alles mry
ghefiilt;
mit

En d'atrde ratckt

matr

mtt ten

punt,

lijfen fillfijn natfttn gunt;
Dat heeft de lenders
opghtgordt,
En gait Tvatr hit
ghefinden Tvordt,
"tZy nae den Ooft, oft nae den WeB,
Daer ghy het feyndt daer is het btB:
En loopt dt Tvtrtldt om tnd' om,
En

f

,

En is

am

ieder

Tvelle-kfjm.
Q^
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Intent,
.

Die

r

r

n.

let Op

f

eenen

Em teecken

winck.

oft vveort.

fignum exfpeftant. { vry loopen Ln.
fich nu t'eenemael tot Godts dienB heeft begheuen,

En

nae

En door

ttnsandtrs

Tvil,

om

Godt,

nu

motght fijn leuen,

merbmdt fich

aen deTvet,
mry bedTvangh
'Die Godt door d'ouders hier am ieder heeft ghcfett
lck,bid m fiet dit beelt , en let eens hoe deesgaften
Datr lone kin op den Tvinck., om nae din prijs tt tafitn:
Sitt hen datr mttrdigb fiatn , tat mhtghtn moor dm tijdt,

een

VVant die den

Tvmck,etns miB, die is 'tfftl fltktr quijt.
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Dt bam is

nugheruymt, daer magh hen nut beletten,
T)aer bouen ftaet den Heer en fielt de loopers Tvetten.
De Ideeren letten felfis, s'ontblooten hen van al,
Em ttdirfiatt en fitt , Tvil dm
prijs haelen fal.
Het tttcken dat malt nttr fa flughs ghy longbe beentn:
Welfitt, fy zjjn al Tvtgh, het febijnt fy zjjn merdTveenen,
7Jeel fielder als een pijl, oft blicksem in de locht,
,

,

Iae op
Dit is

een

ooghtn-blick, is hunntn loop molbrogbt.

eyghen beelt> Loiola, man V kindtrs:
Dt Tvoordtn zjjn tt tratgh fey zjjn oock, lonckt-mindtrs,
Etn Tvoordt is noch tt mttl, een Tvinck, dunt moor
ghebodt,
Wanneer de eer mereyfecht van onfen grooten Godt.
'tZy dat ghy hen dan feyndt nae de merbrande CMooren,
OJt aen een ander kant d'afgodery doet ftooren
Van
lap nTvijdt mermaert oft China maghtigh landt,
Een ieder Tvacht een Tvinck,, oft tttcktn man m handt.
'tZy dat ghy ons bur houdt in't midden man Suropen,
etn

,

•

,

gbtnotgh om 'theel landt door telopen,
met helfich fenijn
befpouTvt,
*Dit door hair Tvreedt ghtTvelt het Chnftendom benouTot.
Soo ft. iet een mroom foldaet bereedt om
uyt te m alien,
Wanneer den mijandt is ghecomen aen de Tvallen,
Siet hy den mmjlen Tvinck,,
terflondtfio malt hy uyt,
En eer't den vijandt Tveet feo ketrt
by Tveir met buyt:
is
hen
het
daer
noch
Hy
lijfdte
op
Itgvhen flapen,
De reB paB op de mlucht als een deelbloode
flchapen.
VVat doet een luttel molcks! Tvat doet een
meerdigh man,
Tot den tocbt altijdt reedt! iae doet meer als
hy kan.
Wel aen dan op dereys, tm Suyden, en ten Uioprden:
Een Tvinckjs al
gbtnotgh, mm Tvacht nu nat gheen Tvoordtn:
Wanneer men maer en fiet hoe dat de ooghe ftaet,
Daermlieght etn mttrdigh htrt, 'tghibot komt datr telaet.
De
Qj.

Etn

Tvinck, is

Vtrr'

Oock,dat de kettery

,

,
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aenden Paus van Roomen.

Ick

gae
Refpicit aftromm Regem. -f Hem
hier de fchoonc fenne-blom,

nae.

SietSy keert feetendraeyt
dagbtratt,
en

haer Tvondtr

om:

den

&(u

mtt

Haer

ghetle roos ten Ooften ftaet,

En ktert aUtnghskens meer en meer,
Tot dat de fen daelt Tveder neer,
En

aljfe

die

Elaes dan

fiet onder gain,

comt

haer

drotfhtyt aen.

&
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den hetltn nacht,
Sy lait danfincken al hair pracht:
Want foo de fen niet meer
enfehijnt,
Terfiont oock,al haer mreught mtrdTvijnt,
En als dan komt dt
Auent-fterr,
Al fietfie fcboon die maer man
men,
Soo is't dat
fy haer bladers fluyt,
En houdt de koude locht daer
uyt:
Iae maeckt oock, datttr
fern noch flick]

Sy trturt tn queelt

"Vergift in brenghm can oft mleck^.
met het kricken manden
dagh
Stracks iffier Tveder bly gheTvagh:
Want door een enckel licht en
ftrael
Maer

TJergaet dees droeflieyt

En foo de fen

al

te

mael:

opTvaerts rijB,

maer

hair Tveder eer beTvijB.
heet hair noch eens Tvelle-kgm,

Ttrftondt
Sy

En feyt: 0 lief
fien bruydegom,
Hoe dat ghy rijdt, hoe dat
Toont my

altijdt

m

ghy ftaet ^
fietgbelaet:

my mry de Tvereldt rondt,
ghy gaet ick, molgh terftondt.
Dus
fight die defe bloem aenfiet,
Wat kracht en heeft de Liefde niet ?
De
(fompagnie heeft oock, een licht,
Dat fy altijdt houdt
in'tghtficht:
Datr is een ftrael die haer merTveckt,

Enliydt

Al

Tvaer

,

En heel de Tvereldt

omme

treckt.

dat is het "Roomfeche hooft,
Wiens Tvoorden al de
Kerck,gbelooft,
Dees

fen

Spijt ketters,ffijt aldu't ben'tjdt,

Wie

defe molght

,

die is

bevrijdt.
Qj

Belofte
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Belofte van gheen'

eere

$C

Grauis eft odor.
Den ho-

oft ftaet

te

aenveerden.

**$*£
Dat blwckt.

\yf Ijn Tvel merdtyldtn hof die magh figh Tvel beroemen

Datby di fechoonfte heeft, oock,dt fittfti bloemtn,
f/re'eckt.^VI
Dies htbb' tck,al
bit is al
tn

man
gbtplant
mijn Tvirck,,
Etck,blocmktnTviet fijn platts,elck,blotmken heeft fijn percki
Den hof die is betuyntmet rood' en Tvitte roo
fen,
Die bouen haere geur foo
liejfelijck, noch bloofen,
Den blaeuTven
ridder-ffoor den fchoonen africaen,
Die met fijn
gulden ksp bbjft tot den Ttmter ftaen.
,

,
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fiotttn eglentur de kleyne violttttn,
Dit alhatr fott ighty top ttn high fietltkin feetten:
De angels, den narcis, de fomer-fiotte blom,
Dit am dm feoeten tijdt ghetft d'ttrfit Tvelle-kgm.
Genoffel foete-rtttck,, t»it m tins komt tt raken,
Dit Tvttt hot mm man v kanfichoone tuylkens maken.
Hitr by feo flatt tn blotyt feo
menigh tulipant,
D'ttn isfooTvit alsfenttuTv, dm andr'tn ftaet en brant.
Een foete feottigheyt moor alle ons bloemiften,
Die moor de oogh alletn met duyfeenden
mtrquiBtn,
En rotptn Defe bloem die is my foo meel Tvetrdt
tAls mtmgh edtl-man fijn alder befte peerdt:
En dees en dur-gbelijck,, die grotyen hier met hoopen,
Alleen tot mijn mtrmatck,;fy flam hur nut tt kgoptn.
Dm

,

,

Sy zjjn nitt

Doch

moor

een lichtt dant;
mricndt feo febmtk, tck,Tttil een plant.

fauiur oft moor
,

goeden
De kroon-tmpenael en kan 'thooft niet merdraghen,
De ftanckys veel tefTvaer; fchoon datter meel nae vraghen,
Sy moet uyt mijnen hof als is fyfchoon in d'oogh,
Sy rieckt nochtans tefterck, tn ftaet mry Tvat te hoogh.
Ick, Tvttt datr zjjndtr metl, dit defe blotm groot achtm,
Wtl,gatttir mry me door, ghy die nae eer Tvdt tracbten:
Ghy fight 'tis fchoon couleur, 'tis Tvaer, maer muylenfianck,,
En daerom moeBfy oock, merplet zjjn ouer lanck^
Een ieder heeft fijn hof, Ignatius den fijnen:
Dat bur nae etrt ftaet, dot moet terftondt mtrcbvijntn,
Den grondt en moedt
ghttn eer, terftondt s'is dor en droogh,
Wanneer daer maer een bloem Tvat fihutte feer om hoogh.
Ignati kloeck,, Tvel aen, gaet moort in uyt tt rucktn
D'ttrghurigbeyt en pracht 'tis be ter hier te plucktn
De kfiyni mioltt. Al dat maer tracht nae etr
In uTvtn fiotttn hof dat ftinckt doch al te feer.
am een

,

,
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In tenebris claims aftra micant.
'

IES>.

wordt grooter gheacht door 'tverfmaeden van de eere.

duyjler
{In'tluyflcr.
Is ;
■

ttnfchildtr heeft een deftigh ftuck,ghemaelen,
fijn grooten lof hanght in des Comnghs fiaelen,
Soo fluyt by't in een lijB man doncker heben-houdt,
Op dat ghy dies te meer fijn konfit prijfin feoudt
lat is't dat hy noch metrfijn mtrTvtn Tvilt mtrfttrcktn,
Hy maeckt een bruynen grondt in't middm man fijn Tvercktn,
En fiet, dtnfrvartin docck,dnnght d'andcr mtrTv' om hoogh,
En foo krijght dan het fiuck,ttrftondt etn btttrooghAnnetr

W.

1
Dat
tot

.

'

:
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Want een mergulden lijB , en rond-om bl'tjde merTvtn,
Die doen dm heelen glans man't beeldt femTvijl
Wanneer daer

mcrficruen:

goudt blinckt uTversin tin fail,
Daer
een ieder
en met
fiet
op,
op't principael.
Soo
feegb ick, m>an ghelijck,, dat treffelijcke mannen
Oock, hebben meerder feh'ijn uyt eer en ftaet ghebanntn:
Wanneer een k[otck, merflandt is fonder krots tnftaf,
'Dan feeydtmen, Dat's cinfluck,, datfleeckt Tvel anders
of.
Let op dit finne-beeldt, ghy fult daer haeB aen mercken
Hoe dat een doncklren nacht bet fi err en licht kan flercken;
Schttn daer dc guide fen oft Tvel dt filu'rt main,
3\Itn fiatgh dm heelen hoop op (latnd.cn mott mergaen.
Al draeght Loiolas molck, noch fiafi noch purper merTven,
Als die miy -Tv High gaen om moor 't gheloof te fieruen;
S^ochtans d'ootmoedigheyt die gheeft hen glans en kracht,
Ghelijck, het fierren-licht dat glinBcrt inden nacht.
Had laws oyt begheert het Btfibdom te aenmeerden,
maer

Tvat

s

,

1

foo groote Tveerden.
d'eert feo mirfemaeyt,
zijn der dun ghefeaeyt.
dit fiuck,glxen BeUarminum mraghen,

Hy Tvaer op merre

nae

in

met

Wie hur fich teghtn fltlt,
Gaet hetl dt Tvereldt door,fy
'Ken Tvil hur

in

'Die luuer rooden

in

hals, als rooden

boet

draghen,
fijn
d'oprecht en Tvaere leer:
Wie fietckt nae defen ringh die kauelt bcter eer.
.Den fiaf heeft metrdtr glans als ghy dun kondt merfimaeden,
Dan als met dit fchoon pack, de banden zjjn ghtlaeden:
lck,fegh met dit fchoon pack: Tvant Tv'ijfl my doch Tvanneer
Dat
eenigh Heer, oft eer, gbeTveeB heeft fonderjeer.
Soo dan, een licbtin fecbijn komt uyt de duyfl're nacbten:
Hoe ghy V kltyndtr houdt hoi fy m
groot er acht en.
Waer toe dan flaet, tn etr, tn grooten naem m't Hof?
En

mefien

met

Tvou

bloedt

,

Een hellen diamant

blinckt op

ten

donckj't flof.

R
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Eer-ghierigheyt is forghelijck.

{

Si tumeas, timeas.
Den

fchipper
preeckt.

VV
*Al

^er

*s nu

"^ m^n ^°f

'

Het belt
A Is't

'®'lier

fwelt.

Z^n

mi

"^ myn

Wtfcheiif'

CNyt gai ick, bur tigrondt mirlattn mandt menfchen,

hoor 'tis ouer aimer driet,
D'ontlaedingh man mijn mracht, Tvee my! 'ten baet alniet.
Het roer drijft Tvegh in zee de kid is ouerTvonnen
Van't rouTv enfpijtigh nat, den Tvindt heeft
merflonnen
En Jock,, en lul, enfirengb': bet fieyl is heel merfcheurt,
Het mafledoofeeficbip Tvordt nae den grondtghefleurt.
Tvat

ick. fie en

,

,

nu

Ochl
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Odd had

ick, my foo ditp nitt in dt zjt btghtutn,
tMaer fld met Jock, alleen rtcbts ondtr 't landt
ghedreuen,
Ick, ~toaer haeB uyt defergh, bet fehip en hadgheen noodt,

luue maets, ontquamen haeB de doodt.
moet
by zjjn den eerften die de batrtn.
Met ttnm bolltn boom httft derren ouerVaeren,
En temmen met een hout dat Tvonder eltmtnt,
€n Tvy,

0

"Zlervloeckt foo

'Dat

man ons

afgbtpailt Tvott zjjn

Ol had ick, noyt de zjt

haer

als onbekent.

golutn
ghedoluen
In defeen
diepen kuyi! maets, Tvy finckcn neer:
Het lichaem Voor den mifeb,dengbeeB zymoor den Hurt
ZlatrtTvil, Tvie ghy zjjt, 'tzy mritndtn zijn oft matghtn,
Dit noch op ancker
light: tn Tvdt dt kans nut Tvaegben,
'BetrouTvt dit Tvater met, en fipiegbelt m aen mijn,
Mijn neer-ghefionckcn fehip fal m tin bakt zjjn.
VVat is dt Tvtrtldt doch ? noyt fld, tn mol tempeeflen,
Em fergbelijcke zee, Tvaer in feo kloeckt gheefien
ZJerfmoort zjjn en mtrfmacbt, en dat door eenen Tvindt,
Die de merflanden treft, tn ganfihtlijck, merjlindt.
'tis d'eer-fiucht die ickjneyn, die
fifutlt op hooghe maflen,
Etn trots tn hoogh ghtmotdt dat Tveet fy aen te taflen:
Gaet ghy foo 'tzetTvairts in 'tis mtt m haiB ghedaen,
"U
fieylen zjjn te groot, het fehip is met ghela'en.
Wat is doch eer, enflaet, en tijtels ) flraff'e Tvinden,
Iae die een cdel hert oock, dickyvils heel mcrflmden:
Daer is foo
menigh belt, en kloeck,en mroom merflandt,
Door defen Tvmdt
merfeylt, en op hetftrandt gbeplant.
Ignati, nu Tvel aen, laet d'and're Tvinden blaefeen,
Laet du om
kleyn fihip hur huylen tn hur ratfin:
Wordt defen Tvindt ghefiut, V fehip is Tvel beTvaert,
Gheen onTvttr is foo groot, daer 'tvoor mott zjjn mervaert.
en

ontrouTvt

Elaes, feo feer betrouTvt, ick Tvierdt nu

met

0

0

,

m

R
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d'aermoede niet ruymer

Tvilltn doch dees banden doen

Omtrent

een
maB-ghefeet fa'feen I
gheblafen is eenfiuyt,
"Dan ligbtmtn die met Tv'ijder uyt,
'De ftof en is dan nut meer dTvet,

Als

En

eens

daerom gaet het flracks

Maer alfioo
En

den

langh
dat de ffijs daer

ouen

henen

tn

tTvee;

gloeyt,

mfoeyt,
Soo
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Soo dat

tin
kgnfligh mttflers handt
felue dr'ijft op alle kant,
Dan blaeBmen man
ghtfinolttn as
met
een
klatr ghtlas,
Oock,
ghenoeght
En man de aerdfich enflechte fiof
Wordt dan ghtrttft hit tdil Hof.
Maer Tveet dat 'tglas altoos feo bljjftx
Ghelijck, het is als't etrfi mtrftijji:

Dt

der handt Tvil recken uyt,
dm roomer oft de fluyt.
nunocb eens eenTvoordt,
Vrundt
.boon
Luf
En b. engbt de fluyt dan and're moort.
Loiola flack, mol hemels brandt:
Hy nam Tvat aerde by der handt,
Snfemen man Godts gheeB gheraeckt^
Heeft hy de aermoed' ttrB ghtmatckt,
En eyfebt man ons em dieren eedt,
6p datfe 'tminfte met en leedt.
Als tins dt armoed' is gbeflelt,
Wie't
Die

nae

fchturt

lijdt ten minflen ghttn ghiTvelt;
Ttnlt, s'en kan nut zjjn ghereckt?
Hot feet hoe flijf dat ghyfie treckt:

Die

S'en

,

natuer is als
ghelas,
Tvil
blijuen dufiy Tvas.
fy
Soo dan als ghyfee Tv'ijder maeckt,

Want haer
En

krijghtfe fcheuren datfe kraeckt,
'tminfle datfee nut en fluyt,
De kracht die fijpt alltnghsktns uyt,
En komtttr hur oft datr nn fichtur,
Datr gait dm glans man d'Ordtn dtur,
En tffm als ghefcheurtghelas
S'en is nut dufy tertijdts Tvas.

Soo

En

R 3
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Vernieuwinghe

Nexus

non

fufficit

der beloften.

hm

-f(. Soo
fTw
Vf'
langh het vvajt.

vnus.

liefde heeft het in ,fy tffer me gheborm,
fy in het he— em Tvoon-plaets hetft Vtrkoren,
Sy Tvorttlt dairfeo ditp, en kfampt daer am feo maB,
Gh'tn krijgbt m niet meer los feo houdt dat boefken maB.
De liefde, dit kfeyn kindt, den
grooten fiekn-temmer,
Die is feer nae
ghelijck, aen eenen wnghen frvemmer,
Budt lemandt hem de handt als by te
grand' feougaen,
Ghy moet daer oock.me in, de handt merflerft datr am.

DE

Wanneer

,

Och
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bandt op banden:
hoe dat ghy meer
gaet brandm:

Och iae, 'tis foo

houTv-maB,

Hoe

blufcht,
gheneeft,nae dat

ghy fijn

En alshet

het

leght

mier meer
m

Soo quetfl het m noch

eens

Wanneer den gromen

,

en

m

'tm

heeft gheTvondt,

maeckt mfeoo ghefendt.

meyl kan eenigh boom ghenaken,
by daer terftondt fy-feluen mafl te maken,
En hy omhelft den firuyck,, oock,als
hy met en TvaB,
En maeckt fich alle iaer met n'uuTve
fecheuten maB.
Hyflingbirt om end' om, enJTvurt op alle kanten,
Waer by een tacksken vindt datr op
gait hy fich plant en,
En noyt en houdt hy op Tvat banden dat
hy heeft,
Man- bindt fich meer en meer,
foo langh fijn Tvortel heft.
En als nu inden Herft bet loof
begbint te r'ijfen,
in
het
iaer
Oft dieper
'tgaet fneeuTven, en 'tgaet ijfien,.
Soo dat dan ieder boom
fiaet als een dorrtn flocb,
Dan is by noch biklttdt met
fijntn grotnin rock^
En mtintgbydat den
meyl alleen fich mafl kan becbten,
En dat de liefde niet haer fetter Tveet ti mlicbten?
Sy grotyt Tvelandtrs aen, 'ten blijftghetn dorr t pair
Dees liefde die merbmdt
fich tTvee-mael op een iaer.
etAl is bet feeten tijdt en luffelijcke daghen,
tAl rijfier een iempeefl,mol buyen, en mol mlagben,
Sy houdt haer euengroen, m moor-en tegben-sjoedt,
Iae 10 etn drotutn
tijdt toont fy oock,bly ghimotdt.
Hair banden zip foo mroom als Tvel de
flerckBe kabels,
s'Ontbinden door gheen mier, noch door
gheen Tvreede fiabels,
Al Tvordt fy met
met
Tvreedt
gheTveldt,
hey t aenghstaB,
VVat dat ghy
en kerft,
houdt
aleuen
maB.
kapt
fy
Schoon dan fich uTven boom man't leuen
merouTven,
gaet
Nochtans de liefd' en kan in't
minfte niet merfiouTven,
Sy TvaB gheduerigh aen en meflhaer meer en meer:
Als liefde niet en groeyt, dan is't
gheen liefde inter.
Soo "beet

,

,

,

.

.
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Vcrnieuwinghe vanden gheeft.
dCx_.

Herat.

Nouum

mutor

in alitem.

zjj-Tvorm

en

{Te

yoren

Nu

de

-vtiegh

troop,
en
loop.

Tvackye fpin
mijnen fin,

DEn
altijdt nuttigh Tvefen magh
Die hebben

Tvat nae

Dat

heelen dagh:
meelffinnen, als dtfipin,

ZJoor een die flaeft den

Want

fiet

Nae grot ten

arbeyt kleyn gheTvm,

Sy fbinntn bin moor ander uyt,
En

bonder) maer dt

maghtr huyt.

Lief
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Liefmriendt

als't al gheijonnen

is,

Wttt dat 'tnut al ghtTvonnen is.
VVant mill Vtrsjinntn hunmirflandt,

En Vttl mtrfbinntn landt tnfandt,
En datr fit dan dtnjltcbttn man
Dit anders nut als fjrmnen

kan:

Hy krijgbt gheen vleugels op fijn rug,
Matr

maeckt allttn fijn

neefkens vlug,

Du roepen: Waeren Tvy
En oomken, Tvaerde ghy
En dan

feu nichtjen

eens

groot/

eens

doot!

cofejn
Gaen haffeltn am ooms bob'tjn.
en

'kEn hou doch nut man fulck.ghefpin,

Menfechiet daer fijntn becft,al in:
Sy maktn Tvel bun nttfkens groot,
Matr blijutn dtckyvds felue bloot.
Befiet den zjj-Tvorm lieuen mrient,
Die leert m ffmntnfoo het dient,
Die maeckt

een

ander fchoon

en

rijck,,

En Tvordt daerom nochtans gheen lijck;
Hy Tvindt hem in fijn eyghen draet,

Daer

krijgbt hy Tvedtr mtuTv ghtlaet:
by uyt fijn oudt mil,
En Tvordt een moghel flughs en find.
Soo gaet bet oockjntt onfen
gheeB,
Datr fchudt

Wy flaen hem Tvedtr op dm Ittfl,
Wy maktn, daer hy lagb en kroop,
Dat

hy Tveer mliegb' en raffer loop'

Wy keeren inTvaerts
Met

fielen

,

iaer

krachten

allegaer,
fill ghemoedt
vlugghen gheeB Tvordt uyt gliebroedt.

Tot datter door
Een

alle

ons

S
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iaerlijcks vertreck

Dum

tot

de

Cheeftelijckc oeffeninghi

condor, fecundor. 4"i
'

?,e"J'
Geeft

room

r
room.

mrucbtbair landt Tvanneer

'tnu al
fijn mruchtent
dat het noch moetfiuchtenEn braeden in defion in't heetBe man den
tijdt,
'Dan komt den feeten V^jjl, en 'tdom landt
merblijdt,
Hy (freytfich ouer al door meldenen landouTven,
Hy mlotydt hit hill landt door, en gait dat als bidouTvtn:
Al Tvatr gh'm keen, oft Tvendt, het landt dat is bedecktr

Heeft
EGypttn

in de fichuer ghebraght ,

Soo

merr

en

Qanopus Rjjckfijn Tvijde paelen flreckt.
En
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quclm,

den

Nijl comt ffelen
VVtfijn bepaeldcn boort j dat fi been an dorn fj>ruyt,
Wanntir den mloet mergaet, datfihict dan Tvtdir uyt.
terflont merquickt,

Tvanneer

light het beelt landt btgrauin

in

gocdoluen
fitt dtgolutn

In't N1I1 mruchtbair nat, tn dat
ghy
Daer
op en neer, en peyfl met dat het landt

Jrvalpen

Nualverloren is: den Nijl en houdt gheen fiandt.
Siet, als hy Tveder mloeyt nae fijn befibreuen paelen,
Dan fult ghy van dit landt Tveer nuuTvt vrucbttn hatltn,
Dan
mooghtghy in dt Tvey' Tveer drijuen al m Vee,
'tWort dan Tveer Vruchtbaer landt dat VoormatlTvas een zee.
Dan fietmcn Tvederom de groenheyt Van de bomen,
Dan fietmen uyt deaerd' de bloemkens Tveder komen,
En dat verdroncken Tvas dat komt Tveer moor den dagh,
'tGheeft altemael angiur mttlfioeter als hit plagh.
Ghclucklgb is dat landt mtt foo mruchtbaren fieghen:

ouervloeyt, is gheen ghebreck,Van reghen:
hy loopt oft flaet, oft Tvaer hy comt omtrent,
Daer maeckt hy
flch met met en Vruchtbaer Jl'ijck,bckent.
Het gheen' dat moor hun landt d' Egypt enaeren Tvenfiben,
Dat hebben oockman doen dt ghttBihjckt menfchen:
Hoe mruchtbaer dat fy oock, in fnaeflen dunBen zjjn,
Hungheefl merdort al me, daer blijft maer enckel feh'ijn.
'tis nooaigh moor een tijdt fyfiluen te mtrtricken,
En met rouTvhertigh nat fijn dorheyt te bidecken,
Em foo
deer.tchcyt herfichepben meuTven moedt:

Daer Nttus

VVant

Tvaer

in

Soo Tvorden

Tvy bedouTct

met een

mruchtbaeren vloedt.

tijdt mtrlorm:
dat
landt
ondtr
'tTvattr
Tvat
Latt mry
fmoren:
drooght
Gbelooft my, hoe dtnghttfimtt Godt fich mier merttnt,
Hoe dat dm gotdtn Godt mruchtbatrdtr iaer merleent.

Ay! mrundt

en

mreeB doch nut, 'ten is gheen

S

1

Reke-
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confcicntie als't den Ouerften belieft.

it het hert feo kleyn, al is hit manghttn beenen,
Al heeft hit ghttn poortatl,oft fchudfil Van blaeuTo-fleme>
Nochtans Tvie kan't alfien Tvat datr ghtbrouTvtn Tvtrt
Oft achttr in defiel, oft midden in hit htrt )
'Dm lootf man kan dmgrondt man onfe zee Tvel taBen,
Wannttr hy door ttmptiB merloren heeft fijn maflen,
En fiet dan offijnficbip is by hit Zeeufihe firandt,
Oft dat het teTvers flviert omtrent hit Bnttendandt.

AL

Maer
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Maer 'thcrteman dm

menfhis ditptrals de baeren,
is
Stjn grondt onbektnt, al heb-je'r veel gbevaeren:
Gheen touTv en Tvas foo langh, gheen loot engbingh feo dup,
'Dat m het 'smenfechen hert tot op den grondt toe lit
p.
VVat fittmtn htdm-fdaicbs doch met gbeveynfide menfchen?
'Die banker) nat m doodt, als fey m tltuenTvenfihtn:
Sy fireelen m man moor, en toontn fiotttn fichijn,
'tis homgh indtn mondt, m 't btrt is mol ftnijn-,
'tis Cato nat den fichijn, foo rijp zjjnfy man buyten,
En Nero Tvoont in't hert. Kond ghy dat tins ontfluyttn?
Datr zjjngbeenjleuteh af, gheen dtefken kan daer in,
VVant nut en fluyt feo mafl, als een gbeveynfiden fin.
£Men heeft den half bant Tvel en pijn-banck,moeten maktn,.
Op datmtn in dit flat tin lattfltn feu ghtraktn:
Enfechoon mm mttgbtTstlt hit lichatm httl ontfluyt,

fit datr foo ditp in, in't Tvilt datr quaelijckjtyt.
IckjTvttt Tvtl,datr en Tvordt in't duyfter mttghtfponntn,
Oft dat mtrborgbtn is, tn komt uyt mttdtr fionntn:
'Doch alfemtn 'tminfle doet oft teghtn 'tr'ijck,oft Godt,
'tis dtur en mmBer toe, 'tis fleutel mtrr van't flat.
*Matr fitt in teghen-ditl,'tis dtur en menfler open,
Wanneer ghttnflim btdrijfons it in't btrt ghtkroftn:
Mtnflelt daerftoel,noch banckyntn fihuyft daer gheen gordijn,
Eenfimpd hert dat moet ten mollm open zjjn.
Het flotjen man ons fill dat hanght altijdt man buy tin,
Mtn kan, Tvannter men Tvilt, dat met een Tvoordt ontfluyt en.
Hit ditnt tot onderTvijs, 'tis tm mtmufttn mondt:
Want feu hit doch Tvel gaen, men mottfitn tot din grondt.
Soo dan, alfeh'tjnt ons btrt altijdt ttnflot te draghen,
Nochtans men kan daer tn maer mtt tin Tvoordt tt mraghen.
En dit is onfen rotp: dat feogbefloten Tvtrt,
Hit

hit temant toe, nochtans is't
Alfihijnt
1
s5

open hert.

Wt-

-I
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VVtfeyndinghe.

Nil dabit inde minus.
Den

vvijngacrtman

fpreeckr.

Mlffchun feu
Waerom

umant

f Het fnoeyen

\

Doet

hier TvelTvillen

bloeyen.

onderfeecken,

batten boer ftaet ingheleerde boecken;
Doch foo
t Vat, daer is
ghy
oock, by den

Dat

een

een

mernuften gheefi

noch

Tvijngaert-man,

onderTvijfen kan.
Den
Tvijngaert dun ghy fiet dat ick, hur heb moor handen,
Die is man
wnghsghe'.eyd en maflghemacckt met banden,
Nu
draeght hy TVonder Tvel, gheeft feo goeden Tvijn,
tAls langhs de
Moefeel Tvaft, oft op den koelen Rhijn.
,

en

Doch
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Doch ickjnoct bur en daerde rancktn femtijtsfenotytn,
Dat dott den
dat doet hem beter
Tvijngaert

deught,

VVant feommipb'

zjjn teTvildt,enficbuten

En bragbten noch op 'tlaetB de moeder Tvel
V\rat onghebonden is , dat fine kt de mruebt

bloeyen:

al

ternals,

om

tot

Een ieder

hals.

fi banden,

komt daer aen met onghcTvaffen banden,
'Daerfluypt een kat oft bondt, daer komt een gulfich jTv'ijn,
'Du matcken datr dt bcefl, en
fiet daer light den Tvijn.
'Daer komt een der til kindt,
tnfendtrluy teroipen,
(dOccafie maeckt den dief) het gaet daer fittin-fenoeptn.
Neen, dat hur hanght te los, dat moet Tveer inden bant:
En Tvat daer
loopt te Tvildt, dat moet terftondt man kantNoch hebb' tck,Tvel gbefien, dat, als ick,ut ghmgh fin'ijden,
datuknu den ranck,gmgh Tvorpen man ter ftjden,

€n

Den

afghefneden ficbeut en Tvifl nocb nut fijn leet,

Maer Tvel den
Nu boon

eens in

moeder-flruyck,du traende,

het

tn

du krttt-

kgrt Tvaer ickjvd met dees rancktn,

ick.enfleeck.het doch noch onder floel, noch bancktn.
Tvijngatrt dun ghy fiet, is de Societeyt,
Die heeft.
Tvijdt en breedt haer rancktn uytghtfipreyt
Is't dat ghy feomtijdts boon dat iemant komt te mallen,
De refl Tvafl dies te meer, 'ten
fecbadight nut mtt alltn:
in een
een mande kjndtrs
Ghel'ijckals
buys
fitrft,
Dan Tvort man itdtr tm feo Veil te
mttrght-trft..
GbeTvis men fal bur noyt moor altijdt Tvillen lijden,
Oft tacken al te hoogh, oft rancktn man ter fijden:
Daer
tin
fit ker ficbeut; maer Tvu Tvtlt zjjn ttgroot,
Die
draegbt onnuttigh loofi, en TvaB feyfeluen doodt.
Daerom, is't dat ghy fiet feomtijdts een ra*cksken fehuyuen,
'tEn k?n gheen hinder doen aen Tvel-ghefette druyuen.
Eenmaljfeen ranckgbefhoeyt houduk""oor een gbemaik,.
Den grootften druyuen-torfech hanght aen dm mmflen tatltVVant

Din

nu

.

is

AF-
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Vande

eerfie cvergaderinghe
mde fondctment

der mede-ghefelle»>
dOrden.

man

dat Ignatius nu vande ijdelheyt der werelt
Godt bekeert was, ende fijn' eyghen deuotie foo veel alreede toeghegheuen hadde, dat hy
i
ouervloedehjck uyt den hemel ghenoot, 't ghene
aen andere menfchen
hy
op der aerde moefte mededeylen ; foo heeft hy fich heel begheuen tot den dienft der
aerme, byftandr der fbndaeren, ende om den ftaet der
H.Kerc'

ae

.

tot
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darter meer menfchen dc vrucht van fijr wrgtnen
arbeydr fouden ghenieten heeft begonft eenighe fj'jfi™.
mede -ghefellen te vergaedcren, die, eerft door fijn toedoen fellen,
onfteken zijnde, daer nae 'tvier fouden verfpreyden, ende
den ijuer der Chrillclijcker godtvruchtichcyt ( die nu
heel verflauwt was ) vernicinven ende onderhouden. Dk
is voor al in Spaignen
ghefchier te Barcelona, en te Salamanca,met mcerderen acrbeydr, als profijr. Hy hecfter in't
befonder vele tot de deught bewecght, maer nicmanr ghevonden die hem ghetrouwelijck om mede t'acrbeyden,
bv ghebleuen is: het was ghenoegh, dat ditConinghrijck,
feer vruchtbaer van trefrelijcke mannen , den fondateur
vande nieuwe vergaderinghe voort-ghebraght hadde ; de
beghinfelen ende den voort-gangh behoorden een ander
landt toe. Soo willen eenighe fpruyten verplant worden,
ende en wallen niet op tot groote boomen , voor datfe
eldets vervoert en zijn.
Ghelijck te Parijs,de vermaerrfteVniuerfiteyt van't Chri- mcen te
ftcndom,meerdereouervloedicheytvan kloecke ionghmans Parys,
uyr alle Rijcken was , foo ifler oock veyligher ende fekerder keufe gheweeft. Den eerften was Perms Faber een
S.moyaerr, die vhjtighlijck den H. man volghde, mits' hy
de deught van ionghs afghepleeght hadde. In Xauerium
tetrecken is meerdere moeyte geweeft; als of het van doen
af bleeck dat defen eenen vele duyfenden weerdr was.
Zijnde van edclcn Ham te Pampelone een Coninghlijcke
ftadt van Nauarra gheboren , was daer op uyt, dat hy by
den ghewonnen roem van wapenen de ghelcerrheyt aen
fijne familie foude hechten. D us heeft hy met meerdere

ghen.

om

,

,

,

teghenheyten onghewilligheyt fijnen ghecf I tot leeghe
ende ootmoedighc dinghen latcn fincken: dan foo weder,

T

fpan-
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fpannigh hem maeckte fijn hoogh-drauende herte ende
d'ingheborene voncken van groorsheyt foo moedigh
maeckre Ignatium in teghen-deel fijnen ijuer om niet op
te houden van dit edel wildt te vetvolghen en nae te iaghen. Den voorfichtighen man will wel dat in onghebouwde landen uyt het onkruyt felue de vruchtbaerheyr
der feluer ghefpeurr wordt, ende dat de wildtfte peerden
aen de ridders meeft
behaeghen;de welcke,al(fe nu op den
toom
ghewent zijn dweers door 'svijanrs legher henen
breken, ende den ruyrer, oock ouer de doode lichaemen,
tot de
glorie draeghen. Niet langh en heeft den fttijdt
gheduem hy heeft hem haeft ouerghegheuen ende fijne
vorighe fteegheyr met eene ftaedighe dweegheyt ende
gheftrenghe kloeckheyt naemaels verberert. De begheerre
van de
falicheyt ende volmaecktheyt heeft oock Iacobum
Laynes van Ziguencja ende Alphonfum Salmeron van
Toledo nae Ignatium doen hellen;ter wijle fy alreede door
ghelijckenifTe van manieren, endede felue ftudien by den
,

,

,

,

anderen verfaemt waeren. Nae defe is Nicolaus Bobadilla van Palencien eerft mer verfcheyden ghedienfticheden , ende ftracks met een goet voornemen daer by ghevoeght. Den feften is gheweeft Simon Rodriguez van
Portugael,een iongh-man van dapper verftandr ende uytnemenden aerdt. Claudius Iaius, van Geneuen gheboortich, heeft fich corts daer nae daer by ghevoeghr : maer de
lacrfte twee,Ioannes Codurius Sauoyaerr, en Pafchafius
Broetus Neder-lander, weynigh tijdts nae dat Ignatius

Parijs vertrockenwas.
zijn alfoo uyt weynigh menfchen, die verfcheyden
van vader-landr
ouderdom manieren fin ende raedt
waeren, als uyt verfcheyden elemenren,de beghinfelen van

van

Dus

,

een

,

,

feer fchoon lichaem ghefproten. Welcke verfcheyden-

heyt
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opghenomen gheweeft
goedt
menigh-vuldicheyt der toecomende vruchvetfchcydenheyt van natien dicnde om hen in-

ten ; de
dachtich

te

maken,datfe

voor een

met voor

een,

maer

aller volcken

faelichey vergaedert waercn;maer die van finnen oft racdtflaginghen gaf tckennen, dat Godt auteur was van fulck'
eene onuerwachre
bckeeringhe ende ouer-een-cominghe;
t

voorders d'onghelijckheyt van aert ende manieren lcerdc
aende naecomelinghen, dar, ghemerckt de ghene, die foo
verfchilden, door niet anders, dan door enckele liefde, by
een
ghebroght waeren,met den feluen middel hunne ghemeynte fouden inden bandt houden, waer mede fy eerft
verfaetnt waeren. In al dit en ifTcr niet meer te verwon
deren gheweeft, als dat foo luttel perfoonen fulcken groo
ten ftuck wercks , als is de
ganfche werelt te doorloopen
ende te bekeeren, begonft hebben. Voorwaer 'ten bleeck
noyt claerder, datmen meer door moedt als door maght,
meer door ijuer als door
ghetal, meer met eendraghtighals
met
heyt
groot beflagh can uytrechten.

'
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Vanden njoortgangh der Societeyt in haere betveflingh e ende regeringhe onder den H. Ignatius.
van foo luttel menfchen en conde
dueren als het leuen vande felue:op datfe
dan noyt vergaen en foude, heefter Ignatius een eeuwighbhjuende Orden af willen maken. Den Paus Paulus
den III. heeft het hem toegheftaen, met befpreeck dat de 'f Ghetal
ProfefTen , die in defen nieuwen legher als Compagnie- eerSle
Colonelle waeren, niet meer als feftich in getal en moghten Trofef.
T 1
wefen. 1""

De vergaderinghe
langer
niet

I48

EERSTE

EEVWE DER SOCIETEYT IESV.

wefen. Dan hebt ghy moeyte vanden boom fijnen breederen uytwas te beletten, als ghy hem eens gheplant hebr:
foo wanneer Godt den wafdom gheeft, te vergheefs ftelt
ghy hem paelen,oft befchrijft fij ne grootte. 'tScheen claer-

blijckehjckdat de Godtlijcke goetheyt eene merckelij eke
vermeerderinghebeloofde. Nauwelijcken hadde de Socie
teyt begonft in Europa tewortelen, ende fy fagh alreede
haere tacken met ouervloedighe vruchten uytghefpreyt
tot
d'uyterfte landen vanden Ooften : quaelijck haddefe
noch haeren voet in weynighe prouincien gheftelt, ende

wierdt fchiet van alle andere verfocht. Men verftondt
daghelijcks door brieuen en ghefanten de begheerte vande
Princen, ftedenende ghemeyntenr ende alfmen ouerdacht
het verlies vande menighte der fielen , foo fcheen het een'
ellende te wefen, datmen d' ellendigheniet en konde
ghehelpen. En war foude doch konnen uytrechren loo kleyn
een
ghetal teghen den grooten hoop van allede ketters? en
hoe foude't aende ruyme Indien (daer fich fulck eenen
fchooncn oogft lict aen fien ) met een handt-vol werck'twordt lieden voldoen? Ten defen
Opfichte heeft den Paus, die
vermecrjn*t beghinfel proefsghcwijfe de Societeyt in foo cleynen
ghetal ghedronghen hadde, toeghelaeten , datter oock foo
vele Profeflen fouden moghen ontfanghen worden alst
vannoode was. Defe jonfte des Paus hebben de Patres
als een goetteecken van't aenftaende gheluckopgenomen.
Dus zijnder van flonden aen feer vele, foo ionghe als ghedaeghde mans, allegader uyt-ghclefen in verftandt ende
wetenfehap , tot de Societeyt ghecomen : ende de {blue
,

heeft haer,ghelijck eenen water-ftroom,die dedijeken nu
ghewonnen heeft, begonft te verfpreyden.
Hoe moefte doen den H. Ignatius ghemoedt zijn,
wanneer
hy de fijnefchicr op de felue maniere heeft fieri
ver-
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vermeerdcren , als onfen

Saelighmaker fijne nacvolghers
fagh vergrooten ) Ignatius heefter eerft thicn verkofen;
Christvs twelf: by defe zijnderterftont twee-en-fbuentigh ghcvocght ; by die feftigh ; groeyende bynae beyde
met
ghclijck-matigh ghetal. Ten laetften euen eens als
de werelt ontallijcke vercondighers des Euangeliums
verkreghen heeft : foo hopcn wy oock dat die vande So
,

cieteyt ontclbacr fullen worden; waer ouer wy de Godt
lijcke goederticrenheytgrootehjcks hebben te bedancken.
Voorwaerren tijde dat Ignatius noch leefde, heeft de- Ignatius
fen nieuwen wijngaert fijne tancken foo wijdt verfpreydt, /"' de
dat den Paus Marcellus den II. feyde,datternoyt eenighen £]'"]*
fondateur van eenighe Orden gheweeft is, die fijne werelt
Religie binnen fijn leuen foo verre verbreydt heeft ghe- j°"?ef'
fien, als dcnH. Ignatius de fijne. Andere zijn oock wel '^
vruchtbaer in haere beghinfelen gheweeft, ende hebben
haer in fommighe Coninghrijckeu verdeylt, maer weynighe hebben haer buyten een deel der werelt gheftreckr.
De Societeyt heeft d'uytcrfte paelen der werelr te water
ende te lande doorloopen ende t'alle canten niet alleen
wooninghen,maer oock Prouincien gheftelr. In Europa
heeftf'et neghen ghetelt, in Alia eene: maer foo groot,
,

dat die de Indicn enlaponien (dat is delaetfte ftreken der
werelt ) begreep. In Africa eene van Ethiopien : wantfe
alfdan voor Prouincie gherekent wierdr. De laetfte wis
Brafilien in America. By de welcke hoe vele daer noch
fouden by comen, en heeft de Godtlijcke goedtheyt voor
den H. Ignatiusmoch hy voor de fijne niet willen verfwij- vnrfeyt
*"
ghem want in een fieckte ghevallen zijnde (waer van men
meynde dat hy foude fteruen) als hem fijne onderfaeten denngkc,
baden om de reyfe nae den hemel noch wat uyt te ftcllcn,
vreefende dat de Societeyt noch niet ghenoegh verftcrckt
en
T 3
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en

was

men te

,

ende

haeren fondateur foude coheeftfe feer goeden moedt gheghe-

by 'tverlies van

vervallen

;

op Igna
fegghende, dat dt Socutcyt op Godt, endt
tius'en ft^unde: datfe door fijne jonflt fulcken voortgangh hadde,
moortatn al mttl meer fioudt
ghelijck,min fiagh; matr nochtans
dat dt tijden foudtn comen, aide Tvelcke fy
vermentgbvuldighen:
foude flaen, endt door
gbelijckem VolTvaffen Uchaem, by haer feluedat
dt vtrmtmghvuldt goede difciplmt haer foo btvefiightn
man
merflappinght plagh te Tvefeen)
dinght ( du din oorijrongh
tint
tot
dienen
haer foude
mefiinght. Een felfaem gheluck,
•twelck ons niet alleen de voorlegghinghe van S. Ignatius,
die hy
maer veel meer fijne verdienften aide ghebeden
voor
hemelfche
fijn Ghenu
glorie
gheftaedighlijck inde
doet
aen Godt
verhopen.
opdraeght, vaftehjck
felfchap
nut

uen,

,

,

DERDE

HET

Vande
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cvermeerderinghe der Societeyt door
Earopa.

haere
de
_j
voor hetedelfte deel
altoos
der
landen,
ghehouden
groorte
vande bekende werelt, ghelijckfe de Societeyt heeft voortfoo heeftfe die oock in meer plaetfen ontfan

E

d'uytftekelijckheyt

vrojpa, meer om
ruftighe ende behendighe

van

inwoonders, als

om

ghebraght,
uyt de
ghen. Sy is uyt Roomen in Italien ghefproten.als
ende nervan alle Religieufe Ordens
moeder
°r0r~ ghemeyne
vermenigheZe
ghens gheluckelijcker dan in haer vader-landt
onder
vuldight. Dry wooninghen waerender te Roomen
is fy door de verhier
elf.
Van
teltfe'r
nu
£r& Ignatius gheftek,van Italien
verfprey t, aen de welcke d'eerc'LyT naemfte fteden
eerfc
I,afte Patres vele goede exempelen hadden ghegheuen,
i>en,
noch
,

u

voon-

"

°
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gaft-huyfen

ende toonden datfe niet min verftandts
,
de fielen te winnen , dan liefde om aen de
lichaemen der fiecke bermherngh onderftandt te bewijr
fen. Als nu by defen goeden naem, kennelijck is gheworden , dat de Societeyt beveftight was, al euen-eens of fe
de ghedienftigheyt huns nacften inde fteden ( waer uyr fy
vcrtrocken waeren) re pandc ghelacten hadden, zijnfe'r
met een
ghemeyn verfoeck des volcks wederom in gheMen
heeft hen ouer al onderhoudt ende foo vele
roepen.
woon-fteden gheprefenteerr, dar de weynigheyr der perniet en conde
foonen aen
hebben de naekomelinghcn de plaetfbn vervulr, ende dc
voet-ftappen van hunne voor-ouders volgende, nieropghehouden van met eenen gheduerighen arbeydt de faderghemeynten te beforghen ende den goeden
naem, die hen achterghelaeten was , door de felue oefFeninghen, daer door hy ghewonnen was, te bewaeren. De doorjonva" '
jonfte ende goetherticheyt der Princen vermeerderde oock-^

om te
en

prediken

haddcn

om

allegader

Iigheyt

c

voldoen;allenghskens

,

waer doorde
Societeyt aldermeelt gheOnder de welcke die aen 'tgheberghre Alpcs

vrucht,

groeyt is.

hebben de Collegien der Societeyt op haere
,
als
fterckten
geftelt,om hunne paclen ende Italien
berghen
voor de ketterije re behoeden. De
naegheleghen ey landen 'comt inde
m
als Sicilien ons ghe- Vu",
feer:
foo
haeft
verfbehten ons alfoo
kent heeft, begheerde't de hulpe vande Societeyt te ghe- MUidnieten : Sardinien foo vol van fonden als
venijnighe kruy- *~l-"id'fihe
den heeft om onfe remedien gheroepen: op de felue manierezijn wy in Corfica en Malta ghecomen. Creta heb
ben wy oock met ghedoogh vande Venctiaenen ( onder
wie het ftaet ) ende oorlof vanden Paus bewoont ; maer
d'aflchen vanden ongheluckighen Vcneetfchai brandt,
die

gheleghen

lyi

in Tor-

'"gae

,
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die ons uyt defe Republijcke veriaeghr heeft, zijnal mede
tot hier toe
ouerghevloghen. In defe voornoemde landen
tcllen wy nu terrijdtfeuen Prouincien, beftaende in hon
dert en vijftich foo huyfen als Collegien.
Nae Italien heeft Porrugael ons eerft ontfanghen. Franc[fcus Xauerius ende Simon Rodriguez waeren daerghekomen , om de kennilTe Godrs t'famen met de Societeyt
naede nieuwe werelt

ouer

re voeren.

Ter

wijle fy

te

Lisboa het faifoen verwachten van t'feheep te gaen, heb
ben hen foo wel ghequeten , datmenfe daer voor alroos
heeft willen ophouden, met verfbeck op den Coningh
Ioannes den III. dat hy doch gheen mindere forghe en wilde draghen voor de falicheyr van fijne ghetrouwe onderfaeten als voor die vande Barbaren. Dus als of den ijuer
van hun
beyde alleen ghenoeghfaem hadde gheweeft
voor de rwee
werelden, heeftmenfb voor d'eene ende d'andere verdeylt; Simon is in Portugael ghebleuen, ende Xa
uerius nae Indien vertrocken. Corts hier nae iiTer nieuwe
hulpe van werck-lieden toeghefonden: welcker aerbeydt
ghelijck de Coninghlijcke miltheyt grootehjeks verlichrede, alfoo befwaerden den feluen niet weynigh de groote
cxempelenvan Xauerius, diefe noch in d'ooghe hadden.
Euenwel verweckt zijnde door de vermaninghen van
daerwy P. Simon , volghden foo kloeckelijck fijne voerflappen,
fn he- c'at^e verdienden niet alleen inde wandelinghe ende onder
den ghemcynen man, maeroock by de treffelijckfte van't
noemt
worden.
Rjjcke Apoftelen ghenoemt te worden : welcken naem
hen noch op den dagh van heden ( niet teghenftaende fy
den feluen dickwils gheweyghert hebben uyt heufcheyt
t'aenveerden ) is by ghebleuen , iae tot in Indien toe ghevolght. Den Coningh ende Coninghinne euen deughdehen feer daft ghevoelen des volcks foo
lijck
,

vcrhcughden
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quam , foo dat nu de ghemeynteende'thof ghehjckclijck Vande vruchren hunner
ghedienllicheyt mededeyldcn. Xauerius ende Simon hadden voor't eerfte den
laftghenomen vande pagicn t'onderwijfen daer nae kreghenfe de forghe ouer alle de fielen
van't hofidiefe foo bedient
hebben, dat den Coningh oock
d'opvoedinghe van fijnen eenighen fbon Scbaflianus aen
de Societeyt betrouwt heeft.
Hy gaf hem voor meefter
P. Ludouicus
die
hem" berichtede ende vol- ?.Go«.
Gonfaluius,
maeckte in alle Princelijcke
deughden ende wetenfehap- f"'u""
pen, die aenden etfghenaem van foodanighen Riicke be- me
*"%*
titer
j
*"i
taemden , dat nu alle lijne
hope naell Godt op dit hooft vanden
alleen gheftclt hadde. Och of
Portugael dien langh hadde CmHb
inoghen ghenieren! maer den ijuer tot de Chriflene Religie heeft aenden gtootmoedighen iongh-man in d'Africaenfche oorloghe, wel eene
glorieufe, doch droeve,
doodt verhaeft. Waer
door hoe wel de
Societeyt eenen befonderen weldoender
verloos ; en is niet te min
om haer door
ouer een

,

1

i

/■*

•

i

11

It.

ongherijdighecndeongheluckighe

voottghegaen

gheftaedighen aerbeydt ende godtfdienftighe oeffeninghen re verbreyden. De fteden.die'texempelderComn-

ghen tot dien dagh toe noch niet ghevolght en hadden,
hebben cores daer nae de
Collegien "tot haer groot voordeel verfocht.
'tCollegie van Coimbra, gheHjck't 'teerftc
van heele de Societeyt
was, foo is het oock langh 'tpiinci-

paelfte gheweeft. Teghenwoordeliick is Portugael een
wijde Prouincie, iae eene moeder ende voedllcre van

feer
vele

andere

in Indien.

Den H.

Ignatius, die fich dc heele werelt als eene loop- P.Arm\
bane van fijnen ijuer hadde
inghebeeldt, en moght Soai- Ful"x
vader-landr
niet vcrgheten. hy hee'fter
gnen fijn eyghen
'spaTgnt
dan P. Antonium Araoz, die van
fijn'maeghfehap was,
V
ghefon'"
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man nae den aerdt vande natie,feervierigh,
vele gauen foo der naruereals der deught heerlijck vetciert. P. Petrus Faber is daer nae met Ortizius des
Ignatius felue doot

ghefonden,een
ende

met

Keyfersghefandtgevolght.'tScheendat

foo gheleeck de
,
Maer is't dat wy
aenden
foon
Vader.
eerft-gheboren
p. Araoz willen ghcloouen , foo en heeft niemandt meet
,
p. Laynes
ende Salmeron ter wijle die re Trenren wae1

hem,

tot

fijn volck weder ghekeert was

fen
p.Laines
Salme-

en

,
y

ronbren-

ghen

>

,

,

ren,de Sociereyt in Spaignen vervoorderr. De Biicnoppen
vm't Concilie nae buys keerende,hebben de moeder( wiens

de

Sooeteyt

goeden aerdtfy in haerekinderen bemerckt hadden)goederght'te"1'
aenwend.den
Bremen,
tierenlijck onrfanghcn.De neerfticheyt,diefe
de gheleertheyt met de deught in hunne daegelijckfche

om

oeffeninghen te vervoeghen,behaeghde hen bouen maeten
ghelijck oock 'tformulier vande Iuftellinghe fonderlinghe patTende op den teghenwoordighen noodt der
{eer:

,

H.Kercke, 'rwelck fich in defe leuende beckien uytdtuckelijck verroonde, heeft oock vele Bifchoppen van ande
re natien de
Societeyt doen beherten. Guilielmus a Prato
B if chop van Clermont is nae Vranckiijck, Staniflaus
Hofius den Cardinael nae Polen, Gerardus Hameri-conrt
Abt van S. Bertijn nae Neder-landr weder ghekeert, elck
den wille van een Collegie te ftichten.
Maer defe nieuwe Orden in haer beghinfelen alreede
vry wat doorluchticb, moefte noch met een meerder licht

mer

P.Borgia
eon

.b*!*

'"iy

'

Francifcus dc Borgia, Her
edeldom ghelijck de Sot0gne
alfoo oock' door d'autoriteyt eene
een
fchijrifel,
cieteyt
ende door de regeringhe eenen grooten
vrome vafticheyr
wafdom bekomen heeft. Hy hadde een' Vniuerfiteyt in
fijne lladrvan Gandia opgherechr, eer hy fich tot de Socie
onder onfe rcteyt begaf, welcke d' eerfte was van alle,die

aciifienlijcker worden. Dit was
van

Gandien, door

wiens

,

gerin*

HETII. BOECK.VOORTGAENDE SOCIETEYT.

geringhe oyt ghellaen hebben.

In defer

T55

dan is in
den lof ende

vocghen

verfcheyden Coninckrijcken van Europa
vande beghinfclcn der Societeyt verdeylt gheweeft.
Vrancknjck heeft d'eerftc medc-ghefellen vcrgadert; Roo
men 'teerflc
huys der Profeflen gheftclt; Portugael het eerfte
Collegie ghefondeert; Spaignen d'eerftc Vniuerfiteyt bedient, ende dat met dufdaenigh ghenoeghen dat d'alderedelfte Academien ( die in dat Rijck ouervloedigh zijn )
ons
inghe-int ende ghcincorporeert hebben om ncfFens
haere meefters in de hooghen fcholen te leeren. Gheenen
minderen naem en gaf ons de deught ende de vruchten die
wy onder de ghemeynte deden ; ouerfulcks hebben ons de
Bifchoppen te hulpe gheroepen in hunne bedieninghen,
ende voor mede-ghefellen in't befichtighen van hunne
Bifchdommen ghenomen. Den Coningh Philippus felue,
als hy ergheiis wilde den quaeden handel ende manier-*n
vetbeteren, en verwachtede van niemandt meerder toeftandtals vande Societeyt. Soo zijn wyin Spaignen gheringhe verbreydt gheweeft : al waer nu, behalucn Portugael
eere

,

,

,

vier andere

Prouincien,ende omtrent de hondert en vijftich
huyfenoft Collegien zijn.
In Vranckrijck en is foo goeden fpoedt niet gheweeft: !»£*'>$}>

de beghinfelen aldaer zijn vry wat fwaerder gheval- ffetcy°~n
Ghelijck de riuieren weder nae dezee ( waer fy uyt Vrmek:
fpruyten ) niet fonder vele omloopen en keeren ; foo en is ryc^-V0lt
oock de Societeyt, die uyt dit Rijck haeren oorfprongh
hadde, niet dan nae langhe wijle van tijden, door verfchey
den onweghen in't felue ontfanghen. De ghene die van
den H.
Ignatius in't beghin nae Parijs ghefonden waeren,
wierden langhen tijdt meer voor ftudenren als Religieu
fen ghehouden. Ende ghewiflelijck, uytghenomen hunne
want

lea.

,

deught, waeren aen die ghelijcker als
V

1

aen

defe: wantfe noch

door
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door habijt noch door wooninghe noch door meefters,
noch door fchool-gangh eenighfins vcrfchilden ; d'onnoofelheyt alleen van hun ontichtbaer leuen gaf hen luy tier bo
uen d'andere; maer dies te meer ftondenle re blaeme vande
quade: welcker mifaerdichcyt endeonghelijcke manieren
{y dies tc meer met hunne deughtfaemhey t fchenen tc ftraffen hoe die meer uytftack teghen d'ontuchtighe moedtwordt
willicheyt van d'andere. Den Bifchop van Clermont
in fijne befchermingheghenomen, ende niet alleen
heeftfe
gbevoorhunne
fake
beherr, maer oock in fijn huys mildelijck ontdjr,vandan het eerfte Collegie begonft;
Daerheeftmen
fcbopvanhngh.cn.
ciermot, maerom hier in ghe-erft ende ghegoedt te worden, was't
noodigh dat de Stacten van Vranckrijck de Sociereyr eerft
in hunne landen fouden aenveerden,ende 'trecht van inghefetene oft borgherije gunnen. Dir heefr ons den Cardinael van Loreynen by den Coningh verkreghen : maer
foo het Padament 'tfelue niet goedt en vondt, ende d'Vniuerfireyt oock een feer fwacr vonnifle daer ouer gaf,enheeft
niet alleen de wooninghe, maer oock onfen goeden naem
perijckel gheloopen. Doch de waerheyt verwint het al:
t'famen oock, op
om de welcke te meer te doen blijeken
datmen d'autoriteyt van foo treffehjeke Doctoren , als die
vande Sorbona zijn, niet en foude fchijnen te mifachtenj
heeft P. Martinus Olauius fchriftehjck op hun beklagh
gheandwoort ende dar befcheydelick met goede redenen
wederleght : hoe wel daer, alles ghefeyt ende inghefien,
gheene krachtighere verweyringhe en konde zijn, als den
onberifpehjeken handel vande befchuldighde felue. De
voordere ouerblijrselen vande fwaericheyt zijn indever,

,

,

,

,

gaederinghe re Polity door P.Laynes re neder gheleght: ter
ketters dapPeijfy, welcker plaetfe als hy niet alleen teghen de
perlijck, ende by de Catholrjcke onverfaefdelick, maer
,

te

oock
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de Coninghinne felue vrijmoedelickhandelde;
heeft haere COO
men
goede grarie ghewonncn, door 'tghene
p
vrcekle dat haer foude verbclgen, ende bouen dien.wattcr
noodigh was tot beveftinghc van des Socicteyts faken,verkreghen. rSchecn dat de felue nu behoorde, nae foo veel

oock

met

'

opvals, diepghenoegh in Vranckrijck ghewortelttezijn, venaeght
als fy'er wederom'is uytgheroeyt ende vcriaeght ghe
weeft : miflchicn op dat de Francoyfen de felue dcruende,
niet min leeren en fouden, als die ghenietende, hoe profijrelijck haeren dienft tot het ghemeyn welvaeren was.

laet [ten nae langh-duerigh
wederom
in
goedt
ballinghfchap
gheroepen , ende ingheroenae veel onweders
in
haere
oude plactfen Pe" VM>
gheruftelijck
Doen
heeftfe
eerft
eenen herden
nae
, ghelijck
gheftelt.
^tH'jy,
winter, begonft ouervloedigher uyt te fchieten, ende als
op een braeck-landr door her faerhaerderghedienfticheyt
menighvuldighere vruchten voordt te brenghen. Daer

Henricus den I V. heeftfe

ten

voor

zijn
foo

nu

vijf Prouincien,ende omtrent acht-en-tachtentigh

huyfen als Collegien.

Soo veel meerderen noodt als

Duytflandt hadde Hier VVerteh
byftandt gheweeft: gheen landt en nam >"D''.y'fIgnarius foo ter herre. Vijf van d'eerfte thien Patres heeft
hy derwaerts ghefonden, P. Faber, P. Iaius, P.Bobadilla,
,

oock meerder

en P.
Laynes, meer allTer ouerbleuen voor de
refte vande ganfche werelt , inks P. Codurius alreede van
dit leuen tot het eeuwigh ghepaffeert was. Hy felue, ghe
lijck hy uyt Roomen niet en moght,om defenatie euenwel
tehelpen heeft het DuytsSeminarie in die fwaere tijden yewcht
beneerftight, ende bouen fijne maght ondcrhouden. Die i,er de
daer m'r landt waeren, hebben eenfdeels teghen de wulpf- f">den,
heyt vande onghebonden manieren, eenfdeels teghen de ende ket-

P. Salmeron

,

kerters

d'oorloghe

aenveert.

""•
Teghen defe heeftmen re
V 5
Worms,

-

.
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Worms, Spier, Regensborgh ende Norimbergh open-

baerlijckendeonverwinnelijck gheltreden, hoe wel ,0111 d:
hertneckighevt vande partije, die met een fteegh ghemosdt
weder-fpannich vielaendeouertuyghde waerheyr,d;vic"to-

rie geen voord;re vruchten en heeft gehadr, als d'oneenichheyt van haere fijde,door de welckenu fchijnelijck bleeck,
datfe maer
waeren eenen
hoop verfuyfde Babcl-ftichnoch
die
tcrs,
verftandt,noch verdragh onder malckandeen

ren en

hadden; ende van onfen

cant,

eenen

grooren

roem

gheleertheyt, die nu oock foo verre quam dat wy
te dien
eynde fchenen van Godt in defe landen ghefbnden te zijn, om defuycken vande Luthetaenen t'ontdecken, ende hun ghewelt te ftutten. Immers hebben foo veel
van

,

wy hunlieder ende aller ketteren haet op den
hebben: inder voeghen darfe noch heden£
daeghs fchriftehjck ende mondelijck verclaeren, darfe
gheen meerdere vijanden en hebben als delefiiiren.
Maer den ltrijdt gingh eerft voor goedt aen , als Petrus
Canifius den voedr in't perck llelde. Hoe menigh vijandt
heeft dien verflaghen ? hoe menigh wolf veriaeght ? hoe
menigh fchaepken behoedt? hoe menighe fiele ten eeuwighen leuen bewaert ? Indien men de ketters gheloouen
magh, foo en heeft noch de Societeyt,nochdeCatholijcke
Religie felue in Duytflandt aen iemandt meerdere verbintenifle. Defe heeft hy foo voorgheftaen , datfe hem ende
den Iefuiten alleen ( die nae fijnen naem nu niet meer Iefuiten , maer Canifiaenen onder her ghemeyn volck gheheeten wietden ) naegauen ende toefchteuen,dat het Rijck
der Papiften ( ghelijckfe dar verfmaedelijck noemden)

verrichr, dat

hals

Lof

van

1'. Cam-

ft Ml.

ghehaelt

heel vervallen en gingh : maer
heeft
fifne Societeyt
hy foo verlicht ende vermeerdat d'onwetende andersnieten meynden, of Cani
fius

'tghene nu wanckelde, niet
die van

dert,
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fondateur vande Iefuiten. Dit nkt onucrmindert,en foude haci defe kleyne vergadcringhe in't midden
van foo vele
kettets,endc groote onwcdcren , niet hebben
connen houden
flaen, 'ten waere dat haer de Bifchoppen
( die in't Rijck feer maghtigh zijn ) ende de goctgonftichheyr vande Cathohjcke Princcn de handt bouen 'thooft
ghehouden haddcn.Die van Ooftenrijck ende van Beyeien
hebben hier in alle d'andere verrete bouen ghegacn. Sy'tHuys
ftclden ons ouer hunne Vniuerfireyten, fy bouwden onsv*nU°~
kercken met groote coften , fy ftichteden ons Collegien^"
tot
verfbkeringhe vande Catholij eke Rekgie. Soo groot ren
is t'onfwaerts hunne milde toeghedaenicheyt
gheweeft, i"cf"r
cht wy die oock met alle ghedienfticheyt ende danckbaer- ,ejt.

fius

en was

af^jl
voor-

heyt

ten
eeuwighen daghe niet ghenoeghfaem en konerkennen. Dir landt heeft nu vijf Prouincien, hon
dert ende achthicn foo huyfen als Collegien.
In alle de voornoemde Rijcken ende landen is de Socie- Begmfvnen

teytmet beraedtcn voordachrghecomen, maer in ons Ne- Te$*f~_
dcr-landt by gheval,ende door onweer van oorloghe.Want teyt in
foo defe onftack tuflchen den Keyfer Carojus den V. ende Neder""
Francifcus Coningh van Vrancknjck, ende deshahien de
Spaignaerden allegader deftadt Parijs, iae het landt, moellen ruymenj zijnder acht van defe, wefende alle vande
Societeyt, herwatrts ouerghedreuen daer wel eeirijts den
H.Ignatius plagh te comen, als hy in noodt was, om
fijn' aermoede door aelmoellen vande goede lieden te
verlichren. De Societeyt en waflfer niet eens bekenr, niet
teghen flaen de d'uytnemende deught ende wercken van
P. Perrus Faber, die d'Orden heel Duytflindt door feer
hadde vermaerr ghemaeckt. Dus moeften defe aerme Rehgieufen (al quaemenfein een feer beleeft ende vriendclijck landt) hun meefte hope op Godts ghenadc ftellen.
,

\Go
binnen
Lotten.
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Sy hebben de ftadt van Louen tot wooninghe verkofen,
om hunne ftudien, diefe te Parijs
begonft hadden te volt'famen
oock
cynden
uyt hope, datfe daer eenighe huns
aen Godt ende de Socie
ionghmans
ghelijckegheeltighe
teyt fouden winnen. 'tWelck hen feer gheluckelijck ghevolghr ende uyrghekomen is: te meer om dat P. Faber
van Ceulen comende, aende
heylicheyt die in hen alien
ende
aende
uytllack;
welfprekentheyt daer Strada in't
befonder mede begaelt was, den feghel van fijne wijsheyt,
ende 'tghewight van fijn' autoriteytaenghehangen heeft:
waer door al hoe wel de Sociereyr in Neder-landt nu van'
perfoonen vermeerderde (mits d' Vniuerfiteyt vele aencomelinghen leuerde ) foo en kreeghfe daerom euenwel
noch gheenen vaften flandt oft huyfinghe om dat denConinck Philippus de felue in defe fijne feuenthien Prouincien noch niet en hadde aenveert, ghelijck hy die in
fijn' andere landen aenveert hadde ende om dat het door
'slaudts rechten en coftuymen ongheoorloft was eenighe
,

,

,

,

,

,

,

erf-goederen oft

renten

fonder oftroy

te

ghenieten

,

waer

op nochtans het onderhoudt der Collegien noodelijck
moelte fteuhen. Nu ter tijdt zijn alle defe fwaericheden
gheweerr, ende fy vindt haer verbreydr 'theel landt door,
ghelijck't breeder in't fefte boeck bhjeken fal.
In Polen en hechfe oock met den etrften aenvangh
Salmeron ende
vafle wooninghe konnen verweruen P. Alnhonfus
gheene
Canifiiu Salmeron is daer eerft met
comcn tn
Lipomanus ( die Nuntius
Polen.
vanden Paus was ) ghecomen , dan heeft fich daer alleen
verroont. Vier iaeren daer nae is P. Canifius dcrwaerts ghefonden met Camillas Mentuatus oock Nuntius van den

Paus, die daer laugher bleef, ende in verfcheyden manieren
fijnen ijuer beroonde. Ten laetften heeft den Cardinael
Hofius, op dat hy de vervallende Catholijckc Pvcligic( die
hy

'
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hy fchier alleen hiel flaen ) oock van eenen anderen cant
foude onderfetten, een Collegie te Bransberghcn ghef ondeert. Dit is't beghinfel van de Poolfche ende Litouwfche
Ptouincien gheweeft : waer toe naemaels P. Anton i us
Pofleuinus fterck gheholpen heeft , als hy nu de faken des
Rijcks ende der Religie kloeckelijck hadde vervoordert.
Maer ghelijck elders alfoo moelte oock hier, dc goede
jonfte der Coninghen den wafdom gheuen. Sigifmundus
den III. ende
Stephanus Bathori zijn ons feer toeghedaen Cmuighi
gheweeft ende hebbender de handt aenghehouden, om v,in
doot hun byftandt dat edel Rijck, 'twelck foo menigh- de Soaeweruen deTartaren enTurcken te
vergheefs beftreden had- "/'M ""ende
nu
den,
iuyft perijckel liep om vande ketters ouer-^
wonnen te worden,
op de fondamenten van't oudt CathohjckRoomfch ghelooue te houden ftaen: waer in hen de
Patres foo dapper ghetoont hebben datter uytheymfche Florim.
hiftorie-fchrijuers zijn, diede Societeyt bouen alle ande- R^mon>
ren d'eere
toe-eyghenen, datfe d'onwetenfehap moeder dehxteC.
van alle
dolinghen eerftelijck daer uyt ghebannen, ende ottu
den luyfter vande Kerckelij eke cerimonien wederom daercap'15'
in ghebraght heeft.
Den ftaet van Hongarijen was infghelijcks vol ellen- ty *>»«
'"
den, als wy daer ghecomen zijn :. defe hebben by onghe- .'"'
dat
de rafernije der
luck van tijden foo aenghenomen,
kette ren felue nude tyrannije der Turckenoock verdraeghelijck maeckte. Des Keyfers legher wierdt verraden,
de kloeckfte foldaten vermoort de Hongerfche ( 'twelck
een iaemmer om fien was ) wierden d'eene van d'andere
aende Barbaren voor flauen vercocht. Ende hoe wel dit
,

"~

,

,

,

beklaghen was,als te verhoeden oft te verbeteren;
te mm de
Societeyt ende haer felue ende de Cainde
tholijcke Religie,
gheweften, daer dit onweder niet

meer te

heeft niet

,

X

en

l£l
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ouerghevloghen,houden flaen. De fchade,die de So
cieteyt in vele plaetlbn geleden heeft, verghelt nu ouervloedelijck Ferdinandus den III. Roomfch Keyfer, den welc
ken ghelijck hy d'andere deughden van fijne voorvaders
ghe-erfr, alfoo oock de liefde tot ons Orden behouden
heeft. Sijnen ouertreftclijcken vader heerlijcker, iae oock
heyligher, ghedenckenilTe Ferdinandus. den II. fagh den
en was

,

grooren ouerlaft , die wy leden vande rebelle in Bemerlandt : hierom quam ons ouer al te goede met fondatien
van
verfcheyden Colkgien , ende behertede ons dies tc.
meer, om dar, foo wie fij hen vijandt was, den onfen mede
fchecn tc wefen; naedemael hy felue oordeelde, dat, foo
waer de
Societeyt maer eene wooninghe en hadde , den.
naem van
Ooftenrijck voorgheftaen wierdt.
wordt
Och of wy van Tranfyluanien fiilcks moghten verhovertaeghj pCil} daer wy voorwaer niet min: en: hebben gheledenr

fytual"' Moyfes
men:

Zangkius Stephanus Bockayusen Sigifmundus.
,

Rackofius hebben hen door onfe verderffeniiTe den wegh
nae de
heerfchappije ghebaenr. 'rCollegie van Colofwar
wierdt aende borgherije te plunderen ghegeuen ,tot loon
van haeren afval ende
meyneedicheyt. Soo is de vrucht
achter ghebleuen, die Chriftophorus Stephanus ende Si
gifmundus Bathori door onfe Patres verhopct hadden:
nochtans heeft de Societeyt in hope teghen hope gepooght
waerfb konde, ende 'tonghelijck vande borghers opnemende voor eene rafernije van uytfinnighe fiecke (diemen meet
begreyfen moet,als begtijnfenjgneenffins achterghelaeten door alle middelen hun welvaerc ende heyl re
beforghen. 'tScheen dat alfdan door Godts ghehenghenifle
in ons Collegie te Fairwar in't midden vande aflchenende
vervallen mueren, den preeck-ftoel vande kercke onghefchendt ghebleuen was ,.op den welcken onfen Predicant
,,

langh
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langh daer nae ftaende foo veel ghemaeckt heeft, dat de
Catholijckc Religie foude triompneren. Maer defe vreught
en
moght wederom al niet langh ducrcn.Men is ghenoodfaeckt gheweeft niet alleen aenden tafenden toorn vande
ketters, maer oock ter oorfake vand' oorloghen en moorden, aende vreefe te wijeken die fulcks verfocht vande
goede Catholijcke. Hoe nut dc hulpe van weynighc Parres, die daer moghen blijuen woonen, noch hedenfdaeghs is, magh eenighfins blijeken in de Princefle van
Tranfyluanien ghelaetcne weduwe van Bethlin Gabor,
,

,

de fufter vanden Marquis van Brandenburgh, doorhenlieden tot de Catholijcke Religie bekeert.
Niet teghenftaende fbodanighe vervolghinghe , die
wy fy gi,rt'alle canten moeten uytftaen , hebben euen wel hier en maeckt m
daer noch al onder onfe vijanden ghewoont ende ghewottelt. De wreedtheyt vande Coninghinne Elifabeth heeft
ons
uyt Enghelandt niet konnen fiuyten, noch doen vcrhuyfen. Gregorius den XIII. heeft defe Millie ( die wel
foo forghelijck en mocyelijck , alffe wel glorieus en nut is)
aende Societeyt meet aenghedient , als opgheleydt. Den
voornaem van defen Paus, die
by d'Enghelfchen van Gre
af
in
weerden
is, als mede de kloeckgorius Magnus tijden
van vele manneh die de felue Miflie ernftelijck verheyt

fjfh'"

fochten,beloofde ons eenen geluckighen oogft. P.Robertus do"'?■
Perfonius,in wien alleen om fijnen ijuer ende vromicheyt e"cam?
vele duyfenden ghinghen, ende P.Edmundus Campianus, pianm:
dien ouertreffelijcken Martelaer, zijn daer toe verkoren:
beyde onverghelijckelijcke mannenin deughdrfaemheyt
aide wijsheyt, en bouen dien noch onfteken met eene fbn-

derlinghe liefde tot hunnen

euen

naeften;

maer voor

al

om

hun vader-landt te hel pen. Hoe vele dreyghemenrcn zijn
hen in't beghin ghefchiet?hoe gtooten ouerlaft en fwaerichheden
X 1

_JL

»■■
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aengedaen?
'tghene andetedoet vteefen,gaf hen
fterckte, mits fy niet fchoonders en faghen, oft en fbchten
als de doodr; de welcke Campianus oock nae wenfch verkreegh. Want nae dat hy ondet fijne landtflieden bouen
maete veel
goets ghedaen hadde, heeft tot loon den krans
der Martelaeren verdientdbo veel geluckigher als Perfonius,
die den feluen meer heeft moeten als willen deruen,om
door fijn vliedcn ende fchuylen het veldt voor fijne medebroeders veyligh te houden, ghehjck'er doch vele ander:
ghevolght zijn , die nae onvermoeyelijcken arbeydt hun
leuen aen Godt ende 'tvader-landt ghefchoncken hebben.
Gheen ander deel van't Chriftendom ilTer , daerder meer
hun bloedt voor dewaere Religie vergoten hebben: gheen
ander oock, daer het fchijnt dat 'tghelooue ende de Socie
teyt gheduerens de bloedighe vervolghinghe meerderen
voortgangh ghedaen heeft.
De hertneckicheyt der ketterije maeckt: onfe oefFeninstent
Scbotghen in Schotlant euen fwaer; dan de liefde verwinnet al:
landt,
want daer oock al
fommighe van d'onfe woonen die met
perijckelen van kerckcr ende doodt aen d'inghefetene bein Ierhulpigh zijn. Maer Ierlandt ftandtvaftigh in fijn oudt
landt,
ghelooue heefter meer aenveeit, ende ghelijck het door
d'influypende vcrwilderinghe (die'rdaghelijcks onder 'tgebiedt vande ketterfche hoofden meer ende meer aennecmt)
vele moeyten in heeft, foo bereydt het oock,aIs een vruchtbaerighe moedet vanReIigieufen,voor fy feluen t'alle canten
vele werck-lieden. Tot beyde defe Rijcken , eer wy daer
zijn nedergheflaghen, zijnder verfcheyden Miflien als nit
ende alfdan ghefchier. Behaluen de ghene, die door *tghettaerfe
van ver.
bodt vanhunneOuerften derwaertsginghen,zijnder P.Salfcbeyden
Taufen meron en Broetus als Gefanten van- Paulus den III. henen
gbefonden ghegaen, en hebben nae vetmoghen ghearbey dt de Cathomaer

,

tn

,

warden.

lijcke
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Hjcke Religie, foo langh als't doenlijck was, te vervoordercn,fbnder hen feluen in't minfte te fpacren oft temi'den,
voor-fbo veel het moght ghcfchieden buyten naedeel van

hun wcerdrs ende toehoordcrs. Pius den I V. heeft P. Nicolaum 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'uytcrfte benautheyt trooil ende raedt foude ghetien. Als daer nae dit
Rijck heel verviel, heeft Gregorius den XIII. nieuwe hul
pe van d'onfe derwaerts ghefonden , om dc Catholijcke
die't ouerghebleuen waren in't ghelooue te beveftighen,
waerfy noch tot den dagh van heden toekloeckehjckin
volherden.
Op den feluen voedt ende maniere zijn wy tot vele an
dere plaetfen van Europa ghereyft, die infghelijcks met
ketterije befmet waeren. P. Antonius Polfeuinus is door T.Pofcghebodt vanden feluen Paus als Gefandt nae Mofcouien "^"Zdt
ghetrocken , om den grooten Hertoghe, die met den Co- nae Mofningh van Polen ende Sweden een verbondt wilde ma- "ff."
ken, by defe gheleghentheyt met de H. Kercke te vereeni- £»/""
ghen. Maerhoe wel 'tverbondtghemaeckt wierdt, noch
tans, om datmen daer meer befbrght was voor des landts
ftaet , als voor de faelicheyt der fielen , is de fcheure met
deH. Kercke blijuen dueren. Dus en moet P.PofTeuinus
niet min gheprefen worden : want hy met kracht van
bewijs ende redenen den fchifmatijeken Prince foo verre
ghebraght heeft, dat, al hoe wel hy d'oppei-hoofdicheyt
vanden Roomfchen Stoel niet en wilde aennemen , euen
wel de felue niet en heeft konnen ghcloochenen: waer
door hv foo gheftoort wierdt, dat het niet en fchilde of
.
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hy en floegh hem doodt met den feluen fcepter daer hy
weynigh te voren moordaedighlijck fijnen eyghen fone
mede ghedoodt hadde. Dan foo hem den Pater moedigh
ende onverfaeft toonde, om den flagh t'onfanghen, heeft
fijnen on-hy fijne flandtvalticheyt ontfien ende de wreedrheyt
verfacfdi door verbaeftheyt wederhoudende,is hem met eenen fchijn
van
goedtherticheyt om den hats ghevloghen hoe wel
den looicn vos fijne wraeck-ghiericheyt hier door meer
bedeckre op die pas, alsvergatoft afleyde. Middeler tijdt
badt hy PolTeurnum, dat hy,volghens het ampt van eenen
Apoftolifchen Nuntius, met hem fijne tempels wilde befbecken. Waer toe hy fich feer gheerne liet verftaen: maer
comende in d'eerfte kercke,daer den Archsbifchop op dp
{chifinarijckfche maniere den dienft dede, is ghewaer gheworden dar dit beftcken werck was op dat hy daer teghenwoordigh zijnde, lbude fchijnen dat hy den Roomfchen Sroel afghegaen en van ghevoelen verandert was,
*»*
oft immers niet afkeerigh vande Religie der Mofcouiv""i)ich- ten heeft daerom plat af gheweyghert voordt te gaen.
,

,

'

:

,

,

>

hejt.

Maer foo de Princen ende Heeren feyden dat den Hertoghe
dat ten arghften foude opnemen voor eene verfmaetheyt,
bleef niet te min by fijn woordt , veel min voor fijn leuen,
als voor eenighe vererghemifle beheden-,op dat hy immers
noch aen fijn ghelooue , noch aen't Apoltolifch ghefandtfchap te cort foude doen. Het fpeet den Hertoghe dat
hem defen acnflagh milluckt was,nochtans heeft hy fijnen
toorn binncn
ghehouden, en fijne verbolghenthcyt uyt
ontfagh bedwonghen. Maer PolTeuinus nu wederom re
houe gheroepen zijnde, heeft van foo verte alfmen hem
hooren konde, met.de fijne eenen lof-fangh aen Godt
gefonghen oner defe belijdeniffe.Ende des ghevraeght zijn
de wat hy dede, gaf voor andwoordc : lck,danckt Godt
dot
,

\6j
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hebbe , ende
ick,m'tjnm dunfl gheen ongbtlijckgbidatn
heel en onm te laet
Tviens
rouTven,
fed
'tghtloout,
njtrToorpinght
ghtfebtnt btTvatrt htbbt. Aldus is dit ghefandtfchap bynaer
afghcloopen, in't welck PoiTeuinus buy ten fijne meyninghe meet eere als vrucht bchaelt heeft.
Niet min en heeftmen ghearbeyt inde uyterfte paclcn T.Marvanden Noorden. P. Stanislaus Marfouitius ende andere, '""'"",
!lazt nae
die hem fijne Ouerften, ten verfocckc vande Coninghmnc Sweden,
hadden ghegheuen, hebben
Catharina, tot mede-ghefellen
Cj
vele iaeren in Sweden huys gehouden. Ten laetften is oock
PoiTeuinus door orden vanden Paus hier ghekomen, om
de Coninghinne , die met haer onderfaeten vol drucks
ende hjdens fat, re trooften ende te verftercken. Door
het onderwijs van defe Panes heeft Sigifmundus den III..
d'eerfle fondamenren van fijne- godtvruchtigheyt gheleert, ende daer teghen de Societeyt wederom fijne vriendelijcke toeneyghinghe vcrdienn.
In Denemarcken hebben wy bouen den arbeydt oock andere in
dat

in

'

.

.

o

o

*

deghevanghenifleuytgheftaen, defghelijcks in Noorwe- J^jL,
ghen meerder onghemack als kilde gheleden: te wijle de awen

liefde vande Sociereyr niet min in defe koude gheweften vvelhen:
vanden Noorden , als inde heete landen vanden Suyden
ghevlamt heefr..
Wat fal ick fegghen vande Turcken? Wie foude gheloo- woruen dat
fylieden ,. die ghefworen vijanden vande Chriftenen zijn, aen onfe Priefters niet alleen den ingangh in ^„ vlr.
hunne heerfchappije en fouden verleenen , maer oock van fiebt.
felfs daer toe nooden ende inhaelcn? Soo is't ghebeurt aen
onfe Patres. 'tGarnifoen van Funfkirchen, een Turckfche ftadt in Hongarijen gheleghen , hadde gheficn dat
d'onfe, die by den Prince Bamffius t'Abfolindua wae
fiecke ghenafen.
ren, door 'twijwatcr en Agnus Dei vele

j^*/^""

Dus

1(58
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begheerdenfe niet alleen iet van dk heylighdom tc
'twelck onderwijlen oock al aende Mahometaheylfacm was maer hebben voorder de Parres onten

hebben,
nen

,

boden, om defe weldaet onder meet andere wijder

te ver-

fpreyden: hierom fonden hen conuoy, ende dedenfe ruftelijck inhaelen. Daer was doen by gheval een vermaert
Officier van hunne fedte, die nu een rondt iaer met een'
onbekende fieckte te bedde lagh: den duyuel hadde hem
befeten. Defen niet konnende langhet verdraeghen de
kracht vanden Agnus TJti, noch van't wij water , noch van
de befweeringhc , heeft 'tlichaem moeten ruymen, ende
aende Turcken felue de maght vande Catholijcke Prie
fters belijden. Waerom fy ons van alfdan voor goedt eerft
begonften te eeren, ende met verwonderinghe te prijfen,
iae oock den oorlof re gheuen vande openbaere oefteninghe der Catholijcke Religie. Daer en ontbreeckt voorwaer

(ghelijckmen wel den cken magh) gheene ftoffe van arbeydt oft van liefde, midrs in die ftadt alleen noch by de
hondert duyfent foo borghers als huys-lieden waeren, die
hen voor Catholijcken uytgauen, bouen het ghefpuys van
allerhande Ariaenfche,Luteraenfche,Caluiniftifche ketters,
die'r als in eenen flinckenden poel met toeloop van alle
fonden ende dwaelinghen vergadert waeren. Voor
foo grooten ghetal vande Catholijcke droegh forghe niet
meer als eenen Prieftenden welcken behaluen dat hy quaet
van leuen ende onftichtbaer in fijnen handel was, en
wilt felue niet wat fijn ampt oft bedieninghe aenghingh:
eenen
fraeyen 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 menigh ghevacr uyt flaen? hoe dickwils de

vuyle

doodt

HET II.BOECK. VOORTGAENDE S O CI ETE YT.169

Dc kctterfehe Minifters bcfchul- b dcfclis
het laetfle gheweyr van defh AmJl
dit
doch
(
dighden
Woorden- dienacrs, allfe nictvoorder en connen pooghen befcbnlteghen het licht der waerheyt ) datwy deghemcyntc tot^;"'
verraet ende
afvallighcyt hadden willen verwecken : hun
meyninghc was hier mede den vooit-gangh vande Catliohjeke Religie te bclettcn , diefe met hun teghen- blaftcn en
prcdiken met en konden verhindercn. Als wy nu ftonden om uyt vcrmoeyen van fulcks veriaeght te worden van
(want den Magiftraet, mifs' d'onfekerheyt vande betich- f."tli^

doodt

voor

ooghen fien?

ons

tinghc, die niet bhjeken

konde 'tleuen by groore gheheeft Bethlin Gabor ren
beften gheforoken. Soo wel zijnfe bewacrt die Godt bcwaert : want verweckt hen oock voorfprake onder dc

nade

noch

ons

en

,

MHrmt~

ghejont hadde)

vijanden {blue.
De beroerte

nu
gheftilt, hebben d'onfe wederom be
hun ampt naeghewoonte te bedicnen,cndc dat met
foo grooten vrucht ende vernoeghen des volcks, dat, als
d'Oucrltc d'onfe van daer liepen, de borghers by den Baffa ( foo noemenfe hunne Stadt-houders) aenhielen , dat hy
'tverlot om wegh re gaen niet en foude toeftaen, 'ten ware
by befprceck ende belofte van wederom re keeren. Dir is
den oorfprongh van onfe wooninghe te Fuatkiichen k%ot

gonft

_i

vvontn-

n.

gheweeft.

ghete
ghehadr,cenopper- '"Beigrada
vcrfocck ende bate c>"

Een' andere hebben wy re Belgrado
ftadt van Hongarijen met ghehjeken
der Chriftcnen; andere oock in't eylandt van Cyprus : an- chi'm,
derc hebben wy noch reghenwoordelijck indecylanden Naxtu,
van Chio, Naxus en
Smyrna. Macrwiehaddcr oyt oft^™*''
ghehopct oft ghedacht dat d'onfe ( als den Turck nu vxpoortea
,

,

peys ende vrede was ) omtrent de poorren vanConftanti-'1'-'"^"nopclen fouden ncder ftacu? Door dc gefantcn vanden
Y

Co-^"^3""

ningh
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ningh van Vranckrijck is
te

Pera

het te weghe

(welcke ftadt alleen

met eene

ghcbraght, dat wy
fmalle

zee-cromre

Conftantinopelen ghefcheydcn wordt) fouden vry
ende onbefchadight woonen : iae fouden miflchien door
alle de gheweitcn van heel Ooften gheraeckr hebben , en
hadder gheenen meerderen grendel 'ken weet niet van
wat Catholijcke, die den
voortgangh des gheloofs belet hebben, als van d'ongheloovighe voorghefchoucn
van

,

gheweeft.
VIERDE

HET

Vande
Sedeyimgevan
■'""'

'verhreydinghe

r\'ovDE

der

CAPITEL.

Societeyt

door

Afta.

Cofmographen bedeylden eertijdts Afien
doch de hedendaeghfche

j^J feer verfcheydelijck
Caert-fchrijvers fplijtcn dat
,

meeft in vijf deelen: waer
het een befit den grooren Hertoghe van Mofcovien,
het ander de Tartaren, het derde is onder de Turcken, het
vicrde onder dePerfianen,het laetfte begrijpt d'Indien ende
alle de landtichnppcndic inden Ooften ontdeckt zijn. Tot
alle defe heeft de Societeyt met verloop van tijden , maer
tot die 'talderverlte
gheleghen waeren, terflont in haer
Couea
den
beghinfel
ingangh verkreghen. Iacobus Gouea was
^cn
die
eerften
den wegh baende. Defen heeft aenden
rcLmib
van PorConingh van Portugael, als hy verleghen was met wercktugaei keden voor den Indiaenfchcn wijngaert te foecken, dc
van

teytnae

mede-ghefellen

van

S.

Ignatius voorghehouden: hyfeydc

Oofi fn- hem datfe inde feer fwaere tijden tot hulpe vandcH. Kercrf'f ke ghefonden waeren, ende niet anders voor enhadden,
dan door arbeydt ende perijckelen de glorie Godts, en de
faligheyt der fielen te vcrvoorderen ; oueriulcks aen hem
niet
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fouden

weyghcrcn, darfe van felfs foo ernftelijck
fochten. Hier dicnt nu in't
voorbygacn van dit verhael
bemerckt.de verholen raed-llaghcn ende vremde uytkomften vande Godtlijcke
Dit is dien
en

welcken

bara,

te

hadde

tonne

van

voorfichtigheyt.
Gouea,
van't Collegie van S.Bar
d'uytfprake ghedaen datmen Ignatium by

Parijs P.egent zijnde

,

fchandelijckc

penc openbaerlijckm't by wefen
van alle de ftudenteri met roeden foude
caftijden. Hoe
keen den teerlingh ? nu vcrfoeckt
dat
de
hy
forghe vande
Nieuwe wereldthem belaft worde, dien
tc voren oock
hy
ftratbacr achtede, om dat
hy de menfchen van een ^oct
leuen fcheen afte trecken.Men foude
moghen
door defe ghedreyghde
der Incaftijdingede
dianen,ende door die fchande de glorie van onfe Societeyt
ghewonnen ende verfekert wiert. Voorwaer nerghens en

fegghenfdat

behoudenilfe

heeftfe

doorluchrighercn naem,dan inde Indien veikreaen,

mits f y hier bykans foo vele volcken als elders menfchen tot
C h r 1 s t v m bekeerr heeft: ciders heeftfe de

Catholijcke Fbr. Re-

Religie onderhouden,

hier heeftfe die gheplant: heeft mond.m
zee-en
aen de
befeylt
Apoftclcn felue onbekent, ende
H.Kercke in fulcke hauens ghebraghr, die
fy-lieden niet
en hadden
ghefien. De wilde menfchen heeftfe uyt hunne
hollen ende fpeloncken tot het
Euangelie ghetrocken en
de de plaetfen vande fon onbefchenen door
,
'tghelooue
verlichr-, hoe wclfe d'ecrfte niet en was, noch aileenc die
daer heeft ghearbeydt : de Panes v.mS. Dominicus ende
S Fraucifcus hebben d'eere darfe
zijn voorghegaen : maer
om de
wocftheyt der landen, al hebben fer vele met hi\n-^'rfchc.incn
ijuer doorloopen, hebbender noch al meer voor
„"„'

dt^fz,
Cap'.8.°

,

d'on-j^'

fconghcracckt ghelaren. De Parauen, Iaioifen, Malaoifenj Xaut rim

Azenen, Mindanoifen ende Moluckoifen,
eens

offer eaienCHRisTV5 was,
Y

eer
1

en

wiftcnnict'"^/'""-

hem Xauerius hadde Zrticht.
vcrkon-
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Maurica, Ternate,Trauancor,Maverkondight.
Cambaia,Zcilan, Iafanapatan,Coromandel,de Peerlvifchcrijc, hoe weynigh waerenfe onderricht in't gelooue?
wat
duyfterniifen waerender noch te Meliapor te Cochino, teGoa, t'Amboino, te MaLica, by die van Mala
bar; om nu te fwijghen van Mozambico, Mclinda, Socovan

nar,

,

tora,ende andere kulten van Africken, eer Xauerius 'tlicht
Euangclie daer inbraght? Maer bouen alle defe
ueeckc Iaponien uyt, dat voor fijn' aencomfte van'r Chripi'm'tn"'
ften gheloouc niet eens ghchoort en hadde. Europa heefter de
proeue af geficn, als Francifcus Coningh van Bongo,
uyt ghe- ei-jde Prorafius
Coninglvvan Arima, ende den Prince van
nu
Omura
Bartholomxus
Chriftencn, hebben Manriura
komen
den ende Michaelem, leer
deughdelijcke iongh-mans van hun
ft"*5Roomen
gefondcn,om aen fijne Heylighmaeghfchap,nae
heyt uyt hunncn naem de vocten te kulTen,endeonderFlcnm.
dacnigheyt re bewijfen. Laet vry de vijanden des ghen/tement-.yaxft

woer

tot

in AmiChrifto
c"i°"

'°°fs hkr teghen kakelen , als of de volcken van verre
landen den Antekcrft quacmen aenbidden : war my belanght ick fel fpreken nae't ghevoelen van de ghenc die
door defe ambaftade feer beweeght zijn gheweeft om
Godt te dancken,ende in defe Coninghhjcke iongh-mans
ander-werf de heylighe dry Coninghen bemcrckten die
daer als d'eerltelinghen der Chriftenen uyt het heydendom van Iaponien Christvm in fijnen Stadt-houder
quaemen vereeren:re meer,om datmen inde Societeyt,diefe
tot daer toegheleydtheeft,maghkennen eene tweede flcrre, die aen defe Coninghen met het waere ghelooue verfchenen is. 'tWelck foo wanneer ick in achtinghe neme,
dunckt my inderwaerheyt, datter niet en heeft connen
ghefchieden, oft doorluchtighct tor de glorie vande Societeyt, oft aen v , b Roomen , luftigher tot een heerlijck
vermaeck.
,

,
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vermacck. Wat hebdy oyt defghehjcks in alle uwe triomphcn van Africken ende van Afien ghefien ? daer heetrmen ouer de doode ende
ghevangheue maer hier ouer
de behoudene ende vcrlofte ghctriompheert : daer zijn
de leghers der vijanden verflaghen gheweeft, maer hier de
maght des duyvels ghebroken: doen zijn dc paclcn uwes
rijeks, maer nu die vande Religie vcrbreydt: doen de lteden vernielr, de landen verwoelt,d'inwoonders veriacghr^
inaer nu alleen de godtloosheyt ende verblindtheyt uytghcrocyt : doen wferden de verwonnene ghekercnt cude
,

met ccn miftroolligh
gheket verwijtelijck
khandclijck achter den waghen des verwinners ghetrocken ; maer nu komenfe, die hen
ghewilligh
aen't Chriftendom onderworpen hebben vol van blijd
fchap, ende worden mer grooten toeloop des volcks heerlijcken feeftelijck by ontmoetinghe en gheluck-biedinghc
van groote menighte der Princen, Prelaten
Cardinaelen,.
In alle welcke vreught te
iae des Paus felue onthaelt
wijle dc Societeyt het meefte deel hadde, als de ghene die
moedet ende voedfterde vande Iaponoifche Kercke was,.

gheboeyt
ende

,

,

.

wierden oock aen haer de vruchten van foo groote bekeeringhe tocghefchrcuen.De welcke men fegghen moght dat
fy alfdan eerft voor goet ghenoten heeft, als defe Ambaffadeurs, nae hun weder- komfte in Iaponien, den luyfter
van hun
Coninghhjck bloedt met d'ootmoedigheyt van
ons
Rcligieus habijt verandett, ende nu felue de bekeerinvan hunne onderfaeren als mede-Apoftelen be.irbeydt
ge
hebben 'tHeerhjck excmpel van defe ionghc Princen
hebben meer andere Coninghs kinderen van dat landt
naeghevolght, die noch hedenfdaeghs Godt den Heere
inde Societeyt dienen, ende niet teghen flaende degrouwelijcke tormenten die hen bcreydt zijn, hunncn ijuer in't
.
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verbreyden des gheloofs niet alleen niet binnen en houmaer oock nae Yczo een nieuw-ghevondenendc boj
uen
Iaponien gheleghcn landt,
lijckcn moedt ouerdraghen.

%o,

'

EERSTE

met eenen

onvcrghelijcke-

Dierghclijckc vruchten beghint oock China tebeloucn.
Rijck hebben de naekomelinghen vanden H. Xa
uerius ten lactften den ingangh ghekreghen,ende Chri
sti vendcl (
'tghene hy fteruende aende palen van 'tfelue
landt gheplant hadde) ghcluckclijck inghebraght. Dc
fchencken aen de welcke doch niet ghefloten en is, heb-

'In dit

■door

,

*-'/?'
ten.

ben de langh-ghegtendclde deure geopent.ende den wegh
ghebaent tot dier tijdt toe aende vremdelingen onberreden:
'tfeheen dar dir maghtigh Rijck, foo groot als het is, maer
een' onverwinnelijcke fchantfe oft fterckte en was; op de
welcke nae dat het ghefchut langhen tijdt tc vergheefs

alle ghewcldt van wapenen aenghewendt is, fonder ier op te doen,de handt-vullingheten lact
ften mirakel doet, by om-koop vande garnifocnen. De Sinoifen en hadden noyt gheene uur-wercken, noch crillallijne fpieghels, noch glafen die daer verfcheyden coleuren vcrtoonen , ghe fien: aide defe ende dierghelijckc
dinghen (welcke om de nieuwigheyt koftelijck fchenen)
feer bcgheerlijckontfinghen, zijn metgheringhen middel
de herten ghewonnen,ende,ghelijck her in prcfenten plagh
teghebeuren, dc gheuers famen met dc giften ontfanghen.
P. RugLanghs defe poortezijn P. Michael Ruggerius endeMatgmm en j
die met wille
van tijdt de grarie
Rjccius inghelaten,
'
>
a
Rtcctm

ghcfpeelt heeft, en

z.t)n

daer

Vande Heeren

■d'eerftc 'tvolck
heden.

meer

ende

iiii

meer

ghewonnen hebben;

ende

ghedienftigheyrende beleeftheyt t'henwaerts
ghetrocken. Maer niet en ifler krachtigher gheweeft rot
den voort-gangh des gheloofs als hunne deught, verfaemt
met een'
uytnemende gheleertheyt : mits de Sinoifeh tot
mer

,

dien
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tijdt toe, 'tfelue ghevoelen vande uyt-landcrs hadden als de Griecken , datfe alle maer baibaeren en bottencken en zijn, ende fy-heden alleen wijs. Daerom
als hen nu contrarie bleeck, door dien hen de Panes begonftcn uyt dc Mathematifche wetenfehappen te befchri juen alle
ghcleghcnthcdcn der wcrcldt, den om-loop der
hemclen, de vaftigheyt der ilerren, den opgangh ende ondergangh der fonne de dwaelinghe der planeten ; maer
bouen al dat, als fy hen ginghen leeren den oorfprongh
ende reden van dc befwijekinghe, by de welcke die twee
groote hemelfche lichten fon ende maen op fekere tijden
ghe-ecclipfeert worden ( 'twelck fy wel voor defen gefien,
maer
noyt verftaen en hadden ) hebben de vermetclijcke
waeninghe ende laet-dunckcndieyt hunsfelfs afghegaen,,
ende half uyt verwondennghe vande gheleerthcyt der Patres, half uyr nicufghierigheyt ende begheerte van onderricht te worden de felue verlof gliegeuen niet alleen om
in't landt te komen maer oock om aldaer te woonen, iae
felfs om kercken te ftichten. D'eerlte wierdt te Sciau- Eerfe
quin de hooft-ftadt van Cantonien ghebouwt, waer van kerrfc
foo de borghers verfeheydelijck ghefint waeren (elck een ™£na
nae dat
hy ons goet oft quaet herte droeghjheeft denGouuemeur vande lladt bouen de deure vande kercke ditopfchrift gheftelt, Diuorum floris eedes dat is Kercke mande
bio erne der Go den ; beduydendc miftchien door een' onbekende inwendigheyt,die hem Godt in gaf, by defe blocme,
de felue die
uyt den wortel van Idle ghefproten is.Neftens
defen tijtel van eere die Godc toequam (om te toonen hoe
groot hy ons achtede) ftelde hy eenen anderen op't portael van ons fprceck -huys, Gins ab Occafeu feacrofeancia, dat
is, Etn heyhgh molckuyt den Weflen. Welcken tijtel fchoon
ons met toe en
quam , als te bouen gaende onfe verdien,

,

,

,

,

,
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wierdt euen-wel goedt ghcvonden datmen foude
tijt laten flaen: want dien om der achtbacrheyt
wille groot ghewight hadde tot den voort-gangh des
gheloofs. 'tWelck, Godt lof, nu alfoo vcrre ghebraght is,
dat wy niet alleen aen 'tgemeyn volck, maer oock d'OuerDe So
heeren aenghenaem zijn iae by den Coningh felue foo
cteteyt
wordt welghewilt, dat hyons verfcheyden ftactcn fijnsRijcks
bebert by (die wy van
weghen onfen roep niet en moghten aenden Coveerden ) heeft aenghedienr, ende nu onlanghs oock een
mngb,
ftuck landts tot ons ondcrhoudt ghegcuen. Hy is een beleeft ende rechtveerdigh Prince, der onkuysheyt (die foo
vele andere wederhoudtjniet onderhauigh. Godt ghcue,
dat, ghelijck hy alreede d'afgoderi met meer en dient, al
foo magh tot kennine van den waerachtighen Godt ko
men
die ons ghefchapen ende vcrloft heeft. Wat eenen
aen-was foude dan de
Religie knjghen ? wat een ruyiu
veldt foude'ropen gaen voor onfen ijuer? wat eenen ingangh inde H.Kercke? Want gheen ander volck hanght
,

voor eenen

,

,

hunneConingen,als de Sinoifen.Daer zijndcrvan
cttclijcke duyfenden tot het ghelooue bekeerr,
fommighe oock tot de Societeyt ghekomen: inder voegen,
dat, al wierden oock d'uytheymf che allcgader by vervolghinghe te lande uytghefonden de Societeyt euen-wel
daer haer ingheborenc werck-licden hebben foude, ende
dc heylighe Kercke haere Priefters ende Prcdicanten des
gheloofs.
Inde nae-gheleghene Rijcken van Cocinchina, Tunquino ( daer eenen Pater alreede twintigh-duyfentbekeermeer aen
nu

af al

,

vvoont

mede in
Coctncbi
na,

Tim

c-tftno,

Tibet.

dc fielcn regeett ) Tibet, ende andere, woonen nu d'onfe
groot voor-deel ende gheeftclijck profijt der inghefetene. Defe voorgaende iaeren macckte men ghereedtfehap om eenighe nae Corrca tc feynden, van waer men
in
tot
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welck Rijck,

ghcraeckcn:
laughs
wegh, ghelijck oock nae andere landen van
de Turckcn ende Sarafijnen, op verfcheyden tijden ver
fcheyden Milken ingheftelt zijn.
Inde groote landen van Arna cndeEfiaga zijn wy ten Ama,
deele ghcrocpen vande inwoonders,die niet verre van't rijck Lra&a>
Godts en zijn; ten deele ghetrocken uyt medclijden der
Iaponoifche ballinghen, die om 'tghelooue derwaert veriaeght zijn.
Nae Perfien, ende namentlijck te Ormuz,heeft ons ghe- Ormu\,
draghen den onblufchehjcken ijuer van P.Gafpar Barza:us
een Nederlander.
Hy hadde den Coningh van dit eylandt
nu foo verre
ghebraghr, dat hy neftens twee duyfent ande
re Sarazijnen
'theyhgh doopfel verfocht: dan fijne moe
der heeft dit met haer ontijdigh kermen omgheftooten,
Tartarijcn

ccncn

can

tot

andereu

ende alfoo aenden ionghen Prince den ingangn van't onfterffelijck leuen ghelloten aen wien fy de deure tot het
ilerffelijck hadde gheopenr. De fchade van dit verlies was
groot,maerhy heeftfe eenighfins inghehaelt met debekeeringhe van dien vermaerden Iogues, wiens roem van heyligheydt foo groot was onder dit volck, dat oock den
Coningh felue uyt eerbiedinghe het water dronck, waer
hy fijne voeten in ghewallen hadde: want defen zijnder
meer van dien
flagh fijne aenhanghers ghevolght, inder
voeghen datfe hunne fpelonckcn inde welcke lylieden
cloofterfghewijfe by den anderen woonden, in eene kerc
ke ter eere van onfe Lieue Vrouwe verandert hebben.
'tPvijck van Mogor, wiens Coningh wel den magh- Magor.
tighften is van heel Indien (want hy een milioen goudts ter
weken incomen heeft, ende wel vijftigh duyfent ol fanten,
met
dry hondert duyfent peerden, en neghen hondert
duyfent voedt-knechten te velde btenght) hebben wy bearZ
beydt
,

,
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meerdere forghe als vruchr. Den eerften die daer
beydt
henen ghingh, was P. Rudolphus Aquauiua, die naemaels
voor
'tghelooue fteruende 'thuys vande Hertoghen van
Adria met der Marrelaeren krans vereert heeft. Hy was
foo welle com en weerdigh by den Coningh,aIs iemandt
van alle de MulaiYen oft Mahometifche Priefters: dus
prefentecrdchy hem veel goudts en geldts.Dan die fijn eyghen
verlaeten hadde , verfmaedde lichtchjck het goedt van
een ander, betooncnde voorder met een* abftinentie van
dry iaeren, die hy daer leefde , mer warer en droogh broodt
alleen tevrcden,dat hyde fpijfe vande Coninghlijcketafel deruen conde. Het aes dat hy fochte, was des Coninghs
fiele alleen, met die van fijne ondetfaeten: waervan foo hy
mindcrc hope fagh, als wel begheerte hadde , is vruchteloos en onverrichter fake van fijn' Ouerfte nae Goa ghemet

rocpen.
De Maroniten die den bergh Libanus bewoonen,zijn at'""y*
legader met hunnen Archsbifchop en vijfthien Bifchoppen,
de Ma- van hunne dolinghe op den rechten wegh ghebraght door
mmten
P. Thomas Radius en Ioannes Baptilla Elianus , die te
^'en
eynde derwaerts vanden Paus Gregorius den XI 1 1.
Kmkr
doorioopt ghefonden waeren.Syrien en Mefoporamien hebben P.AnSynen, tonius Marietius en Petrus Metofcita door orden van Pautamien' lus den V. doorloopen. Nae Arabien reyfden P. Paez,nae
Arabien de Gcorgianen P. Ludouicus Grangerius: de welcke al
'»
^Ge-hebbcnfe ouer al hunne wooninghen niet connen ftellen,
door or- zijuder nochtans als hemelfche fpien gheweeft, om anderdcnvan- werf het landt van beloften te
befichtighen , daermen
denPam.
mj|]"c[-1ieri mctter tijdt 'tghelooue Godts met vlieghende
vendelen fal invoeren. In Alien zijn nu vier Prouincien
met eene Vice-Prouincic, en omtrent de hondert vafte
De So-

woon-plactfen.
HET
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rverbrcjdinghe der Societeyt door Africa.

Df v'Xc"
eertijdts niet min door de Catholijcke
door
de
wapenen vermacrdt gheweeft. M-nc&
Religie als
De Heydenen bewoonen de landen omtrent de groote meeft al
Atlantifche ende Ethiopifche zee, de Sarafijnen de binnc- ""^l
wacrfte, ende die nae by Europa ghcleghen zijn : Abaflien
en
Egypten , die Christvm kennen , zijn lchifmatijek. Tot defe volckcn 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 niet
meer
beleeftheydts verwachren , dan ghy daer felue in en
ftampte. Doch dit is eyghen aende iaeghers , fy moeten
de leghers vande hafen gaen foecken , ende om het wildt
te
vanghen, hunne holen ende boflchen niet alleen doorfnuffelen, maer oock by wijle bewoonen. Hoe ghelijck
waeren aende wilde dieren d'mwoonders van Guinea,
aen de welcke de
Societeyt de fachtmoedigheyt gheleerdt
datter
inde
heeft?Op
gebuerte gheene werck-liedcn en fou- De Joden ghebreken , heeftfe haere wooninghe inde Eylanden "''9'
van Cabo Verde verkoren. In andere
Rijcken van Guinea \Mr ,„
heeftfe van verre landen 'tEuangelie inghebraght , eerder Guinea,
oyt de nae-by gheleghene Sarafijnen met hunnen Alcoraen conden in
gheraken. 'tis ghebeurt datter op eenen
twee
tijdt
maghtighc Coninghen ghedoopt wierden , en
vier andere huns ghelijckc het doopfel verfochten.
'tLandtfchap van Benino en heeft het Euangelie foo "Benme,
wel niet waer ghenomen : dan de liefde loont haer feluen,

AFRICA

is

'

en weet

oock op

eeneu

onvruchtbaeren acker, ouervloedi-

ghen oogft van verdienften te vinden.
Z

i

In
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In Congo en Angola hecftmen verfcheydelijc, nae verfcheyden ghefteltcnilfe der Coninghen nu meer, nu min
vruchrs ghedaen
teghenwoordighlijck zijndct t'alle
,

:

Collcgien als f chueren , waer in het Moorcn-landt
den hemelfchen acker-man fijn ghewas vergadert..
Wt Monomotapa foude groot profijr gekomen hebben,
Jiadde't maer fijn welvacren en onfe ghedienfticheyt con
nen
ghedooghen: wat is't dante verwonderen,dar,ghelijck
het gheene deught en guilt aen fijn inwoonders, het alfoooock ondanckbaer is gheweeft aen Godr , en onbeleeft
teghen fijnen Apoftel P. Gonfaluus Silueria? Om gheen'
andere fake is dit landt meer vermaerdt tot onlof, als om
heronnofel bloedt van defen heylighen man die van d'edelfle huyfen van Portugael was. Nae dat hy inde Indien
veel ghearbeydt hadde , is ten laetften tot de Cafres ghe^
com en, een rouw en
onghefnoey t volck , dat den men
fchen meer van wefen uytwendigh , als inwendigh van
aerdt ghelijck is. Hy hadde nu den Coningh en dry hon
dert edelmans foo onderwefen , datfe tot het doopfel bequaem waeren ghevondenr maer den Coningh , ghelijck
doch de Cafres feer licht van finnen ende meyneedigh
zijn, 'tzy door lichtveerdigheyt , 'rzy door ghiericheyt,
oft andcrflins, is vande Mahometifche uytftrijekers foo
verre verleydt, dat hy hem wrcedeliJGk dede vermoorden,
canten

voor

Mono-

motapa,

hy corrs te voren ghedoopt was.
Gheluckigherzijn de landen die bouen Cabo de Buena
efperanca haer rot de cromte vande Roo-zee beftrecken.
Ouer al fiet men op dc kuften de banieren des Cruys blincken, ende het faedt des gheloofs, 'twelck de Societeyt daer
ghefaeyt heeft, in't heet fandt uytfpruyten en aen>
van

Moz.«m-

wien

groeyen.
In Mozambico

en

hebben wy niet alleen wooninghe,
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oock fcholen : indcr voeghcn datfe nu oock tot dc
wctcnfchappcn worden bequacm ghevondcn, die re vorcn niet en fchenen verftandts ghenoegh te hebben om de
manicrhjekheyt der menfchen tc vattcn.
In Abaflicn hadde dc Societeyt nu al mede verfcheyden Afafien
woonltcden,die als cailcelen dienden omdie volcken on
der dc ghehoorfacmheyt vanden Roomfchen Paus ende
ecndraghticheyt der Catholijcke Kercke tehouden. Maer
defe zijn onlanghs door de meyneedighcyt des Keyfers allegader gheftoort. Dit euen-wel onvermindert, en falmen
d' Abaflinen niet laeten tc beforghen , de welcke de Socie
teyt van S. Ignatius tijden af, met foo groote liefde bencerftight heeft.
Dierghelijcke Miffien hebben wyvele in Egypten in- Egypten,
gheftelt, om de Cophten tot de H. Kercke te brenghen:
waer
uyt anders gheene vruchren ghefproten en zijn , dan
die foodanighen arbeydt voor Chriflus ghedaen, ende
de verduldigheyt derwerck-lieden verdient heeft.
Nae Barbarijen is uyt Sicilien ouerghefteken P. Laynes, Barb*.
uyt Spaignen P.Nunnius, Gonfaluius,en meer andere, die r¥»'
op verfcheyden tijden ghevolght zijn, en hebben daer
groote vruchten onder de Ioden en Mauntanen ghedaen :
welcker ongheloouigheyt dies te meet 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
d'oorloghc, behaluens darfe rechtveerdigh waere , dies te
bermhertigher foude vallen, hoe het faehgher waere aende
vijanden ghewonnente worden, als tewinnen,. Derwacrts
henen bchoordy uwe maght te wenden die lull hebdt van
Z j
knjmaer

l8l
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delauwer-kranffen van uwe vidtorien
vcrecrdt worden niet alleen met de naemen der landen
die ghy onder v ghebiedt brenghen kilt, maer oock berijckt met den coftehjeken fchat van ontallijckc fielen,
die ghy Gode en fijne H. Kercke fult onderworpen.

krijghenrdaer fullen
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everbreydinghe der Societeyt door America.

m E R I c a, het vierde deel der wereldr, aende
dry
andere niet onghelijck in grootte, maer meerder
in rijckdom, is fchier t'allecanten omvanghen vande zee,
en
befluyt ten Noorden deConingh-nicken van Mexico,

A

^^

Nieuw-Spaignen, Florida, en Tierra nueua ; ten Suyden
de landen van Brafihen, Paraquarien, 'rRijck van Chili en
Peru. Gheen landt en ifler op den aerd-bodem onder al dat
tot noch toe ontdeckt is, daerde
ghiericheyt de menfchen
ftetcker henen ghedreuen heeft op de hope van't goudt

filuer, 'rwelckdaer ouervloedighlijck uyt ghetrocken
wordt, ende de heele werelt door verdeylt. 'tHadde een'
eeuwighe fehande gheweeft voor de Gheeftelijckheyt,indienfe met minderen ijuer derwaerts ghefpoeyt hadden
om 'teeuwich
goedt daer in te brenghen als de coopliedenomhet tijdtlijck daer uyt te voeren. Ende voorwaer

ende

,

De So-

cieteyt
comt-iM

Brafilien.
J

'tfcheen dat d'inghefetene Heydenen defe wifklinghe wel
hadden moghen befpteken, datfe 'tfiluer en goudt, 'twelck
men hen onttrock, fouden teghen *t ghelooue ende de lief
de Godts manghelen. Soo dan zijnder verfcheyden Religieufcn henen ghevaeren om hen defe mede te deylen. Soo
veel onfe Societeyt belanght , die heeft Brafilien voor hare
cerfte handel-plaetfe
verkofen,een landt inder waerheyt vol
*

moey-
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moeyte
perijckelen, uyt reden vande mifaer iighe onverftandigheyt der inwoonderen,die voor her meerder dcvl
menich-etcrs waeren, vervremt van Godt ende alle redelijeke wettcn, verwil lert tot eene grouwfaemc onnatuerhjckheyt: by dc welcke voor aerbeydrs loon, als ghy'tEuangehe aen hen foudct willen wijfmakcn , anders niet te
haelcn en was, als een deel venijnighe fchichtcn diefe al
foo veerdigh hebben, als den lull, die hen altoos drijft
tot het vlcefch, oock \dn hunne naelte
bloedt-vriendcn,
hoe veel tc meer van uy danders en onbekende? Dan dit
zijn de winften vanden coop-handel die wy inde WeftIndien doen, ende nae de welcke wy flaen met al den
aerbeydt, die wy befte.ien inde bekeeringhe der fielen.
Wat fwaericheyt hier gheweeft is om defe menfchen te
leeren met min menfchen als Chriftenen te zijn, maghmen
fpeuren uyr hun becftdijek leuen: waer in fy ibo diep verlorenzijn, datfe nauwclijckonderfcheyttuuchen fiele ende
lichaem en weten, voor de welcke fy gheene andere forghe
en
draghen geduerende hun leuen,als om die wel te meften
met menfchen vleefch: da:rfe foo
greytigh nae zijn , datfe
oock de begrauene lichaemenwel uyt d'aerde trecken,ende
met hunne tanden verfcheu ren
en nae hun doodt verficn
en

,

,

provandevoor ettelijckc daghen reyfens ; 'teen om, nae ghewoonte des landts, in te flaepen,
'tander, ghclooue ick,om nae de doodt niet noch eens van
hongher te ftcruen. Soo grof is hun onverftandigheyt.
Defe nochtans heeft P. Iofephus Anchieta dien wonderdaedighen Apoftel van dit volck, met groot ghednlt ende
fachtmoedighcyt gefochtte verwinnen,gelijck hyfe metter
daedtallenghskens verwonnen heeft,nu d'een,nu dander,
van een

net,

befonder

ghelijck

en van

hunne holen lockende, en nae der handt
kudde fchaepen de felue, moeder naeckt aide

uyt

een

waeren,
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de natuerlijcke fehaemwaeren, by
vergaderende,
te t'famen
des
Chriften gheloofs daer
metdebeghinfelen
in teftampen. Hoe gheluckighlijck dit van hem aengheeen

om

tot noch toe van fijne
naekomclinghen uytghebhjckr ghenoegh uyt dc menighte van ghehuchten en
dorpen, daerfe nu by den anderen woonen, onder
het beleydt vande aenveerde Chriftclijcke wetten, diete

gaen,en
voert

is,

als wilde dieren herwaerts en derwaerrs in kuylen
holendoor de bohxhen verfpreydt waeren.
]sj[et verre vande Brafilianen , hoc wel dieper in
^^ liet vafte landt
ligghen die van Paraquarien by dc
welcke den arbeydt diemen aen hen befteedt heeft, dies te

voren
en

mTara-

l^a

nu,

,

,

vruchtbaerigher is gheweell,hoefemenfchelijcker

in

waeren

als hun ghebueren. Voorde aencomfte vande Sociereyr en
haddenfe noyt Religieus, iae nauwelijck Pricfter ghefien,
daerom leefden al mede in groote onwetentheydt.fonder
kennifle van eenighen Godt oft deught , dolende cuddefwijfe, als fchaepen, langhs de woeftijne van d'eene op
d'andere. Nu wordenfe allenghskens tot ghemeynfchap
van
wooninghe , ende oeffeninghe des waeren gheloofs
gebraght;rot 'rwelckhen iaerlijcks veleduyfenden begeuen
onder her beftieren van onfe werck-lieden, die tot noch
toe fchier alleen defe wilderniiTe
dootloopen , om dit verIaeten volck, by 'twelck anders niet als armoede en groot
onghemack te haelen en is, ter faeligheydt te brenghen.
De volcken van Chili die de laetfte nae den Suyden,
Chili,
ende de naefte by het Magellaenfche ftreeck gheleghcn
zijn, hebben fpaeder 'tlicht des gheloofs ende dedeughdt
der manierlijckheyt ontfanghen,om datfe tot grouere fon
den gheneyght waeren, daerfe al hun verftandt, hoe wey
nigh fy dat oock hebben , mede verdoofden , ende alle
hunne finnen mede becommerden: dan dit dient ons tot
,

meer-
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meerder fpoor van vlijtigheyt , om den ijuer en den arbeydt, die tot hun welvaeren en faehgheydt noodigh zijn,
te

verdobbelen.
In

Peru, daer

meer en
beter-ghemanierde menfchen in Peru,
der Societeyt oock beter ghcde
Prouincien
woonen, zijn
flelr. 'tEerfte Collegie heeft Philippus den 1 1, te Cufco
ghefondeert, in andere plaetfen zijnder andere gheftichr.
Tot het ander deel van America ftreckende nae den
Noorden heeft den Saelighen P. Francifcus de Borgia Generael der
Societeyt zijnde, eerftmael onfe Patres ter bevanden
feluen Coningh ghefonden. Nu is fy akiaer
gheerte
in alle gheweften vetbreydt. 'tEerfte landt daet
wy ten
Nootden onfen voedt flelden, was Florida, ende wierdt in Floriftracks in't beghinfel met het bloedt der Martelaeren be- da>
fproeydt. Niet alleen en doodefe wreedelick, in't aen fien
vande Spaignaerts, P. Petrum Martinez, die hen 'tgheloo
ue
quam predicken, maer oock verraderlick neghen andere
Patres: de welcke foofe hen fonder conuoy van Chnftene
foldaeten betrouwt hadden aen eenen van de Carichen,
oft inlandtfche Princen die alreede ghedoopt was, zijn
van hem onder
wcghe in een liftigh vertreck verleydr,
ende door het opruyden vande Barbaren allegader fchandelijckvermoordt. Welcke neder-laghe van foo vele treffehjeke mannen, foo verre is van daer, datfe andere foude
verfchrickt hebben om derwaerts te gaen, datfe daer door
oock meer verweckt zijn om dierghelijcken crans der
Martelaeren te becomen. Welcker ghetal fbo't daeghelijcks vermeerderde, ende een ieghelijck fchier fich rot deinNucHx
feyndinghe nae Weft-Indien prefenteerde , is Nieuw Efpana,
Spaignen aldaer en Mexico ouervloedighlijck van werck- «» Melieden voorfien gheweeft. In hun aencomfle is dit aen- xica,
merckelijck ghebeurt , dat den duyuel gtoot ghehuyl ghe,

A

a

maeckt
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maeckt heeft in eenen fekeren bergh van Mexico daer hy
als Godt ghe-eerdt wierdt: waer van hy de reden aenden
tooueraer , die hem
ghemeynfaem was , met beklagh
dat
het
was :om de comfte vande nieuwe
gheuende, feyde,
prie(ters in dat landt. 'tSelue moght hy doen in't landt
Canada ( dat de Francoyfen volghens hun vaderlandt
Noua Francia heeten) nae 'twelck Patres uyr Vranckrijck
ten verfoecke van Henrkus den IV.
ghereyft zijn, die de
volcken,de welcke de Francoyfen oft alreede by de wapenen
onderworpai hadden, oft die door vriendtfchap ende
ghemeynfchap met hunne croone vereenight waeren,door
een
heyligher vcrdragh van't Euangclie met Christo
den Coningh der Coninghen fouden verbinden. Want
nae
ghiftinghe diemen uyt de beghinfelen maecken can,
fal haer de Chriftene Religie aldaer in verfcheyden
plaetfen foo verbreyden , datmenfe gheene paelen en fal
,

in

Cana-

connen

inVirgi""*•

Al

ftellen.
ftaet Virginia onder de

en

Catholijcke niet, wordt

door d'onfe

niet te min oock

beneerftight. De Patres van
Enghelandt hebbender defe voorleden iaeren eenighe derwaerts
ghefonden, als of inhun vader-landt gheen werck

ghenoegh en waere.

tot noch roe
gheen bekendt
de wapenen der Catholijcken
ouerwonnen, oft door de zeevaerdt onderfoclit is, 'twelck
d'onfe niet en hebben betreden om der menfchen faelichheydt te vervoorderen. Iae ghelijck de Godtlijcke liefde
veel meer krachrs heeft dan de menfchelijcke begheerlijcklieydr,foo is den ijuer tot vele plaetfen voorder ghecomen, dan de ghiericheyt oft zee-dwaelinge iemandt fou
de konnen brenghen.Wy rellen in America vijf Prouincien,

Tot befluydt daer en
landt, 'tzy dat het door
,

een

is

Vice-Prouincie, en omtrent de hondert wooningen.
HET
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HET SEVENSTE CAPITEL.

Vande

cuermeerderinghe der Societeyt door ^ver
fcheyden merckelijcke roeflen tot de felue.

Miin

voornemen en

is niet hier

eene

lij lie

te ma-

alle, die oft uyt edelen flam, oft op eene
befondere maniere tot de Societeyt gheroepen zijn;'tghetal
foude te hoogh loopen, en milTchien fonder profijt defen
boeck befwaeren. Sommighe alleen, die meer tot ftichtinghe als tot roem dienen, fal ick gaen verhaelen , op dat
den Heerein fijne dienaers ghelouet worde, aen de welc
ke hy defe bermhertigheyt ghedaen heeft.
Adalbertus Baufech was befigh met bidden inde Rotp van
kercke van onfe Societeyt te Praeg,als hy den HeereiEsvM,
■onder de ghedaente van een fchoon kindeken in't hoogh- -Baufech
<& s°weerdigh heyligh Sacrament ghefien heeft : vanden welc- ">'
ken foo hy vraeghde, wat doch fijne beliefte was , kreegh c'e"?''
Hl"-Scvoor andwoorde, Ick Tvil dat vby blijfit daer ghy ziit: waer
ciet.l.iff.
&-/V
1
j
11
J
-J
c
ouer
hy den roep volghende, is inde Societeyt ghegaen.
Als Didacus Sanchez in beraedt ftondt wat Orden hy van <Z),_
foude verkiefen ende niet teghenftaendc den raedt van fanchez.,
Gregorius den XIII. die hem nae de Societeyt flierde, Lud.de
11ome
euen wel
twijfelachtigh bleef, ende om meerdere fekerheyr
in S. Peerers kercke te Roomen voor het H. Sacrament cjs
rp,r.
'•
ghingh bidden, heeft befcheydelijck defe flemme ghehoort "aft.
c-li: Gaet inde
het
tabernakel
rot
hem
comende
uyt
Societeyt
Iesv: 'twelck hy dede.
ken

van

■^d*l~

,

**£'

m%.
Auguftmus van Mendiolawafler ouer langh vanGodt toe
gheroepen: dan viel wederfpannigh aen het licht onder den ^w'<*>
fchijn van ghemacckte redenen, die hem verleydden tot d' g'"h^
va„

Aa

1

eer-Aluaiez.
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fieckte befbcht , de welcke
vermeerderde, dat hy nu veel iaeren
wroeghen van confcientie ghedraghen

eer-fucht. Dus wordt
foofe 'tachterdencken

uyt

een

gheduerigh

met eene

hadde, bidternftelijckom vergiffeniffe en ghefondtheyr,
ten
eynde hy fijnen verftooten roep moghte uyt wercken.
Hy wierdt van ftonden aen verhoordt: want vernam eene

beduydelijcke Itemme

die hem ftrafte

ftel,en hulpe beloofde, by

ouer

befpreeckdat

het langh uythy fijnen roep

foude volghen. 'twekkfoo hy vlijtelijck ghedaen hadde,
ende nu de proef-iaeren was inghegaen, is op den feluen

dagh wederom inghevallen en als nier daer nae van defe
wereldt verfcheyden als of de doodt alleen nae die
bermherticheyt ghewacht hadde, door de welcke hy ki
fijn' uyterfte van alle wroeghen, en voor Godts oordee! van
de werwijunghe, lck,hebbe gheroepen ende ghy hebbe't ghe,

,

Prou.i^

,

foude vryzijn.
van
den Sone, alfoo heefteroockdelieue Moeder
Ghelijck
loannes
Godts welfomwijlen eenighe tot de Societeyt ghefonden..
Niinius,
loannes Nunnius niet den Patriarch van Ethiopien ( hoe
Philip.
Doutre- wel defen oock door de H.
Maghet inde Societeyt gheman in
comen is ) maer eenen anderen
uyt het edelgheilacht van
loannc
de
in
als
Gufmans
Nunnio.
hybelaeden was om fijiien
Spaignen,
re kennen, en de
roep
Coninghinne des hemels om licht

Tveyghert,

haer ooghfchijnclijck aen
veropenbaert, ende defe vraeghe voor ghehouden.Wildy mijnen Sone dienen tot vermoeytheyt teeiwasi op als hy
'tiae-woordt ghegheuen hadde, heeft hem dc H. Maghet
P. Faber en Strada, diefe in haer ghefelfchap hadde ghetoont ende ghefeydt^oo
molght dan defe fonder achterdencken..
waer mede "tvifioen verdween.
Weynigh tijdtsdaer nae,
comt
hy'defe twee Patres op Urate te ghemoete die hy
noyc te vorcn als by vifioen ghefien en hadde welcker
gheen

aenwijfinghe badt, heeftfe

hem

,

,

::
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dat het fcheen ouer een te
,
ghclact
comen met de
der
mannen die
ghedaente
hy by Onfe
L. Vrouweghelicn hadde, is hem P. Faber van felfs aenghegaen,ende heeft de felue woorden die hy ghehoort had
de, noch eens ghevracght,Wildy den Heere Chrifio duntn tot
mermoeytbeyt toe} Waer uyt foo Nunnius noch meer verflondt als hy wel ghevraeght wierdt; heeft fich op ftaenden voedt by henheden vervoeght, ende den aerbeydt der
Societeyt,in Godrs dienft te vervoordcren, tot vcrmoeytom

heyt toe aenghevanghen.
cent
Sint Ian Euangehft heeft oock al mede tot onfe vermeerderinghe ghevrochr. Daer was te Parks een iongh-man, "fAeren
die dewereldt moede zijnde, nu een berer leuen begonft ton„hvan

re
hadde. Defen heeft op eenen fekeren tijdt eene flemme
rot
die
hem
vermaende
voor
ghehoort,
volherdigheyt,
*""'„
l°an- "°"
111
11
i
de welcke hy (mits her al daer aen hanght ) met reden be- nifacius
forghr, hoort nae acht daghen noch eens de felue Item- Hift.yir»""•

,

\

1

quam,

i

■

i

me en

11

r

einalis

vermaemnghe ; maer met wetende van waerfe f
vraeghr hem, wie hy was die daer fprack; Ickben,

andwoordde hy,

uTven
ghe-naem loannes Euangelifla,Tvat Tvildy Tvorden, Capucnn oft Carthuyfir) waer op als den ionghman
feyde: Al dat Godt belief lifer doen ter tijdt niet meer
ghevolght.Den derden Sondagh daer nae keert den H. Apo
ftel tot hem by nachte, en lteeckt hem een pampierken
inde handr, fegghende : Siet bier Tvorden m dry Ordens aengbedunt, kiefl die ghy Tvilt. De twee vande Ordens die
daer in ghemelt ftonden, waeren met filuere de derdc (die
onfe Societeyt was ) met guide letters ghefchreuen. Dit
,

,

hoe wel miltchien ter eeren vanden foeten naem Iesvs
ghefchiet was, heeft euen-wel den iongh-man als een
ken-ieeckcn van fijnen roep opghenomen, ende de Socie

teyt verkofcn.
A

a

$■

Daer
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zijnder at mede fommighe door fchrick ende ver
in ghecomen. Ioannem Carreram, om dat
vaerdtheyt
ier*
hy
Hift'soc. den roep Godts langhen tijdt wcderftaen hadde heeft
P1den boofen vijandt in eene fchroomelijcke ghedaente in
fijn earner comen befoecken: van welcken onghetijdighen
gall foo hy fich in ghecnderleye maniere en conde ontvan

loa-

Daer

**'

,

ilacn, is, ghelijck

moeder,

tot

de

de kindets

nae

den fchoot

hunne

van

Societeyt gheloopen, ende aldaerbevrijdt

gheweeft.

Magirius wierdter van fijns broeders gheeft
gedwonghen. Want foo hy fich vergat in ontucht ende
tbim
Annus
moedtwille vande iongliheyt, is dien hem by nachteverSoc.
fchenen, en hem ftraffende ouer fijn on ghemaniert leuen,
heeft hem een deel bloedrs, dat hy uyt de fijde C h r i s t i
nam
in't aenficht ghefmeten
waerfchouwende t'famen: Silt Tvel tot
dat dit blotdt nut tt mtrghttfs moor m
mtrflort tn zy. Waer door heel ontftelt en beweeght heeft
de beteringhe nae den reghel vande Societeyt gheftadichlijck uytghevoert.
T.
Den Salighen Francifcus de Borgia en Francifcus Caie"Borpam xsxtas, beyde feer edel van afcomftc, zijn door het aenfchouwen van doode lichacmen, ende het diep bedencken
datfe daer op namen, vande verganghelijckeyt der werelt
ende fterffelijcklieyt onfer natuere beweeghr gheweeft, om
de prachren van hunnen Princelijcken ftaet te verlaeten,
ende inde Societeyt te comen. Hun exempel hebbender
ontallijcke andere Hertoghen, Marquifen, Princen, Grauen, Baender-heeren,&c. naeghevolghr de welcke allegader niet min met deught ende heyligheyt als met hun
edel bloedt, hebben de Societeyt by de wetek fchijnbaer
en
aenfienlijck ghemaeckr : foo dat wy al mede de woorEpift.
den vanden H. Bernardus moghen ghebruycken: Ick,
I0ivmha-

loannes

toe

,

,

,

,

van

niti.

:

,

haddt
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hadde gbelefen dat Godt niet meel edelc niet ■meel Tvijfie, nut
mttl maght tght mcrkgfem heeft; maer nu buyten fnoer foo fien
Tvy door Godts mogbtntbtyt, datter durghelijcke oock al in groo
te
menighte bektert Tvordtn. Van ons Ncder-landt magh
ick ghewillelijck fegghen, datter noch wel fes en twintigh
in't leuen zijn, die dehoogh-gheborenheyt van hun edel
ghellacht met de nedericheyt vande Rehgieufe aermoede
inde Societeyt , verhcht fal ick fegghen , oft ouerlommert
hebben.
Dan hier van nu ghenoegh , miflchien oock al te veel,
voor den haeftighen Lefer, die lull heeft nae de finnebeekien, om den gheeft middeler tijdt wat te vermaken,
dat wy het derde ooeck van onfe dienften ende oeffenin,

,

ghen gaen beginnen.

Ver-
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Verbreydinghe der Societeyt Iesv.

Vc femcl accenfa eft, fimul
luminis orbem.

Hier

Tvas

TJen

Dm

implet

0 Elck

een vernant

\ Terflont haervlam.

ghebreck Van licht, hier Tvas gbebreckyan luyfier,

Tvegh die moor vfiaet die Tvas tt moren duys~ltry
mill in'tflijck, den and'ren op een fittn:

ttntn

VVat Tvondtr datttr metl dotn

braken hals en been?

haefi aen defe kters tin mlamktn Tvas ghtghtutn,
En dat hit inmgh mitr in hair btgonil tt Itutn,
Sy fihoot hairfiratltn uyt, tn fcbonckctn mtuTvin dagh
Am al dat man te moor foo ditp in't doncktr
lagh.

Soo

Hit
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Tvtrck, dc keers Tvas nauTv onflektn
En t'fatmtn is met een den droeuen nacht ghtTviken.
En rondom Tvaer ghy fiet, 'tis ouer al foo kfitcr,
Als oft een fonnen-fechijn oft mollen middagb Tvaer,
En die Loiolafeet door ijuer-fiucht flaen branden,
En fichuten flraelen uyt op al die Tvoefle landen,
Die fiet eenjelfiaem fiuckj dat hy in korten tijdt
Op httl dt Tverelt [peek, tn mttfijn licht mtrblijdt.
'tGatt mtrdtr als dt Son: Tvant bit in Wtfltn Noordtn,
En duyfitr- landtn fehijnt, du noyt man licht tn boordm:
En dit in korttn tijdt, Tvant nauTv Tvas by in brandt,
Ofop tin ooghm-bltck btfchctn hy 'thttle landt.
Het mier breeckt altijdt uyt, 'ten kan nut f^jn ghtdolutn,
1)t ztt tn fiut hit nut, 'tgatt mtrdtr als degoluen,
Het flfeelt, hetfebijnt, het brandt, op berghtn, tn in dal:
En op foo korttn tijdt mertoont fich auer al.
Den Tvreeden Branlot met fijn ghepluymde ledm
Ditfeagh dit licht am flrandt, tn quam datr nat gbttrtdtn:
cDtn rijcken Ttrfiatn dtr Sonntn afgodifl
'Die Tvas oockjdoor dit licht btftratlt ttr dat hy't Tvifl.
'Dat lapan nufeoo brandt, Tvatr kreegh't fijn' ttrflt moncken}
Aen haer Tvas man dit hebt een Tvond're firael ghefiboncken:
VVant nae dat hier Xauier ghtoptnt heeft de bam,
Soo heeft dit r'ijck,alt'ijdt in mier en mlam ghefiaen.
Den kouden Moficouit heeft dit licht oock,fien fchijnen,
Hoe Tvel fijn fiueren aerdt dat haefl Tveer di vtrdTv'ijntn:
lat by dm Sultan fitlfs, ffijt die man Mahomet,
Daerfiatt hit aenghepaelt, en heeftfich mafi ghefiet.
Ontfanght dan Tvie ghy zjjt, ontfang';t dees foete fit aeltn,
Laet die in m ghemoedt, en in m herte daelen.
En Tvatrom doch foo licht in lijf en fiel gheTvaeghtt
Hy doolt haefl mdtn nacht, die nae gheen licht en mratgbt.

Het is

etn

Tvondtr

,

Bb
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Societeyt doet Gode offerande

dagh

I

en

alle

uren

vanden

nachr.

N't kricken manden

dagh, m't mroeghfle manden morghm,
eenghurich hert keert tot fijn' oudeforghen,
De Tvackye fin
rijfl op, en doit haer peerdengaen,
Wanneer

En uyt haer go udenthroon fiet heel de Tverelt

Daer braedtden

aen.

Indiaen, oock m fijn koelfte tijden,
Het is haer rechte baen
,fey rijdt daer noyt ter fijden.
Daer
dat feet fey oockman
m-landt,
light Egypt
hoogh,
'tEn Tvaer dat Nilus de, het
laegh moor altijdt droogh:
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Daer fiet fey

Fernamboucq met

oockdoor
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alhaer feuycker-p'ijpen,

haer. mier doet groey en,

doetrijpen.
mindtfy Tortugael, Tagus guldenfechoot,
Waer in nu heeft gherufi feo ntenigb rijeke mloot.
En feo fy leegher daelt, fiyfitt ons Neder-landen,
Du nut foo door haer mier, als door den oorlogh branden.
Godt gaef dat defe mlam ten laetfien Tvurdt gheblufl,
Soo kreegb ons madtr-landt dt langh-ghtTvtnfechtc ruft.
Dit fiet fy altemael ter Tv'ijl fy komt ghereden,
Als fy haer ooghen fact op rijeken, en opfledtn.
Doch Tvatr fy gaet en ktert, oft Tvatr fy mint tn rijdt,
Sy fitt Godts offer and op alien fiondt en tijdt,
VVat uren datter flam by daeghen oft by nacht en:
Als bur den mtddagh komt, dan fiatnfiy daer enTvachten,
En elr dat hur Godts-ditnH ten molltn is ghtdain,
Soo fiet fy onder ons etn ander meerdigh flaen.
Soo dat Lowlas molck,den Heer ghedutrigh loutn,
Oft du bur onder gaen, oft Tvy die hier flaen bouen.
'tZy dat het een uur is, oft tTvee, oft fees, oft acht,
'De offerande duert den heelen dagh en nacht.
Befiet den Tvijfer aen, en tacken daer befejden,

Die fy

Dan

Du

en

in

toontn

hur

in

datr dt

urtn tn

de

tijden.

oft Teru,fiet lapan, oft Brafil,
Daer is gheen ooghen- blick^an Mifi' en autaer fld,
Den hemel Tvordt gheTvaer dit mier, en dees ghebeden,
Die altijdt opToaerts gaen, en rijfen man benedm:
Sy fiet man bouen neer.fey fiet dun Tveerden pandt,
Godts Soon Tvaeracbtigb menfich merheuen m
handt.
hemels
Tvdt
moort
aen
meer
Ghy
betoonen,
gheen trotsheyt
Ghy fiet dat uTven Godt by ons Tvdt blijuen Tvoonen.
Schoon dat hy oock,man m altijdt aenbeden Tvert,
Noch is by Tvel feo lief omtrent het menfchen hert.
Sut

Roomen,

ons

B b

i
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Prouincien door de

mouebit.

Societeyt.

jI Id:
ffl£gf?*tttm'
fait doen gaen.

doet hier dit

kjndt,

kltynt
w El,
Dat heel de Tverelt opTvaerts Tvmdt'.
Tvat

ruft doch Tvat,
foo
dotdy
mtnigh rati
V handt en mmghtrs zijn te teer,
Van nu affie ick e^aer em ~%>ztr,
E-n bur tn datr hit mil af gaen
De Tverelt fal doch blijutn flair.
Ey luuen feetaert ,

VVat

met

;

Den
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iongbcn biijft al euen trots,
fleegh ghelijck een rots,
En draeyt, en Tvindt hit alom hoogh;
Sou oock~totl mifftn hier mijn ooghi
Sitt, al dit groot in jTvaer gheTvight,
Het Tvort ghelijckttn pluym feo licht,
Het gheen' dat eertijts onder lagh,
Begint nu oockje fien den dagh,
Den

En

euen

Hegint nu oock al

Tvat te

eenen nuuTven

Door

TJjn,

fonnen-fihijn.

D^Cufiaet bet kl^dt met my en lacht;
Wat dunckt m, Vritndt, man defe kracht}
Dat ick, hier doe en is maer feel,
Maer

komt

Tvat

by,

en

Vry al

Tverelt

merckt bet Tvel.

eerfl
leegh
krugh ghttn Godtlijck licht te dtegbx
Sy lagh datr dup in kettery,.
Noch dupcr in afgodery.
Den goeden Godt maer t'feemenfierck,,
Die flelt fijn rechte handt te Tverck\,
En neemt dit aerdigh mflrumint,
'Dc

te

En

,

raederktns oft daer omtrent;,
Gompa^nu ten kjyn beghin

Thun
Dt

'Die

fipant by

door fijn gracy in,

En Tvmdt de Tverelt

deel

foo cm hoogh,
ftaet in't droogh.

Dat

'tmetfit

Dat

lapan op-g'eTvtndt,
tuyght
'tghiloofTvM onbekent:

nu

ons

aAen Tvit

En den Chmois
Die natrder

nu

en Indiaen
dm hemel flaen.

Gheen landt foo <-uerf uyt ons ghefichr,.
Oft Tvordt hur t'femtn op ghthcht.
B b 3
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Seyndinghe

nae

alle plaetfen , oock door den minften
winck vanden Paus.

EmicatadnutumPaftoris.
Den

herder

(preeckt.

ICk
Nugat

Du bur

En

{ ^[Zff^vvZen.

langhtn tijdt ghthotdt dus kudde fichaptn,
daer omtrent den groenen kgfl gaen raptn,
ukmtt hit mte omtrent tin dorrt hty,
Tvttt )ck,Tvttr moor haer tin mtttt Tvey.

bibb'

nu

en

morghin

hair ghtlijckt: Tvant gr as opgras tt packen,
maeckt het mee tt bol, hit Tvurdtn Tvatcr-facken.
Den t'ijmits is haer 'tbeft, dun Tveet ick Tv<*er hy groeyt,
Dien is't dun 'tkortfle mlttfch, dtfijnfte Tvoile moeyt.

Ickfit Tvat
Dat

Doch
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ukdoe, oft met, defehapen blijuen fchapen,
Tvegb, en 'tander blijft flaen gapen,
lck,miffer noch al meel, iae and' re zijn feo dol,
Sygaen door hegh en haegh, en latttn man hair Tool,
Hot mttl tn
zjjndtr nut mcrfehturt man Tvreede Tvoluen}
Die
ligghentnden buyckals in een grafgbedoluen.
En 'tis met haer
ghedaen; Tvie dat daer Tveyt te breet,
Als hy meefl is
gheruft dan malt hy in fijn leet.
Dit
feagh tckalte daegh, en kond' het nauTv leletten,
Tot dat
ickop het mee heb beter Tvacht gaenfeetten:
Het besle dat ick,
Tvift dat Tvas een fhellen hondt,
Die ruckt den
gragen Tvolf het beeftken uyt dm mondt.
Wannetr matr hur oft daer ttn man dm
hoop gaet dTvalen,
lckgheefbem etntn Tvmck, hy Tveet het Tvter tt balm,
Hy loopt tr rich op atn; tn als hy matr tn baft,
Hit
Tvat

'tEen doolt hur manden

.

,

En dat

fichacpktn komt Tvctr om, ttr dat hit

Tvordt VtrraB.

mijn mil ghefehut ghefihtet oock,aen de feielen;
Daer zjjn oockjooluen
uyt om defe te vernulen.
,

Den Paus het
opper-hooft, die is't die
€n Tvijt het hem doch
is't datter

met,

Want bouen al
fijn

moor
een

haerftaet,

mergaet.

fiorgh, foo heeft hy noch merkortn
Dtts
mtrlortn
minfle fompagnit; gattttr
Terftondt hy feyndtft nae, fy is daer opgheltirt,
En
feelden fender proy oft fchaepken Tveder- ketrt.
(fanifetu Tvas ttn man defe Tvackre hondtn,
en

Du

tin

kuddtn heeft

beTvaert, en Tooluen heeft merflonden.
die Tvijft het uyt, en
'tKeyferdom belijdt
Dat 'tdeur
is bevrijdt.
fijn Tvacht alleen
Laet ons dan ons
gheficht op onfen herder mefien,
Den

naem

manfcheuringh

En fien

hy ons Tvinckt nae Ootttn, oft nae Weften.
fijntn loop matr eenfichaep achter haelr,
Al Tvaer fijn moeyte groot, noch is
fy Tvil bttatlt.
Tvaer

VVu dat

met

10 O
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Societeyt voeght haet nae den wille van den
in haere

_

T

r

_

Haec

.1

Seyndingen.

.

r

Cynofura mihi. \

<-^fl
Jck

a-ae

ick

■vert'

£„ mjj„jerf,

datr iemandt Tsui gam matrtn
Door dt onbtkende baeren,
Door de Tvildi TvotHe \ec,

SOo

liTvtrs

natr ttn

guide

ree;

Voor het etrfl feo gaet hy mraghtn
Watr dat (laet 'Bootes Tvaghtn,
Watr Orion httft dt Tvacht
In Ijtt

midden manden nacht:

Paus
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VVatr dat Ledas kinders fecbijneny
Die bet onTveer doen merdTvijnen,
Ledas kinders, frvatntn- draght,
Du hier Inbbm mollc
maght.
Zijn dees lichten outrtrocken
Mtt dts htmtls fiivcrte rockeh,
Dat hy quaelijckj hier oft daer,
Etn man defe Tvordt ghtTvaer,
Hit compos gaet hy dan fielien,
En daer uyt de graeden tellen,
En aen't ktertn mandt natlt
Siet hy Tvaer hy henen drvaelt.
Vanden feyl-fteen moet hy leeren
Waer hy 'troer moet henen keeren,
En hoe dat hy nu moortatn
HouTvtn mott ten rechter baen.
Doch dit al te mael kan miffen:
Want

defchippers matr engifftn,
kracht heeft doch etn fttrr'
Dit man's Tvater is foo mtrf?
t'ls njoorTvaer een flecht bttrouTotn,
En Tvat

Hur

opjulck

een

rtys

tt

•
.
.

bouTvtn:

VVant mm feettr mttl mtrgatti
Die allttn op fttrrtn ftatn.

Matr hit licht datr Tvy

nae maer en,

alle baertn:
Nitmandt tn hid quatdt ftrttck.
Die noyt man dees fttrr en Tveeck-

Sturt

ons ouer

Ghy, ZJrbant, hooft der Kercken,
Eenigh opficht man ons Tvercken,
Sturt en feyndt ons mry al merr',
Ghy ^jjt ons een fekrefterr'
.

C

c

Het
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Het ampt vande

jyi/.ioj

Qinfacit

Aneelos

Den he-

melfche

fpreeckt.

Gheeftelijcke Ghefanten.

fuosfpiritus,

miniftros iuos ignem

IESV.

&

vrencem.

0

Vlam

I

Dienen hier.

en

■vier

Tvie
Tvacht en,
f~^ Alt htntn,gatt, fpoeyt, fiet
als tijdt, den hemel is mol Idaghtm.
^JJ" Het is.nu
en

eens

nae m

meer

menficb, mijn eyghen beeldt eertijdts feo dur gkekocht,
en in de doodt
ghebroght.
Gaet bentn,gatt, in ffotyt, tn fhijdt door al de Tvolcktn,
En Tveyrt doch eens het quaedt man die merTvoefle molcken.
Men acht'er gheen ghebodt men fiondight openbaer,
Als ofdaer gheenen Godt, noch ghetntn hemel Tvaer.
Den

Die

,

Tvordt tot flatutrny,

,

Dtn
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Den

eenen

Doch

Tvat

Tvaeght fijn lijf goudt
hynu befit dat moet by eens
om

,

om
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filu're platen,

merlaten.

gbeftelt, en dat moor kftyn tn groot:
hur Tvordt gbtsfaert dat erft de bluest doot.
Em andtrjlijt hit Hof by nachten en by daghen,
Dees Tvet is mafl

Al

En

Tvat

gaet

handt mol eer,

een

en eenen

tijtel laghen:

2Maer Tvat by krijglrt oft nut, fijn hert is noyt merfaeyt,
'tEn is maer enckel kaf al Tvat de Tvereldt maeyt.
daer noch

fien die mlcefebelijckc landen,
mtnne-fecbichten branden.
En deed' feo menigh hert ick. kgelde mijntn moidt
Mtt feolpher en met peck, °fi met den Tvater- mloedt.
'tis teghen mijnen aerdt ick fvtl, ickfealfee fepaeren,
Ick, hebb' noch uTvs ghelijck, die fed/ens' oockmergaeren:
Ick hebb' een krachtigh mur, ick hebb' een mlam btrttt,
Du ZJtnns mur mtrdooft al Tvatr hit noch feo heet.
Ick lo-tt mijn fluyfen toe, 'krvilmur met mier merTvinnen,
l?(ut dat daerfeeden melt, maer Godt meer doet beminntn.
Lowlafal hit doen, hy is daer toe gbefielt,
Europa kent fijn mier en Voelt bet feet gheToelt.

Dan

feult ghy

door het geyle

Du

mier,

en

,

,

,

blaeckt op d'lndiaenfeche kufien,
hert, 'ten kan, 'ten Tvdt nut rufien,

Siet hoe Xauur daer
Het

mur

'tis

is

in

altijdt

Daer

fijn

meer en meer:

Tvordet

om

end'

Ick quam d'onnoofil fiel
Hy rup,

0

Tvonder

mur

van

I

dat

by maer en landt,
onfieken met den brandt.
K.oRka eens befeoecken,

Tvaer

om

men

leght hem natte- doecken

hert, en door dees foete pijn
Sooficbeyd' hy mander aerd', het mur Tvil opTvaerts zijn.
En ghy die lenders zjjt, en hebt den aerdt ghefoghen

Op't

ouerTvonnen

foo mroom gheflacht toont dat niet is mermloghen
eerflen gheeB, maeckt dat de Tvereldt vlamt;
Ick^vord' terftondt verfoent, al Tvas ickfingh mergramt.

Van

een

,

Den ouden

Cc

1

De

104
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De

Seyndinghe

nae

Indien.

die hier fiet dit kleyne kindt,
oock den aerdt man een die mint,.
die boogh tn pijlen draeght,

GHy

Siet

Van een
En die gheduertgh fielen

tatgbt.

zAl fibijnt hy kfiyn tn fender maght,.
Sijn handtn htbbtn groot t kracht:
Want
En

dat

krijgbt hy umant tn't gheficht,
hy Tvaeght maer eenen fchicht,
Daer
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Daer is niet
Die

een

feo

ZOj

her den many

fijnen pijl merfettttn kan.

Hy raeckt en treft bet alte mael,
Als of fijn lat Tvaer' enclul flatlt
Al is hy kfeyn tn tier man handt,
,

De Tvtrildt is man htm mtrmant.
Doch fijnen boogh doit niemandt leedt,
En daerom roept hy noyt: Stae breedt.

Hy

Tvttt

Tvel,

Tvaer

ghy gaet oft ftaet

>

ghyfijn handt met en ontgaet.
De Tvereldt met haer
groot gheTVoel
Houdt dit kltyn kindt Voor fijntn doth
En Tvaer dat ghy V henen Tvendt,

Dat

ijfer met fijn boogh omtrtnt.
fiet, het heeft een Tvonder mondt,
Hetfchiet en quetB mr fonder Tvondt.
Het raeckte Tvel Europa
Vroegh,
Maer mits fijn booghsken merdtr
drotghy
Soo httftmen
fijnen pijl fien flam

Het

En

oock, manden lndiaen.
Vat
hy met fijn handt
D^ae ons, en oock het andar landt.
En flaet foo trots en vraight, om ttrt

In't hert

En daerom

,

zijndtr dan ghitn'Tvtrtldts meer?
Wel, ijfer iet noch ongheraeckt,
Dat door mijn mitr noch nitt m blaeckl?
Mijn mleughels die hier open flaen,
Die konntn noch al merdtr
gain.
Litf mritndt , mat ghy Tvil Tvat ick,meyni
Dt (fompagme al is fy kfeyn,
Nochtans haer armen zjjn feo langh,
Sy raeckt der fonnen ondergangh.

En

Ccj

De
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De

Seyndinghe

Nee fegnior altera
Antipodum.

Tvereldt

Tvas

cura

Tvel

DENoytfy affer flout
To

bad bur
'tScheen
Want Hercules feo

e

tin

SOCIETEYT IESV.

de Nieuwe wereldr.

nae

eft

f

De

\

En

ntinne-ftraelen
gheen paelen.

-vinden

eer
bepaelt met decs pdaeren,
mloot die merder dorfde maeren,

tynd',

min

kond' nut

ditptr gam:

du Tvaffetr blijuen flaen.
bad
leeuTven-macht
tn
,
Hy
fijn
fijn mttatlt koluen,
En dit't al badmtrvatrt, mtrvarm nu dt
golutn,
Hy fechroomdi mttr Voor zee du rtts nu litgb , nu boogh,
Als moor den draecken-muyl, die niet dan mur en Jfoogh.
mroom

,
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Sal

ick, dan hier mijn kl&chten moeten paelen,
Hy fey
'Die etr tijdt s moor dt hel Tvel roof bib kgnnen haelen,
€n du dm JTvtrttn Godt btroofdt man fijn bruydt,
En track, dc hclfehe Tvacht oock, t'faemen met haer uyt?
Doch dat ick, hur bltjffiam 'ten is nochfihand, noch Tvonder,
Dt Tvereldt is hier uyt, de fen gaet feelf hur onder.
Soo (prack. Alcides eerH , als hy met merder kon,
En trooflefich dat hy fioo'mtrr' ghingh als dc fen.
*Maer mm, hit hemilfib licht tn Tvttt met man tt ruBtn>
En als't man hur merdTvijnt , merluhtet and're kvflen:
:

,

heeft hur gheenen t'huys op onfen honzont,
fechijnt moor uder ttn tn gait dt Tvtrtldt rondt.
'Datr is een fektr molck recht onder onfe moeten,
aAlsfy ons hur mtrlatt, dan gait fy du ttrfi grotttn:
En met een fioeten flrael, m met em bly ghelaet,
Soofchtnckt fy am dit molck den rooden daghen-raet.
Syiaeght haer peerden aen,fyTveet dat fy haer Tvachten:
VVant 'tis een droeut feaeck,te hebben langhe nacbten.
tAls bur denauendt malt en ieder fich mertreckt,
'Dan Tvordt daer ieghelijckdoor haeren fichijn ontTvecktHoe meel en feuTve'r met in d'and're Tvereldt flaepen,
Oft dolen inden nacht als herdtrlooft fchaepen,
'tEn Tvaer ghecomen had Loiola mtt fijn licht,
En in feo menigh feel het recht gheloofgheflicht?
Dat lapan en Teru haer nacht en fienmerdTvijnen,
lgnati, 'tis mfiorgh ghy doet de fen daer febijnen,
Den ijuer fucht die
ghy tn all' m kinder s plant,
Tlie fiurt hen ouer zee nae 'tmeu-ghevonden landt.
Ghy mtught moor m deuis Tvel oock- Plus oultte fibrijuen,
Ghy zjjt al ouer zee daer fietm' v mlote drijuen:
E-n hoe defionne loopt hot dat hair Tvaghen fpoet,
Ghy hebtfe nae ghegaen, enacbttrhadt te moet..
'tEn

Het

,

,

,

,

,

Den

41
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EERSTE

EEVWE DER SOCIETEYT IESV.

Den roep

i

-,-

■

r

tot

de

f

•

,-e

Terrain dcfcraifTeiuuat.

GHy

die bier

Siet

Du Tvordt

op

een

man

Societeyt.

ft

waer

niet

•vveirdt,

{ ieefhyind-wdt.

defen

diamant

gouden ringh gheplartt,

ieder een gheacht,

Om dat het is

een
Heeren-draght.
tafel daer hy binnen fiatt
Is oorfatckdat hy htldtr flatt,
Is oorfatck dat fijn rijcke licht

De

Vetlfoettr ffttlt in

ons

gheficht.

Al
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Al is't dat by nu brandt in 'tgoudt,
En datmtn htm in Tvttrdm houdt,
Al blinckt hy fchoon, alfiatt hy trots,
'tis matr ttn aenTvas van een rots.

Sijn goudt Tvas ttrtijts matr een
En hy

klomp,

lagh doen noch euenplomp,

Matr nat dat htm

ttnmtefltrs handt
Hteft opghenommtiyt hetfiandt,
En met fijn potyer Tvat gbemaelt
Den rouTven aerdt hteft afghthaelt;

Dan

komt den glans

eer ft voor

Die

den dagh,

andtrffins merborghtn lagh.
ghtfchiit am defen fit en,
Dat is oockjnet den
gheeft gbtmttn.
Daer zjjnder Veel Tviens fevaerghemoedt
Alleen daerde Tvordt ghevoedt,
Alleen in d'aerde Vindt defmaeck,,
Al

Tvat

in

Alleen in d aerde mindt

mermaeck,.
blijutn altijdt tutn hardt,
En bl'tjuen
altijdt euenfiivart.
En

eAls

'tgoudt noch

Wit is't die

onder daerdt

Ittt,

fijn fechoonhtyt Tvttt}
'Doch foo min d'atrd mer laeten k$n,
Men Tvordt terftondt een ander man.
man

Gheluckjgh die

Lowlas handt

Wt d'aerd'

hteft in fijn ringh gheplant,
foo
hy gheoeffent heeft,
Dat
hy een luysler man hem gheeft.
Siet ghy dan bur tin
deftigh man,
Soo piyfl oock~ivat
by hjdcn kan:
VVant dun heeft
Vry dm niecttcn fichijn
Dit hur meefl Tvdt befinedm zjjn.
En dun

D d

Aloy-

HO
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Aloyfius gaet in de Societeyt.

Aloyfius
fpreeckt.

4f ^ AetTverelts Valfichen fichijn, gh'en fult my nut bedrieghen,
^Jf Mijn bandm zjjn los, ick, Tvil gain hooghcr mlughen:
nu

Ickntem een Voile fireeckrccht op bet feonnen licht;
'tEn is gheen

arents

draght

die hurfluyt fijn gheficht.

dickjvils heb icknut met traenen ouergoten
Ghe be den om mijn rutt, en Tvierde nocb mcrfloten?
Die't al merlaettn Tvdt, tn treden met den Voedt,
En heeft gheen mttrdtrflrijdt als met fijn tyghtn bloedt.

Hoe

Mijns
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Mijns madtrs hardt ghemoedt en kond icknut beTveghen,

gbelijc keens rots mail inde zee ghelegben,
krijgbtfe memghflagh, nochtans feo blijftftfiain,
En mandt batrtn matckt cm
kracbttloofen tram.
^M'vjns moeders feoet gheTvelt en kond ick,nauTv ont mlucht en:
t Ghemoedt Tvas haer
foo mol, s'en kond met meer als fiucbten,
En nu, en dan, feo
quam een halfghebroken Tvoort,
Datfnee my in het hert, dan kond' ick,qualijck, Voort.
Het is een harden
krijgh datr foon tn moeder firijden,
Wantfiboon den ttntn Tvindt, fy blijutn btyd in't lijdin.
VoorTvaereeri harden
kz'ijghl -Doch Tvttt in ditghtval,

Het Tvas

Al

.

Dat, al zijn d ouders naer, Godt is de naeft man al.
Mijn broedtr du ditfagb, die fiondtgheheel mtrflaghm,
Als ickhtm mijnen ftaet en kroon heb
opgbedraghen:

Hy mloogh my om dm hals en bleefgbemlochten flaen,
My dock het Tvas ghefeyt, En Tvdtfeo haefl nut gaen.
Daer fiondt noch een man't hof, een man
mijn nae fie vritndenf
Soo ick,mijn afscheedt nam,
Tvurthy ons Tvapenfiende:
Hy toont mijns madtrsfechilt hy toont hit edit milt,
Watr dat mur adelaerts man oudts
zjjn ingheftelt.
,

En fey:

Ghy die hier

dees arents in m Tvaptri,
ttn vromen aerdt meet
rapen,
Neemt dm haer
mleugels ain du noyt tn zjjn vermoeyt,
En door der fionnen-flrael alleen
zijn

Witt dat ghy

moert

oockman hair

opgbevoeyt.

Doch feo

ukfegh dat hem een iegbelijck aenhoorde,
lckghmgh hem feet kens aen, en greep hem fijn Tvoorden,
in

fey: Ghy Tvdt dat ick, bur toon mijn edel bloet,
En dat is
effen oock dit my nu mlughen doet.
Ickfheb een ander fen, ick_Tveet al bet' re flraelen,
En

Waer dat een edel hert meer edeldoms kan haelen.
'tis I E S v s
hooghen naem: Tvie dat dit Tvapen
'Die is feo
dat
nae eer, noch

groot,

draeght,
tijtcls mraeght.

hy

D d

i

Stanif-

Ill
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Staniflaus Koftka noch

iongh zijnde, gaet

Vt cit6 maturefcat.

^

in de

Societeyt.

Vroegh in't gelat
Vroegh in't ghevvas.

ghingh eens bouenteren,

Liefdehy

En omtrent den

'Dun

met

Tv'vpigatrt fTvieren,

fijn eyghen

handt

Had recht in defengheplant.
Hy quam daer om Tvat te ptucktn,
Maer 'ten Tvilde noch met lucken:

Hyfagh hur, en hyfeagh daer,
Maer het Tvat tt mrotgh op 't iaer.

'Doch
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Doch het kindt en Tvou met Tvachtcn,
En hit fey: 'tZijn koude
nachtin,
En

mijn druyuen zjjn feo tetr,
'tMmfit rijmken doet haer
feer.

lck.fic hitr tin torfehken hanghen,
Och dat doet my foo mirlanvbtn!
En dat

Doch

Ickfeal't
Soo

Tvattcrt

my den monk.

ick, Tveet een nieuTven mondt;
in

bl'ijft

eenfleskenfluyten,

al de kouTv daer

buy ten,
kruypt daerfogh, oft mier,
Soo en
fluypt daerfleck, oft pier:
En ickfelfijn rancktn
finoey en,
'Danfial't noch al beter bloeyen.
Krijgbt het dan ten fionntn-fichijn,
Soo

en

Soo htb

ukdtn eerftenTvijn.
boort (freken,
hit
matr
zjjn
Ptyft
minnt-trtktn,
Hy toont door dtts wnghe mrucht,
Waer dat hy neemt
fijn gbenucbt.
Hyfiagh Stamjlaum bloeyen,

aAlsghyfeo de Liefd

En

man

En

langher hanh maer groeyen:

hy peyfede, blijft by daer,

'tWordt maer rijp opt tynd van't

taer.

Iesvs buys heeft by
vtrkgfen,
Op dat hy tt nrfeuTv blofen,
Op dat daer fijn teere

uught

l^ijpfeuTv Tvorden inde deught.
Daer is't dat defeon komt elm,
ff

En hem doet

man
liefde quelen,
heeft hy den r'ijpen Herft,
Schoon hy m fijn tonvjieyt
filerft.

Tiaer

D d 5
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AF-BEELDINGHE
VAN

D'EERSTE

EEVWE
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SOCIETEYT
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HET DERDE
DE VVERCKENDE

BOECK,
SOCIETEYT,

OFT

VANDE OEFFENINGHEN DER SELVER.

HET EERSTE CAPITEL.

VVat oeffeninghen aende Societeyt eyghen zijn,
ende infonderheyt njande Predikatien.
wee

nae het
fegghen van
die groote achtbaerheydt

dinghen zijnder,

den H.

Ignatius

,

gheuen aende Religieufe Ordens^ ftrenghighheyt van leuen, ende ghedienftigheyt fijns naeften. In d'eene was fint Ian den Dooper feer wonderbaer,
die
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dieom

fijn ftyengh leuen vande Ioden, bouen alle andere
Prophetcn verhcuen wierdr ; in d'andere flack onfen Saligh maker Christvs Iesvs uyr, wiens minnelijcke ghemeynfacmheyt, ende
menighvuldighc wercken van

liefde defcharen des volcks verweckt hebben om hem tc
volghen. Elcke Religie heeft eenighe ampten ende oeffcninghen,waer door fy meer, als door't habijt, d'eene van
d'andere wordt
in't

finghen

van

onderfcheyden Sommighe nemen uyt
gheftadighe lof-fanghen des Heeren,
.

an

dere in eenigheyr en flil-fwijghcn , dc derde in abftinentie, de vierde inde fiecke te dicnen,fommige in het woordt
Godts te prediken, biechte tc hooren, d'onwetende te lee
ren, Sec.
Het amptder

ligheyt

Societeyt is,

onfen naeften

met

alle

beforghen

neerfligheyt de fa- -*>»pt

ende alfoo d'eere
onfen
H.Patriarch
verbreyden.Waer
Ignatius
verfcheyden middelen ghegheuen heeft , als zijn, openbaeGodrs

van

re

te

,

roe

^"fee
Paul

in.'

& Grc-

predikarien, gheeftelijcke Exercirien, Chnftclijckelee-f^g^j1""
ringhe, Sodaliteyten oft Broederfchappen van Onfecouf.SoL.Vrouwe, het bedienen der H. Sacramenten als oock
de fiecke ende ghevanghene te
befoecken,dedroeuighere
trooften,de menfchen inde pefte ende in d'oorloghe te waeteren relande, nacht ende
dagh by te ftaen altoos bereedt te zijn nae alle gheweften der wercldt onder gheloouighe en ongheloouighe te reyfen, met alle foorten van
volck te verkeeren,daet meerdere glorie Godrs ende vrucht
der fielente verwachten is. Dit, in't
ghemeyn ghefprore

CICt-

,

,

ken, zijn d'oeffeninghen vande werck-liedcn

der Socie
vande
welcke
in't
in de
wat
breeder
befonder
teyt,
wy
fen Boeck fullen gaen fpreken.
Den grooten ijuer ende
welfprekentheyt van d'eetfte rruchten
Parres in't woordt Godts tc vcrkondiohen hadde fulck'ff,rr"''0

,

dikaticn

een

1\€>
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toe-loop in Spaignen, dat namenrlijck den H. Ignariu9
ghcn00dtfacckt is gheweeft het volck buyten de kercke op
de velden re leyden,om plaetfe te vinden voor de toe-hoorders Sy hebben binnen Roomen neffens andere goede
ghewoonten eetft inghebraght de fermoonen op de Sondaghen ende Heyligh-daghen die oft heel vervallen,
oft voor dien tijdt weynigh in't ghebruyck waeren. Hen
zijn naeghevolght vele beroemde predikanten : in Italien
rp. Pal- P. Palmius,
Gagliardus, Landinus,ende meer andere, foo
in't
beweghen vande hetten der fbndaeren, dat™'^ krachtigh
tuflchen
ter
aidut,
beyden in vollen fermoon met luyfommighe
der flemme rot den predikanr uytriepen r lck\bin't du gkifendigbt hebbe, ickbelouemy te bettrtn. Eene felfaeme fake
?.£<*»- iffer
ghebeurt door P. Landinus teCorregio. Daer was
dtmu,
fa[c]- een tweedtaght ende oproer onder d'inwoonders,
darter daghelijcks vele vermoort wierdenrom den welcken
neder re legghen den Hertoghe van Ferraren ende andere
Hecren langlien tijdt te vergheefs gjiearbeydt hadden, tot

fme
Ignatius,
van

een

.

,

u

,

met
grooten ijver op den floel der waerheeft
te donderen , en door Godrs
inghcheydt begonft
uen fich verftout een vande bcl-hamels mer naeme loan
nes Corfus re noeinen: den welcken niet langhcr konnendc
wederftaen aen den gheweldighen gheeft des predikants,
wierpop ftaenden voer fijn rapier van hem, ende viel op
fijne knien, roependc, Vrt.de o borgbtrs,mrcde : nae welcke
ftemirie al die daer teghenwoordigh waeren,riepen ftracks,
Vrede, mrtde-, en hebben malckanderen inde kercke de
handt gheghcuen, ende met traenende ooghen omhelft.

dat P. Landinus

LAraox.

^ Spaignen zijn

met

min

vermaert

gheweeft P. Araoz,

Madridius ende Sttada, als oock Barradius in Portugael.
drtdins, Madridius was foo
vierigh,dar hy oockde fteenen fcheen te
noch maer twintigh jarenoudr,
konnen
vermorwen.Su.ada
tta,
•p. Ma-

'

,

heeft,
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heeft ondct-tuflchcn

met

de fermoonen

van eenen
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alleen, meer dan hondert pcrfoonen tot verfcheyden Rcligicn ghctrocken ; infghelijcks Barradius : foo dat nu deP-B*r""'
clooftcrs te kleyn wierden om dc menightc van die uyt de
rRtl"twcrcldt vertrocken. Wat Pater Ribadcneira te Loucn ghedaen heeft tet wijle hy door verfbeck van den Canccllier *""**•
en den Redtoor der
Vniuerfiteyt in S.Michicls kercke prcdickte gaf te kenncn een prcdikant van S. Dominicus
Orden, die vanden lloel ghingh, ende alle fijne toe-hoorders derwaerts leydde, met eene hecrlijcke ghetuygheniffe, datfe daer meer als door fijn fermoon fouden beweeght
ra

,

,

worden.
Dat de

ketterije

mceftcrt

magh

,

heel

men

Vranckrijck

aen

niet

P. Edmundus

en

heeft

Augctius

ver-

toe-Pt^'*~

fchrijven. Dclcn prcdikant hadde ghcmeynlijcktwintigh^"""'
duyfent toe-hoorders, ende heeft over dc vecrtigh duyfent
menfchen tot hetCatholijck ghcloovc bekeert. Eenen an-

dcren P. Edmundus iiTer in Enghelandt gheweeft, met P- CamCampianns : die noch een kindt van twaclf ja-/"*"">
ren wefende , om fijne bcvallijcke
uytfprake onder alle
de jonckheydt van Louden verkoren is gheweeft, om een
lof-reden voor de PrinceiTe Maria in den aenvangh
hacrs rijeks tc doen. Hy trock de hcrten van alle die hem
hoorden, oock vande Coninghinne Eliiabcrh,die met eene
fijne reden foo ghedreuen wierdt rot fijne jonfte, datfe
hem met de belofte van groorc ghiften ghefocht heeft
aen haeren kant te trecken. Selrs fijnen verrader Eliottus,
die hem gheveynfdclijck onder de Catholijcke ghevocyert
hadde heeft hy doorde kracht van fijne woorden de trancn
uyt d'ooghen doai fpringhen, ten tijde vande laetfte
predikatie inde welcke hy ghevanghen wierdt ende ghcleydt nae dien hcerlijckcn ftrijdr, die hy nae der handt als
toe-naem

,

,

,

E

e

ccn

Il8
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glorieus Martelaer Chrifti voor het gelooue heeft uytgheftaen.
Onder de predikanten die van groote Hecren verfocht
P. cW-zijn gheweeft
was P. Canifius in
groote wecrde by den
/*"»
Keyfer Ferdinandus ende den Beyer-Vorft Albertus. In
Spaignen wierden vande Coninghen groot gheacht, Pater
een

,

,

loannes

'P.'Pa-

dilla,

Hieronymus,Gafpar Sanchez, ende nu on-langhs
Hieronymus Florenria Van P. Padilla ghetuyghde Pliilippus den II. nae dat hy in fijne Coninghhjcke capelle gepredickt hadde, dat het deughdelijck wefen van den man
alleen hem eene tteffelijcke predikarie docht te zijn In
Vranckrijck, behalven P. Augcrius ( vanden welcken wy
nu
ghefproken hebben ende die aen de Coninghen
Carolus den I X. ende Henricus den III. feer aenghe.

.

,

) is onder de Hooffche Predikanten Pater Coton
meer andere feer vermaerr
gheweeft ; ghelijck
oock P. Scarga by de Coninghen van Polen Stephanus
ende Sigifmundus.
Het lbude te langh vallen alles voorte houden,wat dies
aengaet ; ghemcrckt daer bykans gheen Hof in Chriftenriick en is,ofonfe predikanren en wordender medegehoort,
noch gheene plaetfe of ly hebbender groote vruchten ghe
daen. 'tis fomwijlen ghebeurt datfe door een fermoon
dry-duyfent menfchen tot de biechte beweeghr hebben.
T. Ra- P- Ramirius heeft te Valentien van dertigh courtifanen,
de twee-en-twintigh
mtriut, die hem ghelijckelijck hoorden
bekeert. Noch meer heeft P. Madridius t'Alcala ghedaen:
want op fekeren dagh daer toe gheftck, prekende aen eene
groote vergaderinghe van lkhte vrouwen, heeftfe alle-gader rot eene toe uyt de vuyligheydt van haere fonden ghcT.Bar- trocken. Wat vruchten P. Barza:us een Nedcrlander, uyt
am.
Zcclandt gheboortigh, t'Ormus in Perfien , ende te Goa
T.Coton, naem
met

was

noch

,

in
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fijne predikatien voort-ghebraght heeft,
duyfent Helen ghewonnen, is onghelooffclijck.
Hy predickte daghclijcks vetfehcyden reyfen op verfchey
den plaetfen, in kercken, op ftraetcn, in ichepen aen foldacten, matroofen,ghevanghene, flavcn, borghcrs. Sijnen
ijuet en arbeydt wasonuytfprckelijck, maer de vruchten
niet min:befonder als hy 'svrijdacghs indenVaften depaflie
Christi uytleyde, met fekere vertooninghe, ghelijck
met

hoc veel

,

groote deuotie desvolcks
Duyts-Neder-landt:want alfdan fcheen hy alle hertcn nae fijnen wille te
draeyen, ende braght foo ouervloedighen oogft van fielen inde fchuere des Hecrcn , niet
offer eenen werck-man alleen,maer dc heele Societeyt vele
iaeren mede befigh gheweeft hadde.

wynu
in

tct

tijdt oock

doen

met

ons

HET

Van

CAPITEL.

TVVEEDE

verfcheyden onderwijfngheninde hoqghe
ende

leeghe fcholen.

dc fermoonen volghen de leffen, en nae dc pre
dikanten de lecraers , ouer-een-komende in dit
panel, datfe beyde den menlch inde waerheyt onderrichten: met vcrfchil nochtans, dat d'eene voor hun wit heb
ben den wille
principachjek te verwecken, d'andere het
vcrftandt te verlichten. Defe oeffeninghe( van de welcke Scheie*
'
den naem ende de daedt altoos de weerdighe Religieufen
vande Predick-heeren Orden ghchadt hebben) heeft mede
voor de
fijne met grooten emit den H. Ignatius aenveerr,
ouerfulcks ouer al verfcheyden fcholen van Thcologie en
de Philofophie opghcrecht, in de welcke de iongheytende
d'acnkomelinghen in aldcrhandc Godtlijcke ende men-

Nae

*

E

c

2.

fchelijcke

.
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fouden onderwefen worden:

de Paufen aende Societeyt menigherleye priui
legien ghejont hebben Inder voeghen dar, oock voor
haere beueltinghc, P. Faber, Laynes en Salmeron in openbaere fcholen deH.Schriftuere hebben uytghelcght, ende
deScholaftijcke Thcologie oft de Godtheyt ( foomen die
noemr) met fulckcn roem ende ghevoelen van hunne gheleertheyt voorgchouden , dat den Paus in fijnen naem
P. Laynes ende Salmeron ( gheen van beyde noch vier-endertigh iaeren oudt zijnde) nae het al-ghemeyn Concilie
van Trcnten ghefonden heeft.
D'cerfte Vniuerfiteyt die onder de regeringhe vande
fcrftc
rntuerSocieteyt gheftek wierdr, was te Gandien door den Herfande toone alfdoen,nu Salighen Francifcus Borgia: den welcken
nae der handt vele Princen
felue,
op verfcheyden plaetfen ghevolght zijn. Den Cardinad Henricus r'Ebora, Philip.
dZf^'pus dcnlV. tcghenwoordigh regneiende te Madrid,
dere.
Francifcus Tumonius ende Carolus Lotharingus Cardinaclen, defen re Pont a Moufon, den anderen te Tournon in
Vranckrijck. loannes Coningh van Portugael heeft
de Philofophie te Coimbrc ingheftelt. Te Praeg en te
Wecncn heeft Ferdinandus, brocder vanden Keyler Caro
lus den V. begheert dat de Societeyt de Theologie ende an
dere Sciential foude leeren: 'tlelue hebben in Beyeren ghe
daen de Herroghcn Gulielmus en Alberms. Te Dilingen
in Swaben-landt heeft Otho den Cardinael en Bifchop
van
Ausburgh ons fijne Vniuerfireyr ouerghefer. Den
Archf-hertoghe Carolus heeft ons te Gratz een nieuwe opgherecht. Te Ceulen en te Douay leeren wy opcnrlijck de
Theologie ende Philofophie, neffens andere mecfters. Te
Louen hecftmen ten tijde van P. Bellarminus en Leftius,
om de
menightc der difcipekn , de fcholen moeten verwaer

toe

.

grooten.
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tijdt heeft de Societeyt haere Vniuerfighcweften der wcreldt, tot in Indien ende
toe, dacrde Godthcydt ghclccrdt wordr. Maer

grooten. Nu
teytcn in alle

ter

Ameiica
gheene vermaerdcrc

fcholen, als die van't Roomfch Collegie,ecrtijdsghcftichtby den Paus Gregorius den XIII. om

eeuwighe daghc een huys van alderhande wijsheyt en
wetenfehap te wefen.
Het ghetal van ghclecrde manncn die uyt defe ende Gekerdt
andere Academien ghefproten zijn is feer groot, ghelijck
ghenoeghfiaem aen de werckk door hunne boecken be- socteteyt
ten

"""'""*

,

ken tis. Te meer,om datter vele

zijn die hun leuen

in duf-

P-Snadanige Scholaftijcke oeffeningenbefteden.
iaeren
de
veertigh
Theologie openbaerlijck voorghclefen.-'^'
P. Vaicjuez derrigh, die foo eruaren was inde H.Schriftuere ende Oudt-vadcrs
datter niet eenen en was, of hy en
hadde hem van't beghinfel totten eyndc toe wel doorlefen.
Diesghelijcks verteltmcn van P. Laynes, Maldonarus ende T-Lay~

P.Suarcz heeft

'

*"

r

,

hun kloecke vcrftanden ende
%''M /■
de
uytftekclijcke ghelecrtheyt H.Kercke grootelijcks vet- donate,
voordert,ende, tot vernederinge der ketteren,t'famen oock
hunner valfche keringhen , den Apoftolijcken Stoel van
Roomen hooghelijckverheuen hebben. Sy waeren in de
ghefchillen des gheloofs foo afgheveerdighr, ende foo bondigh in hunne redenen, datfe hunne weder-partije al-om
met
groote befchaemtheyt deden fwijghen en fwichten.
P. Laynes heeft inde Conferentie van Poifly, inde
teghenwoordigheyt van de Coninghinne ( die moedct was van
Carolus den IX. Coningh van Vranckrijck ) en van 'rhcel
Hof, de valfche Ieercvan Pctrus Martyr verwonnen. Infghclijcks heeft tot Horn makens toe ghedaen Pofleuinus P-Tojfebinnen Lions aenden afvallighcn Seructus. Maldonatus.''"'^'
heeft ondcr-tunchen wel twintigh Minrftcrs feft'ens , nae
meer

andere, de welcke

met

E

c

3

dc
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de ghetuyghenilTe van Launatus,die een vanden hoop was,
te Sedan den mondt
vernaghelt. Niet min en zijn om
tt-C*m- nunne vidoncufe
difputaticn Canifius, Gretferusen Tannerus vermaert gheweeft in
Duytflandt : meer oock miffchien in Enghelandt den kloccken helt Campianus,wicns
redenen foole aen de Caluiniften te krachtigh vielen, feydenfe, Datmen de Iefuiten niet met argumenten, maer
met tormenten moefte beandwoorden:
by ghevolghe van
'twelck fy den feluen nae menighe langh-duerende pijnbancken door de koorde hebben doen fleruen, om dies
te ichandehjeker de kele aende
waerheyt toe te binden,
hoe fy aen de felue inden glorieufen camp-vechter mm
konden wedcrftaen.
Hier foude nu dienen by ghevoeght de maniere die dc
Societeyt ghebruyckr, ende voor een meerder deel in
Tie Sofwangh ghebraght heeft,in't leeten vande Godtheyt:want
c,"lIc
voor haere
tijden was ^Magifltr feentintiarum meer in vofoo
veel d'orden vande materien aengaet, wierdt
s.Tho- gc, ende,
mam in
meer
ghevolght als S. Thomas van Aquinen ; maer federt
v'&''
onfe Profeifeurs, is te Louen van Bellarminus, ende elders
van
andere, ende foo voorts bykans in alle Catholijcke
Vniuerfiteyten, de loffelijcke methode van defen Enghe-

leen de

(iLien

lijcken Dodleur,
braght.

met

uytfluytinghe van andere, inghc-

Dan dit laeten wy vaeren, om rot de leeghe fcholen
var>de letter- konften te comen, die de Societeyt altoos eyghcntlijck ende ernftelijck behert heeft, als eenen feer bequaemen middel om de iongheyt in tucht en deughden
op te brenghen , ende alibo de Repubhjckcn ende landen
in'r waerachtigh ghelooue ende Godts-dicnft te bewae
ren. Derhalucn
Profef-huyfen heeft ten dienftc
vande ghemeynten, ende Nouitiaten tot procuinghe van

ghelijckfe

haere
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haere acnkomclinghcn, alfoo heeftfe oock Collegien,cn die
in veel meerder getal, tot onderrichringhe vande iongheyt:
yireyjt
om de welcke
toe
profijtclijckcr tc leeren, bereydtfe hacremee- daer
Iters een iaer langh, gheene Ghceftclijcke noch Scholaftic- h*irt
kc oefTcninghe achtcrlactcndc, waer mede fy naemacls dc m"' "'*
ionghe planfocntjens inde vreefe Godts ende wetenfehap
der vrije konften moghtcn opqucccken. Haer voornemen
is de finnckens vande domme ieught inden bandt tc houden, ende ghclijcker handt met wijsheyt de deught daer in
te
planten : waerom fy oock aen dc fcholieren foodanighe
wetten voorftelt, die foo wel tot voorrgangh inde goede
feden, als inde lettercn dienen. Ende wordt dit ampt,hoe iie d-cr
wel feer fwaer ende moeyelijck (op hope alleen vande tee- vvUs
hunlere fielkens aen Godt tc winnen ) met fulcken onverdrietidatter
en
aenveerdt
menighe m vir_
ghen arbeydt
uytghevoert
verftandighe mannen, die tot meerdere dienften bequaemy?</«».
zijn, lieuer hebben hun leuen langh inde fcholen onder de
kmders onbekent te fchuylen als in predikatien oft dier,

,

uyt te fchijnen. Pa
Turfellinus ende Caftrius hebbender twee-en- twintigh
iaeren in verfleren ; P.Tuccius feuenthien,P. Melchior de
laCerda dertigh, P. loannes Bonifacius vecrtigh. Sy wier
den ghemoedt, ghelijck demecfters noch daghelijcks verfterckt worden , door dc menighte der vruchten die hier
uytfpruyten. In Duytflandt fietmen voor de handt datrrWf/j_
kinders van ketterfche ouders, allfe maer een weynigh tijts ten der
in onfe fcholen onderwefen en zijn, foo
deCathohjcke Religie fchieten datfe noch met vlcyen en-'"'
konnen omghefet worden, noch mer dreyghen ghedwonghen , om iet teghen de felue te doen. Somwijlcn beroemen hen eenighe, datfe
t'huys ghecaftijdtzijn gheweeft,
ende dry daghen hebben moct.cn vallcn, om datfe inden

ghelijcke aenfienlijcke oeffeninghen

ter

dicpeworreleiiin-^^

,

Vaften,
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Vaften oft op andere ghefette daghen gheen vcrboden
fpijfeen hebben willen befighcn. Andere zijnderuytden
huyfe verftooten , en hebben oock met blijdfchap hun
broodt achter ftraeten gaen bedelen, om datfe geufche
boecken in't vier gheworpen hadden. Iae kleyne kinderen hebben dickwils de Minifters met hunne redenen
ftom ghemaeckt,ende door de leeringhen,dicfe inde feholc
ghehoort hadden hunne eyghen ouders knechten ende
meylfens bekeert heel 'thuyf-ghefin alfoo deelachtigh
makende van't licht des waeren gheloofs, 'twelck henlieden indefchole eerftlijck was verfchenen.
Met de Catholij eke Rel igie van onfe moeder de H. KercCodt■vnichtt- ^e
fuyghenfe oock inde deughdelijcke wercken: inder
n'nohen' voeghen datmen niet fonder verwonderinghe tier, dat ededer flu- le ende
wel-gheborene kinders de gaft-huyfen gaen befoecdemen.
Icciijhun fpeel-gekk om Godtf-wille gheuen,ootmoedighe
wercken bediencn, ende met feer ftrenghe penirentien hun
teere lichaemen
kaftijden. Men heefter ghevonden van
twaelf iaeren, aen de welcke de difciplinen ende hayrenkleederen alreede ghemeyn waeren ; een groot deel van
den nacht braghtenfe ouer met bidden; aen d'eenc wanghe
gheflaghen zijnde, gaucn d'andere ten beften; wentelden
hen naecktin den fneeuw ; fmeten hen met ijferefporen
totten bloede toe. Een iifer onder andere
t'Antwerpen ghe
vonden gewceft, die fijne lendenen met eene fcherpe koorde ghegort hebbende, nae dat de felue in't vleeich diep was
inghewaflen,dry maenden langh defe ouer-groore pijne
verdraghen heeft. Welcken ijuer, hoe wel onbefcheyden
in vele, in fommighe oock onredelijck ende bcrifpclijck
was ;
gaf nochrans re kennen d'onverfaedelijckc begheerte, met de welcke fy nae de deughdt vlamdcn, diefe van
hunne meeflers inde fchole gheleert hadden. Wt welcken
,

,

,

,

opficht
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opficht vande onderwijfinghe der ionghheyt vehConin- Scholen
ghen ende Princen beweeght zijn gheweeft, om in hunne ^ Sa~
landen ende fteden Collcgicn re flichten ; vaftelijck hen la"v"rfe'ker~e
,

tende voorftaen ('r wclck oock den Prince van Parmen van denStaee
ons Neder-landt aen den
Coningh Philippus den 1 1, ghetuyghde)dat dit de befte bol-werckcn ende fterc'kfle cafteelen waren, om hunnen Sraet te verfekeren. Dit was het wit,
op 't welck hun oogh-ghemerck naemen , den Keyfer Ferdinandus den I. loannes den III. Coningh van Portugael,
Ferdinandus den 1 1, die om fijn onbeulcckt leuen dtnhtyligljen Keyfer vanden Paus ghenoemt wierdt , ende fijnen
loon erfghenacm van fijne Rijcken ende deughden Ferdi
nandus den III. Stephanus ende Sigifmundus Coninghen
van Polemitem alle
deCeurvorften,alle Gheeftelijckeendc
weteldtlijcke Princen, alle Republijcken ende fteden, allle
niet alleen de fcholen voor onfemeeftcrs gefondeert en heb
ben, maer oock tot de felue hunne landers en onderfaeten
ghefonden ; wel wetende hoe vele Bifchoppen ende Prclaten , hoe vele Paftoors ende
Religieufen , lioe vele Gouuerneurs aide Stadt-houders , hoe vele Raeden ende
Magiftraren daer uyr daghelijcks voort quamen: door de welcke G,h"V~
de Catholijcke ReFigie vervoordert,de kettenjen verdruckt, ^ Carende dies achter-volghens den ftaet der landen bewaert dmalen
wierdt
Soo dat nu min te verwonderen is 'r welck an- Z1",'

vattf

.

,

rr

derflins den

r

jcholeru

11

n

afgunftighen moghr vremt duncken waerom der Sode Vergaderinghe der Cardinalen ( die men noemt Wt-leg- cieteyt.
ghers van't Concilie van Trenten ) eendraghtelijck gheflo- ^£$.1
ten hebben
dat men de Iefuiten,alom daerfe woonachtigh crct.Tri,

,

zijn

,

voor

andere llellcn foude

om

dc

ionghheyt tc leeren. ^™u\
Ci8.de
reform.
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Vande onderevcvijjinghe inde Seminarien: ende ?van
dm Catechifmm oft Cbrijielijcke leeringhdj.

^t'"'"*~

dat de kindcrs 't ghene fy inde fcholen ghekert
hebben door het toe-gheuen vande ouders niet en
fouden vcrfuymen zijnder eenighe Seminarien endeCon-

OP

,

,

uiclen als

queeckerijen van ionghe fpruyten ingheftelt,
"y'i"- daer de
ionghheydt onder de reger inghe vande d'onfe woos V ''
nende foude gheoeffenr worden. Dufdanighe zijnder bijkans in alle Prouincicn te vinden te Roomen Ingolftadt,
W irtfburgh, Parijs la
Flefehe,Bcrghen in Hcnegouw,Valladolid, Seuillen S.Omcr Anrwerpai &cc. alwaer vele
kinderen van Princen, Marquifen, Grauen, Baender-heeren,
Raeden ende treftehjeke borghers ghelijckelijck inde vreefe
Godts ende behoorlijcke wetenlchappen onder-wefen
worden. Hier leerenfe Godr voor al daer nae fijne ghebe^"^'"nedijde Moeder, ende andere Heylighen neerftelijc dienen,
deSoa,l

,

,

,

,

,

,

,

tot voon

dun ende

deunbde-

9<r^
manie—
reru.

,

d'onghetoomde luficn vande malic ieuchdr bedwinghen,
tijdt inde ftudien met goeden fchick waer-nemen,

hunnen

dc Latijnfche taele met leerfaeme fpreucken
oeffenen.malc*
kanderens kranckheden draeghen de maetigheyt ouer tafel
i..

,

,

,

,

,

onderhouden,alleGeeftelijckeendewereltlijckeouerigheyr,

in'r befonder hunne ouders ende

meefters,in weerde hebben:

fwijghen,nu fpreken, nu ltuderen,nu fpelen; alles op fij
nen tijdt met behoorlijcke
feeghbaerheydr ende difcretie,
ten
min
in
niet
eyndc fy
goede manieren, als in gheleerten
volmaeckt
heyr
moghten worden. De forghc die men
voor hunne lichaemen
draeght namcntlijck allTe fieckzijn, is foodanigh, datfe van gheene mocdcilijcke affeclie,
(ghenu

,

s.
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Door defe Seminarien is ghcbeurt, dat de Catholijcke VruchRehgie ten tijde vande Coninghinnc Elifabcth uyt Enghe1
defeSelandt met en is tot den
grondt toe uytghcroeyt gheweeft,
rer wijle daer in vele
iongelinghcn op-ghebraghr wierden, i-«x_,
die allenghskens hun vaderlandt ghinghen helpen ende
'tghelooue teghen d'opftaende ketterijen verweyren. Wat
ghevoelen hier van ghehadt hebben de Pan fen ende Co- hea"rt
ninghen,blijckt by hunne fondaticn. Gregorius den XIII. Vr*"t™'
heefter alleen ouer de twintigh in Italien
Duytflandr, comnVrancknjck, Polenen Hongarijen rot dieneynde opghe-£i£^>
"n

•

J

J

J

I

Vl"u

in

mina_

,

,

recht die van ons bedient worden ; ghelijck oock de Co
ninghen van Spaignen te Valladolid, Seu'illen, S. Omer,
voor de
ionghheydt van Enghelandt ghedaen hebben. Aen
welcker goedt opficht ende regeringhe hoe veel ghelcghen is tot bate vande heylighe Kercke, hebben mer hun
exempcl betoont de twee vernaemfte mannerl vande So
,

,

cieteyt, den H.Ignatius, ende den H. Xauerius : waer van van-'Jim
deneerften het Duyts Seminarie te Roomen eenen tijdt Jffij%%
langh felue beftiert heeft; denanderen dier-ghelijcke velexauein Indien en Iaponien ingheftelt heeft ende bouen dien
noch dat van Goa by den Coningh van Portugael voor de
nus-

,

fen

ghefticht

,

met eene

befbndere

forghe bchert ende ghe-

regeerr.

Vande fcholen ende Seminarien komen wy tot de Chri- Chnjleftelijcke leeringc, een' oeffeninghe van foo grooten bedenc- fykel'—
ken,dat den H.Ignatius wel wetende wat bcricht daer van L&eiL.
doen is omttent het beleydt vande teereicught, ten eynde««» de
de kleyc ter wijle die weeck is, een goedt , trouw endeCa- Soc,e~
tholijck gheftalt aenneme, eene befondere belofte daer toe
ingheftelt heeft voor alle de Profeffen vande felue altoos
Ff 2,
tc
,

,

■^

ll8

vande

frtnci-

faelfle
'Panes,

voorderen. la de
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voldoen de ghewighSocieteyt
tighe begheerre van haren Vader, heeft fekere ordonnanric
ghemaeckt, waer in beuolen wordt, dat alle Ouetften
inden aenvangh van hunne regeringhe eenen tijdt langh
moeten catechizeren. Onfe eerfte Vaders, den H.
Igna
tius ende Xauerius , niet teghenftaende hondertfbudighe bekommeringhen, hebben hen oock in dit ampt met
grooten ijuet ende vlijt ghequeten. P.Turrianus, biechtvader vande Coninghinne van Pottugael ,uyt het Hofkomende, gingh de kinderkens inde Chriftelijcke leeringhe
onderwijfen. Dicrghehjck dede P. Martinez, biecht-vader
vanden Coningh Scbaftianus, den welcken foo hy op fckeren tijdt de ionghheyt leerde, ende niemandt van die
om de
nieuwicheyt uyt fchaemte den Vader onfe oft
Weeft ghegroet derrede opfegghen , heefter een wicht van
fes maenden,met verwonderinghe van alled'om-ftaenders,
op d'armen van fijne moeder onverwachts met helleftemte

kedtendt

EEVWE DER

EERSTE

me

gheroepen,

om te

Aue Maria.

foo nutte ende noodige lcere en moghder fteden alleen niet befloten worde kityfder huyf lieden ( mits die met gelijcken prijs
ficlen
den,dc
Iteden
oock ghelij eke forghedaen: van Godrghekochr zijn) verdienden
wordt

cock, aen

De vruchten

ten

binncn de

van

mueren

: daerom heeft hem den ijuer van
onfe werck-lieden verder gheftreckt tot buyten op dc
dorpen ende gheberghten roe, om d'aetme ende flcchte
menfchen t'onderrichren. De welcke (ghelijck doch aen
dc klcync ende ootmoedighe het rijck der hemelen toekomt) met fulcken lull defe fpijfe hunner fielen ondcrtufTchen ontfanghen hebben, datfe niet alleen de Catechiften met cruys en vaenen, ende met groorgheluydt vm
klocken inhaeldcn , maer oock met uytdruckelijcke wetten ( 'twekk inde fteden felfs te wenfehen ware ) ftraffe-

ghc ende beneerftinghe

lijck
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darter
hjck verboden,
niemandt, gheduercnde deChriltelijcke leeringhe, oudt oft iongh, op ltract en moght lpckn, oft fich om eenighe reden vande felue ablenteren.
Voorts om dat defe vruchten by verloop van tijden nietfondaen fouden
voor-bygaen, maer eeuwigh blijucn dueren, '"" f*er
heeft den H.Ignatius goedt ghevondcn te Roomen een'Zenia
huys te itichten voor die inden Catechifmus onderwefen verfcheyworden , ende belall datmen in Indien ende elders 'tfelue ie tjMt~.
doen foude; ghelijck dat oock in Brafilien ende andere lan
den ghefchiet is. Maer foo hetonmoghehjek was, om de
weynighte der Patres,alle de wereldt mondelijck fonder- ghe
wijfen, hebben datfchriftelijekmet boecken daer toe die- »"
nende ghedaen. Den principaelften in dit ftuckis gheweeft
P. Caniiius , die met autoriteyt vanden Coningh Ferdinandus eenen Catechifmus befehreuen heeft, re Roomen
ende re Louen by de Vniuerfiteyt gheapprobeerr, die bynae in alle taelen der wereldt
ouergheiet zijnde, noch hein
meer
andere fcholen geleert wort.
onfe
ende
denfdaeghs
P. Cofterus heeft mede eenen in't Duyts ghemaeckt. Infghehjeks heeft den Archf-biichop van Mechelen Matthias
Houius de fbrghe ghegheuen aende Societeyt van eenen
voor fijne Prouincie in orden te ilellen.
P.Augerius heeft
in Vranckrijck eenen Catechifmus laeten uytgaen in't
Griecks, Latijn en Francois : die foo ghetrocken wierdt,
datter op achr iaeren tijdts binncn Panjs alleen acht-endcrtigh duyfent exemplaren af verkocht zijn. In Moorenlandr, China, Mexico, Brafilien, Paraquarien, ende ande
re deelen van America
hebben oock verfcheyden Patres
,
in verfcheyden taelen, ghevoeghelijck voor elcke natie, in
menighvuldighe boeckskens de Chriftelijcke leere vervat,
ende oft nieuw ghemaeckr oft ouerghefet. Alle 'twelck
op datte beteren val moghte hebben, zijnder veelderhande
Ff 3
,

,
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praSlijc- dc pradijcken, verfint om de ionghheyt door prijfen, eere,
ksn ver- enc]e awdere aenlockfelcn rot den Catechifmus te
trecken.
Wat fil ick verhaelen van de
Broederfchappen dic'r in ve
le landen ingheftelt zijn om dien te voorderen ? Wat van
de Bifchoppen, Prelaten ende andere Heeren
die hier
in mer ons aenfpannen ? Wat van Coninghen, Princen en
Magiftraeten, die met hunne teghenwoordigheyt ende
mikhcyt den- feluen vereeren ? Wat van leeraers en vermaerde fchrij vers, die dit loffelijck werck bouenalleonfe
dienften in hun boecken fchijnen te verhefTen? Eenen LaurentiumBeyerlinck, eertijdts Canonick van Antwerpen,
Theatri en kan ick niet
voor-by gaen: In onfe eeuTve, feght hy, onder alle Religieufen bepbtutn hen tot d'onderTviifinghe mande
,

'

mana:

tom

1.

litt. C.

,

...

r

kinder s

n

t-

&

Jeer neerftelijckf,

r-

Iesv ;
datfe dit ampt
ttn

groot profijt

r

i

die mandt

„

Societeyt
Tveer
digboockom defe reden alleen gheprefeen te Tvorden,
met

foo nuttelijckaen

ijutr bedienen.

Een ieder

,

de H.Kercke mtt ttntngroohenluden begheefi fich daer
Ouerfulcks fietmen inde plaet

man

feo toe, of het hun eyghen Tvaere.
fen daer de Societeyt Tvoont de ionghheyt in godtvruchtigbeydt
endt gotdt manieren uytfchijnen. Daer en bouen begheuen hen
met alleen om dt
rijckt maer oockom de fchamele t'onderTvijfien,
noch en laten hunnen dienft aende dorpen
Jlechte lieden met
het extmpil manden Apoftel, Aen alxe
ghebrektn: maer
menschen al gheworden,
moeghen hen nae alle molckei; foo datter in AntTvtrptn allien onder-tujfechen dertigh oft
meer
zjjn,die dit godtvruchtigh Tverckbedtenen.
,

,

en

nae

Onder de vruchten die de kinderen felue behaelt hebben en moghen de navolghende foo tot verwonderinge,
denftte- a\s verweckfel van andere, niet verfweghen worden. Een
chtfmus. kj,lcit jjj
Duyts-landt door den Carechifmus onderwefen,
heeft dcredenen van vier kettcrfchc Predikanten foowederleghr,dat het fijnen vader bekeerde. Andere hebben in
,

ten

van-

,

Indien

\
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hunne ouders befpot, gebroken ende
verbrant. Een Malabarifch kindt inde Chriftclijcke leerin
ghe wel bencht,als her niet en wilde toelaten, datmen fijn
hooft waflchen foude ter eere vanden afgodt , wiens feeftdagh alfdan gheviert wierdt, ende de moeder nochtans
'tfclue met ghewelt ghedaen hadde; is op de ftraet gheloopen, roepende dat hy Chnftenwas, en dat fijne moeder
met
gheweldt 'twater op fijn hooft ghegoten hadde. In
Paraquarien hebben nu de kinders voor een maniere, hun
teere lichamen ter eere vande
paflie ons Heeren met ghecfl
felen tot den bloede toe te flaen. Een kindt bleeck van couleur, ghevraeght zijnde van fijnen vader of het fleck was
andwoordde datneen, dan dathy defe verwe uyt medelijden ouer de tormenten fijns Saligh-makers ghefet hadde.
In Iaponien hebbender vele van hunne ouders met traenen verfocht, dat
fy hen fouden moghen aende tyrannen
Indien

d'afgoden

van

prefenteren, om voor't ghelooue ghedoodt te worden. Een
onder andere, om fijne itandtvaftigheyt aen fijnen vader te
betoonen,heeft in fijn handt eengloeyend' ijfer genomen
een ander is in't vier
gheloopen om fijne moeder t'omhelfen ende alfoo mer haer voor Chriflus te fleruen. Wie en
fal niet fegghen, dit en defer ghelijcke exempelen hoorende, dat oock in teere finnen d'onderwijfinghe de natuere
kan winnen? endeouerfutcks datter gheen nutter ampt inde
heylighe Kercke te vinden en is, alsde Chriftelijcke lee
,

ringhe.
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VIERDE CAPITEL.

Vande neerjiigheyt die de
Societeyt <vooriniendt
d'eere vande heylighe Moeder Godts te
den door

om

'verhrey-

•verfcheyden Sodaliteyten oft

Broeder-

Jchappen.
Societeyt bemerckende dat d'eere vande H. Moedeketterijen feer vergaen was,heeft

Sodah-

r\

e

teyten

\J

der Godts door

Vi2!l' allemiddelen ehefocht

om de felue wederom in de herten
tedrucken:
daerom heeftfe ouer al
gheloouighe
ghepeit, tot haer eere vergadennghen ingheftelt , door de welcke
den ijuer en de liefde tot defe alderheylighfte Maghet foubeuefftghtde vernieuwt worden. Gregorius den XIII. heeft de felue
vande
beveftight, ende met vele Aflaeten ende priuilegien becndemet gh'ft, als oock mede aen onfen Generael P.Claudius toepnuiie- ghelaeten die t'alle kanten op te rechten. Maer foofe al
lien ver- [ecn onder de fludenren waeren heeft Sixtus den V.
,
gheordonneert , datfe op den feluen voet met de felue Aflaten
ende ionften, voor alle lborren van manf-perfoonen, geene
uytghenoinen, fouden moghen ingheftelt worden ;om al
foo alle conditicn van menfchen, edel oft onedel, hoedanigh die oock moghten wefen , aenden dienften de befenerininghe vande H. Moeder Godts t'onderworpen.
Fcrdinandus den 1 1, die met het Rijck dedeughdt ver-1

'

1 Oft-

we m-

Veerfh

III.

van

I

1

1

%

tm

ti

de

hadde, heeft in verfcheyden vergaderinghen fijnen
infehrijuen om alfoo te krachrigher fijne tijdelijcke heerfchappije ( die hy oock (chriftelijck r'haerder
eere aen
Godt opghedraghen hadde) aende hemelfchc

Keyfers. faemt
naem

doen

,

Kevferinne te beuelen. Hem it ghevolght, ghelijck in't
Roomlch Rijck, alfoo oock in de liefde rot Maria,

fijnen

K
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Ferdinandus den III. den welcken noch in
dit iaer van ons Iubilee heeft willen met fijn eyghen handt
fijnen naem fchrijuen in den boeck der vergaederinghe
te Louen , daet
by voeghende fijn deuis Pietate et c»««'»1 v s t 1 t 1 a.
Sigifmundus den III. Coningh van Polen &heu>
heeft verfocht inde Sodaliteyt te Bransbergh inghefchreuen te worden: 'rwelck oock den
Princelijcken Cardinael tn "Prin~
Ferdinandus Gouuerneur van onfe Neder-landen in Spai- ""'
gnen ghedaen heeft, en den Hertoghe Emmanuel met fijne
kindcren in Sauoyen.
Onder den naem vande
vergaederinghen komen mede Sodalide minfte, die ter eeren vande
heylighe Enghelen voor de "{"£
ende
ionghelinghen opgherecht,
by nae in alle onfe Colle- heylighe
De
diefe voort bren- Eng"eleworden.
vruchten
gien ghevonden
ghen, zijn onghelooffelijckvele.endefoodanigh, datfe ghe-

fijnen foon

,

°

\

r

-

noeghiaem zijn om

le

■

111 cotten

■

■

1

1

1

tijdt een beter oogheaen

T

hee-

,

_

Vrtichte

VM^e
Sodaii-

Republijcken te gheuen. Hier door worden de fonden
ghebannen,dequade pertcn uytgheroey t endeallerhande "J""manierlijcke deughden ingheplant. Een wijs ende godtvtuchtigh man van feuentigh iaeren, fcyde 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' uyterfte wefende, verklaerde dat
hy met een vaft betrouwen fijner faelicheyt flierf, terooriake dat hy Sodalis gheweeft hadde : waerom hy oock aen
fijnen fone inde reghenwoordicheyt vanden Pater -gheboodt, dat hy fich eerftdaeghs inde vergaderinghe foude
laeten opfchrijuen, achtende dit de befte rente endeerfdeel
,

te

wefen, dat hyiiem konde achterlaeten.
vande

Wat fal ick

feg- ^£'"'w"

in de Sodales vele v4nde

ghen
hjf-caftijdinghen,
sUales.
Religieufen bcichaemen? Men heefter ghevonden dieses
die
wekcn langh een hayren kleedt droeghen; andere,
waer

G g

heele
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heele weken ter eeren vande H. Moeder Godts hen van al
ien dranck onthielen ; andete die 'snachts opftaende op
hunne bloote knien badeii,hunne lichaemen met ijfere ketenen tot den bloede toecaflijdden,daerenbouen
daghelijcks te water en te broode vafteden. In't iaer rjSfi. is te
Goede
Munchen in Beyeren eene proceftie van fes hondert SodavZnde ^es ingheftelt, ter eeren van't Heylich graf ons Heeren,.
Sodales, onder de welcke waeren de Princen Ferdinandus en Maximilianus, met den Hertoghe Gulielmus ende andere groo
te Heeren: waer van eenighe met bloote voeten ende brandende flambeeuwen ghinghen, andere henfeluen difei-

vermae-

plineerden. Daer zijnder gheweeft die hunne vijanden
inde plaetfe van't leet te wreken, vriendelijck om den lials
zij n ghevallen. Door hunne goede vermaninghen zij nder
te
Napels foo vele tot de biechte verweckr dat de Paftoors
,

TiecZ'e

'

Henen de

ferken.

konden hooren , waerom den Archsbifchop beual, dat alle Religieufen te hulpe fouden comen.
Dan wie fal konnen uytfpreken dc groote liefde diefe
met
menighvuldighe wercken van bermhertigheyt ende
ghedienftighey t aen hunnen euen naeften betoonen? fy befoecken in vele plaetfen de huttekens vande aerme men
fchen, de gaft-huyfenende ghevangheniflen, gheuen kleederen en ghelt uyt hun eyghen borfe , om d'ellendighe
menfchen te helpen. Te Napels in't gafthuys vande ongheneesbaere diendenfe by orden alle daghen den fiecken,
ende hadden eenen winckel opgheftelt van alle lieffelijckheyr rot lauenilfen ende verlichtinghe vande krancke:
'twelck de regeerdes van't felue gafthuys ( nae hun eyghen
fegghen) meer achteden dan ofse dertigh duyfent croonen
tot behoef vande fiecke gegheuen hadden. Bouen dien heb
ben oock iaerlijckfche raiten befet om de fchamele dochters, welcker
perijckel loopt, tot ftaet te bren
^e felue niet

en

reynigheyt

ghen.

_X
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hebben de Sodales op andere plaetfen verhfe*
twee hondert, nu twee hondert
vijftigh, nu twee hon-^^~

ghen. Infghelijcks
nu

derr

feuentigh ghevanghenc

uyt den kercker op

een

iaer »c,

rijdts verlolt. Te Toledo is hunne mildtheyt foo groot
gheweeft, datmen daer dry hondert aerme op konde onderhouden. Eyndelijck en heeft haer de liefde vande So- begramn
dales niet alleen gheftreckt tot de leuende, maer oock tot doo~
dJ
de doode, welcket lichaemen
fy met hun eyghen handen

begrauen

hebben

Miife ende

,

en

de fielen

met

het H. Sacrificie der ^f0^"1"

anderflins behulpigh gheweeft. Te Corduba,^"

daerder vele vande pefte gheltoruen waeren, hebbenfe
duyfent vijf hondert Milfen op hunne koften voor de fielen
doen opofferen.
Doch fulcke en dierghehjeke goede wercken en heeft de worden
v™
H. Maghet niet onder haer ghelaeren, maer wel rijckelijck
hff
aen haere diaiaers
gheloont. Te Turin hebben twintigh vvaert.
ghewapende mannen eenen Sodalis alleen befpronghen,
ende t'alle kanten hem ftekende niet dan fijn kleedt kon,

befchaedighen. Eenen anderen met een rapier ghefteken zijnde, heeft den fleeck recht op't beeldt vande
H. Maria ( dat hy ouer hem droegh) ontfanghen, ende
voorrs onbefchaedight ghebleuen. Duyfent en duyfent
andere dierghehjeke fouden wy konnen bybrenghen, de
welcke de H. Moeder Godts inde Sodaliteyten dienende,
haere hulpe ende befcherminghe inden noodt gheproeft
hebben ; dan om der corrheyt wille laeten wy die vae
ren
ende komen tot het ghebruyck vande H. Sacranen

,

menten.

.

Ggi
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HET VIIFDE CAPITEL.

Vant ghebruyck der hcyligher Sacramenten door
de Societeyt tweder opgherecht. De bidt-daghen
tvanden Vafen-apbendt, ende de Generate Communie.
l s de tyrannen hebben. begonft op te houden
vande
gheloouighe te vervolghen , heeft de vierichh'{""'\
van't
%r*H. n^yt
ghebruyck der H. Sacramenten inde H. Kercke
Sacramede begonft te vetflauwen, foo datfe allenghskens oft in
memen,
onwetentheyt oft in mifachtinghe vande felue ghevallen
zijn. 'tScheen dat het ghenoegh was eens 'siaers te biechten,enter tafele des Heeren te gaen: die dit twee oft drymael deden, wietden voor groote Heylighen ghehouden,
oft voor hypocrken ghefcholden, die bouen andere wilden
uytfteken. Hiet by quam noch het bedrogh des vijandts
die'r vele uytftreeck met eenen valfchen fchijn van eerbiedinghe,om de welcke fy hen onthielen vande H. Communie, bedeckende alfoo hunne onachtfaemheyt met den.
mantel van een verkecrt rcfpecT: der godtf-dienftigheyt.
wordt
Inder voeghen dat de Societeyt hier in groote fwaericheyt
gdoor"de' g^ehadt heeft, om het ruym ghebruyck der H. SacraSocteteyt, menten in te brenghen ; in fbnderheyt als die niet wey
nigh vermeerdert en wierdt door het onbehoorlijck beieghenen der gliener, die't hadden moeten vervoorderen.
Onfe Patres hadden 'tvolck te Valentien vetweckt om
metgroo""
°f~
dickwils te biechten en te communiceren: hier om zijnfe
ghehouden gheweeft voor menfchen van een gheveynft
leuen ende leeringhe, iae oock op den preeck-ftoel voor
alfulcke afgheroepen. Dan foo defe beroerte daghelijcks

suppich-

A

J.\-

'

aen»
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aide de herten vande gherneynte t'famen van
ons en vande H. Communie
vetvremde, heeft den Archfbifchop Thomas deVillanoua de Theologanten vande die ghe.
ftadt by een gheroepen, ende nae een rijp onderfbeck van-^'7f
dc leeringhe den volghenden Sondagh twee uren langh fel- vv"rd''
ue alle
fijn' onderfaeten verweckt om de heylighe Sa
cramental immers eens ter weke te
ghebruycken. Dier
ghehjeke opvallen heeft de Societeyt op vele plaetfen uytgheftaen ; maer altoos Godt lof, met vermeerderingfie met
van vruchten: te wijle doch ouer al
by ondervindinghe vrutbt,
dat
des
den
volcks
niet alleen tot
ghebleken heeft,
toeloop
onfe, maer oock rot andere kercken dies te gtooter is <meweed, hoeder meer ftrijdrs en teghenheyt is voorgheuallen. Den Cardinael Baronius noemde de kercke van ons f« /0f
Profes-huys te Roomen Anastasia, dat is, Verrijfenifle, v*"de
°"IUJ"'
om dattet 'tverftoruen ghebruyck der heyligher Sacramenten wederom in verrefen was. Ick moet hier by ftellcn het ghevoelen vanden weetdighen P. F. Hieronymus
Romanus,een man door fijne godtvruchtigheyt ende gheleertheyt feer bekent: den welcken fprekendc vande beghinfelen der Societeyt, foo onvermoeyehjck ende nuttelijck voor de H: Kercke dracueadc, feght aldus: Roomen is ghetuyop eenen ooghen-blickheel merandert: Tvant die mrienden Godts ghe»>B'a
aennam

,

,

merdeylen ben ouer alle defiraeten ende Tveghen vande fladt,
aen e'ek ten
ouervlaedigher behulpfeem te Tvefen. ^Alfdan heeft
haer d'oude deuotu man d'ttrBt H. Ktrcke in't btgaen mande
Buchte ende Communie begonft te vtrnieuTven,alfidan bet molck
tot de Kercken ende fiermoonen met groote memghte te loopen.
Vele dierghehjeke redenen vervattende tot lof vanden arbeydt der Societeyt, met den welcken fy 'tvolck tot het
ghebruyck vande heylighe Sacramenten verweckr.
Dit is 'rghemeyn ghevoelen -van alle fteden ghelijck
om

,

G

o-

3

oock

'"

—

r
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oock een oudt en treffelijck borgher van 'sHertoghenbolch ouerthien oft elf iaeren aen iemandt van d'onfe met
defe woorden verklaerde: Tater, icktn kan mijne blijdfchap
nut
btdTvinghtn , als ick, dtfe fladt federt uTve comBefioo verandert fie : in mongbcn tijdt plagb men fieer fielden te bucbten
en te communicerm
tat tt
,
gtcken met de ghtnt du buyttn de
Taefch-daghen dat Tvilden doen : nu foude V een goet Catholijck

feonde man maecken,dat by ten minften op alle L.VrouTven-daghen
ende Hoogh-tijden het luhaem des Heeren nut en nutttdt.Tet wat
plactfe is dc Societeyt woonachtich,daermen 'tfelue niet en
moet bekennen ? In Mooren-landr ende
Iaponien heeftmen feer dicwils,om de
menighte des volcks, heele nachten
met biechte te hooren moeten
ouerbrenghen: wat wonder
illet dan dat defen arbeydt in fommighe plaetfen van Eu
ropa d'onfe fooouervalt, datter gheene rufteen is voor de
werck-licden,naedemaeldit oock onder deHeydenen ghefchier? Als P. Landinus het ftedeken Syluano met de naebuerighe plaetfen van Ferraren ende Florencen neffens
,

vele andere Bifehdommen, ren verfoecke vande Prelaeten
doorliep, ende met fij ne predikatien onderwees ; ilfer fulcken gheloop gheweeft om te biechten, als ofherHooghtijdt van PaelTchen gheweeft haddg. Ouer wegh gaende
wierdt hy van't volck befet en omringelt ten eynde hy
niet doorgaen en foude, voor datfe al ghebiecht waeren.
Eenighe hebben hem inde boffchen aide gheberghren foo
langh vaft gehouden, ror dat hyfeallegader in biechte ghe
hoort hadde. Van dufdanighe ghcfehiedenilfen zijn de
hiftorien onfer Collcgien vol: want de Societeyt feer
forghvuldigh is om den gheloouighen in te ftampen hoe
noodtwendigh het is, eene volcomene biechte te fpreken
met berouw ende
opfet van bcteren.
Dit ghebruyck vande heylighe Sacramenten hoe wel
,

noyt
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onderbroken, wordt nochtans voor goet hernomen T>euotie
iaerlijcks met den Vaft.en-auendt,cndemaendelijck mer de ^ £"
noyt

Generalc Communie: want naedemael het voornemen aucn"'
vande Societeyt is, alle misbruycken nae
vermoghen af te
fchaften ; foo is't datfe, fiende het volck dry daghen voor
den Vaften fonder tucht oft toom vande vreefe Godts tot
alle moedt-willigheyt ende ouerdaet uytgheftort, alle
middelen

tijden.
tehjeks
ltreden.

voorghewent heeft om teghen dit abuys

aen te

Die van't Collegie van Gandien hebbender grooin ghearbeydt, ende oock totten bloede toe
ghe-

'sDaeghs voor afch-dagh bouen de boctfuchtighe
vermaninghen diefe langhsde ltraeten deden, ftelden hen

feluen

tot een

voor-beelt ende verweckfel

van

penitentie.

ghinghender bloot 'shoofts ende baervoets met eaie
langhe koorde om den hals, twee met den rugghe bloor,
henfeluen fcherpclijck caftijdende, andere met een cruys
ende dootf-hooft, elck een ghelijck hem den gheeft Godts
ingaf ende nae den ijuer die hem drcef teghen de mifbruycken van dien rijdr.
In andere plaetfen heeftmen andere middelen ghe- '"''<?*'bruyckr: waer van wel het profijtehjckftc gheweeft is40>OTeBj
'tghebedt van veertigh uren, 'rwelck op de dry laetfte
daghen vanden Vaften-auendt met groote viericheyt eerftelijck begonft is gheweeft doot de Sodales vande Hey
lighe Moeder Godts, ende nae der handt iaerlijcks vervolghr,foo met groot cieraet vande kercken,als met fchoone mufiecke ende hoftelijcken dienft: waer door allenghfkens te weghe ghebraght is, dat defe nu niet meer daghen
van
moet-willigheyt,macr van aendacht ende godtf-dienftigheyt fchijnen te wefen. Paulus den V- vele iaeren Kv'ff'f'
voren fich vernoeghende in dit voorftel vande Sockteyt, ££,„/"
Ses

,

heeft vollen Aflaet verleent

aen

alle

,

die op

een van

dele

dry
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dry daghen ghebiecht ende ghecommuniceert zijnde, inde
kercke vande Societeyt hunne ghebeden fouden fpreken:
'twelck fulcken krachtighen fpoor gheweeft is om de
,

meerderen, datmen nu fiet niet alleen d'inwoonders der fteden, maer oock in fommighe landen
heele dorpen met cniylfeii en vaenen proceflie- wijs naer
onfe kercken comen. Inder voeghen dat, behaluen de
biecht-vaders vande Societeyt oock alle Religieufen en
Priefters nauwelijcks ghenoeghfaem en zijn,om allede
deuotie

te vet

,

,

biechten op die daghen te hooren. Dus fuldy inde hiftorie vande
Societeyt vinden, datter dicwils op die dry da

ghen in eenighe fteden dertigh, veertigh, vijftigh duyfent
ende meer heylighe hoftien uytghereyckt zijn.
Euen wel foo dit maer iaerlijckfche Aflaeren en waeren,
ende noodigh fcheen te zijn , datter teghen de fluymerin-

meetdere verwackeringhc
heeft
de
;
Societeyt ghevonden de maendelijcke Communie, diemen de Generaelenoemt ; uyt reden
dat, ghelijck foodauighe Proceflie ghenoemt wordt Generaele te zijn , tot de welcke men van alle kercken komr,
alfoo oock defe Communie, tot de welcke men van alle
kanten komt. Aen defe heeft infghelijcks Paulus den V.
eenen vollen Aflaet voor leuende ende doode
ghejonr,
met
foodanigh onderfcheyt van andere Aflaeren, darmen
defen niet winncn en kan, dan communicerende rer plaetfe
daerfe ghehouden wordt, 'tzy in onfe kercke oft elders.
De vruchten die hier uyt volghen,zijn ontallijck, ende den
roeloop des volcks onghelooffelijck. Te Roomen hebben
fomwijlen vier, fbmwijlen vijf Cardinaelen op verfchey
den plaetfen, inde felue kercke^op den feluen tijdt, vele urcn

ghe

vanden

foude wefen

deyfenden tijdt

herhooghwccrdighheyligh Sacrament uytghedeyk: men
cwintigh,

heeft oock aldaer bevouden datter nu fefthien,nu

nu
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derrigh duyfent menfchen op eenen dagh aende tafel
des Heeren gheleten hebben. Tc Lisboa zijn noch onnu

langhs op ccncn voor-noen vijf-en-twintigh duyfent gheconlacreerde hofticn vcrticrr-, elders min oft meer, nae aduenant de groorte der fteden, en dc
menighte der inwoonders: dc welcke nu,als eene macndclijckc rente, defen fchat
hunner fielen komen ontfanghen.
HET

SESTE

CAPITEL.

Vande ghecficlijcke Exercitien des H. Ignatij, ende
haere menighmuldighe (vruchten.

He

T

boecksken der Exercitien

is wel kleyn van beflagh ,
erfen in woorden, maer diep van

van

maer

den H. Ignatius

groot

van

inhoudr;

finnen; flccht in beworp,

ghewis in redenen ; onachrbaer nae den uyterlijcken
fchijn, dan foo krachtigh inwendigh, datmen met reden
foude moghen rwijfelen, offer door alle dc boecken ende £xctcU
gheleertheyt vande Societeyt t'famen foo veel goedts inde
H. Kercke' ghefchict is, als door dit alleen. Immers foo S.lgnaveel infer af, dat foo wie den verborgen fchat die'r in beflo- 'f'™j?n'~
Ltt^
ten is, met eene ftillc befigheyt hebben wcten t'achterhaevande
het
merch
ende
len, den drift vanden gheeft Godts
*^*
Chnftelijcke volmaecktheyt daer in ghevonden hebben. UJt s%
Ludouicus Strada een voorrrcffelijck ende wijdt-beroemt hemarmaer

uen

van

van

,

r"

de vruchten van dit
uyt Sintc Bernardus Orden ,
heeft daer VMBar.
vertteck
hebbende,
ghefmaeckt
gheeftelijck
de bt-ihoiohetnoemde
fulcken bevallen in ghehadt, dathy

j*

man

oft

quaeme leer-ficholt
Godt aen allt mtnfihtn

deughdtfiaemen leuens man ™™res
Torres Bifchop
ghtghiutn. Bartholomxus
vol vanden H. Gheeft, die hy daer
fij*-.
"*""•

nouitiatt

Cananen
Bifchop
^ van

des

™

Hh

uyt
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uyt

ghefoghen hadde, pleegh defe woorden te ghebruyc-

ken: Godt gaue dat Tvy

defen fchatfoo moghten acht en , als hy
Tvel teTvetrdtrenis! DenHeer is mijnghetuygbe , dat ukop de
dertigh iaeren die ickjnde ftudien merfleten hebbe, ende mele die
ick nu befigh ben met de Godtheyt uyt te legghen, noyt tot mijnen
oorhxer foo meel gbeleert hebbe , als ickden tijdt man Tveymghe
daeghen inde Exercitien hebbe ghedaen. Ickhebbefe aenmele

Tvertltlijckt perfioonen aenghepreeckt m nie
iffer uyt ghefcheyden fender opentlijckte belijden datfe gheene fehatten daer 'moor fouden Tvi/len merkiefin.
va*Lu- Hoc
loftclijck fpreeckt Ludoukus Granatenfis, een licht
Gran." vander Predick-hceren Orden,van dit boecksken rPTf defe
rPrcdick:€xercitun, feght hy, heb ickfeoo groote gheeslelijcke Tvijsheyt
beer,
bekgmen dat mijn leuen te cort is om al te befechrijuen 'tghene
Manrimy Qolft jaje fee[m }]eefet te kennen ghegheuen. Als den HerGheeslelijcke
mandt

man

tn

alle

,

en

en

,

Exerci-2
uis.

S.CaroIm Barromteus,

de boecken van finte Carolus Borroende
prees, feyde den Heylighen rot hem:
doorlagh
Ickhtb een eleyn boecksken in mijnen kjfcnaer, daer ickmeer uyt
bale dan uyt m'tjne ganfihe biblwtheke De reden voeghde hy
fa^fe fa^ |-,y yyMt ,f^ de Tvateren als uyt defontcyne,meel
feuyuerder endt ouervloedigher daer uyt fiheppe. Maer bouen
togne

val1

Mantua

mani-s

.

alle

Paulus
den. I LI.

,

ghetuygheniifen

is

d'onwederlegghelijckc 'uytfprake

van't Hooft der H.. Kercke Paulus den III. die'r akiusaf
fCyt jn gjn> Apoftolijcke Bulle : D'Exercitien zjjn volgodtmruchtigheyt ende heyhgheyt heel bey Ifeem, ende nut tot flic htinghe ende gheeflelijcken moortgangh; de Tvtlc ke groot gheTvight
ghehadt hebben tot moorderinghe vande ouervloedighe vruchten
die Ignatius met fijne Societeyt in de H- Kcrckf t'a/le kanten
niet tn laet moort te brenghen. Dir is het boecksken , waer
door foo menigh fondacr bekecrt is, foo vele kloofters
vervultzijn, fommighe Ordcns de reformatie oock aenueert hebben, heel Cliritkndom tot
innigheyc des gheefts
ende
,
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ende bctrachtinghe der
volmaeckthe'ydt noch daghelijcks
verweckt wordt. Dan ghelijck het amber niet en trecktTr1?
11

1

1

ende de

/•

•■

1

derSxer-

1

1

Ipecenjen hare kracht met en vcrfpreyden als ghcltampt,cn het moitacrt-fact fijnevvcrckin-"""™''"
ate.gnevreuen

,

<■«<«!_,

ghe met en doet als gemalen, alioo blijuen oock de hcyme--^ fff
lijckc vruchten van dit boecksken der Exercitien ghelijck teproein haer fact verbovghen, tot datfe met een bchooilijck ghebruyck voor den dagh ghebraght worden Die het mct^f'"7~
ernlte gheproeft hebben, lullen't mettcr daedr goedt doen. £/"w«
Eenen Priefter,die meer camcr-fpeelder was als Godts dienacr, om fijne guychclcrijcn ende alderhandc boerten, die Hifton'x
hy met openbare vcrcrghermife den volcke voorhiel;dc fel- ^oc- Pue
ghcbiuyckt hebbende, wierdt loo vejandert, dat hy met
eene kooide aen den hals
op den precck-ftocl quam ende
nldacr voor cenc groote menighte der omftaenders met
fulckc bewecghehjekheyt vergifteniflc badt ouer fijn boos
ende fchandalcus leuen dat hyfe allegadcr in traenen dede
,

u"t-^'

.

'

•

"'

,

,

vlocycn.
Te Meflinc was een iongh cdclman van alle tucht afgheweken, wicn noch kerckers,noch galeyen, noch andere

dierghehjeke caftijdinghen konden

keeren : d'Exerciticn alleen

wolf

een

van

S.

rot fijnen
plichtdoen
Ignatius hebben vanden

dweegh en buyghfacm fchacp ghemaeckt. Sulc-

ghcwelt heeft ouer 'tghcmoedt dit ghccltclijck wcrck.
Wy hebben gheficn darrer vele bciaerde ende dicp-gheworken

vijandtfehappen door defen middel uyt de nijdighe
ghcroeyt gheweeft zijn-, vele toornighc, onkuykhc,
ghierighe menfchen in faechtmoedighc,fuyucre,milde dictelde

herren

Godts vcrandcrt; jac oocklodcn en tooueraers van w
hertneckigheydt ende duytielfchen hznddtotkea-dievande
Societeyt
nifle van hunne dwalinghcn ende tauten ghekomen.
Wat dc Societeyt belanght , wy moeten bekenncn dat-^ ™^£
h& den,
Hh z
naren

hunne
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,'t welck wy eenighfins de wereldt door
Godtlijck
hebben
eerftlijck in dit boecksken vanden
ghedraghcn
H. Ignatius ghevonckt heeft, ende hier aen noch dagelijcks
het

viet

,

den ijuer onlteken wordt , niet alleen vande werck-lieden
die alreede inden wijngaert des Heeren aerbeyden, maer
oock vande Nouicien die hen daer toe bereyden: welcker
aerdt ende rechtfinnigheyt voor al aen defen toet-fteen ghe
proeft wort Soo dat het geenftins te verwonderen en is, dat
den H.Carolus Borromxus,de H.Terefia, den weerdighen
Abt van Lieflies Ludouicus Blofius, ende Moeder Anna de
San Bartholome, ende meer andere uyt defe mijne al mede
ghetrocken hebben hun gout vande Godtlijcke liefde , met
de welcke fyden aenvangh ende voorrgangh huns gheeftelijckenleuens totten eynde toe heylighlijckverciert , ende
verdienftelijck berijekt hebben..
wat opDies niet teghenftaende , ghehjek d'en nijdt altoos de
fchaduwe
vande deught is, foo heeft dit boecksken grooten
vf, ']

gbeleden
hebben.

iiit

opval ghelcdcn

•

,

met

n

11

alleen vande ketters

r-.ni

in

Duyrilandr

( 'rwelck tot eere moghte ftrccken ) maer oock van fommi
ghe Catholijcke in Porrugael: by de welcke,in fonderheydt
te

te

Hiftor.
°c'

I

Coimbrc, voor ghewis ghehouden wierdt, datfe groo
vremtheyt van verfcheyden aide felfaeme ipoken faghen

alle die hen in dit boecksken lieten oeffenen. Welck ghefoo verre geloopen is,dat den Cardinael Henricus aen.
den Redoor vande Vniuerfiteyt belaft heeft, hier op te letten, en wcttelijck onderfoeck te doen. Maer lboder een van
den hoop, die fiilcks feyde gefien te liebben,met bevallijckheydt aen den Notaris (die't opfchreef ) verklaerde, dat hy
fyfeluen gheduerende d'Exercitien gheficn hadde,ende lee
ren kennen , om der fonden wille, als een leelijck ende feer
fehroomelijck monfter ; is de kluchtighe andwoorde voor
eene lofbaere
waerhey t opghenomen, ende de leughenach-

P'1' ruchr

•

tighe
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maere

Noch

als

ccncn

roock

ganfehelijck
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verdwencn.

dinghen zijnder die wy tot lof ende vcrwondit
boecksken moghtcn vcrhalen ; dan ontderinghe
om
een woordt oft twee hier
gheue my alles,
by te voeghen
vande Exercitien felue,
die
zijn, op wat maniere
hoedanigh
fy ghedaen moeten worden , wie, wanneer, en rot wat eynde hen inde felue bchoorcn re oeffenen
Hun wefen voor't hoedaeeerft beftaet in een grondigh onderfoeck van fijn
eynde , mgh die
waer roe men van Godt
ghefchapen is , ende der middelen z~'1"'
hoe men die gebmyckt oft misbruyckt ; waer in gevonden
wordt dc kcnnifle fijns felts, lcydendc tot een* oodmoedighheydt aide beklagh fijner fonden. Ten anderen in eenen lcmeer

van

.

uendenvoorflagh van't aldervolmaeckfte beeldt Christi,
'twelck wy in alle deughdehjeke manieren moeten contrefeytcn, nae dat wy de fonden nu verfaeckt hebben. Ten
derden, in een'onderlinghe ende foete verfaeminghe mer
Godr de welcke de ghelijck-eenigheyt , als moeder vande
liefde,akoos plagh voort te brengen.Ende dit zijn dedry foo
vermaerde weghen des gheeftelijcken leuens, waer van den beflaen in
vv'm
eerften, den fuyuerenden ; den tweeden, den verlichrenden; ~7
,

den derden, den vereenigenden wegh ghenoemt wort. Om
de welcke nuttclijck nae den oprechten gheeft van S.Igna
tius te wandelen , moet men fy feluen immers voor eenen 'jlfci"n
fekeren tijdt ontblooten van alle uytwendighe bekommeringhen,ende buyren 'tghewoel der menfchen in een ftil
vertreck alleen met Godt handelen , om fijne Item me beter
te vatten, ende fijne
gratien ghetrouwehjekerwaerrenemen
Maer- ghelijck , hoe defe weghen heyligher zijn, en een
hoefedies re flimmere ftraet-fchenders hebben , diefe mexruJd'fhun afgunfligh bedrogh onveyl maken ; foo iflcr bouen al
van noode darfe eenen beftierder oft leydtfman hebben die
hen laten oeffenen, aen den welcken fy al hun voorvallende
.

ghedachten, bckoringhen gheneghentheden begheerten,
,

,

Hh

3

in-
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infpraken, infumma hun heel herre ganfchelijckopenen.
Waer door den Paus Gregorius den XIII. taforght zijn
de als hy verftondt dat den Cardinael Georgius Radziuilius met fijnen brocder Staniflaus,fich tot d'Exercitien wil
de begheucn, aen P. Achilles Gagliardus die bcuolcn heeft,
,

die in defen handel wel bedreuen

was

,

dathyle

beyde met

fijn voorfichrigh befticr behoorlijc foude ocfrcnen,ghcIijck
hy oock ghedaen heeft, met een' onvergclijckclijckc vrucht

heel Polen die daer uyt ghevolght is. Defen kydtfltact het toe,tc oordeekn vande bequamighcyt der
pcrfoonen ofle goede herfenen hebben om alles te begrijpen : want daer gheene krancke hoofden ende lode finnen
mede en konnen bedijen. Daer-en-bouen t'onderioecken
met wat
mcyningc men die gaet beghinnen,of het is om beraedttcnemen ouer dekeufe vanden ftaet dcslcuens:wck^e we^ eene vande vernaemfle redenen is die men moet
waer nemai om d'Exercitien te doen ;
ghemerckter gheeBcn fekerderen middel en is om Godts wille ouer fijnen
roep te kennen.Oft wel,alsmen nu dc verkicfinge van ltact
ghedaen heeft, of het is omden feluen Chriftelijck,nacadvan

,

manncn

iientn

'wfc'van
godts
reep,

,

uenant

■cyndc

de

toe

vercyfeht wordt ten
ghclijckcr
heyliwereldtlijcke Princen noch daghelijcks

volmaecktheydt die'r
te

vocren,

in

,

vele Prelaten der

uyt
gher Kercke aide
doen. Soo veel ons aen-gaer, die vande Societeyt zijn, hebworden ben voor
ghewoonte alle iaren acht oft thien daghen langh
mcje fefog ncn te ocdencll j ten eyndc den gheeft waer hy
iewers in moght verflapt oft vcrvallen zijn , met fbodaSocieteyt
ghed-un. nighen inkcer wederom ghcftijft ende opghcrecht worde;
't welck, Godt lof, met fulck ccne
gheluckighc uytcomfle bevonden wotdt te ghefchieden, dat wy een groot deel
vanden llandt cndewclvaren onfer Religie aen defe Exer
citien van onfen FLVadcr moeten toefchrijucn.
HET

taerljcks

,
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HET SEVENSTE CAPITEL.

Vande

ghcdunffigheydt der Societeyt in't bysTaen
<ziande aerme menfchen, die met de hacjlighc oft
andere fiecktcn ende onghemllenbettanghen zijn.
Societeyt

DEftappen
iijner

van

fticrt altoos haere ganghen nae de voetharen Vader den H.Ignatius,die in't

Ben

hey-

be-''fhef-

bekeeringhe re Manrefa meer forghende voor j„rght
andere behoeftige men(chcn,als voor fy feluen, van- dcure tot v" de
deure ghingh" bedelen: want als hy nu eenighe penninghf- ''■"'"">
kens oft eetwate vcrgadert hadde , riep de f chamele lieden AndLubv den anderen op de hoccken vande ilraeten, ende deyldecls ;'"

ghinfel

iijn aennoede wederom uyt. Soo nochtans yd-at hy hier 111
de gheeftclijcke bermhertigheyt meer voor ooghen hadde,
als de lichamelijcke : want ghebruyckte defe gheleghenthey t,om dit onwetende volck te leeren al dat hunne falighheyt aenghingh. Onder-tuflchai, ghelijck oock d'aermoe
de onbefchoft ende qualijck ghemaniert is,, moefte hy
veel raoedtwilligheydts van fijne voefterlinghen lijden r
'r welck hy al-te-mael feer gheerne met een' onverwinnelijcke parientie verdroegh, om hunne fielen te winnen.
Nae het verdeylen van. fijn' aelmoeiTcn ghingh hy nae het en voor
gait-huys omde fiecke te trooften en te dienen : daer zijnde, vermaeckte hy hun bedden wiefch de vuy Iigheyt van
de wonden af, iae, om eene heerlij eke vi&oric ouerfy
feluen re behaelen foogh oock en leckte het etter vande
ftinckende feeren. Niet min en moghten dc kindcreii.dcen,
als defen ijuer van hunnen Vader naevolghen
d'eerftc Panes tcVenetien ghekomen zijnde, om van daerr«„
hebben dies acnlandr te
voordcr nae
,
al

fffK"

,

,

.

h^.h
Daerom^J^**
'

'dteyligh

fchepen

gaendfi
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gaende niet met alien onder hen ghelaten van alle gheeftelijcke ende lichamelijcke ghedienftigheydt die men den
S.franc. ficcken
plagh te bewijfen. Onder al feheen uyt den ijuer
rius"~ van S- Xauerius, vanden welcken hierom den Paus Vrbanus
Bulla
ghetuyght inde Bulk van fijne Canonizatie, dat hy
Canommt felcke
daerme fiecke menfchen
murigheydt der liefde
inde gaft -buyfen
ditnt
dat
heeft,
hy felden man hen febeyddes
ghe
ende net fiulcken merileruen der
finnen de muylfie Tverckm uytghtvotrt, dat hy mtnigbmatl 'tfiincktndt Tvattr ghtdroncken
hteft Tvaermede hy de Tvalghelijcke ende ongheneefeaere frveeren
afgheTvaJfen hadde. SMaer alffe nu doodt noodt Tvaeren dan
mergat hy oock fijn eten enjlaepen, ende man Godt merilerckt
zijnde, merlutfe noch by daghen, noch by nachten ; dat doende
met
foo blijden ghelaet ende gheTvillighen mcedt, dat men fieyde
dat 'tfijne ghenoeghte Tvas aen de krancke endefteruende menfchen
te dienen.
Sy hadden t'famen een verdragh ghemaeckt,eerfe
hen in verfcheyden gheweftcn verdeylden, nerghens dan in
gaft-huyfen op te trecken,om den fiecken te dienen. OuerP. Lai- fukks P. Laines met Canifius te Loretten
ghekomen zijnde,
""p'soba- enc^c P* Bobadilla felue kranck wefende te Regenfborgh,
dtiu,
zijn derwaerts ghegaen: ende hebben oock met fiecke leden
den krancken ghedient niet teghenftaende darfe van vele
treffclijckc pcrfoonen t'hunnen huyfe ghenoodt wierden.
•P.faius, P.Iaius, biecht-vader vanden Hertoghe van Ferraren,plagh
hem uyt het hof nae het gaft-huys te vertrecken, fegghende
dat hem veel aenghenaemer waeren de fwaere reucken der
fiecke die hy dicude als de foete reucken der houelinghen
die hy vloodt. Den Cardinael Henricus van Portugael tc
p*Myro, Mora in't gaft-huys komende,heeft aldaer P.MyroProuinciael van d'onfe, nier fonder groote verwonderinghe,onder
rnerrcr
d'andere fiecke ghevonden, oogh-fchijnchjck
dacdt fiende waerachtigh te zijn, dat de Patres hun werck
,

aen

,

in

s

,

en

,

,

en

makai
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zijn, oock tot
behulpfaem
hun eyghen onghefontheyt toe. Wat en heeft P. Laines
en andere aen de
gequetfte foldaeten niet ghedaen,als Vega
den Vice-roy van Sicilien , Africa een ftadt van Barbarijen
belegerde ? met alleen en heeft hyfe ghefpij ft, maer oock
hunne wonden gefuyuerr, met falucn verfbet,met doccken
bewonden , ende in alles bygheftaen Wat dienften en helpen de
doenfe noch daghelijcks aen de felue inden legher niet?^
fy bewaeren hunne fielen , fy beforghen hun lichaem, fy
verftercken hun ghemoedt, fy befoecken de fiecke, fy
ttooften de ghevanghene, fy helpen de fleruende, fy begrauende doode. En om ailes in'tcort te fegghen, en laeten
gheene moghehj eke ghedienftigheyt achter, oock met pe
ri jckel van hun leuen.
Dit en kanmen niet klaetder fien als inden tijdt van de dienen
pefte,wanneerfe allegader hun lijf waeghen om de verlae-'*^^''
tene fiecke
by te ftaen : hoe wel defen dienft niet alleen te
velde onder het krijghf-volck, maer oockrer zee onder de
matroofen , ende noch ouervloedighcr inde fteden onder
d'inwoonders gheploghen wordr. Van ons Neder-landt
moghen wy fegghen, datter fchier niet een huys oft Collegie en is, of daer zijn verfcheyden Patres uytgheftelt ghe
weeft in dierghelijckennoodr, om dc goede ghemeynte te
helpen. Hoe veel van die hun leuen daet in ghefehoten
hebben, maghmen uytter ghilfen fpeuren indie van Ant- waeren
""' '"
werpen alleen , daerdcr rot vierentwintigh toe binnen
te

.

"

tijdt tot een' offerandevan defeChriftelijcke liefde
ghewordenzijn. Elders wel min in ghetal, nochtans vele,

corten

ende met gheene mindere vierigheyr : ghemerckr het ons
alien kennelijck is hoefe ghelijck om prijs gheloopen en
de aenghehouden hebben, dat hun defe gheleghentheyt
vanden euen menfeh te dienen, voor andere foude ghejont
,

I i

worden-,
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bekomen hebbende, ghinghen foo
ende vlijtigh hide doodr, als oyr lief hebbers der we
bly
reldt nae feeften oft bruydlolten deden. Daer zijnder on
der hen foo ijuerigh gheweeft, datfe by ghebreck van draghers de fiecke felfs op hunne fchouderen ghenomen, ende
onder het dack ghebraght hebben ; andere die met leederen door de venfters
ingheklommen zijn, om by de fiec
ke tegheraken, die fonder menfchclijcken trooft tulTchen
de doode op hun fleruen laghen. Sommighe oock die
'tvier nu mede ghevat hebbende, met omwonden hoofdt,
( hoefwaerhet hen viel) euen wel de verlaetene fielen ginghen tot de falighe eeuwigheyt bereyden, diefe felue korts
daer nae verwachteden ende (ghelijck te hopen is ) inghinghen. Soo fterck is de liefde, datfe oock inde doodt
de doodt verfmaedr, ende, ghelijck aen't vier, niet op en
houdt van wercken, foo langh aide voedtfel van haere
vlammen vindr.

worden; 'twelck

nu

,

HET ACHTSTE CAPITEL.

Vanden arheydt ende ijruchten der
onder de Heydenen.

Societeyt

noch toe iffer voor 'tmeefle deel ghefproken
vande dienften der Sociereyt diefe 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 wereldr,
Den ijuer daerfe al mede verfpreydt is. Sy liet haer voorftaen niet
vande
mn cenen eer-fuchtighen moedt (als Alexander) maer

TOt

,

,

foecfem
nieuwe

wirelt.

met
eene

eenen

ruym-hertighen

wereldt aen

haere liefde

(ghelijck Paulus) dat
enghe was ; waerom wil-

ijuer
te

jjg
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de noch vetder pooghen, ende den flandartdes
H.Cruys
onder het vendel Iesv by onfe teghen- voetenaers tot
d'uyterfte paelen van Afia, Africa ende America toe voercn. Dit voornemen
ghelijckfe door Godrs gratie met
cenen
grooten moedt beftacn heeft, alfoo wordt het noch

hedenf-daeghsmetghelijcken ijuer uytghevoert, dcnHee-

fulck een voorfpoet aen hunne gheeftelijcke wapencn
des Chtilten gheloofs geuende,dat noch de Griecken,noch
de Romeynen t'fimen met alle hunne victoriai foo vele
landen verouert hebben, als wel de Societeyt Rijckenen
Prouincien,op min als een' eeuwe, ten deele met het waerachrigh ghelooue verlicht, ten deele aen 'tfelue gheheere

heeft. Den H. Xauerius was den eer-n'ra**f~
aende glorie vande manhaftighe daden voir,
der naecomelinghen opende. Defen wierdt ten verfocckc
van loannes den III.
Coningh van Portugael , vanden doerioopt
'
Paus nae Ooft-Indien gefonden: wiens Rijcken hy fchier f vf~

lijckondetworpen
(ten, die de bane

allegader met eenen onverdrierighenarbeydtendeonver-//;^™,
moeyde vlijtigheyt, nil te water, nu te lande door menighte van perijckelen ende onghevallen doorloopen
heeft, laerende ouer al in'tafworpen det afgoden, ende
'toprechten der cruyffen,onrallijcke teeckenen van fijne
vtuchten die hy inde bekeeringhe der ongheloouiger dede.
Van hier is hy nae Iaponien ghcreyft, een Rijck tot dien e"ief
dagh van't licht des Chriften gheloofs onbefchenen al
waer foo
hy nu dry Coninghen met cenen onuytfprekelijcken hoop volcks bekeert hadde, is van fijnen ijuernae
China ghedreuen om oock met verbcurte van fijnen hals
(des noodt waere) den ingangli van dit maghtigh landt tetChina
ende dies
te
openen voor defen aen alle vremdelinghcn,
aen't heyhgh Euangelie gheflotcn. Maer inde
volghcndc
hauen van Sanciano ghekomen zijnde, heefter, ghelijck
,

,

,

,

,

I i

1

eenen
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de deure

voor

van't

langh-ghe-

wenfchte landt van Beloften, die van't eeuwigh leuen ghe
vonden, als hy meet vanden ijuer der fielen, als vande
kortfe
nen

aen

uyrghereerr,in't beghinfel ( foo hy het nam) van fij
loop, d'alghemeyne fchult van onfe fterffelijckheyt
Godt, den vergelder fijns arbeydts,met een faligh eynT

cj'f1^ de betaelt heeft.

'tGheuoelen van Thomas Bozius is, dat
alle de ketters t'famen van Simon Magus af (die den eerflen was ) ror Caluinus oft oock den laetften van defen
tijdt toe ( die vry al wat veel duyfenden in ghetal fouden
zijn ) foo vele fielen niet en hebben van't heydendom tot
de kennifle Christi ghetrocken , allfet wel Xauerius
alleen tot het waerachtigh ghelooue ghebraght heeft:
want doch den aerdt der kettercn is , niet de fielen der
ongheloouighe tot Godt te bekeeren , maer ( ghelijck den
vijandt-menfch van'r Euangelie) hun onktuydt ouer die al
reede bekeert zijn, te faeyen, en die te vcrleyden.
De voer-ftappen van Xauerius hebben vele andere vanwordt
gevotght de Societeyt ghevolght: welcker vruchten men fpeuren
Xre""" mag'1 uvC den oogftvan een iaer alleen, allfe bouen de
dry-hondert-duyfent fielen aen't heyligh ghelooue ghcwonnen hebben. 'tEen iaet is wel fomwijlcn wat fchaerfler
ghevallen als 'tander; doch gheen foo fkchr, of vele duyfent
d« vele fielen
zijnder inde fchuere des Heeren inghevoert. Ende
Lomnonc|er
defe, befonder in Indien en Iaponien, vele Coninen
,

gnen

landen

bekecren.

>

ghen

en

Princen

1

mer vrouwen

en

•

1

1

1

kinders: welcker

nae-

menighte ick voor by gae. Doch en magh niet
vcrfwijghen den Coningh vanTamba, die nae fijn doopfel noyt te velde en ghingh of hy en voerde den foeten
naem Iesvs in
goude letteren bouen op fijnen helm,achrende dat hy de meefle fterckte teghen de vijanden hier in
mcn om

de

,

foude vinden: noch oock dc

Coninghen van

Saxuma ende
van
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foo haefl:

cerftcn,
hy mct'theyligh water ouergorcn was den afgodt met fijn' eyghen
handen ghcbroken,endc den tempcl des felfs in brandt ghe-

van

van

,

fteken heeft: den anderen veerrigh dierghehjeke afgodifche
tempels ter aerde gheleght, niet fonder gheuaer vanoprocr, ende van fijnen Stact te vetliefen. Hy was eenen van
die dry Coninghen die hunne neuen als ghefanten uyt
Iaponien nae Roomen aenden Paus Gregorius den XIII.
fchickten,om inden naem van hunne Rijcken behoorlijc
ke ghehoorfaemheyt aende H. Kercke ende den ApoftolijckenStocltebewijfen, als bouen in't tweede Boeck bree
der verhaelt is.
Alle defe, ghelijckfe met het meefte deel van hunne on- Stmdtderiaeren veyligh gheweeft zijn om in Christvm te
gheloouen, alfoo hebbenfe hen oock feer dapper ghetoont Juuwe
in fijn' eere te verweyren,ende volftandigh om fijnen hey- chrifte"'"'
lighen naem teghen alle tormenten en tyrannen te belijden. Gheene vieren noch wateren gheene kruyflen noch
ftaken gheene lancien noch fweerden, gheene pijn-bancken noch paleyen hebben oock den moedt der kindcren
konnen breken ; ick late ftaen van bedaeghde mans en
vrouwen, der welcker vele duyfenden met kruyflen en
Roofen hoeykens inde handt, de martelie van hunne mede-Chriftenen quamen vereeren , ende hen aende beulen
prefenteren om eene ghelijcke doot uyt ghelijcke reden
t'onderftacn. Waer door al euen eens ghebeurt is, ghe
lijck in't beghinfel der H.Kerckc(daer't Martelaeren bloedt
'tfaet der Chnftencn was ) datter oock gheduerende de
grouwfacme vcrvolghinghe, die daer eerft in't iaer 1594.
,

1"^'

,

,

,

opgheftaen en

noch niet

gheflift en is(namentlijck

van't

iaer 1603.
1611.) bouen de twee hondert enneghen-endertigh duyfent menfchen door de Societeyt alleen tot het
GhriIi 3
tot
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Chriflen ghelooue ghebraght zijn. Men foude niet meet
konnen wenichen

oock ten tijde van rufte. Soo dat
wy
ghewis moghen houden dat dit onweer aende hey
lighe Kercke in Iaponien niet min dienen en fal tot voort
gangh, als de kalmte foude konnen doen.
De beghinfelen van China zijn fwaerder in arbeydt,en
Vcrfcheyden minder in vruchten gheweeft, te wijle daet groot veighe'nm ddct enc'e moeyelijckheyt te fwelghen viel om den inchwa, gangh in dit Rijck te vinden, ende nae dat dien noch gebaent was, den ijuer noodtfakelijck met groote befcheydentheyt ende voorficht ghemaright moefte worden, op
dat den ontijdighen drift het teer laet niet en foude in fij
voor

,

,

eerfte fcheuten verfmachtcn. Euen wel en is defen ac
ker foo onvruchtbaer niet gheweeft, of hy en heeft eenighe
fchoouen ghegheuen, die ons voor de naevolghende iae
ren alfoo
goeden oogft belouen,allfer erghens in heel OoTngaul- {tcn te verwachren is. Dry Princai van Coninghlijcken
rebus Si- ftam zijnder met haere moeder, haere dochrer ende neefnenfibus. ken
ghedoopt. Item vele andere vande aenfienelijckftc
des Rijcks: aen de welcke allegader den wegh ghetoont
heeft dien vermaerden Mandarin Paulus, van wien men
fegghen magh, dat hy, naeft Godt, den principaelilen pilaer is, foo vande Chinoifche Kercke, als vande Socicreyt
aldaer. Nae dat hy om fijn' uytnemende wijfheyt en wetenfehap voor meefter ghegheuen was aenden ionghen
Coningh,hceft met eene wonderc bevallijckheyt fijn herte
ibo verre ghewonnen , dat hy hem nu niet min ghchoors
en gafom
d'uytlegghinge vande Chnftelijcke werren des
als
de politijcke van fijn Rijck wel te verftaai.
gheloofs,
Dus heeft hy oock terftondr,inden cerften aenvangh fijner
rcgeringhe, alle d'afgoden uyt fijn Hof ghebannen: foo
dadietnugheenfhns vremt en moet duncken, darter inde
hooftne
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hoort lladt van Pcquin alreede vijf-en-dcitigh duyfent
Chriftenen ( onder dc welcke vijftigh gheinedene des
Coninghs, twee hondert van Coninghlijcke afcomfle,
vier hondert foo Mandarinen, als andere ghegradueerdc
ma nnen
zijn ) ghevonden worden. Eene beklaghclijcke
fake ifler, het groot ghebreck van werck-lieden : want
daetanders niet en ghebreeckt om denaebuerigheRijcken

allegader aen't rijck
In

Christi

Afriken, endebefonder

in

t'onderworpen.

Ethiopien,

heeft deSo-,« Afri-

cietey t mede gtooten buyt vande Heydenen ende de Schi- ^B>
fmatijcke voor de H. Kercke behaelt. P. Silueria heefter
den Coningh van Monomotapa met dry hondert van
fijne houehngen gedoopt,nae dat hy by nachteeen vifioen
van Onfe L.Vrouwe
ghehen hadde, infghelijcks dien van
Inambanes met vrouwe en kinderen,en alle d'onderfaeten:
,

worden feuen oft
des ghe
het
aenvcerden
Coninghen
der
fielen
aenden
eenen
ijuer
loofs,
gheruymen wegh
baent hebben. In Abaffien ( datmen het rijck van Prefte

by de

welcke noch

Iannoemt)

moeren

die

acht andere

ifler

nu

vervoeght
met

voorfpoer,

nu

teghen fpoet gheweeft,

aduenant de vaftijheyt oft wanckelbaerheyt dcrKeyferen. Sommighe hebben onder-tuiTchen de dolinghen afgegaen, endedc Roomfche Kercke voor de waere aenghenomen; maer heten hun herte korrs daer nae wederom verflingheren door de Schifmatijcke. Nu onlanghs in't iaer
1613. hadde den Keyfer Sakham met fijnckmders , broeders ende neuen, 'tfamen een groot deel van fijn ander
maeghfchap,ende den adel,met den mcerderen hoop vande
Gheeftelijckc ende wereldtlijcke Ouerighcyt, als oock
Keyferlijcke leghers, ende bykans alle d'inwoonders

nae

dry

verfcheyden fijne onderdanighe Rijcken, openbaere
belijdenifle ghedaen van't Catholijck Roomfch gheloo

van

ue.
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ue. Ende fiet, als of
d'ongheftadigheyt aen dit volck ingheboren waere, een' onverwachte wolcke heeft niet langh
daer nae alle defen fonne-fchijn leehjck ouerttocken ende
verduyftert : dies niet te min heeft de Societeyt met een
Jdeyn handt-vol werck-lieden niet laeten groote bekceringhen te doen, befonder onder deHeydenen, die dit Rijck
ondcrworpen zijn , vande welcke fy'er binnen den tijdt
vandiy iaeren, by de dry-en-veertigh duyfent koppen ghedoopt heeft.
I'1^ Weft Indien hebben, Godt lof, d'ouervloedighe
in Weft
Lndien. vruchten der
ghewonnen fielen feer rijckelijck den arbeydt
betaeltjdie'r aen befteedr is. Mexico voor de comfte der
Spaignaerdcn was eenlanr, daermen iaerlijcks aenden duyuel flagh-offerande dede van vele menfchen : nu is het bykans heel onder het foet iock Christi , ende doet offcranden van behaeghelijckheyt aenden leuenden Godt. In
Cinaloa en nieuw Bifcaien zijn uyt de klauwen des helfchen vijandtSjgheduerende den tijdt van omtrent derrigh
iaeren , wel tachtentigh duyfent fielen ghetrocken : inde
omgheleghenc plaetfen hebbender hier neghen-en-feftigh,
elders min oft meer duyfcnden, ghelijcker handt het hey
ligh doopfel verfocht. 'tSelue ghebeurt in Peru , in Chili,
inde Philippinen, in Brafilien, in Paraquarien,ende ande
re barbarifche landen
daermen de wilde menfeh-eters
,
met alderhande lieffelijckheyt ende
ende
gaet naeiaghen,
fraeyigheyr uyr hunne hollen en moort-kuylen locken,om
die tot het gebruyck van reden ende de kennilfe der Chriftelijcke waerheyt te brenghen. Welcke iaght hoefe edelder is om der fielen wille ( die door Godts dierbaer bloedt
ghekocht zijn) hoefe de iaghets oock moedigher maeckt
om
gheenen arbeydt te fpaeten, vande felue t'achterhaelen.
Ettelijcke hondert duyfenden hebbender alreede hunne
-

onmen-
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onmenfchclijckc wreedtheyt met de Chriftelijcke faechtmoedigheyt verandert. Meer fouden het doen, waerendcr
meer Patres: want het
ghetal vande werck-lieden, by maete vande
groote menighte der Barbaren, als gheen en is.
inder vocghen datmenfe daghelijcks fiet onder den laft
befwijeken, ende van vermocytheyt vcrgaen, diestelangher weerdigh te leuen, hoefe noodtfakelijcker zijn om
aen foo
menighe fielen het ecuwigh leuen tcbeforghen.
Nu dit beloop van onfe oeffeninghen ten cynde zijn
de, moghen nietnaelaten "tghewoonelijck vermaeck van
eenighe finne-beeldai ende rijmen, als verdienden loon
van onfe werck-lieden
voor den vermoeyden Lefer daer
,

hanghen, om naemaels tevlijtigher
den Boeck te fpoeden.
aen te

Kk

nae

den vier-

Wcrck-
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VVeick-licden der Societeyt.

{ c.hel9cS.
leghehjck.

Omnibus omnia.

hebb'

een

katmtr

ICk,fie fie ickTvn
Daer

...

aen

deftraet,

datr hintn gaet ,

Datr

ukrvit daer gaet

Soo Tvel

man

En

Aen

C

moor
by,
d'een, als d ander fy::

niemandt fielt hier

eenen

pas,

Of ick kan 't fien m mijn ghelas.
Ick fit datr gaen een hoogh ghemoedt,
Mtt groott pluymen op dm boedt,

,
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op dt fiy,
En al fijn knechten op een ry:
Ick fie daer wffers trots en prat,
Die hur gaen prone ken langhs
defiadt,
En die ghtdutrigh nat dm noin
En

met

Dm tour

hk fie

deghtn

man a

hier

Met groote

la modi doen:
het landt

meyffens man

koruenam~de handt,

rwch boertn outr hoop,
Etn ieder bring! t al Tvat te kfop:
Noch fie ick bur ons buer-mans kindt,
En

aan

Dat

ttohen

loopt gheduerigh

En fiet dat fijnen meulen

Wanneer hit m.nsle

Ickfie een aermen

koelfjen Tvaeyt:

blindtn

kofl met

Tv'ndt,

dratyt,
man

kan,
D.tfijntn
cs4L'ttn feo gattfejn leeuTvken mtur,
En leydt him feo man dtur tot deur.
Dit Tvordt in mijn ghelas merbeelt,
En Tvafter fipeelt, en Tvat ter qutelt,
En Tvatttr fit, en Tvatter flaet,
En Tvatter

komt

,

Tvmntn

en

Tvatttr

gaet,

fiet, Godt gheue Tvie het Tvatr,
'tGlas mertoontfee al mm Idatr.
En als ick,hiir tt dtgh' op k^ck,
Ickfie den fpugbtl is ghelijck
Aen tin. die ieder Tvelbefint,
En ieder s fielen hcylbemint;
En

Tvijfie Tvijs met JlechteJlecht
loofe loos, met rechte recht,
Met bly merblijdt met droef bedroeft;
Met

,

,

Met

,

Met ieder Jfoo hy
J

ons

behoeft.
Kki

Den

XCo
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lijden.

Soo wel hcrett
Tot bloedt

alsfewctt.

(laet tujfchen bey, 'tzy flagh-offeranden,
ploegh tt fenijden door de landen:
daer op en Tvacht, en is altijdt bereet,
Hy
aAls't hem gheboden Tvordt, te ftorten bloedt oft
frvtet.
Is't dat hy moor dun
dagh heeft indtn plotgh gam jrvttttn,
Leydt hem mry morghen Tveer, den arbeydt is mtrgtttn:
Gheen pncktlmott datr
zjjn,ghttn frvttp,ghitn hardtnftock,
By gheeft den dTvtigbm hals vryTvilligh onder 'tmk;
os

DEn
'tZy
(laet

tot

met een rouTven

<Maer

_^
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Maer doet ghy hem die eer, en
leydt tot de autaertn,
Dan toont hy dat
hy Tvilt noch lijf noch bloedt mttr

fbaeren,
gheenen flagh,
Hy haeckt oock,nae fijn doodt, enTvouTv Tvel dat hy lagh,
Hy TvouTv Tvel dat fijn bloedt d'autaeren moght mtrcurtn:
Hy TvouTv Tvtl dat by Tvatr mtrbouTvtn in quartieren,
Hy TvouTv Tvel dat het met al kiflt op de mlam,
En dat den feeten reuck moor Godts
acnfehijn quam.
TJoorTvatr dm echten
Tvenfech man al die mromt borslen,
Die nae Godtfe-dunsl alleen en 'sTverelts Tvelvaert
dorfttnz
Daer bobbelt noch in hen Lotolas edel bloet,
Dat is dat hm nochiock,, noch bijl
ontfien en doet.
'tZy dat ghy hen gbebruyckl m d'onghtbouTvdt landen,
€n dat fy flam de handt aen een deelrouTv
mtrftandtn,
S'tnffatrtn datr gheen jTvttt,Jy bradtn in defen,

Iatfitt Tvtlop de b'tjl, en mruB

moor

,

Op dat bit done landt tin lattfttn mruchttn Tvon.
'tZy dat fey Tvttr dm ploegh en acker moettn latin,
En dat htn tm tyran doit Jlturtn achtir ftrattn,
TJoet
Dat

boeyen

noyt oft

handt

'tZy dat hy ben dan
En

aen

handt

fonder dief, oft
noch doet op

,

en

fleken

in em gat

moordenaer

een

en

fit':.

pijn-banck fimijten,

'topgbebatldi mleefech met feout en tick doet bijten,
Oft dat den beul etn torts htn ondtr d'ocfels fttickt,
Soo dat 'tght bradtn mtt man bouen ntder-leeckt:

'tZy datmen hen doet flaen
Soo datmen anders
Het is hun

nut

en braden aen de
ftaicktn,
als enckel mier fitt blaecken.

laetfien Tvenfech, foo ficheyden fy man hier,

branden mm door d'aerdfich, als door het hemelfecb mierDit is den kfoecken aerdt : en doen, tn tfaemen lijden,
E.n

In't een

zjjn onvermoeydt, in't ander fich merblijden.
komt oft niet, den moedt die is gheftelt,

VVat datter

Oft

branden in het mur ,

oft ploeghen
Kkj'

op het melt.
OefTc-

l£l
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Cauflas mille falutis habct.

Denapo-

teker

Ipreeckt.

Mijnen
Offer
Offer

Societeyt.

{

Raedt
Voor

Tvinckel ftaet hier open,
umandt

ut Took

koptn,

Dotloren

brief
Hur quam fetcken
fijn gherief.
VVant al Tvat dees Heeren fehrijuen,
Moet ickbitr gbeduerigh mrijuen,
een

En

ickftamp

Dukyvds

heel

uren

maer om eenen

lanck
dranck.

quaedt.

IESV.
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Qualijck beefier iemandt quaelen,
Of hy komt mijn drogher) haelen:
Wie mijn apotctck, bikijekt,
ZJindt

terftondt dat hem gbclijckt.
ickj>ebb' met bopen

VVant ghy fiet

,

Kruydcn, feluen

en

firopen,

VVortels, poeyers, fipecery,

TTvintigb doofeen op

een

ry.

En dan heb

ick, mijn conferuen,
Ghialijck. doenfee diefe deruen;
Hur haelt

Befuar-fi<en,foo
Die doet hit

bmauTvde borfi
den dorfl:
fy hem beeten,

een

Goey tifiinen

moor

fenijn uytfTvetttn,

triakel, mtthridatt,

£n

Somrna, trooH

moor

alle quaet.

Kortfen, teeringh Tvater-fiuchten,
,

Moeten door haer

krachten mluchttn^

ich\.drijf de fieckttn af,
Schoon ghy hadt een 'moet in't graft
Doch al kan ick'tlichaem heelen,
D ckyv. 's feu het hert noch queelen,
D itmcn gheenen Tvincket mondt

■

lac

fielen maeckt ghefondt.
lof, daer zjjn Dollar en,
Die ttrfi onfen pols gaen fiporen,
En nae dat de quatlen zjjn
Scbuktn fy bun mtdecijn.
Hteft Lowla niet ghenefen
Die een ander had merTvefen ?
Soo dan hebdy pjn oft Tvee,
Brtnght hier uTvtn Recipe..

■

Daermen-

Dan

,

Godt

Dc
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Societeyt helpt

Omnes /iriemes

abfque argento,
is

haeren

euen

naeften fonder loon van arbeydt.'

venrteadaquas,v*iire, emi'te

&

abfque vlla commutatione.

f

\

Ick gut
yeor niet.

fiott ghtritf, als middtn in dt fttdtn
Komt
fpringhtn ttn fonteyn uyt bardm ftttn gbtfneden^
En dat em mtldtn mlotdt
fijn nat tin btfttn ghttft,
7Joor iemandt die noch
pomp, noch eemer t'huys en hteft.
Sitt, hot dttsftlu'rt bteck komt rondom uytgbefbronghen,
En door etn
ditptn mal Tvordt hooghtr opghtdronghtn,
Sut, hot den natsltn btrgh fijn mildtn fechoot ontftuyt,
En gheeft al dat
hy httft enperHfijn aders uyt.

HEt

etn

,

En

±
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op alle Jlonden:

mloeyt
defen backoyt ijdel heeft ghevonden?
Wit quam datr oyt by
daigh, Tvu quam datr oyt by nacht,
Die nae het Tvater hier in't minflt
heeft gbeTvacbt?
Is't dat by
onghemal den brandt een buys komt matten,
Waer in dat fijn beTvaert de
langb-mergaerde fchatten,
'tZy dat een dertel kindt oft roeckeloofee maert,
Heeft met het mur gbtfbtelt oft dat nut Tvel beTvaert.
Is't dat een herden morsl
defiroomen komt te btnden,
Soo dat m heel de fiadt
gheen Tvater is te minden;
Heeft icmandt defen den heelen dagh gheflaeft
En datfejn dorfligb btrt met ems en is
gbtlaifi;
Een ieder mindt hur baet, fy kan een ieder helpen,
'tZy om een langhen dorfl oft haefie mlam te ftelpen:
moor een

Wit is't die

,

,

in

,

,

S'en is

moor

Daer is nut

niemandt

een

toe

,

al quaem daer maer

een

kindt,

foo kleyn, dtt hur gheen trooHen mindt.

nut roemen,
TJergheeft my die dit leesl, Tv'en Tvillen
eer
iemandt
en Tvdt hem niet merdoemen.
kent
ghy
Ickfeggb' de Q>mpagnie,al fechijnt fy m feo kleyn,
Sy mloeydt oockjdagb en nacht aen ieder in't ghemeyn.
Is't dat
dertel oogh met ttn onetrbatr loncken
Onfteken heeft hert, dat ghy dat fiet moncktn;
Is't dat
feel brandt, moelt een fenooden lust;
Het is
eyghen fehuldt, Tvordt dien hier niet ghebluft.
Is't dat
dorr' ghemoedt beghint heel te mtrdrooghin,
ons

Doch

,

een

m

en

nu

m

en

m

m

En datter

kan mlotytn uyt m ooghtn:
dees font eyn , het Tvater dat hur mloeydt
Is menigh man
begbin dat hy in deughdtn bloeydt.
Dit Tvordt m oock moor met en uyt der btrt ghefehoncktn,
Waer aen foo menigh menfech fijn Tvelvaert heeft ghedroncken:
Is't dat ghy dukyvils komt, in man dit Tvattr hatlt,
Hot ghy mttr fehulden maeckt, hoe dat ghy meer betatlt.
Het
Ll
nut tin train

Komt hur

tot

1.66
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Het werckende leuen

helpt

Defcenfus iuuat afeenfum.

het aenfchouwende.

{

"vef^het,.

de kercken niet,
Het ure-Tvercksken dat ghy
fiet,
Tvoon

ALheeft

ick by

Tvijfier en een handt,
ghedraeyt op menigh tandt.
Het heeft fijn Tvulkens altemael,
En 'tklpcksken dat
(frttckt oock fijn tail:
VVant als dm hamtr dat tins tuckf,
En dat hy fich Tvttr achter ruckt,
Dat

Die

een

Tvordt

En

fa
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En

foo gheduerigh fit op't I'iif,
Terftondt het kfocksken roept feerftijf,
En

ick leer

Dt

men

Matr

manden
lattfitnflagh
manden httltn dagh.

hongh tckghttn gbiTvigbt

daer aen,
altemael feouTv gaen:
VVant, fiet als dees gaen op en neer3
Soo
gaen de Tvulkens Tvegh en Tveer.
Nut

een man
,

Doch, foo ghy Tvdt, houdt m gheficht

Een

Tveynigh noch op dit gbeTvigbe.
een maer
nederdaelt,
Dan Tvordt het ander
opghtbatlt,
En rtdtn dat het bouen
gongh,
Dat Tvas om dat het ander
fionck,
Het
leeghsle dat hier neerTvaerts dijsl,
Siet, als het

Maeckt dat het

hoogbfie opTvaerts rijk.
ZJraeght ghy hier man beduydenis,
En Tvatttr doch
ghtjlaghtn is?

Ick.feggh', Tvannier hetlichaemflaeft,
Wanneer het hur beneden

dratft,

'tZy dat hit op de floelen fiaet,
'tZy dat het nae de ktrckers gaet,
tZy dat het feylt men' man het ftrandt,
'tZy dat het gaet ten platttn landt,
'tZy dat het hier de wngheyt letrt,
'tZy dat hit tldtrs ttn btktert,

Hoe dat hit

man

Godt merder gait,

Hot dat hit htm noch natrder
ftaet.

Daelthur het

did door ghtTvight,
oock opgheluht.
'tFonteynken dat fich 'tleegbsle dringht,
Dat it oockdat het
hooghftt fbr'mght.
een

Het ander Tvordt

LI

1

Dc
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oheeftelijcke Oeffcninghen vanden H.Ignatius
fchcrpcn den gheeft in ftilte.

Operofa

quies.

{\

t^il mil ick

wat

vermoeyt,

Mlj„wercki»jlUtc fpoeyt.
ick^tttTvat u manfaghtn,
ambachtTvtl,
kan
Den fa
Ck
mijn
hout
het tandigh ijfer taghen;
En hoemen moet door't
ther
niemandt mrtmdts ghthadty
man
Iprceck't
dees
Doch ickm bib
kgnB
Tvas Tvel eer den befien mande fiadt.
mader
Mijn
Maer fiet het is man nood' dat uk^at ruft by Tvijlen,
Omfoo de botte fiaegh te fecherpen en te mijlen,

I

lckhael de tanden uyt met dit

VVant fiet

,

aen em

kleyn mmmgh flacl,
hanght het altemael.

goey fine daer

ZJeel
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zty

fiaghens maecktfi bot,
moctfee dukyils Tvetttn,
Ghelijck als den bar bur fijn fichaers moet dickniaelfietten,
Oft als den timmerman die heeft daer aen een kant
Voor beytels en fiemoors den
fliip-fieen by der handt.
Iae felfs, heeft umandt
oyt feo fiberpen mlum ghevonden,
Die

mm

noyt

eens

Ghelijck,

bot

een

Tvurdt door etter mande Tvonden?
Engels mes al Tvaer bet noch feo fijn,
en

Dat dickyvds fnijeien Tvdt, moet
meelgheflepen ■zjjn.
'tGhebruyckmaeckt alles bot, hocfiherp bet Tvas te moren,,
Is't altijdt
de handt, de fene is haeB verloren.
En feo het gaet met dees, foo gaet het met den
gbeefl,
Als hy op'tfeherpfie is, dan bot hy aldermeefl.
in

Wie onder banden heeft een heel deel herde gaften,
Volfveeren t'alle kant, vol onbefinoeyde quaften,
En daer op fit enfrveet, en dat man
daegh tot daegh,
Wat Tvonder dat dun krijgbt feomtijdts een
bottefeaegh:
eAl hebf een fineeghen gheeB nochtans met meel teTvercken
Het ftael bot metr tn meer alTvillen't meel nut mercken,
Die fenijden ander lu'n Tvel tot een
konftigh bout;
,

,

fiet haer eyghen fiaegh blijft felue bot en kout:
man
foo gheduerigb aen te iaghen.
Nttn, fehtrpt eens tuffchen bey ter Tvijlfet maet de febraghen,
Ghy moet daer met de m'ijl fomtijdts doch komen aen,
Den gheeB Tvil alttmtts den flijp fteen onderftaen.
Maer fiberpt hem doch in ruB, Tvant blijfdy
het Tvoelen,
VVat dat ghy fl'ijpt oft m'ijlt den gheeft en fal't met moelen:
Maer

En dat

komt hen

,

in

,

Vertreckt m man het molck 'ten mmften eens in't iaer,
T>anfietmen Tvaer't hem lieght en Tvaer dat is de fechaer'.
Onthoudt dan defe les man feomtijdts 'iTverck ft ftaken,
,

,

Soudtghy daer nae der handt meel licht er door ghtraken.
'Dees ruB is't befie Tverck,, alleen de rufie maeckt
'Daer gh 'anderfs moor bleeft flaen, datoly daer door gheraeckt.
L 1 3

Het
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leydtfmanom

eenen

ftaet des leuens

Hac monftrat eundum.

te

is

IESV.
eenen

feke-

verkiefen.

""& hier
-[ Eer
ghy gaet.

raedt>

C

heer-b aen fiet fich in millflrattn Jcheydtn,
ghy nut Tvat Tvegh m nat deftadtfal ley den,
En daer perijckel is, daer is't een flout beftaen

ALs ghy

een

Dan Tvttt

Etn

onbtkendtn Tvegh met

tTvijfel in te gaen.
ghetntn liydtfi-man hteft, bebelpt fich met te mraghen;
Die Tv'ijsis, die en fal
fijn leuen foo met Tvaghen:
Dit
Tveeghsken heeftgheen eynd', dit loopt in't eynde krom,
tSen leydt recht toe recht am, tn 'tandtr mijltn om:
Die

Dets
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maktn,

datr is met uyt tcraken,
daer fechuylt onder lis en kruydt,

Dit

paeykert draeyt en brenght m Tveer op't felue uyt:
Dit leydt m in een bofich mol tigers en mol leeuTven,
Men hoort datr ander met dan kermen en dan fichneuTven,
Daer blceffeo menigh man enftorte daer
(ijn bloedt;
Wie toon' my nu denftreeck dun ick, bur houTven moedti
En Thefeeus had moorTvaer in Minos hof ghebleuen,
Hadd' nAnadne nut hem eenen draedt ghegheuen,
T>u hy in't tngaen maB aen al de Tveghen bondt,
Soo dat hy licht daer nae den feluen uytgangb mondt.
tAls't Ifraelfihe htyr door de Tvoefiijn ghingh draelen,
En niemant datr en mondt om nae dm Tvegh te taeltn,
"3y nacht quam tin 'mlam vurs, by daegh eenfichoone Tvolcky
Die
ghingh altijdt moor aen, enleyde 'sHeeren molckVoor fichepen du by nacht omtrent de klippm Tvatrtn,
En motrtn op gbtnaey man Tvinden en man haeren,
Mits datter matr ttn licht uyt Vharos tortn hongh,
Dat matcktt datter ghttn op banck oft khp en gongh.
En mreeB nut, Toddy maer Lowlas botcksktn Itfein,
Hit fal op 'sbemels baen m eenen leydtf-man Tvefien:
s

,

'tWijB m> dt httr-batn in,

mm

notmtbtt 'sHttrin

baen,

Om datttr uTvm Httrmtt

'tkruysts moor gbtgatn.
in
dolen
dotn, nat din Tvtgh maer gijfen-,
Kruyfe-firacten
Maer houdt dees kruyfe-firaet mry, ghy kondt daer nut in mijftn,
Houdt m by defe bam, en gaet de kruyfifiraet in,
teecken fiaet , en doolt moortaen te min.
Tvel
quaet,
ghebaent, men moet den Tvegh met maktn:
daer
meel
dorms
Schoon
zjjn, ghy fult daer door gherakin.
Wit is't, du nut door't ft'ijck,, oft door een quaede firaet,
Veil litutr dan mtrr om, oft heel merloren gaet?
Gaet Vry daer't

S'is

maer
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gheeftelijcke oeffeninghelecrtmen
fyfeluen kennen.

in littore

Cumplaciduraventisft.net

vidi,
mare.

f

1

In

fii/le klacrhcyt
dewaerheyt.

Stetmen

ghingh ickhmgbs den ft room
Ouerpeyfen mijnen droom,
Dun ick, had by nacht ghehadt,
Datick*en den oeuer fiat:
E.n den droom Tvas dat het Rijck

LAttftmatl

,

Niemandt hadd'

Vfjemandt

man

Diumandt man

am

my ghelijck,

foo grooten moedt,
foo edel bloedt,

Niemandt

HETIII. BOECK. WERCKENDE
SOCIETEYT.

I7J

Niemandt man feo boogben
ftaet,
Niemandt man foo
feet ohelaet,
Niemandt man feo Tvitttn
grondt,
Niemandt man feoo rooden
mondt,
Niemandt man feoo feachttn
handt,
Nitmandt man feoo blancken
tandt,
Nitmandt man foo blonten
hayr,
Niemandt man
ghifecht feoo kfatr:
Nitmandt man ons- heele
ftadt
Dochtmy dat iet fechoonder hadt.
Maer als't droomen Tvas
ghedaen,
En
denflaep nu heel mergaen

Ickttrfiondt mijn kfeeren aen,

lckmneft

lckmoeft
Waiter

nae

den

oeuer

gaen,

Tveten man dm
Tvas van

ftroom
mijnen droom,

Het min

hayr in ordtn ftondt,
OfhetJTvert Tvas, bruyn oft blondt,
Of mijn tanden Tvaeren Tvit.
Ditfiagh ick man licit tot lidt,
Hier en daer hadd' ick ttn
buy I,
Hier en daer TvaB
miry Tvat muyl,
'Kvond' tin ficbrabbt tTvtt oft dry,
Datr noch tin lijckfteecken by,
Dat noyt heelde, noyt
ghenas.
Noyt en Tvift ick, dat ickrvas
Soogheteeckent foo mifimaeckt,
ZJoor dat ick. Tvas bur
gheraeckt.
Wilt ghy kennen uTvenflaet?
Luyfttrt nat ghttn droomtrspratt,
Spitghelt V in't fill gbtmotdt,
,

Dat

toont

beter als den mloedt.
M

m

In't
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In't vertteck vande gheeftelijcke
inen

n

«.

i

crroote

f

•

Sine telle beanor.

minden

Dlefechatten
erghens
Matr

Al

Ocffeninghen vindt-

lchatten.

Graeft hier

\ chfvmdt

wat,

den fihat.

Tvdt, en moets' opfiraet met foeckfn;

merr'

man

kant

,

in

bollen en

in

boecken:

dupe mijn',
hetgbeficht,
goudt ghefocht, en daer ghevonden zjjn.
Soo mindt den grauer oock Tvel eenen fchat merfieken,
Die daer glredoluen lagh, daer noyt Tvas nae ghekeken.
'tVVtlt femtijdts alfoo zjjn, alsm' is in noodt en druckj,
En daermen' tmmB merTvacht, daer mmdtmen fijngheluck.
men'

uyt

en in een

Daer Tvillet

Siet

MET

III.
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bloedt die gaet met tenen ftrijcktnt
defen
Silt, hoe hem defen pot aldtckrvtls om doet kijeken,
airmen

OJ niemandt daer omtrent op dien light en loert;
Hysj -mol mi ccs en pijn man 'thlaeyken datter roert:

Komt hem

maer temandt aen, het Tvordt hem
algheflolen.
ghy beTvarenTvdt, dat feoeckt en dracght merholen:
'tis allm
fijn gl.eluck., in noyt hy meer entreckf,
Dan als
by defer) fchat in fldt' alleen ontdeckt.
Waer daer een ander
by, daer moght krackcel om rijfen;
Den eentn foud't hem me, een ander tevhen Tvifetn:
'tGaet foo in aide recht, du met een ander delft,
tAl mindt hy crghens iet, en heeft niet dan de helft.
Socckjghy hur 'shtmcls gotdt, en Goddclijcke gauen.
Gaet buy ten aUe molck, en 'smenfehen ooghen grautn;
ln\ midden man
'tgbtTvoel,cn 'tTvercldtfecbt ramotr,
En hadd' ickf)oyt
gheluck, noyt ick,daer Tvel by motr.
Hadd ick te moren iet dat quam ickte merlufen:
Dit dede my 'tmertreck, en d'eenigheyt merkufeen;
T)aer Tvurd' ick, altijdt rijck, daer krttgh ick, altijdt Tvatt
Altoos feoo mond ick, daer noch eenen nuuTven fchat.
Hur is't dat onfe fid btB hatrfortuyn kan maktn,
En btB tot alle
gotdt tn rijckdom kanghtraken:
Al dat ghy eldtrs hatlt,datr Tvordy mttlafquijt;
<Al dat ghy andtrs Tvindt en is maer halfprofijt.
Hier
graeftmen eenen fchat die niemandt en kan roouen;
"Du't eens Tvel heeft gheproeft, die kan het btB ghtlaoutn:
Hy mindt hur allt goedt die d'eenigheyt bemrndt,
En die in ftdte-t'huys met Godt alleen hem mindt.
Daerom Tvat dat ghy doet, 't%y bidden oft 'txy Itfen,
Maeckt m men' uyt 'tgbtfichtynatckt doch alleen tt Tvefem
Soo htbdy bed dm fchat, foo bebdy thun moor ttn,
Noyt metrder is't gheluckj noyt bctcr, dan alleen.

Dat

,

,

.

.

,

Mm

1
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Generate Communie.

Cichara Iesv.

Virgil.

{.<j£nci,

anagramma.

Si potuit manes arcediie coniugis Orpheus
Threicia frems cithara, fidibusque canons.

Euchanftia.
f

\

Men

raeckter uyt

Door dtt

ghelttydt.
^cr
^"^
em
^et
'* W M 4$ *$" a$°
rP°e'fea)
fA^e^
X V J VVt fab els kanmtn btB dt Tvaerheyt dtckrvds Tveten.
Men feyt, dat Orpheus heeft doen komen uyt de hel
mrouTv door het feet citherfe-fid.
man
Den

fijne
gheeB
helfeben hondtmitl am mtt alle dry fijn muylen,
Tot achter inde helgaf 't Tveer-flagb Van het buylen,
Die maeckte daer de beeB, m bul't feoo langh alleen,
Den

Tot dat de heele hel

terftondt

Tvas

op de been.

Mtgtera
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had het hooft

behanghen
Mit
dttlfTvtrt mtrgift, mtt ghttl-ghtftrttpte flanghtn;
Matr Tvat
fy de oft nut op't eynd' merloor fy 'tmeldt,.
S'en kondt nut Tvederflaen dit
altefeoet gheTveldt.
Soo Orpheus maer
te raken,
begonB dc finaeren
Sy fiondtn alttmail als boomtn, tn als fiaktn,
,

en

tin

,

eens

Ofdatr Megtera fiondt,
Of ferberus daer Tvas

niet Tvas al de kracht;
baette oockgheen Tvacht.
De mrouTv du quam datr uyt, datr
Orpheus me ghingh firijckenx
EnTvas't haer fief oft leet , fy moeften daer
op kijcktn.
Diytmt nu het ZJage-vur in plattfe mande hel,
moor

ten

,

datgh noch durghelijcke (pel.
menfich foo komt te fieruen,
Dat hy moor eenigh tijdt Godts aenfechijn noch moet deruen;
Hem molght fijn eyghen boet,
moet Voldoen voor al,
Ah! 'tmoedt foo fiuyuer zjjn dat altijdt blincken fid.
En fchoon fy
het mur
Tvorden als merflonden,
S'en konnen daer met. uyt hun banden zjjn
ghtbondtn,
Den grendel die hen fluyt, die moet man buytenflaen,,
Soo langh fy binnmzjijn, feoo kan daer niemandt aen.
Maer Tvy in teghen-deel Tvy konnen dit ontjluyten,
Soo langh ons leuen duert, fooflaen
Tvy noch al buyten,
En met etn feottir feci als cither oft als luyt,
Ick,

toon m

alle

Vl^anneer door flecht beraedt den

en

in

nu

,

en haelen die daer
uyt.
Bloedt
die Tvetrdt Offtrandt
,
eyghen Vleefch
Ontflaet die van de pijn, ontjluyt die droeue banden:
Dit is het
dat heeft den Heer ghefielt,
,
Dat doet
mur en mlam , tot moor de hel , gbeTve't.
op

Gheraken Tvy tot hen,

Godts

en

cither-ijel

Welaen dan,Chriflenmenfh, raeckt feomtijdts defe finaeren,
Ghy kondt met eenen flagh m naefte bloedt beTvaeren:
Dat

en de, dat
mrundtn Tvetr,

Orpheus noyt

Gaet baelt

V

kondy met dees luyt,
blufeht dt mlammtn uyt.
tn

M

m

3
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Dc Biechte.

Fert

lingua
0

medelam.

P»*»
*?wotiden.
j Ev
t

Lats! m-ott ickdan bier.noch duyfeendt dooden fieruen,
j Eermyde Tvreede doodt dit leuen eens doet deruen?
Is't niet een Tvreede doodt die dickmael fteruen doet,
"Daer ughelijck maer eens dit recht betalen molt I
Soo dic-krvds als
ickfieeennicuTvtfenoprijfei),
Sal defe feegh ick dan , mijn
laetfie ur' eens Tv'ijfien?
Ah! moght ick mcter tins fitn mijn leuen
ondergaen,
Eer nocb dit licht merfch'ijnt dat ick hur
op fie flaen!

E'

,

H
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Ick rot, ttrTvijl icklttf, man feviyrtn tn man Tvondtn,
Ick haddc'r noch al mttr Tvurdt datr noch plaitsghtmondtn,
D^iet etn lidt is gheheel, nut een en is ghtfiondt,

gheen Tvondm mttr, 'tis almaer eene Tvondt.
ooghen bluk. een ur', een ur' febijnt duyfent daghen,
De fern dunckt my te flaen, die altijdt
pleegb te iagbtn,
En tmtn dagh dunckt
my ttTvefeen duyfent iaer,
Em Tvccck, dunckt my feo
langh als oft etn eeuTve Tvaer.
O^Citt tin
ur' komt
defe pijn merfehaeren,
ghefende
Nu beet ick, matrtn Tvtl nut trger konnen maeren.
Dit is, al is by k[tyn den trooB man mijrii pijn,
Dat du, hot dat fey TvaB, nut mttrdtr tn kan zjjn.
VVat klatgb uk,hur al man ? dit Tvatr noch om merdraeghm,
En Tvaer en daer in't hert gheen Tvormen dumyknaeghen:
Al liggb' ick hur alfoo al bin ickdtis ghtTvondt,
Noch drocgh ukf ghirnt al, Tvatr matr dt fill ghefeondt.
ZJan buy ttn
gatt hetbeB, meel erger is't man bmnen,
Daer lijd' ick, een torment dat niemandt kan merfinnen,
Datr zjjn

Een

,

,

,

Dees Tvonden heelen noyt,

'km moel

nu

'tander met,

d'mecfle pijn my doen, zjjn dttmtn nut in fitt.
Bur mrtts ick, bourn al in handtn my tt gbtutn
ZJan du my
helpen kan enfihencken btttr hum:
Maer Tveet dat ick, de doot fal litutr onderflaen,
Als dat ick umandt handt hitr oyt latt komen aen.
0 fit Tvaer toe dets mrees ? 'tis lichter om ghenefen,
Weet dat de tongb' alleen hier fal den meeBer Tvefen,
Die

,

s

Noch mier in komt daer am, noch mlum,noch rouTve handt,
Hy is te rotckeloos du hitr oft finijdt, oft brandt.
Silt hot din hondt gheneeB m Tvonden met te lee ken,
Seofal ooc k uyt m fill dt tongb hit ttttr trtckin,
Sight maer Tvaer dat m lucht, bet is gbenoegh gheVreeB,
De

tongb' die fal't

m

doen, dftongh'is't

die' t gheneeB.
Soda-
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Sodaliteyt van Onfe L.Vrouwe.

inden btlltn nacht
ick fiondt tn hid dt Tvacht,

OV^clanghs
mijandt
Datr

eAls din

Soo my

dock, bit

,

Tvas tt
Tvas

betn,

Tvil ttn,

eAlfmtn aldtrmttflt paB
Datmen nut

en

Tvordt merraB:

Want al zjjn de

Waer't dat

meter

meflen dup,
de Tvacht eensflliip,

'tVVatr

\

X
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ghikfetrt
en Tvttrt.
eAlffer
Doch foo gheenen mijandt quam,
En nut eenen menfich mcrnam,
Sloegh ick eenmael mijngheficbt
Bourn nae htt ftenm-licbt:
Maer feo ickjtu opTvaerts ktick>
0, fey ick,, Tvat een fireeck
Iffer tuffchen m en my!
Hoe gheraeck ick eens daer
by}
Daermen noyt gheen trommels roert,
Daermen gheenen oorlogb moert,
Daermen ghctntn mijandtfitt
Daermen molltn ptys ghenut.
Soo ick, dit bleef Tvenfihen flaen,
Sagh ick ttn melck^Tvitte baen,
Doen ghevoelde ickcen mlam
Die my inden boefem quam,
En die my man bmnenfiey:
Bier langhs is het goedt gheley,
Daer ghy op dees filv're baen
Siet de guide fierren flaen:
Die beteeckent ons de Maeght,
Wiens Tvittigheyt hy draeght.
Al de ghttn' du hur foo leeft
Dat hy Tvitte moeten heeft,
ZJoor die is dees baen bereydt,
Als hy uyt dit leuen ficheydt.
een

ur'

niemandt fich

0

,

,

'

dat den eerflen nacht
rup de helfihe Tvacht,
va la ?
fa, gheeft het Tvoordt,
Qjji
M
A R I A ; en
gaet moordt.
Seght:
N n

Iae Tvaer' t

Tot

m

Onder-
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Onderwijfinghe vande ionghcyt.

-f<. Wat
%Jv?F*echL
hy raeckt.

Cain.*.

Donee formetur Chriflus in vobis.

Den
beekk-

PX 'Em bath in't bofich matr brant, tm andtr
mtultn-fianders,
| J Matr dat ickfkrijgh in buys, dat Tvordt mry alTvat anders,
En in etn
lompigb hout tn in een Tvildt gheTvas

foreeckt.

,

Daer

mind' ick haeB

Tvat

in, dat

daer nut

in in

Tvas.

Ick nttm dtfiaigh moor 'tter-B daer nae mijnflaele bijlen,
Enfeny, en kap en kerfin defe rouTve ftijlen:
En als dtngroutn
blockgbekapt is met 'merflandt,
Dan mal ick.flracks aen't Tverck tn dat man
langhtr handt.
,

,

VVant

X
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VVant Tvie uyt

GheTvis die

een

moet
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grofhout Tvil

daer

toe en

leden,
tijdt befleden,

kappin

kgnB

en

iSj

teere

man outs
ghefien, al Tvat ghefchudt met ffoedt,
Al is't dat eens Tvel luckt , nochtans is't feelden
goedt.
Dt langhtyt mandtn tijdt tn
magh hur niemandt laken:
Want fiet het heeft meel finaps een man heel op te maktn,
Men finijdt al mtmgb-fout menpaB dukrvds dc matt,
Etr dat een molmaeckt bceldt Tvel
op fijn kntenfiaet.
€nfeoo ick lncr nu flt tn finy met infirumenten,
Soo gaet bet cjfen oock, fi>°
gaet l-ct m(t fiudenttn,
En dat ghy bur moor m in mijnen Tv.nckel fiet,
Dat is dat daeghelijcks oockyn de fichool ghefchudt.
*Dt Tvcrtldt is een bofch, tin bofich mol TVllde plant tn,
ZJol man ghtknobbtlt hout, molTveeren t'alle kanten,
Men mindt 'er taey man atrdt, min mindt'er herdt man fine,
Een ughelijck, du brengbt fijns ouders
plompheyt me:
En blcucn fy in't bofich het bleuen botte fiaken,
Noch dunfiigh moor de Tvet , noch moor des Coninghs fiaken,
Noch moor hun borgbery, noch moor het mader-landt,
En dat maer door ghebreck man een fraey mceflers handt.
Men fiet dit alle daegh, dat in de teere finnen
De kjnB door fact beleydt den aerdt komt oucrTvinnen:

Bet is

,

■

,

Bet is

mceflers (luckaen d'onbefiweyde uught
het featfeoen man een oprechte deught.
Dit is Loiolas Tverck, 'tzjjn fijn mernufte monden,
VVant in een hetlfaem vleefecb gheneeBmen haeB de Tvonden.
Te

De

een

gheuen

Tvereldt helde

nu

en

,

TvouTv

gaen mallen om,

kondt gheen oorbaer handt flaen aen den ouderdom:
Hy recht dan J'cbolen op by doet de tongheyt leeren,
Men

,

En

by

de

Tvetcnfihap moeght by de Tvet

VVant Tvie

zAl Tvordt

feo boecken

lecB , dat

hy fchoon Dofioor,

des Heeren.
Godt met en tert,

hy
blijfi hy ongheleert.

noch

Nn

i

Onder-
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Het

fetfoen

Was

hier

van

doen.

Tvondtr landt,
Daermen fulckg boomen plant ?
Datrmtn met een blaeykm mindt-

VRiendt,

is't

nut ttn

Of 'tis fiie anger man een kindt?
En Tvat dunckt m manden tack,
Daer dit aerdtgh kindt in flack?
Siet den babbaert daer eens flaen,
Sitt, hy lacht tin itdtr am.
Want

-^

HETIII. BOECK. WERCKENDE SOCIETEYT.

l8j

Want daer Tvas een mtifitrs handt,
Met mernuft in kloeck, merflandt,
Die hem onder banden nam
Als hy manden boom eerft quam,
En Tvat dat het kindt
mififiondt,

fy Tvtgh tot indtn grondt.
feoo heeft hy meel te doen
Met fijn
aerdigh mtuTv fatfotn,
Doch en Tveet het niemandt danck,
Als den beytel en de banck,
Als de b'ijl en als dt fichatf,
Die den rouTvaert matcktcn
gatf.
Nam
Nu

,

,

En dit dom dus

D'ttn

mtifitrs hur,
fijn lur,
grooten Atlas neeft

Apollo

mtt

En den
Sondtr dels ttn plompatrt blttf:
VVant dtts Godtn Tvijfie handt
Scherpt den gheeB en het merflandt:

gheen A moor B en kan,
qualijck, een halfman.
En foo Tvas den Heydendom,
Tlomp, rouTv, hert, Tvildt,ftom en krom:
Als de Qompagnit dit fiagh
Dat dtts mrucbt feoo rouTv datr lagh,
Dat fey qualijck, mtnfech ghtlttck,
Die

Dun is

Iae heel mande reden

Tveeck,

door enckel tonB
Haer mereert met al haer konB,
Die den aerdt noch groin en rouTv
Door Godts Tvet btfnijdtn feouTv.
En, Godt lof, 'tis Tvel gbeluckt,
Alfmen fulckt mruchtcn pluckt.
Nn 3
Soo

heeftfe

De
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toont

leertheydt

I-.nnutt

apnd

tic. 1.

de

des leuens door

den

vvegh
ftichtbaerheyt.

Offic

ghe-

en

Quafi lumen defuolumine accendar, facit-,
ipli luccat, aim alteri acccnderit.

Vc nihilo minus
1.

IESV.

licht

f

Sy

7

En

'

■

't ~\J\J As

tens

Op

zAffer

,

in de

het

i

(licht.

■

\

kgrtBt daghen,
muylfte man bet iaer,

mallen al die

mlaghen
ghefvaert
'tVVeer dat ghingh feyfeeluen Tvaffen,
Schoon het bleefal euen muyl,
Want de ft rait die fiondt molplaffen,
Door foo
menigh leeghen kuyl.
Die Nouember tvordt

Soo
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Soo den auendt

€n
Datr

dtnfrvtrttn
itmandt

Tvas

Du motB
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ghtvaUtn,

Tvas

nacht quam atn,
man ons

alltn

boodfihap gaen,
bevrttfitn,

om een

'tLot dat mid op dm

VVant din Itcker

Tvas feoo fecbouTv,
hy mrttfdt moor dt ghttfttnx
Oft din frvtrtm bittbouTv.
^By gh duck, ghingh outr firatttn,
Met eenfacktl in dt handt,
Em man fijn luf kamtratttn;
Defen heeft hy aengherandt.
En dun httft htm licht ghcghtutn,
eAndtrs TvouTv hy't nut befiaen.
Sitt, dotn hid hy op van btutn,
En is datr mi dtur gbtgatn.
Doch al bad hy't in fijn handen,
En dat hy het met hem nam,
D 'ander torts die bleefnoch branden,

'tSchcin

had turn groote mlam.
Dat hy gaf dat bltcf hy houTvtn,
En

En nu fun fy bey ghelijck,,
En fey gaen op dit betrouTvtn
en het
VVt
,
ftijck,0 daer
'

deplaffen

zjjn feo duyft're Tveghen,
Daermen fechitr nat tafttn moet,
En fey zjjn feo men' ghtleghen,
En daer fiooter

Wilt

ghy

Komt

op den

meel den moet.

Tvegh

hier, fittckt

met

m

dTvalen,

facktl

atn,

ghy komt halm,
Noch feo blijftft brandm ftaen.

Hot mid lichts dat

Het

2.88

EEVWE DER

EERSTE

SOCIETEYT IESV.

Het ampt der Predikanten.

(

Vos

menr.es

WAnneer
is't
Soo

fingitc lingua.

dc

Ghy

leden,
de

feeder).

btyr in't terfi gheTvorptn heeft fijn wnghen,

din

ttn

Sy

rouTv

ftuckmleefich

in eentn

kfont ghedrongen,

Men Vint nocb poot, nocb klauTv, men fiet daer hooft,nochfteert,
Sooligghen altemael de lien in tin mtrTvttrt
Tvaer
Tvdt, 'tn kondt datr nut af maktn,
.

tAenfietfe
£n dt

natuir

ghy

alleen

Tveet

gh

daer met door

te

raken:

Al is't een beyren-draght ,
heeft noch gheen fatfien,
de
haer
Voor dat dm btyr
leckt, tongb du moet bet doen.
'ten

'tGaet
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'tGatt

oock,alfeoo

met

ons,

'tgaet oockfio

met
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de menfchen:

Wat gheeft dat umandt heeft, oft lemandt oockmoght
Hit is alplomp tn bot, onatrdigh, onVolmacckt,

Tvenfehtn,

Tot datttr ergens

eens een
tongb omtrent gheratckf.
'tfatfioen dat moet allengbskens komen,
Den rouTven aerdt en Tvordt noyt fiffens afghenomen:
En datfeheen eenen block, m dat had luttel gheeB,
'Dat kan den leeraer flaen op eenen meuTven leeft.

Bet

Tvefien,

Waer

en

zjjn man

d'ander

eeuTv

du

ouTv

in

rouTv

manieren

uk, Tvel? oft onghetemdt dureni
Als random, Tvairdy ginght, tn Ooft, en Weft, en Suydt,
'De Deught gbebannen Tvas, en 'tRtcht tt Tvtrtlt uyt.
Mtnfagh dt Lufde Godts in Tveynigh plaetfen fchijnen,

Van menfchen, fiegh

maeghden etrbatr-root ghingh man ghel'ijck,mirdTvijnm:
Mtnfagh man oudt tn wngh Godtfditnfl merlaeten ftaen.
Al Tvat de ouders doen, dat neemt de wngheyt aen.
Maer alfimen heeft begonB te dond'ren op defloelen,
Te drtyghtn doodt in hel, te feggben fijn ghevoelen,
D'een heftigh mdefel, d'een herdt, deenfuer, d'eenfeet,

Bet

quam het outr al
Mtnfagh datr ttrfl ghttn
Doen

Tvttr

op

een

meuTven moet.

doen ghmghen dooghen open,

licht,
'tBegonft al Tvatter Tvas te mreefien, tn tt bopen,
En fitt man dien tijdt btkendtnfy haer hooft,
Daer htn dt Tvulpslreyt had te moren afbtrooji.
Mm ondtrkendt datr ttrftondt oock^lde leden,
Elck,aen fijn ampt mplicbt, atn fijn befinoeyde fieden:
De Tverelt die daer lagh verTverr't mongbtfebickt

Stondt dotn Tveer op haer been, en Tvasgheheel VtrquicktWel aenghy die daer hebt de tonghen mande beyren,
Het is m ampt inplicbt den rouTven aerdt tcTveyrtn,
Maeckt dat dit gbttBigh beeldt den Vader zy ghelijck,
En brmgbt den aerdfihen menfih Tvttr tot hit btmtls rijck.
OnderO o

t^O
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Ondervvijfinghe

Deat.il.

Sicut

aquila prouocans
pullos fuos.

E
_

En

ad volandum

man ons

ttn

(

\

Men

leertfi heft
neff.

Wt haeren

ghtbutr-mans fioontn

korts ttn ntft gatntoontn:

WouTv my

'tVVas

vande kinders.

boos

tn

gauTv ghtdrocht ,

'tHad din moghel langh gbefeocht.
Defeen nefl Tvas al fijnforghen,
VVant

Hy

hy ghingh

daer alle

morghen,
dagh moor dagh
mden neft al lagh.

Tvou Tvtttn

Walter

Als
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die groote becktn,

hyjagh
rDocnghmgb hy fich Tvat mertrecken1
By fiagh 't (Jul man mm' alaen,
En hoe't met den neft feu gaen.
Soo den neft begonft te mluggben,
rD*tter pluymtn op haer rugghen
Wieffen, en oock, op haer borft,
En het tongb nu mlughen dorfti

Dotn quam haer de moeder leeren
Bet ghebruyck. man deft mttrtn,
En fy toonde atn haer kindt

bttfnijdtn motft dm Tvindt:
motft pjn ftretck,gatn houTvtn,
het fennen-licht aenfchouTven,

Hoe

Hoe het
En

Boe

den

aerent

noyt

en

datlt

Dan als

hy fijn eten haelt.
Soo den tonghen dit quam fegghen,
Ghingh ickhtm dm fen uytlegghen,
En ick. fey: 'Dot ghy hier fitt
'Dat is dat

Datr

m

ooc\gbifihitt.

zjjn oockdu moor m mlughen

tAls ghy maer komt uyt

m
Tvitghtn,
ley den by der ban t
Als ghy mlugh Tvordt in't merflandt.
Die Tvdt njolghen, moet de noten,

Die

m

Moet de

knickers, moet de koten,

Om te

Siet
Om

laeten

'tkjnder-sftd,
find.
de Compagnie merbeyden
de tongbeyt aen te ley den,

Die moet

mlughen

VVant dat hid
Datttr

wngh

euen

ttn

Tvas

oudt

mtrftandt

in ghtplant.
Ooi

De

EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT IESV.

101

De

_

.,

,

Luditque

■

r

Latijnfche

-ft

■

fcholen.

-

fauis nnirufta

muentus.

<

|

-Hier

heeft deitucht-

m(r[oett Vreud>u

dt buktns feottt dieren,
datr om homgh fsviirtn>
om het
groin?
Ieder heeft feo meel te doen.

Sutft
Siet
Sutft fevermen

Jluypen,
te kruyptnr
En hit dttrktn is feo ergh,
'tSuyght datr uyt het foetfie mtrgh.

O, fy
En

Tveten

feoo

in

feoo

te

dt blotm

'tEen

HET III.BOECK. WERCKENDE SOCIETEYT.

'tEen dat

hetfi

dt

Tvitte

l^j

rofen

fijn befie pray merkofien,
't Ander fevurt omtrent den kant
Daer dm tymus is
gheplant:

Voor

Staen daer ergens groene linden,
'Daer gaet het fijn fie hat ten m inden,

is't datter boeckfTveyt bloeyt,
'tVlught daer henen onvermoeyt:

Oft

Daer

m

kant fich

merfiteden,

nut

'tGaet fyfeluen

ouerlaeden,
nae het
feet ghesfuys

En daer

Vlieght met al fejn mracht nae buys.
Doch al dat het hitr komt fttltn,
Dat tn dott dt blotm met qutltn,
Schoon dt blotm hair honigh fehtnckt,
Datrom Tvordtfee

ghekrencktdefe eertijdts mloghtn
7>y Homtrus, datr fey fioghtn
Honioh uyt din feetBen mondt
Dumen by de Griecken mondt,
met

En dat

'tis

een

Oock

in

boecken

te

feoecken:

teecken dat

al

is

honigh

al fichouTvt het fenijnDaer de bloemen mol man zjjn.
Door de meefiers Tvordt 'tgheTvefen
Maer

moor

gaen lefien,
onnoofeel kjjndt
Honigh fonder letfiel mindt.
Gaet dan, bukens, gait dan mhtgbtn,
Matr en laet
nut bedrughtn:
VVant Tvat feet it inden mondtf

Waer

men

honigh

Waer dat

moet

een

m

it

atnt

btrt hid

onghtfiondt.
Oo 3

De
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Sinite

Chriftelijcke leeringhe.

paruulos
is

venire ad me."

{ J^JjJJE
de beeBeni

motdtrs btrt

oockfdutrin
WtAt
Btt motdt eenftaegeforgb ofTvaeren't TvijfegheeBen:
een

Sygatn haer om haer vrucht bederuen in den grondt.
(faeren oock, den koft Tvil uyt hair eyghen mondt.
Sitt
ghy dtts klockzhin Tvtl? hair mltugtls die ftaen optn,
Op dat nut mtrr' van daer de kuckjkens fouden lopen,
Macrfchuylen onder haer als onder 'tbtBe dack?
En

Etn moeder

een

alletnghttft am foo meel gbtmkclt.

/

En
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Engaetter hier oft daer eens een maer in dt boecken
'tly om eenen natckttn pier; oft dooden Tvorm tc fotcktn,
Dat
trecktfey haer feoo aen. 'tBenauTvfle datmen mindt,
Oock, by de dierenfetlf, is moeder moor haer kindt.
Matr als

fey boutn hair dm kltckin-duffittfrviertn,

Dan is't dat fy

btghint tt k[ockin tn te titren,
mleugds toe, en Vreeftftjn kiauTven niet,
Dan is de liefde fterck,, als
fy perijckel fiet.
En om dees Tvacl(re forgh en om dees lufdes flreken
Beeft C H R I s T v sfich Tvel eer byfiulckeen kiock,ghcltktn,
Als hy dm ondtr-gangh dtr Iodtn tins moorfiagh,
En mtt ttn Tvttntnd' oogh
btkfaigbdt dien dagh.
By fey: Btrtneckigh molc\, ghy die ic\Tvilde ffatrtn,
En onder mijnt Ittfd feo dickrvds TvouTv beTvaeren
Ghelijck, een klock^bin doet : gby feult fien mettert'jdt
Bet I'tjckman tvaderlandt en dat tot m verTvijt.
De oudtrs zjjn tt trots: komt gby 6 teere (Jruyten,
Komt fihuylt hur onder my, laet Vry de refl daer buyten:
Boe groot hur umant is, is hyghetn kindt ghelijck,,
ZJan nu affluyt ickbem moor eeuTvigb uyt mijn rvjck^
Dat gby merloren ghingbt den troofl man al mijn lijden,
Dat Tvatr tinfiivaerder kruys-, matr nttn, man allt tijden
Bebb' ick, hier in Voorfien ; en leeraers mande uught,
En tfatmtn oockghtfielt de meefitrs Vandt dtught.
Bit is mijn
Qrmpagmt, atn du zjjt ghy btuoltn,
'tSa! zjjn hair tyghtn ampt dt lemders inde fcholen
Te toonen mijne Tvet, de
Cbrifielijcke plubt:
Wie dat dtiongheyt leert my nieuTve kercken fiicht
*D'tes fullen m
'tgbeloof, en hop', en lufd tnprintcn:
Wu mruchtin plucken Tvilt, mott mrotgh fijn boomken inttn.
Wat trooft htbtghy man't kindt is't dat m ttnigh fiaet
ZHyyt H>tl btffrotyt tn Tvordt, tnfeoo verlonn gaeti
Syfluyt haer

,

'

,

,

:

,

Het
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Beghinfel vande Chriftelijcke leere is't Kruys.

A tenuis afluefce cruci.

{ %*&%%%<

ttnfraty en atrdigh dinck^
lckhtb een lieue dyBel-Vtnckj
Ick heb hier mafl aen defen drdtt
Wel 'tfeetBe betBjtn mandt firatt.

ICkbtb

Mijn brotrktn feeyde :

Bit

Watr hit

mijn,

mincksktn feu ttnputttr zjjn:

nten,fioo't my mid door gheluckj,
ghingh ickf Iter en op de kruck,

Matr
Soo

Datr
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'Datr dttd

ick, dtts tTvtt btlltn aen,
En leerdt htm moor ttrfl matr flam;
Matr 'tvitl hit mincksktn terflmaelfiuef,
Als ick.' t ghingh litrtn langhs de muer:
Doch foo het haefl fijn les onthul,
En dat hit nu httlfitldm mid,
Soogafickhtt dt mol/e locht,
En bib hit op dt firatt ghtbroght,
En htb dan
foo man langhtr handt
Bit minckjkcn op Ixt kruysgheplant.
Nu mlieght het bed mijn klouTvktn uyt,
En 'tkomt Tvttr om als ickmaer
fluyt:
Soo dat het nu heel is mol-leert,

kruysktn kttrt.
kofit my gheen moeyt,
Om dat 'tman longbsTvas
opgbtVotyt,
ffckjoofdt't mroegh uytfijnen nefl,
De tonghe minckskens Ittren heft,
En altijdt Tveer tot't
En dit

tn

En hier

me

gae tck,Tveer

nae

buys:

Want fiet, men hert my
'tkruys,
Ick moet gaen in de Chriften-leer

oock,op

Met banden

t'famen, ooghen neer,
din Tattrfeyt,
Als het gheloofeTvort uytghtltyt.
£n gheeft hy my matr eenen Tvinck,
Soo luyfter
uk.ghetijc'kjen Vincky
En nat het cynde man denfanckj
Soo doet by my flaen
op de banck,
Dan
moor allt man
datr
mrdtght by
tm
kan.
maktn
Ofick
kruysken
De kjnder-les, nae
mijntn fin,
Is, kruysken, kruysken goedt beghin.
Pp
En booren

Tvat

De
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principaelfle leffe

vande Chriftelijcke leere :
Godt, en dry perfoonen.

Sic trinus &
Difcitur.
Een Icerkmdr

l'preeckr.

AC

Ls

vnus

C

t"

Eenert

Dry en een,
Godt alleen.

ickttrftmael ghingh terfeholen,

Dat my

neerBigh Tvas beuoleny

Want de kinder s op de firaet
heeren anders met als quaet)

moeft ickvoor 'teerft gaenTveetenbitten,
VVat dat is een A oft B,

Doen

Hot dat al dt letttrs

VVat dat

moor

gaet, C

oft

IX

Doch
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kond' ttlltn,

tck,die tfatmtn fj?tlttn>
dEtrfit Its Tvas T, A, TA,
En 'tblttf dickyvils euen nae.
Maer als ick,Tvas onderTvefeen,
En kond' fonder meeBer lefeen,
Dotn motft

niet ttn Tooordt tn Tvas
Ofickf fender (jre lien las;

En

nu

Dotn begon ick~to*t te fihrijum:
Baddy my dotn eens fien mrijuen,
Baddy tins ghtfitn hit fird;
Och ickjchreefal nae dt htl,
,

Letters puer als hatntn pooten,
Ntet een ftontter op haer kooten,

Kribbel-krabbel anders

nut:

ick, beefde als een rut.
Matr als hy mijn handt quam houTvtn,
En die feetjtns Tvtft te douTven,
En die flier de hur en datr,
Doen Tvierd' ick de konft ghtTvaer.
Soo hy doudt, foo hy kttrde,
Soo hy my dtts litter Ittrdt,
VVant

dry bttnjtns febrijft,
tin Ittttr
blijfi:
Dotn ghingh hy my bier in toonen
Eenen Godt, en dry ptrfeoontn,
ZJader Soon en heyligb Gheeft;
Saligh is hy du htm mrttft.
Gait doorfehufftlt al de botckin,
Gait datr mry dt Tvijsbiyt feotcktnt
Dumtn mtt

En nochtans

,

,

Du

dtts

Seght

m

Tvat

nitt

hem

in

mtrBatt,

gheleertheyt
Pp

i

bait?

Den
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Chriftelijcken

Leeraer houdt

lijckheyt der

voor

ooghen de lee-

fonden.

iongheyt mrttft ttrfiondt, tn 'tijfer atnghtltgbtn,
fonden haer in tijdt kan makpt teghen:
Want mrees, du in het hert man tonghs afis ghedruckr,
En Tvordt met lichtelijckdaer Tveerom uytgheruckf.
Verbeeldl eens nae de konft de leelijckhtyt der fonden,
Set tens het monflcr op; fyftaet met openmonden,
En fihroomt nu meer het quaet als Tvel den bitebouTO,
Die umant, foo haer dunckt, by nacht TvelgrijpenfeuTv.

DE

Datmen de

s

Dat
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Datgatt dup in hit btrt, dat fenijt haer door de leden,
De

mreefee dTvinght de uught in plaetfet man de reden:
mermagh het al, krijgbt die hier eentn moet,
baert
een
Sy
fiuyu'rejiel, een oprecht km dts ghemoedt.
Wantfiet, Tvie datter komt, hoe fiet hy Tveet te
mleyen,
Sy houdt haer achterTvaerts, en laet fich met mtrltytn;
Matr fchroomt hit leelijck,dinck,en vlucht Voortaen het
quaet.
Is't Tvonder du blijfet flaen, dat die merloren
gaet:
Wanneer de vltddtr-muys mtt hair taty-mtllt pluymtn
Komt in dt duyBernis het bien-hof beluymen,
Bit ftatttr alin rotr, hit loopttr outr hoop,
Sy pafftn op dt mlucht, enffoedenhaeren loop.
Dat mad en
tackjgh dur en konnen fy nut luchttn,
Mm fitt din heeltn frverm op flaenden moet gaen mluchten,
Sy mercken aen bet grauTv en bayre-loofie mel,
Gheen mogbel man 'tgroen Tvout, maer man defrverte heL
Soo haeB als dan de bie mtrneemt de mledder-muyfen,
Terftondt te korum uyt, hctgaettr al mtrhuyfen,
Daer blijft bet konfiigh Tvas, datr light dm homgh-ratt,
Noch bit, noch bus ghtlijckm fittmtn langbs dtflratt.
Snflhoon hair kflders zjjn molfioetigheyt ghebrouTven,
Din arbeyt man ttn iaer, nut tin tn latt haer houTven,
Nut een en isfioofiow, 'tmlucbt altemael man hur:
VVat ficbroom en komt er met man dit fitoert mundi-dier'i
Gbelooft het longbe uught, kond ickde fende toonen,
Schoon dat ghy zjjtgheTvmt in fioetigheyt te Tvoonen,
In
blijdfchap, in ghenoeght, in homgh-fioete mreught,
Saeght ghy maer eens defend, ghy eerdet haefl de deught.
Maer neen dit helfibe dur, dit broedfeel man het duyfter,
rDatfihouTvt der reden licht, 'tis mijandt manden luyfter,
'tEn Tvdt niet zjjn ghefien, in noch meel min bekent
Z.ijt ghy eenfiuyuer bie, en komt daer noyt ontrent.
VVant fey

,

'

,

:
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Den

Chriftelijcken

_

Leeraer wederhoudt de kinder*
vande helle.

•

.

Sic

cautum

pueris.

f Het went

-[

£eft

d/yft_

kindt dat hier moor 'tijfier ftaet
Dat mid eens laetflmad op de ftraet,
Dat mul ems op etn her den key:

HEt

feoo de maert Tvas ten klappey,
nauTvelijcks haer handt ghemift,
En 'tkindt dat lagh daer eer het Tvifi.
Terftondt feoo fechreeude't ouerluydt,
■Want

'tHad

De

moeder ketck, tie menBer uyt,

En
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En

ouerghingh hair Tvil te keur,
En TvouTv haer daerom
fiynden dtur:
Dm madtr
tuenfluer,
dufeagh
En TvouTv het korten aen haer huert
Want 'tTvas het lieffle dat hy badt,
En Tvel hit
fichoonfte mande ftadt.
Doch om teftillen het gheficbrey
Sy gheeffelden dm herdm key,
Dt moeder

ritp, fus, fits, fits, fins,
gafhaer kindt een feeten kits,
lat fchoon hit Juycker noch
ontfingh,
'tEnJrveegh noch niet om't lecker dmgh.
Nttn boU,fey de motdtr, men,
De kinders die zjjndukallttn,
Dt moeders hebben
groot bejlagh,
En gain tnftatn den hetltn
dagh,
De maders fitttn op't kontoor,
€n is dt matrtetn luye floor,
En

GheTvis het
€n dat
Soo

kindt dat mtel in't mier,

Tvaer Tveer een nuuTv

dan,

etr

Soo dient

ghe tier:

naeckt de bitt're TtvuTv,

een

fihermfil

VVant als't daer feoo

de fechouTo,
affal ftaen,

moor

men

httfter 'tmitr ghten matttn atn.
Litf motdtr, hoort-nu mijn btfibttt:
'tis tn dc belt al ander sheet,
En Tvie dat daer tins Tvordt
ghebrandt,
'Daer moor tn is ghttn mtifitrs handt
Dan

\.

htbtgby moeders hert,
Wtyrt man m kindt doch defefmert,
Enftitrt bit nat dt Chrifttn-lttr
Soo brandt dat fich doch nimmtrmeerL
Datrom,

een

Den

304
Den

EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT IESV.

Chriftelijcken

Leeraer leert de kinders bidden

den

voor

\

..

Non capit

ante

mtt

ICklichtNttrfttlijckhitr
m

man

\

Dancken

Voorbmch„%

mijn ooghtn

ghelet,
boogben
wnghs af Tvordt gheftt.

dat het is

'tG been'

Wild'

f

-i

cibum.

bib dickmad

Hoe

eten.

op

om

boomen met doen hellen,
man haer
eerfie iaer:

Rechtfi
gh'en fiultfie nut berfiellen
Komdy langhen tijdt daer naer.

VVant

Al
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iongb is, laet

Soo ghy niet

te
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hem

dTvmghcn,
langh en Tvacht:

longhe Tviskens kan men Tvringhen
Oock,met d'alderminfle kracht:
Recbten kan men teere planten,
D'oude booghen al te noy;
Loopenfy eens nae de kanten,
'tCamtlot dat houdt fijn ploy.
By kleyn boomkcns fteltmen fiaken,
Schoon hit dunckt dt ionghheyt pijn;
'Datmen
Dat

tot etn

rttp Tvdt maktn

mroegh gheboogben zjjn.
Hebdigby dit noyt btvondtn
moet

By de kinder s op de firaet,

tAlsfy leeren tonghe honden,
Eermen

aen

de

taefel gait:
fijn kootcn,

LttuTvken fit terB op
En dunt

fijnen beer,
fijn pooten,
Of 'ten krijgbt gheen brockskens meer,
U^och ten fal ghttn beenkens knaghen,
VVant
laeghtt mandtn dis,
lat hit krijgbt de huyt mol flagben,
Om dat 't ongbeTvilligh is.
op

moor

En dan bidt het

met

men

'tKtndt

moet

bidden

,

eer't

magh tttn^

flam fiondtr fijntn boedt:
Niemandt magh den Beer mergbeten,
En

Die hem alle daeghen moedt.
Defie les is't dat Tvy inten
Op de grotne longhe uught,
Om datr in man unghs tt pnnten
Danckbaerheyt der kjndtrs deught.

Q

q

Suyue-

106
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Suyueren handel

en

vvandel.

Tangor, non tingot ab vnda.

Ckghingh

I lckhoorde
Tot ruB

nu

man

IESV.

|

'en ifit
nat.
G
Geen

onlangbsTvat door groene boficben treden,
mijn

ghemoedt en ongheftelde leden,

minr)thjc\ghduyt,

t'alle kant ttn
Dc boomtn
gefiuyt.
gaeuen ffraeck,door 'tmogelsfioet
Nocb mond
mermaeckjn't midden man deboomen
Den mijuer dun ghy fiet mill klatrdtr als dtftroomtn,
etn bctck,
Veel
fchoon als ten fonteyn,

ic\tot

foo

kfaerderals

Van alle

kanten net,

man

alle kanten reyn.
In't
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dtfrvain dit mttfijn roode pooten,

Ghelijck dm rotyer doet, fyfieluen Tvift tt floottn.
Danfrvom hy hitr tn datr, dan klom hy op dm neft,
Die met een k[eynen tuyn fiondt uyt dtn
grondt gbtveft.
En als hy Tvederom Tvas
op hit landt gheklommtn,
Soo Tvas hy alfoo droogb, ofby noyt hadd ghtjTvommtn,
By flotgh fich nut tins uyt ghdijckdcn Tvattr-hondt,
Du nat 'tghefichoten Tvtldt den mttfltr iatgbtn fiondt
lat fchoon ttn kotltjtn bins, in de den mijuer fibuymen,
Nut eenen druppel nats bleefhanghen aen fijn pluymen.
En als by met den hals tot op den grondt toe gongh,
Men fiagh nochjlijck, nocb iet dat aen fijn mttrtn hongh.
Ick fey: ^at is dt uught du fichfeoo Tvttt ttfjratrtn,
'Dit manghttn nat tn Tvttt, fchoon fy door nat mott matrtn,
Dit middtn in dmftroom, in middtn in dt mlotdt
Bthoudt tin feuyutr hert, btTvatrt ten net ghemotdt.
'tis Tvitte frvatntn Tverck tt fTvtmmtn ganficht datghtn,
En als mm fich mtrtrtcktghttn mocht mtt htm tt dratghtn.
Mm hatlt fioo hatB Tvat JHjcks,mtn krijgbt feo licht cm mlcck:
Wu hid oyt feuyutr handt in't middtn man bet peck-,
Ons hert dat is vhelijckttn uytgheblaefen lamptn,
Du door ttn met ttn fenoock,, in door hair tnmgh damptn,
.

Btrvatttn Tvttr

dt mlam,

tn

raktn in dtn brandt:

aldirmttfie mier komt man eens ander s handt.
Komt Dauid, komt Tvttr af, bindt in dit hittigb lotrtn,
V
oogh Tveydt al te bretdt, fiyfial m btrt mtrvotrtn.
Elats ! tin mryghtficht, matr ttntnflimmtn lonck,
Al rijB by uyt het nat, bet is ttn beett monck
Wtlatn dan fiuyu'rt uught, Tvacht m man fien en raken,
VVant du dtfihoonfii zjjn du konntn 'tvuylfte maktnSttt op mftnntn-bttlt, hit is ttn Tvttttfivain:
Vat ghy htt mmfle nat, 'tis met m etr' ghedaen.
Bit

Qq

1

AF-

AF-BEELDINGHE
VAN

EEVWE

D'EERSTE
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SOCIETEYT
IESV.
HET VIERDE

BOECK,

DELIIDENDE SOCIETEYT,
OFT

VANDEN TEGHEN-SPOEDT DER. SELVER.

HET EERSTE CAPITEL.

Hoc de

Societeyt

cvaderlijcke liefde
ghenjrveeft.
ndien't

Godt

eejfent
aliijdt
fine
'-?rwid:n

harder

ghehengenijfe ende
teghenffoedt gheoejfent is

door Godts
in

altoos

voor

,

Godts befte vtienden
welcker deught aen

gheacht zijn gheweeft,
den toet-fteen der opvallen ghekeurt zijnde,.
dies te ghetrouwer is bevondai in liefde,hoefewierden aenghetaft, en fwaerlijckcrbefochr; foo
moghen
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laeten
wel
voorftacn dat de Societeyt al
moghen wy
mede van Godts vricndcn is, de welcke (ghelouet moet
hy zijn ) gheduerende defe eerfte eeuwe in't ftuck van
ouerlaft redchjek haer deel ghehadr heeft ; en niet te min
fooghctrouwe is ghebleuen in haeren ijuer rot alle ghewejften der werelt te verfpreyden datter fommighe aen
twijfelen, welck van twee meerder mirakel zy, datfe't
heeft konnen houden flaen teghen foo vele aenftooten;
oft wel, datfe binnen foo korrcn tijdt van iaeren foo wijdt
ons

,

,

en verre

ghelijck

verbreydt

is.

Dan, defe dinghen gaen t'famen,

Seneca inden boom bemerckr: hoc dien

meerbe-Depro-

wordt, hoehy vafter ftaet, dieper fijne wortelen nM.& 4fchiet, en wijder fijne tacken t'alle kanten uytfpreydt.
Die Godt met verloop van tijdt wilt groot maken, die
verdruckt hy in't beghin op datfe ghelijckelijck met fij
waeyt

,

Soon Iesvs fouden aengroeyen, die eerft nae de verncderinghe verheuen is gheweeft. Hoe veel te meer dan "ck. de
nen

Miocfte dit lot op de Societeyt vallen, die hy fijnen naem""-^
hadde doen voeren, ren eynde datfe van fijne nederigheyt
en
vcrhefEnghe, door lijden en glorie, ghelijck-maetighlijck foude eruen? Immers foo fchijn'er, dat onfen fondareur den H. Ignatius dat wonder vifioen ( waer uyt den
naem vande
Societeyt Iesv ghefproten is ) verftaen heeft,
als hy den Sone Godts wel hoorde fegghen, dar hy hem re
Roomen foude ghenadigh zijn ; maer daer en tuflchen

hem

gheladcn fagh

met

een

ouergroot cmys op

fijne

darwydir al mede moeften
Hier
van quam het, dat hy 'tlijden van lafter
draeghen.
en
en aldcrhande
quellinghc, met den heerlijcopfprake,
ken naem van Christvs liureye plagh tevereeren, waer
mede hy wenfehte dat alle de fijne bekleedt moghten
worden. Dai nieuwen velt-heere nam fijn oogh-ghefchoudcren,

tot een

tcecken

Q_q

3

mcrck
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merck
de kioeck;
op den ouden krijghf-handcl dien hy gheploghen
Jle fildae- hadde , wel werende datmen de voortocht ende forgheten
flaen jjjcj.e aenval}cn aen °heen' andere en betrouwt als aen de
1'OOT sXCtl
mdepe- vroomfle mannen ende kloeckfte foldacten. Noyt en bcrijckcien-. klaeghde hem 'tMacedonifch heyr dat het van fijnen Co
ningh Alexander ouer al gheleydt wierdt inde meefle llaIadic.7. ghen ende perijckelen ; noch dc dry hondert uytghelefene
mannen van Gcdeon , om datfe onder foo vele
duyfenden
alleen weerdigh ghevonden wierden om teghen deganDit we- fche maght der Madianitcn tc flaen. In teghen-deel foo
fchnXa- bcklaeghde fich Xauerius , en was beladen , als voor een
tcccken van onghetrouwigheytaen fijnen Capitcyn Iesvs,
foo wanneer hy fich eenen tijdt langh fonder lijden bevondt, achtende dat hy niet en verdiende , vanden feluen
in fwaere ghcleghcntheden ghebruyckt te worden.
Hier van en heeft haer dc Societeyt, mijns dunckens, in
defe eerfte eeuwe nier feer re beklaghen. Haeren opperften
lcydtf-man, wiens naem fy voert, heeft ghetoont dat hyfe
voor de fijne hiel, als
weerdigh om vervolghinghe voor
Uierdoor ntm te lijden. Doch, defe vervolghinghe wat iile anders
groeyt dc gheweeft, als het edel f aet waet uyt foo fchoone ende ouer/

S'aeteyt,

^at VVy
Gode

i""eten

C*

,
■*

yloedighc vruchten ghefproten zijn? Slaet uwc ooghen
rondom op de Societeyt, loo wijdt alife door de wereldt
verfpreydt is, ghy fult de propherije van den H. Ignatius
waerachtigh vinden, die fiilcks voorfeyt heeft: want ghewilTclijck d'ondcrvindinghe wijft hetuyt, datfe noyt voor
defen, oft oock noch heden-fdaeghs, ergens meer.toeghenomen heeft, dan daer het lijden ouervlocdigher was.
Mer danckbacrheyt moeten wy't bekennen, dat ons d'opfprake tot noch toe ghedient heeft tot lof, ende 'tverlks tot
^^^ Die ons meefl meynden te befthacdighen , hebbai ons ghcholpeiij ende 'tvvcrck datfe meynden om te
ftootcn,
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hebbcnfe
vcrvoordcrt iae met al hun fehockcn
ftootcn,
eenen vaftercn ltandt
ghegheuen. Wie en fal fich ouer de
Godtlijcke vootfichtigheyt hier niet verwonderen Jgheenen
betcren middel en kondefe ghebruycken , 'tzy om de So
cieteyt altoos te bewaeren, endeop haere hoede tc houden,
'tzyom de felue te vcrvoordercn ende te vermenighvuldighen. Door quaede toughen is fy kenbacrder ghewordeii; door kerckers ende vier-fchaeren is haer onnoofelheyt
in't openbaet ghekomen ; iae doot 'tveriaeghen ende bannen felue ilfe ten deele
op andere plaetfen verbreydt , ten
deele tot haer oude wooninghe nae der handt noch eens
foo vtiendelijcken eerlijck(de Godtlijcke voorfichtighheyt alles keerende tot ons profijt ) wedergheroepen.
Dit is de weldaet,die de Societeyt Iesv met fulck eene met
vreught ende blijdfchap in dit hondertfte iaer belijdt,dit is mreught
d'oorfake van haer triomphe en Iubilee: dit is 'tghene fy %£,/*,.
aen de werelt wilt doen blijeken, datfe
d'Opvallen ende
d'aenftooten ( daer haer de kettets ende andere onbedachte
menfchen fchande af fpreken ) als fonderlinghe jonften
van Godts handen neemt, ende als eenen fekeren pandt
van fijne vaderhj eke liefde acht, iae dat den waerachtiHET

,

haeren

wonderlijcken voortgangh
vermeerderinghe is: op dat alle naekomelinghen, foo
langh allfe den naem Iesv fullen voeren hunne hope
meer in
teghenfpoedt als in voorfpoedt leeren flellen.

ghen oorfprongh

van

ende

,

HET
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Hoe den dujueldoor het loiteren <van den H. Ignatim de Societeyt focht in haer hooft heel te <verdmclien, eerfe noch he^aeffight cv^um.
defe nieuwe vergaederinghe ( voor de welcke den
boofen vijandt foo fchroomde ) iii haere eerfte be**'" Ig~
ghinfelen ganfeh te verniclen , heeft hy haeren inltelder
den H. Ignatium door lafter en blaeme ouer al ghefocht
Troube-

hn

te-

/~\
\^J

M

in haet

teAlca-

la,ente
Sala
manca,

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
cenigheyt 11 il hiel, foo wierdt hy van een ieghelijck voor
goedt ende heyligh gheacht 5 maer nauwehjeks hadde hy
begonft van't bekceren der fielen te handelen , en fijnen
euen naeften tot de
deught te voordercn , of het waller al
in roere, op dat een ieghelijck van hem eenen afkeer foude
knjghen. 'tScheen dat hem de lafteringhen volghden al
waer hy henen trock.
Te Alcala is hy op korten tijdt drymaels beticht voor
better, ende ondervraeght als tooueraer, ende eens wel
veertigh daghen in den kercker ghehouden. Van daer reyfende nae Salamanca vondt wederom de ghevanghenilfe
voor hem
bercydr, en wordt andermael als ketter in de
boeyen gheworpen. Maer foo wel hier, als te voren te
Alcala, wordt hy met alle eere ontflaghen , ende voor 011noofel verklaerr; hoewelnier fonder merckclijck naedeel
ende verachteringhe van fijn goedt voorncmen; alloo hem
wettelijck verboden wierdt binnen den tijdt van vief
,

iaeren
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iaeren niemandt in't gheeftclijck t'onderwijfen : 'twelck
eene vande redenen was die hem
uyt Spaignen dede nae
Parijs vertrecken. Maer hy en hadde qualijck hier oock fijnen
ijuer tc wercke gheflelt om de menfchen tot de godtvruchtighcyt te brenghen , of en lcedt wederom dierghe-

tt

Pari/s,

lijcken opval van alle kanten, te meer om datter dry fludenten van goeden huyfe door fijne vermacninghe dc
wereldt wilden verlaeten. Waer van by den ghecftelijcken
rechter Matthaeus Ori befchuldight zijnde, ende als een
verleyder der ionghheyt ghefcholden, loo hy vrywilligh-

lijckende ongheroepen fyfeluen vertoonde,
lichtehjckals eenen roock verdwenen.

ke feer

Dit waeren

tot

noch

toe

al woorden;

maer

is

d'opfpra-

in't

Collegie daJrf

Barbara, daer hy ftudeerde, wilde men hem open- «&/£*
baerlijck caftijden met eene fchandelij eke geelfclinghe,die -uviiien
van

S.

d'oproerighe ftudenten plagh aen te doen. Wie en can']dcn>
klaerlijck den nijdighen vondt van't helfeh
Want
hadde dit gheluckt, al fijn credit ende
ferpent?
achtbaerheyt by de ftudenten, hadde voor niet gheweeft.
Maer Godt heeft het verkeert. In plaetfe van caftijdinghc
vallen hem de meefters te voete, en bidden verghiffenilfe,
met
foodanighe vermeerderinghe fijns goeden roems en
dat 'tghene verdocht was om alle de ionghheyt
naems
afkeerighvan hem temaken, 'tfelue grootelijcks ghedient
men

fiet hier niet

,

heeft om die aen te locken ende vafterhem aen tehechten;
als't bleeck in Petrus Faber, Xauerius, en d'andere die naemaels de grondt-fteenen van dit bouwfel der Societeyt
,

gheweeft zijn.

Doch, dcfekalmtcen moght niet langh dueren, befonder als den boofen vijandt nu merckte dat Ignatius fijn
volck ghingh teghen hem wetuen en allenghskens uyt
Parks tc velde nae d en flrijdt leyden. Daer volghde tcr,

R

r

fiondt
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bevech-
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ftondt

ear

nieuw

onweer

V"
l*[ sheeftelijcke Exercitien
boeckjken £..,.',
,

der Exercttien.

1

■>

teghen het
waer

:
1

boecksken
mede'tfelue dies
1

•

1

•

van

fijne

te waer-

1

•

fchijnehjcker by d onbedreuene beticnt wierdt van ketKrije, hoe alle nieuwe boecken meer duchtens ende achterdenckens gauen om de bedoruene tijden. Hier fcheen
het datmen hem den appelvan fijn ooghe raeckte : waer-

fchoon hy in ander verkort van eere fyfeluen mees
ftil-fwijghen ende gheduk,als met ghemcht van pleyterije, verweyrde, is hier in niet te vreden gheweeft mcr het
goedt ghevoelen datter den rechter af hadde; dan heeft by
den feluen aenghedronghen om vonniffe, waer by wettelijck d'oprechtigheyt van fijne leeringhe aen alle de wereldt
moghte blijcken. Men foude fegghen, dat hy van doen af
voorfagh, hoe noodtwendigh han nae der handt defe
ghetuygheniife te Roomen foude wefen.
Dkfghelijcks heeft hy niet langh daer nae te Venetien
ghedaen want foo de leughenachtighe maere hem voor
die in
eenen kerter fcholdt
Spaignen uyt de ghevanghenifle ghebroken in fijn beeldt verbrant,en nu onlanghs uyc
Vranckrijck als eenen verleyer der ionghheyt ghebannen
was; is hy vrijmoedighlijck tot den Apoltolijcken Nun
tius aenghetreden en heeft ernftelijck op hem verfocht,
dat hy hem vande fake foude doen berichten, ende d'uytfprake nae dc waerheyt daer van doen niet om fijn' eyghene eere, maer om die vande mede-ghefellen die metter
tijdt fijn leuen fouden willen volghen.
Dit cuenwel niet teghen ftaaide, dat hy tc Venetien foo
eerlijck van alles ontflaghen was, zijnder andere ghe
weeft die de felne lafteringhe te Roomen noch eens vernieuwt hebben, fonder twijfel om den laetften flagh tc
gheuen,waer aen d'uytroeyinghe oft beveftinghe van dit
ghefcllchap foudehanghen. Het gheweldt va^i dit grouwom,
met

ieVene*•"»

:

,

,

,

,

tt

Set-

*"">

,

>

faem
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faem 'tempeefl heeft aen onfe voorouders fterckclijckinghebeek, dat het doen die tijden waeren, van de welcke
den Heere Iesvs, hem onder weghe opcnbacrende aen
onfen H. Vader, belooft hadde, dat hy hem te Roomen ghtnatdigh tnde bthulpfeaem foude Tvefin. Den oorfprongh vanj^^
defen ftorm was eenen lekeren valfchen predikant , wiens deckien
woluen- aerdt foo wel niet en hadde konnen fchuylen on- Lutat~
r* "'
der het Rehgieus fchaepen-kleedt dat hy drocgh, of hy en
wierdtvan d'onfe als Lutheracn ontdeckt.Dit vrongh defen
bedrieger bouen maten feer, en dede uyt fpijtende wraeck-

ghiericheyt niet als verdencken waer mede hy Ignatium
met de fijne
moghte laken. Dus ftroyde hy uyr, dat Igna
tius ende fijne mede-ghefellen vol van alle boosheyt foo in
Spaignen, als Vranckrijck, iae oock onlanghs te Venetien
verwef en ende de handen der Rechreren ontloopen te
Roomen ghekomen waeren om onder den deck-mantel
van
godtvruchticheyt de ionghheyt te bederuen. Defe
ende dierghehjeke dinghen met vollen mondt, door fy fel
uen en die van fijn
habijt, oueral verbreydende, heeft in
,

,

,

,

tijdt den H.Ignatium met d'eerfte Patres foo verfmaedclijck ghemaeckr,darter vele eenen fchroom van henliedenkreghen, als van ondeughdigheen vluchtighe men
fchen: welcker ghemeynfehap ghefehouwt diende, iuyft:
ghelijck den boofen vijandt konde wenfehen. Iae den roep
korten

niet alleen onder het volck in de ftadt , maer oock
in andere fteden ende landen door brieuen aide poft-tijdat Ignatius ende
dinghen der

wierdt

weder-partije verbreydt,
fijne mede-ghefellen waeren van openbaere
ende ketterije plichtigh bevonden ende ten

boosheden

lactften te
,
vootal fouden betaelen. Maer fietdewondere voorfichtigheyt Godts , ende de forghe voor d'eere

Roomen
van

eens

fijnen Heylighen,
Rr

1

Ter
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Ter goeder ure , alfmen d'uytfprake vande fententie
foude gaen doen, waeren te Roomen teghenwoordigh.
( Ibnder d'een van d'ander te wctcn, elck in't befondet om
fijn' eyghene faken daer ghekomen zijnde) fchierallede
rechters die voor defen elders ouer fijne von;iiffen hadden
ghefeten. Wt Spaignen loannes Figueroa , Marthseus Ori
uyt Vranckrijck, van Venetien Gafpat Doctius. Defe dan
zijn allegaeder by Godts ghehengheniffe voor de Heeren:
ghekomen, ende hebben de leughenen vanden lafteraer
ouerruyghr, mer grooten lof vande deught aide godtvruchticheyt des Heylighen. Dus heeft den Stadt-houder van
Roomen door ghebodt van den Paus openbaere fenrentie
tot

dienae-

maffs

ontlaftinghe voor fijne onnoofelheyt uytgliefproken.

Wel anders zijn die lafteraers ghevaeren: eenen vande val
fche ghetuyghen wierdt in ballinghfchap ghedreuen: den
anderen foo hy oock op ketterije bevonden was , ontliep'
wclintijdts de doodt, maer niet defchande, van dat hy in:
fijn contrefeyrfel verbrandt wierdt: den detden is tot eeu
wighe ghevangeniffe verwefen gheweeft : den vierden
flierf korts daer nae van eene deerelijcke fieckte,met opentlijck beklagh ouer de valfeheyt teghen Ignatium bewefen. Ten laetften,den roer-vinckvan al,dien heymelijcken
kerter , ende valfchen predikant heeft fich ontmomt, en

iijck_af. ( 'twelck wel voor demeefteftraffegherekent magh worvalt.
den ) fijne kappe uytghefehudt, aide foo de reyle nae de
Broeders van Genaie ( daer doch de vergaederinghe van
dit afvalligh
ghefpuys is ) aenghenomen.
Indien wy nu willen infien, watde Societeyt hier mede
ghewonnen heeft, fullen moeten belijden,dat haer dit tempeeft re wenfehen was. Doen heeftfe eerft haere beveftinghe van den Paus derren eyfehen , als nu meefter zijnde
ouer al het
opitel vanden boofen vijandt: de welcke fy
ten

k
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laetflen vetkreghen heeft oock door het toedoen van
den Cardinael Guidiccionius, diefe te voren een iaer langh
belet ende vcrachtert hadde , als breeder in't eerfte boeck
ten

,

ghefeyt is.
HET

Hoc,

en

oner

wjt

la/1

DERDE

cvrvat

nae

CAPITEL.

reden, de Societeyt foo menighen

haere be^veftinghe ghedraghen

heeft.

de Societeyt van den Apoftolijcken Stoel be_£\^ veftight was, ende onder 'rghetal van de Religieufe
Ordens gheflelt, in plaetfe van rulte (diefe eenighfins verhopen moghtc)is dies te harder aenghetaftgheweeft,hoefe
nu ftercker
ghewapent, ende opentlijcker re velde ghebraght wierdt , om den ftnjdt aen alle boosheden ende
ketterijen te leueren. Eens voor al wil ick hier in't korte
dc redenen bybrenghen van foo menighvuldighe aen- Parti.
ftooten , treckende die principaehjek uyt onfen hiftorie- Hift.Soo.
A

L s nu

fehrijucr Orlandinus.

nMm.

j4.

d'Eerfle ende vernaemfie hebben wy "nu ghemelr d'Eeriit
hi't voorgaende Capirel, te weten den bitteten haet ende reden
nijdt van den duyuel derhellen : den welcken fijne magh t fmriafl
ghebruyckende ouer het rijck der boosheyt, doet inn der Se-

uyterfte befle, om al watter goedt ende heyligh onder de c,fc'f{'jet
maifchen oprijft, in fijn' eerfte beghinfelen (dit fijne ghesaniet
woonte
tan;
Ouerfulcks
te
verdrucken.
zijnde)
hy akijdts,
alleen boofe menfchen, maer oock by wij fen goede Ca
tholijcke, uyt mifverftandt oft ongherechte voor-oordeeOrdens opgheruydt heeft.
len, teghen de Religieufe
'df
de den
P
i°i
Wt den feluen wortel fpruyt den haet van de ketters, ljaet drr
cade den pick van de boofe menfchen, teghen de Socie- keueri
va„

tvv"'

»it

1

n

jr

•■*/■

,

en

Rr 3
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tcyt: want klaerlijck fiende, datfe recht teghen hunnen
handcl ingheftelt is , om Godts eere en vreefe te verbreydcn, foo fchijnt 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. 'tghene foo. langh dueren fal, als 'teen en 'tander fullen in wefen zijn.
de derd;,
Vanden boofen is d'afkeerigheyt al mede , door blaeme
vande quaede toughen, tot de goede voortghekropen, aide
hen uyt ongunft lieten wijfmaken, dat defe Orden tot
vcrderftenilfe van het Chriftendom,en tot verminderinghe van d'andere Religien was: iae,fonder voorder inficht,
meynende datfe het met hun oordeel wel voor hadden,
hebben met een oproerigh toeftemmen onder denanderen
ghefloten, datfe ghehouden waeren den voort-gangh
van defe famine oft heel te beletten, oft immers nae vermoghen te ftutten. Onder defe waeren oock al Bifchoppen, Doctoral, Religieufen, ende andere dieeftelijckc
pcrfoonen. 'tWelckdies te min te verwonderen is,hoe men
indieforghelijckerijden, met meerder reden, achterdencken van alle nieuwicheyt hadde.
Miflchien waerender noch andere redenen, die elck een
ni't befonder, met fchijn van
ghewight, verweckten om
ouer al ons 'thooft te bieden. Want foo vele
menfchen,
ibo vele finnen, aide niet mindere verfeheydenheyt en ifler
.in eens ieders ghefindtheyt ende vonniffe van binnen als
irt't wefen ende ghelaet van buyten : iae dat meer is, noyt
en
faghmen ghebeuren dat eene fake van alle menfchen
voor
goedt ghehouden wierdt.
Wat eenighe Religieufen belanght, die ons hier en daer
wat viemt
beieghent hebben, daer en fullen hen gheene
,

flitbe""'.

,

,

wijfe

.X
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lieden
aen llooten : want behaluen dat
wijfe
dequaede
tochten oft paflien met de werckkfche kleederen niet terftont afgheleght en wordcn,foo is't datfe op hun oude ma
niere van leuen ghewent,d'onfe nieuwe (die heel verfchey
den was) quaemen te mifachten en te laken. te meer om
dat de Societeyt fchier alle foorten van godts-dienftigheyt
ende goede wercken omhelfende , ende met Godts gratie
de felue loffehjck uytvoerende, fcheen met haere oefteninghen d'onachrlaemheyt van d'andere Gheeftelijckheydt te
ftraffen: welcker fommighe doen ter tijdt de felue niet feet

herten en trocken. Hier uyt, menfchelijck nae onfe
kranckheyt fprekende, moefte wat ialoefije rijfen: wanttet
weynigh dat ruym herre vanden Apoftel in hun fijf draghen, om te moghen fegghen : Wat light daer aen? AlsinPMu
alle manieren 'tz,y oft door occafie
oft do>r de Tvaerheydt"'1*'
Christvs merkondight Tvordt; daer in merblijde ick,my oock,
ende tck,felder oock noch blijde om zjjn- Iae felfs hy was een
vande herite difcipelen CHKisTi,die daer feyde: Wy heb- Luc,9ben eenen gbefien in uTven naem duyutltn uytTvorptnde ende
Tvy hebben t hem merboden, Tvant hy en molght met ons met.
Een ieghelijck blrjft al tegheerne by het fijn,ende acht min
dat een ander doet. iae komt by wij ten ibo verre dat hy
eens aneens anders wel-vaeroi houdt voor fijn naedeel
ders winfte voor fijn verlies, ende laet fich onbedachtelijck
voorftaen dat eens anders verheftinghe fijne vernederinghe is: principalijck als menvreeft, dat het op inteteft
van fijn
eyghen profijt, ghemack eere oft autoriteyt aenter

,

,

,

,

,

,

,

komt.
Wt defe dan ende dierghehjeke oorfaken zijnd'opvaflen
ghefproren , die de Societeyt nu eene ronde eeuwe ghedramoet ; fonder
ghen heeft, ende noch daghelijcks draghen
: min
fal
worden
de
felue
van
datfe

hope

oyt

ontflaghen

noch
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noch meer als het fchipkcn Petri, deHKercke,in defe we
relt noyt in rufte en fal wefen;den boofen vijandt altijdt fijn
befte doende, om defe familie te verdrucken : door welc
ker hulpe hy fiet dat de heylighe Kercke (nae het belijden
vande Paufen,iae dcrketteren felue) onderfet ende verheuen
worr. re meer noch, mits hy bemerckt darfe foo groot gheacht wort om d'uytnemende deughdt ende gheleertheydt
van foo
menighe weerdighe mannen ; foo foeckthy de fel
ue in meerderen haet te
brenghen,om allbo alle hare aenre beletten , diefe heeft om Godts eere te
flaghen
verbreyden. Of hy dit door Catholijcke, oft doorketters, door
Gheeftelijcke oft wereldtlijcke doet, dat komt hem ghe
lijck, als hy maer tot fijn voornemen en magh gheraken.
"tlsonghelooffelijck, watvalfchcydt hier roe niet verfiert
en is, ende met wat
lafteringhen behanghen. Laet ons
maer eens in't kon
eenighe landen doorloopen.

HET VIERDE CAPITEL.

Vande
Kleyne
troubelen

f^*'

heene

aenfiooten
foorten

van

der Societeyt in Italien,
menfchen zijnder gheweeft,

tot

^-y fa huyfghenoten kiiideren toe of fy hebben
teghen de Societeyt in Italien aenghcfpannen.Hier iemandt
en

,

deteyt te
■Jijomen. vande groote, niet wetende hoe fich

belet

heeft

te

en

wreken

ouer

het

fpijtende leet te
alle
ouer
ons
doen,
valfcheydt
uytgheftort. Daer cenen
om
den
Paus
ende
oor-blaefer,
fommighe vande Caidinalen te behaghen heeft hem veel quaedt vermoeyens van
ons
inghegheuen. De fchool-mecfters oft uyt afgunftighheyr, oft uyt vreefe, dat onfen voortgangh hunnen ondergangh foude worden, hebben de kinders opgheroey t,datfe
van

fijne onkuysheydt,

om

,

v

bouen
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bouen andere

onghefchickthcyt de venftets oock uytworende
de
deuren
van onfe
pen
lcer-plaetfen met ghewelt
fouden oploopen. Doch, dit en is al maer een kleyn beiagh
gheweeft ten opficht vande inheymfche oorloghc, die dc
{cinders nae d'aflijuigheydt vanden H. Vader Ignatius te
ghen haer cyghene moeder dc Societeyt vcrweckt hebbai.
Twee van d'onfe uyt eenen onbefcheyden ijuer, als nu by nuerieondervindinghe kennclijck was, dat den Palis de Societeyt ^^_
niet wel en befinde,iae eene vremde ghedachte
broeyde van dtiu
,

"

-.-a-

d'Orden der Theatinen( welcker inftelder hy was)
in een te fmeden , hebben P. Iacobum Laines den Vicaris
Generael leelijck by hem vermaeckt. Defen Pans, alfoo
de Conftitutien vande Societeyt noch niet beveftight en
waeren, hadde voor hem ghenomen twee puncten daer in
te veranderen.
'tEerfte was de gheduerigheydt vanden
het
ander
'tachterlaeten vanden Koor-fangh: ghe
Generael,
ons
defen
lijck hy
opleyde, op de wijfe van d'andere Or
dens die hem heylighlijck ghebmycken,alfoo wilde hy dat
de regeringhe van dien oock niet langher als dryiaerigh
<cn foude wefen. 'tEen heeft
hy mits de ghehoorfaemheyt
der Socicreyt te weghe ghebraght, die op fommighe plaet
fen den dienft Godts begonft te finghen : ende 'tander
foude al mede ghcvolght hebben , dan wierdr door het affleruen des Paus in tijdts verhoedt ; waer mede oock den
Koor t'ecnemael achtergheblcuen is. By defen Paus dan
hebben defe twee alles in toere gheftelr, ende de Sociereyr
haer

in

met

perijckel ghebraght

van

grondighe vernielinghe.

eene

oock gheltik, ende alles
ten beften
nae dat den Cardinael van .Alexanghekeert,
drijen ( die nacmaels Paus was , Pius den vijfden ghenaemt ) alle de taken door 'rbeuel van Paulus wel onderfbcht hadde, endede Godtlijcke goedthcyt foo metgheMaer renlaetften is dit

onweer

S

s

beden,

FmttM^
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d'onfe verfoendt was
beden, als lijf-caftijdinghen
Gheduerende dit verfchil binnen 'shuyfe , wierden te
teMmte Monte Politiano feer
gheluckelijck de fondamenten gheToimahoe wel 'tfelue korts daer nae
van een Collegie
\Cy^t
met groote berocrte verftoorr wierdt. Verfcheyden ionghe dochters ende weduwen vertrocken haer om de liefde
Godts uyt de wereldt, een deel nae cloofters, een deel nae
den ftaet van teynigheydt. Daer by noch vele ghehoude vrouw-perfoonen, voor defen vry wat te wulps , befneden haeren handel met de trouwe ende behoorelijcke
feeghbaerheydt van haeren ee-ftandt. Dit en konden niet
fwelghen fommighe oft vtijers, die vande hope der verfochte houwehjcken;oft rofttanai, die van de ghewoonte
hunner oiigeoorlofde welluftigheden veivielemdieshaluen
betichteden fy ons met de vuyligheydt die wy bclet had
den, ende waer mede fy felue befmet waeren. Sy ftroyden
uyt datter eenen lefuit een' eerhjeke vrouwe hadde wil
len onreeren ;. fonder te fegghen wie waer oft wanneer.
Dus, foo-men dit niet en gheloofde hebbenfe met groote
belofte een lichtedante uytghemaeckt, de welcke iemandt
van de Patres tot val foude
brenghen : maer dit oock door
de grarie Godts tevergheefs zijnde, hebben vele arghere
van

.

,

,

,

,

rancken

diefe

voortgheftek met eenen uytghefchudden boef,
habijt becleedt fchalckelijck deden uyt ons

met ons

Collegie, ak of het iemandt vande Patres hadde gheweeft,
nae een
openbaer bordeel gaen. 'tWelck foo ghedaen
zijnde, heeft voor eenen tijdt tot dat de fuycken van defe
rabauwerijeontdecktzijn gheweeft, den naem vande Sodaer den
cieteyt grootelijcks verachtert. Den Rectoor des huys
ftLTbe- Gambarus felue wkrdc oock al valfehelijck befehuldight
ucht
door ialoefie,uyt reden dat hy dickwils eene fekere eerlijcke-'
wordt.
vrouw-perfoonefprakegaf. Daer wierden vele leughens
teghen
recht

,
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teghen hem verfiert, ia oock minnc-bricucn op fijnen naem
uytghegheuen maet foodcr bouen al dit noch een gherucht ghingh datter eenighe op fijn lijf uyt warcn heeft
fich ft ghene onfe vijanden maet en ibchtcn) verrrocken,
laetende eene wacrfchijnehjckc hope, dat de rclte vande
Patres inde mocyclijckheden verdriet louden nemen ende
van felfs de ftadt
ruymen. Ten feluen eynde wierden hen daelde ghewoonhjeke aelmocflen onttrocken, het gheleent buys maefen
daerfe in woondenopghefeyt, alle teeckenen van ongefint- ^„
heyt ende vervremtheyt bewefen.Euen-wel bleuenfe ltaen,
ende worftelden onvetwinnclijck met d'uyterfte aermoede ; tot dat het aen P. Laines goedt docht dc felue uyt hun- f>" c°c:

,

,

,

kommer ende hongher te verlolfen ende het Collegie °s'e ",
met
daeru.
goeden oorlof vanden Magiftracr te niet te doen.
Dit fcheen een gtoot verlies te wefen voor d'eere van
onfe onnoofelheydt : doch konnen hier van niet klaeghen,
terwijle niet alleen Robertus Bellarminus een ouertreffehjck man , die al defe fehande ghenoeghlaem heeft vergot■den,in't midden van defe vervolghingc aen de Societeyt ghewonnen is gheweeft; maer oock
dry iaeren nae 'tvertreck
van d'onfe, alle de
valfchcydt uytghekomen is : want eenen
borgher, die nae mcnighvuldighe ellenden ende fieckten,
noch leuen noch fteruen en konde , heeft ten lactften op
lijn doodt- beddc inde teghenwoordigheyt van treftelijcke
mannen daer toe
gheroepen, opentlijck bekent,dathy dien
menfeh
was , die in't habijt van ccncn Iefuit
rampfalighcn
ten
lichte
vande
vrouwe
huyfe
ghegaen was , om de Patres*
door defe fehande den noodt op te kgghen vande ftadt te
nen

,

.

verlaeten.

tijdt was te Venetien oock al wat fwa- Te Vt"""">
righeydt. 'tGhingh daer al wel, gheduerende het leuen van
den Patriarch Driedo, die dendienft der Societeyt in alle
Omtrent dien

Ss

z

ghe-
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ghckghentheyt ghebruyckte Maet fijnen naefaet loannes
Taruifius vicl ons heel teghen : niet en quam daer vande
'PatrtIefuitcn, dat hem acnftondt. Iae men feydc dat hy by de
Tarui. heylighe Euangelien ghefworen hadde dat de Societeyt
niet langh te Venetien en ioude blijuen.Om dit te weghe te
f»u.
brenghen begonftender fommighe inden MagiftraetMoor't
oprocken,fbomen meynt, van Taruifius) op te worpen, dat
dc Iefuiten onverdraghelijck aen de Republijcke waeren,.
als fchadelijcke aide oproerighe geeften, die hen noyt gheruften hielen ; maer ouer al metdcslandts faken bemoeyden draghende daer-en-tulTchen de partije van de Spaignaerts, diefe fochten te vervoordcreii;oock door mifbruyck
vande biechte der vrouwen diefe uythaelden om alles te
weten wat daer inden
huys handcl van eai ieghelijck,ende
der
den
Stact
aengaende
Republijcke omgingh. Doch, foo
der fommighe vande Heeren buyten onfe wete oft toedoen,,
hen kloeckelijck van ftonden aen hier teghen ftelden is
den aenflagh mifluckt. Waerom fiende datter gheene hope
en was vande Iefuiten
uyt te fetten, hebben voorgehouden,
dat men immers hunne maght in't hooren van alderhande biechten bchoorde te befnijden, aide dies aengaende,
teghen alle misbruycken aen't goedt-duncken vanden Pa
triarch tonderworpen
te wijle het niet en betaemde,
darfe te maghtigh fouden worden maer dienftigher was
voor de
ghemeynte, indienfe kleyn jens in oodtmoedigheyt
ende onderdanigheydt bleuen leuen Dit was wederom
.

door den

,

,

,

,

,

:

,

.

"eenen nieuwen ranck ende vondt

van

Taruifius

,

wiens

ee

nigh
by defe onderworpinghe de Patres
t'ouerhecrfchen ende hunne ghewoonlijcke dienften te
verhinderen.Maer hier teghen is 00c al eenen vande treffelijckfte Heeren ( die men nochtans meynde dat vande par
tije was) opgheftaen , ende heeft daer foo fterck teghen aenvoornemen was

,

,

ghekint,

-^
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ghekant, dat men ten laetften goedt vondt, indien de Patres
den
crghens vermacnr moclten wefen dat men 't felue
aen

,

Hicronymus Priulus , voor alfdoen Prince van defe
Republijcke, ioude beuelcn. Defen roepr dan den Prouinciacl r.ilmius,cn houdt hem voor wattcr inden Racdt ghcpalfecrt was : 'twelck hy verftaende, heeft oogh-fchijneUjck den grondt ontdeckt, en betoont, hoe datter gheenen
andercn ooriprongh van aldit beftel en was, alsd'ongunfle ende d'af keerigheydt vanden Patriarch. Waer mede het
verfchil ghcflift, ende de Societeyt meer als te voren van
elck een befocht ende ghe-eert wierdt.
Godt gaue datter in volgendc tijden eenen anderai Priu
lus gheweeft hadde ! Onfe vijanden en fouden ons foo
dickwils ende foo fchamperhjck niet verwijren het vertrecken uyt Venetien dat naemaels ghefchiedt is. Want
wat winnen fy doch,als fy nae alle lafteringhen noch moe
Hecrc

,

bekennen,dat de Societeyt daer niet uyt gheiaeght en is,
felts doorgegaen om den opperften Stadthouder
Chri sti op der aerden(gehjckfe fchuldigh wasjoock met
verhes van eene heele Prouincie,ghehoorfaem te zijn?Datfe

ten

maer van

,

ingheroepen; en moer haer
ghemerckt den Cardinael
gheenflins
Perronius hier van fprekende met den Paus, feyde, dat 'tfelue niet
gheweygert, maer, om den ghemeynen vrede niet te
verachrercn, totberere gheleghenthf.ydt uytghcitclt was:
voeghende daer by dat fijnen Coningh die ons tc Conftantinopelen hadde konnen flellen foo vele moeytenia
hebben en foude, om ons te Venetien weder in te brengen.
't Welck al hoe wet nochniet ghefchiedt en is,foo verhopen
aen de Socie
wy nochtans, dat metter tijdt 'tfelue ghcluck
in
datfe
dierghelijcken onteyt te Venetien ghebeurcn fal,
heeft.
in
gheval Vranckrijck ghenoten
rot

noch

toe

en is wederom
fehande ftrecken

niet

rot

,

,

,

,
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Vande aentfooten der

SOCIETEYT IESV.

CAPITEL.

Societeyt in Spaignen.

heeft klaerder ghebleken , dat, ghelijck dc
hoe menfe meer druckr, te hoogher
alfoo
oock
de Societeyt , hoe menfe met meer
;
der ghewight van ouerlaft in Spaignen ouervallen heeft
hoefe te meer oock verheuen is gheweeft. Al was dat het
vader-landt van Ignatius, foo heeft hyer nochtans de proeffchole van fijne verduldigheydt ghevonden , inde welcke
hy betoont heeft , wat hy met de fijne om Christvs
wille bereydt was te lijden : immers aen de banden ende
ghevangheniflen die hy hier uyrgheftaen heeft , pleegh
Faber fijnen voorfpoedt in Spaignen toe te fchrijucn Her
waere
onmoghelijck alles in't befonder te verhaelen twee
oft dry alleen van de vernaemfte opvallen fullen voor
fpeur dienen om uyt die d'andere t'achtcrhaelen.
Onvvetr
Doen wy onfe eerfte wooninghe te Salamanca ftelden,
oyt en

palm-boomen,
N
opfchieten

.

.

,

sjaeteyt ^el

vande weerdighe Orden der
Melchior Canus,Do6toor in de
ektorCa-r
Godtheydr , gheweeft, die fich lict voorftaen dat Antichriflus
tijden nae by waeren , ende fijne voorloopers al
-weekr,
reede ghekomen: die hy openrlijck ende fonder bewimpclinghe van reden onfe Patres noemde te wefen , om dat,
foohy meynde Jn defe alle de tceckenen van Antichtiftus
Lib. con- aenhangh hen neten vinden. Den onbedachten man en
traimpeyfele niet eens 'tghene den heylighen Thomas fehrijft,
p-"Sr™~ ^at men eertijdts de F„eligieufen van S. Dominicus ende
iigiones S. Francifcus Orden , al mede voor dienaers vanden Antecap- 24- kcril hadde
ghehouden. Dit fegghen van Cuius foo op
den
cea

treftelijck predikant

by Mel- Predick-heeren

mer naeme
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het
ecu
leflcn
(
preeck-ftoel,
openbaere
ghelijck
man van
de
heel
ontltclt:al
'tvolck
aenfien
wasjhecft
groot
werelt wierdt van ons vervremt: den Magiltraet felue vcrboodt ons alle onderwijfinghe des volcks, tot dc Chrillchjeke leeringhe toerinder voeghai datter maer een fchandelijck ballinghfcliap te verwachtcn en was,waer van die van
d'Vniuerfircyt nu al hadden begonft dc hoofden t'facmen
te fteken. Wat foude doch defe
kleyne vergadcringhc in
fulck een gheuaer doen ? Daer was P.Michael Turrianus,
een van onfe
Priefters,aen Canus nietonbekendc: defen uyt
oude vriendrfchap gaet hem aen, ende bidt dat hy doch de
teetc
fpmyte van onfe nieuwe Religie die genoeghfaem re
winde van alle quaede toughen ftondt,met fijne autorkeyc
niet en wilde verdrucken , maer eer voorftaen endeverheffen. Dan fijn ghemoedt was nu ghefet : wat hy hem voorhiel, oft van de beveftinghe der Societeyt, oft van het ghe
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 beklaeghdc
hyoock 'rongheluck van Turrianus, die hy fijnen vriendc
noemde, dat hy fich foo onbedachtehjekby ditghcfelfehap
vervoeght hadde.
Middeler tijdt heeft de voorfichtigheyt Godts uyt defe wordt
felue Orden vanden H. Dominicus , iae uyr het felue Con- fff^^
foauenr , eene
voorfprake ende gherrouwen befchermer voor van
"0
ons verweckt. Defen was Doclor loannes Penna
uyt-neffnf
mende in godtvruchtigheyt aide ghclcertheydt : den welc- dici:_
ken nae een diep onderfoeck van alle onfe manieren heert beer
foo mondelingh als fchnftelijck de fchcldingen van Canus
wederleght.De welcke niet alleen aen d'andcte goede Reli
gieufen fijne mede-broeders feer mishaeghden, maernaementhjek aen den Seer Eerw. P. Francifcus Roirucus, doen
den

als in

,

,

»e-

,

£fr£

ter
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tijdt Generael van d'Orden: den welcken, op degehoorfaemheyr, aen alle de fijne flraftehjck beuolen heeft, datter
niemandt qualijck vande Societeyt en foude fpreken de
ter

,

bende van onderftandt door de goedertieGodts
aen deH. Kercke
rentheydt
ghegheuen was. Midhadde
den
I II. aen twee BiPaus
Paulus
den
deler-njdt
in
de
fchoppcn Spaignen
befeherminghe vande Societeyt
hadde Ignatius copievanhet
daet-en-boven
opghcleght,
Room fch vonniife gefondcn. Maet 'tis al onnoodigh ghe
weeft: mitsde waerheydt foo doot't toedoen van Doctor
Penna, als de deughdt ende flandtvaftigheydt van d'onfe
( die om alle defe fwarigheydt niet en lieten de
welcke als

eene

ghemeynte

vermoghen by te flaen) ghenoeghfaem ghebleken heeft,
ende t'famen 't volck gheleert, de Societeyt uyt hare vruch
ten te achtcn niet
uyt het ghefegh der menfchen. Gheduerende defe vervolghinghe, viel te verwonderen, dat Menae

,

Maria Pimaitel Grauinne van Monte-real ( die
kloofter onder den reghel vanden H. Dominicus vertrocken
hadde) van Godts weghe verweckt wierdt,
om d'onfe van hunnen noodtdmft tevoorfien:
Godtal-maghtigh dit foo fchickende, dat wy vande felue Orden in
onfe eere ende acrmoede fouden gheholpen worden,van de
welcke eenen man ons hadde bcvochren: op dat defe twee
Religieufe familien voortaen te vaftcr met den bandt der
liefde aen malckandcren fouden verbonden blijuen.
Meerder is gheweeft het onweder re Toledo , teghen het
vrouwe

haer in

binder

■tempeeft

een

Collegie van Alcala gherefen Daer waeren eenighe 011I^rcV- g'ieleerde Priefters, die neffens andere misbmycken tweebifcbop mael 'sdaeghs aen hun volck 'talderheyhghfte Lichaem
sdic&M.
onfes Heeren uyt-reyckten
Den Archlbilchop loannes
Silicauis, om datter tuflchen defer en ons habijt weynigh
.

,

.

verfchil was, hadde naedencken dat het

van ons

bedrijf
was,
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'twelck

hy fich dies tc lichtclijckcr lict voorftacn, hoc
hy daghchjeks nicer opghcruydr wierdt van fommige onfe

was:

vijanden die hem d'oorcli vol blicfen ,dat de Iefuiten op
,

maer alleen onder
'tghebicdt
den Paus wilden itaai. Dus hcelthy ten lactilcn ftraffelijck op pene vanden ban verboden, datter voortacn nie
mandt van fijn' onderfectcn dc HSacramcnten by de Pa
nes van de
Societeyt en Ioude ontfanghen: van ghelijckcn,
datter niemandt van dc Palloors dc felue foude laeten predickcn, noch dc H. Sacramcntcn in dc Prochic-kerckcn
uytreycken. P. Villanoua, die Rcclcur van't Collegie t'Alcala was , fpoedt in haefte fijne reyfe nae Madrid toe, by
den Nuntius: dai welcken, om alles met voorfichtigheyt
te flillen,
gaet felue aen des Coninghs Racdt de brieuen
van dc beveftinghe ende
priuilegien der Sociereyt toonen;
feyndt Villanouam met fijne brieuen van rccommendaric nae den Archsbilchop Silicxus ; en met andere aen Mevrouwe Elconora Mafearenia, die veel by den Archsbifchop vcrmochr. Maer Silicxus en gaf op alles gheen' an■dere andwoorde, dan hy plagh tc gheuen in taken daer hy
gheenen lull en hadde van nae re luyftercn , dat hy haefl
i Alcala foude komen , ende alfdan hen wat hem te doen
ftondt. Middeler tijdt beual hy aen eenen Canon ick van
Alcala, dat hy alle de huylcn die rondom het Collegie
ftonden,voor wat prijs het oock waere, eerft-daeghs foude
opkoopen, om aldacr een vrouwen Cloofter teghen onfe
cruc foo
hoogh op te trcckai, dat wy (ghelijck hy hem
beroemde)noch fon noch mane en fouden fien. Men feyt,
dat den H. Ignatius , als hy te Roomen dit al verltondr,
feer bly ghclaet ghctoont heeft, hopende dat uyt fulcke
bcghinfelcn groote vruchten fouden voortkomen : 'twelck
oock foo ghebeurt is. Voor al heeft den Archf-bifchop
Tt
door

gheene Bilchoppcnen paften,
van

,
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vanden Paus,

fijne plackaeuytdruckelijck ghebodt
teghen de Societeyt moeten herroepen. Ende nae fijne
doodr ( fiet eens de Godtlijcke voorfichtigheyt ) hebben
wy alle die huyfen van eenen perfoon ghemackelijck ai
de redelijckcr prijs inghekocht, die wy van vele befitters
fonder groote moeyte ende opfprake noyt en fouden heb
ben konnen bekomen, als olic Silicxus voor ons hadde
doen koopen.
Dit alles tot noch toe was al fonder oproer des volcks;
ren

Necj,
een

Saragofla hebben wy wel eenen anderen aenlloot
aheledcn. Den Vicaris de Ckrgijc, de Religieufen, de

der- maer te

de teSa-

,

gnemeynte,

ghelijcker handt teghen ons aenghemeetder oft fchandigher tempeeft, noyt

waeren

fpannen. Noyt

Alfmen in onfe Capelle d'eerfte Milfe fou
de welcke den Vice-roy met al den edeldom
ghenoodt was ontbiedt den Vicaris 'sauendts te vorcn
heel laet , datmen de feefte foude uytftellen, om dat d'Augultijnen klaeghden datwy hentenaequamen. Men heeft
gheandwootdt , dat de fake oock met goeden oorlof van
jden Archsbifehop nu foo verre ghekomen was, datfe niet
en konde
uytgheftek worden , en datmen 'sanderdaeghs
aen den Vicaris breeder foude voldoen.
'sAnderdaeghs
eermen den dienft ioude beghinnen
komt daer eenen onbekenden , ghefonden van d'Auguftijnen , ende verbiedt
op pene van excommunicatie datmen in die Capelle ghee
nen dienft en foude doen. Onfe Patres
teghen alien onrot den Paus , ende
gheval bcroepen
fluyten by roeftemmen van andere wijfe mannen, datmen foude voortgaen. Soo wierdt dan de Milfe, van de Predick-heercn hier
toe ghenoodt, feer heerlijck ghefonghen, het
fcrmoon van eenen vermaerden predikant van S. Hicronymus Orden ghedaen : alles met groote feefte ende

blijder eynde.
de doen

,

rot

,

,

,

blijd-
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foo van het volck als naemcntlijck van den
ende
heel den adcl. Maer fiet hicr-en-tulfchen
Vicc-roy
voor
dc dcurc van't Collegie dc bulk van exhanght'er
communicatie teghen alle die in dele Capelle fouden ko
men dienft hoorcn. Bchaluen den Vicaris, waerender
noch twee Pailoors teghen ons opghcflacn, die al t'faemen
met d
Auguflijncn fpannende daer op uytwacren datfe
dc Societeyt uyt Saragofla fouden verdrijuen. Sy hebben't
in korten rijdt foo verre ghebraght datmen met alle ghewoonclijcke ceremonial opcnbaerlijck alle dc Patres heeft ,„^„
inden ban vande H. Kercke ghcftclt: fommighe treffclijcke ban ghe~
mannen , die ons voorfpraken, hceftmen de kercken
vcrboden, als met ons ghclijckelijck in den ban wefende:
iae heel dc ftadt door heeftmen den Godthjcken dienft
doen ophouden, foo langh alsde Ieiuiteninde ftadt fouden
bhjucn. Wat was dit anders , dan eenen oproer onder
'tvolck maken,om ons mer gewek uyt te iagen? Bouen de
mondelijcke laltcringhe, zijn op alle hoecken van de ftraetenende kerck-deuren fchimpachtige bcclden gheplackr,in
de welcke groote menighte van duyuelen gefchildert wae
ren, die de Iefuiten nae de helk trocken. Hier mede noch
niet tevreden, hechten een van defe aen eene fpiefle, ende
komen mer het ghefpuys van't volck nae ons Collegie geloopcn , met meyninghe van dc poorten open te breken:
'twelck fy oock fouden ghedaen hebben, en hadden fom
mighe edclmans ende dienaers van den Vice-roy 'tfelue
niet belet, aide 'tghepuffel vcrdreucn. Maer om het volck
noch al meer te verbittercn, gaenfe dry daghen langh rond'
om het
Collegie met eene vremde proceflie. Het cruys

blijdfchap

,

,

,

,

oock^^fn
•

ghingh voor met drocf ghefangh: den Christvs was
afghekcert ende met fwert beklccdt, daer vloghen van alle
kanten ftecnen op ons buys nu riepen de ftemmen ouerTt i
luydt,
,

:.
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luydt, Bermhertigheyt btrmhtrtightyt ;iiu alderhande foorten van vervloeckinghe ende verbanninghe
ten fcheen
maer cenen cnckelen
hoop dulle ende rafende menfchen
te wefen
foo uytfinnigh door de paflie dat noch den
,

:

,

,

Nuntius vanden Paus, noch de Princeife Ioanna Gouuernante van
Spaignen den oploop en konden flutten. Siende
dan de Patres dat denoprocr meer en meer aennam, gaen
van felfs met de fleutels van't
tn van
Collegie by den Magiltraer,
feifs de en fegghen opentlijck, datfe lieuer hadden den Ionas te
P" '
zijn, en uyt de ftadt te vcrtrccken,als de felue om hunnen't
wille foo ontftck te fien. 'tWas wel teghen den danck van
den Magiltraet:euen-wcl gheenen andcren middel fiende,
vonden den raedt goedt,ende lieten ons gaen. Nauwelijck
waeren
wy ter ftede uyt,- ende fiet terftondt alle dinghen
vcrandert. Den Archf-bifchop nu beta onderricht, herrocpt al het vetbot datter ghedaen was, verklaert de Socie
teyt onnoofel te wefen, ende den ban van gheendcrwecrifier
de. Van ftondai aen wordrer van ftadts weghe eenen
Vihndt llac" ghefonden, om de Patres wederom te roepen: den heemet
pro- len Magiftract gaet hen te ghemoete ; doetfe oock teghen
hunncn danck op muylcn fitten, die daet toe berecdr waet'lf"
^^„Tj_ren, ende leydtfe alfoo triomphantclijck door de princihaclt.
paelfle ftraetcn tot in het Collegie; fegghende dat de
fehande, diefe ghelcdcn hadden, met dele eere veibetert
aide vergolden moefte worden. Dit is d'uytkomfte ghe
weeft van dat fchroomelijck tempecft te Saragofla, van

'twelck P. Francifcus dc Borgia ( vcrwittight zijnde, datter
vele fleenen op het huys gheworpen waeren ) feyde met
eenen
blijden mondt, datmenfe doch wel vcrgaedcren
foude, om metter tijdt een nieuw Collegie daer van te
Maer 'tghene wel aldermccft hier in te ver
bouwen
wonderen is, raeckt de Monicken die dit oproerigh fpel
.

ghcrockt
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ghcrockt hadden : want foofe ontllichtbacr waeren van
leuen, hebben felue moeten eten datfe voor ons ghekoockt hadden,ende gedwonghen gheweeft hun Cloolter
ende de ftadt aen andere vande felue Orden, die betcr van
handcl ende manieren waeren, te ruymen.
Defe dry tempecften maghmen nemcnalsecn ftael van
alle d'andere, die in Spaignen opgheftacn zijn: wantfe begrij pen alle ltaetcn ende foorten van menfchen, die ons
oyt in dit Rijck moeyclijck zijn gheweeft, Bilchoppen,
Doctoren, Pailoors, wcrcldtlijcke ende Religieufe Gheeflclijckheyt ten lactften oock het ghemeyn volck. Den
hoogh-ghcleerdcn Docloor Martinus Nauarrus foo hy
door Salamanca pafleerde, ende alle onfe Patres op fijne
knicn groertedc ( 'twelck fijne diepe ootmoedigheyt was )
vcrmaaidc feer forghvuldighhjck, datmen doch de Collcgien van Salamanca ende Parijs wel foude voorfien, aide
gaede flaen ; om datter in dele vermaerde Viiiiietfiteyten
noyt opvalkn aen ons volck en fouden ontbrcken : ghe
lijck de daedt inde volgende iaeren tot heden toe ghebetoont heeft.
noeghfaem
D
,

,

HET SESTE

CAPITEL.

Vande aenflooten die de Socteteyt in Vranckrpjck ghe(eden heeft eer fy daer uyt veriaeght wierdt.
,

'

ho: iammerlijck de kerrerije heel,,'
de Catholijcke Religie vcrwoclt //"•«»?*
door
Vranckrijck
heeft, fullen wel haefl den oorfprongh vinden van al denva"fle
ouerliftdic de Societeyt hier heeft molten draghen. 'tZijn^.„ 4e
de Caluimftcn gheweeft die ons opentlijek ende bedeck- Societeyt
'"
telijck van alle kanten hebben bevoehtai, op roey.cn de nu ',rMC

Die

daer

weten

,

it

3
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nu een

deel vanden

Coningh-

lijcken Raedt, leuerende den tijdt van feftigh iaeren eenen
gheducrigen ftrijdt, tot datfe ons ten laetlten uyt het Rijck

vetdreuen hebben. 'tWelck hoe welfe meynden dat ons
fehande foude llrecken, is nochtans tot een' onfterfTelijcke eere ende glorie ghekeert.
'tis nu iuyft hondett iaeren , dat Ignatius de fijne nae
Parijs ghefonden heeft. Dit was een rouw beghin der
Collegien. Thien iaeren daer nae heeft den Coningh Hentot

ricus

den II. oorlof ghegeuen,

om voor

goedt een College

techtai : maer foo dies aengaende niet met alien feop
kcrs en konde verricht worden fonder het ouerftemmen
van't Parlament , hebben onfe vijanden alien em ft voorghewendt om 'tfelue te beletten. Dus is't ghebeurt dat de
fake van't Parlament tot den Bifchop van defen tot de
Doctoral vande Sorbona, van Caiphas tot Pilatus ( by de
welcke fy fekerlijck widen datter gheen eynde en foude
af comen ) verfonden wierdt. Iae,dat
ergher is, nae datfe
het ghedragh van't verlofeen rondr iaer ghelleypt hadden,
te

,

,

zijnder gheweeft eenighe, niet altemael, vande Doctoren,
die in plaetfe van eene gunftighe uytfprake hebben met
D*So- een
fchandelijck ende fchandaleus fchrift aende wereldt
Zv'ordt ouerdronghen, dat de Societeyt ( die nu foo gheluckighhjck door alle Rijcken verfpreydr, ende vande Paufen befenvan veftight ende gheprefen was) forghelijck in't ftuck des
^Do'fhreno^00^ onvrecdfaem inde H. Kercke, fchaedelijck aen
andere Religieufen, ende ontftichtbaer onder de ghemeynin't
*tSf'
te bevonden wierdt.' 'tEn is niet om
fegghen, wat beroerte hier
is.
Men
vcrwachrede
anders niet,
uyt ghefproten
als dat de Societeyt te lande uyt gheghecffelt ende ghebannen foude worden. Maer ghelijck wd eertijdts den
H.
Coningh Ludouicus d'Ordcns van finte Doininicus
,

iierwe-

>

%aer

ende

\
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ende Francifcus heeft
voorgheftaen ; foo heeft Hcnricus
den II. met den Cardinacl van
Loreyncn de Societeyt bcfchermtjfbodat allcnghskcns defen roep vermindcrr, daer
nae oock als eenen roock verdwenen is. De
ghene die hier
oorfike van hadden gheweeft, hebben't hen
ghefchacmr,
darfe hen vande quaede tonghen foo hadden laeten vcrfelue hebben nae vcrlcyden. Dc Doctoral der
loop van veertigh iaeren een' uytfprake ghedaen , dat de
Societeyt uyt Vranckrijck niet en moeftc ghefonden wor
den : foo vcrr' waft van daer,datfe
by hun vorigh ghevoe
len fouden blijuen. Soo ilfer dan dc
Societeyt noch gheblcuen,maer in dagelijckfchc occafien van veel lijdens. Zijnde houdt aen
defe beroerte wat gheftilt, heeftmen anderwerf
begonft
by 'tParlament aen te houden, ten eynde fy moght in't mtfanRijck ontfanghen worden. Den Coningh hcefter tot \\et&h""e
vvar m>
reyfen toe fijne brieuen toegejont, en euen-wel heeftmen
altijdt uytftel ghevonden. Voor het laetfle is de fake int'weick,.
handen van den Bifchop, die ons plat teghen was, oucrshc- nfe Vile
jvvae1
I 1
it
11-.
eucrt. Uelen hebbende de
der
ouer-

Godtheyt

"£.£'

/-

fien, heeft

11

de Paftoren

priuilegien
Societeyt
der ftadr, die hy verfaemt

hadde,ghepooght tebetoonen, dat hen die t'ecnemacl naedeeligh waeren; ende ouerfulcks vonniffe by fehrift gheghe
uen, datmen de Societeyt in't Rijck niet en behoorde t'ontfanghen. Hier van den Coningh Francifcus verwirtight
zij nde,heeft voor dc vijfde rcyfe aen't Parlament met noch
ftetcker ghebodt belaft dat men de Societeyt in't Rijck
ontfanghen foude: dan, fijnen goede wille wierdt door fij
ne verrafchte doodt belet. Dus heeft Carolus
fijnen brocdcr de fake in den aenvangh fijns Rijcks ernftelijck
opghcnomen. danal te
verghects: want wierdt tot de vergaedcderinghc die tc Poiffy op't ftuck vande Religie ghehou
den mocflc worden , uytgheftck. Hier is de Societeyt ten
aen

,

,

eyndc

righeden

3J6"
'J°r
tc

*

vvege
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cyndc door dc Cardinaclen
«

.

.

.

van

Loreynen, TournomAr-

111

gebragbt mignac, Guile, Bourbon , aide vele andere Heeren des
tel'oiffy. Rijcks teghen alle kracht van haere vijanden ( de welcke
Trman. voor den mccften deel met de ketterije befmet waeren)
lib.37. met cere in het Rijck ontfanghen gheweeft.
Zijnde nu voor inghefetcne bekent hebben hen die
,

van't

Collegie

Parijs,door roem van ghelccrtheyt, die
gtootelijcks vcrmeerderde foo vcmaemt

van

P.Maldonatus
,
ghemacckt, datter cenen groorcn tocloop van difeipelen
tot on'e fcholen was. Hier hadden
Nieuwe
wy wederom 'tfpel op
fwae- den wagheii; debact-foeckclijckhcyt van d'andere mcerig.icyt
{telSj nicrkonnende defen af-breuck ghcdooghen.Dcn Rccteut vande Vniuerfiteyt verbiedt ons tc leeren; in teghenmuerfdeel
den Coninghlijckcn Raedt ghebiedt dat wy fouden
teyt,
voortgaen. Wat fal hy hier doen ? hy vcrfint eenen andcrcn vondt:
roept d' Vniuerfiteyt by den anderen, worptop
of de Societeyt voor een lidtdcr feluer foude moghen aaiveert worden. Onder dc
handt, ghelijck hy Medicijn was,
flockt op die van fijne profcllic ( welcker mecftcn deel met
nieuwe ghefintheden in't ftuck des gheloofs befmet wae
ren ) datlc
wcyghcrigh louden vallcn. dus is hetglat afgheflaghen. Hunne mcyninghc was door defen middel
onfe lelfen te fchorten: dan foo die niet tc min haeren ghewoonelijckcn voortgangh en hadden, zijnder naemacls
noch al verfcheyden bcroertcn opghcltaen. Aen thicn
kanten zijn wy van weghe foo vele foo: ten van verfcheydoorver- Jcn
ghcmcyntcn,door thicn Aduocactcn beipronghen ghcwcc& '■ onder dc welcke Pafquier fijne bitterheyt wel foo
trocetfen
veel rooms gaf, dat hy onfen heylighen Vader Ignatius
Thuan. dcrrede
by Luthcro vcrghclijcken, iae oock al euen fchae57'
aende
dclijck
heylighe Kercke achtcn. Doch en hebben
met alle hunne krachten niet
uytghcrccht, de Societeyt
'

ycr

HET IV. BOECK.

LI1DENDE SOCIETEYT. 337

jrtr interim door ordonnantic vanden Raedt in befit
uendc.

blij-

Middcler tijdt foo de ketterije daghelijcks meer aennam, item
heeft de Societeyt oock al meer begonft te lijden. Al 'tquaet vmie
datter in't Rijck ghebcurdc,wierdt ons vande Hugaiotten n"tf'~,

aenghetcghen : fy verioeghen ons uyt Tournon en van
met alle d'andere
Gheeftelijckheyt uyt Apamien ; fy feholden onfe leeringhen en trocken groore opfprake teghen ons uyt het gheval vande moortdaedighe
doodt van Hcnricusdenlll. ende d'oorloghen vanHenricus den I V. fijnen naevolgher. Dit waernemende die
vande Vniuerfiteyt te Parijs, hebben in't iaer m. d. xci v.
d'oudekoeye, die nu dertigh iaeren begrauen lagh, we
derom uyt de gracht ghehaelt, ende het proces teghen onfe
ielfen hernomen. Voor haer pleytede met onghewauen
,

ghehjeken

,

,

mondt den Caluinift Arnaktus , yoor ons den Aduocaet
Duretus een fcherpfinnigh aide daer by heufch ende manierlijck man. Met de partije fpanden aen de Paftoors,
flerckelijck aaidlinghende, teneyndehetuytreycken der
H. Sacramenten aen ons foude verboden worden j maer
en hebben anders niet
opghedaen, als dat men hunne redenen by het oudt proces foude voeghen,om naemaels
daet van t'famen ende ferTcns te handelen. Dit heeft uyt der
maeten onfe vijanden
ghefpeten, die nu voor ghewis hielen datfe ons binnenkorte daghen den voedt fouden lichten: maer niemandt meer als den Prefident Thuanus; den

d'andere Heeren ouerltemt
wel fijnen bitteren aerdt ende onghe»-

welcken fiende dat
heeft

wierdt,
foure ronghe

euen

hy

van

bedwinghen, of moefte daer
fijn' ongunltigheyt aenhanghen,
fegghendc.datdesConinghs leuen foo langh in ghevaer
bleef, als dit proces niet en wierdt ghewefen.
noch

eene

niet konnen

kladde

van

Vv
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HET SEVENSTE CAPITEL.

De

Societeyt njtvordt uyt Vranckrijck ghebannen,
ende <wederom

T

E R

ingheroefien.

wijle defe dinghen met fulckai enift ghedreuen

wierden, ghebeurde daer eene fake de welcke aen
onfe vijanden oorfake ghegeuen heeft om hen ouer ons te

chaflel
den Co-

mngb,

,

vetblijden : welcker waerheyt op dat aen een ieghelijck
kenbaerder zy , fullen die rrecken uyt de Franfche fchrijuers
du Pleix , Pierre Matthieu , Andre Fauin,
, Scipion
Iacques Aug. deThou ende andere, die ons oock partije
ende teghen zijn.
In't iaer m.d.xc v. heeft eenen ionghen onverket, met
naeme lan Chaftel , voor hem
ghenomen den nieuwen
Den*
als hy voor d'eerte Vermoorden.
welcken
Coningh
fte reyle fijnen
foo is defen
binnen
dede
Parijs
ingangh
rabaut onder andere houelinghen mede inghellopen rot
inde Coninghhjcke earner, ende heeft aldaer fijn mes ghetrocken met meyninghe vanden Coningh te hertai. Dan
foo defen, by goeden gheval, d'ecrbiedinghe van fommiPrincen die hem quaemen gheluck bieden met
gheijeke beleeftheyt van diepere onthaelinghe feer minnelijck
ontfingh; is den ftceck op het kaeckf-been aenghekomen,
ende en heeft buyten 'tverlies van eenen tandt voorder
,

{;he
*'
,

deSocu-

teyt

fon-

ae'n'betight,
Hi ft.

lib. i J).

,

gheen merckelijckleedtghedaai. Ditleelijckftuckis terfiondt den Iefuiten (ghelijckfe doch ouer al foet inden
mondt van hunne vijanden zijn ) fonder eenigh ghelaet
van recnc ( a's Thuanus feke
ghetuyght ) aengheteghen.
'tEenigh fondament en reden daer de leughen op fteunde,
was
dat den mooidenaer ouer fes maenden onbegrepen

by
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de
by
Philofophie ghehoordt hadde, fchoon hy federt
inde Rcchrcn ftudcerde : want foo veel fijne belijdenilTe
belanght, daer en is niet eenen van alle de Chronijckfchrijuers ( oock die onfe partije en Hugcnotten zijn ghe
weeft) den welcken meldt dat den mifdaedighen op fijne
fwaerile pijn-banck, des ondervraeghr zijnde, in't alderminfte ons foude befchuldighr.hdbben, dat wyer by forme
van raedt oft
vermaeninghe plichtigh in waeren. Dies niet euenwel
teghenftaende , heeft euen-wel 'tParlament in't felue von- vvordtfe
nilfe, waet mede Chaftel ter doodt verwefen wierdt, def;^""~
Societeyt begrepsn ende de felue als verderffter vande
iongheyt, opruyfter der s;hemeynte, vijande vanden Co
ningh en van 'tRijck, ghebannen. Dry daeghen wierden
ons

,

haergheftclrom Parijs, vijfthienom het heel Rijck te ruyvan lefe
Maiefleyt. Alle haere goederen wierden aengheteeckent om die. in andere goede
wercken te befteden,en bouen al daer by noch op lijf-ftraffe verboden, darrer niemandt fijne kinderen buyten 'slandts
tot onfe fcholen en
moght feynden.Dit vonnilTe is by ande- P«r.
re Parlamenren vernieuwt ende
verkondight,- maer dat van M^chmen, ende dat op pene

,

Toloufe heeft ons door fijn heel beftreck houden llaen , en ric0 iV"
doen bhjucn
Daer en tulTchen wierdt het huys van 1 -■•
Chaftel afgheworpen , en op den grondt eene pyramide, "'J°*
met
opfchrift der fententie, meer tot fehande vande Socie- fbande
ee"e
?Jteyt, als vanden mifdadighen, gheftclt.
Hier hebr ghy nu den rechten text van dat fchroomelijck
r/T^ee^tm
onweer,'twclck een' alghemeyne fchip-brake aen ons door
: doch, is in korten.
heel Vranckrijck fcheen te
^^
aide
met
tijdt ouerghegaen,
blijdfchap verdwenen. Ter- wordt
fiondt begonft het Rijck ons afwefen te gheuoelen. Vele va»haewaerender die nae onfe wederkomftc vcrlanghden, andere 4^^
diefe met der dacdt verfochten,(ommighc oock die opent- gbehan.

dreyghen

Vvi

lijck^''-
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lijck feyden, datfe niet alleen nut, maet oock noodigh in'c
Rijck was. Soo dan Ignatius Armandus is nae Mets ghereyft,om den Coningh te vinden;ende den tijdt der Goede
weke waernemende, heefthem wijt-loopigh,.doch oodtmoedelijckjd'onnoofelheyt der Societeyt voorghehouden.
Den Coningh feer vriendelijck alles aenhoorende heeft.
beuokn darliy fich met P.. Petrus Cotton teParijs foude
laeten vinden, om aldaer van defe fake breederte handelen.
Van dien tijdt af wierdt onfe wederkomfte voor feker ghe
houden. Waer toe den Coningh te Rouanen zijnde het
feet qua
placaet heeft laeten uytgaem'twelck onfevijanden
manieren
ende
in
alle
hebben
ghefocht
lijck ahenomen
vanden om teftooten.. Dus is den Coningh hier ouer verftoorr,,
menighte van fijne houeaZ'e"*h ^ac mctill^edeConinghinneende
raedt-camer van't Patlamentop Kerf-auendt
Ifden linghen
%aedt.
ghetreden. Al waer foo den Prefident op een nieuw fij
nen ouden lul begonft teghen ons op te heffen,ende aenden
Coningh onfe fchaedelijckheyt aen't Rijck ende fijneiv
Staet met fulcke propooften in te flampen, datde Coninghinne met den edeldom daer ouer vry wat beroerr wier
den, ende achterdencken kreghen; heeft den Coningh
voor al fijn' ooghen ten hemel opflaende, met een bly ghelaet, het woorclt met fulck eene verwonderinghe der omftaenders tot lof vande Societeyt voor ons- opghenomen,
dat wy noch kloecker, noch gunftigher Aduocaet en had,

,

,

,

3?ctr-

D^Pldx.
'

ThuaI1US-

KiZh!'
redenen.

den moghen wenfehen. Sij ne reden is terftondt verbreydt,
ende in alle taelen uytghegaen:welcker kortbegrijp uyr de
Hiftorie-fchrijuers van dien tijdt ghetrocken, is als volght.
Ten eerften bedanckre fijne Maiefteyt den Riedt ouet de
forghevan fijn ende des landts welvaeren: ten anderen
verklaerde hy,dat hy den tijdt van acht a neghen iaeren op
alks dat den Prefident voor-hiel,rijpehjck ghclet hadde.
Bouen
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hadde
als
hy
expericntie
iemandt vanden Racdt, en immers (00 veel verltants, dat
hy wel wille wat hem tc doen fiondt; dicf-haluen dat hy
on vcranderli
jck by hem ghciloten hadde de Societeyt uyt
haer ballinghichap wederom in't Rijck in te roepen.
Hier nae begonft hy te weder-legghcn al wat teghen de
Bouen dien dat

niet mindcre

en

Societeyt opghewoipen was: Sy en zijn niet hooueerdigh

>»

Poilfy, noch >»•
vergaederinghe
gheweeft, feydc hy,
hen
maer
vroom aide »
aentijght)
eer-gierigh ( ghclrjckmcn
Wat
naedencken »
hunne
moedigh teghen
wederpartije.
die d'eere felue met eene »
van eer-fucht konnenie gheuen
belbndere belofte uytfluyten? Dat hen de Gheeltehjckheyt »
teghenvak, en is niet vremder, dan of de gheleertheyt ende »
d'onwetenfehap teghen den anderen ftreden. My is kennehjckby ondervindmghc, datfe altoos pattije hebben aen »
waer van d'eerfte de ketters, »•
twee fborten van menfchen
d'andere de Gheeftelijcke van quaedt leuen zijn; rrlaer>*
hierom heb ickfe te meer in weerde. Dat hen de Sorbona verftooten heeft, is
ghefchiedt by ghebreck van kennif- «■
fe: de welcke nu zij nde,.is dies te meer Yerleghen met hun-"
ne
afwefigheyt, hoefe fchijnelijcker fiet, dat haere fcholen »
vergaen, ende niet teghenftaende alle placaetcn van Rae-»
den, de iongheyt euen wel buyten het Rijck nae hunne »
onderwijfinge loopt. Kiefenfe debefte verftanden, daerom »
achr ickfe te meer: tfelue doe ick al mede in den legher en >»
den Raedr,daer ick de vroomfte foldaeten en de bequaem- »
fte mannen toe uytlbecke.Datfe in Vranckrijckzijn.inghe- "
komen foo fy't beft konden ,.hebbenfe ghemeyn met alle >*
andere Ordens, iae met my felue, dic'r ben inghekomen
tbeftc foo ick konde. Dit moctmen immers van hen be-»
lijden , datfe al hun opftel met langhmoedigheyt en
flichtbaerheyt des leuens tot een gosit eynde brenghen. »
inde

van

,

»

,

«

»■

»

V

v

3

Voor-
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Voordcrs de forghe diefe draeghen voor d'onverandcrlijck„
heyr van hunne ordonnantien is een feker teecken datfe
ende blijuen flaen. Van de fchaedelijcke
,> fullen aerden
hen naegheett, en ghelooue ick doch
diemen
,,
leeringhe
Hebbende alle hunne Collegia! iae oock
„ niet met alien.
jjuytghcfbndcne fcherpelijck ondervraeght en vinde'rniet
„ eenen , die
ghetuygheu kan datfe leeren dat gheoorloft
foude zijn de Coninghen te dooden. Barrier, ouer fijn
3,
moortdaedigh ftuck raedt flaende, en heeft ( foo-men wilt
»
fegghen) aen hen niet ghebiecht, iae, dat meer is heeft be„ leden , dat
hy uyt den mondt van eenen Iefuit ghehoort
hadde, dat men fonder doodt-fonde fulcks niet en moght
3, felue in
fijne ghedachten laeten komen Ende of fchoon
33 Chattel iemandt van henlieden
befchuldight hadde des
3, neen (oock inde tormenten;) oft wel datter iemandt van
3> hen
my defen ftceck ghegeuen hadde (dien ick vergheten
ss
hebbe, noch oyt en wil ghedencken, danom den al-mossghenden Godt te dancken ouer de forghe die hy voor
33
mijn leuen ende wel-vaeren draeghr;)foude dan om eenen
33 Iudas alle
d'Apoftelen enom een man alleen de heel ghe33
meynte moeten lijden? 'tis waer,fy zijn op eene befondere
35 maniere door hunne vierde belofte aen den Paus verbon„

,

,

,

,

, >

,

j>

.

,

,

33

dai;

maer

dir ftreckt alleen

tot

de

bekeeringhe der onghe-

loo uigher: buyten de welcke niet en twijfele of fy en fullen
33 alfoo
ghetrouwe zijn inden eedt aen my, als in hunne besslofte aenden Paus ghedaen. Dan, waerom is'r dat mijnen
hier voor-by gaet, en Ichalckelijck vetfwijght
33 Raedt
33
'tghene hen mede-gaet, in't ftuck van Bellarminus, wiens
>3 fehriften tc Roomen loo wel niet en
bcvallcn, om dat hy
als
andere Auteurs,ouer
3> mindete
aenden
wel
Paus,
maght
33

S3
»

de wercklijcke

heerfchappijen gheeft? Datfe de Ligue ghevolght hebben, is hen niet meer iae ( om hunne rechrfinnigheyt)
,

HET IV. BOECK.

LII DENDE SO C I ETE YT.

343
die
als
aen
d'andere,
vcrwijten
nigheyt
by onghc- »
luck van tijden meynden dat iy'twel voor hadden. In 33
toekomcnde tijden fal ickfe met foo vele ionftcn vcrbinden, »
datfe oock ghetrouwer aen my fullen wefen, allfe oyt aen- ,>
de Ligue gheweeft zijn. Wordcnle vanden Coningh van 3>
Spaignen ghebruyckt, niet min en faldcr van my ghefchic- „
den; oft meyntmenmilfchicn dat Vranckrijck van argher 33
condirie 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 >>
voor defen) maer wettclijck by
Coninghlijck placaet in't >>
Rijck ontfanghen worden. Defe eere heeft Godt voor my
bewaert. Zijnfe in mijn ghebiedt gheboren waerom fal »
ick nacdencken van mijn' onderfaeten hebben ? Indien 3>
men
forght datfe mijne raedt-flaeghen aende vijanden 3»
onrdecken fullen ; voor defe vreefe fal ick my verfekeren s>
door voorfichticheyt ende hen niet meer berrouwen,als 3>
ick en wil datfe wcten. Ick hebbe faken van meerder ghe- 5>
wight ghehandelt, ende gheluckighlijck uytghevoerrjende 3>
daerom begheere ick datmen defe in mijne lianden llelle, 33
ende niemandt voorder beforght en zy als om my hier in
te ghelieuen, ende mijnen Coninghlijckai wille dies aen- ,>

) min

tc

3 7

37

,

,

,

3>

gaende te volbrenghen.
Als den Coningh met eene krijghf-vrome welfprekentheyt in defer voeghai alk dcredenen van Harlxus byghebraght,wederleydt, ende mer groote verwonderingh- der
omftaenders ouer fijne vafte memorie, van d'eerftc ror dc
den Race
3»

Jaetfte beantwoordt hadde ; Iieeft den Raedt fijnen fin
ghenoeghfaem verftaen , ende dies nochtans nkt teghenftaende den futfel-boeck ghefochtmetuytftel van dry dae- vlucht,
ghen : binnen de welcke hy alle vlijtigheyt ende middel
heeft voorghewent om de wel-daedt, die hy ons dede, te
vediin-

'"ffy
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vcihinderen. Waer van foo hyonderricht was, heeft den
Pet'5' gheheelen Ra:dt by hern gheroepen, ende met verbolMatth.in
ghentheyt belaft , datfe hen van ftonden aen nae de plaetHenr.iy. <e van 'tParlament fouden
begheuen , ende van daer niet
voor aide at eer fijnen wille volbraght was:
fcheyden,
daer en bouen fchriftelijck gheboden, datfe daer gheene
blaeuwe fleerten oft ongunftighe befpreken en fouden aendm moet hanghen, die fijne gratie eenighfins konden verminderen.
fwichu, Dus hebbenfe aen den Coningh wel moeten ghehoorfae"sJieuyt men' Ende °P ^e(e bilkers is door Henricus den I V.
aenveerd'aenveerdinghe derSocicreyt met ouerftaendesParlaments
dl>>>
te
weghe ghebraght, de welcke niemandt van fijne voorfaeten en hadde konnen verrichten. Meet hebben wy met
een kort
ballinghfchap opghedaen, als wy op den tijdt van
hadden konnen verkrijghen.
iaeren
feftigh
Dit foogheluckighlijck
gheeyndt zijnde den tweeden
Ianuarij des iaers m. DC. iv. heeftmen alle dinghen tot onfe
de pyra- wedercomfle
ghereedt ghemaeckr. De pyramide wiert
ter ae*den
wordt
gheworpen,niet by nachte, ghelijck fommighe,
ofghe- (quanfuys uyt vreefe van oproer) goedt vonden; maer in
■worpen. vo\\zr\
daghe,mits P. Cotton den Coningh met bevallighheyt aenghedient hadde,dathy eenen Coningh des lichts,
Verbrey- ende niet der duyfternifiTen en was. Dus hem niet ghenoefK' oghende met d'oude Collegien weder re e lieu en heefter
der oocieteyt
nieuweby ghefticht, naementlijck te La Flefche, in welcke
,iaef ftadt foo hy fijn' opvoedinghe ontfanghen hadde, heefter
fcbl'f. ons een> Academic ende Collegie gheflelf, in wiens kercke
hy oock belaft heeft datmen fijn hette als eenen eeuwighen pandt ende oorfprongh der liefde, foude begrauen.
Voeght hier nu by, belieuet v, het ingheraken in Bearne, de woon-ftede te Conftantinopelen de menighte der
Collegien, die hy aen ons, oft tot de bekeeringhe vande
Thuan.

c^

..

,
3

""

,

,

,

ketters
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het welvaeren fijner landen
beforght heeft , datter nu vijf Pro-

Turckcn, oft

tot

Vranckrijck (daerder te voren maer dry

worden ; aide fiet dan
wecrdt gheweeft, dat wy met

en wae

of het niet en is de
wat drucks foodanivan een kort ballingh-

ghctclt

,

pijnc
ghe verheffinghe,en met wat lijdens
fchap fulck eene vaftighcydt ende vermcnighvuldinghe
fouden koopen.
HET

ACHTSTE

CAPITEL.

Hoe de Societeyt in Dttytflandt ghelijck-maetigh met
de Catholijcke Religie tvcr<volght > ende drymael

uyt Tranfduanien weriaeght <^v<vordt.

is eens uyt Vranckrijck,maeruyt Duytfe
landt
verdreuen gheweeft. Indien de
fecte van Caluinus alleen daer foo maghtigh was wat
wonder is't,dat ons hierde godtloofeketterijen vand'Aria-

DE Societeyt
menighmael

,

"Dc

ktt-

nen,vandeSacramentarilfen, vanWiclef, vanHus.van Lu- t'/'1"1
ther ende Caluin t'faemen

teghen ons opftaende, foo vele mgi,en
vervolginghen aengedaen hebben? Het foude te langh val- ouerUB
len de kl.eyne aenftooten die wy herwaerts en derwaerts ""tt't ~tt
fonder gheral gheleden hebben te verhaelen heele Co- Duytfu"d,:
ninghnjcken, heele Prouincien ende landen, hebben wy
,

.

,

feftxns verloren , en dat meer als eens. Eerft zijn wy uyt
Tranfiluanien veriaeght, daer nae uyt Bohemen , Hongarijen, Merren-landt,Silefien , ende voorts heel Duytflandt
door fchier in gheduerighe onrufle gheweeft. Soo den
krijgh ftondr, foo fiondt dc Religie , aide dies volghende
de Societeyt. Walfer victoric voor de Catholijcken, foo

nacmfe

aen;waffer ncder-laeghe,foo moeftefe ruymen.
X

x

De

felue
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felue vijanden, die dc heylighe Kercke vervolghden, raftcden voor al de Societeyt aen met blaem ende opfpraken,

fchimp-fchriften ende oproerighe predikatien, met al
fy tot onfe fchaede ende nae-deel konden verdencken.
Wie foude in'rbefonder den gheduerighenftrijdtnu van
hondert iaeren konnen verhaelen ? Onlanghs alleen den
inval van den Coningh van Sweden kan ons ghenoeghmet

wat

faem

leeren, hoe't

in

Duytflandt

oorloghen ghegaen
noch

?

eens

verwoefl

foo dickwils

met

alle die

Hoe vele

Collegie zijnder doen
hoe menighe van d'onfe befchimpt

is.

begrimt ghedoodt en vermoort ghequollen en veriaeght, iae bykans de heele wereldt door verftroyt ghe
weeft ? Wy fullen defe ghefchiedenifle voor de naekomelmghen laeten ende hoogtier van Tranfiluanien beghinen

,

,

,

nen.

Stephanus Bathori tot de kroone van Polen verkofen
wefende , heeft het Prinfdom van Tranfiluanien aen Chriftophorus fijnai broeder ghelaeten. Defen, volghens den
fin ende wille van Stephanus , heeft de Sockteyt in fijne
landen ontbodai , aide te Colofwar een Collegie aide
Academie opgherecht ; iae fommighe van d'onfe re Fayrwar , daer
hy fijn hof hiel , ( ren eynde den ionghen Prince
Sigifmundus fijnen fone van hen onderwefen foude wor
den ) gheroepen : 'twelck hy oock korts daer nae op fijn
dood-beddc aen fijnen edeldom hooghclijck beuolen heeft.
tijdt van Daer-en-tuffehen deCaluiniften met d'Arianen,door haet
cnde nijdr ghedreuen, fpannen t'famen , om defe gheluckimmflen,
ghe beghinfelen nae de doodt van Stephanus te beletten.
Hebben dan den edeldom teghen de Societeyt opghemaeckt , op datfe de Ieftiten als verleyders der iongheydt,
oprechters der vervallene afgoderije , verbreyders des Paufdoms ende der Spaenfcher inquifitie, uyt het landt fouden
ban-

fy

komt

'*

Tr""'
'
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bannen. Dus,om dit hun oprtel,verhacftcn fy den Rijckfdagh , uyt vreefe dat de komllc vanden Cardinael Andreas
Bathori iet moghte verandercn. Wy lactender ons oock ai
mede vinden : worden
ghehoordt , eens in den Raedt en

'

,

anderwerf inde kercke , daer het
was.
Doch te vetgheefs : want 's

Ridderfchap vergaedcrt
andet-dacghs quammer

rcquefle aen den ionghen Prince, waer mede ons balverfocht wierdt op de welcke foo hy andwoorddc dat het teghen alle reden was fijne mceflers, die
tot noch toe
loffclijckenonberifpelijck in fijne prouincien
ghcleeft hadden,teghender Catholijcken verfbcck,ende den
vrijdom vande confeientie, te lande uyt te feynden ; heeft
den Gouuemeur die t'famen het bewint van d'oorloghe
ende der financien hadde,door fijn volck, daer toe uyt gheeene

linghfchap

:

,

,

maeckt, den minderen edeldom foo verre ghebraght en opghcruydr, datfe deCatholijcke Ridders,iae den Prince felue
door

verfcheyden dreyghementen ghedwonghen hebben
requeften t'onderteeckenen.
Dus heeft ons den Cancellicrop Ketf-auendt te houe ghe- wordt
roepai, en nae verhael van't ghene daer ghepalfeett en gheiloten was,voorgehouden, dat wy van felfs aen't tempeeft iaeght,
de

ver-

louden wijeken, ende met onfen uytgangh aen den Prince
fijnen ftaet (die anderflins wanckelbaer fiondt) verfekeren.
Waer van foo den Prince mede de were dede wierdt op
dai Kerf dagh de fententie, foofe vanden haet en nijdtder
kertcren gheraemt was, uytghefproken. Op S.Sreucns dagh op Jinte
dan maken hen d'onfe bereydt om uyt Tranfiluanien ids""""
trecken: maer foo dekouweonghenadigh fel en bittcr,daer
by oock P. Lelefius des Princen meefter fwaerlijck kranck
biddenfe om een weynigh uytftel 'twelck hen afwas
gheflaeghen wordt ghelijck oock alle andere beden , behaluens een openbaer kondfehapvan ghetuyghen, datfe
,

.

,

,

Xx

1

om
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om
gheen' andere reden, als om der Religie wille,door opMen feyt dat
droef roer van't Ridderfchap wierden verfonden
C'en i°nghen Prince ons vertreck foo naeghingh , dat hy
diTrin"den heelen dagh niet en heeft konnen van traenen
ce en der fich
Cathoonthouden; euen-wel moefte hy neffens ons, aen't onweer
met

.

icken,

wjjc|tcn_

'tWelck foo hem docht dat nu wat ouer was , heeft ons
'r Ghene hier in
vier iaeren wederom ingheroepen
derom
fonder aenmerckinghe niet endient voorby ghegaen,is,dat
den Gouuerneur roer-vinck van alles niet alleen het minf/Jf
Annus: fte van ons
goedt , daer hy't op ghemunt hadde niet veren heeft ; maer dadelijck oock van fijnen ftaet afkreghen
ghefet is, ende met groot aenklagh van ontrouwe aen den
Coningh Sigifmundus teghen fijne belofte in onfe uytworpinghe bewefen , eene ralfche doodt noch al eer wy
Argcnr.i vertrocken,gheftoruen. Eenen anderen bel-hamel heeft het
Apolog. naemaels met den fweerde, andere met andere onghcluckicaP- ' 5phe dooden, datfe teghen ons aengheftek hadden , moeten
befueren.
Nae dat wy nu wederom in't iaer 1591.111 Tranfiluanien
ghetreden, ende, by verlof vanden ghemeynen Rijckfdagh
naemaels beveftight zijnde, in goeden doen waeren is het
tweede onweer, alfoo fchroomelijc als het eerfte,teghen de
Catholijcke Religie, ende teghen ons opgherefen. Sigif
mundus hadde Tranfiluanien aen den Keyfer ouerghelaeten :
teghen defen waeren d'inwonders onder het beleydt
van eenen Ariaenfehcn veldt-heer
Moyfes die met Turckfche ende Tartarifche maght in't landt ghevalkn was opIbid.
ghellaen. P. loannes Argenta ghetuyght,dat tulTchen hem
ende de borghers van Colofwar by verdragh onderfproken
was
dat fylieden de ftadt aen hem ende hy t'andere fijde
't Collegie aen hen te plunderen , ende de Iefuiten nae been we-

nae

.

w

,

^'"'

,

,

,

,

,

,

,

,

liefte
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voor ds
oft
tc dooden, foude
Soo
veriaeghcn
ghe- tvveede
gheucn.
feyt,foo ghedaen. Dc ftadt wort ghclcuert,het Collegie ghe- reyfe
plundert , dc kercke tot de fondamenten toe afgheworpen, weder
om verdelcholcn vcrwoeit,dc Patres veriacght; Emmanuel Niger dreuen,
ccncn van die vcrmoort, eenen andcren met naem Georgius
Bartholick ouer doodt ghewondt. Dit alles met fulck eene
wrecthcyt aengaende, dat deTurcken felue verflaghen aide
lieftc

te

verbaeft ltonden.
Doch

fiet,

hoe het

met

den tyran

en

fijne dienaers

af-

ghcloopen is ; op min als een maendt nae dit treur-fpel is
deien Moyfes inden flagh ghebleuen dien Schoutcth en
rechter die het accoort met hem aenghegaen hadde aen
de galghe ghchanghen ; de Societeyt wederom met eere
derom
ende blijdfchap der borgherije inghehaelt, de Prochiegheroe
kercke aen ons ende deCatholijcken gheiont, d'Ariaenfche pen;
Minifters alle-gader tot een toe verftouen.Doch defe rufle
en heeft niet
langhet gheduert als'raen Srephanus Bockay
belieft heeft. Soo defen twecden tyran in't landt ghevallen
was
hebben de ketters voot de derde reyfe hun hodfdt te
de
ghen Catholijcke Religie ende de Societeyt opghefteken en de fake foo verre ghebraght datter nu op den
landt-dagh ons ballinghfchap ghefloten was. Maer als
,

,

,

,

en we

,

,

,

,

Argenta op den feluen de Societeyt foo kloeckelijck
verweyrde, datter niemandt vande partije derrede teghen
aenkanten is 'tgheraemt vohnilfe ghefcheurt ende wy
voor dien tijdt
beveftight gheweeft. Bockay, aen wie dit
heeft voor alfdan fijnen room bedwonfeurdc
grootelijck
:
maer niet
ghen
langh daer nae gheweldigher uytghePater

,

,

,

vrochr als hy nu maghtisher gheworden fonder eenigh
voor de
ouerftaen vanden Raedt op fijn eyghen credit de Societeyt Aerde
voor 'tlaetfte 'theel landt
uytghedreuen hecft. Waer van hy reyfe
feluen
den
loon met fijnen voorfaet Moyfes binnen verfonfchier
den.
'tverXx j
,

,

m

1
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van den feluen tijdt
ontfbngh, als hy binnen
smaendts vande fijne door langhfaera vcrghift, foomen
vermoeyt , om hals ghebraght is. Daer was hope dat met
fijne doodt dit onweer foude ouer gaen , dan Sigifmundus

'tverloop

die hem in't Prinfdom volghde , heeft niet teghenllaende de voorfprake van den Arch fhertoghe Mat
thias , aide d'onweder-legghelijcke verweyringhe van
P. Argenta , door oproerighe gheeften foo veel te
weghe
ghebraght, dat ons goedt , daer hy fijnen tandt nu op ghewet hadde, befchteuen , ende
wylieden voor altoos fouden
Rakocius

,

blijuen ghelijck wy waeren, verfonden, Teghen dit ghewelt, oft fchoon de weynighe Catholijcke Princen en Hee
ren luttel vermoghren,hebbenfe nochraus
openbaer proteft
van hunne
onwilligheydt ghedaen, ende verklaert, datfe in
onfe banninghe gheen content en droeghen. Rakocius, 'tzy
om de fake te vcrfoeten,
'tzy (dat waetichijiielijcker isjdoor
Godts bcfondereghehenghenilfe, heeft defe ghetuyghenilfe
aen de
waerheydt ghegheuen dat de Tatrts mandtSocitttyt
JESV goede mat Tvttr dight mdttntn Tvatrtn, dt Tvtlcke mch om
mifidaedt, noch om eenighe hunne fihuldt, matr allttn by me fioeck
en
aendnnghen man die man d'andere Rtltgit uyt bun gotdt
ende hit landt ghtfiet, ende elders mer dreuen Tvierden Op defe
maniere is her in Tranfiluanien afgheloopen; niet veel beter
inde Rijcken vande welcke wy in't volghende Capitel
fullen fprekai.
.

Argenta
Apoh».

,

,

.

,
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HET NEGHENSTE CAPITEL.

Hoc de Societeyt uyt Bemen,

Hongarijen, Merrenlandt,Silcfien,ende uyt Riga in Lithau<ruweaver
-

dreuen is.

'eerste ttoubclen

D lijcke Religie zijn

van

Hongarijen teghen de Catho

oproerigh vcrbondt van
Bilchoppen en Priefters verBockay
moorr, d'autaercn ghefchcnt,de kercken en cloolters in affchen gheleght, alle godtlijcke en menfchclijcke rcchten
met de voeten
ghetreden wierden,hoe konde daer de Socie
? Euen-wel foo ille noch tc
ftandt
houden
teyt
Zagabrien
ontftaen

.

Daer

uyt het

dc

door de Croaten , en te Lints door d'Ooftenrijckfche Vorften,en toedoen vanden Keyfet Matthias blijucn ftaen.Niet
foo in Bemen, Menen- landt* Silefien, daer de rafernije der
ketters ghelijck een Griecks vier aennemende d'onfe d'een
voor, d'ander nae deden verfchuyuen. Aliinen fchreef het Iul< Belachthienfte iaet van defe loopende eeuwe, hebben d'Euangelifche Standen te Praeg eene vergaederinghe ghehou- Ub.z.
den , de welcke gheduerende zijn fy ghewapender handt
op't flot ghekomen , ende hebben nae een onghepacyigh
ghetier den Prefident Slabata met noch andere Godrs aide
des Keyfers ghetrouwe dienaers van bouen neder in eenen
diepen afgrondt ter venfteren uyt gheworpen. Naefulck°e Soeen
feyt , wie wacrender naerder om aen te flaen, als de Ie- ""'/r^c
fuiten? doch men heeft ghenaedigher met hen ghehandek. uyt Beghe
'tWas den rebellen ghenoegh dat wy uyt hun ooghen fouden zijn , en fylieden daer-en-tuffchen meefter van ons1"
goedt moghten blijuen. Dus befetten fy ftracks het Colle
gie met foldaten y ende fchrijuen het beworp van onfe ban,

ffk^m'

"ten
'

-
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dat de Iefuiten oorfprongh
ninghe:
zijnde van alle quaele, fonder uytftel heel Bemen fouden
ruymen : op pene van als vijanden des Rijcks ghefttaft te
worden foo wie van hcnlieden daer in foude keeren oft
van die wederom in te
willighen inden Raedt foude derren handelcn. Soo hebben
wy dan Bemen verlaten ; maer
voor een
weynigh tijdts alleen. De victorie van Praeg,
en de
goedertiercntheydt vanden Keyfer Ferdinandus en
heefter ons niet alleen weder inghebraght, maer oock met
de
bedieninghe vande Vniuerfiteyt aide vermeerderinghe
wiens inhoudt

was

,

,

,

,

,

,

verfcheyden Collegien vereert.
Niet langh daer nae is 'tfelue vier inHongeren met
ghebrandt teghen ons onfteken ende d'alfchen tot
ghclijcken
l'fkiffi Merren-landt
toe
ouerghevloghcn. Wy lieten ons voorlcrene^n
Merren- flaen dat
immers
re Brun
wy
buyten de paelen van Beneerflaen
; maer de brandtmen3
gheruftelijckmoghten
iidfus
van

van

,

,

1. }.

brieuen hebben ons hier al mede achterhaelt, uyt reden dat
ftanden voor alfdan goedt vonden , dat
Merren-landr dies aengaende onder Bemen begrepen was.

d'Euangelifche

ende of her loo niet .en waere, hebben in alien
nieuw ban-fchrift in't iaer neghenthien op den feften

gheval

laten uytgaen

een

Mey

'twelck ons twee daghen daer nae op Hemel-vaert-auendt wierdt aenghedient. De Patres mer hun
noen-mael befigh, worden tot een toe allegaeder van tafel
by de Commilfarilfen ontboden : voor de welcke nu ftaende, wordt het placaet aen eenen uyttoeper ghegheuen die
den inhoudt des felfs met luyde kele in't midden van't moetwilligh ghepuffel uytkraeyende, begonft te roepen, dat wy
van flonden aen de fleutels vande kercke en van't
huys
fouden ouergheuen ende op ftaenden voct de ftadt, end:
binnen dry daehen op lijf- ftraffe 'rheel landt uytgaen. Dit
:

,

,

aIdusverkondighr,ecnvandeCommilTarineiieenevoordere
ver-
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wille der Heeren doendc, laet wetai,
dat wy van alfdoen af van alle recht van goedinghe vervallcn waeren. Waer op foo in teghcndeel P. Rector hem

verklaringhc vanden

nacdcmael de Societeyt van
alle dc Standen t'femen in't Rijck aenveert was, den Euangeliichen alleen als bouen hun maght zijnde, niet toe en
fiondt dc feluc,namentlijck louder fchuldt,daer uyt te ban
uen ; hebben ccnpacrhjck ghcandwootdt, datfe niet eenen
voct van daer en wilden vcrfettcn
voor datfe ons hadden
fien uyttrccken. Dus hebben dc Patres fonder voorder "V tBr""'
noodtdruft van eetwaer, hunne mantels moeten nemen,
ende met groote droetlicydt der Catholijcken,de ftadt ruymen. Nauwelijck warenfe buyten de poorten, alller eenen
grooten brandt van binnen onftack:hier beghint terftondt
het grauw re roepen dat de Iefuiten de flichters daer af
waren; dieshalucn worden van eenighe ruyrerije en voetvolck vervolght,en als ondadighe brandt-ftichters te ftadt
waerts wederom
inghetrocken.Dochonfchuldigh bevonden, hebbender dien aucndr,ende den volghendcn Hemelvaert-dagh onverhindert (hoe wel in bewaernilfe ) moghen
bhjuen en d: H. Sacramenten voor het laetfte den Catholijcken uytreycken. 's Anderen daeghs wordenfe voor dc
Heeren ontboden ende buyten meyninghe beleefdelijck
onthaelt : 'twas voor en nae al Hjeren Iefuiten , dat men
hoorde ; men verklaerdc opcntlijck datfe gheene fchuldt in
den brandt en hadden, men gaf hen oorlof vanden huyfraedt oft door getrouwc vrienden tc vcrkoop;n, ottwegh

kloeckclijckbcfchcydde, dat,
,

-

,

,

-

,

,

,

te

fchcncken,oft

oock mede

te

voeren, iae oock

waghens rot

de reyfe. Maer als wy eene ghctuygheniffe van onfe onfchuldt vcrfochten, en kreghen gheen' andere andwoorde,
dan dat ons de bewefene belcel thcydr en eerlijcke uytfeyndinghe ghenoeghfaem moeltc wefen , tot foodaenighc
Yy
ghetuy,
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ghetuyghenilTe.

Hier op

vertiocken.

zijn wy

dan in Hike

nae

Ween

en fchier op den feluen
dagh zijn
van Olmuts
ghefet, 'twelck
Collegie
Wy
met
vier-en-tachentigh perfbonen bemandt, nu tweeheel
uyt
en-feftigh iaeren gheltaai hadde. Van ghelijcken is in Sisuefien, fehen
ghebcurt,daer wy ouer al in't felue iaer uyt gheen'
andere reden als enckelai haet der Catholijcke Religie op
verbeurte vanden hals ghebannen zijn.
In Lithauwe hebben die van Riga af mede aengheftaen:
«yt Riga
in Lide vervolginghe is vande kettetiche Predicanten teghen
Mtvv- ons t'laemen ende den
Magiftraet (die voor ons fiondt)
verweckt gheweeft, ende metdeghewoonlijckcwaerheyt

Op dcfelue maniere,

uyt 01muu,

uvt

,

Jat fehoon

'

hunnen woorden-dienft, tot valfche ghetuyghen toe
diefe hadden opghemaeckt om ons van mifdaedt tebetichten. 'tGheboefte der ftadt was alreede foo
op de Parers ghebetai, datrer nianandt oock by daghe
meer fonder
perijckel van fijn leuen ai derrede ouer ftraten
gaen. Hier wierden hen de vuyften daer de ftocken ende
roers
voorghehouden, met de welcke men hen dreyghde
re dooden. 'tLaien alleen aide
d'autoriteyt vanden Co
hiel
ons flaen : want foo faen defe der
ningh Stephanus
wereldr, met groot naedeel vande Catholijcke Religie,
ouerleden is, vergaderen de ketters eenen opftal van hunne
ghefinde : waer in voor alle raedt-flaginghe ghefloten
wordt dat, indien de Iefuiten van felfs en vrywilligh niet
en wilden
uyt Riga vertrecken , men die met ghewelt
daer uyt foude verdrijuen. De mare hier van was qualijck
onder 'tvolcfc ghekomen , of het ghefpuys der ftraeten met
bijlen en kap-meffcn ghewapent, doet eenen inval in onfe
kercke, fehendt de beelden,breeckt d'autaeren, rooft het al.
Sy lieten hen voorltaen,datfemet het Collegie vande Iefui
van

ghebraght,

,

ten
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de heele Catholijcke
Religie verdruckt hadden. Gheduerende den nacht , wierden wy met ftcrckewacht in
onfe wooninghe befet , tot dat wy 'sanderen dacghs met
veel verwijts ende fchimpens de ftadt uyt moeften : waer
ouet de kettcrs en
d'ongunftighc met 'tgheluydt vande
klocken , en andere teeckenen van blijdlchap fulck' eene
triomphe maeckten, als of daer eene groote victorie had
de behaclt gheweeft. Twee iaeren duerde dit ballinghfehap, de Minifters hun belle altoos doende om'tkhiete. daerfe
verlenghen; dan den Coningh Sigifmundus iffer tuffchenvve<lerbeyden ghekomen, ende heeft de Societeyt met meerder' ""e'p£ £
eere in haer oude
plaetfe gheftelt.
ten

HET

Vande
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laferinghen teghen
haer

eerfte

den adel

fijnen

de Societeytgheducrende
eeu^vme.

draeghen op dc tijtels
by fijne voorouders ghcwonnen, waerom foude'tons ongheoorloft zijn,eene lfjfte
van alle de
lafteringhen tc maken die teghen de Societeyt
gheduerende haere eerfte eeuwe opgheworpen zijnde, aen
de felue maet tot meerderen lof ende glorie ghedient en
hebben? Onfe naekomclinghen en fullen'r hen niet fchaemen datmen ons met
menighte van leughenen beticht
heeft, alife daer by fien, dat de Societeyt ghelijck een' 011bcwcghclijcke ftcentotfe, in't midden van de tempeeften
die haer fochren tc ouerweldighen, altoos is blijuen llaen.
Voorwaer 'twate lichtcr alle de zee-baeren aide golucn tc
®"!''f>e~
tcllen, als dc leughenen diemen teghen ons vcrfint heeft. „„,,!„„
Wattcr van den beghinne afde Iefuiten maer eenighfins aen teghen de

Magh
en

heerlijcke

roem

naemen

,

Yy

X

€nSec,ereyt,
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en

dat wierdt

ghingh,

fchandelijck ghcblaemt

Onfen

.

Vader ende inftelder voor al, den naem vande Societeyt
Iesv, oos habijt, onfe rcghels onfe maniere van hande-

H.

,

kn

,

leerai

fmallen

,

predickai. Niet

en

ificr, daer

Den naem,

is

niet

wat

op

te

ende hooende fonder

gheweeft.
veerdigh; 'thabijt, was te ghemackelijck
flrenghigheyt;. de maniere van handekn, polkijck, valfch
ende bedrieghelijck; deleeringhe,half ketterfch; de fcholen,
debederfteniife der iongheyt ; de fermoonen oproervan
ck ghemeynre ; iae eene fchooiie aermoede, daer de huyfen
foo groor, de kercken foo koftehjek ,d'autaeren foo rijekelijck vcrciert zijn ; woiidcrkjcke foorce van beloften, die
heden binden, ende morghen ontdaen worden. In't korr„
alles vol bedrogh ende gheveynftheyt onder den deck-man
tel van wetenfehap ende deught. Ende of het miftchien
niet al waerachrigh en is,ctatmen den Iefuiten opleght,immers 'tis al te klaer, datfe
ghkrigh ghemackelijck, trots.
ende hooveerdigh zijn.
\yz[c ende hondert dierghehjeke lafteringhenhoe dicken

was te trots
,

,

,

van ver-

vveder-

w^s z'jn'fe beandwoordt

van

leght.

ferus, Contzen, Garaflus,

Forerus , Schondonchus

P.Richeome, Argenta, Gret,

Cofte-

rus, Scribani ende

menighe andere ? hoe dickwils van
Francifcus Montanus, Montholon, Sreuaitius voorvechrers der
waerheyt? iae hoe dickwils van Coninghen ende
Princen felue, van Bifehoppen, Cardinaelen ende Paufen,
die onfeonnoolelhcyt hebben vcrweyrt? Indiender noch
tans iemandt fich
verwonderde,datter fommighe verflandighc mannen fomwijlen iet van defe beufelen ghelooft
hebben j die moet het voor veel wonderlijcker achtcn, dat
de ghenc die alles foo ncerftighlijck van
buyren en van binncn door-fniirfelt hebben, ten
tijde van hondert iaeren
gheducrende niet en hebben konnen vinden oft bybrcnghen,
,

.

,

\.
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^
fulck
eerte
de
dat
blijekcri
ghen,
Societey*
ichacdclijckc fecte was, alllc riepen. Dat hy eerts aenfi'c
hoc dc Societeyt nu hondert iaeren langh tuffchen haet
en
licrdc, tu lichen gunfte en ongnnfte, van verfcheyden
ghefintheden, ghelijck inccn wcegh-fchaet hanghende, van
uyt foude

waer

d'ecne tot den heme! toe gheprefctl , van d'andere veracht
en tot in den
afgrondt der. hcllen verdruekc wordende,
niet alleen in haer gheheel is blijuen ftaen , maet oock foo
wondcrcn voort-gangh t'allc kanten ghedaen heeft. En is't
nierghelijck'er van onfen Saligh-maker, al op eenen tij'dr,
fommighe fey den: .Quta bonus tfl , 'tis ttn gotdt mtnfech ; ah- loan. -.
dcre : felon, fed fieducit turbas, Necn, t'is etnen merley der ende
hedriegher'i Hoe wiltmcn't met de menfchen maeckch'?Niet
en infer foo
heyligh of ten wordt gh'elafterf. 'tEn is va'n
noch
van ghifteren nier, datmen verkeerdehjek
heden,
aende godrvruchtigneyt ende godtfdienftigheyt den naem
van dwaefe
fuperftitie,acn'de Chriftelijcke ootmoedigheyt
dien van kleynhertigheyt , aen de voorfichtighcyt dien van

arghliftigheyr,aendc befcheydentheytdien van gheueynft- Dff'1heyr,ghegeuen heeft. Hoe dickwils heeftmen ni't bcghinfel^,,^/,

de H. Kercke, de Chri Irene P-eligie voor erne nuuTvtyn<vAss
boofe ende fechaedelijckcfeiperfiitie ghefeholdcn ? Wat fcharY- Cbrtfede is't dan , dat ons de kettcrs de felue naemen gheuen?»r»,
Hoe dickrvilsi' tzijn de woorden van den gheleerden Ter-TacKUS
tullianus) hebben fey een Chriiten mtnfech allien om dat hy Chri- ton*'jn
fien Tvas, gheacht als plichtigh man alle boosheyt ? als mijandt Neron.
man de\'
man de Godcrt, man de Keyfers
man dc fomnghtn
van

,

,

j

■

r j

goede jeden
lijckmen van
,

tat man

i

ri

deganfebe

,

natuere?

r

tn

•

»

■

is t met

11

al

de Iefuiten heeft gheroepen? dat fy vijanden
Godts waeren, moorders vande Coninghen ende Princen,,
bcdcrffeniffe ende verwoeftinghe vande Vniuerfitcyten,
oucttrcders van alle godtlijcke ende wereldijcke werten?

Yy

j

In

ghe- j0„

Heb-

,

AP°c

u
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Hebben niet eertijts de Heydenen , om hunnen haet tc
verfchoonen (nae het fchrijuen vanden feluen Auteut) den
Chtiftenen opgheleght datfe oorfiakt man allt quaedt ende

ongheval Tvaeren} Hadde dtn Tibtr atn d'ttnt fijdi met ouerloop
fchatdt gbtdatn, d'andtn dt riuurt Ntlttsfijnt mruchtbatre
Tvatttr
inghehouden: Tvas daer trgtns atrd-btuinght, honghtr,
de letuTvm,
kommtr,
ttrflondt riepmen, De Christwtn
ptfit,
atn

tn

nae

Heeft het daer niet oock alfoo in
defe eerfte eeuwe met dc Societeyt ghegaen? Was Duytflandt doot oorloghe verwoeft.wasVranckrijck inde wapenen,hadde Portugael fijnen Coningh verloren,was Tran
ende van het ghelooue afghefiluanien vanden
om

mtrficbturt tt Tvordtn.

Keyfer

weken, waeren deCatholijcken

in

Enghelandt vervolght;

Schotlandt oft Polen in roer, ons Nederlandt in troubelen; heeftmen niet gheroepen , Iefuiten uyr, als oft wy
d'eenigheoorfake van alle defe ellenden gheweeft hadden.
'rls, ghelijck eenen fekeren Schrijuer feydt: 'tZijnde lefuitcllj jjg ^e doofe van Pandora (daer de Poe'ten af verfieren)
hebben open ghedaen, ende de fieckte, oorloghe, pefte,
dieten-tijdt, afle quaedt inde werelt inghelaeten, oock dry
hondert iaeren eerfe te vinden waeren. Ende dit meynenfc, dat onnoodigh is van te doen blijeken 'tis ghenoegh
datmen 't foo feydt. Ghelijck eertijdts den naem van
Chriften ghdioeghfaem was om alle ftrarren verdicnt
tc hebben, alfoo nu den naem van Ieliiit is ghenoegh om
voor oorfakc van alle quaedt ende ftraf-wcerdigh ghehou
den te worden. De Heydenen ghebruyckten den naem
van Chriften als eene vervloeckinghe: van
ghelijcken onfe
ketters den naem vande Ieiuiten. Iae foo verre is defen luft
van onste fchekten ghekomen, dat, ghelijckmen eertijts
de Chtiftenen voot tooueraers hiel affoo oock nu van de
Iefuiten gheleydt heeft, datfe vande toouerije eene vrije
was

Montholon Mai-

b°afrac4.

,

,

konitc
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konftc macckten ehde de felue aen hunne Nouitien leerden.Kan dc booshcyt wel hooghcr klimmen?
Maer wat valt hier, nae
d'exempclcn van onfen Saligh- i*e*chter
f
foo
eer
te
? Si
vctwondercn
maker,
p.tnmfamiltas Bielzt,

fT"s*~

hub muautrunl, quantb
magis domesluos litu ? Hebben fy den felue.
March.
mader des huyf-gh.fin Beelzebub
ghthut.n , hoe meel te meer
fijne huyfighenoten? Den Sone Godts, die opperfle wijsheyt, 10i*"

heeft de valfche befchuldinghe niet moghen ontgaen.
Hy hadde aen den Keyfer den cijnf-penningh doen betaelen, aide felue oock betaek-, nochtans wordt hy befchuldight als of hy fulcks hadde beletende verboden. Hy ontliep ende verltack fich alfmen hem Coningh wilde inaen

ken

; en

wordt

euai

wel ouerftreden dat

Rijcke gheftaen hadde. Hy was ghekomen

hy

nae

het

den peys
tuffchen Godt ende de menfchen te middelen ; en dies niet
teghenftaende, feytmen dat hy oproer verweckte. Hy
hadde ontallijckemirakelen ghedaen , ende veleduyuelen
uyrgheiaeghr; en voor fnnen loon wordt hy voor eenen
quaet-doenderen tooveracr ghefcholdai, die met den duyuel omghingh , aide felue vanden boofen vijandt befeten was. Hy leerde met wootden ende wercken alle
maetigheyt ende ghefehickthey t ; ende en wordt des niet
te min voor eenen dronckaert ende
fuyper ghehouden.
Hy dede deught 3en een ieghelijck; en met alle fijne weldaedt, wotdt hytuflchen twee moordenaers ghecruyll.
Hy quam den menfchen het eeuwigh leuen gheuen ; ende
dit al onvermindert,fterfteene feer
pijnclijckeen fchandelijcke doodt. Wat wonder ist dan dat de Societeyt foo
om

bkterlijck ghehaer, gheblaemt, beloghen en vervolght
wotdt? Saligh zjjt ghy feyde Chriflus aen fijne difcipelen, Mattft.
alfmen V Vermaledijdt en merVolght, ende alle quaedt teghen <m- j'
lieden fight lughende o.n mijnen Tville. Verblijdt m, en merhe ught
,

"

,

"
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heugbt t>, Tvant uTvtn loon if feer groot mde hemtltn: Tvant alfoo
hebbenfe de Tropheten merTralght die moor m gheTveesl zijn.
alle
Alfoo hebbenfe vervolght ende met de felue fcheldinheticht in tnjnnen tijdt de Fondateurs van alle
temsvm ?'ien

en

,

,

,

den H- Beiiedi#:us , Norbertus , Dominicus,
Francifcus, ghelijck uyt den H- Thomas van Aquinen
ende Bonauentura breeder by onfen Gretkrus te lefeu k.
Doch om den mondt aen fommighe onghefinde te
ftoppeji , die op het onbehootiijek ghekraey oock van

d'Ordens

Ordens,

,

eenighe Gheeftelijckheydt hunne tonghe vry wat t'onbe,
fchcydclijck teghen de waerheyt rocren,verfegghende datfe

Dry

be- weten

ende niet

en wetcn

,

om ons met

den

naem van

ende hoovcerdigheyr by de gheteghen de meynte te laecken; fal de penne wat ruymer hfer in laeten
societeyt
defe lafteringhen in't befonder te wederlegt om
'tGact
om moftaett , en alle de wcteldt wilt het
vveda- ghen.
doch foo hebben dat de Iefuiten begheerlijck ende riick
Ught,
d'eerllc, zijn, ende cuenwel(wie het lief oft leedt zy)foo bekennenfe
datfe
allegader foo wel vijanden als vrienden, dat op hun leuen
inT'ci n'et en va^ tc fegg'"*en- Hoe kan dit t'famen flaen , daer de
begheerlijckheyt nae 'tfegghen vanden H. Apoftel, dt Tvorttl
1. Tim. 6.
rvm djje
qUaecit ;j? waer blijft dan d'onderhoudinghe van
de belofte van acrmoede? Oft kanmen , fonder foade, met
verlaetinghe van fijn eyghen goedt, aenden eenen kant
aermocde aen Godt bclouen , ende aenden anderen met
cenen onblufehelijckcn dorft ( foomen ons nae
gheeft) nae
njekdommen en groore fchatten trachten? Voorwaer, die
dit met cenen onpartijdighcn fin wik oordeclen, fal bcvinden datmen groor onghelijck doet aen foo vele Herroghen, Princen en Grauen , die nu bciaert zijnde ( ick lacte
itacn van ontalhjcke dierghehjeke ionghelinghen ) de So
cieteyt verkoren, ende in dc felue tot den laetilen toe volhcrdc

"u'men ghferigheyt gheniack
,

fpe(en

,

his

'

,
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hcrdt hebben. Zijn dele dan alle mede foo flccht oft vcrblmdt gheweeft, datfe hunne groote middelen, diefe met
goede conlcicntic moghtcn bhjuen befitten, om de liefde
Godts vcrlactcndc, den deck-mantel van ons habijt heb
ben willen tot ghierighcyt mif-bruycken , om eens anders
goedt mctbclwaemilfe van hunne fielen en pcrijckclvan
d'ecuwighe verdoemenilic re beghecren? Doch om nacrdcr aen den grondt van defen achtcr-klap te komen, waer
by blijckt doch defe onfebegheerhjekheyr ? waer invertoontfe haer ? Is't inde onvetgoldc ghedienftighcyt van

Milfen, prcdikaticn, kifen, biechten, begraeffcnilfcn, iaerghctijden? voor de welcke d'andere Ordens, oock die proreftie vande volmaccktlte aermoede maken , haer laeten
betaclen, ende de Societeyt door verbot van haere Confti
met eenemijte en
magh ontfanghen. Zijn wy foo
begheerlijck, wacrom laeten wy defe profij ten vaeren, die
vry wat veel 'siaers inbrcnghen, ende groot onderftandt
aen
fommighe cloofters doen ? Is't inde befondere belofte
die de Profeflen allcgaeder doen, van nu noch immermeer te
ghedooghen, dat d'aermoede van de Societeyt ruy-

tutien

mer

foude worden? Waer

toe

dees

belofte, is't dat

wy damid

ghelijcks rijekeren rijeker willen zijn ? hanghenwy

vlaflchcn bacrdt aen, om ons feluen nil
ceuwighen daghe al ftreclcnde re bedrieghen ? 'rls,
feght ghy, in't groot inkomen dat de Collegien hebben,
inden collelijckcn bouw van kercken en huylcn, in't ver
fcheyden cieract van goudt en filucr-wcrck, en allerhande
flofteder feluer. Ick foiute met een woordr hier op mogen
fchien Gode

eenen

en ten

andwoorden, dat ten hooghften hier uyr ghefpeurt magh
worden de mildthcydt vande goede hcrten, die ons fulcks
gunncn en ghcuen,maet niet onfe begheerhjekhcyt. Ghe
lijck oock al mede uytdc teftamentcn,die ondcr-uilfchen
Z

z

.

aen
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ghemaeckt worden, niet voordcrs ghefloten en
kan worden, dan dar wy viienden hebben, die onfen noot
vrywillighhjck voorkomen.
Hoe tn
Dan ick fal defe fake wat nauwer bedieden,om aen een
vv"f, ieder te voldoen. 'tis waer dat , fchoon de Profel-huyfen
deCoiie- gheen inkomen noch van landen , noch van huyfen, noch
gien der yan renten, noch van eenighe fondatien ( hoedacnigh die
ooc^ z'in ) mog'iei1 hebben ; de Collegien nochtans de
felue metter daet ghenieten. Maer dit en ftrijdt met de
Religieufc aermoede niet, ghelijck de Theologanten weten , voor foo veel daer gheenen eyghendoin van befonder
ghebruyck en zy; waer van de Sociereyr alfoo vry is , nie
mandt te nae ghefptoken , als eenighe Religie inde werekr
noch ai kan eaiigh naedencken van ghierigheyt gheuen,
voor foo veel de middelen binncn dc paelen blijuen van
de rcdelijcke noodtdruft,en gheen' ouertollighe forghe bevonden en wort omde felue te vermecrclcren. Of wy hier
in fame hebben, dat ltelle ick ten vonnifle van alle die ons
kennen,ende weten datter niet een Collegie in onfe Nederduytfehe Prouincie en is, of het fleeckt in groote fchulden,
noch eenigh huys oft wooninghe dat fijne perlbonen fon
der voordere belaltinghc kan onderhouden. Die verftandt
hebbai vanhuyfhouden,en werenwat daer totdenkoft,
aen ons

t'l'fn'

klcedinghe, lijnwaet, vier, lichr, huyfraedr, boecken,
kercke, reyf-gheldt, gaften, medicijnen reparatien, &c.
voor foo vele
perfoonen noodigh is, fullen nier konnen
dat
wy met foo weynigh, als wy onbclaft hebghcloouen,
,

ben,konnen toekomen. Dan d'aelmoclfen, Godt lof, ende
de voorfichtighcytdieden al-gemeynen Vader der acrmen
voor de fijne
draeghr, vervullen herwaerts en derwaerts
onfe behoeftigheyt, ende maken dat aen foo vele treffelijcke ende wcl-gheboren mannen, het fober en ghewoonlijck
onder-
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ondcrhoudt van de Societeyt niet en ontbrekc. Voordcr
foo magh ick met dc wacrhcyt fegghen datter meer als
ecu cloofter in Neder- landt
is, 'twelck alleen mcetder in—
komen heeft voor een ghetal min als van vcertigh perfoonen, als alle de Collegien ende huyfen van onfe Prouincic
t'famen tot ondcrhoudt van bouen de acht hondert koppen. Waer roc dan foo gheroepen teghen onfe rijekdommen ende
beghecrlijckhcydt, daer wy ouer al in noodt
zijn, noch bouen den fobcren koft en noodigh ondcrhoudt
iet en verfoccken? Voor 'tlaetlte, ick gae my hier in uyt, op
het fegghen vande uytghefondene lelfs onder de welcke
foo al fommighe Profeflen en Recteurs mede zijn, die
langh in ofheien gheweeft hebben , ende deshalucn den
tijdclijcken ftaet der huyfen en Collegien wel kennen;
nochtans niemandt tot noch toe { hoe af-keerigh daer oock
eenighe van ons zijn ) en is onder hen ghevonden, diede
,

,

Ieiuiten

van

heyt, als
tuyghen.

foodaenigherijekdommen ende begheerlijcknaegheeft, heeft konnen ouer-

hen de wereldt

Wat den bouw

Princen

van

kercken

en

huyfen belanght, die1/""*'"'

Republijckcn, oft oock aelmoelfen det ^mmer
gheloouigher koftchjek opghetimmert en verciert wor- %>•<%»
den; wie kan dien laecken fonder onghelijck te doen aen e""*J-

van

Godr

en aen

ner eere

daer

en

de

goede henen

toe

befteden? Daer

,

die hunne middelen t'fijzijnder foo vele, die hun

goedr, oh in ontucht doordtonckenfehap en hoererije vertecren, oft inde ijdelhcyt der wereldt door prachr van ftaet
cnklcedinghe verquiftcn, oft oock aen ketters en ongodtlijckc crfghenaemen maken ; ende al doenfe quaelijck en
lijden fchier van niemandt opfprakcjwaerom en fullen dan
de godtvruchtighe het hunne niet moghen voordecloo,

ftcrs

en

godtf-huyfen,

voor

de kercken
Zz i

en

cicract der feluer
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het aen henfeluen
den
hemel daer me
fpaeren,
de te verdicncn. Wy hebben hier en daer wel een fchoon
huys oft kercke, maer niet te verghelijcken by andere oock
van biddende Ordcns die elders ghebouwt zijn. Die het
marbcren cloofter vande Minder- broedcrs teSeuillen in
Spaignen, ende hunne kercke van Genua in Italien ghefien hebben, fullen fegghen dat ons Profef-huys en marbere kercke van
Antwerpai al maer vuyligheyt daer by en is.
Maer oft fchoon waere, dat wy hier in den meeftcn hoop
te bouen
ghinghen, wat fchattenoft rijekdommen komeft ons doch van defe bouwfek? wat ghenietoft
ghe
bruyck hebben wy doch van al dit cicraet? komt daer wel
eaien draet fijde van aen onfe kleederen , oft cenen beet
etais van
op onfe tafels ? is't niet al ten dienfte van Godt,
aen wie niet te koftclijck en is; en der
ghaneynre, die't
vande
kercken, Sodaliteyten, fcholen, fpreeck-huygherief
fen , en wy in tcghen-decl niet anders als de moeyte ende
de forghe en hebben ?
Hft ander datmen ons met voile monden opworpt, is
De
tweede, hetghcmackclijck leuen datwy leyden. Maer waer is dit
doch in >ghekghen
? Miflchicn inden legher die wy vol,>'
»
»
J
3
uer

ghebruycken ?

ghemac-

,

.

.

Te

Godt

om aen

.

.

reghen

en

,

is't dat

fy

gheuen,ende

.

,

,

,

.

hongner en kommer, koude en nit
onweer die dc foldaeten lijden, van ons al

ksfyciis. ghen? daer den letuen
re,

meer

te

,

mede verdraghen wordt Daer wy foo menighweruen,
oft onder den blaeuwcn hemel moeten flaepcn , oft inde
trenchecr. tuflchen duyfent perijekekn, met de doot voor
d'ooghen, vcrnachren? daerwy op handen en voeten by
de fiecke (wat behaclijckheyt oft belmctheyt daer oock
onder zy) door'tmidden van ftanck, ghewormre ende an
dere vuylichcyt, inde baracken kruypen, om de fielen tot
.

d'eeuwigheyt

tc

bereyden

?

Miflchicn inde

fchqpcn

op

de
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de zee, ende dc Coninghlijckc vlote? daer wy onder het
rauw vande matroofen, dc felue
onghevallen van fchiprake en vijandt met hen uytftaen ; daerfe foo menighmacl tot walghcns toe nu het ftinckende waeter, nu den
onlmakelijckcn koft moercn befighen ; daerfe dekoordagicn voor hun bedde, ende hier eenen ijferen anckcr, daer
een metaelen
ghefchut voor hunncn hooft-poluwe ghebruycken. Miflchicn onder de Hcydcncn ende Barbarcn
inde Nieuwe wereldt ende de Indien, daer voor'tmecfte
deel ghebreck is van alles, behalueft van arbeydt ende ellenden ? daer bouen de fielen die wy inde wildemifleu tuffchen de wreede dieren ende menfeh-eters gaen foecken,
anders niet als venijnighe fchichtcn, mat-koluen, ende
brandende fiaken voor ons te vinden en is; daer wy buyten
het foetghefclfchap van onfe alderlkffte broeders,ende het
ghemeynfaem leuen, meer fchijnen met becften als met
menfchen te verkeeren
Iiidien v dit ghemack en weelde
dunckt te wefen , foo ftae kkt v toe , dat de Iefuiten ghe
.

mackelijck

en

bidde ick v,

waer

weeldrigh zijn.
in dat hun

Soo

neen r

feght

my

dan,

ghemackelijck leuen beftaet?

vande kinder-feholcn,
biecht-ftoelen predikaticn, ftu
dien, met den welcken fy hen voor den tijdt uytmerghelen,ende fchier allegaeder hun leuen foo verkorren, datter
in gheene Religie min ouderlinghen
als in d'onfe ghe
vonden en worden ? Is't inden dienft vande fiecke, voor
de welcke wy daghen nacht bcreedt zijn? in't befoecken
Is't inden

verduldighen aerbeydt

Chriitehjckeleeringhen,

,

,

gaft-huvfen, daer anders niet als fwacrc
lochtenvuyligheytte haelen en is ? in't byftaen vande haeftighe fieckte, daer foo menigh iongh ende vroom man,
die langher vcrdiendc te leuen, fijne fiele tot ccn'orTerandc
van liefde voor fijnen eucn-nacften aen Godt opghedracvan

kcrckcrs

en

Zz 3

ghen
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when heeft? Noemt ghy dat ghemack te zijn, foo zijn wy
ghemackelijck; dit is ons leuen. Oft meyntghy miflchien,
om dat onfen uytwendighen fchijn ende habijt gheene
befondcre ftrenghigheyt uyt eh gheucn, t'onfen huyfe
gheene penitential oft hjf-kaftijdinghen en ghefehieden?
Ickverklaerc v,meer als ghymeynt,en alifer miflchien
elders ghedaen worden. Alloo wel konnender hayre kleederen,ende ijfere ketenen, onder een Prieiterhjck kleedt,
( hoedaenigh het onfe nae d'initellinghe der Paufen is). als
onder groue facken verborghen worden. Dekap( foomen
fpreuckl-ghcwijfe feyt) en maeckt den Monick niet, noch
het uytwendigh kleet ai gheeft de heyligheyt niet. Chri
stvs en loannes fijnen Voorloopec, ghingen dies aengaen
de eenen verfcheyden wegh in; loannes en at oft en
dronck, ende drocgh om fijn lijf een harde kernels huyr;
Christvs at en dronck, en
gheklccdt: wie falder nochtans

was

ghcwoonhjckerwijfc

feusdien, dat het leuen

loannes vol maeckter, als het leuen Christi

was?

van

Doch

het anders waere, en wy droeghai een grouer
habijt, wy en aten maer viich oft kruyden, ghelijck eeni
ghe andere Ordens feer heylighlijck ( elck eene nae haere
maniere van doen ) onderhouden , fouden wy daer mede
de laltaighe Tonghen ontgaen ? Niet meer als loannes oft
Christvs die ontgaen en hebben : want vanden eerften
Matth.
feyden de Iodcn , fiende fijn ftrendi leuen : Hy heeft den
lilS-J9
Jluyuel binnen : maer vanden tweeden, die Godt felue was,
fiende dat hy uytwendighhjck een ghemeyn leuen volghde, dcrrcden wel fegghen , Siet den braffer, ende den TvijnDt derfiuyper , der Tubluanen ende der fiondac< en mrundt.
dejaife
rjell derden ftronckel-lleen, dien fy hen feluen verbeeldwb en ^en, om r'onbedachter aende Societeyt te itooten, is haere
eer-fuch- gemeyndc eer-ghierigheyt, trotshcyt en hoovecrdije, door
tlgh is^c

ghenomen
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de welcke men al om feght datfe d'andere t'hacrcn oplicht mif-acht, ende bouen alle wilt uytfteken.Ergcr vondt
en konde den
duyucl niet verficrcn om ons hactclijck aen
het volck tc maken ende den bandt der liefde met de
Avelcke alle Ordcns onder malckandercn behoorden vereenightte zijn, ganfchelijck tefchcuren. VVant wat ilfer
dochonverdraeghelijcker, alsecn trots ghemoedt meteerfucht ende lact-dunckcnheyt opgheblaefen? Maer hoe ver
re dit van ons
zy, blijcktuyt d'afwendinghe van alle eere,
die ( gheene Religie tenacghefproken) nerghens met meer
der toeficht, als t'onfen huyfe, wordt uytghefloten, ende
,

,

,

,

d'ootmoedige dienften, inde welcke wy ons buyten en
binnen oeftenen. Waer wordter doch befondere belofte
ghedaen, als by ons, van gheene ltaetenoft Gheeflchjcke
weerdigheden r'aenveerden ? waer wordter nauwer ghelet
op de ghene die oock nae de minfle dignitcyt inde Societeytllaen ? den minften winckoft ghewach daer van ont-

uyt

deckt,

is

ghenoeghfaem

om ten

eeuwighen daghe

daer

vervallen. Waer hebben d'Oueifte min voordeelen ende uytftekclijckheden, als by ons? Waer is deregeringhefbeter en vriendelijcker? Waer meerdere vereeninge
van liefde tuflchen het hooft ende de lidtmaeten ? Waer
ootmoedigher dienften? Wilt ghy voorder onfe oeffenin-

van te

ghen aenficn inde Republijcke?

wat hooveerdigheyr ilfer
doch oft inde kinder-feholen en Chriftelijckc leeringhe,
daermen met een heel deel befnotte wichters, altoos befigh
is;-oft in't befoeck van kerckers en gaft-huyfen, daer de
verworpelinghen vande ghemeynte maer te vinden en
zijn, gheleghen ? Hier toe fietmen nochtans daghelijcks
dat hen oock dc kloeckfte verllandcn , ende hoogh-gheborene Princen, nae datfe de pracht vande wereldt metde
voeten ghetredenhebben , verncderen. Wie wordt daer
doch
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doch van ons vcrfmaedt? Zij n't d'aermc menfchen? waefbefoecken wy die dan foo vlijtigh in hunne fieckten,
ende leeren die foo neerftigh fonder hope van menfehelijckenloon, in onfe fcholen ende Catechifmuflen ? waerom
loopen wy uyt op de dorpen en vlecken,om de landtfluyden r'onderwijfen? Zijn't d'andere Ordens,oft de Clergie, oft dc Prelaeten oft de Ghceftclijcke oft de wereldthj eke Ouerheydt ? wie van alle en foecken wy niet te voorkomen met eere ? van wie fprekai wy andets als loftelijck foo in't heymelijck als in't openbaer ? wiens ampten , bedkninghen , oefteninghen hebbai wy laeckfghewijfe by d'onfe vergheleken ende veracht ? En of fchoon
hier oft daer iemandt vande Societeyt ( inde welcke alfoo
wel menfchen als in alle andere vergaderinghen zijn) fich
dies aengaende erghens in vergrepen hadde ; wie van d'Ouerfle heeft het goedt ghevonden? wie niet mifprefen, en*
de nae kondtfehap ghefocht te verbereren ? Voorwaer
niet en ifler, 'twelck aen d'onfe hcrtelijcker bcuolen wordr,
als van een ieder, wie hy oock zy, Gheeftelijck oft wereldtlijck, wel te fpreken,- waerom ghy oock niet lichtelijck en
fult hoorcn, datter ( niet teghenltaende foo vele fteken en
fchimp-redenen,diedaer 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 derconfcientie, ende d'akdoorfiende ooghe van Godts voorfichtigheyt, die op fijnen tijdt alles voor den dagh fal bren
om

,

,

,

dient ons tot vet weyringhe -, iae d'uytkomfte van
alle defe blaeme bctoont ghcnoeghlaem d'onfchult, als
niet allccnlijck wylicden met danck- fegghinghe, maer
oock onfe vijanden methcrtf-rouwe moeten bekcnnen,dat
dc Societeyt, hocfy meer benijdt, ende met opfprake verdruckt

ghen,

'
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druckt wordt, oock hoogher Voor Godt en de wereldt in
achtbaerheydt verhcucn wordt.
en faldcr
Dus om defe materie en capirel tc fluyten
voorders niet by vocghen , als die tieftchjcke woorden van
Henricusden IV. Coningh van Vranckrijck: den welcken,
nae dat
hy onfen heelen handcl ende leuen icherpelijck
onderfocht hadde : SMijne Patres, feydc hy, maeckt m maer
kenbatr. Nitmandt m '» allt du dt Socuttyts fiaken btkent zjjn,
fxldtr qiiaclijck, affiprtkm oft mtrmotytn. Soo dan en vreeft
niet, 6 kleyne vergaedennghe , noch en befwijekt niet,
6 minfte Societeyt die nu hondert iaeren t'alle kanten met
blaem ende lafter bevochten 'thoofdt euen-wel bouen
houdt, ende onverwonnen dies te dieper uwe wortelcn
fchiet, hoe ghy met mccrderen ftorm en gheweldt vande
onghefoute monden bewaeyt wordt Hebt altoos uwen
' J>
Capiteyn voor ooghen, die daer feght : St mt perfecuti feunt, l°ir».
la'
tyr mos perfequentur : Is't dat fy my merVolght hebben , feoo
fullen fy m oock.mervdghen. Waerom foude ghy het beter
hebben, als hy't ghehadt heeft? Dcnckt dat den gheleerden
Origenes dit voor v ghefchreuen heeft : £hi amicitias ex- Homil.
ln
petit Iesv, multorum Rbi fciat inimicitias tolerandas: licet mlti- 1 1r
,

,

,

'

.

mi meriti

Jis

in

tcclefia

,

tamen

hoc

tpjo quia ad

lESVM

pertt-

de

mrundtficbap Iesv merfeeckt,
impugntberis.
die ma^h fich miry latttn moorflaen
dat hy mtler menfchen
mijandtfehappen fal hebbtn tt dratghtn al zjjt ghy oockjdt minfit
merdunfltn inde heylighe Kercke feoo feult ghy, a/lttnlijck,
om dat
ghy Iesvs atngatt, btipronghtn en mtrvolght Tvordtn.
nts,

Soo Tvit

,

:

man

,

Aaa
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HET ELFSTE CAPITEL.

Vande cvercvolginghen der Societeyt inde Nieuwve
cucvereldt, ende <uoor al inde Oolf-Indien.
Societeyt foo veel lijden van ketters ende
Catholijcken,wat wonder is't datfe by Heydenfehe
ende Barbare menfchen vry wat fwaerder ftrijdt heeft moe
ten
uytftaen? Den naem Iesv in de nieuwe ende onbekene T

Mo

de wereldt

de

te voeten
en konde niet
ghefchieden fonder
dien veel te verdraeghen. Hoe fy dieper in die woefte
landen inghebroken is ,'hoe fy meer ende meer te lijden
ghevonden heeft; ende tot noch toe , hoe daer meer te lijjden is gheweeft, hoe daer meet ende meet van onfe Patres
nae
ghevlamt hebben. Ghelijck Ooft-Indien 'teerfle ghe
weeft is, daer onfe Patres in ghearbeyt hebben , alfoo is't
oock 'teerfte met ons bloedt begoten Hoe dickwils hadZerflen de den H. Xauetius dat ghewenfcht? maer defe glorie was
,

voor

.

Godtlijcke voorfichticheyt voor P. Antonius Cribewaerdt, dat hy den eerften Martelaer van de SoP. Amofoude
wefen. Onfen H. Vader Ignatius hadde hem
cieteyt
nae Ooft-Indien
mmaii"'
ghefonden: alwaet den H. Xauerius hem
in fijne plaetfe ftelde, om den Lift te hebben foo van
MafF.
Hftind.
d'onfe : als van de Chtiftenen van de Peerl-vifcherije ende
het ghelooue in die landen te vetvoorderen. Dit heeft
Thom.
hy
Bozius
den tijdt van vier iaeren doorreyfende alle m aen den wel
»p. 7twee hondert Italiaenfche mijlen in
groote aermoede ende
ghebreck feer vkrighlijck ghedaen : maer foo de Portugiefen in't iaet m.d.xlix. van de Barbaren ouervallen
wierden, ende Antonius als eenen goeden herder, lieuer
hadde by fijne kudde te blijuen,dan nae de fchepen te

utrde'r

van

^e

Soaeteyt minalis

,

,

,

,

vluch-
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hebben hem de Batbarcn met lancien doorloohoofdt afghehouden , ende dat met groot. ghetict
;

'"fffffff

blijdfchap inden tempel van hunnen afgodt opghe- uarbahanghcn hier mede ghenoegh te kennen ghcuende dat rf"/h''
:

d'ooriake

,

""

'

fijne doodt maet den haet en was van ons
Hoe
ghelooue.
faligh magh men defen man nae een foo
gheluckigh eynde noemen, dien den H. Xauerius, noch in
fijn leuai pleegh voor heyligh tc houden?
Dit eerfte Martelacrs bloedt heefter ontallijckeandere in
alle ghewerten der werelt verweckt ende onltcken. In defe hem volOoft-Indifche landen zijnder hem noch wel twintigh al ghen
kloecke ende onwinbaere mannen ghevolght, diet gheloo- ff'in_
ue
dat fy met grooten arbeydt daer planteden met hun ugh,
eyghen bloedt oock hebben befproeydt. Onder defe neemt °'"^r<^uyt bouen d'andere Pater Rudolphus Aquauiua, niet sl-Jolphl'
leenom fijnen edeldom (wefende fone vanden Hertoghe «^*«van Adria) maer veel meer om
fijnen uytnemenden ijuer
ende deughdt : de welcke ghelijck fy hem eerft de wereldt Thorn.
hadde doen verlaeten, ende in de Religie
ghebraght, alfoo |jt,ro
heeftfe hem noch voorder tot d'uytetfte paelen der werelt figno 27.
ghedreuen om de faligheydt vande godtloofe Indianen te ^'™n
wercken. Van Indien is hy nae het maghtigh rijck van den Hiftor.
Grooten Mogor ghefondai gheweeft daer hy dry iaeren Cathol.
langh ghearbeydt heeft Van waet nae Goa weder ghe
keert wefende, foo hy met eenighe Patres was gaen befichtighen waermen cruylfen planten ende kercken foude
moghen oprechten ; is in de handen vande Barbara! ghevallen, die van eenen tooueraer opgheroeyt waeren. Defe
hebben hem feer wreedelijck
omghebraght met fijne mePater
de-ghefellai
Alphonfus Paciecus, P. Pcrrus Bernus,
P. Antonius Francifcus, ende Francifcus Aragna waer van
den laetften foo hy nae alle wreetheydt nodi leefde, is van
van

«»-

,

,

"'"*•

-

,

,

.

,

,

,

:

,

Aaa

1
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henlieden nae hunnen afgodt ghefleurt, ende rondom fijn
beeldt ghefleypt om hem tot d'eerbiedinghe vanden fel
uen te
dwinghen. Dan foo den kloecken dienaet Godts dit
volftandelijck weygherde is hy met vele pijlen ghelijck
eenen andercn H. Sebaftianus in fijn lichaem doorfchoten.
Ick foude hier noch konnen byvoeghen de glorieufe doodt
,

,

van

Pater

Alphonfus a Caftro

,

Nunnius Ribera ,

Aloyfius

Mendez, Paulus de Valle, Francifcus Lopez, Petrus Mafcarenia, Georgius Fernandez, Gomefius Dameraltius,VincentiusAluarus, ende andere ouenreffelij eke mannen, waer
van Ooft-Indien ten
eeuwighen daghe de ghedenckenilfe
fal houden : maer de kortheydt van dit fchrift en laet niet
toe, alles int breede te verhaelen Daerom volghende de
voet-ftappen vanden H.Xauerius,fullenvan Indien nu eais
ki Iaponien gaen treden.
.

HET TVVAELFSTE

Vande

cver<volghinghen ende martelien
der Societeyt in Iaponien.

landen

DESocieteyt

het
den

CAPITEL.

van
,

Iaponien zijn ghelijck eyghen aen de
dat den H. Francifcus Xauerius eerft

om

ghelooue daer in ghebraght heeft
gheeft ende den ijuer van d'eerfte
.

Hier is

voorwaer

te fien:
hier is't bloedt der Martelaeren, 'tfaet der Chtiftenen. Wie
foude konnen vertellen alfe de barbare wetten,
pijninghen,
ballinghfchappen,vervolghinghen diet teghen de Chtifte

H Kercke

ende onfe Societeyt opgheftaen zijn ? Arima,Meaco,
Firando, Nangafachi, ende meer andere fteden,in de welc
ke wy eertijdts fchoone huyfen ende
Collegien hadden ; en
zijn nu maer als holen ende fchuyl-plaetfen : inde welcke
als

nen
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kcrs,

de Patres

nae

nu
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kerc-

pijn-banckcn,nae cruyffen,nae brandt-ftaken ,nae

vier ende vlamme
gheflcurt.

D'eerftc die dit landt met hun bloedt befproeyt hebben, Eerftc
zijn onfe falighe Martelaers Paulus Michi loannes Goto, laers
f*r"T
L
Iacobus Ghilai
gheweeft : fy wierden ghecruyft in't iaer iapo,

/-M

-r

1597. in de

■

1

n

r-

vervolghinghe

■

1

vanden

1

Keyfer

'

van

-,

Taicofama."""-

Welcker cruyflcn al is't datfe feer fchoon blincken, nochtans
devlammen der ghener die door't vier
ghevolght zij n,en
gheuen gheenen -minderen luyller. Carolus Spinola ,van dat ^0'ff~
edel bloedt, ftaet noch bykans voor onfe
ooghen en brandt.
Hy ghingh de martelie aai in't iaer 1611. alfler hondert" fi
ende achtthien Chriftenen (onder de welcke veerthien van
^'
onfe Societeyt waeren) Martelaers voor
tghelooue flieruen. worden
Te Nangafachi
vijf-en-vijftigh feftens op eenen dagh, ne- metla»gghen van d'onfe, teweten, Carolus Spinola,
Chimura, Petrus Zampo.Michael Xumpu, Gonfaluus Fu- « 2vl*»fai, Antonius Kiuni, Thomas Acafoxi, Ludouicus Cauara,^^'*
loannes Ciucoga : en wierden al-te-faemen met een
langhfaem vier verbrandt : uytghenomen loannes alleen den
,
welcken,om datter gheene ftaken meer en waeren, met het
fweerdt omghebraght is Men feydt datter , behaluen de
Barbaren , meer als dertigh duyfent Chriftenen
teghenwoordigh zijn gheweeft. Op dat de pijne te fwaerder ende
langhduerigher foude wefen,foo flondenfe wel fes cubirus

"pZoU

Sebaitianus^^r

.

vande vlamme; en, in gheval den moedt hen hadde
komen t'ontgheuen,waerenfe fchierlos, en als niet
ghebonden, om ftracks te konnen ontloopen. dan, zijn al-te-mael
feer ftandtvaftelijck blijuen flaen ; Spinola wel twee, Chi
mura wel
dry uren in't vier leuendc, ende d'omftaenders
aenfprekende met fulck eene verwonderinghe van de Iaponoifen , dat men vele daeghen langh bynae anders niet
Aaa 5
dan
verre
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dan van defe onverwinnelijcke Martelaers en hoorde.
Niet min en is te Firando demartelie van P.Camilius
T. Camilliti
Conftantius doorluchtigh gheweeft : den welcken d'EnConflangelfehe encje Hollandtfehe fchippcrs , die hy op den oeuer
tiiu te
Firando,

teghenwoordigh fagh uyt het midden van't vier in onfe
Neder-duytfche taele aenghefproken heeft ende met eene
vierighe prcdikatie tot het waetachtigh Catholijck gheloo
ue vermacnt. Niet
langh daer nae is oock al door het vier
P.
Petrus
Nauarrus, diefef-en-dertigh iaeren in
ghevolght
Iaponien ghearbeydt hadde; ende met hem twee ghebroeders Dionyfius ende Petrus Sandayus maer Auguftinus
Onda is met den fweerde ghedoodt. Alle defe Patres zijn
in t felue iaer 1611. in Iaponien voor 'tghelooue ghe,

,

ttentj

verfchey
den an
dere.

,

ftoruen.
De

naevolghende iaeren en zijn niet min vermaert ghe

weeft door d'onfprekelijcke

flandtvaftigheydt

van

P. loan

Baptifta Machado, Hicronymus Angelus,CaroIus ende
Michael Carauallius,Antonius Pantus,Francifcus Paciecus,
Balthafar de Torres, loannes Baptifta Zola,metnoch feuen
die gheene Priefters maer oock al van onfe Societeyt wae
ren (want andere,die ons niet aen en
gaen,waere't te langh
nes

,

hier te verhaelen) en wierden al-te-faemen met een langhfaem vier ghebracden.
Tot noch toe fcheen het, dat dc Iaponoifen maet van
Nieuwe
JoortetL. cruylfen , fweerden aide vieren ai wiften te fpreken : maer
van tornae der handt hebben
menten^
fy wel andere tormenten verfiert. Het
by de la- langhfaem vierdocht hen al te korte en foete pijnete wefen,
pomifen, aenghefien dc Chriftenen daer foo nae vlamden.Hcn wreedehjek te dooden was het minfte : fy fochten hen doot 011heete
badt-

floucru,

mcnfchelijcke pijnen tghelooue te doen afgaen. Waer toe
fy fiedende bad-ltouen ghebruyckten, de welcke in die landeen tuflchen
eenighe vicr-berghen tc vindenzijn; hier laten
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fy den patient allcnghskcns infinckcn en trecken hem onder-tullchcn wederom uyt tot dat hy ( fijn vleefch afghccten,de fenuwcn ghekrompen ende ghebroken wefende)
door een langhduerighe doodr van hdt tot lidt heel vet,

,

fchouwt ende vcrbrandt worde. Op

ecu'

andere

maniere*'/",

.

wreedtheydt al euen fel in't koude
water
fpelen. Bywijlen hanghenfe dc Martelaers op met
de voetcn om hoogh, ende thooft om lecgh, rot den mondt
oft neufe toe in't water foo dat hen onmoghelijck is,fonder
iet men

daer oock de

,

gheweldt van natuere, den afem te herhaelcn. By wijlen ghieten fy dat foo gheduerigh aen met
voile eemers d'een op d' ander teghen hunnen mondt en
aenficht, datfe by 'tfclue ghebrcck van re konnen afemen,
groote moeyte

en

,

,

binnen doen berftcn om niet feffens te verAndere doorboorenfe handen ende voeten, en nae naff„
menigherleye pijnen , laetenfe die onder dai blaeuwen he- »<»,
mel fonder eten en drincken ligghen. Welck torment foo
onlanghs eenen van d'onfe vijf daghen ende nachten doorllaen hadde ,• feyde noch met een ruymen ijuerigh herte,
dat hy met foo feer en ghevoelde , dan dat hy heel Iaponien
totCHRisTVM noch nietbekeert en hadde. Wat fal ick
fegghen vanden nieuwen vondt diefe onlanghs verdacht "»<""■<&hebben? Sygrauen eenen ondiepen kuyl in d'aerde, die
bouen engher als onder , iuyft op de dickte van het midden *®
des menfehelijcken lichaems pall : hier in vergaederenfe
eene
groote menighte van alderhande vuyl, fchaedelijck,
venijnigh ghedierte : ende hanghen den Chriften thoofdt
nederwaerrs, raekens de beeften, tot dc helft van fijn hjf toe
daer in: dan ltoppcnfe den put van bouen foo langh met ben
heel dicht toe tot dat hem door d'onghcnadclijcke quelhnghe defer dieren, ende doort bloedt datter aide kele
fchiedt , oft de ftandtvaftighcydt oft het leuen beghcuc
'tis

d'aderen
fticken

van

,

.

„

"

,

.
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fchroom defe tormenten alleenlijck t'ouerdencnochtans hoe vele, foo werelddijcke als Rehgieufe
perfoonen, ende namenrlijck van onfe Societeyt hebben de
'tis

eenen

ken

;

,

kloeckelijck uytgheftaen ! In't iaer 1635. zijnder meer
als twintigh van d'onfe in defen put verfmacht ; behalu.:n
noch de ghene, die naemaels ghevolght zijn; die ick al verfwijghe om maer een woordt oft twee van P. Marcdlus
qiorieu- Francifcus Maftrillius tefeoghen. Hy was den heylighen
'*"
Xauerius feer toeghedaen
die hem oock te Napels in't
als
p. Ma- iaer
dertigh
hy by ongheluck ter doodt toe ghequ:tft
ftnllius. waS) befocht, aide mirakeleulelijck ghenefen ende uyt
kracht vande belofte die hy hem alfdan dede doen, nae Ia
ponien , om den krans der Martelaeren met een heerlijcke
doodt, in fijne plaetfe te be-eruen, ghefonden heeft. Sijne
reyfe is vol mirakelen gheweeft : alles doort beleydt ende
ionlle vanden H. Xauerius Nauwelijck hadde hy fijnen
voet inde
eylanden van Iaponien gheftelt of wierdt ter
doodt ghefocht, en by de ghehenghenifle Godts (die defen
kloecken kamp-vechter rot gheen ander eynde door foo
langhe zee-vaert uyt Europen fcheen tot d'uyteifte paelen
der wereldt gheroepen te hebben , als om in dit perck voor
fijnen heylighen naem te ftrij den) doot eenighe dompen,
die uyt de bid-plaetfc (daer hy fchuylde ) oprefen ,
ghevon
den, en ftracks tot defe tormenten vetwefen. Vier daghen
hadde hy inden kuyl ghehanghen ende noch klaeghde hy
dat men hem foo haeft daer uyt trock. Eyndelijck wierdt
hy veroordeelt om onrhoofdt te worden : maer fiet, het
fweerdt vanden fcherp-rechrer,als of hy op eenen aenbeeldt
gheflaghen hadde, niet meer als een ftreep inden hals laetendc fpringht te rugghe. Den flagh dan voor de tweelie reyfe hernomen zijnde
vlieghr het hem uyt de handen.
Doen gaf P.Marcellus mocdt aen fijnen beul die heel ver,
baeft
fe

,

,

,

,

.

,

,

,

,
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baeft flondr , ende feyde dat fijn' tire nu ghekomen was.
dus heeft hy hem met den derden flagh op den 17. October
in't iaer 1637. den hals afghehouwen.
Dit voor foo veel als Iaponien aengaet. China gae ick
al willcns voor by : anderftins dc doodt vanden H. Xaue
rius moghte hier wel voor een martclie ghcrekent worden.
Nae dar wy den grendcl van dit flot maer eens afghebetcn
en hebben, ifler voor onfe Parres meeroccafie
gheweeft om
te lijden, als wel van bloedt tevcrghietcn ; dickwils
zijndet vervolginghcn ghcrcfen doch feldcn tet doodt toe.
Nu is het daer al in vredc en ruftc aide groorc hope van
heel tRijck te bekceten, om dat den Coningh tot dc Socie

veel

,

,

teyt ende

tChriftcn-gheloouc

feer

ghencyght

is.

HET DERTHIENSTE CAPITEL.

Van tvele die in Moorendandt Arabien, VVelfFndien, Brafilien, Florida, Mexico en Faratfua,

rien

omghebraght zijn.

grocne lauwer-kranflen en palm-racken van victoen
groeyen niet alleen in't vruchtbaer Oolt-Indien en Iaponien, men vindtcr oock al mede in het dorre
Arabien ende de heete landen vande Morianen. Kccrt
maer cens uwe
ooghen derwaerts ghy fult daer fien dooden dat edel pacr mannen P. Gonfaluus Silucria,cndc Abrahamus Gcorgius. Silueria uyt den beften edeldom van Por- T ■<?»»-'
tugael, eerft nae Indien ( waer hy feer
bcydt heeft) en dan nae Monomotapa ghefonden, hadde wordt
nu den
Coningh mer fijne moeder, aide dry honderr houe- '" JMtlinghen tot het ghelooue bekeert t Welck als dc Maho- "T°Xf
mctancn niet en konden
verdracghen hebben met valfeh- vvwgkt,
B bb
heydt

DE

rie

:

,

,

profijtelijckghear-^*"^

.

,
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heydt ende lafteringhe den ionghen Prince weder omghefet ende den dienaa Godts ter doodt doen brenghen Dc
welcke foo hy alle uren met verlanghcn vcrwachtede
ghingh in een wit kleedt, dat hy tot teecken van blijdfchap.
.

,

,.

aenghctrocken hadde gheduerende den nacht ouer en weer
,

wandekn tot dat hy ten laetftcn vanden flaep ouervallen
wierdt. Doen zijn de Barbaren eerft acnghekomen, en heb
ben hem wrcedelijck meteaie koorde verworght.Sijn doodt
lichaem op dat het niet en Ioude ghe-eert worden , wierdt
inden vloedt ghevvorpen.
,

,

p. Ahahamvu
m

P.
Hae

Georgius een Maronit van afcomfte rcyfde van
,

Arabien

,

ghelijck een Armeniaenfch

J^ra- macckt:maer wierdt 111

bien

om-

halsi'

1 aeiiKomcn

coopman
door d

Goa

uytghc-

onvooriichngh-

Moriaenfchcn knccht,die hy by hem hadde,
fteyt
voor Chriften bekendt.Soo
hy dan noch metbeloftcn,noch
tot de boofe fecte van Mahomet te
met
dreyghementcn
brenghen en was, is ter doodt verwefen.Men feght,dar den
fcherp- rechter twee fweerden op fijnen hals ghebroken,
ende ren Iaetften met het dcrde fijn hoofdt afghehouwen
heeft. Wat hier af is oft niet, men- heeft immers veertigh
daeghen langh cp fijn giaf vele lichten gheficn ende den
Ouerften der plaetle met alle de ghenc die oorfike van
fijne doodt hadden gheweeft, zijn binncn dc veertigh daevan eenen

,

,

Petrus
Coma

tnJoan-

"inB'if-

gJ1CL1 gheftornen..
Brafilien heefter

ter zee

ende

te

lande,die fy onder tghe-

/»e«i»or-tatder Marrelaeren. voor den dagh brenghen magh. Te
lp"',c":, lande Petrum Correa, Ioannan Sofa, ende andere die van
UM%-f,.d- wilde menfchen mer pijlcn doorlchorcn zijn : ter zee
bedus
Ignatiumj Azebedum met veertigh medc-ghcfellcn die
"r"dt-" nY toekomende Prouinciacl in dry fchepen vcrdcyk nae
de Collegien te vermeerderen.
ghefdien Brafilien mede leyde om
,

,

mz.ee

ge-

&"*'

Omtrent het

eylandt

van

Paima zijnfe in banden

van

Ia-

cobua

#
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Caluinifchcn zce-roover ghcvalkn die
vcroueit hebbende, feet wrecdehjek
riep : Vcr-

HET IV.

cobus Soria
hun

fehip

moordt de

BOECK.

cenen

,

Tapen, mcrmoordt de Papen

,

fy gaen om het
Soo dan Ignatius de

Tvant

yaifih ghelooue Brafilien vtrbreyden.
fijne vermaende, om klocckchjck voor Christvm re
ftcruen, is van eenen Caluinill (nae dar hy eerft in fijn
hoott, nae der handt oock heel fijn lichacm door fwacrlijck ghequctft was) met het bccldt van Onfe kicue Vrouwc in
fijn rechtc handr('twelck hem deketters met gheene
tt

in

krachr en konden onrweldighen) ouer boordtgheworpen.
Benedictus Caftrius wierdt met dry looden doorichoten,
ende voordts noch doorfteken. Aen Emmanuel Aluarcz

hebbenfe, nae vele wonden, en groufaeme flaeghen, fijne
bcenen ghebroken: aen Blafius Ribera met het gheueft
van hunne
rapieten de herflenen inghefmeten. Didacus
Andrada wierdr noch al wreedelijcker ghedoodt,om dat
fe hem vonden biechte hooren. D'andere hebbenfe

t'famen

oft

zee

veerthien

van

twee

vele poignaert-fteken
al in't iaer m. d. l x x.

dry
ghebonden
gheworpen. Ditghebeurde
den xv. Iulij.
Al euen eens is het ander fehip ghevaercn
in

,

en nae

waer in dat noch
d'onfe waren, houdendeden feluen ftreeck amdxn
,

het beleydtvanP. Pemis Diaz. Defe
rondt iaer daernae ( foo langh hebbenfe hcrwaerts

van

Brafilien, onder

"nfj'r f'

zijn

een

Schot. ia

VicaBorghedook) in't felue zee-roouers fehip
ghevallen; waer op nu in plaetfc van Soria loannes Cap- j! \\
dcvillius, euen bitteren vijandt van de Catholijcke religie,

enderwacrts op

zee

'

,

was.
Den eciften van alle wierdt Francilcus
Caftrius vcrmoordt, om dat fy hem faghen biechte hoo
ren
daer nae Petrus Diaz met Gafpar Goez; ten laetften
dc elf andere, al tc facmen ouer boordt gheworpen.
Wt de zee komen wy aende landen vande lijcke.WeftIndien.
Bbb 1

Capiteyn
,

,
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Indien. Veel bloets heeft onfe Societeyt in Florida vergoverfchey- ten, veel in Mexico, ende nu onlanghs heel verfch in PadhnfioraqUarien. In Florida nae dat Petrus Mattinez in't aenkomen , eerft omghebraght is , zijnder tiaer daer nae op
eenen dagh noch acht van d'onfe wreedehjek ghedoodt:
loan. Baptifta Segura, Ludouicus Qukos, Gabriel Go
mez, loan. Baptifta Mendez Gabriel dc Solis, Sanchius
,

de
cninMc
x'"'

Savalle,

Petrus

Linarez, Chriftophorus Rotundus, alle-

-gaeder Spaignaerden. Soo vele oock in Mexico, aide al
op eenen dagh Hernandus de Thouar, Hernandus de
Santaren Bernardinus de Cifneros Iacobus de Orofeo,
loannes deValle,Hieronymns deMoranra, loannes Fuen,

,

,

Roctius
Conz.a-

Mplmifus Ro.
driguez.
in Tara-

etuarien

tc, kudouicus de Alaues, al-te-mael Priefters. Neffens de
welcke wy Gonfaluum deTapia, die den eerften vande
Societeyt in Mexico het Euangelie ghepreeckt heeft , noch
Antonium Lopez, aide meer andere, niet en moghen vergheten, die alle met de maitelie ghekroont zijn.
Paraquarien hebben Rochus Gonzalez ende Alphonfus Rodriguez in't iaer m. dc. xxvii. aide nu onlanghs
Chriftophorus de Mendoza mer hun bloedt befproeyde:
defen is met menighte van pijlen doorfchoten 5 maer foo
hy noch kuende ghevonden wierdt , hebben fy hem eerft
d'opperfle lippen met detanden, daer nae oock d'onderfle
met de heele kinne, ooten, neufe , en
tonghe afghefneden,
ende voorts den buyck ophalende de dermen en andere
binnenfle partijen daer uytgheruckt.
Defe tot noch toe, zijn al door ghewelt ende wreedt-

hcyr gheftoruen ,• maer onverghelijckclijck meer van ghe
zijnfe, die in d' eene ende d'andere wereldr onder de
Heydenen ende kerters in boflchen en gheberghten foodanighe ellenden, die voor martelien wel moghen gherekent worden, onderftacn hebben. Hoe vele duyfenden
tal

,

,

van
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d'onfe

hebbender, ghcducrcndc defe eerfte eeuwe van
de Societeyt hun leuen daer in ghefchotcn , die daerom
niet temin t'achten en zijn om datfe d'eere vande martclic die fy lochtcn,nict en hebben moghen bekomen? Voor
van

,

,

waer

Andreas Ouiedus, ende loan.

Patnarchcn

Nunnius Barrettus

Mooren-landt , loannes Beira, Andreas
Femandius,endc andere fullen ten ecuwighen daeghe vermaert
blijucii; om datfe niet min, als wel eertijdts de
kloeckrte Bifchoppen ende vroomfle mannen in't beginfel vande H. Kercke, voor tghelooue ende twclvaeren der
Chriftenen ghedaen ende ghelcden hebben.
van

HET VEERTHIENSTE CAPITEL.

eenighe Fatres die njmreedelijck in Fur of a,
frincifaelijck in Fngelandt, omghebraght'^jjn.

Van

tY T

J a e R e de ketters te nae ghefproken datmen den
pnjs vande bloedr-ghierighe wreedtheyt aen de
,

VV

Heydenen

,

Turcken

fien,

en

Barbaren wilde

dat

gheuen

,

fonder

in

Europen, en
fchouw-fpel
fy
hebben.
Onghefonderlingh Engelandt, opgherccht
luckighRijckjdoorde verwaende onkuysheyt van eenen
Coningh ende godtloofe wreedtheyt van eene Coninghinne, hoe veel heerlijck ende treffelijck bloedt hebdy
vergoten? Den eerftcn camp-vechtet in dit pcrck is P. Ed- 7.. ed
mundus Campianus gheweeft ;ttryft in't iaer vande be- ?>«•"*
veitinge der Societeyt gheboren, als wanneer den Coningh "fjf"e_
eens aente

wat

in

,

Henricus den VIII. van de Roomfchc kercke at'weeck-r iaer der
als of hem Godt uytdruckclijck ghefchickt hadde om Sodtteyt
d'ecrftevan d'onfe de godtloosheyt in defe landen te be-/^,
ftnjden. Sijnen uytnemenden ijuer aide ghclccrdtheyt en
hebben
B b b 3
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hebben hem niet langh in't vcrborghcn ghelaetcn. 'tWas
alden wenfch van de Coninghinne Ehfaberh fulck een
man tot haere fijde tc trecken: tot defen eynde is hem het
Archf-bifchdom vanCantelbcrgh gheprefenreert : maerte
vergheefs. Soo dan op dc pijn-banck gheworpen, noch

doodt, van de kettcrs beroepen om re difputeren,
kloeckelijck, tot hunne groote fehande ende bekeeringhe van vele omftaendcrs, verwonnen. Nae der
handt foo hy noch met beloften noch met pijnen ende

ouer

heeftfe

,

,

dreyghementen om te fcttenen was, is ter galghe veroordcclt: fijnen buyck noch leuende opgheineden, 'therte
daet uyt gheruckr, ende 'tlichaem ghevicrendeelt.
Omtrent den feluen tijdt ghingh den ftrijdt heel herdt
aen
teghen P. Perfonius en ducrde al vele iaeren binnen de welcke fcheen dar alle de
duyuelen uyt waeren om
hem te vanghen; ( met fulck eene bitterheyt wierdt hy
:

,

vande ketters t'alle kanten fonder rufte ter doodt ghefocht.)
doch al te vergheefs, foo Godt defen fijnen dienaer tot beveftinghe vande Engclandtfche Miflie wilde fpaeren, om
aen vele andere den moedt te
gheuen, die Campianum tot
de glorie fouden volghen. Soodanigh zijn gheweeft
'Thomas Cottamus, Iacobus Bofgrauius, Alexander Briantus, Hcnricus Walpolus, loannes Cornelius, Robertus
Sothuellus, Odoardus Olcornus Henricus ende Thomas
Garncttus, Rogerius Filocus, Francifcus Pagius; ende in
Schotlandt loannes Ogilbxus, in Iren-landt Dominicus
Collinus. Cottamus, foo men hem al hanghende foude
open fnijden, nae de maniere des landts, wierdt met een
Icherp hayren kleedt op fijn lijf, tot groote verwonderinghe ende llichtinghc des volcks bevonden. Walpolus ( die
door't acnlchouwen van Campianus doodt, tot de Socie
teyt van Godt als in fijne plaetfe gheroepen is) nae dat. hy
,

cerlt
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eerft tc Vlilhnghcn, daer nae tc Iorck, ende ten laetftcn in
den toren van Londcn, ( inelck meet als een iaer) ghcvanghen hadde gheweeft, is eyndclijck.nac dat hy depijnbanck vecrthicnmael uyt der maeten wreedehjek uytghellaen hadde, tet doodt verwefen. Sothucllus, hebbende
dry iaeren in een doncker gat onder d'aerde ghefetcn, is

ghehjeken thicnmacl ghepijnight gheweeft. Sy zijn
beyde veroordcclt om datfe Priefters ende Iefuiten wae
ren, ende din woondcrs tot het Room feh ghelooue trachtcden tc brenghen. Wat fil ick fegghen vail Henricus

van

,

Garncttus,diede vijanden felue den vermacrden ende groo

kfuir noemden? Mccr als twintigh duyfent menfchen
waerender in fijne doodt tcghenwoordigh daer fijn' onnoofelheyt al mede door ecu wonder teecken verklaert
wierdt: want cendruppel bloedts op een ftroo-adereghevallen zijnde, heeft het aenficht vanden Martelaer volkomenrhjek uytghedruckt. Hy was een man, inden
welcken Godt endedenatuere alle uytfteeckelijcke gaucn
ten

,

deughdt, beleeftheyt ghcleertheyt ende aenfienlijckheyt vergadert hadden. Soo hy te voorfchijn op de plaetfc
des gherechts quam, wierdt hy met eerbicdinghe van alle
d'omftaendcrs ghegroet, en te wijle hy d'openbaere verklaeringhe van fijn' onnoofelheyt dede, met groote aelivan

,

Maer als hy nu vande feeder afende
den
gheftooten was,
fcherp- rechter, nae des- landts
al lencn.le opfnijden wilde,
lichaemnoch
ghewoontc, fijn
is
hy door een aUghemcyn gheroep van't volck daer van
bclet gheweeft.Niemandt fchier en waiter onder den hoop
( nochtans waerender al ettclijclce duyfenden^voortmeeftedecl ketters ) oft s'en gheruyghden met luyde Itcmmc,
datter fijns ghelijck op der aerde niet en leefde. Sijnememoric is naemaels onder 'tvolck door dc kloeckc
doodt

dachtigheyt ghehoort.
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Thomas noch eens ververfcht
fijnen
om den welcken te fien fleruen ( foo
groot was den
roem ende
van fijnen oom ) behaluen
ghehcugheniffe
een' ontallijcke menighte vande ghemeynte, meer als dry
hondert vande treftelijckfte edelmans ghekomen zijn.
Of den kloecken Schorfman Ogilbsus aen iemanden
vande voornoemde, door fijnen heerlijcken fttijdt iet

doodt

neue

van

fchuldigh ghebleuen is, gheeft d'onghelooffelijcke vtomigheyt te kenncn, met de welcke hy niet alleen met een
ftandtvaltigh, maer oock mer een blijd ghemoedt de pijnen ende dc doodt heeft
uytgheftaen. Wat datfe hem beloofden oft dreyghden noyt en hebbenfe uyt fijnen
mondt oock een woordt alleen konnen krijghen, waer
mede hy tot naedeel vande Cathohjcken de plaetfen fou
de noemen daet hy gheherberght gheweeft, oft dienft ghe
daen hadde. Dusdoenfehem metgheweldt van gheduerighe fpcllen naeldcn ende priem-lteken acht daghen en
neghen voile nachten fonder oogh-luyckinghe waecken:
maer al te
vergheefs. Sy ondervracghen hem met vele liftighe woorden dan defe wederleght hy met fulcken vcrnuft
bevallijckheyt dat hyfe allegader tot eenen fpot
ftelt. Indet voeghen dat den ketterfchen Bifchop, die hem
wel de meefte moeyelijckheyt aendede, heel verftelt
fiondt, en wenfehte om een groote fomme ghelts, dat hy
den Iefuit onverhindert met vrede ghelaeren hadde. Nae
het verdraeghen van langhduerighe tormenten wietdt
hy
eyndclijck ter doot verwefen tot de welcke hy met meer
der vernoeghen henen ghingh, als iemandt tot eenighe
feefte oft bruydloftdoen foude. Onder de
galghenu ftaende als hem den ketterfchen Miniftcr
vraeghde of hy
,

,

:

en

,

:

,

fchroom vande doodt
woordc: In foo goedtnfeaecke des

gheenen

,

en

hadde

gheloofs

,

andals ghy
vande

gaf voor

nut meer
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•mande mollt

fechotelen, alssghy
fult gaen fitten.

t'autndt

honghtrigh

aen

3S5
tafel

Dit zijn de klacre lichten

van ons
Europa. By de welc
als
fchoone
ke,
ltcrrcn, Vranckrijck fal voeghcn eenen
Martinus Guttiercz, Iacobus Salcfius, Gulielmus Sal-

tamochius; Sicilien, eenen Petrus Vcnuftus,- Portugae^
Emmanuel Fernandez; Polen, cenen Martinus Laterna;TranlTiluanien, eenen Emmanuel Niger,ende Georgius Bartholic; Duytflandt, eenen Godcfridus Thelen,
cenai

ende andere vande ketters oft godtloofe menfchen uyt
haet vande deught oft van tghelooue wreedelijck omghebraght. Ons Neder-landt fal metter tijdt oock al haere
fterren vertooncn, als den dagh vande verfche daedt, met
'tverloopvan iaeren ten auendt komende, fal toelaeten
dat wy de hemelen ende haere lichten met een vry ende
onbelwijckelijck ghefichr, fonder oogh- luyckinghe, aen-

fc'iouwen.
Onder-rulTchen fullen den
verfet

,

een

weynigh

nae

ne-beelden onderhouden.

goedtionftighen Lefer, tot
ghewoonte met dichten en fin-

Ccc
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De

Compagnie hondert iaer bcvochten.

Tvapenen Toihfitn feer konfligh

uytghtdrtutn,
goudt op ftatltn grondt mtrbtutn;
En moet niet nae den kri^h, maer nae defledengaen,
Daer Mars ghefloten fit, daer trommels flille fiaen.
Hierfiuldy moghen fitn lieht-opghetoyde ionckers,
Met Spaenfche lemmtrs aen, eperTpatndtfirattm-pronckers,
Deesfiellen al bun etr infilutr in in gout:
VVatr met gbevochten Tvordt, daer toontnfy ben flout.

Dit

Mtt [ilutr

en met

Sy
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in bun fad fchoon harnas

htlmttten,
Noordfchefeael die fy te prone ken fectten,
tn

Tyjndajfcnghebruyneert carbijnen Tvel gbtmatckt,
m
defeon meer als de feonne blacckt.
Maer laet de trommels flaen, en laet
trompetten blaefeen,
,

Soo dat bet

eens in de nacht rondom
defiadt kom racfeen,
Al dat fihoon pronckzgheTveer Tvordt inde krts ghedaen;
Mijn toncker Tvdghedtckt Tvacht hoe het fal mergaen.

^at Mars

Dit is het

kl'ijgbfghebruyck, man defe Tvapen-draegers,

Soldaeten by den httrdt, ghepluymde haefen-iaeghers:
Die dan merToinders zjjn als bun rapierken 'tbtst

Hanght nat dtn nieuTven fnufmet filuer op 'tghevtfi.
met dat
ickjoick,: Tvant Mars fit hur ghtvanghm
dat
Hetfchijnt fijn ghtTvttr tot ffijt is opghthanghtn.
Dit is

Dat roodt
Dat

in

dtckyvils

,

roeflighfiaelfie >ck,meel luuer aen,

in

bet bloedt ghefihildert

betftghtflatn,

dickmael heeft ghetaB den mijandt onder dooghen,
Dat dickmael op fijn borfi heeft fijnen punt doen boogben.
Dat

Een mendel heel

merfchcurt toont fchoon,

iat fichoond.tr

dan,

Als't matr ttnfiuck, oft tTvtt nat firijdt bthoudtn kan.
Soo mill datr fichcuren ■zjjn, feo meel fipraeck^rijcke
tonghen,
Watr me de kfoeckheyt Tvordt gbeprefem en gbefeonghen.
Hit is mttl meerder lofen eer moor denfioldaet,
Dat

hy gheTvondt met een doorfichoten

harnas gaet.

Ignati, Tveefl ghemoedt, m mendel filaet merheuen,
Dat ouer

hondert iaer den naem eerfl Tvierdt ghegheuen

Van Iesvs

le\rher-tocht,foo hy m heeft moorfeydt:

fiaet noch t'alle kant doorTvondt en uytghefiprtydt.
Te fichoonder toonct nu, hoe t filer cker is doorfichoten,
'tKrijght luyfltr man bit bloedt, hoe meer het Tvordt begottn.
Het

VVcl

atnghtluckivh Hiyr, fitt uTvtn Jlartdatrt atn:

Hy toont hot dat dm firijdt Tvat htrdt heeft aenghegaen.
C

c c 1

Dc
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De

Societeyt wordt

te

vergheefs vande benijders

bevochten.

Solem nulla

fagitta ferit. XC
0

Nliders ooghen
defen
Dat

Hy Tvdt

Pt
te r
Be

^f^ft'^'
dan beklaeght.

beniydt,

noyt gbedooghen
m't Tvatttrfch'ijnt,

daeghen mol man mbaeghen,
fchoon Tveer is't dat hempijnt,
Sijn cpuaey luflen noyt en rufttn,
Onghtflatdigh ure-Tverck.,
Sijn ghtdacbtcn gam by nachttn
En by datghtn eum Jltrckji
Het

'

Rufe

\
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Ruft hy iaet h> fi{ b,fi*tt hy,
Outr al is't dat

hy loert.

Siet hem Lmc ken, fiet him

moncken,
Tvegh ghevoert.
Kond' hy maecken tn ghtraicktn
Datr tot dat
fijn herte finaeckt,
Hyfeou mtughtnfich mtrhtughtn:
Vanden

nijdt

heel

Want hem noyt iet
btttrfmatcktT
Als hit feuchtcn tn hit duchtin
Van fijn biter-man die

hy haet:
bijt hem, en het fbijt hem,
Al dat fijnen mijandt baet.
Sulcktgafltn fettmtn mafitn
Nat Loiolas
ongbtval;
Matr hit
keffen kan met treffen,
Hunnen bout die
Tvisfelt al.
LattH ghdtdtn
ghingh icktreden
hit hit

En

Dt

ickvondtctn Tvondtrrot:

ghefeellen drotghen btlltn,
Alttmatl Tvas't turn fit:

■

En du

TvouTven, en die feuTven,
Schuten teghen 'tfeonnen-licht,
Doch man dTvaefeen, die maer
raefen,

Quam noyt

VVat fy deden

een

gheTtnffen fibicht.

bene den
'tWas almaer een fit beflaen,
'tVulen blutfen door haer mutfeen,
man

Daer mi Tvas hit
fedghtdatn.
Al dit ffotttn
gh'lijckjdus feotttn
Met Loiolas
fenntn-fehijn,
Wat is't Ttrondtr dat fey onder

Durghelijckt gulden zjjn?
Ccc j
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De

Societeyt

te

vergheefs ghelaftert.

ben

niet

feoo
{yrGhelijck ghy
fiet.
en

Gl

oogh dtr mmfichtn Tvordt bedroghtn,
malfichcn fichijn onTvtttlijck,btloghtn,
Is kennelijck dtn ghen' du glaficn bttft bthandt,
Ghtfleptn te £Milaen,oft in Sauoym-landt.
Bedrughelijcke Tvaer, pluym-flrijckers man ons ooghen,
Die anders aljfe zjjn merfichcydtn dingbtn t ooghen:
Sitt ghy matr eenen hofdoor 'tkantigh cnflalijn,
V dunckt dat daer moor m Tvel tTvmtigh henen zjjn:

HOi

dukyvils

dat dt

En door den

En
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oock, bet beeldt man Mars verheuen

Met Pallets uyt de borfl gbtfiatdigb Tvater gheuen;
Ghy fiultfe fallen kant mtrdobbdt mindtn flaen,
En meynen dat moor tTvtt Tvil

dertigb mtnfchtngatn.

al mttl boomtn tt mtrgaertn,
Vttl blotmtn in ttn pcrck, dit anders luttel Tvaeren:
Wilt gby de Tvaer hey t fien, latt matr in dit ghelas:
Van tTvinttgh blijfiter een, die daer te moren Tvas.
Noch zijnder, die een maeghdt mfichoonheyt uytghelefitn
Vtrbttldtn ofbetfeheen tm grouTvfiatm dur tt Tvefen,
Datr fchijnen

outr

Krom,Jlom en uytghebult, metfchroomelijckghelaet:
Ghy Tvortter man mtrvaert, als't maer moor nj en ftaet.
Dit dunckt my tuyfi den aerdt man achter-klappers tonghtn,
Die altijdt tot bedrogh tn leughens flaen ghjrvronghm:
Soo langh
fey moor m flaen, mertoonen hen fier fchoon,
E-en Tverckjs hondert Tvttr dt,feoo fltllm feyt tin toon:
Matr kttrt htn tins dm rugh, tn fitt dan hun btdrijutn,
Sy fiulltn outr aim moor ttnfitlt btfichrijutn:
En fchoon dc Tvereldt dit oft dat man m mertelt,
Gby blijfit al die ghy zjjt: de Tvaerbeyt houdt hit melt.
Al is hit Tvater khttr, 'theeft oock,al duyfi'rc trtktn:
Dat ganfech is en gheheel, fcb'ijnt ouermidts te breken:
Een rechtcn

rijchel-ftock, tn't Toattr maftghtfitt,
Salduncken (lorn en krom, is't dat ghy datr op lit.

Al Tvordt
Van

ons

Compagnit oock. dickmad ouergottn

defen lafttr-ftroom,

'tin httfit hair noyt mtrdroten:

Sy houdt haer euen recht, al fcb'ijnt fiy krom te flaen;
onbtrotrt ghtmotdt boort fy dt finapptrs atn.
dtugbdt Tveet op haer tijdt de Tvaerbeyt t'openbaren,
i4l Tvordt fy met meel blaems msrdruckt moor Tveynigh iaeren:
Al fcb'ijnt defen een Tvijl berooft man alle licht,
Sy bliifi aleiten hel, en komt Tvxr m't gheficht.
}Ait

De

Den

,02.

Den
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Nijdt lafterende de Societeyt, befchaedight fyfeluen.

Vulnera dat ferro,

T Die bijdt
Inania duro
figitque in acumine dentes. t Dte Itydt.
kond' fich niet meer houTven,

MOmtts

Momas

Momtis

Tvurdt

ritp:

moefl ttn galktnffouTvtn,
Hit patt

den

moor

goedt.

Hy
gheflooteri,
Hy mtrbrandt beyd' fijn pooten,
moor

neus

Datr fiat dotn den flechten bloedt.

de kinder s gheckten,
daer
hy
fijn fichrab' en leckfen,
Tiaer feat buy ben op dt kruck

En

ter

Tvijl

■

Sat

Huy-

\
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Huybtnfiy: Van defit dinghtn
Sal ick noyt ten lukm finghm,
Wat de

'tis

Als

met

my

ick doth inden druckj
wyfil afeghelopen

eenflangb, die komtghtkropm,

En dtn ridder Tvdt

aen

boort,

Maer du ghttft haer flttckop feeken,
Datr hit fTvtrt blotdt uyt komt lektn,

datfe datr merjmoort.
ickjnagh my hitr me fltlltn,
Dat icknocb htb me-ghefiellen,
'tSchijnt dat dat dtpijnghintifl:
'tZjijn dt Brotders ,fioofie beet en,
''tHeeft al man mijn fep ghe-eeten,
'tHeeft alaen den
gheTveeft.
al fijn oortn hanghtn,
*tLatt
En dt blafftrs gain hun
ganghtn:
'tZijn maer ktffers mandtn hurt,
Tot

tn

Doch

man

nu

Al hun tandtn. zjjn merflcten
Op foo htrdt flatle btttn,
En dtn kftm
hanght atn denfleert.
Ol de Compagnie heeft mannen:
Als die teghen ketters ffannen,

tfaemen mallen uyt,
redenTvijcken,
'tMoet al moor haer Tvijsbeyt flnjrken,
Ieder Letter man fijn huyt.
Kloeck Jgnati, 'tzjjn nu tijden,
Dat
ghy door molckmott firijden
Voor het Taufdom, en
fijn leer.
Wilt op gheen benijders paffen:
VVant de hondcn die meel baffen
Die en bijtcn mmmcrmecr.
En

eens

'tMoet al door haer

m

Ddd

Dc
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De

Societeyt veiblijdt haer

in

teghenfpoedt.

Ignatius,Xauerius.<»»*grviw. Gauifi.funtvexari.
Multo fit plauftis ab i&u.
noch Tvelfulcke

<

\

De

flaeghen
Behaeghen.

menfchen

VIndtmtn
omp'ijn lijden Tvenfichen,
blijden
Die

Die

en

met eenen

Gaen

moedt

merfiorten al hun bloedt?

Wie de beulen dtrrtn

Zijn gheborin uyt de

trotfeen,
rotfeen,

Oft ghegottn man mttatl,
Oft gbefimtedt man enckdfiatl.

Alfmen
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Alfintn ben reckt uyt dt kottn,
met
peckfiet ouergottn,
Oft bmdt op cenfeherpe banck,
Vur-tn-tTVintigb win lanck;
■Oft moor hotljtn-viir gatt fitllen,
Dat bin muyflm boogh doet fTvtUtn,
En de buylen open fhijt,
^Du hit fout noch ditptr b'tjt;
Oft met feroatr gbtTvight gait pletten,
Oft in -eenen halfi-bandt fetten,
Oft Tvel alfmen moor de fiadt
En

Hen gaet leggben op een radt:
Die dan hur hen nut ontfiellen,
Iae blijd' al de flaeghen tdlen,
En danroepen: Sa noch mttr,
Nitt man al in doit my fe-r:
Dat zjjn helden man daer bouen,
Als dt dry, die inden ouen,
In bet midden man't merdriet,

Songben Godt etn dancldjaer ludt.

Wat doen beulen

en

tyrannen

'nAnders, als

dtfenatrtn ffanntn
Van hit clauc-cymbel ffreb
TJratyt dtn flick,, dan klinckjtTvtL
'tSott ghtluydt kgmt mandt flatghtn:
Mier gby (laet, mttr fal't bthatghtn,
Elcktn flick gheeft fijnen toon,
Elcktn flagb httft fijnen loon.
eAl dt btulen tndt p'ijntn
^Maken dat Tvy finatren fchijnen:
En hoe ghy dan htrdtr flatt,
Hoe

ons

(hel ooock,feeter gatt.
Ddd
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du hier is
den
in
Die leert hoe dat dinttghtnfpott
Een defttgh man meer klimmen doet.
Hy loopt daer buyten op het landt,
En houdt den 'mlugher in fijn handt,

gheflelt,
'tfelt,
DEnfoetaert mlugher loopt
En

met

en
keertfich teghen Tvindt,
lofi als hy een kneltjen mindt,

Hy draeyt,
En

En

z

\
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laet hemfichuten Tvelfeoo hoogh,
Dat bouen htm noyt moghd
mloogh:
E.n

T>an feet

hy fijnen mlugcr gaen,

Veil hoogher als de tortns flam :
En als den Tvint Tvat maeckt de heeft,
Soo dat hy moor
fijn touktn mrceH,
Dan gaet het
fipeeltjen ttrfl moor gott,
Want foo is't dat hy rijfen moet:
Maer gaet den Tvindt eens ligghcn neer,
Dan fitt min

qualijck,mlughtr meer,

Hyfeivijmelt, en hy fiuyfiebolt,
En Tvordt
allenghskens afgberolt:
€n als hy dan foo quiff tl-sleert,

Danfiaet den Lecker hid merveert:
VVant daelt hy ergens in eenflroom,
Oft blijfit hy bangben op een boom,
Oft dat by ergens teghen fim'tjt,
Soo is by
fijnen mlughtr quijt.
€n alsghy,Lefier, dit befiet,

Vtrdritt:
dtn btmtl tot,
En Tvordt
gbetnflraffe Tvinden moeEn

kfaeght nut mier

VVant Tvdt gby

man m

nat

Wy rijfen, en Tvy fine ken hier,

Ghtlijckdtn mlugher man papier.

VVat dat door fill Tveer neder daelt,
Dat Tvordt door rouTv Tveer
opghtbatlt.
Ghy die de Compagnie befichimpt,

Ghy gheeft haer Tvindt daerfe me kfimt:
iotfiy meer lijdt fenderfechult,
Hoe ghyfie
hoogher iaeg'cnfidt.
De deuvht, en
mlughtr <van dit $iJM«
En

Diefeeylen 'heft mlack tevhen Tvindt.
Ddd j
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Virgil.

6.
<s£mid.

Fingitcjuepremendo.

{ *//£.

du is <vtrmatrt door al dt fijnflt platttn
Albtrt Duer, oft Wiertcks heeft ghelaeten,
fpreeckc,
die nocb beden 'sdaeghs een konUigh meefierfhijdt :
Want fidden iffitr konfi ghtfiorutn met dtn tijdt,
'Doch, ick mott eerfide VerTv tn al dt.platter) mrijuen,
En du ghelijcker handt door al het fhijdfel drijuen;
"Dan neern ickjtat papier , dat Tvordt foo fiijf gbeperfi',
Soo dat het Tvonder is dat 'tniet m tTvet en berft.

Den
drucker

oft
Mljnpers
Oft
Dit

ons

'

Dan
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'tkomterfechoonderuyt: Tvant als'tdaer heeft gheleghen,
heeft het met den druck em acrdigb beeldt gbekreghen,
Iae hoe dat ick dt
pers daer flijuer op doe gam,
Hoe dat
oock,op 'tpapier de beelden ficboonder flaen.
En fchoon ick,a!tijdt druck, noch kf'ijgh ick feo meel brieuen,
VVant ieghel'ijck,my bidt dat ick hem fiou gheruuen:
Soo Tvort bet goedt begbeert, feooTvort het goedt merturt,
Mijn pers heeft menigh hoick,, tn muyltn rnutr mercurt.
Datr hanght Laurens tn bratdt, tn kifi noch op dc kolen,
Sijn bly in mroom ghdatt toont, datttr is mtrholtn
Etn groot er vlarn in't btrt, du hur nut op enpaft,
Iae keert fich om end' om, en noodt den beul te gait;
Hierfiaet Sebafliaen met p.ijlen dicht befihoten,
En fiet, uyt elckenfiheutkomt een fonteyn gheijroten,
En foo daer op fijn borfi gheplant Tvordt menigh fchtcht,

Dan,
Soo

Soo

komt den

En bur

pijl te laet man Venus dertel Tvtcbt:

knit It St euen oock- tnfett den hemel open,

daelt

Enghtl nttr, tn komt fijn fittntn koptn:
CKoyt htefttr luTvttlitr dt fijn' foo dur mtrk$cht,
Godts throon gbebrocht.
nAls defe die man hem zjjn
En alTvat dat ghy fiet dat komt alleen
drucken,
Hit Tvas eersl flecht papier, nu zfjrit dt fchoonfit fiuckcn.
En had mijn pers,
inckf, en had mijn' handt ghedaen,
"Van al dat gby
fiet, fiou 'tminfie hier niet flaen.
Soo leeft den Heer met ons, hy heeftfijn druckerijin,
Watr inmtn fmtrt, tnp'ijn,
ttghtnfipratck moet lijtn:
de
daer
dickrvds
hteft
Hy
ghadruckt,
Compagnie
En mannen afghemaeckt: noyt heeft de p.rs mifluckt.
Dees pers die beef de konH
Heylighen te maktn:
Den hemel boort
tot, kondt ghy
druckghtraken.
VVu dat onnoofel is,
lijdt hier fender fee halt,
nae der handt
Die Tvordt. hur eirfightdruckt,
mergult.

Daer

etn

moor

man

en

nu

tn

me

man

m

in

en

en
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v.:\ --.--•
f Met [mitten en flaen
Entcxhocpurior.
-5C Sal
ci-.rd
j
r
tjchoonder flaen.
^

-

a

Den
bondrvvercker

fprecckt.

dit TvelTvdt pelt ur en,
Slaet de mtlltn man dt ditrtn,
Die alleen om haeren macht
Worden om den hals ghebraght'.
Want dt quanttn diefe kelen
Sietmen met haer bloedt foo fipeltn,

IEdtr

Datter

Tilijft

dukrvds
noch

in

een

roo-hant

de Tvol gheplani'.

7-ijn
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niet Tvd rouTve ga-fien
nae de
fielen tafttn,

brenghen foo beflijckt,
qualijck Tvol ghdijckt
Daerom is't dat Tvy met femijttn
Hur dm heelen
dagh merfijten:
0 men
ftaet feoo menigh flagh
Op een heelen rondtn dagh.
Dan
beghint het mclteruyum,
ons

Dat het

:

En de bucrtt door tt
fiuyutn,
En dat eertijdts leelijckfiont,

Wordt daer

nae

En dan Tvorden 't

Die

kan

men

in

het

fulcke

befie

bont.

mellen

tabbaerts ftellen,

Tot gberief man

Op
Doch

befle-maer
koudtfle man het iaermijn kgnsl is al in ftocken,
bet

Daer van

komen

Tvittt

mlocken:

£Magk ick
gheen ftockenflaen,,
<i.4lmijn konfl die is ghedaen.
Lefer Tvdt gby noch Tvat leeren
Hur man onfe bonte-kfesrtnJ
Dott m iemandt
eenigh leidt,
'tis tot
cierfel man m klttdt.
Ghy mooght dit Lowla mraeghen,
Die Tvas met dt
tongb gheflaeghen,
met

Het- is

nual hondert iaer

Dat hy
flaeghen Tvierdt gbeTvaer.
Laet m flaen , en laet

mfiooten,

D'afgunil kan gheen' eer'

ontblooten.

Ghy Tvordt fuyuer niet gheTvondt;
Scboonfey maeckten't noch feo bont.
,

E
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Vcrheftinghe der Societeyt

{

Surgit furgentibusvndis.

S

door

IESV.

teghenfpoedt.

Hoe

hoogher baeren,

Hoe

bcter

vaeren.

etn
pijl om hoogh, mijn vrient,'ten is gheenTvonder,
kracht, daer hyme mlught die gheeftgby hem "Van onder,

Chiefghy
De

En

Tvatr der met ttn

,

pits du iemandt hoogher drcefi

Ghy feaecht dat menigh man bur noch beneden bleef.
en
n'ijdt m aldermecB komt treffen,
'tSch'ijnt hy m treckt om leegh doch hy komt m merbtffm:
Het is ghtlijckde zct, hoi dat fy hooghtr gatt.
Hoe dat door dit ghebaer denfehipper hoogher ft att.
Wanneer den haet

,

Godt
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heel ghefloort , terftondt foo frock, hy open
Des hernds
grooti fluys , by deed't al onder loopen.
'Daer Tvas een groufiaem mur, dat matte 'tlxele landt ,
De zee die Teas te
kfiyn moor een foo grooten brandt.
Hel Tvater rces om
hoogh, de \ce bcgonH te Tvaffien,
Daer noyt nat
badgbeTveesl , daer fiaghmen groote plaffien:
De herders en hun mtt du dreuen met den flroom,
't€in hongh hier op een haegh, en 'tander op een boom.
^Menfegb gheen huyfen meer het laggh'er al gbedoluen,
Daer fiondt dm trotfien bouTv njerouert man
degoluen,
£Men fagb noch hur en daer de
hooghe torens flaen,
£Maer 'tffijtigb nat dat Tvus tot bouen
op den baen.
Allengbskens ghingh' t foo hoogh, het Hep nu op dc berghen,
Dit eertijdts met haer kruyn de Tvolcken der' den ttrgbtn.
Datr is tenfeaeck allien du't Tvattr nut tn let,
Maer Tvordt met booglx mloedt noch
hoogher opghefet.
Een hondert -iaerigh fehip dat
gheckl met al de haeren,
Hoe 'tTvater ditper is, hoe't fekerder fal macren:
Het
gheen dat al de reft met fichaey doet onder gaen,
'Dat fireckt hur tot frofijt, en doet het
hoogher ftatn.
Tvas eens

,

met allien die
fchadeloos kan drijuen;
ander fichip , dat oock kan bouen blijuin,
Dat -hteft nu hondtrt iatr
ghemlot op batr in mlotdt,
En du't merdrincktn Tvilt, du is't dut kfimmtn doet.
Loiola, 'tis m fichip , dat fittmtn altijdt hoghm,
Scboon datttr menigh mlaegh komt ouer 'ihooft
ghemloghen,
VVat dat fey doen oft nut
,ghy fleyghert datr almet,
Wit dat m fichip hemic ht ,
dratght Tvater inde %ee.
maert moor Tvindt tn
latt
Ghy
ty,
mry hit Tvattr Tvajftn,
'Daer bleef noyt fichip op't fiandt als in
ondupe plaffen:
Laet Tvaffien defeen mloedt , oock bouen
klip,
Gby zjjt moor alien tijdt merfiekert man m fehip.

'th d'Arcke

Daer is

een

,

d'hooghfle
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Is*. tin ghee* fiekm
Multovulnerepulchrior. |L Van
1

ghebreken.

liefde

door de firaet

ghingh
DE
menigh fijden-Tvinckel fiatt,
finttt terftondt
eens

Daer

En

een

Tvacktroogh

Op 't goedt dat daer lagh op
Daer

ftuck
lagh
foo fieyd' hy

Terfiondt

een

rvAn
:

den toogh.

***

fetijn,

Dat is mijn:

VVant datter quaem een flechte floor,
Sy vhinoh mil 'thttle ftuck tvtl door.

'

'tis
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foo gaet,
En met en kent fijn
eyghen ftaet:
Want fiet, dt aldtrficboonfic fiof
Du niemandt
droegb als die man't Hof,
Du eerHmael
droegh dm tdtl-man,
Die draeght nu Hanskcn allt-man.
En dat moor
lojfrouTv Tvas allttn,
Dat is nu am dt matrt
ghtmttn.
Hit kratckt al Tvatttr is ain't lijf,
Datr gatt
me-ioffer fileegh en flijf,
En komt feo trots daer atn
ghtftapt,
Schoon dat den man maer fehoenen
lapt.
'tSat'vjn is al tt dtn draght,
Datpail matr
op ttn boogh gbeflacht:
Ick km allttn hit edel bloedt,
ttn

'

Ickftottt Tvie dat het hebben moet.
Doch, eer ickf iemandt febencken fal,
Sal fhektns rnaken

ouer

VVant fiet, als hier den

al:

dagh opfiptdt,

Schoon dat 'tfatijn een luttel
queelt,
Schoon bur en daer een Tvonde flaet ;
Nochtans het fchoon roodt mcarnaet
Dat dan door al dt
gattktns kjjckt,
En dt
ghequttftt ftof mtrrijckt,
Dat is dat haer den
luyfler ghttft,
Soo dat die nu mid
feoeter letft.
eeAls den tyran m
ligghen doet,
En
de pijn-banck, treckt m blotdt,
En

op
kapt m lijfmanftuck,totftuck,

Houdt dat dan
VVant Tvie

VVett dat

m

'moor ttn
groot gheluckf
lichaem hur pukeert,

hy uTvtfiel

\

mereert.
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Bieper

acht
goudt,
defih'ri platen,
metl
Watr
kofttlijcke matin,
ghtdreutn zjjn
Iae daer is gheen metacl ghelijck,aen defe tTvee,
Du aen Europa fihenckt de Mexuaenfche rtt:
Tveer dt Tvannttr hit Tvordt ghtftatghm,
Nochtans het is
En dat hit
bigbint dts (foninghs bttldt tt dratghtn,
En op den andren kant fijn Tvaepen is gheftelt,
Dan Tvordt de rijckjit fiof noch rijcktr door httgbtlt.

MEn

acht Tvel groot het

men

man

meer

nu

Ghy

\
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doude Spaenfche rnatten
,
maer door
denflagh het kruys tens konnen matttn,
en

zjjnfe gbeTvttrdeert

fietfie hoogher gaen,
man't
flaen\
Iae al de
goude munt du alle landen prijfeen,
Moet door een her
denflagh in Tvttrden opTvacrts rijfen,
En als bet
isgbemunt, dan TvijB bet goudt-gbeTvtgbt
Of't niet entsghefichroyt, en feo een atstt licht.
Sut eens de Rijders aen, en
fiet ems de 'Ducaeten,
Die om den herden
den
hamer niet en batten,
flagh
De Kroon, den Albert in
als zjjnfe fchoon in d'oogh,
En de den munter nut, s'en
ghtngbtn noyt feo hoogh.
Dtn hamer moet het doen, daer is den
prijs tcfetcktn,
Dan kriigbtn fey bun plaits in maluacy-boccktn.
Al heft hy dan hid hoogh al flait hy Tvat hy magh,
'tEn kangheen hinder doen, den
prijs kgmt manden flagh.
En als Godt hur den menfech ghdijckjals goudt Tvdt proeutn,
Al maltcr menigh flagh, 'ten moet hem nut btdrotutn;
'tis matr een munttrs handt. Achl mrienden,zjjdy Tvijs,
Enfchroomt niet "voor denflagh, by brenght met hem den prijs.
En al den

,

men

prijs komt hen alleen

meuTven

,

,

,

Wat is doch een tyran als eenen rouTven haemer ?
V^Cochtans om munt te flaen, en ijfer niet bequaemer;
Als hy nit met m bloedt m met m leuen fpeelt,
Weet dat hy in m flaet des Heeren eyghen betldt.
'tEn is niet merr'
ghefocht, het komt ons mande flaeghen,
Dat Tvy door fulck, cm munt dtn natm m-an Iesvs dratghtn:
Dt pijltn, tn dt
galgh, dt p'ijn-banck, tn hit fTvttrt,
En al Tvat ficbacd' Tvdt doen, dat maeckt ons "tmeefie Tveerdt.
Komt mry dan in dtts munt, 'tin
magh m nut mtrdriettn,
'Dt Tvetrdt mandtn flagh fult ghy datr nat ghenuttn:
Din hemel is te koop , den
prijs is daer ghcflelt,
,

Op defe mtrckt

tn

is gheen ander

gangk'jaer ghtldt.
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boeyen en banden

ftrecken de Societeyt tot eere.

Dant vincla decorem.
•t

JS

i

Gheen banden

Vanfihandcri.

'tghthruyck <?*? flic landen
Daermen Tvetten

onderhouTvt,

boeyen maeckt en banden,
Datmen dupe kerckers bouTvt,
ZJoor een die eertijdts fijn mader
Heeft maor.daedigh omghebroght,
Oft dit Tvas tin malfich merrader,
En fijn eyghen ftadt verkocht.
Dat

men

.

,

'tit
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fichand moor al de mrinden,
Ieder iffet door beroert,
Alfimtn komt dm ditfttns hmden,
En foo nae den kercker Voert;
Alfmen komt dtn diefeens boeyen,
'tis

een

En

treckt met de ketens

moort:

Noyt enfal't doodt konntn bloeyen,
Raeckt hy op defteene-poort.
Laet mry d'Aduocatcn
Dat

Dit

tn

fcbrijutn

by los en mry maghgatn,

is

nut

uyt

te

mr'vjutn,

VVant de

mleckfeal etuTvigh flaen.
Matr als itmandt Tvordt gbtvanghen
Om de deught en fender fechuldt,
Al de ketens die daer hanghen
Zijn moor htm ghtlij\mtrguldt:
En alfet hy dtp in't duyHer,
Dat hy fen, noch maen en feet,
Vandt bandtn komt dtn luyfttr,
En de blijdfchap Van't verdriet.
Siet, als defe reepkens fluyt en,
En haer

bloemkens houTven vafl,

Jgualijck, kjjckter een daer buyten
Soo
langh als het plantjen TvaB:
Hier van heeft bet fiboonder Tvefeen,
En daer by tin feet
ghelatt,
Dan is't dat het Tvordt
gheprtfen,
Als't feo moor een menfter ftaet.
En de
fompagme kan tuyghen,

Dat haer
aldermeefte eer
Sonder banden
lagh in duyghen,
^Datrom Unnfcbts'tr noch al meer.
Fff

Kofte-
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der Martelaeren.

feo menigh iaer

Wordt oock.de bletckt doodt gheTvaer,
En moelt hoe dat denfhellen tijdt

Sijn mlughen, mfijn uught btnijdt,
En datrom

kiefl ditghtiBigb dur

Voor doodt-btd een Tvel-ruckend' mier.
Hy mlugbt in tin Tvtllufligh Tvout,
En

ratpt datr

man

bet

htfte hout,
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Hit be He datter uTvirs groeyt,
Het

fioctfie datter

teTvers

bloeyt,

Hy kuft moor beter ftof en

as,

Als Tvorden dat hy noyt en Tvas,
En blijucn euen oudt en kout,
In't leuen, daer den gheeB merfiout.
Hier

me

foo mlugbt by nae den. ntfl,

En gait datr fitt tn

moor bit
ItB,
Enflatt fijn mleugels teghtn ttn,
Ghtlijckbit ijfer met den flcen,
Tot datter eenen monck, infchut,

Die

brenght

hem

in etn

feoet merdrut.

by fimaeckt de bittre doodt,
haertn fichoot.
Sy
De doodt en hteft hur maer beuel
Op't oudt en heel gberimpelt mel,
Want fchoon

baert hem

Tveer in

als dit nu eens is een lijck,,
Dan is het eynde man haer rijck
VVant fiet, als defen moghel fitrft,
Dun is't dat hy het liutn erft.
Doch offer Tbenix is, eft met,
Hoort Tvat bet finne-beelt bediet:
Men mmter meel aen htm ghelijck,
En

Die

Tveer

verr'ifen
door

uyt hun

lijck)

mutfeaerdt-tas
Het lubaem brandt tot ftofen as,
Gaen batltn blijdfchap uyt dtftraf,
Du , fecho

En

ten

n

eenen

nieuTv leuen uyt hetgraf.

tAlftoockt den beul daer hout op bout,
Het

mur

tnfeuyutrt matr hit gout.

'Dus is dtn brandt hen Tvelle-

Die

feoo

kom

mernieuTvt den ouderdom.
Fffi

AF-
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HET VIIFDE

V.
BOECK,

DE VEREERDE SOCIETEYT,
OFT

VANDE GLORIE MET DE WELCKE SY
GHEVVEEST.
NAE VEEL LIIDENS GHEKROONT IS

HET EERSTE CAPITEL.

hejVereeringhe der Societeyt uyt de doorluchtighe
<van haeren Vader Ignatius, ende haere
lighep
kinderen doer jtalien.
,

het deughdelijck leuen vande Sohaeren
onvermoeyelijcken arbeydt,,.
cieteyt
kloeckmoedighe vetduldigheydt ende onwinbaere
volftandigheydt in doen ende in lijden ,
s^
anders volghen , dan
is gheftelt
voor ooghen
j wat moetter
°
*
dat
ae

dat

nu

,

,
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kort, ghelijck met eenen vinghcr, de vcreeringhe raken, die dc Godtlijcke voorfichtigheyr, oock in defe
wereldt aende Societeyt heeft willen tocworpen.' Door 0»rdat wy in't
,

leuen ende veel te lijden heeft dc heylighe Kcrc- fPro"£h
ke van alle tijden 'thooft oucr-eynde ghedraeghen; (ooiiVUei
zijn vermacrdt gheworden alle de Rcligicn, die oyt indent" ende
heylighe Kercke waeren ; foo heeft van haer beghinfel V' 1~
ghegroeyt, ende groeyt noch heden 'sdaeghs, defe minfte
Societeyt. Ghceftelijcke palm-boomen ende laurieren en
willen op gheen' andere gronden milder waffen, dan die
dickwils met fweet, ttaenen ende bloedt bereghentzijn.
D'eetfle glotie vande Societeyt is haeren inftclder Igna
tius: mer den welcken Godt ende fijne Heylighen in dit
fterftchjck leuen foo ghemeynfiiem zijn gheweeft, dat het

wcl

tc

ghene wy van Moyfes lefen, van Ignatius oock moghen feg
ghen: Den Hurt flracktot Ignatius atnflcht atn atnficht ,ght- Exod.55.
lijck, tm mtnfich pleegh a:n fijnen vrundt te firtktn. Als hy ignatiui
met die
gheluckigne wonde in fijns vadcrs huys lagh, foo g^emeynheeft hem den H. Petrus befocht, ende ghefondtheydt
mede ghebraght. Soo hy korts daer nae inwendigh be- tighen,

*£'#7/-

nauwdt was, forghvuldigh ouer fijne volherdinghe inden
Godthjcken dienft, is de FL Maghet tot hem ghekomen,

ende heeft hem victorie in alien ltrijdt belooft, totpandt
ende verfekeringehaer lief kindeken hem ouerleuerende,dat.
fy op den arm droegh.Sedert welcken tijdt hy den vijandt,
die fiy meeft vreefde , dat is de finnehjekheydt vande bedoruene natuere, foo ghetemt heeft, dat fy haer niet eens en
heeft derren roeren. Als hy nu inden Godthjcken dienft
verfterckt, befigh was met de Conftitutien vande Societeyrte fchrijuen, is fy by hem komen ftaai, als voor-lefen-

de

dathy fchrijuen foude.
Gheene mindere

en heeft onfen Salighmaker
Fff 5

beleeftheydt
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als fijne Moeder:
onder
fienehjeke
dickmacl
ghedaenfiiu
want heeft fyfeluen
fijnemen- tcn foo wel in't facrificie der Milfe, als elders aen hem
fcbeydt,
nae Padua
ende fijnen leydtfman in't reyfen
t befoecin
foo Ignatius
ende Venetien gheweeft. Maer
des Heyhghcn-landts
ken vande beweghclijcke plaetfen
maeckte ende daetom van hjfijne deuotie wat te langh
milChri- maker

aen

Ignatius willen bewijfen

nae

,

ver'toont,

_

nen trouwant

onbeleefdehjck onthaelt wierdt -,

heeft

hy

in bio
hem ghetrooft,
gheduerigh voren-gaaidedentotHemelfoo
Roomen
herberghe verghefelfchapt. By
een
fchen Vader aen Ignatius aide fijne mede-ghefellen

aide

hadde, heeft den

ooedt woordt verleent

fijeke

trouwe

ghegheuen,

dat

hyhen

fijne GodtRoomen foude

Soon

te

bermhertigh zijn.

.

.

nocli hoo
Wie foude meynen dat defe arenrs ooghen
H. Dry
Euen-we zijnfe voorder
gher fouden konnen vlieghen?
vuldighIheraeckttot de H. Dryvuld.gheydt, ende de Godtlijcke
heyt.
oft oock verder,als het doornatucre toe, immers foo verre,
dit
in
aen den menfeh
ellendigh leuen gheoorlott is.
met

de

Gloria:

gaens
Want

Ignatius felue,

een man van

loo

diepeootmoedigh-

dat hy 'tGodthjck
S.lgnac. heydt, by ghefchnfte beleden heeft,
c+f.jo. wefen meet als
hadde. Dan , foo defe vnen-

eensgheficn
delijckebefoeckmghenfchenen

ouer

handt

te

gaen, ende

quam op der aerde,
om
hoogh tot Godt
alfoo Ignatius op d'andere fijde oock
aldaer met opinden hemel klom, en acht daghen langh

ohelijckGodttotlgnaramnomleegh

met hem verkeerde;
deel van dit faueur al mede aen an

ghetoghen gheeft in fijn eyghen huys
foodevlde fgnanus
dere
Vertoont

fich aen
fijne vrieden

nae

fijiicdeodt

we

een

fijne vnendai, die hy dickmael by verfclujnuighe

foo

uende als doodt heeft komen befoecken.
andere aende Saefijne doodt heeft hy fich onder
der Carmeluen

Nae

l.oheMagdalenadePazzis,vand'Orden

^
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Want alfoo fy eens inden gheeft opghetoghen
was ( 'twelck haer dickwils
ouer-quam ) heeftfe de Coninghinne der Enghelen , met den Saelighen Angelus Martelaer van haer Orden, ende den H. Ignatius fien nedcrdaelen. De H. Maghet ende Angelus fweghen ; Ignatius als
vertoont.

In Vita
Beata:
per P.F.
Lud. de

Prarientat.

hcm^llchen predikant hiel in't breede aen Magdaledc hooghe noodtfakehjckheydt van eenegrondtende in
hertighe ootmocdigheyt. Infghelijeks in fijn leuen alfoo Jijn
leLeonardus Kelfelius te Cculen bevanghen wasmeteen'onblulfchelijcke begheerte van Ignatium te fien, daer hy foo
veel af ghehoort hadde;is hy oock te Roomen blijuendeniet
in den droom oft fchemel, maer beyde den andferen fien
de ende wakende, by hem ghekomen, ende heeft hem met
een' hemelfche vreughdt vervuk. Nae eene foo ghemeyn- vvord'c
faeme verkeeringhe met Godt ende fijne Heylighen wat ghefien
verheuen
■wonder is't, dat hy dickwils met ftraelenden aenficht vele ende
voeten vander aerde verheuen,
ghefien is gheweeft ? Soo blinck^nde.
fagh hem te Barcelona Ifabella Rofella, te F„oomen Alex
ander Petronius
menighweruen Oliuerius Manaratus,
Ludouicus Gonfaluius, en felue den H. Ptntippus Nerius.
eenen

na voor

,

,

,

Men foude vry moghen twijfelen , watter van
verwonderen ftaet, of de groote liefde van

meerte

die hy

beyde
Igna

de Godtlijcke Maielteyt , aide 'tgheduerigh
vande
aendrrnghen
vermeerderinghe fijner glorie droegh;
oft wel de Godtlijcke forghvuldigheyt die daer altoos ouer
'tleuen ende d'eere van Ignatius waeckte.
Ignatius toonde ghenoeghfaem fijne liefde, alshyuyt- Liefde
van
ter herren
feyde, dat hy in de kcut', oft van te ftenien met Ignatiiu
fekerheyt,oft te leuen op fekere hope van Godrs glorie noch tot Godii.
te vervoordcren
metonfekcrheyt fijner fahgheyt; de faelfleuen foude laeten vaeren. 'tTs
voor
doodt
'tellendigh
ghe
groote liefde , aen Godt fijn leuen te fchencken : maer hoe
tius

tot

veel
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veel meerdere, fijn' eeuwighe faeligheydt voor fijn' eere te
van Godt
pande teftelkn? Wederom Godt van fijnen kant, hoe
*"
r£"a' ghetrouwelijck heeft hy toeghefien voor Ignatius , en
"*'
dm'de fij» eere? Wy fullen voorby gaen hondert ghefchiedenilTen
voor fjne iw
fijn leuen ghebeutt, ende alleenlijck een oft twee van
eere.
yCr{c\\zt daede raecken. Ouer weynighe iaeren , een edelman door blinden haet
ghedrcuen, feyde dattet al ghedichte verficringhen waeren 'tghene vande heyligheyt

Ignatij ghefchreuen was; hy loegh met fijne mirakelen;
v^lVn" fptackfchandelijckvan hem endeal dat hem aenghingh.
Hier op vertoonde fich Ignatius op eenen nacht aen defen
fpotter,met eenen onuytfprekclijcken glans, ende groot
ghefelfchap van hemelfche gheeften. Ter wijle defe hem
eene
diep' eerbiedinghe bewefen,foo keade hy fich tot fij
nen lafteraer, en bleef hem wel een vierendeel urs met
een lierTelijck
ghelaet ende lacchende ooghen fterrighhjcks flaen aenfien: waer mede den lafteraer als met flrae
len van liefde doorfehoten ten laetften oplprongh ende
met vele traenen om
ghenaedighe ftraffe riep: 0 htyligbtn,
6 godtlijcken lgnati, du noch
fterjfelijck,zjinde pleeght oor\aen
uTve ghefifvorene mijanden te
mergbeuen fipaert my doch nu onfterjfelijck
mijne mermetelijckheyt. 0 eeuTvighen Godt, Tvat
rafiemije heeft my merVoert
mijne muyle endt laBirigbe
den
te
die
ghenen loffien, uTve htmtlficht ghttfitn foo
tonghi teghen
mereererii Dat my doch moor eene foete
ftraffe man mijn mifidaet ghegunt Tvorde ,te moghen den lofimerbreyder man defen
Heylighen Tvordm,Tvun ick niet tn hadde moeten merfimaeden.
Idem
Ergher was op hem.( die't immers niet en betaemde)
l'upra. eenen fekeren Religieus ghefindt. Defen met gheen' ouervloedighcyt van woordt-blaemen vernoeght, neemt de
penne inde handr, en beghint ( foo hy meynde ) by ghef chrift te ftellen al het
cjuaedr dat hy teghen Ignatiu m kon

Andr.

,

,

,

ouer

,

om

de
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Maer foo hem anderwerf en derdemael

ghebcurde ghelijck aen Balaam,dat hy in plaetfe van fcheldmghen niet anders als deught van hem en konde fchrijueiijende dieshaluennae hetfehcuren van dry foodanighc
lot-fchriften, een vierdc laeck-fchrift met opghefctte hcrtneckigheydt ghingh beghinnen ; foo heeft hem Godt by
de laitcrighe handt ghegrepen, ende eenen dapperen flagh
daer mede in fijn aenficht ghegheuen Waer door heel
ontftclt zijnde, veranderde terftondt fijnen haa in liefde
tot den
Heylighen, aide begonft van lion 'den aen te verbreyden wat hem ghebeurt was met foodaenighen lof
van
Ignatius ( die hy van als doen af, en voortaen, niet
anders als fijnen Heylighen en noemdc) dat hy niet achter
en het van al dat
eenighfins tot fijn' eere moght ftrecken.
Betoonende alfoo met der daedt aen alle de wereldt, dat
het quaedt is hem te vervloecken dien Godt ghefeghent
.

,

,

heeft.
Indien dan de Godtlijcke voorfichtigheyt op defe ma- fgnatiue
niere den lof van Ignatius uyt de monden van fijne vijan-',"^ r°°~_
■den uytgheperft, ende de felue in vrienden verandert heeft;y<fH by it
wat fullen
wy nu van fijne kinderen ende dienaercn yet- ft"' j"
wachten? Francifcus Xauerius, die de vrienden Godts tot^™.
inden grondt des herten kende , en plagh Ignatium noch
leuende niet anders als heyligh te noemen; uyt eerbiedinghe fchreef hy aen hem , ende las fijne brieuen al knielende: iae hebbende een' handt- tecckeninghe van fijnen
naem elders afghefneden.droegh die ghedueri^h ouer hem,
in

fijn

wonder-daedigh crucifix.

Iacobus

Eguia vele

iaeren

Ignatius, badtom hem
leuen,om

dat

mondelijck

hy

van

ten

ghewefen

minftcn

biecht-vader van

eenen

dagh

t'ouer-

fijne deughden 'tghene hy wift,vryaen hem
fcherpehjck veibo-

( 'twelck anders

G gg

den
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den was ) foude moghen fpreken. Maer ftcrcker zijn ghe
weeft de ghebeden van Ignatius j die verkreghen hebben
dat E>mia dry daghen voor hem gheftotuen is. Petrus Fa
ber den eerft-gheboren foon van Ignatius,om fyfeluen ende
fijnen onderfaeten tot alle foorten van deughden eene fpore
te
gheuen, plagh dit alleen te fegghen , Soo doet Ignatius.
Iacobus Laincs foo dickwils als hy verftondt dattet er,

ghens eenigh gheluck aen de Societeyt ouerkomen was,
plagh op den flaenden voet tc befluyten, Dat heeft dan Igna
tius merTvoruen. Francifcus Borgia nieuw-ghewijden Priefter,heeft fijn' eerfte Milfe in't huys van Loiola willen doen,
kuffende hondertmael die aerde, de welcke Ignatius noch
weetlijck zijnde betred'en hadde.
Dit zijn wel ghetuyghcnilfen van fijne kinderen binnen

oock. by
vremie

euertref-

filijeke
fcrfooSiimma

Proceffus Ca-

'shayfe
*.,

fae hem beft kenden

.

en

zijn

met

dan die vande uytheymfchc

,

'
i-i1
,
,
n
i
mindere. Die deneeriten biecht-vadet
.

vrienden

-,.

Ignatius nae fijne bekeeringhe was plagh te fegghen:
Magh dien man leuen 'tfial eenen flercken pilaer mande heylighe
Kercke zjjn, eenen naekomelingh man Paulus, een mat 'van mervan

,

,

kjefinghe tot bekeeringhe man heel de Tvtrtldt ;
waerheydt die teyfe Prophete gheweeft.
,

Anno

aide is inder

Den Cardinael Francifcus Maria de Monte y ende nae
hem loannes Ciampoli Paufehjcken Secretarius , uyt den
mondt en door 'tbevel vanden Paus Gregorius den X V..
hebben ghetuyghenilfe in voile Confiltoric der Cardinalsn
ghegheuen, dat-de fedue Godtlijcke moorfichtighcydt die her
,

de- heylighe

Atbanafium, Bafihum Nazjanz,enum,
Cyrillum Huronymum AuguBinum Be- nardu -», Franctfeum,
Domimcum,ende andere feer mele gbeVondm bttfet,om du teghen
'tjdjeTveldt der ketterijen te fiellen oockin defe laetBe tijden den
gheeB man Ignatius merTveckt heeft om fyfeluen ende fijn Orden

'6lf moortijdts
,

,

,

,

,

,

tot

de btkttringe dtr kttteren ende Htydtntn ghthttlijck, tt htgtuin.
Den
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Den Paus Marccllus den II.

heeft inde

teghcnwoordighcydt
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vande
Societeyt, j-Fjj£
fprekende
van vele bclcdcn, nytghe- Soc;CT.'

lefien te hebben ( al hadde hy veel ghclefen) dat nae de tijden
<man
d'ApoBtlm icmandtn glieiont Tvas, dat aen Ignatius Tvas ghe
gheuen, te Tvettn dat by hinnen fijn leuen fitnfoude fio grooten
aenTvas man't Tverck,, daer
by als inftrument toe ghedunt had
de. Den feluen Pans plagh tc fegghen, dat hy meer lleunde
op't goedt-duncken van Ignatius alleen dan op alle de redencn die men daer teghen moght aenwenden.
Alfoo loannes den III. Coningh van Portugael aen
Ludouicus Gonlalus, die nae Roomen ghingh, befall had
de, dat hy nauw-pointigh op alle de trecken van Ignatius
aenficht foude letten ; foo heeft hy van daer gheandwoordt>
dar hy door gheene vierigheydt van ghebedt oft gheeftelijcke leife, foo tot de Godtlijcke liefde als door't aenfien

lib.ij-

,

,

,

,

van

niet

Ignatius tronie verweckt en wicrt.Indet voegen dat het
vremt en is
datter vele treffelijcke perfoonen nae fijn
,

becldt (hoe wel

Si'fl

vergheefs ) gheftaen hebben, naedemael vvordt
fijn' oodmoedigheyt, die fulcks niet en wilde ghedooghen, verfocbu
onderwijle van Godt door mirakel is goedt ghevonden
f»
gheweeft : want foo den Cardinael Pacieco Ignatium ft"^/,"..
kranck te bedde ligghende was komen befoecken en te- den
ghen ouer hem eenen konllighen fchilder hadde gheflelr,
om als
dieftehjek en in't verholenfijn aenficht tc befpien,
ende met eene gauwigheydt nae te
contrefeyten wierden
de verwe en de gheftalre van fijn wefen gheduerigh foo verandert,dat den fchilder beleedt,dat hy die met gheene kon- tofeliete

mMr

,

vvor~
tm

,

fte en konde vatten oft achterhaelen.
kgetuyWie fal in't kort oock
al-loopcnde konnen raken 'tghene ghe"'f
vele groote petfonagien van Ignatius ghefeyt hebben? loanlies den 1 1 1.
Coningh van Portugael hebbende de tijdin- van Coghe ghekreghen vande doodt vanden Paus Iulius den 1 1 1. »'"fh<'>

jgZ't^u

,

0

„

Ggg

1

,

r

endeCar-

heeft dmaUn,
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heeft Godt ouer eene fike ghedanckr,dat immers nu de Car
dinal en. niet forghvuldigh enbehoefden te zijn ouer het
kiefen van eenen nieuwen, daer Ignatius by der handt was.
Dai Cardinael GafparQuiroga Archsbifchop van Toledo
,

plagh te vermaenen, dat foo wie een onberoerlijck ende
onveranderlijck man wilde fien, fijn oogh-ghemerck op
Ignatius moefte nemen aen wien eyghen was dat hy noch
in voorfpoedt verijdelt,noch in teghcnlpoedt verllaghen en
wierdt
Den Cardinael Palarottus feyde dat hy van Godt
ghegheuen was om de flaepende goede manieten heel
,

.

,

Chriftendom door te verwecken. Den Cardinael Ludouifius fluyt fijne lof-teden, die hy tet eeren van Ignatius ghedicht heeft met defen wenfch : Ickyvenfih en ickbtdde alle
,

goede luden datfe den H. Ignatium, als eenen ghemeynen fchat der
Tvereldt, met tint ttert dtuotit hun htrtt Tvilltn fluyttn tnde
tot
merfiktringhc man hunne feligheydt den felutn moor ttntn
patroon merkitfen tndt hen ondtr fijne btficbtrminght ftellen.
loannes Vega, wel eertijdts Gouuerneur van Sicihen, maer
inde
deregroo doen Ambalfadeur vanden Keyfer Carolus den V. te Roo'n.-ilien,' raen hebbende de heyligheydt ende vrome daeden Ignatij
nauw befien
par.
plagh hem den tijtel te gheuen van emert
Hftor.
kloecktn meldt-heere, Tvuns mtndtltn inden htmtl flondm by die
,

in

,

,

an-

'

i.

!.»(>.

,

rw*'?

fagh

Dominicus endt

hem als

Francifcus.

eenen

Ludouicus de Granada

fuyueren fpieghel

alderhande deughden,voor

van

aen-

wijsheydt

en

d'ooghen der wereldt van Godt

gheftek.

Vele Prelaten by een vergaedert inde Prouinciale Synode van Tarragona in't iaer 1 611. hebben al-re-faemen gheftemt , dat Ignatius de laet Be mrucht ende gheeB man faligheyt
is , die de heylighe Kercke in defe bedruckte tijden tot haere beficherminghe ghebaert heft ; eenen Godthjcken Hercules , om alle
monBers der hellen te muyl-banden •, ttntn Atlas, om dt htylight

Kercke

HET

Kercke
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ende

godtfehoudirtn
fijnt
gbeleertbcyt
mrucbtigbeyt t'oxderfetten,den Tvonderbatren Engbel man Apocalypfis; en meer dierghehjeke.
met

tTvtt

man

Met de ftemmen komen oock ouer-ccn dc pennen van ■"*«-•
de befte fchrijucrs defer tijden. Den eenen ghetuyght dat£"7~
hy ghefchapen is tot cenen Capiteyn om Luthcrs heyrkrachten te verilaen;den andercn nocmt hem Eenen Godt
hjcken menfeh, die door den drift vanden H. Gheeft alle
fijne dinghen volbraght heeft; den derden, Een voorbeeldt
van
heyligheydt; den vierden, Den oprechter van't vervallen gebruyck derheyligher Sacramenten; den vijfden, Den
voor-vechter vande H.Kercke en vande Paufelijcke maghrj
den feften , wat anders. Hier toe hebben al mede aenghefpannen de goede ionften van Godts befte vrienden die
^

,

groot verlanghen nae fijne Canonizatie ghehaeckt
hebben eerfe ghefchiedde, ende nae der handt de felue met
groote blijdfchap geviert.Den hemel felue en is niet in ghebreck ghebleuen van aen d'aerde in goedt exempel voor tc
gaen : want verfcheyden ghetuyght hebben datmen ter
plaetfe, daer het doodt lichaem van Ignatius lagh, den
langh der Enghelen ghehoort, ende lichten als fterren uyt
met

,

den hemel fien daelen heeft.
Op defe wijfe heeft Ignatius heel Chtiflcndom ter eencr
fijde vereert, ende is ter andere wederom van 'tfelue, principaelijck te Roomen, vereert gheweeft. Doch hy en is't Andere
alleen niet, die met den glans van fijne glorie dele ftadt ~f ?
beftraelt heeft; daer hebben noch al vele lichten vande So- cim-t
cieteyt, al hoe wel mindere, ghefchenen '. Om vandc^r it*
ionghlle te beghinncn den eerflcn die ons ontmoet, is'""'
Staniflaus Koftka in't Rijck van Polen van edelen flam- Stamfme in't iaer 1550. gheboren. Hy en heeft het inde
teyt met langh ghemaeckt: want foo hy tuffehen de Noui,

,

Socic-^,^

Ggg

3

ticn
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proeuelinghen

te

Roomen

quaelijck een iaerghe-

leeft hadde, is op Onfet Lieue-Vrouwen Hemel- vaertauendt in't iaer 1568. inden Heere gheruft. Hy hadde miffchicn langher moghen leuen, hadde fijne liefde tot Godt
ende fijne foete Moeder (want foo plagh hyfe doch te
noemcn ) wat minder gheweeft : want men meynt,dathy
van liefde
gheftoruen is : iae liefde die foo groot was, dat
het dickwils van noode is gheweeft, gheduerende noch
fijne ghefondtheyt, met koudt waeter fijne borft te verkoelen op dat fijn herte inden brandt niet en foude verfmachren. Wt de liefde groeyde fijne ftcrckte. Soohy
noch kindt te Ween ftuderende fieck lagh heeft hem den
duyuel drymael onder de ghedaente van eenen fwerten
hondt befpronghen; maer drymael heeft hy hem, oock
fonder de in in lie vervaertheyt , met het teecken des 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 ketterwas)
ghewcyghcrt wierdt , foo heeft Godt dan d'Engelen ghe
fonden die hem , met 'tbyftaen vande H. Barbara, het
broodt der Enghelen hebben uyrghereyckt. Hy wierdt
menigh weruen vande Moeder Godts met haer lief kindeken befocht, maer noyt met meerder vernoeghen, dan
allfe hem een weynigh voor de doodt d'eeuwighe falighheyt beloofde.
Nae Staniflaus volght Aloyfius Gonzaga, al mede uyt
j, rM
Gonzaga, een doorluchtigh glieflacht det Marquifen van Caftillion. Soo defen noch een fprakeloos kindeken was , d'eer
ftc woorden die hy begonft te babbelen waeren fchier
de foete nacmen van Iesvs ende Maria. Van dien tijdt
af heeft hy Mariam bemindt, ghelijck fijne moeder; tot
haere eere alle Saterdaeghen , oock in fijne tccrfte iaeren,
,

,

,

,

,

ghevall,
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ghevaft, in't opgaen vande trappcn op elck een'Enghclfche
groetenilfe ghelefen •, iae moedts ghenoegh ghchadt, a! en
was
hy maer adit iaeren oudt , om aen haer , ende door
haer

belofte fijne macghdclijckc fuyucrheyt op draeghen Hy heeft Iesvm ghevolght, als vader en Capiteyn, fluytcndeeyndchjck onder fijn vendel
inde Societeyt te leuen endete fteruen. Dan, foo den Mar
quis fijnen vader, volghcnde dewetten der wereldt, dit
voor-nemen van fijnen oudtften foon in alle manieren
focht te bclctten; heeft den volftandighen ionghclingh,
met
langh fmeecken en bidden, daer by in't hcymelijck

Godt,

aen

tc

met
.

daghelijckfehe hjf-kaftijdinghen totdenbloede toeghebruyckende,nae veel worftelens 'therte van fijnen vader
ghewonnen; ende is alfoo met fijnen goeden wille ende feghen inde Societeyt, uyt de wereldt ( daer hy noyt vaft aen
en was)
ghekomen. Hy heeft fijn heel leuen fonder vlecke
van doodt-fonde
ouerghebraght gheduerende de Religie
fchier fonder daeghelijckfche Dus en heeft het Gode niet
langh ghelieft foodaenighen Enghel onder de menfchen
te laeten r
hy ftierf te Roomen in't iaer 1591. het 13. van
leuen.
fijn
By defe magh loannes Berghmans aen d'andere twee /«<**»«
feer ghelijck byghevoeght worden. Hy was te Dieft in ^£f
Brabandt gheboren, maer ftierf te Roomen in't iaer 1611.
fijns ouderdoms tz. nae dat hy detwaerts uyt Nedcr-landt
verfonden was, daer hy inde Societeyt te Mechelen was
ghegaen Sijn' onnoofele feeghbaerheydt uytwendigh,
fijnen ijuer ende innighen gheeft,fijne hemelfche reynighheyt, niet alleen van herte, maer oock foodacnighe van lichaem, dat hy niet eens vande finnelijckheyt inde bloeme
dcrieught bcroert en wierdt, fijne nauw-keurighe ondcrhoudinghe van alle de reghelen der Societeyt ( van de
,

.

,

,

..

welcke
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welcke hy nimmermecr, oock de minfle, ouertreden en
heeft) maeckte hem foo aenfienelijck , dat hy oock vande
mannen noch leuende, voor
wierdt.
heyhgh ghehouden
Dit zijn al ionghe bloemen gheweeft ( willen wy de
iaeren aenfien ) wcl-rieckende in haeren eerften geur: laet
onsnu aenfien de
ghefpeende, iae derijpe vruchten.
Nae
hebben
Vijf.GevijfGeneraelende heele Societeyt
Ignatius
neraeien
een Caftillaen, Francifcus BorIacobus
Laincs
gheregcert,
"g'a3 VOOL' defen Hertoghe van Gandien,Euerardus Merctiignatij-. rianus Neder-lander uyt het Hertoghdom van Lutzemburgh, Claudius Aquauiua Neapolitaen, ende die teghenwoordigh noch keftMutius Vitellefcus Romeyn. Defes,
als noch leuende, deught moeten wy voorby gaen : vande
doode maghmen mettet waetheyt fchnjuenftwelck al me
de op den leuenden pall ) datfe altoos oock voor den minflen fchijii van eere, als van eene pefte ghevloden hebben.
lacolus Iacobus Laines
die fijn verftandt ende gheleerdtheyt in't
i""1'
Concilie van Treirten tot hooghftc voldoeninghe van alle
de Princen en Prelaeten der H. Kercke
ghetoont hadde,
liep gtoot 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 Profefhuys tot in
hetPaufclijck paleys hadde doen verhuyfen, om aen fijne
Heyligheydt in allefaken met raedt ende daet behulpigh
te
zijn. Maernu aldaer ghekomen zijnde, heeft foo langh
ghefmeeckt , ende foo krachtigh ghebeden dat hem den
Paus 'sandercn-daeghs uyt mede-lijden nae
huys liet keeren.
van
heeft
oock
fchriftclijck
Hy
fyfeluen
by wijlcn
ghetuyght, dat hem in dit leuen gheen fwaetderkruys,als
ftaet van Gheeftelijcke weerdigheyt, en foude konnen opghcleght wordai. Dk voornemen is hem wel te paffe ghe

wijile aide gheeftelijckfte

,

"iZglm

,

,

,
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op cenen andetcn tijdt de Paufelijckc weerdighcyt, daer hy mede ghedreyght wierdt , t'ontvlicdcn?
Francifcus Borgia, aen den welcken de walghe van eere jyrix„c;hadde fporen ghegheuen, om fijne toc-vlucht tot de So- ftiuBorcictcyt tc ncmen, die foo weynigh wetcks hadde glie-^'"1
maeckt v.m Heitoghc tc wefen, al was hy oock uyt Co,

om

heeft dickwils
ghcwecft,door
gheducrigh praemen vanden
Keyfer Card den V. om cenen Cardinaels hoct t'huys tc
krijghen. Maer fijne traenen ghemcnghclt met die van
den H. Ignatius alldan noch leuende hebben voor hem
ghelijck een riuierc ghemaeckr, om dat petijckcl t'ontvaercn. Hebbende dickmacl te
vergheefs fijn befte ghedaen,
om het
oock
af
tc
Gcneracllchap
legghen ( daer in de voet-

rringhs
heel

bloedt

van

Arragon ghefproten ;
het

naer

,

ftappen volghendc van fijne
de Laines ) is

te

twee

voorfaeten Ignatius en
gheftorucn : heel

Roomen in't iaer 1571.

uytghemerghelt meer door gheduerighen aetbeydt ende
lichaemelijcke ftrenghigheden, dan door ouderdom ghebroken. Ende fchoon hy nu de feftigh iaeren palfeerde,
foo fchijnt het noch euen-wel dat fijne doodt door den
laetften dienft, die hy aen den Paufelijcken Stoel bewees,
verrafcht is gewceft; ter wijle hy doch de fieckte ghehadt
heeft uyt fijne laetlle reyfe, die hem tot de Coninghen van
Spaignen, Vranckrijck aide Portugael (om die teghen den
Turckop tc wecken) by lafle van Pius den V. in't ghefelfchap vanden Cardinael van Alcxandrijcn, opgheleght was.
Wy moctender hondert andere voorby feylen, om ouer Robirtm
de paden van een kort begrijp niet te loopen: maer eenen BciUrRobertus Bellarminus houdt ons noodehjek ftaende. Hy "'"""'
was te Monte-Pulciano in Italien
gheboren; hadde Cardi,

,

naclai

voor neuen

,

ende

voor 00m

Hhh
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lus den II. Soo dat het voot hem eenen wijfen raedt is ghe
weeft, de Societeyt te kiefen, om daer te fchuylen, ende
met meerdere fekerheyt fyfeluen voor d'aenftaende ghee-

ftelij eke ftaetcn, ende hoogh-weerdigheden te bevnjden.
Maer foo haeft als hy door den glans van fijn' ouertreffelijcke fchriften heel de wereldt door heeft begonft te
fchijnen ; is van alle kanten ouervallen gheweeft van die
perijckelen die hy meefl vreefde. Hy is't eens ontloopen

onder den Paus Sixtus den V. tweemael onder Innoccntius
den IX. d'eetfte reyfe door bidden ende fchreyen voor dc
voeten van Innocenrius ; de tweede , doot des felfs doodt.
OnderClemens den VIII. en heeft hy't niet konnen ontworftelen; hy moelte onder 'tbeuel vanden Paufelijcken
Stoel buyghen, ende den Cardinaels hoet aenveerden. Sijne
droefhey t ende befchaemtheyt was dies te meerder,om dat
Clemens ouer-Iuydt ghcniyghde, dat hy niemandt inde
fjnen hf,
H. Kercke ghevonden en hadde die aen Bellarminus in
,

,

wijsheydt te verghelijcken was. Zijnde nu Cardinael en
de Archfi bifchop van Capua, is alle fijne fchuyfende
deught en volmaecktheyt in't openbaer ghekomen. Sijn
inkomen was voor de behoeftighe, fijn' auctoriteyt voor
de verdruckte. Hy en liet niet toe, datmen de mueren van
fijn paleys met purpere tapijten foude behanghen foo
langh aider te Roomen aerme ghevonden wierden die
kleederen van doen hadden. Alle de renten van fijn
,

,

Archf-bifehdom wierden in'tcieraet vande kercken, ende
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 det wereldt ende lief-ghetal aen alle
footten van menfchen gheweeft. Hy was in hooghen aen
fien by de Paufen Gregorius den XIII. Sixtus den V. In,

nocen-
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Gregorius den XV.
den II.
dc
Matthias
Ferdinandus
,
by Keyfers Rudolphus ,
ende andere Princen van 'tverheuen huys van Ooftenrijck: by de Coninghen van Spaignen, Vranckrijck, Polen:
by de Hertoghen van Lorcynen Bcycrcn, Florenzen,
Parme: by de heylighe Borromseus ende Philippus Nerius.
Henncus den IV. Coningh van Vranckrijck heeft aenghedronghai , dat Bellarminus inde plaetfe van Clemens
den VIII. tot Paus gekofen foude worden. Oock vijanden
vande H.Kercke en hebben fijnen lof niet konnen fwijgen. re„i
Den Coningh van Engelandt en heeft niet alleenlijck
geduerigh fijne boecken ghelefen,macr oock openbaerlijck
ghetuyghenilfe ghegeuen , dat de deught van Bellarminus
foo hooghe ltondt,datter noch haet, noch mjt aen en kon
de. Eenen lode, die als Prince onder de fijne was, ghe- enloden.
vraeght zijnde wat Bellarminus te Roomen dede, heeft
gheandwoordt (ghelijckmen verhaclt) Waer't dat doorgaensdc Catholijcke, en naementlijck de Princen, leefden
als Bellarminus; daer en foude haefl inde wereldt niet ee
nen lode te vinden zijn. Die van alle menfchen foo
gheprefen wierdt, viel alleen inde verfmaedinghe van fyfel
uen. Het
gheduerigh ouerdencken vande verborghen" oordeelen Godts, en d'onfekerheyt van onfe faligheyt, dede
hem altijdt wandelen als inghekrompen van vteefe; ende
is hem oorfake gheweeft, van dickmael te bidden ende
t'eynden eens te verweruen vanden Paus, dat hy in fijn'
oudedaeghen fich moght nae het Nouitiaet vande Socie
teyt te Roomen vertrecken,om tuffchen de kinderen Godts
noch eens, ghelijck een kindt, aende borften van fijne lieuc moeder tc
gaenligghen. Alwaerde rekeninghevan fijn
heel leuen ouerloopen ende erTcnghcftck hebbende ( hy
hadde licht wcrck) is binncn korten tijdt gheluckighlijck
inden
Hhh z
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inden Heere gheruft, oudt wefende 79. iaeren : bynae van
heel de ftadt van Roomen is fijne begrauenilfe, maer meer
van Godt felue, door den luyfter van menighvuldighe mi-

rakelen, vereert.
Het

waere

men, die

te

langh werck vele andere alleenlijck

tenoe-

Roomen ende heel Italien door in ghelcertheyt

ende

Rcligieufe manieren doorluchtigh gheweeft zijn.
Hoedaenighe waeren Petrus Faber, Alphonius Salmeron,
Martinus Olauius, Hieronymus Natalis, Antonius Poffeuinus, Andreas Frufius, Cornelius Vifchauxus, Siluefter
Landinus, Michael Metaualle, lulius Mancindlus, SectaCaputius, Simon Bucerius, Fabius de Fabiis ,en hon
dierghehjeke. Eenen alleen fit aen Bellarminus ghefelfehap houdcn,cn dit Capitel iluytcn,BernardiniTS ReaJjmis, te Carpi in Italien gheboren, een man van feer vermaerde heyligheyt. Hy heeft de Societeyt eerft inde ftadt
Lecco inghelcydt; ende'tfehijnt Godts wille gheweeft te
zijn, dathy van daer niet vcttrecken en foude, noch om
leuen noch om ftcruen. Dickwils hebben hem fijn' Ouerfte
van daer
gheroepen, ende voor hem was eenen winck ghe
noegh ; maer altijdt is Godt met mirakekufe middelen
tuffchai beyde ghcfchotai. Hy heefter dan ghelecft heele
veertigh iaeren, tot hulpe vanontaltijcke fielen, van een ie
ghelijck ghedueiigh aenghefien, niet als een menfch,maer
als eenen Enghel Hy ilfer ouertcden oudr wefende 86.
iaeren. Maer en heeft oock door de doodt fijne kindcren
niet konnen vergheren: want door d'autoriteyt vanden
Bifehop aide Magiftraten ghekoren wefende tot eeuwighenPatroon vande ftadr, en houdt niet op van uyt den
hemel met mirakelen te bewijfen, dat fijne kinderen diep
in fijne memorie flaen ende aen eene ghetrou we befeherminghegheraeckt zijn.
rius

dert

Hern*rdimu
'

.

,
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TVVEEDE CAPITEL.
'

Den naem vande Societeyt wordt door d Apoflolifche
daeden van Framifew Xauerius ende andere fij
ne
mede-helpers inden Ooften vermeerdert.
haefl als Ignatius te Roomen door het inftdlen vande Societeyt een uicuw viet van liefde 011fteken hadde,- zijn fijne kindercn ghelijck ghenftcrs nae
alle degheweften det weteldt ghevloghen.-dochnkmandt
met fulck eenen hellen fchijn, ofthcetcn brandt, als dat
fttacknde licht Francifcus Xauerius. Wie fal defen Apo- Franciftohfehen man als in't vcrkorten konnen fchilderen
wiens fide fchier allede Godtlijcke trecken te vinden zijn?
de vierighey t der Apoftelen , de flerckre der Martelaeren,
de fuyuerheyt der Maeghden, de wetenfehap der Propheten, de wijsheyt der Leeraers , dc ftrenghigheyt der Eremiten,- met een woordt, alle deughden van alle Heyli
ghen. Nicolaus Zambeccatus Secretaris vande Vergaderinghe der Cardinakn aen wie toeftaet op de Canonizatkn te letten, heeft inde teghenwoordigheydt vanden K*rt bePaus Gregorius den XV. in voile Con fiftorie fijn leuen j"£B,
met korte woorden
begrepen, die wy felue noch moeten*;/ het
verkorten. Hy is van edclen ftamme gheboien in't Rijck verha'i.
van Nauarren, in't cafteel Xauier, fijne moeder toeko- *„'/",„
mende, daer hy den naem af ghevoerr heeft. Te Parijs flu- z*mbccderende liep groot pcrijckel dat hem fijnen vader foude CArH,:
t'huys roepen ; 'ten waere fijne fuller Maria Magdalcna,
Abdilfe van't cloofter van d'aerme Claercn te Gandien,
vermaert door haere
heyligheyt,, aen haeren vader ghefchreucn hadde , dat hy doch Francifcum uyt de ftudien
niet
Hhh 3
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niettrecken en foude, die nu al gheteeckent fiondt op den
boeck vande Godtlijcke voorfichtigheyt als Apoftel van
Indien. Sy hadde voorwaer in dien boeck ghelefen, als Cy
dat fchreef. Wanr hy is cenen vande pilaeren gheworden,
daer de Societeyt op ghebouwt is ; ende is nae Indien ghereyft foo Apoftolifch ill fijn prediken ende leuen, dat hy
eerft ooifake ghegheuen heeft aen loannes den III. Co
ningh van Portugael ende allede Portugiefen, van tot heden 'sdaeghs aen die vande Societeyt den naem van Apoftelen nae te worpen. In fijne reyfe te fchepe, des onnooop eenen
digh zijnde, bedelde nochtans fijn broodt-, fliep
kabel onder den blaeuwcn hemel; leerde de ghefondc;
diende den fiecken , oock met fijne handen hun lijnwaet
waffchende-, trock d'eene en d'andere met een fbet gheweldt tot het ghebrayck vande H. Sacramenten. Men
hadde in Ianghen tijdt te fchepe , iae oock te lande , fulcks
,

niet ghefien.
Te Goa ghelandt, heeft het terftondt al in

goeden roegeftek; hy gingh met eene belle achterde ftraeten, rafpte
alle de kinderen ende het grauw op, fleyptefe te ketcke nae
de Chriftelijcke leeringhe; druckte ouer al de vreefe ende
liefde Godts inde menfchai die buyten den naem van
Chtiftenen, met de Religie niet met alien gemeyns en had
den. Soo grooten ijuet en konde binnen de paden van
eene ftadt niet
langh ghefloten blijuen. Hebbende dan tc
Goa een Collegie vande Societeyt opgherecht, is het heyligh Euangelic wijdt ende breedt doot alle de Rijckcn ai
de fteden van Indien gaen veikondighen, foeckende de fie
len in alle plaetfen daer de koopmans om fpecerijen ende
eerlen liepen ; iae oock in eylanden ende onbeganghen
oecken die niemandt ai plagh te befeylen om datter
maer
onghemack en aermoede te haelen en was. Hy is tot
re

,

,

,
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Iaponien ( daer voor fijn' aenkomfte den naem
Christi ganfch onbekent was ) kloeckelijck inghedronghen , fpottende oock met de perijckelen, die hem fijne
vrienden, weghens de tempeelten, zee-roouers endeonbermhertighe menfchen voorfchoten. Nae't Apoftel fchap
van
Iaponien ( als of hy noch nerghens gheweeft , oft niet
tot
vervoorderinghe vanden Godthjcken dienft ghedaen
en hadde )
gaet hy op een nieuw beginnen. Hy keerr fijne
nae China ,
ghepeyfen
hy feylter henen hy wiltcr in, al
weet
datter
niemandt
in en magh fonder den hals tc
hy
was
nu
alreede
te Sanciano, een
waeghen. Hy
naeft-gheleghen eylandt, ghekomen,als hem onverhoedts eene doo- doodt,
dehjeke fieckte, verlaeten van alle vrienden, in een aerra
huttekeu, ghebreck hebbende van alle dinghen, behaluen
van Goddijcke trooften
te neder
leght: door kracht van
de welcke, omme-fiende naedekuftcn van China, is gheluckighlijck, behouden reyfe, in die fehoone hauai van
,

,.

,

d'eeuwighe faligheyt inghefeylt, nae dathy55. iaeren ghcleeft, ende daer van de thien doot alle de gheweften van
Indien onvermoeyelijck ghearbeyc hadde.

Niemandt en moet verwondert zijn , datmen hem foo »»<*?<>
den tijtel van Apoftel gheeft :de
ende Indianen hebben hem, leuende ende doodt zijnde, worden
alfoo ghenoemt. Onder dien naem wordt fijn graf noch
heden befocht vande Chriftenen ende vande Heydenen,
die hulpe van doen hebben; fijne Apoftolifche gauen ende omfijnt
deughden hebben 't vetdient. De liefde tot Godt ouerliep deugh'"*
fijn hertej foo dathy dickmael oock lidiaemelijck vander
aerden opghenomen, met een blinckende aenficht, ende
brandende ooghen nae den hemel fiende, moeft bidden,
datGodt de kracht en de foetigheyt van fijnen gheeft doch
wilde maetighen i want hy dien niet en konde ghedrac-

Portugiefen^"^

vrijelijck

ghen.
•

«#

!
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de menfchen

was

bynae fonder eyn-

de: herbckeeren van Coninghen en Coninghrijcken, van
fteden en landen,docht hem leer weynigh te zijn; eene wei
«<-reldt was voor dat ruym hcrtctc kleyn. Sijne lceringhen
en:
w.jer(jai met a[tierhandc foortcn Van gheduerighe mirakelcn, oock verweckinghc van doode , tot ouer de twintigh

ghetalle, onderfet : foo dat Zambeccarus dctt fegghen,
fijne Tvercken niet minder tn zjjn gheTvttB als die mande
Zambec-Jmtt Apofielen. Hy fprack velevremde taelen van verfcheycaroin
den landen die hy noyt ghekert en hadde, als ol hy daer
hadde gheboren gheweeft. 'tis meet als eens ghebeurt,dat
hy prekende tot menfchen van veeldcthandc landen, van
ccn
ieghelijck foo vcrftaen wierdt als of het hun eyghene
tacle gheweeft hadde. Hy droegh ghelijck den flcutel van
de hcrten der menfchen, om die nae fijne bcliefte t'oniluyten, ende daer in te lclen al datter ghefehreuen ftondt. Het
was aen hem feer
ghemeyn, toekomende oft verre-ghefeghene faken te fien,als teghenwoordighe. Ghetuyghenilfe
magh gheucn eene ghefchiedenifle ghekofen uyt duyfent.
hadde te Malaca de Portugiefen verweckt om teteghen L ^Y
vyanden ghen ecu vlote vande Acenen, Heydenfche vijanden van
derchr,-fea Chriftehjcken naem te gaen flaen. De kanffewas
want de
Heydencn waeren vele duyfenden,in
vvaeur, onghdijek
tegtien-deel alle de maght der Portugiefen beftondt in
twee hondert ai
dertigh mannen in achr fchepen verdeyk,ende noch, door een onghduck, den Admirael uytloopende (al hoe wel fonder verlies van foldaeten) en dat in't
ghefichte van heel de ftadt gheracckte te gronde. De monden en konden nictlangher ghefloten blijuennnen begonft
teghen Xaueriuin uyt te vallen. 'tWaffer mede ghegheckt,
'twas met het bloedt der Chriftenen ghefpeelt, 'twas foo
vele klocck-hertighc mannen nae de vleefch-banck ghe
In aftis
Canon,

in
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fonden. Xauerius hadde wercks ghenoegh, omdeghejnoedente ftillen, belouendcdat het vcrlies van een fehip
'dobbel in foude komen, eer dien dagh ten aucndt quam;
ghclijck't ghefehiedde. Want twee fchepen wd bemanr,
wefende vande Molucken afghefteken , zijn voor der fonnen
ondergangh inde hauen van Malaca ingheloopen ; en

hebben haer, door de vierighe vcrmaeninghe van Xaue
rius, by d'andere vervoeght,om ghelijcke eere tegaen behaelen. Nae vertoef van vele

daeghen, foo daet noch ghee
tijdingheen quam, iae deHeydencn binnen Malaca nu
begonften uyt te ftroyen dat de Chriftenen al verflaeghen

ne

herten noch eens foo feet vernepen,ende detonghen noch eens foo fterck teghen Xauerium gheroert. Soo dan, den
heylighen man klimtopden preeckftoel, ende in plaetfe van prediken begintden flagh tulfchen
de twee vloten foo natueilijck te befchrijuen,als of hy hem
voor
fijn' ooghen ghefien hadde, die nochtans op de riuiere Paries dry-hondett mijlen van daer ghelchiedde. Op't
eynde vermaent hy de ghemeynte met een bly ghelaedt,
datfe de handen nae den hemel met danck-fegghinghe
ouer de verleende victotie fouden
uytfteken , voeghende
wel befcheydelijck den dagh daet by , wanneer men de
Portugiefche fchepen met ghefondtheydt ende buyt bin
nen Malaca wederom foude fien keerai. 'tWelck oock
alfoo ghebeurt is: want deviototieufe vlote ten gheftemden daeghe en plaetfe ghelandt is, met vollen monde vethaelende 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; wierden de

waeren.

Niet alleen

Godts

en

heeft Xauerius

denmeefterghemaeckt,

de vijanden ende tt
oocktc lande. Want'""^-

te water ouer

maer

I i i

foo
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foo de Bagadcn ( ccn barbarifeh ghcbroedfel van Indien)
wej gliewapent ende ftetck in ghetal met groote
de Monte fcn aenquamen , om de Chriftenen van Trauancor aide
in Rclac.
Comorino, die al van Xauerius ghedoopt wacren,t'ouer^*
rompeku; foo is den kloecken heldt, fijne kinderai in rufte
laetende, alleen teghen de vijanden te velde ghetrocken,
ende heeftfe met twee grammoedighe ooghen aide eene
ftrarTende tonghe doen llille flaen. De Capiteynen fochten het
legher aen re drijuen , maer de foldaten en wilden
niet voorts: den fchrick was te groot door de dreygementen(ghelijckfe fey den ) van een aenfienlijck man in't fwert
ghekleedt, die t'iamen met Xauerius aentreedde, aide dede
alleenlijck door fijn gheficht aen alle die verwaende Barbaren de wapencn uyt de handen , ende de herten inde
fchoenen fincken. Sy hebben't wel voren , die meynen dat
met *>»'-hetdenH.
Ignatius is gheweeft, alfdan noch leuende , die
alderlieffte kindt van foo verre is komen helpen. Al
iae van hoe wel daer
gheen twijfdaen en is ,of onfen Saligh-maker
Chri- jfejue en
jsoock inde weyr gheweeft ouer de befcherming'ie fijns dienaers: die hem op eenen anderen tijdt dry
felue.
daeghen en dry nachten,op eeneluycke,tuiTchen de baeren
van een hollende zee
onbefehaedight heeft doen vlottenr
ende wiens beeldt fomtijdts in het called Xauier ghefien
is gheweeft fweerende waeter ai bloedt, ak Xauerius
ergens in Indien met perijckel omringhek was; als of dien
Franc,
Mana

dagh'-rey\

%n*tiiu,^)a

grooten meeiter, opeenemenfehetijeke maniere, benauwt
hadde gheweeft, uyt vreefe van foo goeden knecht te veriicfen, die hem alleen door hetdoopfd ouer de thien hon
dert duyfent fielen ghewonnen hadde. Dus foude men
aen den H. Xauerius te
plompen onghehjek doen indien
men hem den
doorluchtighen tijtel van Apoftel van d'ln,

dknnieten gaue..

Doch
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't niet alleen. Ontalhjcke meer andere
hy
iijndcrdoor heel Ooften ghefpreydt gheweeft, die ouer al
hunne fiele,hchaem,fwect ende bloedt by ghcftclt hebben.
Hiet eenen Camers, eenen Gomez, cenen Hcniiquez,
ccncn
Fernandez, cenen Villcla; daer ccncn Carncro, cenen
Almeyda , eenen Riccio , ccncn Cataneo, cenen Maftrillo,
met noch fes hondert
dierghehjeke : maer cenen ftecckt
daet fijn hooft uyt bouen alle d'andere, te wetcn Gafpar Gafpar
Barzxus.die blinckende pecrle vande Nederlandtfche croo- B*r~'"lt
ne,want hy in Zeelandt gheboren was.'rls ghenocghte met Vlln't
aendachtigheydt tc bemcrcken , hoc de Godtlijcke \oor-l*"de
fichtigheydt inden roep ende leuen van defen haeren «**
vriendt ghefpcclt heeft. Gafpar trcckt nae Portugael voor
knape die fijnen meefter volghde, om daer fijne fortune
temaken: diehy fehier al ghereedt vondt. Want eenen
krachtighen gheeft, als eenen voorfpoedighen windt,
ioegh hem nae Coimbra inde hauen vande Societeyt. Al
Doch

en was

hy eenighen tijdt ghelijck op ancker gheleghen heeft;
dat hy wijsheydt, vierigheydt, liefde, volftandigheydt,
ende andere Religicufe deughden ghcladen hebbende, heeft
by laftevan fijnen Ouerften noch eens feylghemaeckr;ende
is te zeewaerts
ingheloopen , nemende de ftreke van In- trecki
nae In
ten
dien, daer dierghehjeke
hooghften ghewilt"dien,
waeren. Xauerius heeft hem omhelft, als een man
uyt
den hemel ghevalleii; hy heeft terftondt ghemerckt fijnen
onblulTchelijckcn ijuer in't bekeeren vande verblinde Heydenen, in't onfteken vande verkilde Chriftenen, in't morfelen vande verfteende fielen; ende heeft feer wijfelijck
ghcoordeelt, dat Gafpar was ghelijck een moedigh peerdt,
gheduerigh brielfchende ende flampende, 'twelck wel
cenen ftcrcken toom, maer
gheene fpooren van doen en
hadde. Hy heeft hem dan ghefonden nae de maghtighe
ftadt
I i i 1
waer

tot

goederen

-

4)6

fine
werc

ken,

j

k
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ftadt van Ormuz, inden middel-fchoot vande Perfiaenfche
zee gheleghen ; met uytdtuckelijcken laft, dat hy fich van
daer niet roeren en foude tot naerder orden. 'tis onuytfprekelijck wat hy al op den tijdt van feuen iaeren uytgherecht heeft. Andete werck-lieden vanden wijngaerdt des
Heeren beleden, dat hy alleen meer dede, dan thien andere
vande kloeckftc. De Ioden hebbende hem ghehoon in
hunne Synagoge difputeten, feydendathy eenen twee-

den loannes Baptifta was. De Heydenenen noemden hem
niet anders, dan den grooten Ptiefter der Chriftenen. De
Sarafijnen , die niet en pleghen toe te laeten, dat de Chri
ftenen in hunnen Coraen oft tempel de voeten ftellen fou
den , leydden hem van felrs daer in, fijne handen kulfende..
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
heeft denen een cruys
homet vergheleeck) in vollen
achter ftraeten voeren, ende 'tfekie met eene proceflie van
finghende kinderen, in't midden vanden Satafijnfehen
Coraen planten , al dat Mahometaens ghefpuys ( ghelijck.
gheflaghen honden ) met vreefe wegh-loopende. Zijnde
nu meefter vande
plaetfe, heeft de deure van't Coraen met
calck en fteen doen toebolwercken^iiet teghenftaende dat
den Sarafijnfchen Coningh felue inde ftadt was, fonder
fich te derren roeren. Iae 'twas met den Coningh foo ver
re
ghekomen , dat hy nae het heyligh doopfel fiondt ;
'twelck hy oock ontfanghen foude hebben , en hadde fijne
moeder ende reden van Staet niet ghedaen, die hem wederhiden. De faelighe ure ghekomen zij nde, op de welcke
den kloecken Zeeuw nae de verdiende kroon foude gaen
verfcheyden , heeft hem Godt met eene glorieufe doodt

daghe

fine
doodt.

ghelijckmatigh aen fijn leuen vereert.

Want foo hy

befigh

was
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laetfte

fijne
ptedikatie binnen Goa, ende met
fulck een Godtlijckgheweldt uytviel,dat
hy alle de herten dedebeuen ende fcheuren ; hebben hem
op eenen bot
fijne krachten begheucn, ende is korts daer nae ghelijck
eenen vromai
Capiteyn fehier al ftaendegheltoruen.
was

met

HET

DERDE

CAPITEL.

Vanden goeden naem der Societeyt, die inden Suyden, Wefien,ende Noorden, door AfoHohfche
mctnnen aldaer
werfyreyt is.
*t T

ghenoegh door den Ooften ghewanddt; laet ons
Jnu eens te rugghe nae den Suyden dat is nae Afrijcken, keeren. Inde kufte van Barbanjeri ligghende te
s

,

,

Sicilien ende Italien , heeft haet dc brandende lacvVm
liefde van Iacobus Laines , tweeden Generael noch bo- j**"
uen
vertoont. 't Wierdt
ghemelt, by defe
)?« »
de
ftadt
Aphrodifium ( teghen woordigh dc S°CICgoedt ghevonden
Africa , oft, ghelijckfe vande Mooren ghenoemt wordt, '^L',".
Mthtdia ) tuffehen de handen vanden vetmaerden zee-roo- %»,.
uer
Dragutes niet langher te laeten. Soo is dan de Paufehjeke aide Keyferlijcke maght, ende Laines mede in't

ghen

ouer

gheleghentheyt

ghefelfchap

van

loannes

Baptifta Vega Viceroy van

Sici- Hiffar,.

ken, daer haien ghefeyk. Van alle kanten waller werck
voor fijnen ijuer. Ter zee vreefden dematroofen ende folvergaen , en lieten den moedt met
aide
fincken. Maer hy heeft hen
misbaer
groot ghefchrey
'tontvallen herte noch eens inden boefem ghefteken, verfekerende van Godts weghen, dat fy gheenen noodt en had
den, als fy oock niet en deden. Te lande ftieruendct vele
door
ghefptoten uyt onghemack ende hit-

daeten door

onweer te

leghcr-fieckten,

I i i 5

te

Soriec.

^'gS-
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dat brandende fandt van Barbarijen. Hy heeft alleen
met eenen
mede-ghcfelle Martinus Carnoza de ghefonde
verfterckt, en de fiecke gheholpen. In't beftormen vande
ftadt, hadden de Chriftenen te doen met eenen hoop rafende ende vertwijfelde gaften , die nu ghefloten hadden
te winnen oft te flerucn : Laines
ghingh hen kloeckmoevoor , met het
inde
handt ; ouer al windighlijck
cruys
nende d'afFectiai der menfchen, ende , dat hy meet achtede, de fielen.
te van

Willen wynu wat dieper in Afrijcken te landcwaerts
fullen fien dat den arbeydt van Laines maer
eenen
voor-flagh en is gheweeft van't ghene vele andere
ghedaen ende gheledcn hebben. Den Patriarch van Alexandrijen gaf hope, dat d'afghefchey dene Kercke der Cophten met de Rooinfche foude
vereenight worden. Soo is
daer vanden Paus Pius den I V. eenen ghefandt vande
in treden

Hiftor.
Soc. p. 2

1 j.&6.

,

Societeyt Chriftophorus Rodriguez met loannes Baptifta
ghefonden. Sy hebben met bitteren ar
beydt ende groote perijckelen aen vdc Cophten byftandigh gheweeft, ende met eenen vele Chriftenen (die daer
fuchteden onder d'onmenfchelijcke flauernije der Turcken) vertrooft. Daer fouden veel meer vruchten ghe
volght hebben, waer't dat den Patriarch fich van eenighe
bedrieghelijcke oor-blafers niet en hadde laeten vertweyfelen. Elianus fiondt op de naefle maete van fijne lee
ringhe met fijn bloedt te beveftighen, zijnde van fijn'

Chrifio- Elianus henen

phoriti
Rodri

guez,

en

de loan
nes

Bapt.

Elianus

ghefon
den

nae

den Tatriarch
vaAlcx-

andrijen. eyghen moeder, die van Ioodfchen bloede ende religie
O
JO..'*was, verraden. Chriftophorus droegh hem een' heylighe
ia!oefie,als fijn peri jckel van lleruen op'thooghfte was:
'twelck te min vremdt moet duncken, hoe hy dtckwildcr
plagh te ghetuyghen , dat hy inde Societeyt ghekomen
was

op

hope

van

veel verdriets tulfehen de Barbaren

te-

lijden,
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lijden ,• ende oock ( haddc't Gode belieft) fijn leuen met
een' harde Martelaers doodt tc fluyten.
Al dit is noch weynigh vcrgheleken by 'tghene in Den CoAbaflien oft Mooren-landt van Prelte-Ian ghepalfeert is.
"Jff''/'*
Dauid Coningh der Abaflijnen verflaghen ouer de me- nieyfikt
nighte van foo vremde vi&orien der Portugiefen in In- eenenP*,r""rcb:
dien, heeft doot ambalfaden ghefocht fich met den Paus
van Roomen in't
gheeltelijck, ende met den Coningh van
Portugael in't tijdelijck te vervoeghen. Daer en tulfclien
lieper eene prophetije in't Mooren-landt uyt Egypten ghefproren, dat omtrent dien tijdt eenen Patriarch ende meer
Priefters van verre landen fouden komen, ende d' Abaflij
nen onder de
ghehoorfaemheydt vande Roomlche Kercke
doen buyghen, ende alfoo het fnoer herknoopen 'twelck
den godtloofcn Diofcorus ouer foo vele hondert iaeren
ghebroken hadde. Hier ouer is Dauid komen te fterucn,
ende defe forghe by fijnen foon Claudius ghebleuen ; den
welcken van loannes den III. Coningh van Portugael,
ende door hem vanden Paus verkreghen heeft, datter eenen
Patriarch met meer Bifchoppen ende Priefters nae Abaffien fouden gheftiert worden. Sy wierden uyt dc Socie
teyt ghekofen; den H.Ignatius goedt vindendc, datmen; "fnm
gheene Bifchdommen, die gheen' andere renten en had- Nunnez
den, dan ellenden, perijckelen, aermoede, vervolghin- ff^"~
ghen, weygheren en foude foo wierden dan loan. Nun- trUr'c/,t
,

,.

:

Barretto Patriarch van Mooren-landt ; Andreas Ouiedo ende Mekliior Carnero tot Bifchoppen ghewijet , om
nez

meuwec

*^£

vanden Patriarch te bedie- drSM
te fteruen.Ouer wegh diende denOmedo,
nen.in gheval hy quame
Patriarch op zee aende fiecke, helpende die nae fide ende '^'lchigf
eenen ghetrouwen knecht oft goedt- ca,
Iichaem, ghelijck
o'
vader doen foude. Soo daer een leelijck
d'een

nae

'

d'andere de

plaetfe

3

hertighen

.tcmpcelU^"opghe-

"""'

*
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door water
opgherefen was, heeft het by mirakel gheflift,
dat hy ghewijet en ouer d'onftuymighe baeren ghegoten

heeft. Te Goa, verftaen hebbende uyt den mondt van
Gonfaluus Rodriguez (die vanden Gouuerneur van Indien
aen den Pa
nae Abaflien voor uyt ghefonden was , om
triarch den weo-h te baenen) dat dc poorten van't Moorenlandt voor eenen Patriarch noch niet wijdt ghenoegh open
en ftonden; nam nochtans voor hem dweers door alle pcrijckelen te gaen breken, om fijn ampt tc bedienen. 'twelck
hyontwijfelijckoock foude ghedaen hebben.en hadde hy
niet door raedt, die hy teghen reden niet afflaen en moghte,
wederhouden gheweeft. Wat fal dit vroomherte, dat van
liefde bemt, nu gaen uytrechten? de handen zijn hem ghebonden. Hy fucht onder den luyfter van eenen grooten
fonder bedieninghe, hy bidt daer van ontflaghen tc

tijtel,

zijn, als hy immers niet en

magh aerbeyden ; hy

wenfcht

om
erghens binnen de Societeyt inden minften keuckendienft onbekent te fchuylen : ende tuffehen dat heyligh

•Barret-

tusfterft.-

Ouiedo
comt m

f'Ztfe,

hondert fbodanighe vierighe begheerten gaet
reyfen, om den loon van fijnen ijuer
Den
te
glans van't ieughdigh ende fchijnendc
ghenieten.
hchaem gaf nae de doodt de grootte van fijne heyligheyt
ghenoegh te kennen. Hier fiondt de plaetfe vanden Patriarch nu open voor Andreas Ouiedo, die alreede, gheduerende noch het leuen van Barrettus, in dit Rijck gheraeckt was, en hadde daer ghevonden dat hy niet en focht,
dat is eene bcleefde ende ouertreffdijeke onthaelinghe;
maer niet
ghevonden dat hy focht, te weten, de toegheneRe
t van des Coninghs herte om de Roomfehe

ghewoel

nae

van

d'^dete wereldt

,

ghenthey
ligie, volghens fijne bdofte, t'aenveerden. Wat hy fchreef,
wat hy dede metdagehjekfehe difputatien, ende openbaere
mondt-ftoppinghen
°
"

van

alle de voor-vechters der Abaf-

fijnfehc
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hardtneckighen
ningh niet winncn, niet teghen-ftaende dat vele van fijn'
ondcrfaeten de bekende wacrheydtomhdfden. Dies achtervolghende Ouiedo voor eenen tijdt fijn affcheydt ne- voorfeght
Co

,

mcnde, heeft aenden onbcdachten Prince met eenen die- ^ ch°f
pen fucht, d'aenftaendc neder-laeghe voorfeydt, inde welc- doodt,
ke hy korts daer nae van fijn volck verlaeten, en vande
vijanden ouervallen, doodt op de plaetfe ghebleuen is.
'tWaete te wenfehen gheweeft, dat hem fijnen naekome,

lingh in dit ongheval eens ghefpieghelt hadde. Defen was
Adamas fijnen broeder thienmael ergher als Claudius,
een
onghetemt iongh-ghefel doordroncken vande Sarafijnfche dolinghen die hy in fijne ghcvanghenifle tuffchen de Turcken gheleert hadde. Hy fpoogh vier ende l¥'
vlamme teghen de Chriftenen. Maer Ouiedo ftelde'r fich v?&
met een onwinbaer herte
teghen derrende den Coningh
in fijn aenficht fegghen, dat hy,weer't fijne Maiefteyt
efoftleedt was,niet achterlaeten en foude van fijne fchaepen tot fteruens toe voorte flaen ; de welcke hy van foo
verre landen, door Godts aide fijns Stadthouders op der
aerden wille, was komen foecken. Den wreeden Coningh
,

,

,

,

,

Elat

,

hadde

nu

de handt aenden fabel, om den onnoofelen Pa
beters verwachtende, het hooft te klieuen; en

triarch, nier

Coninghinne, met d'omftaende Princen, opvlieghendede moordt niet belet. 'tWas dan grade, dat Ouie
do met fijnen mede-ghefel P. Francifcus Lopez, nae eene
fchroomelijcke fleen-rotfevoor fijne ghevanghenine ghe
fonden wierdr, alwaer hem een ghebodt vanden godtloofen Prince op dehielen volghde,datmen hem met den eerften foude van kante helpen. Doch is by mirakel bewaert
geweeft. Want de huyf-vrouwe vanden Heere,die den wil
le des Coninghs in't werck moefte fegghen, beweeght door

hadde de

Kkk

het

ver~
'"'

44*

EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT IESV.

het aenfehouwen van een wonderbaer licht in't hutteken
van Ouiedo fchijnende , heeft eerft
by haerai man , nae
der handt by den Coningh felue (die van haer maeghfehap
was ) fijne doodt verbeden. Wat
moght het helpen ? 'tLeuen wordt hem
ghefchoncken om hondert dooden tuffchen d'aermoede, verdriet, verdruckinghe, ende alderleye
ellenden te fteruen. Dat was Bifehop , dat was Patriarch
zijn. Alle fijnen trooft bcllondt in't helpen vande ouerblijffelen derCatholijcken aldaer , ende feker betrouwen,
dat fijne vcrduldigheydt aende Godtlijcke ooghai niet
,

onbekenten

GonfalMM

Sil

5jel: daer

was.
een

ander ftraefende licht

omtrent

d'uyterfte

Afrijcken, teghen Indien aen , Gonfaluus Silpaelen
ueira,dolende tulfchen de Cafres de fwertfle, iaeboofle
van alle Mooren. Wie en foude fich inden
gheeft niet verheughen, fiende foo edelen man, nae dathy inde Societeyt
huyfen ende Prouincien gheregeert hadde,re voete nae Movan

aeteyt'in
WepIndien,

nomotapa loopen, gheladen met fijn mif-ghewaet,fes hon
dert Italiaenfche mijlen langh , door boflchen , rotfen,
herde weghen, riuieren en beken , daer hy fomtijdts tot
aenden hals toe infehoot? 'tWas de pijne weerdt , om Co
ninghen en Princen te gaen doopen , ende eene foo door,
luchtighe doodt te vinden , als bouen verhaelt is. Sijnen
mede-ghefel Andreas Fernandez is nae de doodt Gonfalui
wel in't leuen ghebleuen, maet in't midden van perijekden
ende vervolghinghen thien reyfen op eenen dagh fteruende..
Dierghehjeke fchouw-fpelen zijnder in Manicongo ende
andere Rijcken van Afrijcken te fien: maer 'tis tijdt nae
Weft-Indien te gaen feylen, en in't voorby gaente befichtighen wat daer ghebeurt.
Zij nder rouwe ende barbarifehe menfchen onder de
cappe der hcmelen , dat zijn de Weft-Indianen , ende naemeiltr

\
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mentlijck die vanBrafilien,hecl onvcrnuft,en fchier onredchjck in alle dinghen uytghenomen datfe van natuere
,

op de mufieck vallen. Dit cucn-wd niet teghenftaende zijnfe tot kcnnilfe ghebraght, en hebben hunne
wilde koppen onder het foet iock van onfen Saligh-makcr
gheboghen. Waer in de Societeyt gheen kleyn deel en heeft.
Die eerft daer henen trock,
ghefonden vanden H Ignatius,
was Emmanuel
Nobrega,en wierdt ftracks van dry andere
vtome heldcn ,
loannes Azpilqueta, Aloyfius Grana,
Iofephus Anchieta ghevolght: van de welcke den laetften

weghe

d'ontelbaer menighre van fijne vremde mirakelen, lofepkus
daer hem Godt mede vereerde , bouen d'andere vermaert
gheweeft is. Men feght niet te veel, alfmen hem in fijne Ug„ m
wonderbaere wercken, cenen tweeden Moyfes; in't door- deughgronden van duyfent gheheymcnilTen aide vootfegghen
van tockomende faken, een vande meefte
Propheten ; in't Un.
met
ende
ouer d'elementen
fpelen
luypaerden,
'tghebieden
ende wilde dieren eenen tweeden onnoofelen Adam in't
0111

j"cf"l*
**J£_

,

,

paradijs ; in fijnen ijuer ende liefde, eenen waerachtighen
Apoftel van Weft-Indien noemt. Die weten wilt wat
ghemack foo grooten man tuflchen de wilde ghefocht
heeft, ende noch heden-'sdacghs vele andere gaen foecken;
magh dat lefen in eenen fijnen brief tot den H. Ignatium
ghefchteuen Wy hebbtn, feght hy hitr gbtTvoondt outr dt
tTvintigh in ttn atrm hutttktn man houdt tndtftijck by tin ghtplackt endt rntt ftroy ghtdtckt veertbun flappen langh ende
tbun breedt. Wy tn foecken nochtans gheen meerdere ruymtt,
ghimtrckt dt kribbefoo breedt met en Tvas, daer den Hurt inghtleghtn heeft noch het Cruys daer hy aen ghefiorven is. Koft
ende kleedercn moeften op de wooninghe paffen. Soo zijn
dan dc kleederen anders niet gheweeft als flucken van oude
feylen, fwert gheverwet, ende grof by een ghenaeyt ; den
,

,

:

,

,

,

,

,
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koll eenighe kruyden uyt het water ghefoden. Wat en
doet deletdc Godts niet wel fmaken ? Moghten wy nu
met ftaede ende
moeyte de landen van Mexico, Peru,Paraende
Florida
quaria,
gaen doorwandelen ; hoe dickwils
fouden ons Petrus Rodriguez , Francifcus a Trento, Balthafar Pinna Stephanus Auila, ende foo vele andete houden flaen de ? Maer 'tis tijdt wederom nae Europen te
,

,

keeren.
in

spai-

guen

s„l^

en

de Weft-Indifche
die meefl
van
Apoftolijcke mannen voorfien. Nochtans en hebben
daerom haerfeluen foo niet berooft, of hebben vele fpie-

Spaignen

en

jancjen mecft

Portugael ghelijck fy

verouert

hebben, foo hebben fy

ghelcn van.volmaecktheydtbehouden. Dry Coadiuteurs
( ghelijck wy die noemen) oft mede-helpets hebben in
Spaignen met vele ouer-treffelij eke deughden,als flraelen,
uyt de donckere hoecken van hunne ootmoedighe dienften ghefchenen: Francifcus de Villa-real, loannes Ximenez
Alphonfus Rodriguez. Francifcus hebbende volmaecktelijck tot de feuentigh iaeren eenfdeels in Andalu,

,

,

fien, anderdeels in't landt Flotida ende de ftadt Mexico
gheleeft is met eenen foo wijdt-betoemden naem van
heyligheyt gheftoruen, datter, ( als elck een met groot ghedrangh quam gheloopen,om iet van fijn heylighdoin te bekomen)eenen ghevonden is geweeft, die fich te voren door
,

de biechte wilde fuyueren op darter niet in eens fondaers
handen en foude vallen, 'twelck een foo heylighen menfcli
oock van verre maer gheraeckt en hadde. Niet min volmaeckt en is loannes gheweeft, ende Alphonfus noch
meer: den welcken
dry-en-dertigh iaeren achtervolghens
in't
porrier
Collegie van Mallorcawas, alwaer hy dickmad van verfcheyden Heylighen befocht, ende vande Coninghinne der Enghelen felue met den foeten naem van
haeren
,

HET V. BOECK.

VEREERDE SOCIETEYT.

44c

haeren foon te zijn, ghcgroct is gheweeft. Wat credit hy nu
inden hemel heeft, doen fijne mirakelcn blijeken.
In Spaignen zijn noch tot heden toe in grooten aenfien
de nacmen van Araozius aide Buftamantius.Didacus Mar
tinez was foo vlammende nae Godt, dat hy , om fijnen
brandt te bluilchen,duyfent ende vier reyfen op eenen dagh
d'eeuwighe goedtheydt met inwendighe wercken van
liefde plagh t'omhellen. Balthafar Aluares en is niet al
leen aenfienelijck door den glans van fijn' eyghene heyligheyr; maer ftaet noch omringhelt inden hemel met vele
gheeftdijeke kindeten,dic alle in deughden ende mirakden
hebben uyrghefchencn: te weten Francifcus Corduba, An
tonius ende Francifcus Padilla, Francifcus Godoya, Chri
ftophorus Gonfales, Ludouicus de Puente ( die fijns meefters leuen in dtuck uytghegeuen,ende foo nae-ghevolght
heeft, dat andere verweckt zijn gheweeft, om 'rfijnerebefchnjuen ) loannes Ortunez , ende meer andere. Van Ortunez heeft Balthafat op den floel derren verkondighen,
dat hy inde leuens vande heylighe Vaders van Egypten
ende andere wilderniffen noyt gtootere faken ghekfen en
hadde, als hy in Ortunez hadde ghefien. Waer is nude
H. Terefia ghebleuen ? Die plagh haerfeluen voor gheluckigh te achten, datfe in't gheeftelijck beftier van Bal
thafar ghevallen was. Sy heeft hem aendai autaer fien
ftaen met eenen krans van blinckende flraelen ghekroont: ^KS
fv heeft ghetuyght datfe uyt den mondt van d'eeuwighe c.n.f.i,
Waerheydt verflaen hadde datter doen ter tijdt op der
aerden niemandt van foo verheuen heyligheydt (daet leefdender nochtans vele ) als Balthafar Aluares en leefde, ende

Tj"*?

,

woonghevolgh van dien dat hem een' ouertrcffclijcke
'tfelue
heeft
iae
was
plaerfe inden hemel toeghefchickt
en
daer
nae haere doodt verfchijnende bevcftighr;
by ghe-

in

:
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voeght, datfe

haa kende voor een kindt vande Societeyt,
ende aen haeren biecht-vadet nu noch eerbiedinghe inden
hemel bewees.
Reyfende van Spaignen nae Portugael , ende doorloopende de Collegien vande- Societeyt ( die aldaer ghefondeert is gheweeft door Simon Rodriguez, een vande thien
eerfte mede-ghefellen vanden H. Ignatius) fullen wy ouar
aide memorie van heylighe mannen fchier fonder ghetal
aengheteeckent vinden. Hoedanighe Chriftophorus Brigantius,Dominicus Ioannefius, Emmanuel Valefius, Ferdi
nandus Rodriguez, Alphonfus Nunnius Barrettus, Ludouicus Gonfaluus, loannes Rebellus, Petrus Fonleca, Anto
nius Pinna, ende dierghehjeke meet andere gheweeft zijn.
'tis onmoghelijck al hunne daeden t'ouerloopen,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 re wijfen, die foo groot is
gheweeft, dat de toehoorders, ibo den weerdighen man
door ouderdom ende fieckte niet meer prediken en konde,
verfochten dat hy immers op den ftoel foude klimmen;
ter wijle doch, nae hun fegghen, 'taenfehou wen alleen van
dat heyligh aenficht krachtigh ghaioegh was om alle
hcrten te be roeren.
inde lan\yv komen allcnghskens naerder en naerder aen den
Noorden ; ende fouden moghen vreefen voor de killende
n*e "din
Noordc, koude vandk gheweften, ten waere foo vele bernende
vieren ons ouer al te ghemoete quaemen. Het eerfte licht
van de Noordtfche
Te nut
duyfterniffen is Petrus Faber. Sijn vaFaber, der-landt was 'tgheberghte van Sauoyeii; fijn' ouders , onnoofcle fchaep-herders; fijn eafte ambacht, de fchaepkens
teweyden. Godt heeft defe onbcvlcckte fide onder d'onnoofele dierkens wd weten te vinden, de felue foo drij-

uaide,
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ende
met
uende,
fijne liefde onftekende, dat hy in fijn
twaelffle iaer een' eeuwighe fuyucrhcydt aen hem, onder
de ghetuygenilfe alleen vanden hand en de fterren,
opghedraeghen heeft. Ghelijck hy aende ftudien door Godts
befondere ghehenghcnilfe racckte, alfoo is hyet oock door
twee herde
weghen van arbeydt ende aermoede doorgheraeckr. Hy wierdt te Parijs den cerll-gheboren foon
van
Ignatius. Sijnebeghinfelen waeren loo vol van vierighe driften, dat hy fomtijdts vijf ende fes daeghen fondet
eten ende drincken blecf, en hede winterfche nachten on
der den blaeuwen hemel met fneeuw ouerdeckt, ftijf ende
bynae vcrvrofen(doch 'thertc onder den fneeuw en de vorft
van liefde brandende) met bidden
ouerbtaght. Soofacn
de Societeyt nu als Religie beveftight was wierdt hy bykans in alle ghewelten van Europen verfocht. Coninghen,
Princen, Republijcken,Archsbifehoppen ende Bifchoppen
fonden om hem. Hy heeft fich al mede in Neder-landt
te Louen met verwonderinghe laeten fien. Maer nerghens
meer als in
Duytflandt,en bouen al te Ceulen ghearbeydt,
om defe Catholijcke
ghemcynte teghen haeren afvalliende
voorder
'theel Rijck teghen het rijfenghen Bifchop,
de venijn vande ketterije te vetfekeren. Ten eynde noch
V.

,

tans, hebbende

Portugael Spaignen, Italien, met lelfen,
predikatien, en hulpe van alle verlaetene menfchen doorloopen, is met alle mans verfuchten ouer 'tverlies van fulcken pilaer der H.Kercke, re Roomen gheftoruen. Andreas
,

Ouiedo, dien vromen Patriarch

van

Abaflien, hier

voren

ghemek, fchreef van Gandien (alwaer hy alfdan was ) nae
Roomen, dar hy hem in dure van fijn ouerlijden met het
bniydloft-kleedt vande hemelfehe glorie vercicrt, ghefien
hadde. Iae foo langh hy te Gandien leefde, voor fijn vertrccknae Mooren-kindt,plagh alle

iaeren eene

wittekecrfle
nae
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feynden,biddende den H. Ignatium,dat hy
die doch op't graf van Petrus Faber tot ghetuygheniffe
van
fijne beibndere deilotie wilde onfteken , ter tijdt toe
dat den Paufelijcken Stoel ('twelck hem docht eer langh
tc verwachten fiondt) den feluen
voorheyligh aen heele de
Roomfche Kercke ten toone foude ftellen.
ciaudem
NefFens Faber magh Claudius Iaius, oock een onder de
:""'
thien eerfte kinderen van Ignatius, gaen, heel Duytflandt
door, maer principalijckin Swaben, Beyeren en Ooftennae

Roomen

te

Apoftel vermaert. Hy is tot verfcheyden

rijck voor eenen

Synoden gheroepen gheweeft om teghen de ketterijen te
helpen llrijdcn maer heeft meeft, wat man hy was in't
Concilie van Trenten ghetoont. Den Roomfch-Coningh
Ferdinandus hadde hem bynae met 'tBifchdom van Trielte
ouervallen ; maer hy is't ontloopen. De Hertoghen van
Ferraren prefenteerden hun paleys voor fijne wooninghe,
maerde galt-huyfen flondenhem al baer aen. Eyndelijck
nae
menighvuldighen arbeydt ende aermoede uytghemerghelt zijnde, is rijckelijck met verdienften gheladen,
te Ween in
Ooftenrijck nae den hemel ghevaren- De Ca
tholijcke Religie in Duytflandt hadde moghen voor af,

:

,

breucke vrcefen, door de doodt van twee fulcke mannen;
waere Godt twee andere in hunne
plaetfe, te weten
iMicolaus Nicolaum
Petrum
Caniiium, verfienhadLanoyum,ende
alle
in
de,
beyde uytnemende deughden,den tweeden oock
L""°yf*!->
mirakelen Ichijnende, ghelijck op
trm Ca-nae fync doodt doot
een andere
mfius:
plaetfe brecdet ghefeydt fal worden.
In Vranckrijck, daer de Societeyt eerft gheboren is (en
inrrack^
rijch„ra- naementlijck te Parijs) heeft Pafchafius Broetus al mede
Broe'm vanc'c diien eerfte in alderhande deughden maer fonderlingh in liefde rot fijnen euen- maifch uytghefchenen , als
hy inden dienft vande haeftighe fieckte ( diemen feght dat
'ten

,

voor
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die

reyfe ruym tachentigh duyfent menfchen in't
grat fleeptc) fiju leuen onverlacfdelijck byghefet heeft.
Was een vande
fuyuerfte ende onnoofelftc fiden, die alf
voor

dan op der aerden tc vinden waeren : wiens lof
wy netghens beter als uyt den mondt vanden H.Ignatius en kon
nen haekn. Den
Coningh van Portugael veifoent cenen
Patriarch van Abaflicn uytdc
Societeyt; de Jceule wierdt
in't go.-dt-duncken van
Ignatius gheflx'lt,dic terftondt fijn'
ooghen op Pafchafius ghewendt heeft, ende van hem defe
naevolghendc woorden ghefehreuen : Tafehafiu.e moor al ig„at,f
is feo goeden man, dat
hy man ons moor eenen Engird inde So^g""M<"
cuteyt ghehouden Tvordt: bouen de geleert heyt, daer byfeer mede J™
hegaeft is, is m't befichtigben mande Bifebdommen ende cloofters Tvel bedreuen. Onder andere dunfien heeft hy het Taufelijck
ghefeandtfechap in Tcrbndt almede bedient ,feoo datter niemandt
inde Societeyt duighelvjcke feaken,feoo als
hy,doorhandelt en heeft;
Tvaer
hy de banden aenfteeckf dat moert hy uyt tot groot mernoeghen. 'tis veel ghefeyt voor eenen man als Ignatius was,
die foo groote kennifle van faken hadde, en foo fehaers en
inghebonden plagh te wefen in iet te prijfen. Pafchafius
dan foude ontwijfdijck nae Abaflien ghereyft hebben,
hadde Vranckrijck hem willai deruen. Maer fooder in
dit Rijck nicer als cenen van fulcke ItorTe
noodigh was,
heefter Godt door verfcheyden aide treffdijeke mannen
in verfien
Dufdaenighe waeren Edmundus Augerius,
Claudius Raftdlus , Thomas Barbifphirius, Petrus Cottonus, ende vele huns ghelijcke, die dc wakende 00ghc van fijn' al-ghemeyne voorfichrigheydt aen dit landt
toeghefehickt heeft , om den fchijn van hunne vromighcyt endeheyligheyt, als in een oprccht panned van
alle gheduldt, dies te ftercker te doen aflteken, hoefe
met verfcheyden donckere wolcken van
aldcrleyen lafter
en
L11

"ff
fits.

,

.
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wierden ouerfchadu wet.

6

Engelandt 'talderfehoonfle
in £»gf-cylandt vanden Noorden,
? Ghy hebt wel langhe
fegghen
lant, p jaercil eenc voedftere van
heylighcydt gheweeft, maer zijt
mdere nu heel veranderr. Ghy hebbet foo ghemaeckt met de gheNoordtne, die Godt uyt de Societeyt aen ghefonden heeft, met
"Campianus,
Walpolus, de twee Gamctti oomende neue,
ten'R'^ ende meer andere
datmen nerghens bequaemer van
dan
en kan
daermen van Martelaers
van
fpreken
martelien handelr. Polen, en andere landen aendringhenvan v

,

,

o.

v

v

,

en

,

de nae den Noorden zijn oock met het bloedt van onfe
Martelaers befproeydt. Men fiet daer menighvuldighe
bloemen ende vruchten, die uyt dien bloedighen reghen,
ende uyt den arbeydt van vele treffelijckc wcrck-heden
ghefproten zijn; men filfe oock noch ouervloedigher fien,
als het ijs van die gheweftai door de brandende flraelen
vande Godtlijcke bermhertigheyt eens voor goedt fal beghinnen te fmelten.
Tot noch toe vande ouertreffclijcke mannen der Socie
teyt, die in heyligheyt en dcughden doorluchtigh, als een
deel koftelijcke diamantcn aen haere croone van Godt
ghehecht zijn gheweeft , en voot de menfchen ghebloncken hebben. Sy heeft oueral in haere kinderen gheleden,
en is ouer al door haere kinderen verheuen.
,
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Den fchaerbtecken-mantel daer velekloecke Marte
laers de Societeyt mede bekleedt hebben.
,

hemelfche

DEzijnde

gheeften ghdijckfe pnlichaemdijck
,

noyt d'eere en hebben konnen bekomen,

van

hun
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hun bloedt voor den Godthjcken naem tc ltorten; foo aenichouwcnle inden hcmcl met ghenocghen ende vcrwondcringhc die fchoon- blinckcnde roodc mantels, ccrft van
onfen Sahgh-maker , nae der handt van alle Martelaers,
die hunne kleedcren in't blocdc van't Lammcken ghewaf k^,,
f chen hebben. Dit is de vernaemftc
glorie van alle die Godt
aen fijne Kercke
vcrcctt, aen alle Ordcns der Religieufen
gheiont, ende aende Societeyt medeghedeyk heeft. Dc0r ,
dry Iaponoifen , Paulus Michi loannes Goto Iacobus p0»oifen
Ghifii zijn d'eerftc ghcweeft,dic by't toe ltcmmen vanden eerft verPaus Vrbanus den VIII. opcnbacrlijck als Martelaers f^"rl]_
gheviert worden; fonder dat Antonius C rim inalis,die eerft hurt.
dit blocdigh vendel inde Societeyt heeft opghcrecht, aide
vele andere die by de vijftigh iaeren zijn vorcn ghegaen,
aen hunne
mede-ghefellen defe glorie benijden. 'tWaere
ouertolligh hier noch cens eene hjlle tc gaen maken vande
ghene, die aen Godt hun kuai ghefehoncken hebben -, dat
is nu in het voorgaende Boeck ghedaen: 'tfal nu ghenoegh V. ""If
,

wefen in't kortc

t'aenhoorcn,

,

wat

loffdijeke gheniyghe-

van ver.

nitfen fommighe trcffelij eke fchrijucrs aende Societeyt \iytfchtydm
reden van haere Martelaers hebben ghegheuen. Didacus^-^,.
Payua dc Andrada, al voor den tijdt vande Iaponoifehe de M*rvctvolghinghe fchrijft aldus : 'tVVaere een Tverck fender 'J1*'"
eynde, te Tvilltngaen tellen hoe mele mannen defer Societeyt om aeteyt.
tmerkondighen man't Euangdu en 'tbekeeren der lndtaenen,1ib.i.
'

oft met kfippels gheflaeghen oft met koordcrt ghebonden oft in -jj^
kerckers ghefiooten, oft fichur man honghcr mergaen, oft oock. ten
laetfien om den naem Christi met alderleyc tormenten ghedoodt ■zfjn gheneeB. Den Stadt-houdcr Christi Pius Bul]a
,

,

den V. vcrmaert in ghdeerddieyt ende heyligheydt, ghe- Dumindrcuen door vaderlijcke liefde, feght vande kinderen -der dlfcf"'
Societeyt, Datfe onvernoeght met de paelen man onfen htktn-
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denaerd-bodtm, tot de Ooft

endt VVtft-lndim gberaeckt zjjn:
foo Vande liefde des Heeren onfleken zjjn gheTvttfl datfe oock hun eyghen bloedt ten btften gheuende om
'tTvoordt Godts aldaer mafier te plant en, eene
mryTvdlighe marttlu htbbtn atnghtgatn. Al en noemt den Paus hier gheene
Martelaers in't belondcr, foo ftclt hy nochtans fijnen feghel aen dele gloneufe waerheyt, dat de Societeyt met
Martelaers is vereert gheweeft.
Thomas Bozius bewijfende dat de Roomfche Catho
lijcke Kercke t'alle tijden met warm bloedt van nieuwe
Martelaets ghelijck Ververlcht is gheweeft, komende
tot de
vorighe eeuwe, valt op de Campiocnen vande SoLib.7.
cieteyt: In't iaer, feght hy, 1585. in Oofl-Indten mdt Salfee13n0 17tatnfiht tylanden by Goagheleghen, zjjn ghedoodt, uyt de Socie
teyt Iesv, Rudolphus Aquavma, Alphonfus Pacucus, Antonius
Francifcus, Tetrus Berntts Francifcus Aragna, om dat fy de
Chriflelijcke Religit du plaetfen fiocbtm tt merbreydtn. ZJoor
defe zjjn in de felue eeuTve, ter fetluer oorfiake, omghtbraght te Cochino Francifcus
Lopez,; indt Molucken Alphonfus Caflrius\Antomus
ferimtnalis,endt
Aloyfius Mendez,,al mondt Societeyt Iesv,
lib.? dcjni{e
Ccmorinfike kufie. Rutilius Benzonius Biichop van
Lorcttcn,fchrijuende in't iaer M. DC. maeckt eene tijfte
van
acht-en-neghentigh flercke voorvechters vande Godt
lijcke waerheydt uyt de Societeyt, die voor de felue mildeHiftor. lijck hun bloedt gheftort hebben
Hilarion de Cofta
Cathol.
noch
meer
met een kort begrijp van
vele
by,
yoeghter
hunnekuens. Hoe foude, feght onfen Ribadeneita, 'thuys
li^lenat van Ignatius gheen huys Godts zijn, uyt het welck tot
U.c.i?. in't iaer m. d. lxxxiii. 'tghetal van feuen-cn- feuentigh
Martelaers ghefproten is; waer onder dc vier-en-twintigh
van Heydencn en Turcken met uytghdefen tormenten,

Tvelcker fommighe
,

,

in

'

ca

.

d'anderedry-en-vijftighdoorde wreedtheydt der Ketteren

ver-
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zijn? Nae der handt in't iaet m. DC. xii. zijnder
aen dit
ghetal vele by ghekomen ; iae 'twaer fchier van
noodc,de lijftcn alle iaeren te vernicuwen acnghefien de
vierigheydt niet en verflouwt, maer ouer al aenneemt.
Van d'Engelfehe Martelaers van defen tijdt dert den
Cardinael Baronius fchrijuen, datfe gheene mindere maer
vermoort

,

,

meerdere

draeghen, als den H. Thomas van Cantelbergh ; ende voeght daer by GhelijckerTvijs zjjndc ghene, InAnnodu onlanghs dt Societeyt I e s v als
onnoofele lammerkens in hey- ,Mar"
hghefibaepfi-koyen met heylighe onderTvijfinghen tot het martcliev.om.ic,.
opghequceckt ende tot Gode aengbenaemt ftagb-offeranden Decemb.
gbemefl heeft die de hey light Collegien man Roomen, ende
Rheims (du ickfiegghcn magh hooghi forms
teghen het aenfichijn
der Noorden,ende flercke bol-Tverckcn des
gheloofs tt Tvefeen) tiytghefonden hebben tot de triomphen ende tot de croonen mermoordcrt. Dit aldus zijnde, moghen wy vrijelijckrocpen:
O gheluckighe Sociereyr, wiens kinderen ouer alle wateren
aide landen hun bloedt gheftott, ende den naem huns
moeders in alle de geweften der wereldr met roodc letteren
ghefehildert hebben, die noch tijdt, noch eeuwigheydt en
fal uytwaffehen !
Noch heeft het Gode belieft, iet 3iiders aen defe glorie, Mirakeals eene toe- mate by te worpen. Alle martelicn zijn mira- fh^dT
kelen : maer noch heeft hy vele van defe martelien met onder denicuwe mirakelen willen vereercn. Het doodt hchaem van fe
f"~
Alphonfus de Caftro in zee gheworpen zijnde, wierdt dry
daeghen daer nae met blinckende licht omfchenen verfch1
ende fuyuer bloedt noch uyt fijne wonden gheuende,'
op't ftrandt ghevonden. Nae dat de Barbaren aen Gon-'Ribad.
faluus de Tapia het hooft ende flincken arm afghchou- ^"J""
wen hadden, en hebben met
gheen ghewcldt den rechten
konnen affnijden; in wiens handt den duym ende eenen
L 1 1 .3
vingher
crooncn

:

"t-

,

:

man

,

,
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malckandercn gheflaghen waerenvingher cruys-wijs
hebben
de
Chriftenen fijn lichaem ghevon
'Sander-daeghs
ter
acrden
den, plat
uyrgheftreckt, met de borit neder
waerrs, maer dien rechtcn arm opgherecht nae den hcmclj
als of hy het cruys noch nae fijne doodt hadde willen
Andr.
voeren.
Dry vande ghene, die Ioanncm Baptiilam Segura
Schotms mct
rjjnc mcdc-gheldlcn in Florida vermoordt hadden,
hunne kofferkens doorfnuffelende,ende een crucifix daer in
Borgix
l.,.c.«. vindendc, foo fy datftoutelijck met nieuf-ghierigheyt aen-<
faghen, zijn doodt ter aerden nedcr-ghefoncken. Men
Ribad.
vcrhaelt, dat Martinus Latenia in d'Oofterfche zeegheMMtyr' worPcn zijnde aide verdroncken, fich aen eenen ghevanghen vande Tarrarcn veropenbaert , ende hem van fij
ne banden
ontltaghen ende op een veldt in Mofcouien
vijfiigh mijlen vanden Tartarifehen legher gheftek heeft.,
Yepez
Ignatius Azcbedius aide fijne mede-ghefellen zijn vande
H.Tercfia
s Tcref.
mctgroene lauwcr-kranllcn op het hook, inden
l.j.c.17. hemel ghefien gheweeft. In wat tijden fal konnen verghetcn worden die wonderbaerc korcn-aderc, die in't
bloedt van Henricus Garnettus doordroncken, het aenficht
des Martelaers foo nae het leuen vertoont heeft, dat het
gheeile pinceekn eh fouden konnen nacfchildeten : Hoe
en fal inde memorie van alle eeuwen niet
ghedruckt worRibad.
den Abrahamus Gcorgius Maronita , op wiens neck
Centurtwee zabds
ghebroken zijn? den derden ilfer door ghegaen
om den Martelaet van fijne croonenietlangherop te houden. Ter plaetfen daer hy begrauai was, zijn veertigh
daghen langh dry witte voghekn , van vremde grootte
aide onghefiene ghedaente ghefien gheweeft. Gheduerende den feluen tijdt faghen de Turcken van Mazua, mct
ouer fijn
grooten toeloop ende verwonderinghe , lam pen
ouer

,

graf indai

auendt branden. Verfch is

de.ghedachtcnilfe

(ende
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Marccllus Francifcus

Maftnllius;

wiens hals den Iaponoifchen
fcherp-rechtcr
tweemacl te flaen niet en heeft konnen hinderen, ende
de dctde reyfe alleen door fijnen oorlof: wiens leuen, nae
dat hy van Xauerius is ghenefen
gheweeft, niet anders dan
met

gheduerigh vervolgh

van mirakelen en is.
fullen verwachtcn dat alle defe dinghen breeder
fullen befehreuen worden; ende alleen fegghen 'tghene tot
ons voorncmen dient: dat
zijnde nu de Societeyt door alderhande foorten van tormenten en dooden beproeft, fy
vande Godtlijcke bcrmhertighey t fal mogen verwachtcn
dat den H.Hicronymus vande H.Kercke gefchreuen heeft:
Sy is door merVolghingben ghtTvafefeen , ende door martelun

een

Wy

,

,

,

ghecroont.
HET

VIIFDE CAPITEL.

Van deere die de Societeyt, door de mirakelen ende
diergbeltjcke "wonder-daden van haere kindersy

aenghekomen is.
H.Ignarius met dc fijne
der Societeyt ghe
befonder te befchrijuen, waer't noodigh
capitel ( hoedanigh dit teghen woordigh

alle de mkakckn,die den

OMheeft,
gheduerende
daen
niet

een

in't
enckel

defe eerfte

eeuwe

maer eenen heelen boeck aenden Lefer voor te houden.
Behaluen dat de Societeyt felue van verfcheyden wijfe en- Uetmeede vernufte mannen ecu heerlijck en
mirakel is ghenoemt gheweeft; heefter Ignatius voor fijn^ Steil.
hooft alleen foo vele aen de wereldt ghegunt, dat hy voor
fy
tptjt
"'•
le
ende
en nae fijne doodt ouer
onghevalalderleye quaelen
len fchijnt heerfchappijcghchadttc hebben. Petrus Leita-

is)

onverghelijckclijck./^™^-

nus,
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nus, die den eerften Bifchop van Brafilien was, onfe minikclcn ghehoort hebbende , plagh de Societeyt inde landen

Brafilien cenen

gouden ringhtc noemen, wiens cdclcn
Iofcphus Anchieta dicr gheweitai Apoftel.
tius 1.5. Hy namquanfuys fijn oogh-ghemerck op den fabulcufen
vita
ringh van Gyges daer Plato en Cicero af mellen den
Ancliier welcken in fijne calfeecn wonderdaedigh geftecnte hadde,
waer mede felfacmc kueren
ghefchiedden: als of hy hadde
willen fegghcn,dar fchoon de Societeyt een iichaem feheen
van

fleen

was

P.

,

,

,

tezijn, wiens alle lidrmaeten rondom de heele wereldt
feer wondcrlijck bhncken
gheen nochtans van alle in
,

menighte en heerlijckheyt van mirakelen aen P. Iofephus
te
vergclijcken en was. Hy fel vlughskens fijne plaetfe on
der d'andere vindcn,rer wijle doch hy feer gheerne d'eere fal
gheuen aen Ignatius ende Xauerius die alreede ghecanonizeert zijn van mct hunne maght door alle d'elementcn
voor te
gaen,- ouer de wdeke fchijnen dat niet alleen fylie,

,

den,

maer

oqtk vele

ghebicdt ghehadt

van

hunne mede-broeders

een

vol

hebben.

Wy fullen van't vier beghinncn, wiens oftghemeynfehap oft teghenheyt mct Ignatius fijnen naem felue (die
in't Latijn van't vier er-komt) glienoeghfaem" uytvvijft.
,

taken , dies aengaende al te
glans ende vier waer mede fijn
aenficht dickmaci omfchenen was , de vlammen die op
fij n hooft uyt de hemelen daelden , de ghenfters en flickcrlichten die daer van bouen ouer fijn doodt Iichaem viclcn,
den brandt die aenden onverlaet van Compoftella op den
feluen dagh ouerquam , als hy Ignatium by fcheldinghe
gheoordeelt hadde weerdt om vcrbrandt tc worden. De
handt van eenen Vincentius Paganus , die heel van't vier
verlchour was , en is fy- niet met het aenraken van fijn

Mirtke- Ick
lenm't
s.hnatt"f,

late

nu vaeren

ghemeync

bekeut j den Godthjcken

handt>-
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handt-fchrift gcnefen ende van allepijnen vcrloft
geweeft?
Sijn papieren beeldt is het niet maiighwerucn random

in't

vier

was

onbefchadight ghebleuen?

inde boffehen

fijne vlammen tot
welijck dry ftappen

nu

in't veldt itonden

Omtrent

:

Compoltella

ltCl""-

ont{\a.cn,dk!>^elU'

Galicien eenen brandt
het naefle dorp droegh , ende nauwas vande
njpe graenen die noch

van

iemandt

van

d'onfe 'tiammcr

van

d'aermebocren

fiende, ncemt demcdaille van fijn roofende
tronie van Ignatius op ftondt)en
(daer
hocyken
worptfe
in't vier, dacr't meelte ghewekk dede. Op den feluen
ooghenblick wijeken de vlammen,ende fonder dc medaille in't minfte te hinderen blulfchen hacrfeluen. Van gheJijcken is in Mexico ghebeurt niet verre van Inliacon, ■'» Mexi,

daer Petrus de Medina het beeldt vanden
heylighen man, "'
dat hy ouet hem hadde, in een bernende huys gheworpen,
ende fonder voorder lerfel, oock van't beeldt, "tfelue bewacrt heeft.
Ende want de pefte al mede een vier is, dat fijne kolen
heeft, is defe oock al maghteloos onder fijn ghebiedt ghcworden. In't iaer 11. dc v. hebben de ghebeden en be- in Teru,
loften voor fijn beeldt ghedaen een heel huyf-ghefin in
Peru, dat met dc haeftigheficckte befmet was op ftaenden voet ghenefen. 'tSelue is onlanghs te Bolognen in te'BoUItalien aende heele ftadt ghefchiedt, waerom oock d'sn-l"'"'
woonders allegader den H. Ignatium, met ouerftaen van
de Paufelijcke autoriteyt, voor eenen eeuwighen patroon verkoren hebben.
Niet min ifler ghebeurt te Bour- te -Bourdaer
in
gos
Spaignai,
menigh menfeh vande pefte verlolt^";
is door het innemen van't water, 'twelck ter eere van on
fen heylighen Vader ghewijet wordt.
Schaedelijcker als defe twee vieren, is het derde van
onkuyfcheyr, ende het vierde vande vlammen der helle;
,

.

M

m m

maer
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dies te krachtigher heeft hy fich oock daer teghen
gheftelt. 'tis ons kennehjck by oorkond van verfcheyden
ghetuyghen, hoe datter met menighte vanden brandt des
vleefch en aldcrhande onfuyuere verbeeldinghen en ghedachten die hen bcltredcn door't eeren van fijn heyhghdorrt vcrloft, en van alle bekoringhen bevrijdt zijn
gheweeft.
Maer gheen' ondcrvindinghe ilfer klacrder als die van't
ghewek der duyuelen, datfe inde befetcne menfchen door
het aenroepen vanden H. Ignatius lijden.Hoc dickmac!
heeftmenle hoorcn huylcn en fchrecuwen aliler oock in't
heymelijck iet dat den heylighen man aenghin"h, oiier
hen ghebruyckt wierdt datfe .door het febroomelijck mier
maer

,

,

Andr.
.7.

«P-'*-

door s.

,

man
1

1

Ignatius
*
;

,

den Tvclckcn fy bouen alle Heylighen
mreefden,
y *
1

••

r

;

,

t

>

■

1

ghebrant ende ghepijmgbt Toierdem In t iaer m. d C. I. gnebeurdc't dat een bctooucrtoft befeten vrouw-perfoon, die

vcrfeheydelijck vanden boofcn vijandt ghequelt wierdt,
den feluen op eenen tijdt oinringhclt met helfche vlam
men
op haer fagh aenkomen. Sy hadde tot haer verweyr
altoos eenen brief veerdigh die met d'eyghene handt van
Ignatius ghefchreucn was, defen wierptfe teghen het afgrijfclijck monftcr aen; ai tier, op flaenden voedt voor alfdan
en altoos moeften de vlammen
wijeken, ende den helfehen
vijandt fwichten.
Aenden Vader en zijnde kinderen noch onghelijck,noch

mifaerdigh gheweeft: fonderlingh dien grooten Xauerius,
die nu ghelijck eenen anderen Iofue vele uren langh de
fonnc dede onbewecghclijck inden hemel flaen ; dan ouer
dc
Toloifen dc ftraffe der Sodomiten met eenen vierighen
Mndien,
reghen vcrnicuwdc;op eenen anderen ti j dt,by ghebrcck van
olie, tot groote verwondcringhe vande Sarafijnen enHeydencn, het water met dc lemmcten dede branden ; nae fijne
Xauerius,

doodt
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doodt dc ftadt Malaca indcr vocghcn vande pcftc vcrlofte, " M*Udattcr niet ecu cnckel menfeh nicer af en ftierf, oft ficcken™'
wierdr,foo haclt fijn hcyligh Iichaem daer was aenghcbr.ight;'tlcluelichaem tegenden brandt van d'onghcblufchrc
kalck,waer mede het oucrgotcn was,foo bcfchermdc,dat
het fefthien maenden nae de doodt noch frifch, icughdich,
feppigh, en vol vcrfch bloedt ghevonden is.
Een mirakel ifler aengaende "tyier, daer Ignatius en Xa
uerius beyde t'fimcn, d'een foo wel als d'ander.decl in heb
ben: want foo den brandt,die te Florcncen ontftacn was, en te Floalteede een groot deel huyfen verflonden hadde in't huys rf""n
t
Jamen
ifvan cenen
borghcr met naem Donatus Francifcus Galligay «« s.
begonft te vatten ; is defen voor al het volck op fijne knicn li"*"*1-*
ghevallen en heeft cenfgaders aen fijne twee patroonen
Ignatius en Xauerius dc bewacrnilfe van fijn buys beuolcn. Nauwehjck hadde hy fijn ghebedt ghefp token, of
beyde dc Heylighen komen te hulpe, en vcrtoonen hen in
eenen
fchijn,die felue 'tlicht van't vier verre tc bouen gingh.
Men hoorde datfe mct menfchclijckc ftemme hunnen dienaet mocdt
gaucn, ende men fagh dat den windt, die den
brandtfeer verbreydt hadde,dacdehjck gingh ncderligghen,
ende de vlammen uyt gacn.Soude op defe niet paffen 'tghe
ne den H.
Apoftel feght: Sy hebben de kracht des murs uyt- Hebr.u.
,

11

-r

,

34'

gbeblufchtl

Niet min en heeft inPolcndcn Sadigheri Staniflaus Koft- doorSt*ka ghedaen , als hy vele iaeren nae fijne doodr met
.

fienlijcke teghenwoordigheyt
brandt

ghebliifcht heeft.

Defen

eene^^

ccncn

fchroomclijcken

ionghdingh plagh, ghe-

duerende fijn leuen, foo van liefde te branden, dat den inwendighen brandt fijns henen noch van het leuendighmakendefap van binnen, noch vande natte ende koude
doecken, dicmen op fijne borfte van buyten leghdc, fonder
"

Mm

m

i

mka-
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mirakel konde ouerwonnen worden. Hoe wel dit aen hem
alleen niet en is eyghen gheweeft. Op de liefde van
Igna
tius, als hy 'swinterfdaeghs rotden hals toe in eenen killcnden pod omtrent Parijs ftondr, om den brandt des vleefeh
in een wnlps ghefel te
ftelpen,palfen al mede de wootdcn
Cant.8. vanden
: Haere
bruydegom
lampen zjjn als lampen des miers
7' 8>
ende der mlammen. Vele Tvateren en fullen de liefde met konnen
uythluffihen nocb gheene mloedcn m fullen die ouerva/lm.
Van ghelijck een ghewelt moefle den brandt van Xauerius
wefen, die de kleederen van fijn borft aftrock, om 'therre te
verkoelen,en luydeuyt riep: 'tis ghenoegh o Heere, uken
kan niet meer, 'tis gbtnotgh. Niet minder en was dien van
Petrus Faber, als hy menighmael in vollen winter, niet
teghenftaende fijn bloodt Iichaem met fneeuw ouerdeckt
was, in 'tvier fcheen te flaen, en van hitte te blaken.
dor AnWat fal icknu fegghen van P. Anchieta die wy bouen
chietam
melden? hoe dickwils is den brandt van fijn hate ghedueUen,
rende'tghebedt omtrent fijn hooft met blinckende flraelen
uytgheflaghen? Als hy niet alleen dc plaetfe random daer
mede verlichtede, maer rulfchen 'tghefangh endefchijnfel
derEnghelen , als eenen nieuwen Kerft-nacht vierde? Hoc
dickwils heeft hy teghen d'onverdraeghelijcke hitte der
fonne nu de locht met wolcken ouefttocken,om dat het
aerdrijek met fijne vruchren nietganfeh en foude verdorren; nu den brandt des hands met een' onverwachte fcha»? *■"• duwe
ghcbroken?als hy bouen het top-feyl der fehepen een
ander vande vederen der voghelen uytfpande, die hy met
een woordt van alle kanten dede aenkomen en op flaenden
voct vergaderen, mct laft vande menfchen t'ouerlommeren
die nu beaonften van hitte te fticken.Die fulck eene maght
ouet 'themelfeh vier vande braedende fonne hadde, is't
'taerdfche foo lichtelijck ouerwon , als hy
wonder dat
,

,

*

hy

met
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enckcl tecckcn des heylighs Cruys de verfchouwdc handt aen een van d'onfe in't
Collegie vande Bahya van te -B*hy*:
alle pijnecnde quetfuere ghenefen heeft?
Hier diende nu wel P. Spinola, Chimura,
Camillas, en
foo vele andere brandt-offerandenvande Nieuwe wereldt
byghevoeght; dan defe hebben hunne plaetfe onder de
Martelaers alreede ghevonden. Euen-wel foo en magh ick
hier ondet ftil-fwijghen niet voorby gaen die twee Apoftohjeke mannen van America P. Rochus Gonzales dc door T.
mct een

San&a

R°tin"

Alphonfus Rodrigues : waer van den
cenen oock nae
fijne doodt noch ghepredickt heeft. Sy ai~
waeren nu
beydegader door het optuyen van cenen uyt- p»°»P«
ftrijcker met naeme Nezu die fich voor Godt uytgaf, ^f
wreedclijck vcrmoort, als de Barbaren hunne lichaemen
inde capelle ende hutteken van hun wooninghe(!oo als het
van tacken en ftccken
by een gheraept was) ghefleypt heb
ben, aide 'tviet daer in ghefteken, om die leffens te verbranden. Maer foofe 'sanderen daeghs ter plaetfe kecrden,
mcynende datfe anders niet als d'alfchen vande doode
Cruz,

en

m

,

.

lichaemen en fouden vinden hebbenfe die van't vier heel
ongheraeckt ende ongheichendt ghefien.Hicr ouerfeer vcrflaghen, worden eene flemme ghewaer, die nu niet uyt
den mondt van P.Rochus (dien t'famen met hethooft heel
verpletende vande fchouderen afgheruckt was ) maer uyt
dentronck,endeghelijck uythetherte van't doodt Iichaem,
henen quam aide defe Barbaren met befcheydelijcke
,

,

woorden aenfprack : VVatrom htbdy my uTvtn gotdtjonflightn Utcerae
mrundt doch foo dttrlvjck,om halsghtbraghf. my fitgght ick, die
id
feoo bemindt ende uyt gheen andere reden als om uTve fa- proujn_
Paligheyt hier te lande ghekomen Tvas? Ghy hebt Tvel mijn Iichaem cialis
de Tvelcke met Godt mde1^"1^
maer

j^™^

,

,

mijne fiele gheenffins,
ghedoodt,
m
fijnt Htylightn mdtr eeuTvigheyt in mreughdt leeft, ende fal
M

m m

3

ter
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ctr
langh tt bate komen inde ftraffe du ghy om defe moordt
merdient bebt.Met defe

ltemme, die hen hadde

moeten tot

lecdtwefen beweghen, zijnfe voor dien tijdt noch meqr
verbittert gheworden hebben dat fprekendc hcrtc uyt
fijn lijf gheruckt, ende in't vier gheworpen.. doch te ver
gheefs: want'tfelue met de lichaemen, niet teghenftaende
datfe tot dry reyfen toe met menighte van houdt nieuw
voedfcl aende vlammen gaucn altoos heel ende onghckrenckt ghebleuen is. Dit al hebben naemaels meer als
vijftigh Barbaren hide teghenwoordigheyt van vijf R.cligieufe mannen, en vele foo Spaignaerden als Indianen
ecnpaerlijck ghetuyght. 'tGhewcldt vande liefde Godts,
die dit heitc leuende vermccftert hadde, gaf aen 'tlelue
kraght om alien uytwendighen brandt te wedcrftacn.: als
,

,

oock al mede dede aen P. Maftrillius, die onlanghs in't
Maftnl- iaer vijf-en-dertigh inden tocht teghen de Mindanaoilen,
'""*
daer hy de viitorie oock voorfeydc, cenen kloot van't
grof ghefehut op de borft (die hy al ltaende aflchuddede)
ontfanghen heeft, fonder voorder lctfel, dan alleen dat fijn
kleedt tot meerdere verfekeringhe van't mirakel doorboort
wierdt.
Van't vier komen wy tot de locht ende de winden. Hoe
Mirakelot mdc
menighmael js in Ignatius, Xauerius, Anchicta, ende meet
andere waerachtigh bevonden datfe Tvandelden bouen de
Pfal-105. Vec[eren der
Tvinden, ende de felue moort bragbten uyt de vereene
gheftaediPfal.134. horgbenfihatten, iae dc felue 'tghiTvight van
? Nu wacrenfe opgheto7ghe
ondcrdaenighcyt
aenhongben
1 "b l8'
ghen vauder aerde, en honghen inde lochr; nu ghebodenfc
d'onwederen en calmten op de zce;iiu wierdenfe fchicr op
ccn
ooghcn-blick tijdts vele mijlcn weeghs van d'eene
door S.
plaetfe op d'andcrevervoert.Ignatiuswas op den feluen tijdt
ign*mu, t'lamen t: Roomen ende te Ceulcn: hy fchcen ouer wegh
door P.

'

,

tc
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vlieghen als hy de reyfe van Parijs nae Roiianen fieck en
nuchtcrop ccne feer kortc wijle aflcghdc: quam nae fijne
doodt tullchcn hemel ende aerde, tc hulpe aen een kindt
te
Ferraren, 'twelck foo't fijne moeder al fpelcnde uyt de Fervenfter ontkhotcn was, is doot't aenroepen van fijnen
hey- rarcn>
lighen n.icm inden val felue te rugghc opwacrts shedrctc

te

uen, ende tullchcn d'armen

van

fijne

moeder door

een

onghehoort mirakel ghekeert. Xauerius rcyfende nae door s.
China, was fettens op twee fchepen tcghcnwootdigh,ende X""T""
hid de winden in bed\vangh;braght teghen windt de iagh=
te wederom, die van't
oorlogh-fchip door onweer ontflin-pre'"'
ghert was; voerdc vijf daghen langh ccnai koop-man
van
Mcliapor,die Ichip-brake ghekdenhadde,op een berdt
door de baercn van d'onftuymighe zee tot op 'tftrandt daer
hy was t'leyl ghegaen : welcken tijdt gheducrende fcheeft
met den feluen altoos te
fpreken, dacrhy nochtans tc Meliapor in ftadt was ghelijck een ieder ghetuyght heeft.
'

'

,

Anchieta wierdt dickwils vervoerr, ende verdween uyt der door An.
menfchen ooghen om mer Godr tchandelen, achterhael- C*"Mde baervoets oock de fnelfte peerden , ghingh ichier op
een
ooghen-blick tijdts vijfthien mijlen verre, en keerde
verrichrer fake, fonder datmen hem miftc ; hadde op min
als een halfure nu denBreuier, dan den Milfacl, die wel
feuen mijlen weeghs van daer waeren.
De hcyr-krachten der duyuden, die door onfe locht Maght
fwicrcn om Godrs fehepfclen tc befchaedighen, moeten ons
al mede dienen om dit bdoop van reden ter cere vande duyuelen,
Societeyt te begrootcn Ignatius heefter menighe reyfen vm $
denfpot, ghelijck als mct koot-ionghers, mede ghehouden, jgnatim,
nu
flocgh liyfe mct ftocken, dan vcrioegh hyfe met fijnen
s.
nacmatlcen,oft mct fijne brieuen. Xauerius vcrnagcldeouer van
XliHmm>
vcrdrceffe
uyt
al hun fhaterende backlniys inde afgoden ,
de

J^'fj.

.
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de leuende ende doode tempels fteldeiife tot eenen fchimp
cn verw'Jt oock vande
kleyne kinders. Staniflaus verioegh
hem dickmael onder de ghedaente van cenen fwerten hondt
eer
hy noch inde Societeyt quam. 'tSoude te langh vallen
alle de wondete daeden in't befonder te vethaelen, de welc
ke door onfe Heylighen teghen de boofe gheeften vcrricht
,

V*n*S'*~

zijn ; doch

en

kander

een

oft

twee

vande

doorluchtighfte

voorby gaen. Tc Scnen in Tofcanen was in't iaer
d. lxi. een ionghe dochter, die twaclf iaeren
langh niet

weder- niet
""

ff" m.
tim te alleen met vremdt fpoockfel ghequelt en vervolght maer
oock met harde fmijtinghen daghelijcks vande boofe
Stnen,
vijanden ouervallcn wicrdr. Defe hebbende uyt deuotic
ouer 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 ftelde , flonden alle de duyuelen maghtcloos, en mocften hen met een ijdd ghetier, al

huylende,

teghen Ignatium uytvallende, vertrecken.
tijdt ghebcurdc, datfe dit beeldt lict
vaeren
om te
procuen of oock inder waerheyt door dc
verdienften Ignatij, oft wd doot andere heymelijcke re
den den vijandt bedwonghen wierdt ; foo heeftfe met een
groot ghedruys defe donckere gaften wederom op haer
fienaenkomen, ende met eene menighte van flaghen diefe
ontfingh, voortaen ghcleerr, darfe 'tbeeldt ende de deuotie
en

.Maer als't op

eenen

,

haeren weldoender nimmermeer en moefte verlaeten,
ghelijckfc oock tothaet groot welvaeren niet meer en dede.
Noch wel foodoorluditigh is 'tghene dat in't beghin£,1 van je tCg[lcnwoordighe ccuwc aende Princelfe van
Mirandula ghebeurt is: dc welcke nae darfe langhen tijdt
de ghewoonlijckebannen en uytmacninghen der H. Kerc
ke teghen ecu heel rot duyuelen ( waer mede fy befeten
was)

tot

teMiran

u

1,
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vergheefs ghebruyckt hadde, heeft ten laetftcn den
H.Ignatium aengetoepen, vanden welcken fy foo haeftighlijck ende wonderlijck gheholpen wiert datter twee hi- ^"dr|'
fchoppen, die van Modena ende Rhegio, vanden Apollo- cip'iif"
lijcken Stoel toeghcllelt zijn ghcwceft,om de fake t'ondcrfoecken ende den Paus, ghelijckfe oock
ghedaen hebben,
was)

te

,

,

dit mirakel in alles te vetrichten.
Hondert en honderr dierghehjeke zijnder aldus ghe
fchiedt : te Modena in Italien aen vier edele ionghvrou- « M«wen
in Spaignen aen eene ionghe dochter, die van haer *""*'
moeder voor de duyuelen vcrvloeckt
van
dty der feluer befeten was ; te
in
Molsheym
Duytflandt aen eenen te Moif..
ionghman , die fijne moeder eene toouererlfe by handt- hVmfchriit met fijn eyghen bloedt aen den boofen vijandt tot
een
eeuwigh verdragh ouerghegheuen hadde. Sy wierden
allegader door de verdienften vanden heylighen Ignatius
verloft , defen heeft oock fijn handt- fchrift wederom ghevan

,

,

kreghen.

Wat het derde element van't watet belanght , gheen ilfer dMira'
dact onfe Heylighen meerder maght in betoont hebben.
Ignatius heeft in't iaer 1618. te Genua eene dochter aen doorfinte
hare moeder wederom ghegheuen, die nu een mijle weeghs i&"MUU>
in zee ghedreuen, nae datfe een goede wijle tijdts in denw^,
grondt ghdeghen hadde , is bouen Water komen vlotten;
op 'twelck fy dry uren langh vanden heylighen man , die
haer in't ghefelfchap van eai deel Enghckn gheduerigh op-

^v'"t'c"

hid, en verfterckte, gheruftelijck ghevoertis,

tot

datfe

van

grondt-fwemmer daer toe uytghefondens ontdeckt
aen landt
ghebraght,f nfch ghefondt aen de moeder ( die
middeler-tijdt den H.Ignatium tc hulpe riepjouergheleuert
en

eenen

en

gheweeft is. Op

eenen

anderen

tijdt heeft hy op den dorfch-

vlocr van eenen huyf-man 'tmirakcl
N

van

n n

Gedeons vlies

ver-

nieuwt:
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nieuwt

:

foo door eenen grooten flagh-reghen alles
fwom is de plaetfe alleen daer fijn
'twelck hy aen Ignatius beuolen hadde, droogh

want

random in't

watet

,

graen lagh,
ende onbereghenr ghebleuen.
Xauerius heeft inde Pecrl-vifeherije

een kindt dat in den
nu
ter
aerde
aide
verdroncken
pUt
was,
gedraeghen wierdt,
de Pari- vande doodt vetwcckt.
Hy heeft fijn wonderdaedigh
vifche- kruys dat hy om 'tonweder tc flilfen in zee gheworpen
"*'*
hadde, door eene zee- krabbe, diet hem kotts daer nae op
den oeuer tulfchen fijn' eyghene handen leuerde, wederom
ghekreghen. Hy heeft het oudt en verfleten fehip van Ia
cobus Percy ta 'twelck nu van al die daer op waeren doot
onghenade van't opfwillende element voor veiloren ghe
houden wierdt niet alleenlijck voor die reyfe met hettcecken des heylighen kruys,maer voor altoos bewaert , voorfeggende dat het door gheen tempecft altoos, maer van felfs
inde hauen, fonder iemandts fchade naer vele zee-vaerden
( 'twelck dertigh iaeren daer nae eerft ercomen is) te gronde
foude gaen. uyt welcke prophetie ghefproren is,dar,ekk een
fijn leuen en coopmanfehapop datbetrouwende, 'tfeluenu
niet meet 'tfchip van Peteyta,maer vanden heylighen Pater
>p- de
ghenoemt wierdr. Hy heeft op de reyfe nae China in't byn van mccr a's
vijf hondert menfchen ( onder de welcke
vele Sarafijnen en Barbaren waeren die't al ghefmaeckt en
tot Lindens toe ghedroncken hebben ) met fijn ghebedt het
fout nat van dc zee daer hy alle de vaten mede hadde
doen opvullen
in fbet en drinckbaer water verandertr
door welck mirakel vele onghdoouighe tot Chriftum bekcert zijn.
Anchieta heeft menighmael Water in wijn verandert:
doorAnthiem,
bouen dien noch in't Vinccntiaenlch Collegie daer ghebreck van olie was , twee iaeren langh d'ijdcle kruyckc loo
veel

door
s.xau-c-

,

,

,

,

'cil'"*'

,

,

,

,
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veel doen uytgeucn, aider rot den bchoorlijcken noodtdruft
vcreyfcht wietdt , in't een Christvm, in't ander Eliam,
maer in't derde dat ick
gae verhaden, oock Moyfen naevol-

ghcnde. Hy was, ioo't nu lecgh ebde,verre van't ghcwoel °p detuder vifchers, om beter in eenighcyt te bidden, op den oeuer
"ffffjt
vande zee gaen fittcn: alwacr met Godt in eene diepe op- 2.«,
ghctoghenheydt befigh en heeft niet ghemerckt dat den
vloct leerftcrckclijck wederom aenquam.Dus is hy eenighe
urenblijuen fitten,tot dat hem fi)nen mede-ghefel ghemift
heeft: den welcken heel bdadai fijne voet-itappen volghcnde fagh hem ten laetftcn diep in zee met d'ooghen opwaerts nae den hemel fitten
'twater van't ltrandt af tot by
hem toe van tet fijden als twee mueren, van bouen als een
wclffel vaft ftaende, fonder den heylighen man eens aen te
raken. Wat foude den mede-ghefel hier doen? dit forghelijck hoi ingaen ? hy en dert niet. den Pater van verre roepen? die en hobrt niet. hy verftout ficheyndehjck,en gaet,

,

,

uyt te komen. 'twelck
Pater
ende
den
voorghingh, vielhet
ghefchiedde ,
hielen
dicht
de
van den Broeder,
foo
water
op
fluytende
dat hy van vervaertheydr heel beftaen wiert, en voor-liep.
Doen faghmen dat 'twater de heyligheydt van Anchieta
noch eens ontfagh , foo verre altoos achtcrblijuende, dat
gheen van beyde tuflchen de wilde bacren wandclende
in't minfle befprocyt en wierdt : duerende dit mirakel, tot
datfe nu buyten perijckel op den drooghen ocuer waeren,
als wanneer de zee heel toegheloopen en ghefloten is. Hoe ,» de
dickwils heeft defen Heylighen dewolcken des hemels nu y»«'**
****
ghcopent, dan ghefloten, om reghen te gheuen, oft te weyghercn? hoe dickwils dezeeghekalmt? 'tWelck P.Silueria<W.sv/..
al mede gedaen heeft, wiens doodt Iichaem inden vloetghc-*^"*daer uyt veriaeght heeft.
Maer
N n 11 1
ter nae

als

toe,ftoot ende treckt hem om

nu

worpen^defchadclijckecrocodilcn
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'tgheluckighfte mirakel dat Anchieta met het
waterdede,was voor den aermen Brafilot,die fonder doopfel gheftoruen,iuyft voor foo veel tijdts van hem ten leuen
vctweckt wierdt, tot dat hy ghedoopt zijnde, nae den he
mel moght gaen , om d'eeuwighe falighcydt te ghenie-

Maer wel

ren.

<jMira-

d'leVdT
door fine

Ignatius,

die

ver-

*

doodt
ver-

VTc'
nonizat"
heipt de
vrouwe

arbcydt,

gheneeft

fifckleT

'tLaetfle dement is de vafte aerde , hoe wel die al mede
bekeeringhe vanden H.Ignatius , tot een voor-teecken
van haere
gheheele vernieuwinghe, ghebeeft heeft. Bouen
de twee hondett mirakelen die alreede wettdijek van fes
hondert en vijf-en-feuentigh ghetuyghen beveftighr zijn,
ghebeurender dagdijeks noch onrallijcke,die te langh waren te verhaelen: dit fal ick alleen in't kort
fegghen , dat hy
n0ch leuende aen eenen fekeren Lilfanus,cn nae fijne doodt
acn
verfcheyden doode te Manrefa , te Friburg , in Mexieo
en nu
,
onlanghs te Monebrega eens Medicijns foon
'tleuen wederom ghegeuen heeft. By de welcke is't datmen
nu t'c moeders ende kinders
voeghen wilt , die hy gheduerende den arbeydt bewaert heeft , nauwelijck falmen eenigj-,c plaetfe vinden,daer fijnen naem bckent is,of hy fchijnttct
uyt in dierghehjeke mirakelen; waerom oock in fulcken
ghevaerfijn heylighdom (als van eenen patroon dervroitwen die in't kinder-bedde zijn ) ouer al verfocht, en met
beloften aen Godt vereert wordt. Maer gheene fake is voot
hem te krachtigh : kreupele, lamme, blmde,dooue, ghichtighe , waterfuchtighc , heeft hy Ouer al en onuerfeheyctelijck ghenefen Te Gandien alleen zijn 7 i. mirakelen
wettdijek aengheteeckent , met min te Man tela, noch te
Monebrega, daer op rwee maenden tijdts acht foo manckc
als kreupele , fes blinde, veerthien verfcheyden andere fiec
ke ghcholpen, ende bouen dien noch twee doode voor fijn
beckit verwecktzijn.Soo menighvuldigh zijn in defe lacrfte
ftadt

"1<ae

.

,
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datter onlanghs op min als vier weken hondert mirakelen
by fes ghefworenc Notariffen te
boecke gheftelt zijn.
Alfoo vele heefter Xauerius ghedaen , vanden welcken door
d'lndianen noch heden-sdacghs ghetuyghen, dat bet. een mi- s.Xauerakel is indien by maer een Tveynigh tijdts ophoudt man mirake- r^'*c'0_
len te doen. Ick en fal niet anders van hem fegghen als Nico- bus Finain •*"
laus Zambeccarus in fijne lof-rcden ter eeren vanden
Heyhghen inde teghenwoordigheydt van Gregorius den XV.™'
gheieydt en heeft: te wetcn,dat de menighte man fijne mirake
,

,

len foo groot ende de feelfeaemheydt

feoo Tvonderlajckfe , datmen mder Tvaerbeydt magh houden flaen , dat hy met min als iemandt
mandt groot 1 Apofttltn gtdatn tn heeft. Dat hy ten minfttn tTvintigh doodt mtrTvickt bttft , tndt ondtr dtfit ttntn tt Comonno die
albegrauen Tvas(om de Heydenen du'r teghenTvoor digh Tvarenyot
het ghelooue te bekeeren ) onder het fermoon hetft doen opftaen,
ende ghtfiondt nat buys gbtfiondtn.
Moght ick defe materic nae verdienften wijtloopigher door Avervolgen,wat en foude hier van Aloyfius ende fijne welda- '<y/»,
den in Italien, van Staniflaus in Polen , van Borgia in Spai- fa„~
gnen,van Silueria in Afrijcken, van Barzanis in Indien, van Borgia,
Canifius in Duytflandt van Leflius in Nedct-landt, van SUneria,
foo vele andere Martelaers en Belijders, welcker heyligh- Canj_
heydt de gheheele wereldt door met mirakelen vereert is,yr«*,
niet te fchrijuen valkn ? Ware eenen dool-hof fonder eyn- Lwm'
de defen wegh in te gaen,cnde daerom fal ick dit capitd mct
lofephus Anchicta dien wonderbaeren Apoftel vande Weft- AnchieIndien befluyten. Op hem paft eyghcntlijck 'tghene deraEcclr.
heylighe Schrift van Dauid feyde : M:t dt IttuTvtn bttft hy V''
als
mtt Ixmmtrtn , tn rntt dt beyren heeft by ghedaen,
ghtifttlt
als met de lammeren der fechatpen. Luypaerden , bauianen,
wilde-fimmen, iae oock adderen en flanghen waeren fijn
,

,

Nnn

3

daghe-
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handt ftreelde en als
hy
redelijcke creameren gewecft hadden, hen doen en laten
bcual. Hy lagh niet alleen de ghedachten der menfchen tot
inden diepften gront der herten,maer oocktoekomende din
ghen, iae fchier al 'tghene dat de heele werelt doot merckehjeks gefehiedde: waer onder naementlijck de doodt vandeii
Coningh Sebaltianus van Portugael was,diehy met tranende ooghen in't iaet 1578. in Brahlien op den feluen vierdeu
dagh van Oogft-maendt vertelde, allfe in dien ongheluckighen veldt-flagh in Afrijcken ghebeurde.

daghelijcks ghefelfchap,

die

ouer

,

ofie
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SESTE

Vntnden roem die de Societejt door degheleertheydt
en
Celeert-

heydt

''

I *Was

deughdt ghemnjonnen heeft.

betaemdijek

dat de Societeyr,die

J^ ghen d'onwetenheydt

van

Godr

te-

d'ondeughdt der wereldt
Je'n'de °Pgherecht was van wijsheydt en van deughdt ( als van
de twee vernaemfte middelen die tot haer eynde dienltigh
Socieen

'

en

,

,

teytghe-

) foude verfien wefen. Hoc defe inden H. Ignatius
^*n
uy tghefehenen hcbben,is bynae kainehj cker aen heel Chriftenrijck 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'aetde te begrauen ; lullen tot Godts eere (die doch
den oorfprongh van alle ghelcertheydt ende deughdt is)
S. /^M-'tfelue al mede ten toone flelkn. Al en begonft Ignatius ten
tim
dertigh iaeren maer te ftuderen, heeft nochtans loo wel in
^Zttcr a": natuerlijckc ende bouen-natuerlijcke wetenfehappen
Do- aenghenomen
dat hy nae een ftrcngh onderfoeck vande
etoor,
Sorbona, Mecfter en Dodoor tc Pariis ghepaffeert is. Wel
waeren

,

,

en

,

is
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dathy fchijnt al langh tc voren een' ingheftorte heeft
wetenfehap ghehadt tc hebben, waer door hy die diep- >"Z'ft°rfinnighe verholenthcden van d'aldcrhcylighfte Drijvul- %'Jdn
digheydt vctftacn ende befchtcucn heeft : ghelijck dit verwaer

««•

,

inoeden al mede door dat boecksken van fijn' Exercitien
verfterckt wordt , daer fulcken verbcrghen fchat van op
rechte wijsheydt, als oock inden boeck van fijne Conftitutien,in befloten is,dat onfe vijanden felue hen daer ouer ver
wonderen. Dan, ghelijck noch den H Thomas , noch den
H. Bonauentura dies te mindete gheleertheydt ghehadt en
hebben, om datfe fchier al hunne wijsheydt manden Vader I-lcot'der Lchtcn uyt den hand ontfinghen : alfoo en is oock de '7'
wetenfehap van Ignatius niet min te achten, om dat hy van
Godt felue in vele dinghen fondei menfchelijck toedoen

r-

onderwefen is gheweeft.
Sijne kinderen hebben vanden beghinne der Societeyt af
door defen fchijn alfoo aen de wereldr ghebloncken , datfe
hier om by de H. Kercke in't Concihe van Trenten vergaedert iae by de ketters felue tot noch toe bouen alle andere
gheleerde mannen aenfienlijck gheweeft zijn.Een ieder vet- jrlTfcyy
wonderde fich ouer de wijsheydt die daer inden boefem den ght,

Faber, Xauerius, Laines, Salmeron, laius, Canifius^fB
Defe zijn ghevolght inde ghefehilkn des gheloofs A,r SoPoffeuinus, Gretferus, Valentia, Campianus, Becanus, Scri- atttjt.
banius,Cottonus, en die voor al moeft ghenoemt worden,
van

ftack.

Bellarminus

.

Inde uytlegghinghe der

heylighcr Schriftucre

/Ribera Lorinus Caftrius,
Toletus, Serarius,
Iuftinianus
Gafpar Sanchez,
Maldonatus, Sa, Barradas,
Prado, Villalpandus, Cornelius Inde Scholaftijcke Theo
logie Molina, Suarez, Vafqucz Leflius, Ruiz inde Morale
Thomas
Henriquez.Azor, Reginaldus, Filiuccius,Layman,
Pererius

,

,

,

.

:

,

Sanchez

:

wiens

heerhjekftuck

van't Sacrament

des hou-

welijcks

471-

EEVWE DER SOCIETEYT IESV.

EERSTE

welijcks als den Paus Clemens den VIII. met verwondcringhe ghelefen en daer by vande onnoofele onbevleckrheydt hjns leuens verftaen hadde, gaf ghetuygheniffe,dat
hy meer cenen Enghel als eenen menfeh was.
Wie fbudele allegader konnen bybrenghen, die op de
heylighe Vaders vande volmaecktheydt vande ghefchiedenillcn der tijden, vandcPhilolophie, vande Mathema,

,

tijckc, i.ie oock

van

,

alle fcientien

en
vry konften met groo
ende gheleertheydt hunne

diepfinnigheydt
uytghegheuen ? Daer is eenen befonderen
lijft af uytghegaen door Ribadaieira, ende wordt noch
ten roem van

boecken hebben

nieuwen bcfchreucn,den welcken defer ende aller an
dere Autcuren naemen ( die wy ghed won ghen zijn hier
achter te laten) met eens ieghelijcks lof-fchrift vervaten fair
Uereru
-tCd ghenoegh zijn hier te bemercken , dat 'tmeerdere deel
fohicr
"ziniucr- vande Vniuerfiteyten der wereldt ons voor haer leeraers
fncyten. oft mede-leeraers aenghenomen heeft.
Waer by ick niet meer als twee loffelijcke ghetuygenilfen
chetuycenen

ghenife wil voegen,d'eene vanden Beyer-vorft Albettus,die in't iaer
'
5 6 °- a^s de Societeyt noch heel iongh was,defe woorden
Vil
aen
onfen Generael P. Laines fchrcef: lffer Tvel eenChnfien
heyt der
_

Socie-

"->''

menfich die fich met grootclajcks ouer de uytftekehjeke gheleertheydt man V. EtrTv. kinderen, outr hun deugbtfeaem leuen, endt
der ketttrtn maght door htn befechaemt en gbebroken, nut in fal
merheughen ? VVaer man Tvy aen V- EerTv. als Vader man feoedaemgbe kmderen meel gbelucks buden, te meer om dat Tvy bopen dat enckelijck door hun mlijt en toedoen den brandt der ketterijen heel uytgeblufecht ende den ouden luyBcr mandc Catholijcke
Religie Tvedtr m opgherecht,ende fcbijnbacrfial Tvorden. 'tAnder
ghetuyghen is van Florimundus Remondus, die van onfe
Collegien fprckende aldus fcghr: In defe Collegien is etn ouergro-n ghetal der lefinten man Tvelcker gheleertheydt fulcken ght^
,

,

Lib. de

Orig.
hxici.

,

rucht
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dat hit fchijnt

datfe oock alle mervallene Tvetinficbap
Tvidtrom fiulltn opreehten. Na: welcke woorden fijn' acnfprake tot ons keerende, Mur ghy heden, feght hy, 6 envtrTvtnnclijckm nvcrmoeyt gheftacht manden
sAcbilles,
zjjt ( feo Tvygbdoo'un ) uyt den hemel tot
ghefonden op dat
ghy eens Van defic langh duenghe decrlijcke oorl ghe der kettenjen een goedt eynde [oudt maktn. Aen uluden is ghdijckjerSMercurnts aenZJlyjfes,dat
t'tjdts
heylfiaem kruydt M>ly
man Godt
ghetont om de groote memghte der menfchen die
mande toouerejfe Circe de ketterije feegh ick, alreede betoouert,
en in
beeften-gelact verandert zfm, Tvederom bun ov.de gedaente te fiellen,oji dur noch met
haer onaf gberaeckt zjjn,
,

mromen

■

ons

,

en

,

man

,

,

,

tn

en

ncken tt merhoedtn

man

heyl endefttmmc
uluden, 6 alderklptckBi htldm,merTvacht dt hdfiche Hydra hacrm laetBenflagh.
'tis deb ghefloten gheltjckTtvia onder Pyrrhtts alfoo meet de
ketterije onder uluden mergaen ende mernult Tvordei En
fchoon uTve merdunBen ende moeytei nae behooren man een ieder
nut
aengenornen oft mergolden en Tvordtnyn hit daerom met uTve
ViHor.e te vervolghen, tot dat
ghy den vijandt ganfichtliijckpndtr
dc moeten brtnght tndt ouer den feluen mooght
triompheren.
Dc deughden, de welcke aen defe
ghcleertheydt den luyfter gheuen, waer mede fy voor Godt ende dc menfchen
.aifichinfiel des firmaments, en als flerrtn ind' ttuTvight eeuTvighe- Daniel.
den bhncken zijn naemcntlijck defe dry, die den Paus Gre- }£*'
r

.

Van

:

,

.

,

'

,

gonus den XIII.

nae een

rijp bemerck bouen

andere inde nufden

vcrwonderinghc bevonden heeft; foo diepe'r///oodmoedigheydt en mifachringhe fijns fells in fukke wijf- f^r^J
heydt,foo groote liefde,cnde eendraghrigheydt van willen, derheden
in fulcke verfeheydenheydt van natien,loo Enghelijcke en "ulc So~
onbevleckte reynigheyt in fulcke iongheyt welcke paeringhen van deughden, ghelijckfc anderflins felfacm zijn,alfoo
temeerderen lofverdienei^allfe uytftekelijckin cenigc ReliOoo
gieufe
Societeyt

met

:

'
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gieufe vergaederinghe ghevonden en onderhouden worden. Wy hebben vanden beghinne ons befte ghedaen, en,
fle.groo- QQC\t \Q( ll0ch doen om die te
vervolghen. Ghelijck
henheyt doen Laines en Salmeron, die als Paus-Theologanten tot
metgroo- ket Concilic van Trenten ghefonden waeren, ende in't felmeedioh- nc> mec uytftckehjckeii roem van gheleertheyt onder de
trefTelijckfte mannen vande heele wereldt daghelijcks verheyt.
Ve

eer-

^

,

keerden, de kinderkens achter

ftraeten den Catechifmus

ghelijck doen Xauerius en Barzxus,
die groote Apoftekn vande Nieuwe weteldt by Co
ninghen ende Princen om hunne wijsheyt aide predikatien foo vermaert met een belleken de wichters ghinghen
tot de Chriftelijcke
leeringhe vergaederen ghelijck doen
ghinghen

leeren

:

,

,

:

Lancilottus,foo groote Docloren en Predikan
ten alffe waeten
den eenen in Sicilien, den anderen in In
dien, de letter-konft en andere leeghe fcholen leerden: ghe

Canifius

en

,

lijck noch doen alle d'Ouerfte vande Profef-huyfen ende
Collegien iae oock alle de ProfelTen inden aenvangh van
hunnen ftaet, oft graed den rijdt 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 onvcrbrekelijck op d'eene oft d'andere maniere
,

,

onderhouden. Hoe vele

mannen van

hooghere ampten bequaem zijn,
k:

af-komfte, die

in Houen

verftandt

hoe vele

van

van

,

die

tot

Princelijc-

Keyfers en Coninghen

ander ghefelfchap als de groote der
wereldt en hanteerden , houden hen t'onfen huyfe befigh
met de kinder-fcholen, aide d'aerme
iongheyt, foo wel op
fteden
t'onderrichten
als
in
de
? Hoe vele meededorpen
oft
datfe
de
ftcrs,nac
Godtheyt Philofophie inde Vniuerfirot
ten
met
tcy
grooten lof voorgelefcn hebben, fietmen hen

opghebraght gheen
,
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de verworpcnc ghcdicnftighcyt der foldaeten inden legher
en eldcis in
gcvangen oft gaft-huyfen vernedcren?Dcfe ootmoedighcyt dochtc aen cenen vcrmacrden Docloor vande
Theologie in ons Ncdcr-landt al te groot te wefen ; waer0111
hy de Societeyt vcrlactcn hebbende die hy was inghegaen, en ghevraeght 0111 wat reden , gaf gheen' andere als
dat hy noyt ghemeynt en hadde, datter onder foo gheleerde mannen lulck eene ootmoedigheyt tc vinden was.
Deighelijcks foudemen moghen fegghen vande broe- D«
''
derhjeke liefde, dat het onghcloouclijck, iae fchier onmo- '~"^"e
ghelijck is, onder volck van foo verfcheyden landen, ditjufde
doch van itriidende ghefintheden ploghten te zijn,de felue metgmmet fulcken eendraght ende
ghelijck-willigheyt te voeden, "rfj,"'
datfe oock den lof der cerltcr Chriftenen verdienen, vande denheyt
welcke S. Lucas feydc: De menighte dtr gbtntr die ghtloof- va" na~
den, hadde em herte ende eene fiele. 'tGhebeurtfomwijIedat- Aa^.jx
ter
gheen twee vande felue ftadt oft lantfehap in een Colle
gie en woonen, des euen-wel niet on vermindert ilfer meer
dere liefde onder den anderen , als otfe hinders van eenen
natuerhjeken vader waeren. 't Welck hem befonder in't
ontfanghen vande gaften ende uytlanders laet blijcken de welcke hoe onbekent en vremdt datfe zijn ;
van hoe verre landen datfe komen, niet alleen als kinde
ren vanden
huyfe ouer al met groote belcefthcyt en herberghfaemheyt ontfanghen, maer oock metlulcke tcecke,

goethertigheyt bcwellekomt,ende van een ieghe
lijck ghedient worden, datfe in hunne eyghene moeders
huyfen fulcke hcrtelijckheyt met en fouden konnen verwachten. Soo datmen oft inde Societeyt, oft nerghens,ondervindt, hoc waerachtigh die belofte van onfen Salighmaker is, dat feo Tvie buys oft breeders, oft fufiers, oft mader, Match.
oft moeder, &c. om fijnen naem merlaet, hondertfout ontfanghen I919'
O o o i
fal,
ncn van

,
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grac-fel, ende bet ttuTvigh leuen befitten. In gheene Religie meerde»,
dere verfcheydenheyt van graeden als in d'onfe bouen dc
Nouitien ende tijdelijckcCoadiuteurs, hebben
wy Schovan

:

lafticosoft Studentcn, die alfoo tot hunne laetfle belofte,
( 'tzy datfe Priefters zijn oft niet ) ghenoemt wotden: van
die hunne laetfle beloften doen wordcnd;r fommighe
Ghceltdijcke mede-hdpers (die den naem van foadiutores
formati vocren)andere Profclfen van dry,.'cmeeft;-deetvau
vier beloften, ghemacckt. Welck onderfcheyt niet teghenltaendc, trcckcnallcgader eene koorde, aide fpannen t'fa<menaen, elckeen naedegratie die hy van Godt ende de
natuere
ontfanghen heeft, om de fielen tot liunnen Schepi.
ende
Heere te brenghen. Nerghens hardere dienften,
pet
en nochtans
vcerdigher oft foeter ghehoorfaemheyr, eenfdeek uyt teden datter gheen' uytftekelijckheyt oft voordeelen, van koft, kleederen oft eenigh ghemack, niet alleenlijcknae, maer oock gheducrende hun ampt, voor
d'Ouerfte en zijn ; ten anderen oock om de goedertkrene
gemeynfaemheyt, die d'Ouerfte aen hunne fijde met d'onderfaeten,en aen d'andere fijde om het bchoorlijck ontfegh en eerbiedinghe die d'onderfaeten tot d'Ouerfte
ghebruycken. Waer uyt men voorders fiet fpruyren, 'tgheRom.i2.neden H. Apoftel aende Romeynen bcual, Datfe met lufIOde dts hroederfchaps malckanderen lief-hebben ende met eerbie
dinghe malckanderen moorkomen. Inder voeghen dat ghy
den onderdaenighen meer uyt fijn ontfagh ende vlijtigh
uytwercken, als den beud-hebber uyt fijneontfaglidijckheyt ende gheboden erkennen fulr. Hierom en weten oock
van
gheen voor oft nae gaen eerfte oft laetfle plaetfe in
proceflie,oft aen tafel, te fpreken; behaluen den Ouerfteiiy
(die ouer al d'eerfle inde piactfc Godts moet ) zijn de refte
vande Priefters ende gheene Priefters gaen en fitten onder
,

,

,

,

T

makLin-
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malckanderen alfoo 't komt oft valt ; bchoudelijck dat dc
Priefters , voor foo veel de plaetfe bclanght ( om de wille
vande weerdigheyt huns ftaets) altoos voorgacn, fonder
nochtans 0111 defe reden 'tmiiiftc voordcel inlpijfe, klee-

oft dc ghewoonlijcke oefteninghen te ghenietcn:
in de welcke die vande Societeyt allegader ghelijck ende

d'highe,

ccnveerdigh zijn

,

'ten

waere

ccnighen

buyten-ordinarif-

fen arbcydr, ouderdom , kranckheyt oftonghevallijckhcyt
iet bouen den ghemeynen flagh vereyfehte : 'twelck alfdan
dc hefde der Oucrften foo ouctvloedighlijck vcrfict, dat
men oock, d^s noodt zijnde,
gheen kcrcken-ghewaedt en
om den
,
magh fpaeren
behocftighen te ghctieucn.
Wat nu voorders de fuyuerheyt bclanght, heeft gheene Dederde,
breedere verklacringhe van docn.nacdemael onfe vijanden gf""e
felue,in wat maniere fy oock onfen naem foecken te laken, heyt met
dit nochtans aende Societeyt moeten. toeftien,dar, niet re-.?™0"
"M* "
ghenftaende groote iongheyt inde felue is, en daer-en-bo"

vde in
ghemeynfaem leuen ( 'twelck
ketonder
Barbaren,
Heydenen,
verfcheyden Seyndinghcn
ters, foldaetcn, wereldtlche, fondighe perfoonen, tullchen
duyfendt pcrickekn en aenftooten gheleydt wordt ) hunuen

nodi

ccn-

van

handcl altoos euen feeghbaer en gheftichtigh, euen
onflrafbaer en onberifpdijck is
Oock wordt hier fulcken achte opghenomen, dat,fchoon men met andere feylen door de vingheren faghe, defe nochtans die in ceninen

.

,

gherleye maniere teghen de fuyuerheyt moght ghebeurcn,
fonder oogh-luyckinghe oft ghen.ufe met d'alderfwacrfte
pene van uytfeyndinghe foude gheftraft worden. Die
dit punt raeckr, die raeckt den appcl van onfe ooghc.Defe
2-Cor-Iclic, die tot den goeden reuck,C HRrSTi foonoodigh is-,
en
moeten
onvcrflcntft
wy met alle forghe onverwclckcrt

houden,- defe fchoone roofe wap:n:n wy, bouen dc doorO

00

5

R£tl
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Godts vreefe, waer van P.Araozius den Coningh
Philippum den II. ( als elders verhaelt is ) foo bevallijck
onderrichtede met den tuyn van een gheduerigh wederpeyfen en achtcrdencken dat, foo wie hier in ghebrekelijck bevonden wordt, fonder eenigh twijfel oft uytftel
doorghefonden, ende van ons ghemeynfehap, als een onnut ende fchadelijck lidr, afghefneden fal worden.
Andere deughden der Societeyt, waer mede fy haere

nen van

,

,

,

ik_

hep der
Socteteyt

gheleerthey t

vercicrt , in

menn-

de

ghehoorfaemheyt,
waere

ouertol-

magh dit beloop niet eynden fonder lof, die wel eertijdts de Patres vande Carthuyftls Orden met verwonderinghe betuyght hebben allfe
quaelijck begrijpen konde, hoe dat het herte vande wercklieden der Societeyt onder foo vele verftroyelijcke bekommeringhen ende huns naeften dien lien, altoos door foo
gheduerighen aenhangh met Godt vereenighr ende ghehecht konde blijuen Suarez voorwaer ( om een voor al,
die wel meeft om fijne fchriften bekent is, by te brengen)
plagh te fegghen dat hy lieuer foude hebben alle fijne
ghelcertheyt, daer hy foo menigh iaer met gheduenghe ftu
dien foo fuerhjek ouer ghearbeydt hadde, als de vruch
ten aide den trooft van een'
ureghebedrs alleen te deruen.
In nilcken weerde hiel defen man d'alleen-fprake met
Godt gheduerende de welcke, hy wel onder-tulfchen foo
inden gheeft ogghetoghen wierdt, datmen fijn uytghemerghdt Iichaem tulTchen hemel en aerde fonder eenigh
fteunfel fagh blijuen hanghen.

'bekom- hgh hier te verhaelen
ghen.

fondetheyt

ijuer der fielen, ende innigheyt des gheeils,
:

doch

en

,

.

,

:
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CAP1TEL.

voor-deel der

ghener die

inde

Societeyt fiieruen.
moeyten ende onghevallen onfes leucns, dat VfJuKort
daghelijcks door den arbeydt ende fw acre dien ften '«<«<*«»
der Societeyt (die noch met een gheduerigh affterucn on-^T
fer finnen verghefelfchapt worden ) foo verkorten, datter mlt eene
in gheen' Orden der H. Kercke, hoe ftrcngh die oock
vfjfMght
min ouderhnghen, als by ons, immers hier telande, te°°'u
vinden en zijn; wordt met hetgheluck, dat wy in d' arc den.
onfer doodt allegader ghenieten, ghenoeghfaem, iae ouervloedighhjck ende ten hooghftcn vergolden Het voordeel der Societeyt, daer wy de goedertierenheyt Godrs
noyt ten volkn konnen af bcdanck:n, is, dat alle die Icfuit
E s v s
ftetuen,van Iesvs ontmoet en onthadt worden. De H.Te-1
refia was op eenen fekeren tijdt nae de Communie te Got- aen
doua in Spaignen inden gheeft opgetrocken,allTe fagh,dat-*W"»«
ter velefielkens uyt het vaghc-vier met groote blijdfchap
,""/'
Ygl'e'Vk.
J
1
III
J
P1
11
J

DE

.

ons

.

opwacrts

nae

den hemel klommemde welcke

allegader

van s. Tcre-

blinckende ( die als leydtl-man voorghingh ) amghc-fi*£heJ!e*
voerdt wierden, ende dele wierdt met eene londerlijcke "''''
ion lie van Christvs Iesvs in't
ghefelfchap der
cene

Enghelen

ontmoet

,

omhelft,

en

inghehaelt.

Waer

ouer

foofe keurigh was om te wetcn, wat dit voor fielen, ende
in't befonder welcke fy was die d'andere voor uyt
heeft haer verftout eene vanden hoop onder de laetftc aen p.cimlocll>
t~
gaen, ende daet vant'ondetvracghen : de welcke voor
*"
'
andwoordc gaf: Onfen leydtfe-m an is eenen Broeder mande So1
aeteyt Iesv, met den Tv tic kin Tvy ons alttmatlmtrbltjdin,

leyde,-^x

"

^
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dat Tvy heden door

zjjn.

fijne ghtbtden tndt mtrdunfien merloB
'tghene gby fiet man onficn Sahgb maker, hoe hy dun

Maer

ontmoet ende
ontfanght en is noch mrerndt, noch nuuTv : dit is
doch hit prtudtgie mande kinderen der Sccteteyt Iesv: Tvat
lefeuit datter fterft, die Tvordt man Iesvs ontmoet ende ontfan
ghen. Op den feluen ooghen-blickalsTcicfia dit vifiocn
lagh, was filighlijck inde felue ftadt onfen (acriftaen oft
kolter ouerledcn , die den tijdt van dertigh iaeren
langh
mct fulck' eene
gheftichtigheyt ende waer-nemen fijner
finnen dit ampt bedicnt hadde, dat hyvanele viet hon
dert Ghceftdiitke dochtcrs die dc kercke hanteerden, niet
eene van aenficht, hoe wel
allegader van aenfprake ende
,

ftemme,
,

tiiufiet

c"

en

kende,

Dit foo onvcrghdijckdijck en onweerdeerlijck gheluck
is ons van liedcn oft ghifteren niet t'hu'ys ghekomen,

fijne beghiniekn met de Societeyt felue: in wiens
^cn H.Ignatius d'eerftdingheii van fijne doode,
°P~"an8n
"en
Hofium ende Ioannem Codurium in, glorie ghefien
hemel
heeft ten hand klimmen. Nae der handt is dit priuikgic
&<"»■
P.Aiu*-x\och met andere openbacringhen eenpaerlijck beveftight
rj'"r' gheweeft. Als dien heylighen man P. Balthafar Aluares
Hofmm 'thecft

Hunt

d:rJaeten '/-■

aiiegsder «J»c

■

1

i, -°,

,

klaghten

eens aen

Godt

1

ouer

dc

n

•

1

1

llappigheyt ende on-

van
fommighe fijn' onderfaeien dede,
vanden feluen vertrooft, ende verfekcrt, datter
AUe die eucn-wd niet eenen van alle die vcrloren en foude gaen.
inde SoVeel fuymet is geweeft degrade die aen Alphonfus Roatteyt drigucs, dien grooten dicnacrvanOnfeL Vrou we vcrtoont
'•
O
O
ftt€t
foanfta wierdt. Hy ghevoc'lde datter in hem eene wondere beRodnghecrtc opftondt van alle fijne mcde-ghefelkn metde
j*"t £e~ welcke hy doen inde Societeyt leelde , tc fien inden ftaet
voiherdt diefe indcr ecuwigheyt fouden befitten: ter wijle fijn ghchebben, mocdt hier van tulTclien hope en vreefe, al wanckelendc,
r

volmaecktheyt

faiigh.
l"
C.U1S

wierdt

hy

^

jU

,

•

W'&h-

fpcddc,

i'

V. BOECK.

fpeekk, heeft

VEREERDE

SOCIETEYT.

481

hy ghcducrcndc ccn'opghetoghcnthcydt des
ouer
quam) ghefien, dat alle die doen ter

ghccfts (die hem

te wctcn in October van't iaer 1 5 9 9. inde
Societeyt
hem lcvfdcn(wclvcritacndc indienfe volhcrdigh blcucn)
d'eeuwighe iahgheyt fouden ghenieten. Welck vifioen Pa
ter Gabriel Aluares Rcctoor van Mallorca altoos
plagh tc
als
ghcbiuyckcn, hy eenighe wanckdbare ghccltcn in hunncn
roep wilde veritcrcken. Maer foo 'ticluc aen P. Dida- Dicrghccus Monterus , die
Prarpofitus van't Profes-huys te Lisbona "F^
vettclt
wierdt , heeft dien gheandwoordr, r,„g„s
was, by gheval
eene*
dar hy noch iemandt anders wifte, die vcrlchcrc openba""*'
ringhc daer van hadde: den welcken men meynt, om fijn'"1"
uytnemende volmaecktheydt ende verfcheyden ouerganghen des ghcefts die hy plagh te lijden,dcn man Iclue was.
Trooftelijckernoch als het voorgaende,is de ghetuyghe- Ftfioen-,
nilfe vanden Salighen P. Francifcus de Borgia: den welcken vffu
efffn
als Marcus fijnen ghetrouwen mede-gheicl op cenen tijdt Borgia,

tijdt,

met

,

atn

,

onghewoonclijcke blijdfchap en heffdijcke traouergotcn £agb ; en heeft niet opghchouden van hem
met
gheduerigh bidden en Imeecken nae dc reden te vraghen tot dat hy ten laetftcn de waerheydt mct defe woor
met

een'

nen

,

den be\ecdt: Weet, luutn brotdtr Marct, dat Godt onfe Socie
teyt ten hoogbflen bemint , ende am deft dt felue Tvddaet ghegunt After
heeft die hy Tvel eertijdts aen d'Orden manden H. Benediclus gaf, *"Q iat_
te Tveten, datter in d
ren meeerfte dry hondert iaeren niemandt man alle mandt
du'r tot de doodt toe in molherdt, merdoemt fialTvorden.
Doch, foo ons fchicr alle defe ghetuyghenilfen maer ee- societeyt

ncn
bcpacldcn tijdt aen en dienen, fnllcnder voor 'tlaetfte, /?«-.•<?«d'aldertrooltclijckfte byvoeghen die fonder vernijpinghe"1' f*1
voor altoos dit
priuilegie vcrickcrt. Ter wijle Pater Matrez ,
biecht-vadct vanden Vice-roy van Barcelona, den Herto
ghe dc Montc-lcon,fich in cell van onfe Italiacnlche CollcPpp
giea
,

ren

'

oaen.
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hiel , is hy van een feker Religieus uyt een' andere
ftrenghe ende ghereformeerde Orden gheroepen gheweeft,
die mct grooten roem van
heyligheyt nu nae fijn'uytetfle
om van defe wereldt te
ghingh
fcheyden. Nauwdijck
was
hy in fijne celle ghetreden daer defen nu bykans lagh
en
ficl-braeckte, als den fiecken fijne Item me met een bly
JUe die ghelaet tot hem opheft en
feydt : 0 gbeluckighen Pater, Tvien
tnde So- rrjun
Godt ghegunt is een lidtmaet man die Religie te zjjn in de
^"tlcke nitmandt in fttrft of hy tn Tvordt fialigh. Dit hteft my
fterucn
Zjjn fa- Godt op Baenden moit meroptnbatrt, tndt belaft dat ickj opentuS.hlijckfoude uytfpreken: voeghende met een verfucht daer by,
Van mijn Orden, alTvorter 'mele fialigh, nochtans gamder oock, al
eenighe merloren Waer op foo onfen Pater met behoorlijc
ke heufeheyt 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
der werf ghefeydt : 'tis foo ick,m figghe, Pater, Godt heeft my
htuolen dit t'optnbatrtn, tndt om dtft ridtn allttn hebbe ick r{J
hier doen by my roepen. Korts nae defe verklaringhe gaf hy
fijnen gheeft , dies te dieper vreughdt in't herte van P. Matrez en van alle d'onfe laetende, hoe menfekcrder
uyt de
faem van fijne heyligheyt magh betrouwen, dat in fulcke
gheleghentheytfwant hy op fijnfteruen lagh)auders niet als
de lautere waerheyt uyt fijnai 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 beghinnen, ende te.
laugher dueren...
,

,

,

,

.
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pnlfen die de Societeyt wctn
^verfcheyden Pattjett, endeGheeflelijcke Princen
ontfanghen heeft.

Van d'eere ende goede

Y fouden

voorwaer

w ondanckbacrheyt,

niet fonder Iaccke

van

groote

onfe meefte wcldocnders en
vrienden onghelijck doen, indien wy 'tghcvoelen van foo
vele ghekroonde hoofden, en allcrleye Gheeftelijckc oft
wereltfehe Princen (datfe vande Societeyt ghehadt, en mct
hunne woorden oft wercken betuyght hebben) onder foo
verfcheyden lof-fchriftcn niet mede voor den dagh en
braghten, om hunne ghedenckenifle daer door vanden
aen

verghetehjeken onderganghte bevrijden.
nemen

doch hier in niet anders

en

Want

ons voor-

is, als de jonften

van

onfe vrienden met behoorlijcke danckbaerheyt t'erkcnT
iien, ende de ghetuygheiiiile diefe mondelijck oft wel daedehjek vande Societeyt ghegheuen hebben, met betaemelijcke heufcheyt tot Godts glorie voor onfe naekomdinGhaic.
ghen te vertellai.
ghentDai eetften Paus, onder wien de Societeyt opgheftaen
heyt van
ende behert is gheweeft, was Paulus den 1 1 1. Vanden Paulus
welcken wy moghen met een woordt fegghen dat hy de den 111.
tot de So
felue beveftight hebbende, met fulcken liefde beminde, cieteyt;
als of hy felue haeren inftdder gheweeft hadde. Nae hem van Ju
lius den
Iulius oock den III. wel wetende datter te Lorettcn me- III. die
rrighe fwacre ende vcrwerredc biechtcn voor-viden (uyt ons de
reden datter van alle gheweften der wereldt allerhandeu bedtenwojis van e
flagh van volck 'thcyligh huys komt be(oeckcn) en in ghc- H. huys
volgh van dien datter wijfe ende gheleerde biecht-vaders tete Loretgheeft,
P p p i
van
,
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noode waeren, heefter onfe Patres

dedatfyliedcn
Hebbende

er.

dit ampt

Roomen

te

alwaer de

tr-

/t

Roe-

J

',

o

onderncht louden

gheftclt verhopen,

fouden bedfenen.
onkoften
een
groote
Collegie

bequaemdijek

met

ionghclinghen

ghefticht,
?"jT'
gheleerthcvt sodtvruchtiijhcyt
J
Collegie
vann

IESV.

a

worden,

',

om

van

ende

Duytflandt

in

Chriftehjcke feden
1

naemaels

•

in

1

1

hun vader-

gheweften vanden Noorden, weder-ftandt
teghen d'opgherefene ketterijen te bieden, ende de godtvruchtigheyt der Catholijcke te vernieuWen ; heeft dit
Collegie inhanden vande Societeyt gheftdt, haer toebetrouwende datfe de iongheydt alderbequaemft teghen
de vijanden des gheloofs foude wapenen ende de deught
wilt
daer in plan ten. Den feluen Paus hadde oock in fin d'on^e
°clrL naec cylandt van Cyprus ,"ende te Conftantinopelen te
Confeynden,laetendc fich voorftaen,datfe onder deTurcken het
flantmo- glielooue fouden konnen plan ten, en d'aldcrfelfte vijan-

men:

landt,

ende de

,

en

Chriftenen, oock in't midden van hun landt afbreucke doen. Welckvoor-nemenhyoock ten eynde ghe
braght foude hebben, 'ten waere hem de doodt vcrrafcht
hadde.
Marcellus den II. midts hy luttel daeghen Paus was, en
fm
Marcel- heeft de
Societeyt niet veel ghebruyckt, doch heeft ghelusde 11.
noe^n tc kennen ghegheuen wat hy van finne was : want
foo Ignatius koits nae fijne verkiefinghe hem ghingh befoecken, aide veel ghelucks bieden: VVel aen, Ignati, feydc

feynden. den der

,

hy, Tvtrftghy al meel kloeckfuolck:, Tvy fuller) t ghebruycken.
Pins den IV. nae dc doodr vanden doorluchtighen Cardenlfr.
dinael Carpcnfis, den welcken Protecteur, oft befonderen
befchermcr der Sociereyt gheweeft was, verfocht wefende
dat het fijne Heyligheydt foude belieuen onfe Orden van
blfcber- iemandt anders te voorficn, heeft ghcandwoordt Wy
mervvilt mmir.op ons, uludtn tt befibcrmtn, Toy fullen uTven TrotetJeur
Van Tim

:

z.iya.

Zijn.
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Den feluen Pans

feydc eens inde teghenwoordigheyt
vanden doorluchtighen Cardinael Moronus
aide den
dc
van
nacdcmacl
Societeyt foo goe
Fcrraricn,
Hertoghe
den dienft aen dc H. Kercke dede, dat hyfe oock tot het
vcrghieten fijns blocdts foude vorltaen.

zjjn.

,

Piusdcn V. bchalucn andere befondere goede jonften, ^ rJ'"
heeft onfe Societeyt allede priuilegien der biddender Or
dens medeghedcyk, ende beuolcn datmen haer foude als
ecu van die houden:
hy heeft oock onfe Patres inde Paufelijcke Pcnitentiarie van Roomen gheftek, met volkomen
maght van t'onflaen van alle foorten van fonden
ende gheeftchjeke bannen.
Aen Gregorius den XI II. lagh onfe Societeyt t'eene- Van Gr<macl in't hettc: want foo waer iet ter eere ende glorie ^/'j^^
Godrs te doen quam,tetftondt vielen fijne finnen op d'on
fe. Hy wierdt verfocht om tu lichen den Coningh van fm„°um~
Polen ende den grooten Hertoghe van Mofcouien den „ae Movrede te vcrfekeren; van ftonden aen ftierde hy P. An-/f<""fB
tonium Polfeuinum daer henen. De Maroniten , eeii-^'
volck niet wijt vanden bergh Libanus gheleghen eyfchten van hem
eenighe die hen in't oprccht ghelooue louden Mannionderwijlen, ende wederom tot de vereeninghe met de/e»:
H. Roomfche Kercke brenghen ; terftondt heeft hy hen
eenighe vande Societeyt toeghefonden 'tSeluc dede hy
gheftaedclijck in alle andere voor- vallen. Om kort te maken, nae dat hy mct ouetgrootcn koft dat wijdt-berocmtende treffdijek Roomfch Collegie ghebouwt hadde irit£h"f'
welck alle foorten van wetenfehappen ghcleert mocften'^ f
worden, om hier door van alle kanten der wereldt cen't Roomfch
ieghelijck dcrrewaerts aen telocken; heeft dat, niet te- Cotieg">
ghenftaendc d'ouervloedighcyt van foo trcftchjckc en
de ghdecrdc mannen dic'r alfdan uyt alle Ordens te

m<ierf

,

.

,

P pp

3

Roomen
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waeren, aende Societeyt, foo iongh als fy
ghegheuen In dit Collegie, bouen alle- wetenfchappen die daer gheleert worden heeft hy onder an
dere godtvruchtighc oefteninghen, de Sodaliteyt van Onfe
Je"so'da- Lieue Vrouwe Boodfchap beveftight, ende die met vele
Mtsyten, fchoone Aflaeten vereert, maght gheucnde aenden Seer Eerwerdighen P. Generalis, van ouer al andere Sodaliteyten

Roomen

was

.

,

,

Onfe Lieue Vrouwe, met defe van Roomen te vervoeghen , ende dedachtigh vande felue priuilegien te maemfanght ken. Maer defe goedtjonftigheyt des voornoemden Paus
mfche'' nee^ merckehjck aenghenomcn, als onfe Patres uyt Iapoghefan- nien , van d'uyterfte palen der wereldt , tot Roomen toe
""■
die twee ionghe Princen aengheleydt hebben die als ghefanten ende neuen van dry Coninghen van Arima , Omuvan

,

ende

uyt hunnen naem quaemen aen fijne
ende
Heyligheyt
onderdanigheyt bewijfen.
Van cieClemens den VIII. ende Paulus den V. achteden de Sof^fff. cicteyt fob veel, als eenen ftercken muer teghen de ketteTauius rjUai ende alle onghcloouigheyt te wefen: ouerfulcks hebdenV.
benfe die op het ernftelijckft beherr; den eenen,datfe we
derom in Vranckrijck ende eenighe fteden van Polen ont
fanghen foude worden, daer de ketters ende andere vijand:n haer hadden uytghedreuen: den anderen , darfe in
Turckijen ende het Ptijck van China foude moghen ghevan
c?«-p]ant. worden.. Van Gregorius den XV. fal de canoniden xv. zatie van onfe heylighe Vaders Ignatius ende Xauerius
lof ende danckbaerheyt in alle eeu wigheyt fpreken.
vanVrTen laetften,'tis kennelijck ghenoegh aen alle de wehoe dat onfen alderheylighften Vader Vrbanus
den VIII. foo door iyfeluen als door fijne twee neuen Cardinalen Francifcus aide Antonius Barberini te Roomen
ra

Bungo.,
eere

^^"relt,

het iubd-iaer onfer Societeyt vereert heeft.,

een

ieghelijck
door
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door fijn exempcl tot een' al-ghemeyne blijdfchap vcrwcckcnde. Den feluen langh te voren eer hy Paus wierdt,
ghefonden zijnde nae Paiijs, om den Coningh Hcnricus d,e noc"
den IV. ouer fijnen ionghen foon Ludouicus den XIII.
„^u~intcghenwoordigh Coningh van Vranckrijck, veel ghelucks de devytc
bieden, fiende noch voot het fladt-huys van Parijs deram'^en
pyramidc Itaen, de welcke onfe vijanden nae 'tverdrijuen^^
uyt het Rijck teghen ons opghctecht hadden, en heeft niet weyren.
laeten aen te dringhen, tot datfe by des Coninghs bevel
is.
'tWacr onmoghclijck een cynde te vinden, al wilde ick
oock maer op 'tkortfte verhaelcn , wat eere aide goedtion-

gheweyrt

dat

ontallijcke Ghceftehjcke Princen en Heeren
bewefenhebbemnaemenrlijckde doorluchrighfle Car- Vanverdinalen Borromati, Vrfini, Lotharingi, Truchfefij
,Barbe-^^c"
rim, Ludouifij Farnefij, Aldobrandini, Boncompagnij, H»elen.
ende andere foo Bifchoppen als Prelaten : in fonderheyt de
ghene die in't al-ghemeyn heyligh Concilie van Trenten
gheweeft, ende aldaer den ijuer ende gheleertheyt van

ftigheyt

ons

,

Laines, Salmeron ende andere bemerckt hebben : onder
dc welcke ghelijck uytftekelijck waeren Otho dai Cardi
nael Truchfcs,ende Carolus den Cardinael van Loreynen,
foo hebbenfe (naementlijck defen laetften ) dickmad befcheydclijck ghefeydt datfe in't beminnen ende befichermen
P.

,

der Societeyt felfs atn onfen Generael nut Tv'ijckcn en Tvilden ; iae
bun beBe fouden doen, man die op hunne ficbouderen in Vranckf

rijckjn

elders

nae

mtrmoghtn tt dragben.

HET

488

EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT IESV.

HET NEGHENSTE CAPITEL.

Van d'eere ende

die de Societeyt <nande
Princen ontfanghen heeft,

jontfen

<rucvereldtfche

mindcre gheneghcntheyt tot onfe Societeyt
hebben ghehadt Keyfers , Coninghen ende an

iet

Nwercltlijcke
en

dere

Princen.

Coningh van Portugael ( om dien het
voordeel
te
welcken dai ecrften gheweeft is die
gheuen,den
"ill c
onfe
verfocht
heeft) is in fulcker voeghe d'onfe
„mil,
Sociereyr
v.m Fordat
hy ghecrne dieallegaedertot hem
toegedaen gheweeft,
*"&<**
foade ghetrocken ende onderhouden hebben. Hoe menighe Collegien, ketcken ende feholen en heeft hy ons in
Europen ende Ooft-Indien niet ghefticht ? Wat ghevoelen
en heeft
hy van onfe onderwijfinghe inde deught en letr
teren niet
ghehadt, als hy foo uyterlijck eenen vande So
voor meellervan fijnen fbon verfocht heeft? Sijne
cieteyt
liefde ende forghvuldigheyt voor d'onfe dreef hem fomwijlen foo vci're, dathy felue in perfoon d'onfe die ficck
wiens
waeren
quam befoecken. Sijnen broeder Ludouicus hadde
f11'0^ een bchacghen in onfe inllcllinghe ende maniere van
Ludou-cus vande
doen, dat hy met den Salighen Borgia wel rijpelijck gheSocieteyt ]iandck heeft van fy feluen in onfe Religie te begheuen:
ende foude fijn voornemen volbraght hebben, 'ten waere
7,^
den H. Ignatius gheraedfaemer ghevonden hadde tot de
meerdere eere ende glorie Godrs, dat hy fijnen Hcer broeder tot raedt ende hulpe foude byblijuen.
VdnanDierghehjeke, oft miflchien noch meerdere, dinghen
ick konnen verhaclen van verfcheyden Keyfers, Cofoude
ninrhen
en T>rmninghen van Spaignen, Vranckrijck, Polen ; vande Archfeen,
llCltOVan loX-

loannes den 1 1 1.

,

,
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Ooftcnrijck, Hcrtoghen van Bcyeren,
Loreynen,Keur-vorftcn van Duytflant, die van't huys van
Mediccs, Parmc ende vele andere Italiacniche Princen.
Met een woort, de amptcn daerfe ons menighmael toe
KET V. BOECK.
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van

,

ghebruyckt

hebben aide noch
,

daghclijcksghebruyckai;

lbovclc

Collegien, Seminarien, Vnmcrfiteytcn,daer fy ons
ingheftelt hebben, ghaien ghenoegh tc kennen, wat ghe
voelen fy van onfe dienftcn, ende wat gheneghentheyt
fy

tot

Voor excrapcl ende beonfe Orden hebben
van alles
magh dienen Ferdinandus den II.
.

vellinghe

naement^

p^f*"

Roorafeh Keyfer van hoogh-loffchjckcr ghedachtenilfe.
Alle dc wereldt weet ghenoegh , hoe feer dat defen aen nindnt
onfe Societeyt toeghedacn is gheweeft : meer dan thiai *'n "'
Collegien heeft hy.voor d'onfe ghefticht, meer dan twaelf Keyfer,
foo vernieuwt als vermcerdcrt. Heel Duytflant door was'c
bekent , dat foo wie de Societeyt in het minfte hinderde,
dien aen Ferdinandus den appel van fijn' ooghe raeckte:
foo wie hem tevriende wilde hebben, dat hy fich mocft
voor vrieiidt vande
Societeyt houden. Dit en kan men
met bcter
uydegghen, als met fijn' eyghen woorden, die
aende
felte
Congregatie fchreef den xv. Februarij in't
hy
iaerM.DCVUi. lck.falrmjn befledom, feyde hy, dat mol- inhoudt
ghens de goetjonfttgbeyt ende liefdt, die ick "van mijn' eerftt iongh- ^""fJ1"*
htyt tot uTvt uytncmtndt Ktligu ghedraeghen hebbt ntrghtns c„fe f,iyc
aen en komt t'ontbreken, tn hit
bifchtrmin ende mervoorderen Cmgre&"'"'
man uTve Tvelvaert: Tvant ick, beminne m
op eene hefindere maals
dat
tndt
mere
min uTve
icknut
teghenheden,
feoo
onghelucken
mijn' eyghtne ghcvoelt. Outrfeulcks uTvt Collegia), du ghyludtn
eenfdeels man mijnen Hitr madtr Carolus, eenfdeels man my, in
mijne landen ghtkrtghm btbt fial icknut mm als mijn tyghtn
gotdt trachtcn te beboeden ende te mermttrdtrm. Defe toeghedaenhey t heeft mettcr tijdt foo aenghenomen, dat hy nil
,

,

,

Q_3

q

Keyfer
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foude
vviHen
inde So

cieteyt
komen,
beueelt
dc felue
*en

fijne

erfghenaemen:

van

ver

fcheyden
(fonmghe
prin

en

cen

buy

ten

Eu

ropa,
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Keyfer zijndc,niet allcenlijck met wondere gliemeynfaemheyt met d'onfe handelde, maervoorder fomwijlen daer
by feyde: Watr ickmry, en mijns felfs, ghdijck,mijne broeders
Zjjn, ukfiude noch heden mande Societeyt Tvillen Tvorden. Ende
foodanigh is hy ghebleuen totter doodt toe: want nae dat
hy fijn teftament ghcmaeckt hadde foo heeft hy daer by
gnevoeghr: Bouen al beuelen Tvy Tvel rijpelijck tnde befiheydelijck,aen onfe erfghenaemtn defer EtrTveerdight Socutiyt Ies v,
,

,

ende

haereTatres, &cc.

Om dit capitel tc fluyten, ghelijck wy in Europa niet
alleenlijck vijanden en hebben, maer oock hertelijcke ende
rreffelij eke vrienden, delghchjcks in andere gheweften der
wereldt en hebben wy niet alleen vervolghinghen ende
wreedtheyt onder de Barbaren beproeft,maa oock groo
te eere ende
gobrjonitigheyt ontfanghen. Vele wondere
foude
ick tot defen propoofte konnen verhaclen,
dinghen

kort te maken, hier van en wil ick niet meer dan
fticlken voorhouden. Eenighe Coninghen van la
ponicn hebbai Xaueriocnde fijne mede-ghefellen fulcke
maer om

in

Iapo

nien,

een

aenghedaen , ak fy oyt aen iemandt van hunne vernacmfte edd mannen plaghten te bewijfen. Den Co
ningh van Bungo dede hem neffens fijne fijde op het felue
ta China,
tapljtfitten. Hoe hecrlijck datmen in China mct P.Matthxus Riccius ghchandclt heeft, fchrijft in't wijdt ende
breedt P. Nicolaus Trigault. De ionghlte brieuen vanden
Ooften mellen dat den Coningh van China d'onfe heeft
willen opperfte bedienders des Rijcks maecken: maer verftaen hebbende, dat wy ontfeyden fulcke weerdighcyt
ende maght t'aen veerden, en fich ouer de deught vcrwondcrende,heeft ons in meerdere cere ende achtbacrhey t ghe
in Abaf- houden. In Abaflien of Prefte-Ians landt Zcla-Chriftus
fien.
broeder en Stadt-houdcr des Coninghsywas aen onfe Socie
eere

,

teyt

HET
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toeghedacn, dat hy fomwijlcn ons kkcdt aenghe>heeft, om dc iacrlijckfchc ghcdachteniffe haerder

bcvcltinghe

te vcrcercn.
In't felue landt zijn noch ceniandere
Stadt-houders des Rijcks gheweeft , die mct
.ghc
den heelen legher,wercldthjckcn
ende Gheeftc-

lijckhcyt, d'onlc,

Magiftraet

foo

fy

in't

Rijck quaemen, tc ghemoete

ghetrocken zijn: welcke eere alleen aen hun opperfteKeyiers
plccgh tc ghefehieden. Andere hebben door ecrbiedinghc d'oueibleudinghen onfer tafel vergaedcrt en opghe-ctcn Den Keyfer felue verftacn hebbende dat de
.

moeder

ouer

P. Petrus Paez oucrlcdcn was, heefter rouwe
ghedraeghen,niet min dan of het fijn' eyghene moeder
van

gheweeft hadde.

HET TIENSTE CAPITEL..

Eenighe ghetuygheniffen ouer d'infiellinghe
handel der Societeyt Iesv, ghegheuen.

ende

ende eere, daer wy nu van ghe- Verfihiydie de Societeyt van foo vele trefFe-

goetjonftigheyt
D
fproken hebben,
hjeke Paufen,
E

^"gf"-

Keyfers, Coninghen en Princen ontfanghen Zfen'
heeft, zijn ghenoeghfaeme ende ontwijfelijckcteeckeiien^"^5''van't goedt ghevoelen dat
fy van haere dienften ghehadt ""V'e
hebben: euen-wel en ial't buyten ons voorncmen met zijn
in't kort tc itellen, oft (om betcr tc
fegghen ) aen te wijfen
eenighe duyddijeke ghetuyghcniifen die van defe dufdanighe perioonen ghegheuen hebben, aen wiens autoriteyt
met en valt te
twijfelcn ende aen wie d'inftcllinghe der
Societeyt met haere amptcn feer wel bckent is gheweeft.
Ten eerftcn dan,ghdijck het nicmanden meer aen en
gaet
kcniulfe tc ncmen van eenighe Religie, als dc Paufen van
uen,

,

Qj} q

i

Roomen,

49*.

EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT IESV.

Roomen, foo en foude

men

gheen treffclijcker ghetuyghe-

nilfen konnen verfinnen, als fy van onfe Orden, niet alleen
met den
monde, maer oock m hunne Bullen ghegheuen
van Pau
hebben. Paulus den III. haer voomemen ende inftcllinghc
lus den
III.
gheleien hebbende,feyde,^f by nut mtt alii daer in heVondm
in Bulla, en
hadde, dat met heylighendig ■dtvruchtigb en "&>*«. Anderwerf
R egimi—
noemt
hy de Societeyt ttntn mruchtbacrtn acker, die niet alm,
in Bulla, lem iaerlijcks, maer daghdijeks mele ende ouervloedigbe mrmhLicet de- ten
moortbrengbt. Soo luyden oock de ghetuyghenilfen van
bitum:
Iulius den III. ende Marcellus den 1 1. Pius den I V. vcrvan Iuhaelt hebbende menigherleye goede dienften die de Socie
luu den
III.
teyt aen de H. Kercke doer,en ontfiet fich niet te fegghen,
in Bulla, dat hy van fijnen kant die met uytghelefen ion (ten focht
te voorkomen
ende onder alle andere Ordens befeonderlijck,
Ddelh,
,
beminde iae oockjot dm bloedt toe fal moorflaen. Den feluen
Paus in fijnen brief aen den Keyfer Maximilianus , ende
Sachinus Daniel Keur-vorlt van Ments ghefchreuen, toont hoe qua
lib. 8.
lijck dat hy neemt,datter teghen de Societeyt eenighe l.iftenum. ;4
righe boeckskens uytgheftroyt wierden,// or de Tvelcke de
boofe menfchen anders met en foecken ( feght hy,) als de goede en
godtvrucbtigbe Tvtrckcn tt beletten die van haer m alle gheTveften
nytgherecht Tvorden.
Van ver
Soo fpreken bynae alle andere Paufen van haere ghefcheyden
flichtighe exempden, leeringhe, neerftigheyt ende aerbeyt
andere
Taufen. oft om de iongheyt t'onderwijfen ,oft om de kettcrs te bekeeren, oft om de Heydenen tot het waerachtigh gheloo
In Bulla, ue en op den wegh der feligheytte brenghen. Pius den V.
Innume
noemt de werck-lieden der
Societeyt mannen te zijn, du in
rable s.
gbeleertheyt gheBichtigheyt en heyligheyt moor de Tvereldt
datlc Tvaer acht etijekbet tijdelijck
in Bulla uytfehijnen. Elders feght hy ,
'Dum mhunnt
lendenen met aermoede ende
endt
hebben,
goedt merfeaeckt
defefa.
om
Christi met de ver'tghelooue
ootmoedigheyt ghegordt,
,

,

ghuttn-

■
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ghiettnghe buns bloidts outr al oock, indi OoB inde WtB-lndien
tedraegben. Gregorius den XIII. als hem dc Patres van onfe
vicrdc gene rale vcrgadcringhe de voetcn quamen kulfen,
noemdc niet alleenhjckdc Societeyt ecu' heylighe Orden,
feydc daer by tot meerdere beveftinghe van fijn ghe
voelen: Sy is mder Tvaerbeyt heyligh, ende Tvy en hebben fchur Exaftis
hedtnsdatghs nut mtt alien beters als defee uTve heylighe Orden, cn^r'
die VanGodt teghen de kttttrijtn ghefttlt //.Gregorius denXIV. ralis.
achtede dat het tot 'tghemcyn voordeel oft naedeel van- in %„\\3
de H. Kercke was , al wat de Societeyt wedervoer. Cle- Ecciefi*
CmMimens den VIII.
aenfprekende de Patres vande Congregatie, tet wijle die aen iijnevoeten laghen, feyde defe woor
den: Ickbcminnt tndt heberte ttmghlijck.uTvc Socitteyt , ende |jj, , So_
bekenne en fid het altoos bekennen, datfee den recht en arm man- ciet.c 7
maer

.

,

dtH.Kircke is.

Dierghehjeke ghetuygheniffen hebben onsn-*-

al mede Paulus den V.

Gregorius

den X V- ende den

tc-

Paus Vrbanus den VIII.

ghegunt.
ghenwoordighen
Soude ick een eynde vinden foo en magh ick niet aenraken wat ghevoelen dat in het befonder ontallijckc Cardinalen, Bifchoppen ende andere Ghceltchjckheyt vande So
cieteyt ghehadt heeft. Dit alleen en kan ick niet naelacten,
dat in het al-ghemeyn H.Concilie van Trenten uytdrticke- conalic
lijck ghetuyghenilfe ghegheuen is ghewecft,dat van doen afvan-Tredt Socitteyt door ganfech het ChnBendm ende landen der HeydtSfv
mtt
feer groote mrucbt der fitltn mtrfprtyt Tvas. VefeniatedaBi'choppen, die in defe heylighe vergaderinghe gheweeft toTrid.
warcn, 'thuys ghekeert zij nde, hebben bekent, dat fy onder \ 6°z"c
,

.

Tttn

'

veel goedts datfe aldaer bekomen hadden wel een van't
meefte achteden te wefen dat fy de Societeyt Iesv daer
hadden leeren kenncnendebeminnen.
Doch 'ten is niet te verwonderen, dat dc Gheeftelijcke,
(aen wicn't eyghen is dc deughdt te weerdcren) vande Re,

,

Q_q

q 3

hgieufen
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ligieufen loffelijck fpreken , daer de wercltlijcke menfchen
Hof van fc[uc die foo hoogh opfcttcn. In't Hof van loannes den III.
i t2de Coningh van Portugael , ende Philippus den II. Conindi
vanSpat- van Spaignen wierden d'ecrfte Patres als mannen van d'angnen,
dcte wcrck aengheficn , ende Apoltcls ghenoemt : welcken
naem
tghcmeyn volck in Portugael noch heden 'sdaeghs
vjtnCa-3.cn ons gheeft. Carolus den IX. achtede onfe Religie te
d-n'/r wc^cn ah een flcrck cafteel rcghen alle ketterijen, .fjrarfeComngh lijcks niet alleenlijcktot de mermeerdenngbe der gUru Godts,
'l"'Lj
maer oock man t Tvelvaren des r'ljeks dunende.
'tSelueghetuyghde van ons Stephanus Coningh van Polen , aide in
riick,
Neder- landt Alexandet Farnehus Prince van Parme , ghevan.,
lijck breeder inden feften boeck verhaelt fal worden. Hen*
HennXlcus den iv.
Coningh van Vranckrijck lchreef aen die
van Rochelle den 17.
//r
September 1606. in defer voeghen:
In mele fieden onfees Kijcks zjjn Tvy gbeTvaergheTvorden, hoe nut
ende bequaem dat ons de T?atres der Societeyt zjjn de Tvelcke in
alien hunnen ban del, manure man doen en leeringhe ,klaerlijck,betoonen ,
datfe anders nut moor ooghen en hebben als d'eenighe
Godts
Inde vergaederinghe des Rijcks te Pariis in't
vanden gl°'ie
FraniaerifSij. ghehouden, wordter vanden add en de GheeftefeherL.
kjckheydt die ghetuygheniffe aen de Societeyt ghegheuen,
adel,
datfe groote vruchten voortbrcnght ende befonderc goede
dienftcn aen de H.Kercke doet,in't ondcrwijfen der ionghhcydt in gheleertheydt ende Chriftdijckc feden, ende in't
vervoorderen der Religie.
vande
Duyfent dierghehjeke ghetuyghcnilfen foude ick konhnyfen nen bybrcnghen , vande Archshcrroghen van Ooftenrijck,
Zktvan('i: Hcrtoghen van Beyeren , vande andere Duytfche
en van
Vorften, ende Princen van Italien: maer die allegader achBcyeren, rcrlatendc ,
fluyte ick dit capitel mct de woorden van Fer
dinandus den I I. Roomfch Keyfer , die hy ghevoeght
heeft
vant

,

.

,

,

"
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heeft

by fijn teftament, alwaer hy de Societeyt aen fijn:' Ttft*
crfghcnacmcn op't aldcrhooghftc bcuolen hebbende defe "f^jff'
reden daer by fet: Om diefrville datfe door haer
ghtflicbtigh nandue
leuen, gbehertbeydt tndt onderTvijfingbe der iongheyt, met allien*"" 1I%
m
OoBenrijcktndt onfe andere Rijcken en Prouincien, maer daertn-bouen de bttlt Tvereldt door, mttl, profijteltjck,, ende gbetrouTveltjck,bouen andtrt arbeydt in't befchermen ende merbreydtn dtr
Qtthohjcke Religie: ende dat, in teghtn-dtcl man dun,
,

d'ondanckbat; e Tvertldt hair houm

andtrt bait ende

foo datfe befeondert merTveyringhe hulpe
heeft en mtrdient.
,

byflxndt

en

merv

Ight:

noode

man

HET ELFSTE CAPITEL.

Ghetuyghenijfen <ruan
ende Religieufen

Steden,

<^uan

Vniuerfiteyten

>

andere Ordens.

vele fteden alfler ons verfoecken en fonderai a lifer
huyfen, fcholen ende kercken aen ons flichten gheuen

Soo

,

,

hier door ghenoegh tc kennen, wat ghevoelen datfe van '<Gevoede dienften der Societeyt hebben : want anderflins waerom a"de"
fouden fy 111 fulcke menighte van Gheertelijckheydt haer- vande
feluen die koftcn aendoen? Ouerfulcks, om dat het onnoo- s""'~
digh is woorden by te brenghen , daer het met de ftucken
bhjckt,foo fal ick alleenlijck,als excmpels-ghewijfe,hier fetr
ten
'tghene dc ftadt Afcoh dies aengaende aen den Paus Pau
lus den V. den eerftai October des iaers 1615. fchrijft : AlderheyhghBcn Vader, Tvaer t dat uTve Heyhgheydt deVerandennghe konde fien die in onfifi tdt ghefchiedt isfedtrt dat de Patres der

Socitteyt Iesv by ons ghekomen zijn fiy en fioude Aficoli nut meer
kennen : haet ende mjt is te nedergheleght en in mrundtfichap
merandert poigna-.rts en rapier en zjjn. in roofin hoeykens mer,

,

,

kee/t,
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moor
'tbloedt
keert
defeen door tTviB en tTvecdraght mtrgotctt
Tvordt nu door tratntn man leetTvfei uytghiTvafefchin: dacrmtn te
•mortn bet
le-digb molcklangbs de merckten endt outr de fraeten
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,

treden , daer fiutmen du nu nae de ktrcken ende Sodaliteyt en
gaen ahvaer fy de moorgaendt vjandtfecbapptn malckanderen
Vriendelijcktndt beleefdelijckytrgheuen, HccOocku't Tconder om
fien de ghehoorfeaemheyt der kinderen tot hunne ouders, Scc.VVelckefektn allegader ghelijcksc miuTv ende onghchoort by onsludtrt
zijn,feoo Tveten Tvy bet aen de moornoemde Patres danck.
der VniWat d'Academien oft Vniuerfiteyten belanght, die gheuert
'fi"j- uen Qock
ghetuyghenifle ghenoegh metter daet : want het
ten
getal ende ncerftigheyt der ftudenten,die t'onfent ter fchole,
oft te biechte, oft nae de Sodaliteyten komen, doet blijcken
wat
ghevoelen fy van ons leeren ende andere dienften heb
Radcrus ben. Den,Cancellier en de Doctoral vande
Vniuerfiteyt
in Bauar.
van
Ingolftadt, nae de komfte van d'onfe, gauen fchrifte(KnOa
tomo 5.
lijck dele ghetuyghenifle: 'tEn is niet om uyt te fpreken Tvat
p.124,
gbenoeghtt Tvy ghefchept htbbtn uyt het aenkomen man Qlau~
dins lams ,Alohonfius Salmeron ,endeP etrus Canifiws ,godtfightlttrde
der Societeyt Iesv : Tvelcker teghenTvoordigheydt met alleenlijck\
niet en mermindert den roep tndt rotm die ben moorgheloopen
Tvas, maer mermeerdert dun davhelijcki door hunne gheleertheydt,
Tvijsheydt, ende flichtbaerbeydt des leuens.
de>- KeltVoorders,om oock aen die re voldoen, de welcke ghecrvanln- nc f°"den hoorcn wat andere Religieufen van ons ghevocdere Or- leu, ende hen laten voorftaen,datter miflchien (ghelijck het
dens.
dickwils ghebeurt onder de ghene die van ghclijcken am-

feagh

,

-

bachtc,oft neyringhe zijn) eenighe af-ionftigheydt tu lichen
moght fchuylen; foo willen wy eenighe loftelijcke ghetuygheniflen der ghener alleen hier by ftellen, die
in
heyligheydt oft gheleertheydt in hunne Ordens uytghef dienen cu dc Societeyt feer wel ghekent hebben.
hen ende ons

,

De
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De H.Terefia

■der goedt dat

fchrijft
ick,ghtktnt

aldus

:

'tis

ghiTvuB.

tot

mijn
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endt ghthandtlt hebbe mtt fulck, een /
is
als
dt
heyligh molck,,
Societeyt Iesv. Ghelouet mott dtn Hit- In Vita
re
dat
de
zjjn,
by my gbenaede ghedaen heeft , van am mijne S.TeteBucbt-maders onderdaenigh te Tvefeen de Tvelcke fichur altoos
^
die ghtbcnedijde mannen der Societeyt Iesv gheTveeB zjjn. lck,tiomx
en Tvoonde met merre man
hen, my merblijdende dat ick, dickcmi6al'
mads mtt hinludtn handtldt : Tvant m'tjnt fiele ttntn groottn
njoortgangh , uyt het atnfehouTvtn oock, alltinlijck, man hunntn
,

'

,

handel, ghevoclde.
Aen Don Chriftophorus Rodrigucs deMoya,diete S--Anij Lu_
gura dc la Sierra, eene ftadt in Spaignen , een clooflcr der cas in vi-

wilde, aide fijne dochters daer iiiftcl-tafincftl
len,
befpreeck dat fy ende alle de Religieufen van dat uf
clooflcr onder de regeringhe der Societeyt fouden flaen, cap. m.
nndwoordtfe den 18. Iulij 1568. in defer voeghen : De Pa-ef
tresder Societeyt Iesv zjjn, nae Godt mijne GheeBelijcke Vadtrs, atn de Tvelcke mijne feult danckmott Tvtttn al dat fy btkomtn heeft: dies te meer hehaegben my uTvt dochters om dat ick,
<merftae datfe gheTvoone zjjn met ben te handelen. Ende nae
datfe hier van breeder haeren fin uytgheleght hadde,
Difcalcen bouwen
met

,

a"~

,

,

,

,

by het ghevoelen van P. Generalis van haer
Onfen EerTveerdighBen P. Generalis,
eemghen tijdt
hier moor by treckende, heeft geboden, dat de moornoemde Patres
ettn
d'onfe mtrmatmngin foudtn mogbin doen,en biechte hooren:
ende datfee door nitmandt autorittyt en fouden belet Tvorden. De
begheerte man uTve dochters diefe hebben dit clooBer aende
befiuringhe der Societeyt te onderTvorpen, is my feer aenghenaem,
ende ick, foude 'tfeelue oockrvel begheercn: doch Tvtet fekcrlijck dat
fyludtn dat nut tnfeulltn amvttrdm, al Tvaer't ttn clooflcr van
Princcjfen hoedamghe fy alreede mele onder hun ghebiedt feuden hebben, Tvaer't dat fy du hegheerden t' ontfanghen. OuerRrr
fulcks

voeght

daer

Orden:

ouer

s

om

,
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fulcks 'tghene gby merfeeckt is te mtrgbetfs. Ghtloutt moet
Godt zjjn dat Tvy buy tin andtrt dt mryhtyt hebben man met
die Patres te handelen. VVdckc maght ons nitmandt oyt in fal
,

,

bentmm.

In ecu boecksken daer fy de Godtlijcke ionften in befchreucn heeft die aen haer ghebeurden fchrijftfe vande
Societeyt: lckjrebbe groote dinghen inden gheeB ghefien man
die Orden: ick bibfie mttr als tens inden hemel ghefien mtt Tvitte
mtndelen indt handt : ick hebbt andere Tvonderheden man haer
ghefien ende daerom houde ukse in groote eerbiedinghe,ter Tv'ijle
ick naementhjck,beVondcn hebbe,dat haer leuen ende banddouereen komt met de
miftoencn die icktr man ghefien hebbe.
Den
vanden
Salighen Thomas de Villa-noua Bifchop van VaSahghen fentieii, uyt d'Orden vanden H. Auguftinus plagh fich
mi'inenjck te beklaeghcn , foo wanneermen iemandt vannouaAu- de Patres van Valcntien verfondr, fegghende,dat hy van
greftiju, ftjnc hulpe ende byftandt bcrooTt wicrdr.
Den H. Phihppus Nerius achtede de Societeyt foo
vanden
N. Phi
groot , dat hy menighmad vanden H. Ignatius verfocht
hppus
heeft daet in aenveert te worden. MaeronfenH.Patriarch
Ncnus,
,

,

■

.

,

Ve'vita-

hebbende alleen

fijn oogh-merck op de meerdere glorie
heeft licuer ghehadt fijn ghefelfehap te beroouen
van een foo klaercn licht, als de H.Kercke van foo
grooten
goedt, als hy voorfagh dat den H. Phihppus door fijne
heylighe vergaedcringhedoen foude.
Ludouicus Granatcnfis dien vermaerden Prcdikant, uyt
dcrPredick-heeren Ordcn,was d'onfe feertoeghedaen,aidc
noemdefe een' Apoftohjcke vergaderinghe, in alles ernftclijck arbeydende om d'eerfle vierigheydt ende godtvruchtigheydt der H. Kercke te vernieuwen. Dierghehjeke din
ghen fchreef oock Bartholomxus de Martyribus , Bifchop
vanBragara, uytde felue famine vanden H. Dominicus.
FranciGodts

van Lh
douicus
de Gra
nada

fredicl^
'"'

,

.
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Francifcus Romxus ccn feer trcftclijck ghclecrt man,Gc- ]£*,,„•_■
ncracl vande felue Orden der Predick-hccrcn,fchrijft den feus Ro10. December in't iaer 1547. ende vcrmaentouer al fijne mym
ondcrfactcn mct defe woorden : Dat V.E. kcnnclijckzy ,hoe jer Prc.

dat in

defe ellendigt t'tjden,als Tvannctr man alle kanten

de Kerc-

dicb-

/^Christi mande kilters inde boofe Chriftenen beftormt "ccrc"Tvordt, opghcBacn is eene meuTve Or dtn man rtgulure Priefters
onder den feeten naem Iesv, de Tiiclcke fijne Heyligheyt den Pans
Paulits den III.

bcvefiigbt heeft ter oorfeke
groote mruchbiechte hooren, ende
fey in't leeren priken,
andere deugbtfeaeme oeffemnghen en flichtbaire exempelen doen.
Het Tvelck,Tvy V. E. hebben Tvillen laeten Tveten, op datter onder
V-E. numant gtvondtn en Tvorde,dun door dt nituTvigheyt defter
"Religie bedroghen zjjnde fijne medt-feldaten die met ons nae
Godts
'tfelue Tvit doch al ficbuten,ende mede-helpcrs,die ons
tn komt tt btmtchtm, oft
zjjn
miffchitn
Tvegbe toegbefonden
hunne acbtbaerbeyt tt mernvjpen-, aen Tvie by beboorde meel ghtlucks te bieden en te poogben om hunne godtmrucbtighe Tvercken nat tt molgbtn.
Manuel
ten

man

,

der fielen du

en

,

,

,

man

,

,

Manuel Rodericius, uyt d'Orden vanden H. Francifcus, Xfdtrifehrijft dus: Godt hteft Ignatium Loiolam ende fijn' ilderhey-"^ ^

lighBe mede-ghefellen merTveckt de Tvelcke mct ttntn hittightn breeder,
ijuer der fielen onfteken zjjnde de Tvapens teghen Lutherum ende qq-cl»fijnen aenhangh aengbetrocken hebben. Dies ghclijcks feght hy ^omX.
noch op andere plaetfen.
q.2.ar. ?.
Pc~
Petrus de Sardis,oppcrftcn Prior der Carthuyfers,fchrijft
,

,

van

aenden H. Ignatius uyt den naem van fijne ganfche Orden s*rdu
( welcke d'onfe van't beghinfel af ghcltadighlijck feer roe- opperUen

Jff'

ghedaen is gheweeft : ) VVy merblijden ons htrtclijck,lufiBtn
brotdtr indtn Httrt,mtrflain hebbende V-E. leeringhe en deught- fhuyfers,
faemen handel door dinTvtlikcn gbylttdcn in defe beklaeghlijckt Hiftor.
ceuKt; de dolcnde menfchen pooght op dm rtcltfen Tvegh der fa- *jj*
,

Rrr

hgheyt

n.

107.

_
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ligheyt tt bringhtn, dt Tvancktlendt tt mtrfttrckm, endt dt vaftdeught tn heyligheyt te merVoorderen: ende hur ouer
lotttn tn dancken Tvy dm Hurt, dit fich ghiTvttrdight bttft
Tve
arbeyders in fijnen Tvijngatrt tt feyndtn.
loannes le Pagevandcr Premonftreyten Orden noemt
loannes ons
d'edelflc mermaertfle Socitteyt Tv ticker feoo melt fehijncle P"SC
lijckt lichten man ghtlttrtbtyt tndt Tvijshtyt dt Tvereldt merPremon- hthtyn man haere uyttrlijckt duyfitrmjfen mtrloB hebbtn, alfe
jlreyten feer Qollegun zjjn Tvatr door fy mtrbrtydt is.
Ontallijcke dierghehjeke ghctuyghcnilfen van alle foor
ten van
Religieufen foude ick konnen bybrenghen met
flaende

in

nteu-

'

va„

en

:

,

de welcke

fy mondelijck oft fchriftclijck, in't befonder oft
in't openbaer, hunne goet-ionftighcyt ende ghevoelen
vande Societeyts dienften te kennen gheuen.
De ketters felue onfe
vmde
ghefworcne vijanden vergrijpen
kitten nen mcnighmacl, oock in't midden van hunne valfche la-

ende f chriften : foo dat wy vry daer op onfen
fouden moghen dracghen. Eenen Beza den tweeden
Paus van Gencucn feyde dat hy in bid Vranckrijckgheene
tecckentn man ttn Chrifidijck leuen noch ghetnt (poor mande
oudt oprtchtigheyt ,als inde ltfiuittn alleen, en feagh. Eenen Kemnitius derreck voorflaen, dat de Societeyt mande Paufen mtrdacbt Tvas , om dt htlltndt Ktrckt ttmghfins te onderfttttn.
!•&■?■ Eenen Verulanius Cancellier van Engclandt fchrijuende
"van't onderwijs der ionghcyr, braght defe woorden by:
t.ue&
augmen- VVtlck tdelBt did mande oude tucbtbaerheyt, nae merbjop van
cn_
tijden in eenigher maniere inde Collegien der Iefuiten Tvederom
narum.
inghtbraght is. tAls ick, defer gauTvigheyt ende•behmdigbeyt infit , mtt dt Tvtlcktfiy de Tvettnficbapptn moorhoudtn, ende defeedtn fatfitneren ,
feo malltn my dt Tvoordtn Agtfilai in man
Pharnabazyts ghtsjroktn: Sulcks zjjnde, Godtgaue, dat ghy Van
ons molck, Tvaert. Eenen Mclanchthon , met wat een ghe

fteringhen

roem

,

,

.

voelen
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voelcn vcrfuchtedchy in fijn uytcrfle, als
hy verflondt, dat
dc Iefuiten nu fchicr door alle gheweftcn der wereldt verfprcydt waeren om het Catholijck ghelooue te planten?
Ach,Tvat feal icker man fegghen ? nep hy, uk, ft dat de hull Tve
reldt binntn korttn tijdt met Itfeuitm mervult feal Tvordtn.
Doch wy en willen niet, datmen de ghene die
lcughenaers in't
ghelooue zijn , in dit ftuck ghchoorgheuc: gheen
trcffclijckcr ghetuyghenifle gheenen meerderen lof en
verfoccken wy van henliedcn, als eenen ceuwighen haer,
cnd,e uytfinnighe laftcringhen teghen ons : mct de welcke
foo langh allfede Societeyt fullen vervolghen,fal den roem
ende den naem van haere deught ende gheleertheyt dies te
vcrmaerder worden, hoe 'tghebas en 'tghchuyl vande leughenachtighe honden meer vol cks fal doen omficn,orn
op ons leuen ende leeringhe te letten.
Waer mede wy defen Boeck fullen fluyten, ende den
Lcfer nae de dichten vande finne-beelden als nae eene
toc-ghifte van al den voorfchreuen lof, feynden.
,

,

Rrr j
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Den

H.Ignatius ghequetft door het ghefehut met eenen
ftecn

.

Pcrcuffus

cou-

cipit ignes.

,

wordt onfteken inde liefde Godts.

f

Wie was die fiagh

(.

Oyt ftthken flagh?

T>ie,alshywondt,
Oock maeckt ghefiondt.

fiondt ick, am bttflrand in't afgaen man dt batrcnt
kinders lupin daer om fchelpkens te mergaeren,
lckjtam tot mijn mtrmatck dit keyken in dt handt,

LAttfi
Dt

En

ptyfidi: fiou my dit Tvil dun in tot dm brandt ?
bad oyt ghtlooft dat gbtnBers fouden ffringhen

VVant Tvit

VVt

een

feo

Dat daer

bar din flan?

Wanneer

mm

moorTvaer

noch

'tzjjn mremde dinghen,

key
fiott ghtlatt,
ttghtn hem oock, mtt em ijfer fact.

een rouTven

toont tm

Nochtans
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dit onbtkendt firaeltn

'tmtrborghtn
fptlcn dan datr uyt om in het monck, te daelen,
Dan komt den
filfer-fteck,, en mat daer uyt het licht,
En dat onkenbaer Tvas,
krijgbt ieder in't gbeficht.
t,4ls ick, dus fiondt alleen om defen ftttn fammtrcken,
En mijn merBandt
begaftot Godes Tvond're Tvercken,
Soo fitoh ick <^-xt den Heir, als ick.mijn berte
fluyt,
ZMtt
jlaghtn datr op (ptclt, en 'tmitr dat fipringhttr uyt.
De liefde Tvas
mergaen, den brandt die quam t'ontbreken,
Hy Tvdde dun met kracht Tveer in den menfich onftcken:
mur

,

Dit

■

-

Loiolas hert Tvas toe, daer Tvas noch mlam noch mier,
Op dat hy't kr'tjglien fiou, ghebruyckt hy dees marner.
Hy laeyt bet Franjch ghefehut, m dreyght hem te merflinderr.
( Gby moet met ijfer flaen, Tvdt gby de moncken minden )
Hyfehiet fterck op htm am, en raeckt hern met den flan,
Watr man emfealigh mur komt in't ghibroktn bun.
Dm flagh du is ghedaen, het mur beghint te moncken,
tAl light den Heldt om <mtrr', dm moedtis metgbefeoncktn,
£Maer nAamtalmetr tn meer, en
groeyt gheftacdigh aent
Soo datmen nufijn licht fiet in den mid-dagh flatn.
Hoe meel en zjijn daer niet door defen flagh onfteken ,
Du't licht noyt Tvas bektnt, oft Tvtdtrom ontTvtken?
rDoch bit in is nut mrcmdt, dat by feoo febijnt en brandt,
VoorTvatr hit meiBe iritr komt miandt fttrckBc handt.

Ghtluckjgb is den ficheut, gheluckighPampeloonen
D.e mtt ghibroktn mutr dit
ons
eerft tpuam toonen:
dt
handt
dit
dit
Gheluckightr
mtrborghtn licht,
En defen grooten brandt mtt een flagh heeft gheftuht.
Zowla mid daer neer hy hadt maer omfijn leuen,
,

mur

,

,

En dat Tvurdt him ghtiont , en aen noch mttr ghtgtutn.
Soo is den flagh.glkluckt , feo is dtn mal mtrgatn,
Dat da.tr med

bondert-duyft met

hem

,

i^ijn opghttttun.
H:t
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langhduerigh vaften

vanden H.

1

C

Ignatius.

&ijn befte jlijs

Exiguo viuit quia proxima catio. -^ Js.( paradljS,
menfchen, Tvtens ghenuchten
mol
onluB, zjjn mol fuchten,
Zijn

AErdfecbe
Die

met

Datttr

Die

meer

Tvcrcken

mtt tn toont

rtden in m Tvoont:
zijt am Tvilde duren,

Wrndt Tvolutn, ftl/igttren,
tAls ghelijck tw't menfchen beeldt,
Datter

in <v

kden

fpedf.

Dis
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die in't dnnckcn,
Die in't hrajfcn, die in't
fchinckcn
Stelt het
alderhooghBc lot,
En maeckt manden buyckyv Godt:
Sinne-duuen berffin-floorders,
Lichacm- k>vnckcrs, fid- merrnoorders,
Necmt doch
op den mogbel acht,
Du daer nae den hemel tr acht.
in't eten

,

,

Siet hem

ftaedigh opTvaerts gaepen,
fijn noodt druft te gaen raepen,
Siet hoe by moor
fpijs en mocht
den
Suyght
honigh uyt de locbt.

Dm

Dat de

raeuen

en

de guren,

Du omtrent bet

aerdrijckfTVieren,
befimetten in bet bloedt,
Hy fich man den hemel moedt.
Wil ick'V de noot eens kraken,
Dat ghy meught dc kerne fenaken,
En merflaen den recht en
fin,
Die m gheeft den
mogbel in?
Seuen daghen, fieuen nacht en,
(Soo Loiola met ghedacbten
En mtt fide Tvas gbemeft
Aen bet
hcmelfche gbcTveB)
Blcef bet lichacm fonder eten;
'tScheen hy hadd'et heel
mergheten.
Wilt gby Tvel en hoe het
quam,
*Dat byfifijs noch dranck
nam?
tAls den gheeB is opgbctovhcn,
En nae Godt om
hoogh gbevlo^hen,
Hen

en

'tLicbaem dat d aerde
op
gaet,

Is

haefl mtt ten Idcyn merfiact.
Sss

Den
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Den

edel-man, die Ignatium 'tviet weerdigh achr,
wordt op den feluen

f

Male luditur igne.

X

verbrandt.

dagh

Spclert

Kolt al

met
te

vier,

dier.

'

atrdigh dur, tTvtlckkluchtigh nat kond' bttldtn
aAltvat dt kinders ihuys tn op de ftrattm fipttldm,
Quarn tins omtrtnt din hoop en 'tpoeyer-spel ghegaen,
Datr mtnigh grout kfack tn mitr-pijl ginghin aim

DEfim
De

etn

pooten iiucktm hair,

om nat

dtlont

tt

taBtn.

Matr foo dt iongbtrs nauTv op haere rancktn paBtn,
Hid fife feo langh t'huys, tot dat nat mtnigh feTvitr,
is aen hit mier.
{'Ken Tveet met hoe ) den

\

aepghtratckt
■

Hier
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hccB te danffen en te ffringhm,
Het backbuys mtt dtn hals heel boetfidijek, te mringhen:
3\(« frvurde fy de lont rondom den mallcn k\g>,
V^u gaffe op den fleen daer me een harden kfop:
Nu
Tvurp du uyter handt, en tnaeckte den mcrmaerden,
Nu hufsc du Tvttr op, en namfie mandcr aerden:
Tot dat bet dirt el fpeltmlaetBen tins onflack\
Mct cm
mirTvatydt monckj der lenders poluer-fack.
Hier

me

beghint de

Waer op,

by ongheVal foo fy Tvas neergbefiten,,

J^Vierdt opTvacris inde locht met groot ghtTvcldt ghefeneten:
En met ttn hardtn flagh ter aerden Tveer ghevelt,
Lagh door den mal in mlam feer iammerlijck.ghefldt.
En fipeclt
Daer

met met

mlicgbt

bet mur,

men

Tvel onverboedts

kan fich feo niet mijden,

ghenfierken

fijden,
ghenoegh
gheTvaer)
Te brenghen buys, en
goedt, en leuen in't gheVaer.
Z-'at dit doch die daer
hert met mjdt onfleken,
draeght
En pooglit met eyghen fichaey m leedt al om te Tcreken:
Sut doch een
n'ijdigh hert, hoort eenen dullen Tvtnfeh\
Gbegeuen, teghen Godt, aen eenen goeden menfech.
Indien Loiola flracky nkt en merditnt te branden,
Soo Tvil uk,dat my 'tm'ur en blicksem
brengh' ter fichanden.
VVat fieghdy rouTvtngaB? Tvat
ftctlt gby mtt het mur*.
Dit n'ijdigh
aeptn-Fptl fal koflen metl tt dur.
T>tn Tvenfich du Tvordt merhoort: etr dat der
fiormen Tvaeghen
Sal deyfeen in dt zee, feal by
fijn' eyghen plaeghen
Een

njonckskm is

een

ter

{eer datmen' t Tvordt

m

En

Het

Tvraeck al onderftaen : ick, fie

man

alle kant

den brandt.
onghduckjgh huys onflektn
Ick boor hit drotf ghtfichrctuTv , ickboor hit bitttr kermtn,
Watr outr fich nocb Godt , nocb mtnfich tnfial ontfermen.
'Ten kan met anders
gaen, die nae eens anders quaet
Wt bact en nijdt merlangbt, die raeckt in trghir fiatt.
mct

Sss

1

Ignatius
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Ignatius ghcbruyckt Faber, alias Smidr, tot dc bekee

ringhe

c

1

Solus

r

11011

rr

lumcit ignis.
"

hamer

en

Xauerius.

van

C
<

£

het mner, du

DEnmaeckteenpaertvh

K^il
,

is t vter

„

rt,

,

werm,'
,-

-,

tVcreyjcbt sjmits
moeten

ernt.

fiamen Tvercken,

huh malckanderen merfitrcken:
't€cn
het ijfer heet , en 'tandtr gheeft den flagh,
Soo krijvht het een nuuTv morm dat inden ouen lagh.'
VVant fchoon den gauTvcn knecht den blaesbalgh treckt met lufieny
En dat den mcefier felf de kolen met laet ruBen,
Maer meer en mier onfieeckt den ouerprrooten brandt,
Komt daer gheen
flagh omtrent, het ijfer houdt fijn (landt.
6n

met

tSMacr

\
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alfmen

eens

En ghe uen flagh

hegint

de hamer s op
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te

py

lichten,

danfeetmen't buyghfiacm frvicbtem
'tgbcen
onchvinghhaer en heel firaf,
Dat
mveght hem nae den Tn{ m>an die de flaoben gaf.
il \c\nt
gby dan 'tkottdc flael mct haemers te bedTvingbcrV.
0 neen: eo't
i
buyghen fid foo fat t tn flue ken fipringhtn:
Dm hamer fonder mier gheeft ten merloren flavfj
Het mttr omk finder flagh Tvat is't dat hit mtrmaghi
Gaet moort ,lgnati, gait ghy Tveet dt minne-treken,
Hoe dat ghy met Godts mur de herten mott onfleken:
oAl Tvas Xauier Tvat fieegh, rm glotyt hy manden brandt,
Dm gheeft hem ouer aen 'sSmidts barnir, w'sSmidts handt.
Ick fit rzw> nu af aen, hoe dat hy hem fid buyghen,
En fentden nae fin. Ganfeb Ooflen feal ghetuyghen,
Dat noyt man Fabers handt, en man Loiolas mlam,
Etrrfluckrv*n meerder konB oft hoogher prijs en quam.
Z-'olgbt dit exempel nae, ghy die moet forghe draghen
J 'an een merijfert hert ; paB Tvet op al V /lav ben:
Want feoo den hamer flaet ,al> het man koude kfit,
'tSal bcrBen tot vfebaey is't datghy't buyghen Tvdt.
Toont datghy 'tTverckmtrftaet Tvdt nut te haeBigh fipoeyen^
Laet eerflmael in het mur het hert 'man liefde gloeyen,
En is't dat defen brandt gheen kracht ghenoegh en heeft,
Onftcket met een mrrees man't mur dat eeuTvigh lecfi.
Legbt hier het iifer in gby feult het ouerTvmnen,
En maktn dat den menfich fal fijnen Godt beminnen.
Wel aen, kloeckcn finidt, maeckt uTve firms bereydt,
En fitt Tvil door Tvat Tvegh dtn menfih mott zjjn ghtltydt.
Maer ncemt oock hur op acht, man met te langh te Tcacbtcn:
Want feo den brant verflauTvt, vtrluB dtn flagh fijn kracht tn:
Hy treftt't alderbeB du't ijfer gloeyend' beet
Had met een gauTre handt nae fijnen Tvil ghefemttdt.
SSS5
IgflaEn

te

op flagh
moren

,

Tv,ts

,

,

,

u

,

,

,

o

,
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Ignatius prekcnde onftceckt de toc-hoorders
Godtlijcke liefde.
,

Cxlcftibus armis
Eminns expngnat.

C

Het

i

Kan

met

de

vicrigh fpreken
'then onfieken.

achter heel befloten,
de haeffagh flaen des mijandts mlotcit,
Soo datter kat noch hondt meer uyt oft in en quam,
En dat des mijandts heyr de buyten-Tvercken nam;
Doen gbtngb de borghery oockmreefen moor de mtfitn,
Haer docht het Tvas ghedaen, fiygauen't al ten beBen.
tAl baert het ouergaen man file den drucktn pijn,

ALs

Syracufea Tvas

En datmen

man

moor

Nochtans een bleecke mrees tnaeckt

datfe greater zjjn.

£Macr
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foo datr fall' gheluck,oock Archimedes Tvoonde,
fijn mernufte konB tot 'slandts Tvcl-maeren toonde,
Soo heeft by met derfenn', op den brandt -ff/ieghel flrael
Ik mier en mlamghefldt den Roomfehen Admiracl.
Doen feaghmtn mande fladt de ganfeche mloot flaen roocktn,
En datmtn oock,m ztc 4«« groott muren fioocken
En datter nut en is foo merr' oft dup- in't. nat,
Of 'traeckt noch Tvel in brandt als't defe flraelen mat.
Scght gby dat 'tfabcls zjjn, die oudt zjjn en merfleten,
En dat ick, op m mouTvblaeuTv-bloemkens Tvil gain ff/eten,
Of 'tis jthefehiet oft nut lief mriendt, dat laet ickjlaen :
dMaer boort ems van etn- man du't dukjpils heeft ghedaen.
Loiola fiondt op floel, en brandt met dees flraelen,
Die een mtrntdtrt hert oock h1 dt fen kan hatltn;
Matr feoo dit krachtigb mur htm inden boefeem quam,
Soo fchoot by rondom uyt de gbenBers mande mlam-.
Dt menfchen die by trock, begonficn feo te Tvaffien,
Dat by gingh op het metdf Tvaer by dry-hondtrt pafifen
Oft mer der is ghehoort; tn als byfagb dit btyr,
Dan mocht by met het mier, dat is het btB gbiTveyr^
En ghy du daer bet hert man iemandt Tvdt onfteken,
Wreet dat bet Godtlijck rvier m gbtmffins magh ontbrtktn:
Witt dot moor ttrB de mlam moet zijn in mghtmotdt:.
Mcnfittckt ghitn buys in brandt mtt ttntn koudtn mlotdt.
Wanmer mm 'tkilligh ijs gaet fie Hen 'teen op'tander,
Dan femlt'er gheen man tTvee maer mrufeen op malckander:
En mruB-het langhen tijdt, foo mrieB het moeten diep,
S'en moelden mur noch mlam hoe fi'ijf dat iemandt riep.
VVdtgby eens feon daer hert door 'themelfech mur doen branden,
'tGheTveldt en gelt'er nut, 'ten is ghecnTvtrck,man banden:
Maeckt dat den fpugbel brandt, datr me is't al ghedaen:
Mtnfteeckt mtt een kleyn licht Tvel duyfient kitrfftn aen..
£Mair

Die

,

,

,

,

,

,

s

.
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Xauerius

Den droom

van

Credimus,

qui amant,

an
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van

Den

Indien

tc

IESV.

bekccrcn.

droom verbeelt

fingunc? 1 Dat,Liefde fpeelt.
ipli
dat dc Liefde latght met alle hair mijf finnen,
eAl dat fy met ter hert kan hopen oft b em inner),
En oock daerfe by daegh het aldermeeB affichroomt,
Daer is't dat fy by nacht het aldereerB afdroomt.
iibi ("omnia

'

AL
Exn

kloecken Capiteyn

,

als

by gaet oorlogh

moeren,

dat'al de trommels roeren:

dunckt fijnen flaep
e
Vraeght den gheleerden man Tvat hy by nacht doet,
mott.
drucktn
noch
die
man
droomt
fijnen boeck,, by
Hy

Hem

in

Dm

\
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fichipper op bit landt mreeft man de Tvtlde haeren,
Enfebijnt nu moor den Tvindt, nu teghenfiroom te Vaeren:
'Den voer-man datr noch peert, noch Tvagben is omtrent,
Meynt altijdt met defiivcep dat by dtn Tvagben mint.
Al du nat eere flctckt, die droomt Van boogbe flatten,
En hoe
hy fich bedtvinght , en kan dit metgbeUettn:
aAl light dtn dronckatrt t'huys tn ronckt in fijnen ntfl,
Noch droomt by Van het bur, Tvtlck,dattir Tvas hit heft.
Dttfietmtn allt datgh: matr feoo Tvannter de droomen
Mtt datttr moet ontftaen, Tvtl outr tin uytkoomtn,
Wit is't du nitt en denckt, dat 'tgheen hy heeft ghefeen
'Den

'

Des nacbts

fijnen droom, feal sandtr-daighs gbtfehun:
Als lofeeph matr tn boort dtn droom van tTett ghevangben,
Soo Tvttt hy, dat d'een mry, en dander moet gain hanghtn:
Als hy fiet inden droom atnhidden fijnen fchoof,
Soo lunt hy fijn ghtluck, al mindt by gbttn
ghdoof.
Xautri feo tck, "\vel tot ktnnis uTvtr mmnin
Ammtrckt "ivat by nacht mtrbtdden uTvt feinntn,
Hit groot enfroatr gheTvight van eenen Moriatn,
Beteecktnt al den laBdugby moet onderftaen.
ZKu ktnn' ukil
htrt, nu Tvttt ick,y ghedachten,
VVaer nae met fideken ntirBfeoo kloickt Tvtrcktn trachtent
Dt liefde die feo Vremdt in smenfichen fiele
fpedt,
En heeft V noyt foo Tvel nae 'tleuen afghehetlt.
Ick (it dat in V packhttl OoBen is gbelaeden,
VVaer me ghy henen treedt door d'onghtbatnde paeden:
Gheen berghen zjjn feo
hoogh, feoo duk,met fheeuTv bekleet,
Gheen rotfeen zjjn feo fieyl, gheen feanden zjjn feoo beet,
Die m doen flillefilatn: niet eer en
fult ghy rufien,
Voor dat gby zjjt gheraeckt aen dt Cbinttfichc cufltn:
En datr ghy uTven laft alfdan feult
ligghtn af,
Datr feal de lufd' m oock,doen fincken m bet graft
in

,

m

'

T

t t

Xauc-
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Xauerius de wereldt

doorreyft hebbende, fterft
ingangh van China.

Turn

te terra

teget,cunitotum

impleueris orbem.
1

Luckt nu

inden

de rande is
d'
Suit

aerde gaen.
{Als ghy onder ghedaen,

thymis, pluckt nu roofeen,

'Die door haer

root-verTvigb bloofeen
Tvijcktn aen't gbdatt
Vandtn feotttn datghtrait.
Tluckt narciffen, africaenen,
Leh-bloemen Tvit als fiivaenen,
Tluckt betfichoonfie datter bloeyty
Tluckt bet ftoetfle datter groeyt.
Nut

en

Komt
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laurieren,
eglentieren,

croonen man

JTvurt

Komt met

de

eene

mode

handt,

hefiroyt 'tChtneefihe flrandt.
flaen der ermen,
Verr hetfuchten, merr het kermen,
Datmen op foo blijden dagh
Nut eens maeckl een drotf ghtklagh.
Datmen boort fnatrtn fptlen,
En bit feet gbtluyt der ktltn,
Smght: Xauur is door-gbtgatn,
Als hy had fijn loop moldatn.
Bojfcbcn htrghtn inde daelen,
VVdt dit feet ghefpel herhaelin,
Sight: Xauur is door■-ghegain,
Als hy had fijn loop moldaen.
En

"Verre zy het

,

Nut

en

kond'men

mttr

mirTvachttn,

Watr feud' hy noch gam naetrachten)
Japan is nu heel ontdeckt,
En tot het gheloof merTveckt.
Op de rotfen , op de firanden

onbtktndt landtn,
Zijn dt cruyfftn langh glnfett,

Van dt

Teeckens mande
Voor Trauancor

Tvaer e Tvet:

Qocinen,
Rijck, man Amboinen,
Iffer feoo meel feiveets gbeBort,
'Dat het tijdt man ruften Tvort.
Soo is't datmen fiet merd.Tvijnen
'tLicht dat inde nacht komt fchijnen:
Als het groeyen is ghedaen,
Dan is't tijdt man ondergaen.
en

Voor het

Ttti

<

Den

516

Her

kindt

fprceckt.
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Den Sal.

Borgia verhcft fijn ghcflacht door de deu<mdt.

0, nihil:

at numeros

VEel

fie facit innumeros.

te

Van

niet.

dit leeren feommen matcken

Omatn

Om

't Maeckt iet
■<

gbtlt

en

Tvefeen gauTv

In het fiuck,

man

En fey Tveten feoo
En dm facit feoo

(Gheeft

Tvat

Dat het niet

goedt te ratcktn,

tn

rap

koopmanfehap:

tt

teilen,

te

fltUtn,

cijfeer
een

dat

hayr

ghy Tvdt)
fechilt.

en

Maer
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matt en,

Die Tveet dat dt groot 1 ft bat ttn ,

'Dat dt
Nut

ttr tn

mttr

als

dat hit gotdt,
doet.

tin o en

Al hadt

ghy een Htrtogbs leuen,
ghy het al dttdt beuen,
Dat ghy Tvaert man groot ghtflacht,
En noch Tvatrt man groottr maght:
Wat zjjn doch al dtts ghttalltn?
En dat

tin o, tts nut mtt alltn:
Wort dt dtught nitt

'tis

Weet dat

moorghtfttlt,

feer en telt.
Al de kracht komt man een bttntjtn,
Hondtrt duyfent man een ttntjtn,
Dat hetminfitfehijnt man al,
Dat

met een

maeckt mande reB ghetal.

Francifee, kgmt mertoonje
Vice-Roy man Catalognie,

Komt,

Schrijfet m Hertoghdom, enfiaet,
En Lomhaias Marquifiaet-T
Ouerloopt eens al fteden,
Voeght datr by httrlijekhtdm,
Nttmt defchalie in de handt,
Gaet, en c'vjfert eens nj landt.
VVat dat jthy fult konnen fchrijuerr,
tSullen at maer Okens blijuen;
Sttlt maer ems
deught mjor aen,
En fiet hoe hit
op fal gaen.
Ghy hebt gheflacbt merbeuen,
Anders Tvaer het nul ghebleum.
m

m

m

m

Vrient, njergeet dees les doch met,
En maeckt oock rv^" n'tt een fiet.
Ttt 3

Op
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het beeldt vanden Saelighen Aloyfius, die de
onder de voeten heeft.

Rede de gloria iudicat

defpicit.
Tvinckel man de

DEn

Dit

Tvttt

fchoon

qui earn exalto

croon

Edelheyt
Iidelbcyt.
kgrnt ghdooptn,
f
C

etr,

datr 't al nae

moort tt

dotn, tnfttllt't altt

kpopen:

op den toogh de fiaelen Van difioft
Hitr Tvort Voor algheritft den Edeldom man't Hof.
Een ieder haelt eenfiuck,, en dat noch onghemeten,
De ellen, en bet eynd' en kanmen gheenffins Tvetm:
Danprijfl de Tvereldt noch de Tvaer, 'ktnTvett niet hot,
En feyt: lck,gheef V hur mttr als de htlltft toe.
Men fiet daer

Hier
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foo gaenfie deur, en gaen hen feluen flreelen,
En niemandt
ffcelter bed, een ieder prijftfijn deelen,
En heeft den beBcn
kfop; men pet maer hoe het ftaet,
Nut op dt flechttftof
', oft op dt malftht maet.
Maer fight
eer-ghicngh hert, Tvil ick\v eens merhaelen
Hot dur
datfe mflatt, Tvat ghy nocb mott bctatltn?
Komt, lent tins uyt dtts protf, hot dat het eeuTvigh goet
Op hallef nae foo meel den menfeh niet kgflcn moet.
Ghy hebt daer moor hetaelt mttlflatpdoofie nacht in.
Van dat de
etrfiucbt tens merheerde mghtdachttn,
En hooft
-JTveyr fonder eynd, en moey en matte It,
En onluft ouer
hoop, dat rektn icknut me.
'tKoft duyfent drupp'len frveet, 'tkofl Tvel dry duyfent hijghen,
En altijdt een bloot
hooft, 'tkgfiftuypen, en'tkoft nijghen,
Het koft
beloofiden dienft, en menigh feruiteur:
Is dat met dur
ghekocht? gby gheeft v-felf'daer meur.
Het koft m haet en
nijt, bet koft feo meel fecbeel ooghen,
Die gby zjjt
moorghefeeylt, en bouen 'tbooft ghevloghen,
En
menigh helftben mloeck,die mlieght mnae den kop,
En oft mftmaeckt oft
met, 'tmoet al moor fuycker op.
Siet ghy nae fide keen
prijs, feo zjjt gby noch hedroghen:
Het Tvas em
malfch ghtTvight daer m me is gheTvoghen.
Hur

me

^

Gaet, fatten coop-man, gaet, gaet met m
Err ghy de ftof

Tvaer en

deur,

ghebruyckt, feofibietfe man coleur.
Let Tvat
Gonzaga doet, by fiet de croon
onder,
Hy fietfie op den grant; by roept: Is dit bet Tvonder?
Is dit het
moye dingb, datr ieder ttn nat loopt,
Watromfioo mtnigh mtnficb fi/n lijftnfid mtrkfjopt?
Datr gait gheen Heer, noch eer, daer is
gheen' Excellmci
Voor
oodtmoedigh hert, moor ecngoey confiaenci.
Wit datfeyfilutn Tvmt, houdt dit mry moor
gheTvtr,
Dat defeen mttr als Trms, iae meer als
Coningh is.
man

ten

en

Dai
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Den Sal. Staniflaus ftetft 'sdaeghs voor de Hemd-vaert van
Onfe L. Vrouwe.

VtalTumar.
V A~>

{ $'{%$$*

Oninghsktn fiagh tins Van Vtrrtn

\^j Hemel, fenne, matn,tnfltrrtn,

fiondt htm feoo Tvtl am,
gott-rondt datr bentngatn.
'Dus feo ghingh hit outrptyfetn
Hoe het daerfeuTv konnen reyfen:
Matr hit mondt fijn mltughtls fitodekj
Want 'ttn mloogh noyt ouer 'tdacki
En hit

'tVVouTv

Doen

HET

V. BOECK.
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aenriep hit al dt Tvindtn:
mltugtls hindtn,
Komt, en moert my dan feoo hoogh,
Alffier oyt een mogbel mloogh.
lckcn hen met man die raeuen,
Dotn

Komt myopm

bloedt haer dukyvils laetten,
lcken ben gheen Tvreedengier,
Ick. en ben gheen grouficm dier.
0, Tvufeal my dan daer bouen
Voeren om dtnHttr ttbutn?
VVant al is't ttn hcmtlfib hof,
Noch ontfanght bet aerdfeben lof.

'Die

Soo

met

etn atrtnt

En recht

quam ghtvloghtn,

opTvatrtsTvitrt ghttoghtn,

(brack, hit din atrtnt atn:
Magh ickoock,ctns mtt gatrii
Latt my door <m mleugbels Tvinnen
Soo

m

'tSortnen licht dat Tvy bemmnen;
Daer me fiat het op denrugh,
En dtn atrmt matcktt't mlugh.
Dien mlooob bouen locht en Tvinden,
D'oogh en kond' hem met mier mindt ni
Dim heeft door etnfnellen tocht
Htm tot moor dt fion ghtbrocht.
Dit kan atrdigb Tvil mtrbtddtn
'tGhtnt dat Maria fpttldm,
Als fey Koftka mtt hair nam,
Etr fey nat dtn btmtl quam.

0, Tvie filmy

nae

Oock, eens fulcke

dit

leuen

mleughels ghtutni

Doet my fulcke medtrs aen,
En
de rcys

ick,feal

beftaen.
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vaten

vi<ftorie-

hit ttrft mtt fpatndtr-mur dtduyghen
dTvinght hair om tt buyghtn;
feo komt men nat der handt,

gaet
DEnVerfiaemen
dtfaecken Tvel,

inden retpf in

En gam

fieltfie op denftaeckj en murt moor 'tmadtr-landt:
Rijck,dat Tvenftcht omfiulckin mur tt maktn,
Ommoor tin itdcrs buys tt planttn blijdc fiatcken,
Als defie flaen
brandt, dan is het goeden tijdt,
Dat mijandt metB btdrotft dat maeckt ons mctfl mtrhlijdtMen

Hit heele

in

Ei

\
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Etn die Godts

lufdi moth nuftjfcns in hem branden,
En fich VryTvilligh buyght, en fluyt mmaBe banden,
Al komter een tyran die hem tn kolen fldt,
'tis ttccken dat du brandt blijfit miefter man bet melt.
Doch Tvat een Tvreedt ghemoedt! Tvant Tviefitgh menfechen bracdcn,
En met
onnoofeel bloet een smenficbcn hert mcrfeaedenl
'tis teghen de natuer als onder mtnfichcn fichijn,
€n Tvolft en heyr, en leeuTv, en Tvrttdtr durtn zjjn.
Gaet Tvrcetheyt onghtttmt, onftetckt bur al mfinntn,
'

Om Tvtdtrom

m

fiptl mtt Ntro

tt

htglnnnm,

bet menfchen mleeficb, en man het menfchen met,
Heeft fackels inden nacht moor Roomen uytghefiet.
Gb'en Tveet met Tvat ghy doet, als gbyfet fldt opftaecken :
Die

'tEn

man

kan mtt andtrs zjjn, gby mottfee groottr matcktn,

Hot
Hot

datfe meer mtt ptcktnfimoutbigoten zjjn,
datfe in hun doodt oockgheuen meerderfichijn.

Defen komt al te laet met durm aengheloopen,
te
Om in't mergult ghefepan haer peer den
knooptn:
Din dagh komt altt latt, al fpotyt hy dapptr atn,
Daer is een kjaerder licht moor hem al op ghtfiatn.
Dtts matttn fiulltn't dotn, du fullen aen dt molcktn
in

Vtrdrijutn hair in nacht, mtt al hair jTvtrtt Tvolcktn,
En toontn door hun licht dtn Tvtgh, in rechte bain,
Watr langhs hit oudt Gbdoofe tot noch tot is ghtgatn.
En haddtn fey
gbtbrandt in't middtn mandt kgltn
Hot mtnigh ftadt, tn landt, hot
mtnigh Rijckfiu dolen}
T>ie leuen door bun doodt, en Voelen in bun hert
Als fiy flaen by dit mur, hoe daft onBektn Tvert.
Gaet, beulen,gaet mry moort, gby kroont hen met laurieren,
En die ghy feo merbrandt, die fialmen altijdt muren:
Gaet fir oyt hun afichen mry
langhs 't dor re Iapansfirandt
Der Martelaeren bloedt maeckt altijdt mrucbtbair landt.
,

,

Vvv
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Spinola

wordr door

ccn

verbrandt.

Iangh-dueridi

vier

element des

miers hoe trots is't
op fijn kracbten,
oock het mroomBe gout op korten tijdt merfemachttn!
Het fin dt tot tncktl (pijs hit koftr in mttatl,

HEt

Die

kjeyne mlam merfiacht het enckel flail.
dit
D^ochtans
kfeynghe durt Tvdt fich nut fonder gheuen,
En datr ttn ander fterft, daergaet het filten leuen,
Het fiet fijn mier al aen met eenen hooghen moedt,
aAls of het fegghen Tvou: lck,tred het met den moet.
En

mtt een

eAl
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Al Tvat dat murigh is, kan mlam en mier mtrdooutn,
'Dat kan den film brandt
fijn mromt kracht en roouen;
iae eenen ouenfilfsals hy op't beet fie gloeyt,
Wort als eenfemer-huys als bet op't groenfte bloeyt.
Is't met eenfrvacke mlam, die Voedt haer mijants kyracbten,
En in haer aerdfihcn brandt baert beniclfiche vbcdacbten?
Is't met een fTvacke mlam die flaedigh Tvijcken moet,
Wanneer in 'smenfechen b:rt ontVonckt een meerder glocdV.
tAlflaet daer eenen os man koper afghegotcn,
nAl light EuBaes daer in, al Tvordt hy toeghefloten;
Nochtans fiet op de mlam. 'tfihijnt datfe felue heeft,
En maeckt dat hy door't mur, en door haer ceuTvigh leeft.
Laurent itts launer blijft in het mur (laengroeyen,
Syfemijten boat op hout, en 'tfihijnt fy hem befproeyen:
En fiet man dim tijdt dat hy eens lagh op't mier,
Soo heeft den bheksem felfs ghtTvtktn dtn laurur.
'tEn h idghtdam hit mur, TvufouTv man Tbtcla Tvettn}
£rlen had die fichoone maeght Lucia ganfech mergeten,
Meer door haer m>ur bekent, als door haer tdgheflacht,
Als door haer madtr-landt, en Syracufeas pracht.
VVaer toe feo merr ghefiylt? men mindttr nocb al ander,
Die leuen in hit mur ghelijck, denfialamander,
Du nu doorluchtich zjjn meer door de groote mlam,
Als Tvel door't edel bloedt, oft hoogh-verbeum flam.
Siet den Genoifichen Heldt,fiet hem in't 'mur eens blaecken,

'tSpinolas gheflacht mergroot met edel/laecken:
Sijn' aldermeefle mreught is in fijn meeBepijn,
En
denfrvarttn roock krijgbt by ten helder fichijn:
De moncken curin hem,
ghdtjck de fioete roofien
Die door denfilu'ren dauTv der feonnen fehoondcr bloofeen.
T>at Roomen nu moort am
VryfTvijgh van Cams handt i
het
heele
Hy gheeft
lijften beflen voor het landt.
Die

man

Vvv 3
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inde Neder-landen ghekomen

Hoe de Societeyt eerft
ende aenghenomen is.
oo

wonderbaer als haer de

| fichtigheyt
i

inde

verbreydinghc
toont

Godtlijcke vooral-gemeyne oprechtinghc ende
onfe minfte Societeyt veroock inde befondere inftallin-

van

heeft, is fy

ghe ende beftieringhe der feluer binnen ons Nederlandt
gheweeft.Nae dat in't iaer m. d.xxii. tulfchen den Keyfer
Caro-
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Carolus den V.ende Francifcus den I. Coningh van Vranckrijck die fwaere oorloghe ontftaen was, in wiens aen- ghcmbeyt
vangh de Spaignaerden allegader den Franfchen bodcm de Sociemoeltcn ruymen; zijnder acht ionghmans vande Soeie- "fftjfr_
tcyt (diete Parijs ter fcholelaeghcn) by defe oorfeke tot undt
Louen ouetghekomen, om aldaer hunne bcgonftc ftudien hmtte
vervolghen: 'twelck ftichtclijck ende ernltelijck doende
(ghelijckfe doch gheen ander opfet en hadden) heeft Godt
den vierighen gheeft van Francifcus Strada, die ccn ionsh- Strtti*

^fjf"

1

r 1

gheicl

11

1

•

van xxi v. iaeren

ende

een

vanden

hoop

was

,

rot

preeckt
,e

yj0HC„>

d'oefteningen van onfen roep, ende namcntlijck tot het prediken,en verkeeren met fijnen euen-naeftcn verwcckt:waer

hy fich foo wd quect,datter nu fchier geen ander gewagh
fprakc de heele Vniuerfiteyt door en was als van den
ionghen uytlandcr,die noch ftudent vande Philofophie in
de Valck-fchole zijnde,Gheeftehjck ende wereldtlijck fon
der onderfcheyt van ftaet oft iaeren, rot de deught der godtvruchtigheyt, aide in't befondcr tot degheeftehjeke Exer
citien ttock. Hy kreegh twee de vcmaemfte mannen van- gh"fl
de ftadt tot d'Oefteninghen waer van den eenen Ruardus f, fZT
Tappems Canccllier vande Vniuerfiteyt, ende Docloor Rnardus
inde Godtheyt was ; den anderen Cornelius Wifchauen, Tapperm'
een Prieftcrom
fijne heyligheyt ouer al vermaert. Defe foo
in

oft

,

:

(/CM .left

_

beiaen ende gheleert allfe

dighe kinderen

waeren,

lieten hen

ur

111

,

in alles foo

,

als

c"

onmon-

lin

verre van

Srrada

fich Cornelius oock totde Societeyt begaf; met gheluck
ende eere van den eerften Nederlander te zijn , die binnen
'slandts inde felue ontfanghen gheweeft is : want Pettus
CanifiiiSjdie andcrflins defen wegh den eerften van alle aen
ons
ghebaent heeft te Mcnts in Duytflandt van P. Faber
,

korts

te voren

aenghenomen was.

Dit is dien

aide inden welcken foo vele iaeren

ae,"

Cornelius

beftieren, dat vTifcha-.

Canifius, aen

te voren

t'Arnhem
in

ten, die

"f'f'
komt.
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in Gelderlandt door eene godtvruchtighe weduwe (van de
welcke wy in't eerfte boeck ghefproken hebben ) de Socie
teyt voorfeyt , ende quanfuys aen onfe Nederlanden van
Godts weghen toegefehickt ls.Men fal beneden breeder van
hem fpreken, als wy de boomen fullen gaen befichtighen
die uyt de queeckerije van ons Vaderlant daerfe ghewonnen waeren, elders in't
Keyfer-Rijck ende andere landen
en
dit
verplant zijn ;
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 wortclen te fchieten inden perfoon van P. Wifchauen ende
verfcheyden ionghe ftudenten, die hen herwaerts
ai derwaerts in cloofters, ende oock tot de
Societeyt door
P. Faber fie
van P. Faber (die'r van Ceulen was ouervermaningheii
Uue". ghekomen ) ende de predikatien van Sttada , als oock het
ftichtbaer leuen van hunne mede-ghefellen, begauen ; foo
komender Roomfche brieuen van Ignatius, waer mede
aen hen alien bevolen wierdt
datfe behaluen Fabet (die
nae Ceulen moefte keeren) fonder
uytftel de reyfe nae Por
om aldaer 'tnieuw
fouden
aennemen,
Collegievan
tugael
Coimbra te bewoonen, dat den Coningh loannes den III.
ghefticht hadde.
Hoe de
Hier fuldy nu de foete fchickinghe van Godts voorfichzoorfichtigheyc gaen fien , hoe verfcheydelijck defe reyfe oft ghecid?s de fehorr, oft verhindert, oft verandert is gheweeft;om dat de
Societeyt teere plante, die nu foo wel begonft aen te komen, vanden
te Lonen
„taafa daerfe voor altoos wilde
groeyen aide aerden,
O
^_,°. ......
,

.

,

gbebou-

*

foude

j

worden.

.>ir

elckint bcion-

di heeft.

niet

f*rM

alrcmacl t'famen, euen beforght zijn om 'tghebodt
Ignatius hoe ontijdigh dat oock op dit pas fcheen te
vallen,poiiitelij ck t'achtervolghcn, kcert Faber te ruggh nae
Ceulen:

dcr,

Ceidenx

van

en

vcrvocrt

en

,

Tcrwijle
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Ceulen: Strada gaet

fijner

derdc

nae

Zeclandt,

in
Loucn
om
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ghe-

val van goede ghclcghcntheyt de rcftc, die te
ghe
bleuen was, (tracks t'ontbicdcn,cndct'fchccp op Portugael
tc
gaen. Maer foo hen den windt niet dienen en wilde,
oock om dat Aragonius, die een van drijen was , in ficcktc
vicl; hebben wijfelijck uyt defe ghehcnghcnilfe Godts fij
nen
heylighen wille glieipeurt,endede reyfe wederom nae

hunne Brocdcrs op Louen aenghenomen
Eer langh
komt Faber onvcrwacht wederom met nieuwe orden van komt anRoomen, om den heelen fleyp onder fijn beleydt nae Por- dermael
tugael te voercn. Hier waerenfe nu andcrmael allegader
niet foo feer ontltelt, als befighomccrft-daeghs te vertrecken; dan Godt heefter noch eens in verfien. Soo P.Wifchauen met de keucken
onledigh was,om de liefde die men den
gaftenfchuldigh is, aen Faber, die hen alien heel wellckom
was.te betoonen,ende vanden feluen verftondt dat hy voor
eenen
gall van eenen nacht niet en moefte beladen zijn,
midts dat hen de ghehoorfaemheyt 'sanderen daeghs nae
Portugael fondt; heeft Wifchaucn, als vol vanden heyli
ghen Gheeft , het woordt opghenomen , aide ghefeydt:
De ghehoorfaemheyt en magh ick noch en wil ick oock
wcderltaen , euen-wel fal ick den Hcere Christv mbidden, die by tijden, als't noodigh is, fijne maght wd
ouer de
ghehoorfaemheyt felue plagh te ghebruveken, dat
fulcksniet
en
hy
ghchenghe, als immers uwe teghenwoorhier
foo
noodtfakchjek is. Maer foo Faber hier op
dighcyt
monckefroyde,ende dies niet tc min om fijn voorncmen
nae ter Vere ghingh •, vindendc aldaer een vlotc
ghercedt
.

om

cctll-daeghs af te ftcken, is om fijne mede-ghefellen

te

haclen,op't fpocdighlle nae Loucn ghekeert. Hier
ghevodt hy nu dc kracht van't ghebedt van Wifchaucn:
nauwclijck ftcktc hy den voct in huys, of hem valt ccne
gaen

X

x x

valtin

"."

telle fosktt.
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telle kortfe op't lijf, die hem dry maendenre beddeleghtr
vande welcke als hy nu meyndc te fteruen bevrocycnwordt
dyor 'tge- jg vall waer henn de fiecktequam doet den feluen Pater
anderwerf bidden om ghefondtheyt, naedemael hy nu
frvifcha,

,

langh ghenoegh door fijn ghebedt was fleck
gheworden : 'twelck dien met eenvoudigheyt volbraght,
ende Faber bouen aller Medkijnen hope ghenas.
Middekr tijdt nam den goeden roem vande Societeyt
daghehjeks al ftercker aen, inder voeghai dar, als nu het
derde ghebodt van Ignatius quam om te vertrecken, Faber
goedt ghevonden heeft van neghenthien aenkomende
fendt
longhmans, die hen prefenteerden om mede nae Portugael
m&z
Societeyt te gaen, de neghen alleen hun begheerte toe
\ometin^
te flaen, maer de thien andere onder
ghen
'tghebiedt van Pater
Strada
Wifchauen, als eerften vader ende grond-vefte vande Nederlandtfche Societeyt, binnen Louen te laeten.
moaei.
Dus zijn wy daer ghebleuen, hoe wel niet fonder fwaerebeghinfelen ende aenftooten, uyt reden vande voorfeydeionghmans: teghen welcker vertreck,cn de bekeeringhe
nen
ghe*'["•

eens

ende

,

ne-

met

andere die dewereldt verlieten , maer noch 'ralP. Wifchauen ( dienfe den wijt van alles
Incc alleen het
ghefiiorre,m>aer oockfommighe van'rfiTeka- ?auen)
de Vniuerfiteyt foo dapper ghefchreeuwt hebben, dat
aen,
Ignatius vande fake verwittight, om voordercn haet t'ontgaen, den goeden man nae Roomen ontboden, ende eenen
oft twee andere, maer ten laetften P. Adrianum Adrian!
deWittein fijne plaetfe, om d'onfe te regeren, heeft gheftelt. Onder defen Ouerften , ghelijck hy een feer wijs
1>ater
AdrUen
voorfichtigh man was, dede de Societeyt nu fulcken
van" voortgangh , datfe door de hulpe van Henricus Baxius,
d'onfe te Paftoor van S. Michicls kercke, foo van betere wooninghe
lamen,
^ van plaetfe m fjjae kerdce voorficn wierdt, om hunnen
van meer

Turhelen

dermeeft

teghen

"fen

naeftcn:
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nacftcn mct bicchten aide predikatien, die wy federthier
altoos vcrvolght hebben by tc Itaen. Alles ghingh we- Hjdt >pderom feer wel, tot dat Satan den opftoker van alle quaedt val>
op een nieuw inde weyrc was: want om de hope van d'acnftaende vruchten in hun fact tc vcrlmachtcn blaeft hy
d'ooren van Vrouw Mane Coninghinne van Hongarijen
(die 'tlandt voor haeren brocdcrCaioIus regeerde) foo vol
leughenen teghen de Societeyt, datfe dc rcqucfte, waer by
wy d'aenvecrdinghe in dele kuenthien landen met raedt van
goede vrienden verfocht hadden, en die nu op go'-'den voct
vaveenen
was, glat affloegh. Daer en bouen dri.ft hy cenen meefter
vande Philofophie met een' uytfinnighc grammoedigheyt^Vfci.
(om de wille van cenen difeipel dien hy tot d'eerite plaetfe Ufiphu,
inde promotic opghequecckt hadde, maer nu nae veel biddens ende langh
weygherens ten laetften nae Ceulen ghe
fonden was , om aldaer inde Societeyt van P. Kellelius
ontfanghen te worden ) foo itetck teghen P. Adrianum J'e,v<,„.
aen, dat hy hem, met eenen oprocr des volcks, buyten aBeghtn-,
■forme van rechtcn, opentlijckdede vanghen.
Dit onweer gaf eenen flagh tot Trenten toe aen het
Concihe, en fcheen ghenoeghlaem tc zijn om ons de hscle
wereldt door te vermaken: dan Godt heeft den onnoofelen
niet alleenlijck tot fijne vetloflinghc (die alop den feitiam matr
dagh ghebeurde}voorgheftaai,macr oock op verfcheyden ™p°jjt
manieren verheuen. Den Prince van Luyck, onder wien f-iuen
Loucn in't gheeftelijck doen fiondt heeft hem by open- ^;'l* '"
bacre fententic verfchoont: den Cancellicr der Vniucrfitcytf^.'''"
Tapperus heeft op den ftoel der waerheydt ghepredickr,
dat hy fich onwectdigh kende dc fchocnen aenden Behjder Godrs t'ontbinden, die voor de rechtveetdighcyt dc
fehande des kcrckcrs gheleden hadde. Curtius den Paftoor
van S. Pcetcrs, naemaek eerften
Bifehop van Brugghc,
,

,

,

,

X
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nood-
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noodde hem om biechte in fijne hooft-kercke te hoorcn:
'twelck hy met thicken toeloopende vcrnoeghen des volcks
nieuwe dede, dat, foo
grooten ongunll alller onder d'andere Paturbeien
f^oors UyC ontitondt ( die hunne prochiaenen verboden
aenden Iefuit te biechten ) foo veel de gheneyghentheydt
hem.
der ghemcynte in teghendeel aennam, om hem ouer al,
ende namenrlijck in't byftaen der fiecke te ghebruycken.
Maer dit al en gaf noch gheenen vaften ftandt aen de
Societeyt in defe landen , foo langh als fy vande Gouuernante ( die op alien 'tverfoeck vanden Abt Blofius, vanden
Cardinael Polus, vanden ghewefen biechtvader des Key
fers Sows, uyt der Predick-heaen Orden ,van een groot
deel des edeldoms,die voor ons fiondt, iae van haeren brocder den Room fch Coningh Ferdinandus felue, niet anders
als fchoone woorden en gaf) door wettelij eke aenveerdinghe niet gheftapek en wierdr. Maer hier in heeft al mede
de Godtlijcke voorfichtigheydt ter goeder ure verfien, als
Carolus fijne Rijcken , en dies volghende Vrouw Marie
Ignatius haer gouuernemenr, aen Phihppus den 1 1, queten. Doen
ildenei nee^c Ignatius, die defe faecke ten hooghftai altoos behert
naeNehadde, om fijne kinderen inde Nederlanden vaft gheplant
derimdt, te fien, P. Petrum Ribadeneiram met brieuen
afgheveer»ena"n ^ight, om ^en Coningh in Brabant te gaen vinden , ende
den Co. defe
gtatie (waer van d'eere voor fijne Maiefteyt bewaert
mngh:
was )
Qp nem K 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 Staet,

voor

ooghen ftellende,

foo goeden gehoor kreegh, dat Phihppus and woordde, dat
d'aen- 'lv a^'es we^ verftaeu hadde, ende ter henen nemen foude.
veerdm- Doch, als hy de requefte in handen vanden Prefident Vighe der glius , die ons hier in partije vielj tot voorder bcracck
Societeyt,
[ie_
&"
defen
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feluen
foo
P.
den
niet
heeft
Ribadencira
gheftelt hadde,
konnen ( hoc wel met goede rcdencn) voldocn, other ghedragh wierdt noch al ccncn tijdt langh ghclleypt. Tc die vermeer om datter
door 'tbcdnjf van eenighe onghefinde ach'"f
ende ketters, fulcken afgrijfehjeken lafter achtcr onfen rug- ^
ghe ghingh dat onfe vrienden gheraedtfaera vonden d'o- l»fier,
uctkomfte van P. Borgia tc verfoecken, om met d'autoritcyt van fijnen naem ende perfoon aende onwillighe lcughenaers den mondt te ftoppen. Maer foo Ignatius op
Godt betrouwende voor ghewis hid dat dc wacrhcyt by
wijle van tijdt d'ouerhandt krijghen foude, aide in plaetfe
van
Borgiam tc feynden, aen Ribadcneira beual fich nae
Louen tebegheuen, om daet in't Latijn tc prediken; i(fci».w
fukken vrucht in defe lladt en Vniuerfiteyt door fijne als vtrva°roock door de Duytfche predikarie van P. Adrianus,ende jfB ,ot.
de Franfche van P.Bernardus Oliuenus ghefchiet dat den den mem
roem ter ooren van't Hof ende der Raedai, met
grooten
lof van onfedienftcn eiideoefTeninghen, daer van gheko- Louen.
men
zijnde, den Coningh Philippum beweeght heeft de
langh-ghewenfchte weldaet eens toe te flaen ende met
fijne ghewoonlijcke ghenaede het verlof te ghedraeghen,
dat wy ouer al in fijne Nederlanden Collegien fouden
moghen ftichten. Die ons meefl doorghedraghen hebben
zijn gheweeft Gomefius de Figueroa alfdoen
Graue, ende naemaels Hertoghe van Feria,des Coninghs
fauorit;ende Mafia des Keyfers Carolus dochter, die ter
goeder ure, om de wille van haeren Hccr vader (die op fijn
en

,

,

,

,

,

vf"ff

,

,

vertrecknaeSpaignai ftondr)

,

uyt

aide by haeren broeder ten beftcn

Bemen

ghekomen

was,

fprack.
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Hoe de

TVVEEDE CAPITEL.

Societeyt

in

Dityts -Nederlandt ever*

breydt
't \_2
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is.

heeft aende

Godtlijcke wijsheyt niet bclieft, dat
fijne doodt de fect-ghewenfehte
Jfjj Ignatius
der
dotDry
Societeyt in Nederlandt fien moghte; maer
beveftinghe
N

S.

voor

ghen nae a}s 0fi[e hem hier mede inden hemel hadde willen vereeren,
van's. f°° 'st aat mec langher als deil derden dagh nae fijn' afignanus lijuigheyt de felue met voile maght van valte wooninghe
vvordt
aide goedinghe, by den Coningh ghejont is. Onfe vrienteyt mde
Neder-

daijghelijckfehen allegaeder nefFcns ons grootdijeks ouer
d'onverwachte weldaet verwonderden , alfoo verftaendc

oTttan

^at

ghen.

was,

dien tijdt faelighhjck verfcheyden
fijne verdienften ende vOorfprake by
Godt toeghefchreuen, dat fijne kinderen van Nederlandt,
iuyft of dit fijn' eerfte forghe in den hemel gheweeft
waere
voor wettighe inwoonders erkerlt ende ontfani\eder- ghen fouden worden. Den heylighen man hebbende den
d»ytfchc windt van fijn' aen llaaide doodt ghevat, hadde nu al op
van defe
aenveerdinghe, de Nederlandtfche Prouin^
f* igna- hope
tins felue eie onder de twaelf
gheftdt die hy achte'r liet; ende Bernar£"P *> dum Olinerium haer tot eenen Prouinciael
toeghefehickt:
dan foo defen op dn feluen tijdt te Doomick als Ignatius
haeren
te Roomen, ftierf, koos P.
Laynes den nae-volghcr Ignatij

Irnat'us

omtrent

hebbcn't

aen

,

,

eerfim

p

Euerardum

Mercurianum,

eenen

Nederlander uyt

ciaeif. Lutfemburghcr-landt, om dit ampt te bedienen; ghelijck
Mercithyoock den tijdt van acht iaeren ghedaen heeft, tot dat
nanm;
ncmdcil dcrdcil Generael Pater Borgia tc Roomen voor
Afliltent ghehouden heeft al waer hy nae defes doodt
,

de

5T-
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dc heele

Societeyt als vicrden Generael blcef rcgeren. In
fijne fpoor zijn achter-volghcns ghetreden P. Francifcus d'andere
Collerus, P. Balduinus ab Angelis, noch cens P. Coflerus, Xcv[Zht
P. Oliucrius Manaixus P.
Gcorgius Duras, P. Bcrnardus z.ijn
Oliucrius ncue vanden voorfeyden Bcrnardus ende de fcf"J'
tot

,

,

,

P. Francifcus Flcrontinus: onder den welcken dc Prouincie

J"r "„.

haere groortc nae het goet-duncken vanden Archf-her- *»««
roghc Albcrtus in't iaer 1 611. in tweeghefpletcn,ende d'ecne "'•
van die de
Duytfch, d'andere de Walfcli-Nedcrlandtfche
(in ghevolgh vande taelen die'r ghebruyckt worden)
ghenoemt is, De Duyts-Ncdctlandtlchc , die wy onshier'tmeeft aendraghen, is van P. Gulidmus Veranneman, nae de
P. Carolus Scribani, P. Antonius Sucquet, P. Florentius fi^ydtnde Montmorency, P. Iacobus Stratius P. Gulidmus de^'e'
Wad, P. Fredcncus Taflis, ende die noch teghenwoordighlijck regeert, P. loannes de Tollenare bedient, ende
volghens den tijdt van iaeren,. die wy vanden beghinne af
(oock voor de bedeelinghe) nemen , inde naevolghende
Collegien op de maniere als volght, verbreydt gheweeft.
Te Louen heeft ons Elias Schoor, die Secretaris vanden BeghmCeConingh inden Raedt van Brabandt was, het eerfte huys c'/w'
inde Bakeleyn ghekocht: 'twelck als hy ons nu wettdijek te Loucn,.
wilde opdraeghen (waer ouer niet alleen 'tHof, maer oock
den Magiftraet der ftadt moefte ftemmen ) heeft defen fij
nen achter-raedt metde Paftoors ende de biddendc Ordens
ghenomen, die ons by ftiute van ghenoeghfaeine kennilfe
doen ter tijdt weynigh
toeghedaen waeren. Dus wierdt
de bede van Elias afgheflaghen ende fijn goedt werck
verhindert. Margareta van Parme , die 'tlandt voor hac- "UVMr
ren broeder
Philippus regeerde en te Roomen eenighe jjt/arm
iaeren aenden H. Ignatius ghebiccht hadde, foude ghcrn beydt.
uyt oude toeghedaenighcyt tot onfe Ofdcn,.degocdenilfe
om

,

,

,

ghe-
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ghefien hebben; infghelijcks den Graue van Feria, die

voordcr te fijnen latte nam 'tfeluc te verrichten, ende^ tot
dien cynde den Marquis van Berghen aende ftadt fondt.
Daer viekn ouer weder fijde vele woorden, ter wijle den
Marquis fterckdijck om den fiat vande requefte aendrongh , mct uytdiuckclijcke voor-redene dat hyonverrichter faccke niet en wilde vertrccken,ende dat den onwillighcn Magiftraet het futfel- boeck focht,om door meweyringhe vande Paftoors, en d'andere Ordens, de felue af te
flaen. Doch foo de Religieufen nae beter ondcrricht ons
toeviden, ende twee Dodtoren inde Godtheyt uyt den
naem van heel
d'Vniuerfiteyt, die wy vreefden partije te
teghen vinden, feer loffehjck tot ons voor-deel voor de Heeren
ulhejt 'ghefproken hadden, inder voeghen dat den Magiftraet nu
vanden gheen'
uytvlucht meet en fagh; heefter iemandt van henMagi- liecJen fchalckehjck defen raedt
voorghefehoten , datmen
de Iefuiten, inks 'tHof immers foo wilde, in't huys foude
goeden ende aenveerden , dan onder befprecck van noch
re
prediken noch biechte te hooren, fonder oorlof van den
Magiftraer, en van de Paftooren: ende meer dierghehjeke
beulelinghcn, de welcke niet min teghen de maght vande
ghceltclijcke Ouerighcyt, als mct onfe inftellinghe en
llredcn. Dit was nu meer eenen nihil, als eenen fiat , waer
ouer fich den
Marquis grootelijcks belghde. Euen-wel
docht aen hem ende meer andere beracdighe mannen, dat
wy d'ooghen voor eenen tijdt luyckcn , ende 'tbcfpieeck
ouer ons fouden laeten gaen: dus wierdt den
Magiftraet
buyten mcyninghe in fijne woorden ghevat. Maer den
Bifchop van Luyck Robcrtus die brocder vanden Mar
quis wis, en heeft dc faecke hier by niet ghelaeren : want
hy heeft den Magiftraet ouer dc vermctclijckheyt vand'
,

aenghuiomcn ghceiichjckc iurifdictic herdchjek gheftiafr,
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dc fijne voile maght ghegheuen,
onfe
van.allerlcyc
ocftcningcn,(onder den Magiftraet oock
aen tc fien, vrijelijck tc bedienen.
Onder tullchcn quam P. Laines onfen Generael uyt P. Lames
Vranckrijck, daer hem den Paus ghefonden hadde, in Nederlandt, aide wierdt van Margareta dc Princelfe \inundt.
Panne die hem tc Roomen plagh te hooren preken, en
fom wijle oock, by belet van Ignatius, aen hem ghebiecht
hadde, feet eerlijck ende vriendclijckonrhaelt : van hier is
aen

met

^"'f"_

,

hy op Antwerpen

,

en van

Louen

Antwerpen op

vertroc-

ken, daer hem de Docloren, ( die te Trenten in't Concilie
met hem
vetkeert, ende d'eere metde welcke hy aldaer
vande Cardinaelen voorkomen wierdt , ghefien hadden)
feer hoffelijck inhaelden. Den Magiftraet nu beleefder als irjr1
voren ,
'tzy uyt ontfagh van fulcken man diemen nae de t™jMt».
doodt van Paulus den IV. hadde willen Paus maken , 'tzy (fen -var.nyt den roep die'r ghingh, dat die van Antwerpen mct*?*-^*"
hem ghefproken hadden van een Collegie te ftichten;be-£BT,ctrf,
gonft van felfs te handelen om de Societeyt ondet bcfpreeck van redelijcke conditien t'aenveerden. Eene van
defe was dat fy de fcholen timmeren ende onfe mceflers
onderhouden, wy deLatijnfche ende Grieckfche taelen, als
oock de Philofophie leeren fouden. Dan hier is al weder
om eenen dweerf-balck van eenen ontrouwen Grcffier
tulTchen beyde ghekomen , die mct vervalfchinghe der
conditien die hy heel anders als ondcrfproken was
by
ghefchrift gheftclt hadde, de fake voot eenen Ian ghen tijdt
feer verachtert heeft : tot datfe ten laetften door't tocdoen
vande Doctoors inde Godthcyt fonderlingh van Cunerus
Petri (die naemaels Bifchop van Leewacrdcn wierdt) te
weghe ghebraght is. Dus zijn wy tot het befit van onfe
cruc
ghekomen, ende kleyntiens inde Bakeleyn blijuen
,

,

,

,

Y yy

wooucn,
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het iaet 159S. als wanneer wy met goeden
Magiftfaet een ander ruymcrende beter-gheleghen huys (daer nu onfe wooninghe isjghekocht hebben.
Onder vcifeheyden wddoenders van dit Collegie zijn wel
Lxuinus Torrentius Bifchop van Antwerpen, die't oock

woonen, tot

wille vanden

shefondeert heeft en Anfelmus vanden Cruyce met fijne
huyf-vrouwe Catharina Daniels ( die hen nae der handt
,

d'een t'onfent , d'andere in't Annuntiaten cloofter vertrocken ) de principaelfte gheweeft.
t
Collegie
Antwerpen heeft ons d'afkeerigheyt van Due d'Alue,
***•
die hy teghen de Societeyt ( men weet niet waerom ) fehier
niet ved mindeieals teghen deGeufen felue,hadde,met vele
werpen,
verach- fwatigheden doen worftden,eer wy daer eyghen woonftetert door dekonden bekomen. Wat
dat de Heeren

gheneyghentheyt

d'Alue.

de ftadt betoonden om een Collegie te
hoe
itcrck
hebben,
deSpaenfche ende Portugiefche negotianten by hem aciidrongen,omons van een huys te verfien,
met
hoedanighe redencn Ruizius den Agent van Portugael
den man oock praemde ; hy maeckte den doouen , noyt en
heeft hy willen toeftaen dat ons eenen voet aerde ghegunc
foude worden iae liet fich foo verre van fijn' onghefinthcydt ende paflie vervoeren, dat hy't aen Vrouw Anna van
Ooftennjck, des Coninghs eyghen bruydr, die voor haer
affchcydt 'tfeluc vetlbcht, wel derrede ontfegghen. Dies
niet te min ghinghen onfe taken hier al properlijckvoort.
En hoe foudenfe doch anders? daer men den H.Ignatium
( is't dat wy 'tCollegie tot fijnen eerften oorfprongh willenbrenghen ) die'r menighweruen feer vrkndehjckonthaelt,
en mct aclmoelfen ten tijdevan fijne ftudien
gheholpen is
lteen
van ons bouwfd foude
den
eerften
voor
ghevvceft
moeten erkenncn : ten waere hy defe eere uyt den hemel
cyghenthjek aen P, Laines hadde toeghefonden. Defen k
den
van'c

Capitel

en

.

,
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vande

<y>.Ldi-

Societcyt t Antwerpen op llocl ghefien en met groote ver- c-ewonderinghc ouer fijn' uytiicmcnde ghelcertheyt en wel- "JrMit
fprekcntheyt, Generael \.\n onfe Orden zijnde ghehoort is r^ii.tgheweeft. De Spaignaerdcn fochtcn hem hier te houden:
dan foo hy wederom door bcud des Paus opwaerts nae''"'
heefter Cofterus
'tConcilie van Trcntcn mocftc reyfen
Claillbnium ende andere treftclijcke mannen in fijne plaet
fe ghefondcn,de welcke mct hunne Nederlandtfche,Spaenfche ende Franfehe predikaticn ( diefe met grooten toeloop
van volck inde principadlte kercken deden ) de herten van
de ftadt in korten tijdt foo ghewonnen hebben dat ieder
»"

,

,

t>ver~

,

,

om een

Collegie nep.

Ferdinandus de Frias ende d'andere Spaignaerdcn,in fon- FrUi
derheydtde Caftillanen , behcrteden ons het aldermeeft,^''<""">
ende verfagen ons maendclijck met een' aelmoelfe,diefe on- vJ^e
derden anderen uytleghden. Maer dit heeft fcheele ooghen Socieaen
fommighe benijders ghemaeckt, die't foo verre by den "■)'•

Bifchop Francifcus Sonniusbraghten,dat hy

ons

'tgebruyck

vande huys-capelle verboodt, en by Due d' Alue ( 111 wiens
mondt doch alles fuycker was, datmen hem tegen de Iefui
ten voordiende) dat wy ghenoodtfaeckt wierden ('ken weet
niet onder wat deckfel) ons huys te ruy men, ende een ander
Doch Frias ende andere
vry wat ongheleghen te foecken
defe
vrienden, die uyt
ghehenghenifle Godts eenen treck
van fijne voorfichtigheydt fpeurden, hebben denongunft
van fommighe vijanden, tot ons ende der vrienden voordeel ghekeert. Daer was het huys van Aken, voor 'twelck bifirght
wel eertijdts de ftadt feftigh duyfent guldens gheboden •"' het
.

J

111

hadde,

maer nu voor

•

1

1

vier-en-dcrtigh moght gaen

.

,

L

met be-

fpreeck dat de twee-en-twintigh daer het mede belaft
ftondt,daedclijckacnd'Italianen mocftcn ghctclt worden.
,

Yyy

1

Hier

huys

van

J^lu
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Hier op heeft

hy fijn' ooghen gheflaghen, mits het eenighwooninghe en feer wd gheleghen was.
Dus vergaedert hy onder de handt de penninghen accordeert met Gafpar Schets wien't als eyghenaer aenghingh,
en te vreden was, om de Partes te
gherieuen; tTamen, om
van foo
goeden werck, als Frias dreef deelachtigh te wor
den, duyfent guldens op den koop voor een' aelmoelfe
quijt te fchdden. ondertaft den Magiftraer op wiens toeftaen ( hoe wel t'onreeht ) eenigh naedencken viel: vindter
de Heeren eendraghtdijck foo toe gheneghen datfe voor
andwoorde gauen gheen huys foo fraey oftkoltelijck 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 niet en waere
fins ruym

van

,

,

,

,

,

,

,

,

,

befneden. Welcke woorden allfe nu oock metter daet, door
quijtfcheldinghe vande pondt-penninghen beveilighden;
foo hebben wy nae 'tvertreck van Due d'Alue onder de regeringhe vanden grooten Commandeur van Caftillien, Ludouicus Pvequefens, ( die een beleeft en godtvruchtigh man
was) onfen voet opd'erue gheftelt, daer wy teghenwoordighhjck in't Profes-huys noch woonen. Wy ghebruyckten doen ter
tijdt, by faute van gheleghentheydt,voor on
fe dienften de kercke van de Lieue Vrouwen-broeders : dc
welcke foo aen de nijdigheydr feheen al te grooten loop te
krijghen, is door d'onwillighe foo veel ghedaen,dat wy die
mocfte ruymen , en peyfen om ons t'huys van een capelle te
verficn. Dus heeft Frias in fes in aenden tijdts, met fijnen
'Iuer een ran">dijck kercksken opgheiaeght,dat wy vele iae
ren
ghebruyckt hebben tot datmen in't iaer 1611. de marbcrc kercke door ghemcyne ende befondere aelmoelfen
voltrocken ende met groot vernoeghen des volcks nae
datfe vanden Bifchop loannes Malderus
gewijet was ghe,

tunmert

Tenke.

,

,

,

,

openr
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al
dat
tuflchcn
wat
heeft.
Wel
is
waer,
opent
wy
beyde
ontgacyt zijn gewecft door dc nicuw-gefinde ende wederwilhge,die ons in't iaer acht-cn-feuentigh de ftadt uytdreuen : dan den Prince van Panne heefter ons wederom met
dc Catholi|ckc Religie ingheftelt. Waer nae de Societeyt allenghskens foo wel heeft aenghenomen, datfe door't beftier
van P. Carolus Scribani ( dien
wy den Vader van onfe Prouincie

plaghrcn te noemenjin twee wooningen vcrdeylt is, De Soblijuende dc Profeflen in't huys van Akcn, ende'tCollegie ""'J'
met de fcholen ouervoerende in't
EngclsThuys ; twelck van ,'^„tden Magiftraet, door toeftandt naementlijck vanden Bor- werpen
tvv"
'"

Henricus van Etcen , ouergheleuert
wierdt vvoontnp
ifler een Conuict tot betere opvoedinghc vande ghen be-

ghcr-meeftcr

c*

.

'

-

Onlanghs
iongheydt, die'r t'alle kanten vande principaelllc des landts
aenkomr, hier by ingheftelt. De voornaanfte weldoenders
die de Societeyt t' Antwerpen heeft ghehadt zijn bouen
den Magiftraet gheweeft loannes del Rio,Coor-deken van
de Cathedraele Kercke yEgidius Gerardi oudt Botghermeefter, de funilie vande Leways ende Houtappels Pettus

dctl'-

,

,

,

Ooftcndorp Licent-meefler, die't Seminarie

van

onfe Tho>

loganten ghedoteert heeft, ende Anna 'sGreuens.
Ghelijck Antwerpen, alfoo magh oock Brugghe de beghinfelen van haer Collegie van finte Ignatius al op haelen ter wijle hy niet min hier als daer ghefien en met aelmoclfen gheholpen gheweeft is. Doch P.Robertus Claiflbnius heeft het
eyghentlijck begonft, als hy in't iaer 1560.
uyt Vranckrijck ( daer hy om fijne wcl-fprckentheydt inde
Franfchc tack fchoon hy cenen Brugghclingh van gheboorte was 'tSiluer trompct van Vranckrijck ghenoemt
wierdt) in fijn vader-landt ghekeert zijnde, van fijne patriotcn verfocht is gheweeft om in S.Donaes Kercke tc predikcn. Hy heeft de hertcn van fijn volck foo ftcrckghe-

Collegie
*"*«-

TU&&''

,

,

,

Yyy

3

troc-

.
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datfe nu ghcenflins en wildcn ghedooghen dat hy
hen verlactcn foude Soo heeftmen dan, door befonder byftandt vanden Bifchop der ftadt Petrus Curtius, 'tCollegie
begonft te beworpen, ende nae der handt in't iaer 1570.

trocken

,

.

onder fijnen naevolgherRemigius Druitius,dieons alioo
feer toeghedaen was vaftelijck te bewoonen; naedatwy
'thuys van onfen grooten vriendt den Canonick Antonius
,

Monachi(die ons

loo

langh gheherberght hadde)verlaeten,

ende een ander ghekocht hadden. Maer loo goede beghinfelcn en heeft met langh daer nae de ketterije met d'al-ghe-

meyne turbelen van ons Neder-landt omgheftooten,als wy
dc bewefene ghctrouwighcydt aen Godt ende den Co
ningh vetdrcuen; doch ten lcedt als niet (by veranderinghe
van tijden) wederom ingheroepen wierden. Doen zijn
wy

om

mede tot een ruymer woonftede verhuyft , en hebben aldaer cenkercksken voor den noodt opghetoghen , daer wy
ons noch
heden-sdaeghs mede behelpen,rot dat de nieuwe,
die feer cierhjek opgemaeckt wort,ende nu fchier ten eynde
ghekomen is,gheopent worde. De (tadt ende 'tVry,'twclck
een vande vier Leden vanVlaendcren is,hebben ons de fcho
len opghctimmert en met vele andere ghiften voorkomen.
't
Collegie
Collegie van Maeftricht , daer de Sociereyr eerft door
Mr^'er P-Fabcr bekent wiert , heeft fijne beghinfelen ghehadt van
P.Hcnricus Dionyfij gheboortigh van Nimmeghen ; den
truht.
welcken d'inwoonders , om fijnen ijuer waer mede hy de
bceldr-ftormers vcriaeght hadde , hunnen Apoftel noemden. D'ooghen vande heck ftadt waaen op dien Pater,
bclondcr die vanden Coor-dckcnNicoIaus Stratius, wiens
herte hy door fijnen ftichtbaeren handel in't daghelijcks
vetkcerai vande by-een-wooninghe foo verre ghewonnen
heeft, dat den goeden man dagh oft nacht anders niet en
fcheen als op onfe vervoorderinghc tc peylen. Sijn eaiigh
,

jf

ver-
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Collegie aldacr tc

fien: 'twelck foo
hem
doodt
ons
immers tot dien
heeft
beneedt,
d'ontijdighc
cyndeby tcllamenteerfgenaem ghemaeckt,cndc alfoo met
fijn cxcmpcl den Magiftraer ende andere vrienden, in't bcfonderden
Land-CommandcurProuinciaelHcnricusRuyffenbergh, die ons gaf om te beghinnen daer toe verweckt.
Vier iaeren hadden
wy hier ghewoont als ons de Geufen
verioeghen : maerde ftadt wederom vanden Coningh verwas om ons

,

,

zijnde,hcbben 'tCollegic hernomen,ende tot redelijcvolmaecktheyt ghebraght; tot dat het onlanghs weder
om door d'Hollandtfche
regeringhe in den deerelijcken
ftaet, daer't nu onder fucht,ghevallen is.
ouert

ke

Snecck in Vrieflandt hackle ons,mct vctlof vande Stiten Vfoo'"
diet Prouincie,door het
aendringhen van P.Andreas Bocca- "'"ihc
*
tms
die een Vries ende een ijuerigh man voor fijn vaderlandt was, wooninghe verleent : dan foo hem d'afgunftighheydt der ketteren feer leelijck met den lafter bekroos d.it
ny de Spaenfche Inquifitie wilde inbrenghen wierdt hy
ghenoodtfaeckt fich nae lift te vertrecken,daer hy dry iaren „&
de kinderen inde fchole ende de
ghemeyntc op den preeck- t'HJK
'

,

,

,

,

ftoel, met onverdrietighen atbeydt foo langh leerde tot
dat hy van fijn'Ouerfte
uyt reden van vele pcrijckelen ende
weynighe vruchten, die'r omtrent de rcbdle tc verwach
tcn
ftonden, t'huys ontboden wierdt.
TeCortnjck begonft het Collegie nae de veroueringhc^
vande ftadt in't iaer 1583.
by gheleghentheyt van't balhngh- vanCorf chap des Paftoors loannes Dauid die met andere Catho- tr:Jck
lijcke veriaeght,kainille met d'onfe tcDouay gemaeckt,ende
,

».

,

verfocht hadde om inde Societeyt ontfangen tc worden. Aen
welck voornemen hy fich vol llandigh hid ; hoewel voor
eenen tijdt,om de verbinteniffe van eenen
goeden herder te
ende
te
de
quijten ,
vcrftroydc idiapcn vcrg'aederen fijn
,

ampt
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alles in goede orden ghetot dat

bleef bedienen

hebbende,

ftcl

heeft

hy

,

aide verkreghen van
Met defe bhjde tijdin-

acnghehouden
komen.

moghen inde Societeyt om de
grootte vanden Fecft-dagh
ghe komt hy op ftoel,als
te hooren
by een
e

nu

prediken

heel de g hemeynte om hem

,

van't volck, beueelt hen
veraadert wasmeemt fijn affchcydt
raedt wilder, lcttcndicn hy
he ndijckdatfe t.jpehjck op dai
te verfoecken,
len voorhiel , van een Collegie der Societeyt
Van
fijne fahgheyt ende meer
waer in hy tc* verfekennghe
en fteruen. Hier doot
leuen
dere vrucht der fielen ghingh

ontftontfulckecneberoertcdatdenMagiftractopftaenden
het
ende

fijne beghcerte toefloegh,
Capitel een Collegie verfocht.

voct

Den

eenpaerhjck

met

Prouinciad defe

.0,1-

heeft hunne bede om

fte vande Heeren m danck nemende ,
voor eenen korten
de weynigheydt van fijne werck-lieden

tijdt moeten uytftellen; doch metd'eerfte ghelcghenthcydt
Dauid hunnen
fommighe Patres, ende onder defeloannem
derwaerts

ghewefen Paftoor nu Nouice vande Societeyt
met wat vriendehjckheyt
ghefonden. 'tis onghdooffdijck 'twelck oock fijne kercke
tnde liefde datfe van't Capitel
ende de gheleende, maer fonderlingh vanden Magiftraet
,

,

meynte

altoos rat den
ontfangen zijn,vermeerderende ende weldaden:dagh
ai

goedtwillighcydt
kercke

heden toe hunne
der voeahen datfe ons

vani

en onderhoudt
huys en
fondateurs met
onfe
voor
ghegheiieh hebbcn.en dieshaluen

reden crkent worden.
c^iegie

Twe£ iaeren

nae

een

,.

Cortrijck verfochten

ons

die van

twee ijueZld, Ghendt,door'tingheueiicnde acndniighen van
ende GeBetz
loannes
ridi-CatholijckeVoor-fehepenen hadden
ons vertreck
'

wy
rardus de Blafere. Inden beghinne
den Abt van S. Pieters
Hubert!
Lambcrtus
,
by

meyndc 'tCollegie

te

fonderen

,

,

die oock

dan wierdt vande doodt
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Maer korts verfacghen ons dc Heeren cci ft van
een
borghcrs huys, by den welcken fy onfe koftcn bctaelden ; daet nae van een ander om nae onfen reghel afghefondert op onfe maniere tc leuen , hier toe ons fehickendc twaelf hondert guldens 'siaers. De Wcuers capelle dicnde ons voor kercke , ter tijdt toe dat het huys van tnen
vcrmaerden Geufen bd-hamel Hembicze ghekocht wicrt,
als wy vande groote fade des felts ( in ghevolgh van't
ghene wel
eertijdts aen hem voorfeydt was ) onfe kercke ghemaeckt hebben. Dan in't iaer i6o6.hebben wy eene nieuwe
begonft tet eere van den H. Lxuinus Patroon der ftadt.*
waer toe het
volghende iaer, door demildtheydt des Magiftraets ende toedoen van Robertus Hellin Voor-fchcpen , een maendehjek penlioen uyt de threfborijc ghefchickt is, tot dat in't iaer 1610. op't verfoeck van de
Archs-hertoghen , d'Edele en de Notabele reprefentcrende de ghemeynte, met gtoote ghewillighcydt andere mid
delen gheiont hebben tot opbouwen der kercke ende
huyfinghen, waer van oock ecu fchoon deel opghemaeckt
is. Voor welcke weldaden , wy ten ecuwighen daeghe tot
alien dienft verbonden blijuen, bekennende infghelijcks
groote verbinteniffe aen Gulidmus de Blafere, als meefl:
Voor-fchcpen gheweeft zijnde, ende fchijnende fijne vaderlijcke goedt-ionftigheydt tot onfe Societeyt ghe-crft tc
hebben. Georgius della Faille heeft eenighe iaren met goe
de aelmoeffen 'tCollegie feer helpen onderhouden.
In't felue iaet 1585. quam de Societeyt binnen Ipren, ColkgU
door befchick van Martinus Rithouius eerften Bifchop alvt**f
daer, nae dat hem de Geufen uyt de ghevanghenifle Jos
lieten , daerfe hem te Ghendt in ghelteken ende fchandclijck onthaelt hadden. Hy gaf den Prince van Paimc (die dc
ftadt middeler tijdt mct thicn maenden uythonghcringhc

verrafcht

.

,

,

'
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vcrouerde ) ende den Prefident Pamdius in , datfe ons ten
dien opfichte het inkomen van twee verlatene clooftcrs
wilden by den Coningh verwerucn:'twelckalfoo met ouerftacn vanden Paus Gregorius den XIII. ghefchiedde. Ons
eerfte vcrtreck was by den Paftoor vande Cathedrale ketcke
Adrianus Bacchcms ; het tweede ten huyfe van Antonius.

Hennin,

in

naevolghende tijden vijfdcn Bifchop dcrfeluer,

ftadt •, het derde inde vlucht-plaetfe der Nonnekens van
Merchem. Ten laetften heeft ons den Magiftraet met roeftandt vanden Bifchop Petrus Simonis(die Rithouium ghe
volght was) aen't huys, daer wy nu woonaehrigh zijn,gheholpcn. Hier iocghen wy metter haefte een kercksken op,
wiens ghebruyck ons

het teghenwoordigh iaer

ghedient
heeft,
eeuwighe ghedenckenifle van't Iubilee der
Societeyt,met groore blijdfchap des volcks,de nieuwe gheopent hebben. De fcholen vande iongheyt zijn vande ftadt
gherimmertjCnde d'erue voor onfe wooninghe doorbefondere ion fte aide voorfprake van Carolus de Ideghem, Graue van Watou, merckdijek
vergroot.
als wy

Collegie
Frrf/.

tot

tot

Brulfel heeft

naevolghende iaer 1586. ontfanhoe
wel hy ons alfdan
Magiftraet,
byghebreck
van middelen niet en konde onderhouden
hid euen-wel
fterck aen mct brieuen by den Prouinciael Cofterus : ghebruyckte daer toe oock de tulTchen-fprake vanden Prince
van Parme, dienictfehoonders en focht; naedemad den
Coningh aen hem tot vetfekcringc van fijnen Staet,en van't
Catholijck ghelooue , belaft hadde de Societeyt indevernaemfle fteden van Nederlandt tc flapclcn. Waerom oock,
om het ijfer re ftneden ter
wijfe dat het heet was, gaf in
voorraedt uyt 'sConinghs middelen fes hondert guldens
siacrs, met hope dat de ftadt in bctere tijden 'tfelue mede
foude vabctercn. Dus namen wv mct. groot vcmoeghen
ghen.

ons

m't

Den

,

van-

r
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Pnnce,en vanden Prefident, onfe eerfte wooninghe
by S. Gode kerckc,d'andeie naemaels op de Sauchdc welcke

vanden

hoe

was nochtans ruym ghenoegh,
,
de Patres Capucij ncn eerfte-*"'"
herte
onbenepen
komende in een' onghe- JfCavitItalien
in
defe
landen
hjck uyt
veynfde liefde t'ontfanghen ende te herbcrghen ; niet ion- ctjnen.
der eenigh onghemack van onfe legher-Patres , die hunner
acht in gctal met P. Thomas Sailly by fijne moeder,eene feer

enghe fy

oock fcheen

om met een

godtvnichtige weduwe, middelcr-tijdt ghinghen verfehuyuen.
Eyndelijck hebben wy, niet fonder opfprake van fom
mighe ongunftighe, 'thuys van Grimberghen ghekocht,
ende aldaer

tot noch toe ftandt ghehouden. De kercke,
als
een
oock
,
groot deel vande wooninghe zijn
den
grondt opghettocken , waer roe
allenghskens uyt
eu Ifabella met een
Albertus
vaderlijck
d'Archshertoghen
en
moederlijck herte ( 'twelck fy noch op vele andere plaet
fen defet Ptouincie plaghten te betoonen ) mildelijck dc
handt aen ghehouden hebben. Doch de fondarie van dit
Collegie is in't teghenwoordigh iaer van ons Iubilee door
Margareta van Grobbendonck, fuftcr vanden ouerledcn

fcholen

Graue,

,

ghefchiedt.

Onder de laafte fteden die in ende omtrent het gheweft Woovan Vrieflandt den
Coningh vetontwcldight wierden, was m*&e
Groeninghen wel de principaelfte , ende de ghetrouwfte, ninghen.
daerom ontfinghfe de Societeyt met groote ghewilligheyr,
de felue oock van huys verfiende in't iaet 1590. aide cerdele
dies te nicer, hoe des Coninghs brieuen ende ghevoelen lofweerdigher ghetuyghenifle van haet gauai, datfe bouen alle
wapenen der iterckftcr garnifocnen t'achtcn was , om de
ftadt ende 'tCatholijck ghelooue teghen de kettctfehc vijan
den te verfekeren.Macr nauwclijck haddefe begonft te wortelen , offe wierdt door d'ouerhandt van't Statcn belcgh in't
Zzz

i

iaer

«*
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vier-en-neghentigh

t'famen

met

de

Religie uytghe-

roeyt.
Naed'inkomfte van onfe ghaiadighe Princen Albertus
en Ifabella ( welcker
goedtionftigheydt voorder tot alle ds
naevolghende Collegien ghedient heeft ) wierdt den Magk
foihgie ftraet van Winocsberghen door den Borgher-meefter Git
J^_ lenus Diferin met toedoen van den Hoogh-ballieu Anto,

in te roepen: dus fchreUenfe brieuen aen. den Prouinciael Bernardus Oliucrius,
ende verfbcliren een Collegie, met belofte van't felue volkomenlijck van alles te verfieii.. Welcke hunne begheerte
door het uytftel felue (dat hen grootelijcks feurde) in fulcker voeghen groeyde, datfe Carolum.d'Argenteau, Abt van
finte Winocs cloofter, ende Petrum Simonis Bifchop van
Ipren daer mede bemoedden en ghelijcker-handt met uytdruckclijck ghefandtfehap anderwetf by den Prouinciael
aenhiekn, om den feluen tc verwillighen Dit te weghe
ghebraght zijnde, foo gaf ons de ftadt terftondt erue ende
ondei'houdt,timmerde huys en fcholen, bouwde de kercke:
alles met cenen onghelooffclijcken vlijt ende mildtheydt.
De ghemeynte viel ons toe met fulck eene ghefindtheydr,
datfe P.Eduardum Dauwe, die'r vanden beghinneaf van't
Collegie groote vruchten ghedaen heeft , haeren Apoftel
noemde, ende de Patres gheduerighlijck met aelmoelten
by fiondt.
In't beghinfel van't twaelf-iaerigh beftandt anno 160?,.
Collegie
heeft
Gisbertus Mafius Bifchop van 'sHertoghenbolch alle
™^
toghen- neerftigheyt voorghewendt,om d'onfe('twelck hy ten laetb.ofch.
ften vanden Prouinciael door hulpe vanden Prince Alber
tus
verkreegh) inde ftadt van fijn Bifchdom te ftellen. Ons
vermoeden.was dat den Bokh,om de naer-ghckghentheyt
der vijanden,ende 'tghewoel der wapenen,bequacmer voor

nocsber- nius

ghen.

Wadtipont beweeght om ons

,

..

de;
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de foldaeten als voor de Religieufen was : dan 'tis wel an
ders gheluckt, alfmen meyndc , naedcmacl, gheducrendc
den tijdt van twintigh iaeien, te diet
plaetfe alfoo groote
vrucht als elders in eenighcandere, vande Societeyt ghedaen
is. Den Bifehop ontfingh ende onderluel ons een half iaer
l.ingh itt-fijn huys, ghelijck eenen vader fijne kinderen doen
foude: welcke taedanigheyt hy met de verhuyfinghe niet en
ftaeckte, maer ghingh dies te mecrvoort , hoe hyooghfchijnehjcker fagh,wat vruchten onfen Predikant ende eer
ften Ouerilcn aldaer P.Ignatius Bafldiers met fijnen ijuet,
ende vierighe welfptekentheydt onder fijne kudde, en te
ghen de kctters dede. Als dit Collegie nu fijnen vollen
ftandt hadde , en daghehjeks meerdere vruchten der fielen
beloofde,is het met de ftadt in't iaet neghen-en-twintigh tot
groot herten-leedt der Catliolijcken,inde handen. van de

Geufen ghevalkn.
In't felue iaer vanden aenvangh desbeftandts quamen wy Collegie
vZRoer.
KPv.oermonde,door'taenleggen van Idode Grammaye, des """
'"
ons wel
fchouderen
Rent-meefter
,cue
op fijne
Coninghs
daer in foude ghedraghen hebben. Defen bdiep dc fake by
den Bifchop Henricus Cuyckius , aide den Gouuerneur
van Gclder-landt Hetraannus Graue vanden
Berghe. Den

Raedt, de Reken-kamer, ende den Magiftraet fpanden

ter

ftondt al t'faemen om ons te verfoecken : 'twelck hen van
den Prouinciael Flerontinus ghegunt wierdt, die'r fommi
ghe Patres henen fondt. Der welcker naekomelinghen, niet
teghenftaende de middel-duetighe gcuferije, fonder ondcrbrekinghe noch op den dagh van heden m't Bifehoplijck
huys woonen , 't welck Iacobus a Caftro onlanghs ouerfeden Bifchop,met ons teghen een ander manghdde: waer
toe ons

guldens

den
tc

Albertus met vier duyfent
Dc Staten van't landt , ende het
Zzz 3
Rid-

Archsherroghe

baete quaem.
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fchickten ons toe,elck duyfent guldens 's iae rs.defen
Omtrent
Collegie
tijdt ghcbeurde de fcheydinghe vande
enProefen Walfehe Nedcr-landcrs,die tot noch toe onder
£)Uytfehe
Mecht- een hooft en Prouincie onverdedt gheftaen hadden. Dus
lex-.
moeftmenvan onfe fijde nae een nieuwe plaetfe voot de
proeudingen om fien: want Doornick,daer die te voren was,
aen Walfch-Nederlandt bleef. Den
raedt-flagh liep op ver
fcheyden fteden , dan wierdt door de mildtheydt vande

Ridderfchap

WcduweTacquet op Lier oft

>

Mcchelen alleen

ghebraght.

Sy hadde by teftamente ouer de duyfent ponden vlacms
met fulcken
befpreeck aen de Societeyt ghelaeten , datmen
binnen 'siaets oft te Mechclen daerfe gheboren, oft te Lier
daerfe opghevoedt was, het Nouitiaetitellen foude. 'tGheluck viel eerft op kier , daermen defe penninghen aen den
koop van een huys befteedde: dan foo wynu met den Ma
giftraet in verdragh waeren , wierdt hy onverwachtdijck
van
fommighe oor-blaefcrs wederom omghefet, ende dc
fake ganfeh om verre ghereden. Doen heeftmen d'ooghe
voor
goedt op Mechclen gheflaghen, daer ons denChoordeken vande Metropolitane kercke Francifcus vander
Burcht (tegenwoordigh Archsbifchop van Camerijck) toenoodde: den welcken ons oock neffens andere vrienden ingaf, dat wy 'tKeyfers-hof('twelck doch ledigh fiondt) van
den Prince Albertus louden verfoecken. Dit dan mildelijck
door voorfprake van't hoofdt der Financial Nicolaus de
Montmorency Graue van Stegers , oock met hope van
voordere fondatie,vetlecnt zijnde ; heeft P. Antonius Sucquct d'acnkomelinghen ( die den grooten moedt van Pa
ter Carolus Scribmi middeler
tijdt een iaer, twee oft dry
onderhouden
hadde
) in den uytgangh van't
t'Antwcrpen
iaer

men

i 6 1 1.

derwaerts

terftondt

nae

ghcleydt. D'Archshertogkai quaaenkomfte de plaetfe diefe ghe-

onle

,

fchonc-
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fchoncken hadden , felts bcfichtighen : waer ouer alffc bemercktcn datfe wat onvry was uyt reden van een naerghcleghen huys, 'twdck fijn licht op den hof lcheptc, heb
ben dadehjekden eygenacr 'tfclue voor behootlijckcn prijs
afghe-eyfcht, ende aen den Notiitiaet ghegheuen, fegghende,dat der Religieufen wooninghen vande wcrekltfchc oo
ghen moeftcn bcvrijdtzijn.
Tc Duynkercke hebben wy langh mct ccnai bedeckten Collegie
kctter gheworftelt , den welcken Penfionans der ftede zijn- **"de, de goethcrtigheyt vanden Magiftraet ende der inwoon- %r/e\l,
deren,die ons verfbehten, altoos omftiet. Euen-wel zijn wy
daer ten laetilen door orden vanden Prince Albertus inghelaten ,' doch fondet eenigh onderhoudt oft byftandt van
ftadts weghe ghebleuen. Den Prelast van Duynen Adrianus Cancellier, die ons oock
meynde ( en hadde de doodt
nietbelet) tefonderen, en LxuinusdeClerck befbrghden
ons den kail ; voorders leefden
wy op Godts ghenaede, ai
fpertelden door foo menigh verdriet , datter de wooninghe
die wy in't iaer 1 611. begonft hadden , aen vele vernoeyde.
Maer den onverbroken mocdt vanden Prouinciael Scribanius droeghfe door, tot dat den weder-willighen Penfionaris om fijne nieuwe ghefindtheydt van't ghecftclijck hof
by
den kop ghevat wierdt. Sindert hebben ons den Magiftraet
ende de ftadt foo behert , darfe ons op min als dry iaeren
tijdts eene fchoone kercke ende een groot deel des huys opghetirrimert hebben, ende noch daghclijcks met vele wel
daden voorkomen.
Op den bergli van Caffel zij n wy by vcrfoeck van't Hof CdUgie
door hulpe vanden Grauevan StegersNicolaus deMbnt£"^r
morency, ende den Vicontc van Veurnc Lamoraldus dc
Horncs,Hoogh-ballieu van'tlandt, in't iaer duyfent fes hon
dert dcrthicn nedergcflagcn.Den Graue van Moerbcke Pro
ber,
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bcrtus de S. Omer, wilde ons hier fonderen , dan de Caflel-

rije ende de ftadt t'famen wilden voorgaendoo datmen hiet
fcheen om prijs te fin jden,wie ons de mecfte deughdt doen

foude. Doch de ghemeyne Heeren behielen het vddt,timmerden dadelijck nieuwe fcholen en vcrfaghen ons vande
fondarie. De voorleden iaeren was men met de kercke befigh : dan de Franfche oorloghcn doen het begonft werck
,

Collegie
van-,

Belle.

fiaken.
Iudocus dc Pay (Ire, Paftoor
■

xt

■

I

iNouitius vol

-

van
i-

van laeten

en

Belle.die
n

verdienften
hid niet op

■

in

nae
r-

der handt
r

■

njn proer-iac-

te Mcchdcn
van
ftierf, en
op den Ma
giftraet te verfoecken datfe dc Societeyt tot fijn ondcrftandt,en der inwoonderen, als oock der omligghendc
rcn

,

gheeftelijcken trooll innemen fouden : 'twelck
ghefchiedde, met belofte dat men ons fon
waer toe
hy oock fijn befte ghedaen heeft.
Wy hebbender elf iaeren aermelijck in ftroye huyskens
ghewoonr ende de ionghcydt ghelecrt, tot datter eyndeIijck niet alleen een deel vandehuyfinghe, maer oock ee
ne
tamelijcka kercke ter eere van finte Iofeph opghetrocplaetfen

,

in't fact 1614.
deren wilde;
,

Collegie
van

^c_

Oh-

ken is.
Oudenaerde heeft ons in't iaer 1615. door 'tbedrijf van
jen perjfoon encJe Paftoor Petrus Langritius aenghenomen
Hy hadde doot fijne vromighcydt de Heeren ende
dc borgherije foo verre ghebraght , datter inden breeden
Raedt niet meer als eene flemme teghen en viel. De woo
ninghe was in't beghinfel foo vetnepen, dat wy felue elders
om onfe dienftcn te kercken moeften
gaen , ende een huys
voor de fcholen
:
ons
hueren
buyten
allenghskens
begrijp
hebben wy ons met hulpe vande ftadt ende het landt, begroot ; doch woonen noch al aermelijck, aide ghebruycken middekr-tijdt een deel van de huyfinghe, voor den
dienft
.
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dienft der kercke, tot dat Godt beters door iemandt verfic, die fich ouer d'aermoede van dit Collegie ontferme.
Nae de vier voorghenoemdc Collegien, die d'een d'an- Pnefder achtervolghens in Vlaendcren ghefticht waeren heb- fflfff*
ben wy fonder eenigh befpreeck oft verdragh mct den Ma
giftraet, binnen Lier in Brabant voct ghekreghen, en
aldacrons derde proef-iaer ghcftelt. Defe ftadt hadde ons
fchier onder d'eerftc al van't iaer 1585. verfocht , maer naeder-handt de fake foo langh laeten fluyeren,datfe cyndehjek
haer ghepeys in't beghin vanden treues hernam. Doch alf
men nu
meynde dat alles verricht was,is wederom van fin
veranderr,ende heeft het befproken Collegie met de fcholen
niet allecnlijck aen een' ander' Orden toeghefchickt , maer
oock den Catechifmus, die wy nu vele iaeren lofweerdighhjck, alle weken van Antwerpen afquamen leeren, niet
fonder verftellinghe vande ghemcynte, door haeren Borgher-meefter afghcnomen.'tWelck al niet teghenftaende en
laeten wy d'inwoonders om de liefde Godts met onfe
ghewoonlijcke oefteninghen niet te dienen, die ondertulTchen oock al door demiltheyt vanden Magiftraet met
admoeflen erkent worden.
Aelft is ons uytter maeren wel gheleghen ende ouer- Collegie
langh ghewenfeht gheweeft, ten laetften oock door het Vlin
aendringhen vanden Deken en Paftoor Iacobus Bceck,

mans in't iaer
twintigh gheworden. Den Hertoghe van
Aerfchor hadde de goede gheleghenthcyt vande -vernicuwinghe der Wet waer-ghenomen,en defe fiecke ten liooghften aende Heeren beuolen. Dus wierden den Deken met
den Borgher-mcefter Philippus vanden Bofchc, ende den
Penfionaris Romanus de Vifchcre (dic'r wel meefl in ghcvrocht heeft ) aenden Prouinciael ghefonden , die hem
'tCollegic fouden afvracghen en vande noodclij eke 011derhouA aaa
,
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op tetftondt twee vromc
derhoudinghe verfekeren
ghefonden wierden, de welcke dry maenden
Deken t'huys ligghende, de heele ftadt ende
den
langh by
'tlandt foo wel vemoeghden, datfe ons, 'ten leedt als niet,
ende 'tlandt bouen
van huys ende huyfraedt verfaghen
de
fcholen
andere
weldaden
vele
hoffelijck optimmerde.
:

waer

wercklieden

,

Collegie
van

Hal.

Hoe wel Hal op den bodem

van

Henegouw

is

,

om

noclltans aen Brabant paelt, ghebruyckt onfe taele;
waerom oock aende Duyts-Nederlandtfche Prouincie in't
iaer een-en-twintigh ghehecht wierdt, nae dat den Atchfbifchop van Camerijck Francifcus vander Burcht onfe
aenveerdinghe fterck by den Prince Albertus ghedreuen
hadde. Die vande ftadt vielen in't beghinfel heel weygherigh, foo verre oock datfe op de brieuen vanden Archfhertoghe, die hy ten verfoecke vanden Archsbifchop dkfhaluen ghefchreuen hadde , wel befcheydelijck met een*
ootmoedighe bede andwoordden, datmen hen doch dit
ghebodt vande Societeyt t'aenveerden niet en wilde op3ringhen,ter wijle fy door hunne bekendeghetrouwigheyt
fulcks noyt vetdient en hadden; ende, bouen dat fijnen perfoon felue, eenfgaders den Hoogh-ballieu ende den Maiftraetdaet by verkort wierdt, de middelen oock niet en
adden, om in defen quaeden tijdt nieuwe laften te draghen. Maer foo door orden vanden Prince, alles nu ghenoeghfaem vanden Archsbifchop wederleght was, heeft
den Magiftraet anderwerf van't Hof laft ontfanghen van
ons
daedelijck fonder voordere teghenfpraecke in te lae
en
neffens ons den dienft vande H. Moeder Godts te
ten,
vervoorderen. 'tWelck alfoo ghebeurde. En fchoon dat
hen d'inwoondcrs in't beghinfel vry wat onwilligh t'onfwaerts betoonden, hebben
wy nochtans mcttet tijdt de
hertcn foo verre ghewonnen, datfe van felfs de fcholen ver
jat

net

focht

HET VI.BOECK. DVYTS-NEDERLANDTSCHE SOCIETEYT.

555

focht hebben om hunne iongheyt t'ondcrwijfen. Behaluai den voornoemden
Archsbifchop ( die wy als vader
van dit
om
fijne weldaden moeten eeren ) vinden
Collegie
ons hier mede ten
wy
hooghften aen Antonius van Winghe onlanghs gheftoruen Abt van Licfhcs verbonden.
Breda heeft ons met het ouergaen vande ftadt ( die van- Collegie
den Marquis Ambrofius Spinola ghewonnen wierdt) in't van Bre:
iaer 161.5. ontfanghen, cn wederom in't iaer feuen-cn-dertigh, nae datfe vanden Prince van Oraignen veroucrt was,
verloren. Wy hadden daer nu een huys ghekocht, waer toe
baae Hooghey t d'Infante Ifabella vijf duyfent guldens gefchoten hadde. De fcholen waeren al mede in wefen, ende
de kercke eenighfins toegheruft, als ons 'tghemeyn ongheval vande Catholijcke Religie op den hals quam , waer
medewy neffens alle deGeeltelijckheytverdreuen wierden.
Dit zijn de Collegien ende huyfen die wy in onfe DuytsNederlandtfche Prouincie begrijpen: welcker opgangh
ende voortgangh wy naeft Godt aen onfe ghenadighe
Princen van hoogh-loffelijcke ghedachtenilfe, ende aen de
Magiftraeten det fteden met de godtvruchtighe ghemeynten, moeten danck weten, ghelijck wy doen , en tot noch
toe
ghedaen hebben, met bewijs van alle moghdijeke
ghedienftigheyt, als in't naevolghende capitel fal blijeken.
■

HET

Vanden

DERDE

CAPITEL.

arbeydt ende oejfeninghen der Societeyt
Duyts-Nederlandt.
D'EERSTE

E

wel

voor

dienftcn altoos

tot

BEDEELINGHE.

defen aende

Holijck ghenoegh

is

in

gheweeft

goedtionftighe blijcke,

de meerdere
A

a a a

dat de

glorie
1

Societeyt haere

Godts

gheftiert
heeftj
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heeft; nochtans, om fommighe quaede tonghen te fnoeren,

die wel derreden fegghen , dat defe Orden aende Neder
landen niet alleen onnoodigh, maer oock onnuttigh was,
fullen wy , fonder ijdelheyt van eyghen roem , volghens
'texeinpel vanden H. Apoftel Paulus ( die al mede fijne
wercken uyt dufdanighe reden befchreuen heeft ) tot kennifl'e alleen vande wacrheyt, aen een ieder voor ooghen
ftellen, hoe profijtclijck ende noodfaeckelijck fy ghe
weeft is.
Als d'eerfte Patres tot Loucn aenquaemen , waeren de

S""L-

Tc"iandt

fcusnthien lariden,gheene uytghenomen,onder

inde

Carolus denV. Roomfch

aen-

*JL
Socio-

teyt.

eenen

Heer,

Keyfer ent'famen Coningh van
Spaignen in een oudt, Roomfch, Catholijck ghelooue:
doch dit was, by ghebteck vande vreefe Godts, ende de
Chriftelijcke leeringhe, foo verre alreede verloopen, datter
,

meyn-eedigheyt die daer on
fommighe houelinghenfmoockte,anders niet als eenen
al-ghemeynen brandt, niet alleen van oproer, maer oock
met

den minften vonck

van

,

der

ketterije te verwachten en fiondt. 'tWelck foo Ruardus
Tappcrus ( van wien bouen ghemdt is ) fagh aenkomen,
0 Patrts,
feyde hy als hy ons wellekom hiet ghy komt te
late: 'tis altt langh
ghtTvacht. Dcwaerheydt van fijne woor^en heeft den tijdt uytghewefen als in't iaer 1566. nae
van

,

,

debelb

,

Belgico. 'tvertreck vanden Coningh Phihppus den 1 1, dc vlamme
uytgheborften, ende ouer al verfpreydt gheweeft is. Van
den add quamfe tot de ghemeynte, vande ghemeynte tot het
ghefhorre: 'twelck min noch meer, als of het vol grieckfeh
De
vier gheweeft hadde, om alles te verflindai , terftondt nae
florme'. ^C kcrckai liep, brack d'autaeren, beltormde de beclden,
fchondt 'theylighdom foo verre oock, datmen fagh de
rtJe.
,

heylighe Sacramenten onder de voeten
waerender onder de

treden. Weynighe
noch
Gheeftchjcke ,
weynigher onder
dc
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de

werekttlijcke, die de handt aen 'twerck fiaken, om den
brandt, die d.ieghelijcks aennam tc blulfchcn. Ieder ecu
was oft
plightigh inde fchult, oft beftaen uyt verbaefthcyt
ouer
d'olighehoordcmoedtwillighcyt, die dc nieuw-ghcfindc bedteuen. Dc Societeyt, fchoon datfe omtrent vicrcn-twintigh iaeren in't landt gheweeft hadde, begteep
,

noch

maer een

handt vol volcks

,

en

dat in

verfcheyden

wooninghen bedeelt. Wat foude dit kleyn hoopken te
ghen d'opgaende maght der kctteren aide oproerighc
gheellcn uytrechten ? Euen-wel ilfer erghens te Leewaerden in Vricflandt eaien P.Boccatius ghevonden gheweeft, ylHtr
die fich, fonder icmandts hulpe, eenen muer voor het huys Boccades Heeten in duyfent perijckelcn ghcftelt heeft om de'""'
beddt-ftormcrs te ftutten : fijne vry-mocdigheyt wierdt
van
fommighe ontficn die hun boos opftel afghinghen;
van andere verwondert, die ouer fijnen
ijuer ontftek
ilondcn. Ghy foudt ghefeydt hebben dat hy ghelijck
eenen anderen Christvs met den
gheeffel van't Godtde
heele
bendeder
woordt
lijck
godtloofer kctteren verin
met
foo
voer
daer
den blickfem van fijn
floegh ;
hy
dat
ende
vierigh gheficht
uytfprake:tot
eyndehjck dc boofdoor
het
d'ouerhandt
noch
heyt
ghefpuys
kreegh ende
den goeden man fwichtcn moefte. Defen ijuer van Boccatius wierdt wel elders van andere noch in't werck gheleght, en foude voorwaer eenen grooten fehildt teghen de
ketterije gheweeft hebben haddenfe maer de handt gheleent, die het van ampts weghe uyt meerdere reden toeflondt het hooft tc bieden. Maer de katten ( ghelijckmen
fpreuckfghewijfe feyt) in flaep zijnde, foo danfden dc
muyfen, ende, de bloodc herders ouer al fchier vluchtende,

t

,

,

,

,

,

foo behiclendc woluen het veldt, ai verniclden de kuddc.
In defe foo decrlijcke omftandighedai vanden bedorucn
Aaaa 3
ftaet
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ftaet des landts als hen de Patres bevonden , hebben met
ccnpacrigh verdragh van eenen ftercken ijuer aenghenomen
de vcrvallene Catholijcke Religie, ende goede feden nae

weder op te rechten : met wat vruchten der
laet ick aen andere 'toordeelen. Mijn voornemen
alleenlijck is, hunne oeffeninghen aide mocyten ( hoe wel
Twaelf mec alfegader: want dit onmoghelijck hier waere; maer
der si" twaelf de principaelfte, als de twaelf vroomfte wercken
van
cteteyt.
Hercules, waer uyt de rcfle ghefpeurt magh worden)
voor
ooghen te flellcn, diefe tot dien eynde met Godts gra
de aenveerdt hebben.

vermoghen
fielen

,

s. I.

Vanden Catechifmm

oft ChrisTelijcke leeringhe.

T7ANdEN

rotten
appel en komt doch gheen deught,
mende
kerne
daer uyt neemt, aide in eenen
'rhede ▼
om
daer van een iongh fpruytjen
chnp- goeden grondt plant ,
lijcks lee- 0p tequeecken, 'twelck doot de
forghe vanden boogaerdtman
gade gheflaghen allenghskens opwa(fe,en fijne vruch
ten nae der handt in
groote menighte aende ftadt bedeck.
Dai aerdt derouderlinghen was voor het meerder deel in
Nederlandt verdoruen: groote vruchten hier af te verwachten,fcheen te vetgheefs: dus heeft ons goedt ghedocht hun
ne kinders , als de kernen ende het faet vande nackomelinghen, t'onfwaerrs tenemen ,die in kercken en capellen
ghelijck in eene goede aerde te planten,de felue inden Hee-

Eerjte

ccn zv

'

beherten, met goede verniaeninghen te befproeyen,
Chriftehjcke leeringhe t'onderwij fen, ende de vreefe
Godts, met den haet der fonden ende der kettetijen, daer in

re te

inde
tc

ftampen :

met ecu

woordt

,

vruchtbaere boomen

tot

wel-
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welvaeren vande

daer

Mct

,

wat

Republijcke
vernoeghen des volcks

werckoucral,
III

r

■

tot
11

en

van

te

op
der

profijt

fielen,

dien dagh onghcploghcn
wy
r
°
°
1

ditwordt

beftaen^^'"

,

i-ii

559

queccken.
met

1

groo-

nebben; gar met alleenlijck den grooten tocloop tc kennen, ten toevoor den welcken nu de kercken foo
enghc viclen, datmen '«»/'>
t'alle kanten in venfters ende op leedcren klom ; maer oock
d'onverwachte verandcringhe van manieren. Men hadde envmchde hooft-punten des gheloofs in rijm
gheftclt, dewdeke""'
alsfe nu,

tot

verluftinghe

t'faemen

en

leerfaemheyt

vande

kinderen, ghefonghen wierden foo wierden eenfweeghs
onder de meyflens ende ionghc-dochters in winckels aide
,

ftraete de

vuyleliedekens uytghebannen ,ende in plaet
die, gheeflelijcke, diemen inden Catechifmus hoorde, inghebraght. Men rechtede eenighe kinder-fpelen op,
waer 111 vertooghfghewijfe de deughden derHeylighen,en
dierghehjeke ftichtbaere materien voorghehouden wier
den. Hier uyt ghefchiedde't dat de lichtveerdighe kamerfpeeldersnu nundercn toeloop van (lenders kreghen. Men
ftelde difputatien in onder de iongheyt,die malckanderen
inde artijckelen des gheloofs ondervraeghden: waer door
nu d'ouders alfoo wel als hunne kinders beveftight
ende
ketteren
den
aenval
der
wierden.
teghen
ghewapent
'tis te Ghendt ghebeurt, datter een iongh maeghdeken, £"*
'twelck heymelijck inden Catechifmus ghekomen was,^"^
nae dat het van
fijne geufe ouders veel hierom, oock totjij„flaens toe, gheleden hadde, ende euen-wel niet op en hid
firs
vanderwaerts tegaen, ten laetften de felue jmet fijne neer„"J-HZsru
ghen foo broeders, als fufters, door kracht vande ghehoorde redenen bekeert, en tot den Pater ghebraght heeft om

op

fe van

,

,

„„.

met

,

hen

met

de H. Kercke

te

verfoenen. .Onder de nieuw-

ghefinde van Hollandt en Zedandt felfs zijnder gheweeft,
die,gheduerende het beftandt, op den roep alleen die'r van
,

onfe
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Chriftelijcke leeringhe ghingh,in Brabandt en Vlaenghekomen zijnde opentlijck ghetuyghden dat de

deren

,

,

Iefuiten gheboren waeren om de iongheyt te leeren , en
datfe hunne kinderen ( 'ten deden des Tandts wetten ) aen
hunne berichtinghe fouden onderworpen.
Dus ilfer,tot meerderen
voortgangh ende fpoor,van on
fe fijde vollcn Aflaet voor alle de ghene , die ons hier in
behulpfai-m Wefen fouden , op fekere tijden des iaers yerkreghen; maer vandi_njJp der Bifchoppen en Magiltraetai
fekere

aclmoeffen, tot verweckfel

vanHe

iongheyt, toeghe-

Aelmoef- fehickt. Den Bifchop van Ghendt Antonius Trieft heeft
fen tot de nu aJ vele iaeren langh aen elck arm kindt datter inden
dmnrhe' Catechifmus komt, een oortghegeuen: 'twelck in't voorleEi- den iaer
neghen-en-dertigh al bouen de derthien hondert en
fch°PPj» feuentigh guldens 'siaers bedroegh. Defghelijcks hebben
vVr'kre- andere ghedaen,fommighe in broodt,fommighe in gheldt.
Die van Ipren hebben tot de prijfen vier hondert guldens
ghen:
ghefehickt, die van Ghendt, foo tot de prijfen als andere
onkoften, niet veel min: die van Antwerpen on ghelijck
meer : die van
Corttijck hebben defe onfe oeffeninghe
foo behert, datfe oock eene breucke t'elcke reyfe voor d'ouders gheftek hebben , als hunne kinders hen daer niet en
fouden laeten vinden, iae oock de felue met ballinghfchap
ghedreyght , indienfe nae de derde reyfe weder-willigh
hier in bleuen. Wat ghevoelen den Archsbifchop van
ghetuy- Mechelen Matthias Houius van onfe Catcchillen hadde,
befonder als hy vcrftondt, datter alle wcken dry-cn-dertigh
vm

ghemjfe

dorpeii van een cnckel Collegie van Louen met eenen onverdrietigheh arbeydt dootloopen ende onderwefen
^In'TeCe v/lcx^zn> heeft hy doen blijeken met den circkel-brief dien
.n/foc/f-hyacn alle fijne buyten- Palloors fchreef, op hen verfoecnmghe. kende, iae die oock fcherpclijck bevclcnde datfe den ijuer
^rchf_

,

hfihop

,

vande

'
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vande Patres in een foo nut en noodigh wcrck vcrvoordercn louden, met dc felue oucral vriendclijck in hunne kerc
ken t'onfanghen, dc hinders by een tc rocpcn,d'oudcrs daer
toe te vctmancn , aide der
tijdthjckef Heeren ghefinthcyt
te

verwecken.
Daer

is

gheen' oefTcninghe, daer

wy van't
af ghewercks
Societeyt
beghinfel
macckt hebben , oft noch en doen : wy en fpaeren noch
koltcn,noch moeyteiv, om hier aen tc doen bhjeken, dat wy
kinderen vanden H.Ignatius zijn, die alle do Profeflen met
eene befondcre belofte ( als ciders
ghcicyt is ) verbonden
der
kinderen
datfe
heeft,
onderwijfinghe vcrvoorderen
fullen. Of fy dicquijten, maghmen hier uyt fpcuren , dat
ter inde rhicn duyfent feuen hondert en
veertigh Chriftelijcke leeringhen iaerlijcks ghedaen worden, inde welcke
bouen dc twee-en-dcrtigh duyfent en vijf hondert kinders
en

voorwaer

der

^ghctck

in defe landen

meer

worden.

jr.

Vande

11.

leeghe ende hooghe fcholen.

d'onbedreuene mceflers, die voor't meerder Tvoccdc
deel
meer hun
eyghen baete als der°'fc'"f~
Icholiercn voortgangh fochtcn , waflcr in defe landen
mede eene groote onwetentheyt befonder vande goede
lcttercn, ontftaen: daer wierden weynighe verftanden in
ghelcertheyten deught gheoeffent , om dc H. Kercke aide
de Republijcke behoorhjek
by tc itacn. Daerom heeft dc
Societeyt de fcholen als eenen anderen krachtighen middel tot opvocdinghe vande iongheyt aenvecrdr, en ( Gode
lof) foo verre ghebraght, dat nu de fteden ende het landt
B b b b
ouer

Doorhucrlinghen,

al^'/el

,
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gheleerde mannen zijn, diet meefle deel Uyt
onderwijfinghe ghefproten zijn. Het om-niet leeren
ende de ghevoeghelijcke maniere, diewy meer met prijs
als met ftrafheyt oft vreefe ghebruycken heeft
en liefde
den todoop vande difcipelen veroorfacckt. Sy worden in
alledeelai vande letter-konfte,indePoefie,Rhetonjcke,An-

ouer

al vol

onfe

,

,

aide de Grieckfche taele ondcrwefen waer toe hen de meefters van te voren oeffenen,
ende anders niet alsoude ende ftichtbaere auteurs voor-lefen.

tiquiteyten, Dialectijcke
,

mindere, iae meerdcre,forghe wortter voor de deught
ghedraghen : waer toe fy maendelijck hunne ghefette
biecht-daghen,weeckehjck hunnen Catechifmus, Litanien,
Niet

en
Sodalitcyten, foo vande Enghelen als
Oni~e L. Vrouwe hebben: waer doorfe in't waer ghe
looue verfterckt, ende inde vreefe Godts opghetoghen
Ketters
worden. Inder voeghen dat ghelijck het aen niemandt
feynden vtemjt en moer duncken, dat onfe fcholen bouen andere
lenders vande ketters verboden worden , alfoo grootdijeks te
nae onfe
vciwonderen is dat fy onder-tuflchen hunne kinders felue,
fc '"' om wel inde letteren ondcrricht te worden met bedeckte

vermaninghen
van

,

"

,

Ghetuy-

onfe

Collegien feynden. Den Bifchop van.
Hcmicus
Roermonde
Vanden
Cuyckius achrede de fcholen vaide
Bifchop Societeyt foo hoogh, datfe hem dochten aen heel OuerCuyckiitf Gadder en Gulickcr-landt niet alleen dienftigh, maer
hy in eenen brief aen
/X/7». oocknoodtfaeckelijckte zijn,ghelijckSoo
dat het foo wonAlbertus
ghetuyghde.
fijn'Hoogheyt
derbaer niet en fchijnt dat den ghcleerden Theologant
P.^Egidius de Coningh ernftelijck verfocht Grammatinaemai nae

,

cam te

ende P. Iudocus Bonte fich verncderde om
Collegie, dat hy als Ouerfte gheregeert hadde,

leeren,

in't felue

de kinderkehs inde

letter-konftc in

te

leeghfte

fehole , de

beghinfeten

vande

ftampen.
Van

HET VI.BOECK. DVYTS-NEDERLANDTSCHE SOCIETEYT.

563

Van defe leeghe fcholen hanghen cenighfinsdc Scminarien oft Conuiclcn, inde welcke de
iongheyt t'onfen huyfe
ondcr onfe ooghen opghebraght wordt. Een van defe heeft
Louen in't beghinfel langhcn tijdt ghehadt , vol vande
vernaemflc iongh-mans die van buyten oft binnen 'slandts
aldact quamen iludcren: nu onlanghs ifler een ander t Ant
werpen opgherecht, wiens orden en goede regeringhe

Semina

rf",J"*"t..t.

ioodanighen roem ouer al verdient heeft, datmen aende
menighte,oock vanden principaclften edeldom des landts,
ende andere aenfienlijcke mannen, dic'r plaetfe verfoccken,
om
d'enghdc wille niet en kan voldoen.
Vande hooghe fcholen en valt anders niet te fegghen,
als dat wy te Louen de Godtheyt, de Heylighe Schnftuere,
'tHebreeufch aide de Mathefis opentlijck, maer de Philo
fophie binnen 'shuyfe leeren : de Scdelij eke Theologie
x
Antwerpen en t'Ipren door verfbeck vande Bifchoppen;
t'
Antwerpen oock de H Schriftuere;te Brugghe,te Winocfberghen en 'sHertoghen-bofeh hebben wy voor defen van
ghelijck ghedaen} te Ghendt oock op den feluen tijdt in
dry verfcheyden cloofters die allcnghfkens mannen opghcqueeckt,ende nu Leef-meefters van hun eyghen Ordens
,

hebben.

jr.

Vande

ill.

Sodaliteyt en, ende Onfer L.
•

cv<ruen

Vron-

dienrf.

fcholen hebben dc Sodaliteyten ghebaert, foo Derde
zijn haere deughden. Den eerften diefe <"fem"~
te Roomen, en nae der handt tc
Pariis, inftelde was eenen gsliaUNcdcrlandcr mct naem loannes Leonius : 'twelck aen ons teyten.
B b b b 1
alle

De

vruchtbact

564

EERSTE

EEVWE DER

SOCIETEYT

IESV.

be weegh- reden ghedient heeft , om den dienft
Onfe L.Vrouwe dies te hertelijcker met eenen grooten
ijuer re vervoorderen. Wy hebbender van alle talen aifoor-

alle

tot ecu

van

menfchen, Latijnfehe, Duytfche Watfelie, Spaenfche, ingheftelt. Te Loucn zijnder vier Latijnfehe; te Bruffel, t'Antwerpen, te Mechelen,en voor defen tc Ghendt, te
ten van

Btugghe,

,

en te

'sHcrtoghcn-bofch eene

van

aenficnlijcke

mannen, bouen dc ghenc dk aktaer (ghelijck in alle Colle
gien) voor de Studentcn is. De Waif die is in groote voge
t'Antwerpen, en die van Brutfel onlanghs begonft , fchijne
dat haer in korten tijdt niet feer wijeken en fit. De Duyt
fche, die verfcheydelijck in ghehouwde, iongh-mans, ionghelinghen en kinderen bedcyk worden , hebben ouer al
tenen -fchoonen
luyflcr. Alle defe Broederfchappen,die wy
hebben, zijn t'laemcn neghentigh in ghetal , en beftaen.
in 13.717. Sodalcs : der welcker Antwerpen dry duyfent
Voor haer deel alleen in thicn vcrgaderinghen tek. Vele
tteftelijckc mannen laeten hen in defe Sodalitcyten opfchrijuen. Te Roermonde heeftmen- ghefien dat Graef
Frederick vanden Bcrghe Gouuerncur van Ghelderlandr,
mctdeiiCaiicellierHenricus Vwcns,opentlijck inde kercke
hen door 'tghewoonlijck formulier aen Onfe L. Vrouwe
opdrocghen. Tc Ghendt hebben 'tfelue ghedaen in't iaer
achthicn den Bifchop , den Prefident , den Gouuerneur,
en
weynigh tijdts te voren den Abt van S. Pieters met
fijnen Coadiureur,die hem oock inde Prelature ghevolght
is. Elders andere uyt verfcheyden Raeden en Wetten.
Ick foude hier verfcheyden andere Broeder-fchappen
,

S. Iofepht' Aelft, van't H. Cruys
Cortrijck van S. Barbara in't legher van't Hooghweerdigh H. Sacrament te Louen, die alvan d'onfe inghe
ftelt zijn ghewedt: dan gaefe al rakendc voorby,omdat

moghai byvoeghen,
te

,

van

,

wy
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Onfe L. Vrouwe en hailcyghentlijck
dclcn, tot wiens cere tc Brulfel en tc Mechclen , noch dry
andere Brocdcrichappcn foo wel voor de vrouwen als
voor de
mans, door ons tocdocn opghcrccht zijn : het ceil
van Brulfel
op de Sauel rcr cere vanden naem Maria,
waer in bouen de vier
duyfent menfchen alreede ghefchrchier

wy

maer van

zijn, en nacmcntlijckden Prince Cardinael, den Prin
Thomas, den Marquis d'Elte,dcn Hertoghe van Haute,

ucn
ce

den Archsbifchop van Mechclen den Canccllier van Brabanr, dc Coninghinne Moeder, de Heiroghinnen van Or
leans en van Fals burgh, &:c. De twee andere van Mcchelen,'teen vande fcuen Ween inde Ptochie-kcrckc van Onfe
L. Vrouwe, 'under vande onbcvlcckte Ontfangheniife te
Hanfwijck: in't welck haet d'Infante Ifabella met haere
eyghen handt, ennae haer den Archsbifchop Iacobus Booncn, metfehier het heel Ca>pitcl den grooten. Raedt, en
fommighe kloofters opghefchrcucn hebben.
Tot dit beloop van reden dient mede de deuotie die wy Perfcheyherwacrts en dcrwacrts, 'tzy door becldcn, 'tzy door capel- 7?" f
len begonft, vcrnieuwr, oft merckelijck vervoordert heb- onfe l.
ben. Weynigh zijnder ( ghelooue ick) die wcten dat het Vrouwe
wonder-daedigh beeldt van Scherpen-heuuel fijnen eerften 1v~c^
en meeften
toeloop van eenen Pater der Societeyt bcko- £
men heeft..
Ghelijck hy den legher volghde en tc Sichcn toeloop
ingarnifocn was, foo ghingh hy dickwils- fijne Ghetijden viScherlefen nae den bergh, daer wel eertijts een mirakeleus beeldt J^V*"
gheftacn hadde, maer was nae 'tverhes des felfs ecu ander de Sociedoor eenen godtvruchtighen borghcr gheftelt. Soo dick- "J"'rvtr*'
wils als hy defen wegh doende, omtrent de plaetfe quam
,

,

"'

„

,

daer het beeldt fiondt , bevondt fich altoos

met

groote foc-

tigheytdes gheeftsouergoten: dus fondt hy de fiecke foldatcn daer henen de wdeke foofc menighmad. met ghefon,

Bbbb^j

de
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de leden 'thuys keerden, heeft hy de bywoonders vermacnt,
datfe dc plaetfe in achtinghe fouden nemen, tet wijle die
aenghenaem aende H. Maghet was, en ontwijfclijck met
der tijdt om de deuotie feer beroemt foude worden. Hier be
gonft nu de beganghenilfe , die binnen korten tijdt door
'tgherucht vande mirakelen die'r daghelijcks ghefchiedden;
foo aennam , datter op eenen dagh van Onfer L. Vrouwe
Vifitatie, twintigh duyfent menfchen ghctelt wierden, die
allegader foo dan als op andere tijden, door orden vanden
Archsbifchop van Mechelen,van onfeLouenfche Patres inde biechte ende andere godtvruchticheyt gheholpen wier
den. Den helfehen draeck en konde defe verheffinghe van
Maria nicr langher verdraeghen , dus leght toe op hae
re verflenen nae
ghewoonte,en foecktfe in haeren opganah
te verdrucken.
Hy fticrtter thien cornettcn geufche peerden henen, teghen den dagh van haere Hemetvaert, om de
Iefuiren en alle de pelgrims met den roof nae Hollandt te
voeren.Defc allfe nu onverwacht inden nacht
aenquamen,
ende dieshaluen de pelgrims allegader verftroyden, feo
fagh ieder een nae een goedt uytkomen ; ende niemandt als
on^e ^a:rcs m Peyfde °P onfen L. Heere,oft het beeldt van
fijne H. Moeder, om dat te bewaeren. Soo dan, onfen Pro-'
uinciael P.Bernardus Oliuerius , die met fommighe andere
daer ghekomen was, neemt het mirakcleus beeldt , en verberght fich daer mede erghens in eens edelmans huys:
P. Cornelius a Lapide
grijpt haeftclijck het H. Sacrament,
ende te bofchwaerts in loopende worpt fich onder de
braemen , andere vatten iet anders, het koftelijckfte datfe
konden, en loopen daer mede door. Op defe maniere is
doen het beeldt aende ghemeyne
plunderinghe onttroc-'
ken, ende vande Societeyt, nae dat den vijandt yerfehouenwas, wederom in

fijne plaetfe gheftelt,om daghelijcks;
(ghe.
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ghe-eert tc

ghebeurdc )
worden.
Te Hal en komen ons dc bcghinfelen vande deuotie tot Te Hat
Onfe L.Vrouwe niet toe, dan wel de verwackennghe , nae ,v°r,dt
datfe vry wat veel, by langhcyt van tijden door ghebreck tlc door
meer

meer

,

biechtvaders, en mcnghelinghe van misbruycken, ver- de Sone"J"
lluycrt was. Den Prince Albcrtus met den Atchsbifchop nieuvvt,
om alles
ons den lalt vande
capelle,
vanCamcrijckgauen
op fijne verlche voeten te ftellcn, ghelijck men't teghenvan

vtr~

'

...

1

1

n

woordighlijck fiet. 'sHertoghenbofch

d'onfe al mede

eenen

ouden fchat

11

11

1

heeft iemandt

van

een

van

mirakeleus

Lieue Vrouwen beeldt ontgrauen, en met fijne penne voor
alle de wereldr aen den dagh ghebraghr.
Te Duynkercke hebben wy een nieuw beeldt van't " Duynhout van Scherpen-heuuel voorgheftek, waer aen fulcke
deuotie van alle foorten van menfchen maer fonderlingh
van't bootf-volckende al datde zeevaert aengaet,met fukken toeloop van alle kanten ghefchiedt, datter in't voorleden iaer,gheduerende niet meer als eene
Noueyne 2.565. en
twee
daghen daer nae noch 5S5. lichten opgheoffert zijn
gheweeft. Den Magiftraet, de Gulden, de matroofen
hebbender menighweruen met voile cerimonie groote
wafche keetflen doen onfteken. De mirakelen die'r aen
ghefchiedt zijn, en nae behoorlijck onderfbeck met ouerftaen vanden Bifchop van Ipren verkondight, iae oock met
openbaere proceflie vanden Magiftraet vereert zijn, heeft
defen ende de goede
ghemeynte verweckt, om aende
H. Maghet (die alreede om haere menighvuldighe wel
daden Onfe L. VrouTve man Byftandt onder de godrvtuchtighe ghenoemt wierdt) eene kercke te ftelfen, inde wdeke
fy nu van alle omligghende gheweften met een' ongheloouehjcke deuotie befocht wordt.
Tc

^^f/r_

,

568
f

■
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Winocsberghen, te Brugghe, tc Cortrijck te Belle*
t'Aelft, te Mechekn ende te Roetmondc zijn de.bceklen
van't hout van Onfe L. Vrouwe van Foy in groote weet•de. Dat van Cortrijck en van Brugghe wierdt mct hoffelijcke proceflie van't Capitel ende de ftadt tuffehcu groote
menighte van lichten nae onfe kercken ghedraghen. In
Te

item in
andere

'■'

,

alle defe fteden ghefchieden fchier mirakelen : waer onder
die van Cortrijck, Brugghe en Roermonde wd bouen
d'andere uyrfteken. Te Ghendt hebben wy een L. Vrouwen beeldt , 'twelck van eenen ketterfchen brouwer in't

.bernende

forneys ghefmackt zijnde,

wat

hy

oock

ftockte,

Te Brulfel een ander, on
met eenen marmeren autaer van Graef Ian van Nafe
langhs
fou vereert : voor twelck P. Coftetns , dien grooten liefhebber vande H. Maghet, wel eertijdts Milfe lefende, heeft
in't bywefen van cenen rampfaelighen menfeh , die fijn
handt-fchrift aenden duyuel gheleucrt hadde-, 'tfelue fienLofv«n lijclc wederom ghekreghen. Den feluai P. Colterus hoe
heeft hy d'eere van Onfe L. Vrouwe t'Antwerpen verfus.
breydt,ak hy inde plaetfe vanden reufe, die voor het ftadthuys fiondt, dat fchoon Marien-beeldt daet dede rtellcn,
twelck vande Sodaliteyt bckoftight , mct een'heerlijcke
proceflie uyt ons Collegie derwaerts ghevocrt wierdt'Ettelijcke duyfenden belbndere deuotien zijnder uyt defeghemeyne oft ghefprotcn oft vcrvoordert mks daer fchier
niet ecu Cathohjck huys inde heele ftadt en is, daermen
niet alle aucnden licht inden winckcl,oft elders, voor ecu
JVtarien-becldt en fiet onftcken. Defondatien vande Saterdaeghfche Milfen cndeLouen in S.Gocle Kercke tc Brulfel
hebben onfe Predikanten op den feluen tijdt feer vervoordert,als P.Maximilianus van Habbeeckbefigh was om het
beeldt van Maria Pacts voor het broot-huys opte ftcllen.
Dat
niet

en

heeft konnen branden.

'

,
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pooghdc alle d'autaercn ende capcllcn by
tc
die
brenghen,
wy tot haerdcr cere opghcrccht hebben,
ootk
alle
befonderc dcuotien van Litanicn Ghcghelijck
tijden van d'onbcvlccktc Ontfanghcnilfe, Saterdacghfche
nu

,

valtcn-dacghcn,pclgrimagicn, ftaticn, feeft-daghen ter eere
van haeren naem aide haere Prefentatie
oft ingheftelt oft
vcrmcerdert;daer en ware gheen eyndc re vinden. Doch en
kan niet naelacten d'eere te ghcucn aen d'onfe van Ipren,
,

datfe

lchoonc kercke ter eere van Onfe L. Vrouwe
ende
aen die van Mechclen , die hen
ghefticht
toekomt,
datfe d'eerfte zijn gheweeft die in Nederlandt een capelle
ter eere van d'onbevleckte
Ontfanghenifle der H. Maghet
onlanghs opghetrocken hebben ; als oock met meerder
recht aende ghefufteren Matia,Anna ende Chnftina Houtappels die met haere ouerledene nichte Anna 'sGrcuens
in onfe kercke van't Profes-huys de fchoonfte capelle van
manner
opghebouwt hebben die'r in't landt te fien is; ten
eynde alleen, dat Godt in fijne H. Moeder («wiens beeldt
heel van't mirakelcus hout van Scherpen-heuuel ghemaeckt , aldaet onder den naem vande toevlucbt der
fiondaeren ruft ) daghelijcks meerdere eere ende glorie
moght
ontfanghen. 'tWclck foo wel luckt dat wy noch heden,
wanneer
wy dit fchrijueiijOp den dagh van Onfer L.Vrouwe Prefentatie (welcke feefte de
Societeyt als haer eyghen
aenneemt
om datfe die, nu vanden Paus Pius den V. afeene

;

,

,

,

ghefchaft zijnde,door ootmoedighe vertooninghe aen Six
tus oock den V. wederom heeft
opgheftelt ) dc heele kercke
in licht fien flaen
waer mede de
iongh-mans van Ant
werpen die'r toe aenfpannen vele hondcrden in ghetal,
dek met eene witte ftambeeuwe dc felue zijn komen
,

,

vereeren.

C

ccc
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Vande firedkatien.
n,rde

alldet nagh-fweerdt ifler ghelijck am
^H*EN
I T 'twoordt Godts, om den hdfcheii Goliath met fijne

&'\*t

koterije

Lffln.

£?*

vanvellen. Hier mede hebben wy terftondt
lenonfe
landen
,
defe
in
quamcn
den beghinne af, als wy

te

denaicunghegordt/tfelue ghebruyckende
eene

in onfe

,

maer

fchier

ouer

met

alleenlijck

menighte

al in

van

doofter-kercken

Ca-

caProchie ,
toe
fteden
ende
ghenoodt
pellen, daet wy vande Prelaeten
aen an
wierden. Met wat vtuchten en toeloop , laeten wy
des landts
ftaet
den
fober
hoe
weten
die
dere oordeelen ,
voor
in't ftuck van't ghelooue ende de godtvruchtigheyt
Aftenfis
onfe aenkomfte gheftaen heeft. P.Goudanus,
LunTmius Dauid, BaiBoccatius, Coftcrus, Claiflbnius

thedraele

,

Colkgiale

,

,

en

,

Loefhus,
feliers, Gouda, Pnelius, Botelberghe, Peuernage, Hoe
meniet
hoe gheerne en zijnfe
ghehoordc gheweeft!
met tot

ketters
niahen fondaer ifler niet bekeert ? hoe vele
fchier
den rechten wegh ghebraght? Alle kercken waeren
eerfe
te
voten
uren
Lummius
,
te kleyn voor Goudanus en
tot op d aude
befet;
plaetfen
op den floel quaemen,waten
khffen aen de
tacten fiondt het volck , ende hongh ghelijck

fijne predikanen van eaien
S.Walburgis kercke t'Antwetpen

pilaeten. Aftenfis loegh

met

Vaften den choor van
hadde Colteop, die vele iaeren onvolmaeckt gheleghen
ai
fehaddijcke predikanten
rus dede onder andere ketters
met grooten naeloop des
eenen Monick fwichtcn , die
volcks fijn vcrghift onderhet deckfel van eenfehacps-kleedt
Bafleliers, Piemen den
.

openbaerlijck ftroyde. Ignatium
te
Ncdcrduytfehcn Chryfoftomum plagh noemen,hebben

HET VT.BOECK. DVYTS-NEDERLANDTSCHE SOCIETEYT.

die

van

Brugghe

ftadtf-boccken

tot

57T

in hunne

eeuwigher ghedenckenifle
hecrlijcklof-fchrift ghcftelt. Dc
hem met duyfcnden binnen 'sHcr-

met ccn

Hollanders quamen
hooren ; een ieder verwondcrde fich oock
vande nicuw-ghefindc , ouer den vloedt van fijne vierighetonghe, de welcke als een fwcetdt ouer weer-fijdc
fnijdende de herten tot de fcheydinghe vande fiele ende
den gheeft toe doorghingh
'tGheviel eens dat den Gouuerncur van Heufden eenen van fijne fijnlle Woorden-dienaers met de borfe vol
ghelts op een vande dorpen nacft
den Bofch gheleghen fondt prediken , metlaft dat hy aen
elck een vande toehoorders eenen fchel'lingh foude uytdeylen om alfoo de Catholijcke aen te locken. Den
Gouuerneur vanden Bofch Grobbendonck dit vernemendc fondt in tcghendeel op een' andere plaetfe niet verre
van daer Patet Bafleliers van alle munte, behaluens die van
fijne waerachtighe welfprekentheydt, onvetfien. Den bcftemden tijdt,al(fe beyde op den floel ghinghen,vondt on
fen Pater fijne kercke vol toehoorders , waer onder meer
als duyfent Hollanders waeren ; maer den abclen Minillcr
en vondt niet meer in't
gros als fes verwaeyde koppen: aen
de welcke foo hy elck hunnen verwachten fchellingh
metter haefte uytghereyckt hadde ; heeft fich van ftonden
aen verfteken, ende, als of
hy verdwenen ware, rijeker van
als
van
eere,
gheldt
op eenen ooghen-blick van
ghekauelde
kante ghemaeckt 'tGhetal vande fermoonen die wy iaer
lijcks inde Neder-Duytfche taele doen , loopt verre bouen
dc vijfthien duyfent.

toghenbofch

,

.

,

,

,

,

.
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V.

Vande Mipen oft fyndinghen:
yijfjg
oeffemn-

£u'iifi'n

heiiick den ij uet doch een vier is, dat fich oueral verfpreydt daer't van den windt des heylighs
Gheefts henen ghedraghen wordt ; foo en is't niet te ver
wonderen, dat de voncken van onfe ghedienftigheydtouer
de veften der fteden al medetot het plat landt , op de vlecken en dorpen , iae oock tot in d'andere fteden daer wy

y~">

\J[

gheene wooninghe en hebben,ghevloghenzijn,omde lief
de Godts inde borgers ende de huys-heden t'onfteken.Van
de feheeps ende leghers-feyndinghe, als oock van die vande
pefte ende Hollandt fullen wy beneden in't befondet fpre
ken

:

op dit pas is alleen

handelen

mijn voornemen

van

die Miflien

die fchier in alle

Collegien gheploghen wor
den uyt de welcke verfcheyden Patres gheduerigh als op
partije loopen, om buyt van fielen te maken.
te

,

,

Die van Weft-Vlaenderen maken hun meefte werck
daer af, inder voeghen datfe van eene wildernilfe die'r voor
defen van allerleyeontuchtigheydtwas,nu ghelijck een luftigh prieel van godtfdienftigheydt ghemaeckt hebben
Die van Berghai hebben uyt hun Ambacht de toouerije
( die daer vry watdiep ghewortelt was) uytgheroeyt, ende
.

van S.Vincentius te Rexpoede ende van
vervoordert. Sy hebben te BurteSocx,feer
S.Leodegarius
burgh en te Veurne de vcrvallen goede manieren met merckelijcken voortgangh opgherecht: ende inde omligghende
dorpen ,daerdcvermaerde begangenilfentot denH.Corne-

de beganghenifle

,

defelium,Apolloniam,Laurenrium,Onfe L.Vrouwe
Ween zijn, aen duyfenden van menfchen de H. Sacravan

ucn

maiten
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den dry uren nae noen uytghereyckt :
hebben te Hondtfcote menighmael dapperlijck teghen de
ketcrije (die haeren neft aldaer gheplant hadde) gheltrcden; maer noyt kloecker als in't iaer acht-cn-dertigh twee
Patres ghedaen en hebben , die 'tghebruyck vande Station
der Pallie onfes Heeren met een' openbacre Proceflie al
daer lnftelden. Die van Caflel, ghelijckfe daer voor 'tmccfte deel op ghefondcert zijn, en willen aen niemandt in
hunnen ijuer wijeken. Die van Belle hadden rondom hen
een Ambacht vol van foo bittere ketters
datter oock uyt
een
de
hunnen rocm
alleen
rabauwcil
waer
(
dorp
op
droeghen ) dry hondert geufche Predikanten ghefproten
waren. Maer dies te viet
ighet hebbenfe hunnen ij uer daer
teghen uytghefpreyt,ende metde hulpe Godts het onkruyt
foo verre ghebraght , datter maer hier oft daer eene vermenten

tot

,

waeyde plante en fchuyk,diefe euen dapper gaen opfoecken
naeiacgllen om grondelijck defe pefte der fielen uyt

en

,

roeyen. Die van Ipren hebben hen mede foo wel in dit
ftuck ghequeten, datter een trefrelijckman door de groote
vruchten beweeght wierdt om. eene rents van twee hon

te

r

dert en vijftigh guldens 'siaers
Miflionaris te befetten. Warfe

gheftadighen
buyten Cortrijck te Meenen,en ten platten landeuytrechten,wijft eenen vollen Afvoor eenen

laet vanden Catechifmus uyt

: den welcken.
op een dorp
de
heeft
bouen
thien.duyfent boercn
verkondight zijnde,
aenghelockt, die van alle omligghendc plaetfen onder het
gheleydt van hunne Paftoors ,met kruyffen en vaenen den
feluen quamen verdienen. 'tBrughfche Collegie feynt fijne

werc-liedennaOudenburgh,Middelburgh,Damme,BlancSluys.Dat
kenbergh, Ooftende,iae onder het ghefchut
van

van

Ghendt de fijne
,

waer omtrent

nae

't Sas

,

nae

S.Niclaes

,

nae

dickwils foo veel wercks valt , dat
Cccc 3

Hulit:

eenciT

Pater
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Pater wel fes mad op

wordt

dagh aen verfcheyden volck
prediken Aelft houdt de banc

cenen

ghenoodtfaeckt
Geertsberghen ende 'theel landt door dat onder hem
fortecrt
en
brenght daghelijcks merckelijcken roof bin
nen, dienfe op de fondaers ende ketters haelt. Antwerpen
pleegh fich door de Kempen tot ondet de poorten van Btcda,gheduerende het beltandt, te verfpreyden nu moeten
wy ons om de loopers vanden vijandt tot beteren tijdt inte

.

van

,

,

houden

foo nochtans dat wy de fchanffen ende d'oorop de Schelde, die van alle man verlaeteu
niet
en
worden,
verfuymen. Louen houdt den itreeck van
Thienen, Aerfehot, Dieft, Sichen , Gemblours, Geldenaken, Wauere, en loopt by wijlen tot in At dennen toe, om
in een aerni landt eenen rijeken
buyt van fielen te maken.
Maefeyck , Stralen , Erckelens Sittart, Vucht, Hinsbergh,
Weerdt worden van die van Roermonde befocht ; Greuelinghe en Nieuwpoort van die van Duynkercke , Herentals 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 ootlof vanden Princelijcken Ceur-vorft de fielen gaeu
iaeghen : de welcke by wijlen wel foo ouervloedigh in't
garen ghekomen zijn, datter te Hafldt en daer omtrent al
leen , op den feluen tijdt aen vijf duyfent menfchen de
;

loghs-fchepen

,

Heylighe Sacramenten uytghedeylt,

raele biechten

van't

allegaeder
wagh maken
pen

:

in't

en twee
duyfent geneghehoort zijn. Vande dor
befonder en moghen wy gheen ghe-

heel leuen

want

het

onmoghelijck ware

die oock

re

noemen,ick laete flaen, den dienft diefe van d'onfe ontfan

ghen hebben, te befchrijuen.
*. V I-
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vi.

Van t ghebruyck der H.Sacramenten.

DE

s E N

lof

en

fal

ons

immers

d'afgunftigheydt felue Sep

benijden, dat wy 'tghebruyck der H.Sacramcn- "^"'ff
( 'twelck fchier te landc uytghebannen was) wederom bedienmniet

ten

Eens 'siacrs ghingh men tc biechte: &*i*r
die het dickwilder deden,wierdcn als hypocriten van d'an- cr'amm_
dere weerfien. hier uyt en konde niet anders volghcn als ten.
vervuylinghe vande fiele, mif-achtinghe vande confeientie,
verfmadenilte vande gheboden Godts ende der H. Kercke,
ende ten laetften ongheloouigheyt van ketterije : de welc
ke alfle niet in tijdts gheftut en wordt , altoos om leegh
fackt,en fonder breydel nae den atheifmus oft loocheninge
van Godt
loopt. Om het quaedt dan in fijn wortel aen te
taften, hebben wy de handt voor al aen de biechte ghefteken, ende een ieghelijck begonft te vermanen , om die hoe
dickwilder hoe gheraedtfaemer re ghebruycken. De fake
heeft moeyte in ghehadt, dan ( Gode lof) die is" foo doorghebroken , datmendet voor een oft twee , die eertijdts
plaghten, nu ter tijdt honderden iae diiyfenden fiet hunne

inghebraght hebben

.

,

fonden

atlegghen. t'Antwerpen alleen in

ons

Profes-huys

hoe vele biecht-vaders fittender ? fes-en twintigh alle Sondaghen ende Hcyligh-daghen, dickwils oock meer, als wy
om den
toeloop ghenoodtfaeckt worden hulpe uyt het
te
Collegie roepen. Icklaete nu flaen, datmen voor onfe tij
den qualijck will van
eenighe generaele biechten te fpre
ken , d'ordinariffe felue hoe onvolmaeckt ghinghcnfc te
wercke? Defe misbruycken hebben wy al mede verbetcrr,
foo dat de Societeyt van haer beghinfel den naem ghc1

j

hadt
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hadt hecftjiiict alleenlijck datfe leerde biechten, maer oock
datfe leerde wel biechten.
Met de biechte is de heylighe Communie inghebraght,
Matt. j, 8 ter
wijle het een doch het ander volght : Saligh zijn de fettyitere man herte ; Tvant fy feullen GodtJim. Hoe deerelijck dit
Broodt der Enghelen eertijdts vcrfuymt is gheweeft , ai
de nu menighvuldighlijck door raedt ende vermaninghc
vande Societeyt ghenut wordt , is kennelijcker, als dat het
van iemandt
ghcloochent magh worden. Soo waer wy
onfen voet flellen , daet
gaen defe hemelfche maekijden
aen, ehdegroeyen daghelijcks meer ende meer.
Te Winocsberghen waeren twee oft dry vrouwkens,
die buyten den Pacfch-tijdt op deHoogh-tijdeu t'onfen
Heere ginghen : nauwelijck hadden wy daer onfe woo
ninghe gheftelt, of daer wicrdender duyfenden ghetclt.
Van ghelijcken heeft het ghegaen teCaffel, te Belle, te
Roermonde, ende dat , niet teghenftaende de menighte
der pelgrims , te verwonderen is , te Hal. Soo wy hier
eerft voet naemen op den auendt van Lichtmifle in't iaer
ccn-en-twintigh en zijnder 'sdaeghs daer nae, op fulcken
dagh, aide in fulck eene mirakeleufe kercke, in alles niet
meer als elf Communicanten
gheweeft, waer van noch
maerde vier borghers,de feuen andere uyt. eens eddmans
huys buyten de ftadt waeren. Onder de pelgrims felue
van hondert en ghingher niet een tot deTafel des Heereu : nu het mcefte deel vande ftadt alle Lieue-Vrouwen
ende andere merckelijcke daghen , de pelgrims, die'r ko
De Vniuerfireyt aide ftadt van
men, fchier allegader.
Loucn hoe waffe verwondert,alfle fagh datter onder Pater
Adrianus twee duyfent menfchen op eenen dagh het heyligh Sacrament nutteden, daader tc voren als gheene ter
Communie en ghingheiir
,

Maer
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fy fegghen hoorende datter t'Ant
werpen in't Profcs-huys iaerlijcks bouen dc twee hondert
en
veertigh duyfent,iae onfe hcelcProuinciedoor bouai de
twaelf hondctt en vijf-en-dertigh duyfent Hoftien alle
iaeren vcrtiert worden ? Al en hadden wy anders gheene
vruchten ghedaen dit punt alleen waere ghenoegh om
d'oeffeninghe vande Societeyt in defe landen niet te veri macden. Godt wille het hen verghcucn dic't foecken te
belctten cnde,ick en wcte niet uyt wat ijuer, de rechtfinnigheydt vande glorie Godts,die wy inde Generaclc Comwat

foude

,

,

,

,

,

inftellinghen voor hebben,
verdraeyde meyninghe verkecrcn, als of wy dit
munien ende andere

tot cene
maer en

deden om het volck uyt andere kercken tot d'onfe te treeken. Indicnfe my ecu woordt hier toelaetcn ick fal hen
niet meet als met eene vraghe beandwoorden. Komter
op den auendt ende den dagh vande Generaele Commu
nie in alle andere kercken met meer volcks te biechten, als
het wel en plagh ? in dien neen , waer gaenfe dan te biech
ten ? want ick
magh nae een gherechtigh onderfoeck van
de fes-en-twintigh biechtvaders fegghen , die t'Antwer
pen in onfe kercke biechre hooren , datfe bouen de vier
duyfent menfchen op dien tijdt (hoe feer fy oock hen fpocden ) niet en konnen af-hooren ; ende nochtans heeft
men meer dan eens
ghefien, datter acht, neghen, iae thicn
communicantcn
duyfent
gheweeft zijn. De relte dan
van defe moet
die teghen ons roepen , oft
hcnlieden
by
elders in andere kercken ghebiecht hebben : 'ten zy men
,

fegghen wille , datter foo vele duyfenden alle maenden
fonder biechte t'onfen Heere gaen ? 'tGhcne ick vande
godtvruchtigheydt defer ftadt niet ecus en wil dencken,
ick laetc flaen , vermoeden oftoordeclcp. Ende wat ifler
doch klaer-blij ckeli j ckcr ( als't al ghefeydt is ) dan dat alle
Dddd

kercken,
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kercken, federt de Societeyt, het dobbel, iae het vier ende
vijfdobbel van't volck daghelijcks hebben datfe plaghtcn:
Dus en trecken wy 'tvolck met onfe oeffeninghen uyt
d'andere kercken met , dan wel uyt hunne winckds ende
huyfen, ende leyndenfe nae hunne kercken, om den Aflaet
by ons naemaels te komen verdienen , waer fylieden foo
wel by vaeren ak wy,ende Godts glorie(die wy alleenhjck
voor

ooghen hebben) akterbeft.

jr. vii.

Vande kerchrs
Seiunfle
oefemn-

,

gaTf-huyfn en JieckeU.

W*\ E waerachtighe liefde en neemt niemandt uyt,noch
j^J en maeckt gheen onderfcheydt tuflchen vriendt oft

D

ierckers, vijandt, rijck

oftaerm, ghefondtoft ficck, voor foo veel
gaji-huy- als der fielen falighcydt bclanght : al euen dier hebbaife
/?" ""te aen onfen Vcrloffer gheftaen , al euen lief moeten wyfe
hebben, ende al euen forghvuldighlijck beherten. Ofwy
het oock doen , moghen de ghevanghene ai krancke
ouer
aluytwij fen. In alle huyfen zijnder eenighe gheltek,
die ter weke eens, oft dickwilder , des noodt zijnde, hun
wctck maken vande kcrckers ende gaft-huyfen te befoecken gheene vuyligheydt oft fwaere lochten achtcnde: waer door menigh iongh werck-man voor fijnen tijdt
gheftoruen is. Wat eene liefde en heeftmen niet aen dc
Francoifcn die by Diedenhoue en tint Omer ghevanghen
wierden, betoont ? Wat eene betmhertigheydt aen de Hollandcrs van Calloo, die beyde 'tlandt door verdeylt wier
den ? hoe menighc aelmocflcn beforght ? hoe dickwils befocht? hoc hcrtelijck ghetrooft? hoe vromelijck in ficckten bygheftacn? hoe vele van die bekcert I aen hoe me,

nighe
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nighcdc Kcrckcn-ghcrcchtcn ghegheuen, ende alfoo nae
den vrijdom des ecuwighen leuens ghefonden diefe buy
ten den kcrckcr waerfclujnclijck niet en fouden ghevonden
,

hebben ? die van Ghendt , Mechclen aide Antwerpen
wetendcr af tc fpreken.
Doch dit en is maer cenen ouergangh gheweeft : aen
die van Duynkerckc ende Winocsberghen , daer dc ghcuangheniflen altoos vol fittcn, is dit daghelijcks broodt.
Defe hebben niet alleen met aldcrhande ketters, die onder
'tghefpuys vande matroofen tc vinden zijn macrondcrtulfchen met Tutckcn aide andere ongheloouighetc doen.
Men verfietfe nae vermoghen van noodtdruft , men vcrmaaitfe tot het ghelooue, men bereydtfe in tijden van
noodt tot d'eeuwigheydt : noyt iaer of daer en wordter
en
twintigh oft oock meer bekeert. Ick lacte flaen hoe vele
daer door onfe voorfprake verloft , hoc vele vande doodt
verbeden worden.
Te Winocsberghen in't iaer vier-en- twintigh wierdt
ons bouen de helft Vande twee hondert
ghevanghene
ghefchoncken. In't iaer een-en-twintigh, als d'Infante Ifa
bella reghen twee-en-twintigh Duynkerckers die de rebelle opghehanghen hadden foo vele Hollanders dede
aen dc
galghe knoopen; hebben wy de Carhohjcke buy
ten de
lotinghe ghehouden, ende d'ongheluckighe, op
wie het lot ghevallen was ( behoudelijck eenen Herdooende twee bittere Caluiniften) allegader tot het ghe,

,

{>er

ooue bekeert;
noyt gheluckigher, dan alfle met eene kortc
fehande d'onverwachte eeuwighe glorie kochten.
Niet min en ghefchiedt daet inde gaft-huyfen ,
ende voorts ouer al by de fiecke voor de welcke dc
deuren van onfe huyfen , foo wel by nachten als by da.
ghen ( niemandt uytghefondert) open flaen. Immers
,

Dddd
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Antwerpen ( en t felue is van andere Collegien) magh'
men fegghen dattet by wijle thien pacr by de fiecke , voor
het meerder deel aerme liekens, vemachten : iae is voor
defen ghebeurt clatter bouen den Ouerften ende den poortier niemandt en is t'huys ghebleuen, om het Collegie te
'

van

bewaeren.

Voeght hiernu by de forghe diemen draeght voor de
faligheyt der mifdadighedie op den hals fitten, der welc
ker dry hondeit ende vkr-en-vecrtigh in ghetal op vijfthieu
iaeren

tijdts

in't leuen

van cenen

onfen

Prieftcr, die

bermhertigheyt,

die

men ouer

Brulfel noch:
infghclijcks de-

te

is, tot het gherecht gheleydtzijn:

al- aen onfe

aerme

folda&-

Duynkercke ende daer omtrent) aen de
nieuwe aenkomelinghen bewijft,als die uyt Spaignen ende
bouen dien
andere landen ons toeghefonden worden
de hertelijckheyt die wy inde bclegherde fteden van
ten

( befonder

te

,

:

,

'sHertoghenbofch Maeftricht ende Breda

aen de garniende oordeek dan of onfe ghedienftigheyt aen iemant, oock van d'alderaermfle , niet
teghenftaende de perijckelen der doodt, ontbroken heeft.
,

foenen betoont hebben

jr.

Vande

;

v 1 1 1.

f>eyf-makingheLy.

jtchtfte Tndien de vreedfamighe kinderen Godts ghenoemt
eefemnfeilfen worden, foo hopen wy immers dat wy al mede
ccn erf-deel in't rijck der hemelen fullen befitten ,
ghekinghe. mercktwy ons befte doen om ouer al den peys onder de
partijdighe te betreffen. Hoe vele ghefchillen ende proccllen en heeft P. Scribantus als goeden- man aide rechter
vakofen, niet gheluckighlijck nederglieleght I hoe vele

^

pey'r-Ja-

vijandt-

581
vijandtfehappcn ende forghehjckeonecnigheden, die tuffchen Princclijckc huyfen ontftaen waeren, met vernoeghen van wcerfijdc, nkt totccn accoordt ghebraght? Hy
fcheen tot dc peyf-makinghc gheboren te zijn,ncrghcns en
waller fchier fwaerighcydt daer hy omtrent was of hy
en wierdt verfocht om die te flillcn :
bynae alle de Heeren
van't landt iae den Marquis Spinola ende d'lnfante felue,
hebben hem dickwils daer mede bemoeydt. Hy magh'cr
duyfent tot een goedt eyndc ghebraght hebben ende on
der die al fommighe die te vergheefs van Bifchoppen en
de Prelircn wel twintigh iaeren langh bearbeydt gheweeft
HET VI. BOECK. DVYTS-NEDERI.ANDTSCHE SOCIETEYT.

,

,

,

waeren.

heeft alleen defe konde niet ghehadt. Pa
te Hal den brandt van heel de ftadt
gheblufcht, die uyt de vijandtfehap van de twee vernaenv
tie fanulien was aenghegacn, aide den tijdt van feu en iae
ren
langh noch van gheeftclijck noch van werekklijck en
hadde konnen ghemiddclt worden. Hy maeckte het verdragh met fulcke voldoeninghc van partijen ende der
ftadt, dat hy ouer Urate gaende , met ghemeyne blijdfchap
des volcksen duyfent benedictien naegheroepen wierdt.
Te Lier hadde de ghemeynte teghen den Magiftraet de
wapenen aenghenomen: den Gouuerneur ende de Ghcefto
lijckheydt hadden fonder vrucht d'onftcken ghemoeden
ghefocht te koelcn,de gherefenegallc dreeffe altoos voorder
nae
d'uyterfte verwaentheydt : tot dat onfe Pattes tuffehen
bcyden ghekomen zijn aide den vrede ghctroffen heb
ben, om den welcken met danck-fegghinghe te bevcftighen, ecn'hoffdijcke Milfe t'onfen huyfe ghefonghen
Maer

ter

hy en

Malcotius heeft

,

wierdt.

Dicrghclijcken
fehen

twee

peys hebben d'onfe van Cortrijck tuf
: den welcken hoc wel

Capitels ghemaeckt
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de ftadt veroorfaeckte , en was
hy groote blijdfchap
nochtans niet te vetgdijckcn mct die andete ouer omtrent
vijftigh iacten, als de ghemuytinccrde foldactcn de ftadt
vcrraicht hadden ende nu in voile wapenen teghen de
borghcrije ftonden , om die te plundeten. Doen liepen
wy onverfaefdclijck tulfehen beyde, nu met harde, nn
met foete woorden, een ieder tot fijnen
fchuldighen plicht
vermaenende : maer foo dit al tc vergheefs viel om dat
den onwillighen fbldaetde verlanghde proye, die hynu
tulfehen fijne tanden hadde , niet en wilde verlaeten ; fbo
deden wy,door Godts ingheuenjiet Hooghwcerdigh
heyligh Sacrament op de mctckt brenghen , ende begonften
hem by de teghenwootdigheyt van fijnen leUenden Godt
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 fijne
knien, aenbadt fijnen Godt , gaf de handt aen de borgherije: de welcke ons duyfentmael nae der handt van defen
dienft bedanckt heeft.
Elders zijn meer andere peyfen ghemaeckr, en ghefehillen neder-gheleght: want dit ons daghelijcks werck is: dan
'tis onmoghchjck,iae onnoodigh> hier alles in't befonder te
verhaelen, te meer om dat de voorghemelde voor een Had
lnoghen dienen , waer uyt men vande refte ghenoeghfaem
■kan oordeclen.
aen

,

,

jr.
Negenp
oeffenin-

$*'/'

ix.

Van't ghebruyck der gheeslelijcker Exercitien.

1T\ ese oeffeninghe foo eyghen aen de Societeyt, heeft
**—J haeren luyfter in Nederlandt eerftelijck te Louen beixerei- komen , daer den Cancellier vande
Vniuerfiteyt Tapperus,
den

fticks

(~
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den Choor- deken van Luyck Hcfius, den Abt van Lieflics
Blofius, dc felue mct fulcken vrucht ghedaen hebben , dat
defen oock fijne Religieufen daer toe vcrwcckte,cn nae dat
fe die ghcdaai hadden, aen denRectoor P. Adrianus fchrcef:
Och of dit ouer tTvintigb iaeren ghtfehudt Tvacrt ! hot mid htttr
foude hit mtt onfe ouderlmghen gaen ! Tvy loum Godt, dat hy
ons door uluden
fulck ee"t manure man bidden gheleert hteft,
uyt dt Tvelcke , foo ick hope , Godts glorit ende faligheydt der
fielen molghen feal Noyt en ilfer iaer gheweeft, of in dit
Collegie en wierdender menighe ghcoeffent ende onder
die vele Doctoral, Theologantcn , Rechts-gheleerde , onder-tufichen oock al Bifchoppen aide Archsbifchoppen,
iae oock by wijlen heele clooltcrs. Welcken roem foo verre
ghingh , datter oock cenen Pater van, daer te Huy tot het
cloofter vande Cruys-broeders gheroepen wierdt , die den
Generael van d'Orden , dide dc Religieufen aldaer, in de
felue beftierde. Een fekeren Ouerften vande Minder-broeders teLouen en wilde niemanr tot fijn' Orden ontfanghen,
ofhy en hadde d'Exercitien gedaen. 't Welck ouer een komt
met het
opfet van fommighe Bifehoppen ende Archsbi
fchoppen, die de felue vrucht al mede voor den aenvangh
van hunne flaeten
ghefmaeckt hebbende,niemandt en pleghen tot het Priefterdom te wijen , of hy en hadde fich
eerft t'onfen huyfe eenen tijdt langh door de ghecftelijckc
Oeffeninghai bereydt ghemaeckt. Soo wijdt haer onfe
Prouincie beftreckt , is medede vrucht van defe Exercitien
verbrcydt : wanttcr niet een huys oft Collegie en is, daerder iaerlijcks niet fommighe, elders meer, elders min (waer
onder vde treffdijeke mannen zijn ) ghcoeffent en wor
den.
Hier komen nu by de Meditaticn vande Vaft'en , die
wd voor defen inde Sodahteytcn aen de Sodales alleen „
.

,

maer
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P. Iacobus Stratius

inde kercke aen het volck in
ghelcghenthcyt der plaetfen, met
.verftheyden
fulcken toeloop, op de Paffieonfes Heeren voorghehoudea
ende vcrtoont worden , dat de kercken fonderlingh
t'Antwerpen, dickwils te enghe vallcn.Mcn heefter vry wat
onfen

Prouinciael, opentliick
taelen

nae

,

iterck in't beghinfel opghekraeyt dandit.zijnghemeyn■lijckonfedienlten onderworpen, de welcke wy euen wel
fien datfe naemaels vande ghene felts die'r teghen uytvie-len, niet alleen gheprefen maer oock al naeghevolght
:

,

worden.

jr.

x.

Van ^verfcheyden godt<vmchtighe infieliinghen.
Thienp
oefenin-

iiheyden
godtvmch-

'fh'iim-'

ghen.

op iet anders heeftmen teghen de bidVaften-auendt gheroepen, als die
vanden
^^_ daghen
ccl^ ^oor ccne godtlijcke inwcndighcydt die hem dreef,
van den voornoemden P. 'Stratius tc Louen
ingheftelt, en
nae r\cx handt niet
alleenlijck in ons Nederlandt,macr heel
Chriftendom door met fulcken vrucht ingheftelt zijn , dat
noch debooshcydt noch d'afgunftigheydt felue die konnen
ontkennen. Wie foude op eenen onghebonden tijdt, als
alien moedt-wil ende broodt- dronckenfehap los ghelaeten
was , verwachtcn
dat dc herberghen gheijdck , ende de
kercken vervuk fouden worden '. nochtans hebben wy
dit foo verre ghebraght, dat het nu meer hcyligh als Vaften-auendt-daghen fchijnen te zijn: indcr vocghen dat op
vefe plaetfen verfcheyden Ordens te hulpe moeten komen,
om aen de
menightc tc voldoen,die den Aflaet komt verdienen
Men heefter dickwils omtrent de vijftigh duyfent
ghetclt, die binnen den tijdt van die dry daghen, in plaet
fe

\

lsoo

ftijf als

,

.

:HET VI.BOECK.DVYTS-NEDERLANDTSCHE SOCIETEYT.

585

fe van hun lichacm goede chicr aen te doen met het
broodt der Enghelen aen de tafel des Heeren feefte gehou
den hebben.
De Statieii vande Paflie heeft ccrftmael te Ghendt een
van onfe Priefters
ingheftelt: 'twelck nae der handt die
van Rijlfcl, Valcncijn, Atrecht , Bethunen, Dormck, ende
andere fteden naeghevolght hebben. t'Olfen t'Exaerdc,
t'Aelft, te Hondtfeote, te Brulfel op de Sauel, hebben wyfe felue opgherecht.
Vande verhethnghe der Aflaeten,die te voren fchier vergaen, nu ouer al ghefocht en befocht worden ; van't ghe
bruyck der heyligerbeelden, die te voren ongheacht, nu by
een ieder in weerde zijn ; vande medalien en
ghewijede
roofen-hoeykens,daermen voor defen nauwelijck wilt af te
fpreken , en nu 'theel landt door invogezijn ; van Reliquiarien , ende het eeren der Heylighen, aide in fonderheyt des Enghels-bewaerders, dat wy grootelijckste Roermonde ende elders vervoorderr hebben 5 vande lauenilfe
der fielen in't Vaghevier, waet toe wy met verfcheyden
vondengheholpen hebben, wil ickal wetens gheen ghewagh maken,om dit Capittel niet al te feer te begrooten.
Eene faecke en magh ick niet voorby gaen, vande Berghen van bermhertigheydt , om de welcke met uytroedinghe vande Lombaerden,reghen fommighe onghefinde te beveftighen als den Archshertoghe Albcrtus eeni
ghe kloecke Theologanten noodigh hadde heeft voor al
P. Leonardum Leflium daer toe
ghebruyckt, door wiens
leeringhe de felue verfekert, en 'theel landt door met
groot ghemack der ghemeynte , inghebraght zijn.
,

,

,

,

,
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XI.

bcfondere hanteringhe

met

onfen

euen-naes~l°en.

Eifjte

tejfemn-

van onfen Nedcrlandtfehen
hier vry wat meerdere ghemeynfaemheydt van ons, als miflchien in andere Rijcken ghe-ploghen wordti waer in wy ons foo pooghen naede men
fchen te voeghen,dat wy nochtans Godt bouen al foecken.
Niemandt en foude gheloouen hoe vele duyfenden fielen
door defen handel oft vande dolinghen der ketterijen be
keert , oft voor d'afvalligheydt bewaert oft tot een beter
leuen ghebraght zijn. Wy tellcnder dickwik methonderden in een Collegie alleen. P. Gulidmus de Pretere hoe
vele heeft hyer t'Antwerpen op den rechten wegh gheftek,ende onder die Philippum denGraeue van Mansfcldt?
Hy ghebruyckte de ionghmans der Sodaliteyt als brackhonden om het wildt op te iaghen dat hy nae der handt
met fijne
difputatien ende foete hanteringhe ghingh vanghen : noyt weke of hy en quam t'huys met eene nieuwe
proye gheladen. P. Iacobus Serjans was foo behendigh
in't handelen met de ketters , dat hy bouen
verfcheyden

iJuurfi»e.

PY E

ghcfpraeckfaemheydt

J[^Jp aerdt vereyfcht

,

,

Caluiniften,op weynighe maenden voor fijn' aflijuigheyt,
wel hondert en vijftigh Lutheranen bekeerde. Eenen an
deren track op een iaer twee-en- vijftigh, op een ander hon
dert en dertigh Engelfche, waer onder dry Capiteynen
waeren, tot de heylighe Kercke. P. loannes de Gouda heef
ter vele meer met het
ghewight vande bondighc redenen, als mct fijn bevalhjck praetcn omghefet, omdc waerheydt te volghen. V Vt de Dordrcchtfehc Synode felts heb-
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ben wy op defe maniere cenen roof ghelijck voor de hclle
gehaclt. Eenen vande Minilters uyt Schotlandt die'r henen
ghefonden was niet konnende de hardighcyt vande pre,

deftinatic der Gommariftcn verdraghen, quam ouer nae
Antwerpen , ende van daer ghingh hy nae Lier, alwaer
hy in onfe handen foo gheluckighlijck ghevallen is, dat
hy oock d'Exercitien vande Societeyt ghedaen, en vol van
cenen anderen
gheeft, nu Catholijck zijnde, daer uyt ghe
komen is.
Noch merckclijcker is de bekeeringhe van eenen Her- Merckc:
he~
dooper, die uyt Mcrren-landr, fijner twaelf wel den ver-''^'"*
nacmlten van defe valfche Apoftden, nae Neder-landt
ghefonden was, 0111 de fchadelijcke fecte van Menno te
verbreyden. Hy leedt fehip-braecke met den hoop voor
Duynkercke, doch ontqium het met fijne mcde-ghefellen, nae dat hy twee daghen op Godts ghenaede op een
luycke ghevlot en teghen de zee gheworltelt hadde. Gheduerende 'tpcnjckcl, viel hem onder- tuffthen dit naedenckenin, of miflchien fijne reyfe aen Godt niet en behaeghde. Met welcke ghedachte foo hy op het vlack ftrandt
tulfehen Duynkercke en Nieuwpoort noch befich was,foo
fiet hy onvcrhoedts eenen Religieus in een wit habijt aen
fijne fijde flaen, die hem feyde : 'tGhtnt dat ghy ftyfi, da:
is Tvaer , uTve reyfe
mife-haeght aen Godt. Hier ouer heel beroert,fiet hem met verwonderinghe aen, ende vraeght
van waer
hy fine ghedachtcn wilt? 'tis ghenoegh andwoordde den Religieus dat ick m dit aengbeduni hebbe:
njoorder gaet ghy nae
AntTverptn, ende handdt met de Patres
■mande Societeyt Iesv,
mraegbt die, en fey feulltn m het Tvaer
ghtloout Tviffeen. Dus biedt hem de handt, tot ecu teecken
van
danckbaerheyt : dan defen, fonder voorder ghewagh,
gaethenen, en laet den Her-dooper ouergotenmet blTjd'

,

,

,
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dewdeke

hy

foo haefl niet ghekomen en was, of hy vraeght hen : Hebdy wel den man ghefien die my daer aenfprack ? hy heeft
herte te feg
my wetcn de binnenfte ghedachten van mijn
met den vingherte
hem
T'famen
omfiende,meynt
ghen.
wijfen, fegghende, Daer gaet hy henen; dan hy was uytter
ooghen vcrdwencn. t'Antwerpen dan ghekomen zijnde,
foo hy met iemandt vand' onfe,die de konfte wel verftont,
ouer de
punten des gheloofs fpreeckt, valt ghelijck ee
nen anderen Saulus ouer doodt ter aerden , en blijft foo
ettdijeke uren ligghen. Nae der handt een weynigh verquickt, komt wel by fyfeluen , doch blijft met eene fwaere
fieckte bevanghen , de welcke als hem nu fcheen met de
doodt tedreyghen, heeft fich laeten doopen, ende de ghefondtheyt weder ghekreghen. Van welcken tijdt af , nu
eenen Paulus zijnde,
ghingh oueral die van fijn' afghefworene fecle befchaemen, en tot het waerachtigh Catholijck Roomfch ghelooue vcrmaenen.
Gheaie Collegien enzijnder,of fy en fouden dierghelijc^
ke ghefchiedenilfen van vremde bekeeringhen konnen bybrenghen, die door't vriendelijck t'famen-fpreken en verkeeren byghekomen zijn; dande menightedoetmyeen
eynde foecken , op dat haet de panic daer in niet en verliefe, oft met langheyt verghete.

jr. xir.

TJande ghefchreuen ende uytghegheuen boecken.

Twelffie oejfe- |"~\ E vrucht die uyt de boecken komt, is dies te meerninghe, L^ der en achtbaerder, hoe
fy haer verder door de heele
"!%hf'
de fchrij'.„t "wereldt uytftreckt, ende laugher van duere is als de mentunjlj
van
fchen felue , van wie fy voortkomt. Al en hadden wy
boetketi,

sheen'
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gheen' andere fpoor, als de bekeeringhe van onfen hcyligen
Vader Ignatius, die haeren oorfprongh uyt het lefcn van
eenen
godtvruclitighcn boeck ghehadt heeft; defe foude
ons
ghenoeghfacm moeten acniacghen, om een foo profijtchjeken middcl voor de fielen, als het fchrijuen van goe
de boecken is, ernftclijck te beherten. Hoe dat haer onlc
Prouincic hier in ghedraghen heeft, en konnen wy met
verberghen, fchoon dat wy wilden, nacdemacl dc flucken
in't licht ende aen alle de wereldt bekent zijn. In allerleye
{chriften zijnder vcrmaerde mannen gheweeft. Inde Theo*
logie Leflius en Coningh, inde H. Schriftucre Delno, Cor
nelius en Tirinus, inde Chronologie Samerius, inde ControuerfiaiCofterus, RomxiiSj.Gouda en Scnbanius, in
de Sermoonen Coftems,.Mangorius en Hamerius, inde
Antiquiteytcn Schottus, inde Mathefis Aguillon, inde
Hiltonen Rofweydus en Hugo, inde ghecftclijcke Onderrichtinghe Adrianus Dauid, Sucquct, Stratius en
Makeblijde, en inde Poefie Sufius en Bauhufius. Vele
andere die, hoe wel Duytf-nederlanders nochtans buy
ten onfe Prouincie
ghewoont en ghefchreuen hebben,
als oock fommighe die van minderen flagh zijn gae ick
voorby; om een woordt te moghen fegghen van 't boeckfken van P. Leflius 'twelck P. Thomas Sailly anderflins
al mede om fijne fehtiften berocmt,iu't Neder-duyts ouerftdlende, het Btraedt des ghtloofs ghenoemt heeft. 'tis tc
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verwonderen, hoe nut dit voor vele verdoolde fielen ghe
weeft is. Eene groote menighte der verwaeyde malfehcn,

die fonder

eenigh,

oft immers het waer,

ghelooue

blin-

delijcknae dc verdoemenifle liepen hebbender de handt
in ghevonden, van de welcke
fy tot de vaftighcyt vanden
rechten wegh ghdeydt zijn. Graeuekin van NalTou, ghewefen Generael van des Coninghs ruyterije, fal het in fij,

E
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perfoon ghetuyghen, hoe dat hy door't lefen en ouerlegghen vande ghewightighe redenen daer in begrepen,
af-itandt vande kettetije en profeflie vande Catholijcke
Religie gedaen; bouen dien uyt hope van voordere vrucht
■onder fijne bloedt-verwanten te doen, 'tfelue boeckfkai uyt d'ltaliaenfche fpraecke in de Hoogh-duytfche
ouerghefer, ende met fijn' eyghen handt fraey uytghefchreuen hecft. De weder-komfte van Lipfius uyt Hollandt nae defen Stact ( want ick en magh het oprechte^
hjck gheene bekeeringhe noemen ) is door eenen brief
van P. Delrio veroorfaeckt
gheweeft: den welcken, ghe
lijck hy felue in fijn' andwoorde melt, hem noch by
daghen noch by nachten liet ruften foo diepen prion
waeren in fijn herte de
bondighe redenen, die hem fij
nen vriendt, van ouder kennilfe
weghe, voorghefchonen

:

,

ten

hadde.

fluyten wy dit eerfte deel van het derde
laetende
ons voorftacn
datrer aenden goedr,
Capitel ,
Lefer
ende
aen den
,
willighen
ghenoegh
ongunltighen
al tc veel by ghebraght is om te betoonen , wat eene
veranderinghe van manieren , ende vcrmeerdcringhe
van
godtf dienftigheyt, federt onfe komfte in Neder
landt, door veifeheyden oeffeninghen, ghefchiet is.
Hier mede

,

DE
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DE TVVEEDE

BEDEELINGHE.

Vande fvvaere Mifien

oft feyndinghen.

oucr-trcffelijcke Miflien heeft onfe Duytf-nedcrlandtfehc Societeyt: nae Hollandt, nae de fche

Vier

en nae de pefte , die wy om den fucrcn
aide
de
arbeydt,
gheduerighe perijckclai diefe uytltaen,
de Swacte noemen. De Hollandtfche is noyt fonder ghevanghenifle, oft vreefe der feluer : immers men moetter
altoos in't heymelijck gaen, en dicflijckby nachteendein't
verborghen handelen. Doch den oogft van ontallij eke fie
len vergheldt oucrvloedighlijck de moeyte die'r ghe
daen, ende het fweet datter vcrgoten wordt.

pen

,

nae

'tlegher,

jr. I.

Vande
't

\~y

[j

Hollandtfche Mifie.

defeMiffie is eerft uyt den ijuer van Hollamwereldtfche Priefters ghefproten, waer van-^/j^

eghinsel van
twee

den eenen loannes Smetius gheboortigh van Leyden, den en haeanderen Martinus Duncanus Paftoor te Delft was. Defe rea torT
fiende dat het ghelooue in hun landt door de wapenen^r
der weder-wilhghe Staeten daghelijcks foo feer achterwaerts ghingh, datter van veertigh menfchen fchier niet
een Catholijcken
bkef, hebben elck voor hun hooft, den
eerften te Roomen by den Paus Clemens den VIII. den wordt
tweeden by onfen Prouinciael van Nederlandc, aenghe- <"" °?gehouden, datmen hen de hulpe vande Societeyt wilde toe- ^fde>)
fchicken, naedemad fy die niet meer aende dolende in- Pans,.
landers , als aen d'ongheloouighe Hcydcnai , daerfe mer

mcnig'ite
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menighte henen voeren, cn behoordcnteweygheren.

Dus

P.Claudius onfen Generael. en defen aen onfen Prouinciael ( 'tghene fy maer en fochten) van
eenigh volck derwaerts te feynden P. Gulidmus de
Leeuw, en P.Cornelius Duyft ( defen van Delft, den dien
van Dordrecht gheboren ) wicrdender in't iaer 1591. door
verfcheyden weghen henen ghefonden. Gulidmus had

gheboodt den

Paus

aen

.

de

fijnen voetquadijck buyten de paelen van Antwerpen
gheltck, als hy inde handen van een deel ftraet-fehenders
viel, die hem uyrghefchudt en van alles berooft hebben
de foo langh achter aen eens peerdts fleert ghebonden cn
ghefleypt hebben, dat fy hem heel ghewondt en mifmaeckt ouer doodr licten ligghen. Niet veel bete r en voer
P.Duyft: 'tfeheen dat den duyuel d'oorloghe die hy op fij
nen hals
fagh aenkomen, in defe twee leydtf mannen ftutdie beyde ten wilde;
dan, te vergheefs. Sy gheraeckten beydegacder
,

,

*'

?°ff

mc„t

tnver-

deyien

Dordrecht , hoe wel foo onthadeweyt, dat Gulidmus
fijns moeders deure voor eenen bedelaer foude verfonden zijn gheweeft, en hadde hy aen haer gheene
kennilfe ghedaen, dat hy kindt vanden huyfe was. Sijnen
ijuer en liet hem niet langher ruiten, dan de lichaemelijcke
■ghefondtheyt en vereyfehte. Hy begonft terftondt te predicken,en fijne landtf ghenoten, die middderrijdrin traencn
vloeyden, in't oudt ghelooue teverftercken. Van hier
verdcylden hen defe twee, volghens d'orden van hunnen
Ouerften, in verfcheyden gheweften. Gulidmus gingh het
Stift van Vtrecht , Ouer-Iiffel, Ghelder-landt, aide in fonderheyt de Veluwc ende de Betuwe ( die't niet flecht vail
doen en hadden) met een' Apoftolifehc neerftigheyt bearbeyden. Cornelius begaf fich nae Delft, om van daer Alcmacr
Hoorn , Enckhuyfen , Haerhm Lcyden, Amfterte

van

,

,

dam, 'sGrauen-hagde, Rotterdam, Schiedam, Dordrecht,
cn,
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fijne preghcfeydt,
dikatiente doorloopcn. Soo onvcrnepcn was hun vierigh
herte j iae fouden al voordcr in Zcclandt inghcdronghcn
hebben cn hadden d'Engcllchc garnifocnen de hauens
foo nauw teghen d'inkomftc vande Priefters niet befet
ghehadt die euen-wd noch al eens uytgheftrcken zijn
gheweeft, omdc weynighc Catholijckcn aldacr te gaen
helpen. By defe foo den oogft voor foo luttel werck-lic- hJL
cn,

met een

mct

,

,

..

,

,

den

groot was, wierdter 'siaers daer nae P. loannes Bargius den derden, aide langh daer nae P. Adrianus Arborcus, Oucrften vande Miflic, ghefonden. Hier haddy mi
ghelijck de vier Euangehftcn van hun vader-landr, wantfe
allegader Hollanders waeren: die fich ouer al verfprcyd- Ezechden gaende cn Tvedcrom keerende inde ghtlijcktntjfe man ttntn
fcb'ijncndtn blukstm. Doch ten lccdt als niet nae de komfte
van Arboreus, dat
P.Bargius mer vele fchoouen van fielen,
en Weft-Vrieflandt
Ooft
fbnderlingh uyt
gheladen ten
hemel voer; in wiens plaetfe nae der handt P. Nicolaus
Romauisquam, hoe weleyghenthjck tot by ftandt vande
Zeeuwcn.
Defe dan hebben eerft het ijs ghebroken aide den
wegh aen vele limine mede-ghefellen, tot filigheyt van
ontdbaere fielen, ghebaent, der welcker fommighe fchenen tot inden
uytetften ouderdom van Godt bewaert tc
zijn, om vande Societeyt (als ofse die foo langh ghcwacht hadden ) gheholpen te worden. Een oudt wijf van •<*«»hondcrt iaeren bleef, teghen 'tvonnilfe vande
leuen, tot datfe van onfen Pater bcter onderricht, dc kctte- bekeerije en terftondt het lcucn veil iet. Dcfghehjcks ghebeur-''"'^"'de t aen ccn oudt man van
tachtcntigh iaeren, die niet
fterucn en konde, voor hy cn hadde iemandt vande Socie
teyt ghefproken, die hem in't waer ghelooue ondcrwees,
Ffft
en
tc

,

,

,

Medicijiien,^?^-
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den hemel fondt. P. Gulidmus hadde fich algaaide vergrepen , en was by gheluck oft ongheluck in ecu
Mcnnilten huys ghcraecktjdanghebiuyckte foo wel fij
nen
mif-gangh, dat hy den Her-doopcr met vrouwe en
kinders op den rechten wcgh braght. P.Marcus vanden
Timpel wierdt van iemandt by eenen libertijnfchcn, oft
( foo dit volck fich noemt ) vry-gheeftighen edel-man ghe
roepen, die'r al vele (ghelijck doch die van fulcken
niet licht om te fetten enzim) van fijne goede vermaenders afghefehaft en vruchtcloos doorghefonden hadde^
maer
hy heeft hem foo wetcn te raccken, dat hy fich aen
fijne redenen ouergaf, cn met verwonderinge van de heele
ghebuerte goedt Catholijck ftierf. Van ghehjekenghebeurdc'r aen eenen anderen te Lcyden,die noch foo ved gheluckigher was , dar hem by dc gefondtheyt der fide de lichaeinclijcke oock, als eene toc-ghiftc, ghefelioncken wierdt.
Dan wat willen wy mct ouertoligheyt vande befondere bekceringhen den Lefer moeyelijek vallcn, daerder
ten minften alle iaeren wd acht hondert, laetftmaej oock
bouen de twee hondert, op weynigh daghen tijdts, door
eenen Prieftcr
ghefchiedt zijn i Dit feurde den kettercn
van't beghinfel onfer komfte, inder voeghen,datfe een verbodt teghen alle Catholijcke vergaderinghen en dienftcn
PUckae- hcten
uytgaen : waer in foo hen docht dat de Iefuiten
'en nae

flagh

men

ten

de

lejm-

ten.

lielmm

nocn mec

befchcydclijck
ghenoegh uytghedruckt en wac>.
J

o

.

ten, maecktenie

.

O

een nieuw in tiaer

Jo

1596. eyghenthjck tot
onfen laftjteghai alle de ghene die ons fouden derren herbcrghen , oft ccnighfins in hunne huyfen ontfanghen. Dc
beloften, die'r voor den aenbrengher byftonden, ende dc
bitterheyt vande Predikanten,hebben vele Patres in lijden
ghebraght, nacmenthjek den eerften grondt- ftcen van de^ Miflie P.Gulictmuni de Lceuw , diefe eens te Dockum,
aide
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ende andcrmacl te Lecwacrdenghevanghen hebben; doch w*»r«
beyde ley fen voor ranfben ( dat Godt aende Catholijcke°/;fM)
wcl-docnders mildelijck bctaclde) los ghelacten In den
feluen ftrickviel P. Cornelius tc Delft; danhy wierdt dae- ,„fghe~.
dclijck wederom vanden Schout 0111 fijne krachtighe wel- fytki
fprekentheyt ontflaghen 'tSchijnt dat Godt defe fijne n^"
dienaers, als tweclinghen , met een ghelijck leuen en fteruen heeft willen verccren. Ghclijckerhandt zijnfe in Hollandt ghekomen , ghelijckerhandt hebbenfe den tijdt van
twintigh iaeren aldaer ghcarbeydt, ghelijckerhandt zijnfe
in een iaer, rijck van verdienften gheftoruen , ghelijcker
handt nae hunne doodt, met eenen roem van heyligheyt
cn bouen-natuerlijcke wercken vermaert
gheweeft.
*"****"
Op fulcke fondamenten wat konde daer anders als
kerckers en boeyen voor de nae-komelinghen volghen? ^eru
Amfterdam, Gouwe, Leydcn, den Hage,ende andere fte
den wcten daer af te fpreken , hoe dat eenen Wouters, Makeblijde , Borluyt Tack, de Grccf, Wencom ghevaeren
zijn. loannes Vitingus fat in Vrieflandt feuen maenden,
nae dat
hy van fijnen eyghen difcipel verraden was : fijne
boeyen die hy in't aendoen kuflc, wierdai van eenen Cathohjek voor groot ghcldt inghekocht : foo loffelijck was
de mare van fijne deughtfacmheyt,ende den ijuer, mct den
welcken hy als eenen anderen Paulus, verfcheyden ketters
gheducrende fijne fwaere ghevanghenilfe ( van de welcke
hy niet cn focht verloft te worden ) tot de waerheyt bekeerde
Van meerdere wcerde zijn de boeyen met de
welcke fy dien onbefchaemelijckai werck-man, en ghetrouwen dienaer Godts P.Petrum Maillart, nu
onlanghs
oucrleden , foo onghaiadighlijck ghevetert hebben , dat
hem vijfthien iaeren langh fijne wonden tot inde doodt
toe
verfwocren.Wy wetoi het danck aen de faechtmoedige
F ff f i
Woor.

.

,

,

,

,

.

,

.
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doorde
Woordcii-dieiiaers,datfc hunne galle met foodanighe knet""erj uelinghen teghen ons uytfpouwen. Dan ons iammert datPredt- ter foo vele fielen by verkort, en dc Staeten der Vereenightauten. Je landen (bo door
vertwijfelt worden, datfe om 'tgheianvan een deel onghefoutc tonghen, den vrijdom van
ghel
confeientie ( diefe oock andcrflins

aen

Ioden felue

mct

openbaete oefteninghen toelacten ) aende Catholijckcn
alleenhjck benemen. Men moght wel in't beghinfel van
de turbelen teghen de Spaenfche Inquifitic kraeyen, alfmen
ergher met fijne patrioten ende de Iefuiren wilde leuen,
om datfe het oudt
ghelooue teghen der nieuw-ghefinder
leeringhe houden ftaen. Maer dc kloecke Bchjderscn foec
ken niet datmen deernifle mct hen hebbe : te meer om dat
Godt onder- tulfehen metworiderheden verklaerr,hoeaenT.cieue ghenaem hem hunnen arbeydt is. P.Francifeus van Ckue
oner dooi
[jg^ te Hoorn kranck van eene doodtlijcke ficckte; de Ca"vor'dt tholijckcn wenfehten wel hunnen goeden herder om veel
by ■z/wf-gheldts tebehouden, dan daer was een koftdijeker ofFeranfle ( f°oc fcheen )van doen om hem te verbidden. Ecu
gj
feker
vrouw-meiifch prcfenteert haer aen Godt, als een
verbsden.
wilfelingh , om te lterucn indien den Pater magh bekomen; en wordt verhooi t. Op ftaenden voet,als of de fieckte
ouerghefet waere, beghint de vrouwe te q.uelen , ende
den Pater te ghenefen, gaende in defer voeghen altoos ghe,

lijck-maetigh voort
Wondcrbaere

ghejehte-

demjfe

te

Rotter■""'

,

den

eenen

nae

fijne ghelondtheyt,

d'andere nae haere doot: tot dat eyndehjck op den feluen
tijdt defe ftierf, en dien volkomenhjck ghenas.
Alfoo wonderhjek is't, dat niet aen eenen P.Romms alfeen.maeracn
fijn' heele vcrgaderinge teRotterdam gebcur-.
JT~
.

>

p

,

r i

■

l

de. Ueii Sellout verralch te hem fchier aenden

•

I

•

■

autacr,gelijc-

ke-welontquamhy'tnodi,terwijlemenden feluen onder-.
hid mct praeten Daer was eenen uytgangh achter op't.
.

waetcr.
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hem quam aenghefoo veel volcks ah dien

tot

defen fpringht hy mct
draghen konde, en fet ouer. Die'r oucrghebleuen waeren,
ftonden alioo bcladen, als wel d'andere verbhjdt ; te meer
:

in

dat fidi niemandt en derrede vcrftoutcn om den boot
brenghen uyt vreefe van inde klippe te vallen; dus
kecit den boot andcrwerf en dcrdcmacl van felfs, fonder
iemandts beltier, tot datfe allegader ouerghefchcept wier
den, en niemandt in dc brcucke en viel. Beter fal ick fegghen, oft ergher, voet den Schout van Delft , met P. Ludouicus Makeblijdc. Nauwclijck hadde hy hem ghevanghen, of hy wierdt foo onghepaeyigh ontftclt, dat hem de
Doctoral het leuen ontfeyden ; maer foo den Pater daer
om

aen te

,

by ghekomen zijnde,een vicrigh ghebedt ouer hem fprack,
quam hy terftondt tot fy feluen, en wierdt ghenefen. Met
dierghehjeke muntcbetaelen dc Catholijcken, en wreken

de Iefuiten hun leedt.
Meer fouden wy van defe Miflie fegghen, hoe en waerfe
verfpreydt zijn, die defe kudde voeden en bewaeren ; dan
de Geufen foudent mercken.

jr. 11.

Vande

Mifie

naet

legher.
vande atendts
; en al dat

feght fpreucks-ghewijfe,watter
komt,
MEN
'thooghlte vlieghen
is,
muyfen.
dat wilt om
van derkatten aerdt
dat wilt altoos
der is't dan, dat de Societeyt den
ktijgh
cenen

krijghf-man voonkomt ?

Wat

won

volght, die van
Nae dat P .Thomas Sailly

uyt Mofcouien, daer hy dry iaeren langh kloeckclijck met
P. PoiTeuinus ghearbeydt hadde, nae Nederlandt met brie
uen van

\

Sigifmundus Coningh

Polcn aenden Prince
Ffff 3
van

van

>'«»te

'•'**
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was; heeft hem defen
koos en mede
biechtvadcr
behett,
hy
wordt nam tot ane
fonder
den
feluen
tot de doodt
campagnen
en konde anders niet als eene
toe tc verlaeten.
Dit
groote
older
vanden
de houelinghcn en officieren van't leaenfienlijckhcyt
by
'Prmce
g|ier aen p Thomas gheuai: de welcke foofe daeghelijcks
nochaennam door de maiighte vande Heeren,die de Prin
„t
ce hier in
volghdeu,cndc de goedthcrtigheyt der foldaeten,
die hy in alle perijckelen en fiecktcn nae vermoghen byftondt; foo wierdt hem allenghskens onmoghelijck den
dhethcr-^3-^- dlecn tc draegheii Ouerfulcles beghint met den
Prince van hulpe tehandden, den welcken de felue niet
miffie,
alleen terftondt toegheftaen,maer ernftelijck oock verfocht
van

Parme in't iaer

<?.Sailly alfoo

dat

ghekeert

1586.

hem

voor

,

,

.

heeft.

Hier hebdy nu den aenvangh van defe Miflie , tot de
welcke op dit verfoeck van ilonden aen twaelf vande
klocckfte Patres (die mede wetenfehap van verfcheyden
tadai hadden) met noch andere twaelf gheenePriefters,ten
deel vande Societeyt zijnde, ten deel nae de felue ftaende,
ghefonden wierden. Den Prince oiitfonghfe allegader in
fijne familie, tot datfe tc boeck gheftek fouden worden,
om eene
ghefette aelmocflc tot hun onderhoudt vanden
Coningh te gcnietai.Van dien tijdt af,tot op den dagh van
heden toe volghen wy 'tlegher, niet uyt baetfoeckelijckheyt
( als fommighe onghefinde vermoeyen ) maer alleen om de
fielen van't krijghf-volck,ruffchen de daghelijckfehc perijc
kelen teghen den helfchen vijandt ter fachgheyt te wapenen , 0111 alfoo met eene
goede confeientie te ftetckcr te
de
ghen lichaemelijckc vijanden te vechten, aide de doodt
met eenen
onbefwijckelijckcn moedt te verwachtcn. Want
buyten defe wat anderen buyt ilfer doch voor ons, als

hongher, dorft, onghemack, ltanck, vuyligheyt, fieckte,
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haelcn ? P.Thomas krccgh de pefte kfijghtete
als hy d'acrmc foldaeten die daer mede bevanghen waeren, P'fteinde baracken by Burick ghingh dienen, cn quam foo ver
re dat hem dc Medicijns het leuen
ontgauen ; doch door
L.
eenebdoftc aen Onfe
Vrouwe ghedaen ontquam hy dc
cn
fich
met
de bewondc fcercn nae Zutdoodt, fpocddc
tot den Prince: die aldaermct het ontfet
befigh, fien
phen
de den Pater aenkomen, fchict hem toe met blijdfchap,
cn
feght: Komt aen P.Thoma, ende ftaet my by, of my iet
iae de doodt felue

te

mcnfchelijcks ouerquame , ter wijle wy voor de H. Kerc
ke gaen vechtcn. Dit waeren dc proef-ftucken van onfen
nieuwen foldaet.
hafeert liepen fijne medeghefellen in verende bdeghcringhen. 'tWas eenen hertochten
feheyden
denvorit als den Prince in't iaer 1591. 'tbelegh van Rouauen
ghingh lichten, de tenten wierden dickwils inden
fneeuw nedergheflaghen , het eten ontbrack, de leden verftijfden van d'onghenadige koude^cn euen-wel moeltmcn
voort met het leghcr. Door onghemack dan ende ghebreck vielender vele van d'onfe in fwacre ficckten eenen
hacldedet oock de doodt, die op cenen amonitie-waghav
onder den blaeuwcn hemel uyt een verkiklt Iichaem aen
Godt fijnen vferighen gheeft gaf.
'tiaer daer nae, als Graeue Maurits Steenwijckbenauwde, heeft fich P. Henricus Samerius in duyfent perijckelen
daer binnen ghevonden. Den Gouuerncur vande ftadt La-drbeydt
Cocquelle, die'r een van d'onfe tot hulpe derfoldaten vcr-1"^™^
focht hadde, fiende dat hem defen Pater toeghcfonden'P.^wfwierdt, was feer verblijdt; uyt reden, dat hy om fij,near""-

Ghelijcken

,

ijuer cn langh-bekende ghedienftighcyt veel

vcrmoght.

'tWclck

fy

fijn volck
ghetoont hebben,
fwaercn ftorm, dacrdcx wel
op

oock metterdaedt

niet alleen in'tafflaen vandai

twee

6oo
twee
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duyfent vanden vijandt bleef (gheduerelideden

welc

ken hy ouer al by was, aide den moedt aende vechtende,
aide de heylighe Sacramenten aende vallende gaf) maer
oock in't ouergaen : want foo Mauritius voor een punt

capitulatic befprack, datmen hem den Iefuit foude
hy hadde verftaen dat het garnifoen op
malckanderen
woordt
fijn
ghetrouwigheyt bclooft hadde,
vartden uyterften noodt t'ondciitaeti; t'famen oock, dat hy
plichtigh foude gheweeft hebben in eenigh vcrraedt vart
Engclandti hoe wel ditlaetllc valfeh was) hebben fy defe
conditie glat afghdlaghen, ai ghefeydt, datfe met hunnen
vande

in handen itellen (

Patct fouden leuen

ileruen. DusmoefteMauritius wijcken,en fijn befpreeck afgaen,uyt vreefe dat hem den Iefuit
met defe
onbefuyfdc gaften noch eens foo veel bloedts
koftcn foude, aider alreede vergoten was.
Inden tochr, die den Graue van Fuentes in't iaer 5>f- nae
<P. A/ontonus
de doodt vanden Archshertoghe Erneftus in Vranckrijck
'
vJZ dede, bleef P.Nicolaus Montanus doodr, diemen den Apomoordt, ftel vandeBourgoignons noemde,nae dat hy met vele wonden dootfehoten endoorkerft was. Den biechtvader vanP. Cri- den Graue P. Antonius
Crifpus , als hy voor Camcrijck
mcz^e foldactenf ghelijck hy altoos plagh) de trenchcen'
efa!"
opliep,krcegh eenen fcheut inde borfhwaer van ouer doodt
in't quartier ghebraght zijnde, behiel ghdijcke-wel noch
eens fijn leuen, 'twelck hem luttel iaeren te voren ( als
hy
uyt de feheeps-armade teghen Engelandt op een planckc
met eenen
mede-ghefel alleen op de kufte van Vlaendcren
•quam aenghedrcuen ) ten dien eynde van Godt feheen verlenghtte wefen, om dat hy't vele iaeren in defe foo fwaerc
Mi (fie foude befteden.
Ofd'onfe inden bloedigen veldt-flagh van Nieuwpoort
meer
moeyte ghedaen hebben om dc fielen te helpen,
als
en

•
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als wel moedt aende foldaeten ghegheuen, om klocckelijck
vechtcn, daer foude men met reden moghen aen twijfelen. Niet en hebbenfe nae ghclacten , foo langh alffer eeni
ghe hope was van te wederftaen, om de vlucht tc ftutten;
dan nute laet zijnde,als elck nae een goedt uytkomenfagh,
bleuen fy euen-wel het veldt houden, om der ghequetlter
biechten te hooten. Hier door den vijandt als gheterghr, fee
daer op aen, ende achtcihaclter dry vanden hoop P. Petrum
Bufehnum,P. Laurentium Euerardi,en P.Othonem Campen fern, de relic ontliep't. Bufelinus als hy fich niet voor p.snfe,
foldaet, maer foldaeten- herder openthjek uytgaf, wierdt '»"«
met twee looden doorfchoten : dan foo
hy hier van op ^"rfc1"*
noch
niet
en
itaenden voet
ftierf, kroop hy op handen en
voeten by de fteruende foldaeten, en gaf hen d'abfolutie,
tot dat hem
eyndelijck het bloedt begaf , om 'tkleedt fijner
fiele in dat van't Lammekcn,inet hope van der Martelaeren
krans re walfehen. Euerardi voor eenen Iefuit vande q>. £„f.
ouerloopers bekent , ontfingh dies te meer wonden , hoe *****
defen naem doch haetelijcker aende Caluiniften is. Camf"~
iaii
pen/is met
penhs, die biechtvader vanden A rchs hertoghe Erneftus vele wo.
te

,

e"

'

i

n

gheweeft hadde, ter wijle hy met eenen ghequetften opr &<nghedoodt:
?/-i
1
1
i&ni
iijnefchouderendoorloopt, om dien het leuen te bewae
'

J

i

•

i

fijne. Men heeft de lichaemen naemaels
foo doorhouwen aide doorhackelt ghevonden , dat het
een
uyt het ander niet en konde onderkent worden.
Het dry-iaerigh belegh van Ooftende heeft onfen arbeydt

ren, verlieft het

vele

perijckelen niet alleen befwaert, maer oock verlenght, feiu*'*
daer zijnder fommighe vande pefte, andere vande vijandt- fj"
fchekoghels wegh ghenomen. Onder defe was P. Spiker- Ooftende,
man, die met fijnen ijuer den naem vanden Duytfehcn p.spiApoftcl verdicnt hadde, mits hy alleen voor Ooftende nicer ksrma»
en

'

als acht hondert Hoogh-duytfehen ( waer onder oock eeni-

Gggg

Yofdt'

ghe ghcfcbctc.
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waeren) vande ketterije tot
Kercke
Sen fehoot vande heylighe
ghebraght hadde. 'tis.
ende
iieckten
onghemacken defe yerongheloouehjck wat
waer door ghelijck
veroorfaeckte
,
drietighe bdegheringhe
alfoo oock de vruchten
,
menfghvuldigher
Verfehey- ouervloedigher aen quamen. Doch de ghefonde wierden
niet min beforght als de fiecke : want daer wierden vcr"Ttle. fcheyden deuotien tot verweckfel vande godtfdienftigheyt
gher
yfa fegher ingheftelt. Eene was, datmen het H.Sacramcnt
&$*• met
licht ende eerbiedinghe nae de fiecke

ghe Capiteynen

en

Colonelfen

onfenDaerbeydt

fftifttc-

m-

behoorfijek

datmen daeghelijcks op ghefette uren
Miffe voor de foldaeten dedejde derde,datmen 'smorghens,.
'snoenens en 'sauents met het trompet ouer al ghelijck een
tcecken vande bede-klock gaf ; de vierde, datter altoos in
onfe tente licht bernde voor een Markn-beeldt, daer eer*
ieghelijck fijn gebedt by daghe cn by nachte quam fprekeiu
Ende meer andere dier ghelijcke dfemen in volghende
tijden tot den aenvangh van 'twadf-iaetigh beftandt aL
mede onderhouden heeft.

droegh; d'andere,

,

,

De

Mif-

jjevvordt
tinder—

werf
h,v'-

l-'£h,:

Dit in't iaer
i

-

c?

t

neghen verkondight zijnde,hebbender fom-

aKUW-roeoahe gheeften hun onrufte teghen defe
w

c1

c»

•

.

j

Millie ghekeert, om aenden Coningh wijs te maken dat
ende
hyfe, als nu onnut ende oiinodigh foude afdancken
aende
was
toe
die'r
betaelinghe
d'aclmoefle
ghefehickt
van too vele foldaetai ouetdtaeghen.
Sy en hiekn met op,
met vrijuenoi fchrijuen, voor ende al eer den Coningh op
het berccht vanden Marquis Spinola fijne miltheyt be,

,

,

nu,
vcftighde, met uytdruckelijcke ordinantie, dannen en fou
noch immermeer voortaen in dit ftuck moeyelijck
de vallen, maer de ghewoonhjeke aelmocffe veyligher cn
akoos
veerdigher beraelen. Dan,ghelijck den onwille doch
foldaeten
de
teghen
fwaerrgheyt baert,foohceft hy hieruyt
ons

ons

'

t
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opghcruydt als of hunne betaelinghc , om ons te voldocn , wedcthoudcn wierdc: waer op ccnighen tijdt langh
groote blaeme teghen de Patres ontftaen is ; doch defe
wolcken vcrfchouen haeft door't licht der waerheyt,
'twelck hemneffens onfe onnoofclheyt quam verfchijnem
Soo ghinghcnfe dan voorts inde ghewoonlijcke ghedienftigheytjdiefe foo binnen 'slandts gheducrende den treucs aende
garnifbenen, als buyten de prouincien teWefcl
aide in Paltslandtaen het knjghf-volck betoonden. Met haeren
den uytgangh van't beftandt begonft wederom hunnen arbtydt
arbeyt met meerdere perijckelcn aen te gaen. Wat en
ons

,

hebbenfe

^/c„^

niet in't

ongheluckigh belcgh van Berghen op
Zoom ghcleden, iae wat niet ghedaen?
P. Gulidmus Buuet nae het fpringhen vail eene mijne Lof
(die hem fijnen hoct wegh ghenomen, aide 'taenficht met P-Bl""t
het heel Iichaem met aerde ouerftroyt hadde ) bleef niet
alleen onverfaeft bloodt teghen den vijandt met fijn ktuys
flaen, maet ioegh het hertewederom in't lijf aende vluchtighe foldaeten als hyfe en met woorden moedt gaf, en
met defchouderdi
gelaeden voor aen ghingh, om de nieu
re
we
borftwey teghen de mijne op te worpen. Men heeft
hem dien dagh bedanckt, dat hy d'eete van des Coninghs
wapenen bewaert hadde. Hy was een onvermoeyehjck
werck-man, aen groot en kleyn, om fijne ghedienftigheyt
cn
forghe voor d'acrmc weduwen ende weefen ( wdckejt
vader hy ghenoemt wierdt) al om bekent. Den Prince
Cardinael, die hem onder-tulTchcn by fieckte van fijnen
biechtvader in't legher tot de biechte ghebruyckte,bedroefde fich ouer fijne doodt, en gaf meer als eens
ghetuyghe
nifle, dat de Societeyt veel, maer 'sConinghs legher iioch
van

,

meer, in P.Buuet verloren hadde.
trus

Eulaert,die inden

flagh van

Alfoo klocck was P. PeFleru met cenen karabij ncr

Gggg

i

in

*an T<

£wW''

fj04
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ende

fijn eyghen
fijne wanghe ghefchoten,
derghequetftcr foldaeten bloedt oucrgoten, bleef niet te min volflandighin fijnen dienft, loopende ouer al omde vallcnde
te
helpen. Met den feluen moedt heeft fich P. Hermannus
Hugo inde Veluwe vertoont, daerhy oock door onghemack ende aermoede met gheduerigen arbeydt vermenght,
neffens eenen anderen Pater de fieckte hadde, waer vanfe
beydegader ftieruen.
Tot noch toe ende een iaer, twee oft dry daer nae wae
ren
wy alleen in't leghet teghen den Hollander befigh: 'tiaer
vijf-en-dertigh,ak ons den Franf-mairop den hals drongh,
heeft den arbeydt met de vruchten verdobbelt. Niemandt
in

Hugo.

DER

met

,

'Den

■r

ar-

.

vvorae

verdobbelt by

fehtilt

vm

fijn

H'aghcyt

fe/t

foude fich konnen verbeelden den ouergrooten laft, die
wy omtrent Schencke-fdians ter oorfake van t groot ghetal
der fiecke ghedraghen hebben: 'tquam al op de Societeyt
aeu." waerom oock dai Prince Cardinael fijn'
apoteke ten
beften gaf,en daghelijcks fijnen aelmoeffenier t'onfen fondt
om te vetnemen nae dc krancke , met laft van aelmoeffen
daer voor in der Paters handen te laeten. Sy befochten de
fiecke , fy diendenfe , fy hoorden hunne biechten , fy gauenfe hun Kercken-rechten , fy floten hen
d'ooghen, fy
maeckten de putten,fy droeghenfe op hunne fchouderen nae
'tgraf , onder-tulfehen tot twintigh feffens: inder vocghen
dat fijne Hoogheyt ouer fulck eene lichaemelijckeen gheeen

i

i

-

1

r

»

11

•

%

ftdijcke bermhertigheyt verbaeft ftaende, feydemenighopentlijck, dat hy fulcks noyt ghefien en hadde,
cn dies
volghende de Societeyt niet ghenoeghfam en kon
de prijfen. Omtrent den feluen tijdt en plaetfe ftieruen
weruen

den Herroghe 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
gader hunnen gheeft tuflchen onfe armen gauen, en verhkider-
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hinderden nochtans in't minfte niet dc

ghewoonlijckc ghedicnlligheyt cn liefde tot dc ghemcyne foldaeten.
Alfoo herdt ghingh het aen omtrent S. Omcr, bchoude-

<e

s- °-

lijckdat de fiecktcn van onfen kant wat minder, als demer'
penjckelen waeren: uyt welcke reden dc deuotie oock
buyten ghewoontcin't legher foo grocyde, datter dacghelijcks bouen de duyfent krijghf-heden ter rafel des Heeren

ghinghen. Tc Calloo waeren wy dagh en nacht inde trencheen by defoldaten, om de felue, in gheval van noodt, by
tcllaen, en tot d'eeuwigheyt te bereyden. Welcke liefde
alfoo wel de Hollanders als d'onfe t'Antwerpen gheproeft
hebben, als wy die neffens andere Religieufen ghehjekchenlieden, door de bewefene
bermhertigheyt beweeght zijnde, tot ons Cathohjck ghe

lijck dienden,

en

vele

van

looue btaghten.

Eene merckelijcke fake ghebeurde'r dies aaigaende te
Bethunen: daer lagh cenen herdtneckighen Hugenot in't
gaft-huys feer kranck, vanden rooden loop: om wiais fiele
te winncn den Pater
gheene mocytc en fpaerde, gheene
moghelijcke ghedienftigheyt onder fich en het.Hy vraeght
hem of hy nietvan doen en hadde;Stroo,feydeden fiecken:
'twelck hem terftondt ghebraght wierdt. Niet anders?
iae een fop van rooden wijn met wat fuycker :
fy ghewordt
hem daedelijck. Niet meet? Anders met als het Cathohjck
ghelooue, andwoordde hy: want 'ten kan anders niet zijn,
of de waere
Religie ilfer, daer fulcke liefde bevonden
onfe
Minifters en fouden fulcks niet doen. Dus
wordt,
ftierf hy weynighe
daeghen daer nae,vanallc Sacramentcn
derH. Kercke behoorlijck voorfien.
Ick en vonde gheen
eyndc, dat ick maer eens in 'tbefonder verhael van dierghehjeke wercken 1 11 quamc; 'tis my
ghenoegh dat ick mijn voomemen hier magh uytvoercn,

Gggg

3

en

te

Calloo.
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en bewijfen,hoe fwaer defeMiflie isdnde welcke niet anders
als hongher en kommer van aermoede,vuyligheyt en flanck
van fiecke en doode lichaemen , koude en hitte, reghen cn
windt vande d'ongheftehheytdes liemels,kranckheden van
onghemack ende arbeydt , ten laetften de doodt felue nu
vanden vijandt, dan vande pefte, ende andere legher-fieckten te verwachtcn is.Heele maendai niet
uyt fijne kleederen
en
hemel
blaeuwen
koude
den
op
tcgaen,onder
voghtighe
aerde te flaepen, befchimmelt en vermuft broodt t'eten,
troebel ende onghefondt water te drincken,van ghewormte fchier te leuen , met rouw ende
ongodtlijck volck om te
gaen;datzijn hier onfe daghelijckfche raiten.Dan wy ghetrooften ons dit al , om de liefde vanden ghenen die ons tot
de doodt toe bemindt heeft, en ghdijckelijck voor alle fie
len ghefloruen is.
Voorwaer den Marquis de Aytona achtede defe Millie
Lof van
dejeMif- Douen al datter
loffelijck in 'sConinghs legher te vinden
was: want foo het eens
gheviel, dattet iemandt in fijne tevry wat mondigh tot lof vande Holmdtfehe krijghs-orden , betaelinghe, ende rappigheyt
fprack: Onfe vijanden moghen hebben, feyde hy, wat fy
willen, fy en hebben gheene Iefuiten in hunnen legher:foo
langh als defe godtvruchtighe Millie ftaai fal, fullen oock
de Catholijcke wapenai van Godt ghebenedijdt worden.
Van't felue ghevoelen moeft wel wefen den Prince Cardi
nael, als hy ons tot fchaemroodigheyt toe prees, aide in't
bywefen van fijnen edeldom en Colonellen ouer den goe
den dienft bedanckte, die wy in't legher ghetrouwelijck
ghedaen hadden. Doch defe ghetuygheniffen, miflchien
uyt jonfte bouen onfe vcrdienften ghefproken moeten ons
meer tot eenen
prickel van kloeckmocdigheyt, als tot eenen
windt van ijdele laet-dunckenheyt dienen , om naeft Godt
de

f;hcnwoordighcyt

,
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beghin der Societeyt heeft haeren ijuer ghe- f**
toont,dattet gheene wateten foo onftuymigh cn zijn, heeft de

Va

n't

die dc liefde der fielen konnen ouervallen. P. Laines was Socteteyt
den eerften, die van Martinus de Carnoza verghefelfehapt,
met de vlote vanden ViceRoy van Sicilien loannes Vega yioghm.
dit woelt element invoei , om de mattoofen ende de fol
daeten by te ftaen. Sijn goedt exempel hebben naemaels
P.Hieronymus Natalis,en P.Ifidorus Bellinus in iaer 1 5 5 1.
als den feluen Vega
ghevolght
teghen de Turcken rrock,r
r
00
©
o
maer onder
weghen doortempeelt acht galeyen verloos,
in welcker eene P.Ifidorus met al watter in was, vergingh. <7'- Jftd°Ende dit isd*eerfte offerande diemen weet van d'onfe dat r'f "Jef~
ariilCKt,
inde Millie vande fchepen, in't mkkfen vande zee, 'tvier
ghevonden heeft ; daer hy van foude ende in't water bran
den , ende inden brandt vetdrincken. Noch erger voer de
vlote van't iaer feftigh , onder het bdeydt vanden ViceRoy loannes Cerda : wantfe wierdt heel vande Tutcken
verflaghen , doch fonder eenigh verlies van onfe Patres, die /""?*™
hunner fes onder d'ouerigheydt van P. Antonius Vinck,
"/een
Nederlandcr,doorenckelevoor(ichtigheydt Godts alle- r-ackel
gaderin een groot ooilogh-fchipwaeren,daermen de fiecke ™ndcn
'
in beforghde : want foo den vijandt nu mceftcr was, heeft
fich dit fehip alleen , mct luttel mannen , eerft twee urcn
langh teghen feuen , daer nae teghen fefthicn , ten laetlten

jffi^'f-

,

',

teghen
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( den firijdt in alles om
foo
trent fes uten duetende )
vtomelijck gheweert dat het
Sicilien
in
ingcloopcn en behouden gheweeft is.
eyndehjck
*ehtver-indc groote armaedc van Spaignen teghen Engdandt,
daer net al mecle deerlijck afliep, verdronckender acht van
older d'onfe, twee ontquamcn't op een plancke, als elders bouen
E»iJ- ghefeydt is. Gheene reyfe walfer fchierdevan d'onfe ghedaen,
hadden de doodt , oft immers
of
perijckelen der fel-

teghen feuen-en- twintigh galeyen

,

fnde'r

fy

uer,

uytgheftaen.

Dit euen- wel niet onvermindert, hebben wy defen Lift,
niet voor eenen tocht oft twee , maer voor altoos fonder
( dat wy immers weten ) van eenighe andere

voorgangh

Prouincien der Societeyt , d'eerftc van al te Duynkercke
niet
Beghin- aenveert. Voor alle des Coninghs fchepen en wafler
Wat foude defen onfeien van meer a|s eenen Spaenfehen
welcker taele felue hy niet
der de Nedeilanders

Capdlaen.

d$,tif-

uytrechten,
en verftondt? cn nochtans ( ghelijck de hauen fterck altoos
/•e,
vande Hollanders befetwas) liepenfe noyt zee-waerts in
fonder groot pcrijckelvan met den vijandt te flaen : waer
toefe dickwils nae langhducrighe dronckenfehap en ontucht foo onbereydt te fchepe ghinghen,datter fchier nie
mandt op fijne faligheydt en peyfde: ick laete flaen, ghebiecht oft ghecommuniccert foude hebben. Dit verlies
van foo vele fielen ( wantfe bynae daghelijcks flaeghs
alfdoen Admiracl
quamen ) feurde den Marquis Spinola
in't
door den^yanic
zee, ende de doodt van defen Capdlaen (die
dient
waer-nemendc
^"1F" iaer dry- en-twintigh verfcheydde )
,

,

,

mt,

haere

Hoogheydt' d'lnfante

Ifabella aen,

fw«er
die is.

defen laft
fetten : het

de Patres van de Societeyt ouer te
welck alfoo op den clfftcn Nouember van't felue iaer

voortaen

hu

van

ghe-

beurde.
Hoc fwaer defe Miflie is

,

magh

men

eenighlins

uyt
d'om-
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l.uidc hebbenfe
immers ttooft aen malckanderen , hier zijnfe dek op ecu
verfcheyden fehip verdeylt;komttcr perijckcl ( ghelijck het
al menighwerucn ghebeurt is ) fy moeten fonder abfolutic,
oft eenighe Sacramcnten ltcrucn; fy zijn gheduerigh in een
brackc lochr, die'r vclc doet walghcn, in een rouw ghcfelfchap van een deel onbeinocydc gaiten , dagh cn nacht in
onruftc,in gheftadighe penjekekn van onweer oft vanden
vijandt: den welcken alfmen aen booidt komt, niet en is te
ontloopcn. Ick lacte nu ltacn den flcchten koft en dranck,
de vuyligheydt en ltanck der fiecke, dc moeyclijckheydt
van foo vele
onghewaflche monden,daer fchier anders niet
als vloecken cn bannen ende onkuysheydt uyt en komt.
Dan de liefde ouerwinnet al die'r fommighe Patres oock
jnet belofte toeghedreuen heeft, om noyt rouw-koop van
foo goeden werck te hebben- P. Gulidmus Hcrcanus was p.jjercanus
diep in fijn iubilee, als hy defeMiflie mct veelbiddens ver- mbtlaru
en
ten
laetften
focht,
verkreegh.
""et nae
In't

d'omftandighcdcn fpeuren.

legher

tc

,

i

n

1

hen nae't

dickwils

oft

een

,

I

1

Sy verdeylen

twee

1

dry

tot

1

der

r 1

r

1

lomwi)\cn'de fihehunnen laft nemende : hun J""-

ghetal

fchepen

,

is random te gaen , ende elck
fey!
door 'tghebruyck derH.Sacramenten teghen dc perijekelen te v/apenen. In zee gaenfe foo langh ouer en weder
met booten hunne
fchepen befoecken, en de fielen die daer
mede vaeren beforghen, als dewinden dit toelaeten. Sy
maken datmen alle morghen en auendt een ghemeyn ghcbedt fpreke,fy doen verfcheyden fermooncn op lijnen tijdt,
ende daghelijcks Milfe aider gheen tempeeft en is,fy verwecken de matroofen ende foldaeten totde biechte en de
H. Communie, der welcker onder-tuflchen wel hondert
feffens t'onfen Heere gaen , 'twelck fchier voor een mirakel
op zee ghehouden wordt. Doch omttent dc fiecke ende dc
Hhhh
ghe-

werck
een

,

eermen

maeckt,
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ghequetftc is hunne meefte bermhertigheydt te vinden;,
defe ftaenfe foo ghetrouwelijck by,datter by wijle wel dry
op eene reyfe hun leuen inghefchoten hebben. Eenen flier-

feyde laerftmael van eenen Pater die'r in ghebleuen
was, dat hyoofckom thien-dobbele gagic fulcke moeyte
niet en foude aengaen, als dien goeden man ( voor wie hy
alfoo lief fijnen eyghen foon foude verloren hebben) nu
menighen tijdt inden dienft der fieckeghenomen hadde.
Maerncrghens en fchijnt hunne liefde profijtelijcker,aIs
in tempeelt en zee-flaghen;dan verweckenfe ecu ieder tot
beloften en biechten, ende niemandt bykans-en- ghebreeckrer aen fijne behoorlijcke fchuldt in fulcken noodt.
'tGhevfel onlanghs datter een Coninghs galioen,
Pocr.
iKchtighe daer P. Cornelius Syluius op was, by nacht door ftorm
p'.'syi-" acn ^en Hollandtfchen kant quam te berfixn : de doodt,.
hoe wel inde fchroomelijcke duyftemiffe, was klaer voor
mm,
ooghen: daer fiondt een al-ghemeyn ghefchrey op, datmen
bouen al het ghehuylder winden hoorde, niemandt en
wafler fonder mifmoedigheydr, als den Pater alleen. De
fen dan, hoe iongh hy ende de zee oock onghewoon was,
laet fich hooren bouen al, ai feght : Wel aai goede manncn, als het immers aen Godt foo belieft, laet ons vanden
noodt een deughdt maken rmoeten wy fteruen ,dat wy
dan immers onfe traenen uyt een rouwigh herte ouer onman

j>

3.

xi

;>

»
jj
33

ji
»
»
>)
i>

fe fonden

,ende

niet

ouer

het verlies
Laet

van

een

foo kort en

kindevcrganghdijckleu'cnvergieten.
en
ren cn vader-landr vacrai
peyfl alleen op d'eeuwighheydt, die ons aenftaet van een'ure leuens oft twee, mife
fchiai oock maer eenen ooghenblick, hanght onfe falighhcydr, oft verdocmeniffe wat mceidere ghenade konde
Godt in dit gheval doai als dat ghy eenai Priefter
fbudt by v hcbbai ? zijdy Chriftaien, die het eeuwigh
nu vrouwe en

,

r

r

v

,

leuen
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leuen verwacht; foo maeckt

v nu

bcrcydtom

ccne

falighc

itcrucn. Niemandt cn ifler onder den hoop ghe
of
weeft, fy hebben hunne biechte gefproken. 'twelck ghe
daen zijnde , als nu het water hoogher en hoogher quam,
nae dat
hy den kclck aen fijnen ricm ghebonden hadde;
foo neemt hy het crucifix inde handt, toont aen allegader
het beeldt van hunnen Saligh-makcr, van wicn fy korts
daer nae recht oft ghenade hadden t'ontfanghen kufl het
met alle
ootmoedigheydt ende ceibiedinghc, draeghthct
random "tt chip , ende gheeft het aen een ieghelijck tot
cenen laetiten
pandt vande aenftaende falighcydt mede
te kuffen. De zee was nu al ouer d'enckelen , en euen-wel
liep hynoch ouer de gangh-boorden om eenieghclijckcn
moedt te gheuen. Maer als fy nu ouer de knien tot aen
den buyck toe begonft te fwillen , ende d'een en d'ander
fich totfwemmen bereydde ; heeft hyfe befworen foo wie
van alle de doot
ontquam , dat hy te Duynkercke ghekeert
aen foude in onfe kercke
van
ftonden
zijnde
gaen biech
ten endecommuniceren.'tWelck nae datfe
cenparigh aen
veert , ende malckanderen den droeuen adieu
ghegheuen
hadden, k het galioen met het meerder deel ende den Pa
ter mede te
gronde ghegaen. De weynighe die de fchipbreucke ontkomen zijn,hebben hunne belofte vromelijck
ghequeten, aide met tranende ooghen den ijuer en klocckmoedigheydt vanden Pater aen alle man verkondight. Hy
vifchte met eenen treck hondert en denigh fielen die hy
nae den hemel fondt. Was't niet een
goede feude, ende de
pijne weerdt daerom in zee te gaen, iae oock te ftcruen,
om foo vele menfchen het
ecuwigh leuen te beforghen ?
Noch fchroomelijcker ghingh het aen teghen den vijant
in't iaer vier-en-twintigh, daer een (chip fonck, ende den
Pater die een oudt grijs man was mits hy fich te lamdi
Hhhh 2.

-doodt

te

,

,

,

,

by
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by de ghequetfte onderhouden hadde verdroncken fou
de hebben, en hadde fich eenen anderen Pater van't naefte
fehip met een touwe niet af-ghelaten ende hem uyt het
water t'famen ende de doodt ghetrocken. Den Admiraet
van defe vlote gheraeckte onder Engelandt al vechtende
,

,

Pa- in btandt, nae dat den
Capiteyn ende P. Francifcus Braye,
terBmye. j jc
j^y nem (\onc\t ^ beyde met eenen bol vcrfeheurt wae
ren
Niet langh daer nae, al in d'eerfte proef-iaren van
van

.

Millie, wierdter cenen Pater gheduerende het ghevecht, fwaerlijck met een fplinter in fijn hooft ghequetlt:
'twelck euen-wel niet teghenftaende bleef hy fijn volck
foo langh byftaen tot dat hy half befwijekende wegh
defe

,

,

,

ghedraghen

wierdt.

De vruchten die wy hier raepen, zijn de fielen

van onfe
foldaeten en bootf-ghefellen , de welcke voor al beforght
Vmit
worden ; doch het ghebeurt dickwils dat wy aen onfe
vijanden al mede nuttigh zijn, oft met hunne doodt te verbidden, oft met hen tot het eeuwigh leuen te bereyden.
Mer eke- Ter wijle de deerlijcke onbermhertigheydt vande voetUjcke be- fpoelinghe,die den Ftollander eerft begonft hadde,noch in
e
jermg CThebrttyck was, wierdter onder andere eenen oudengriiout man.
faerr, diemen niet en hadde konnen bekeeren , ouer boordt
ghefmackt : den welcken by gheluck een touwe , die't
omtrent den fpieghel van't fehip flingherde, ghevat 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 foude moghen biechten, en Cathohjck fteruen. Hy
wordt dan ettdijcke uren in't waer ghelooue onderwefen en fpreeckt de biechte van fijn heel leuen. Nae de
welcke als onfen Pater hem focht te verbidden, ende den

p-rucbten

,

Capi-
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uyt ktacht van fijn' orden wcygherigh moeft
oudai man : 'tKomt my nu ghelijck uyt,
als ick maer
Cathohjck en ben,oft leuen oft fterucn. Worpt
nu
ouer
my
boordt, als mijne fiele flcchts niet en gae
vry
nae den
afgrondt dcrhdlen,daerenis aen't Iichaem gheen
vetlangh al verfmoort het inden grondt vande zee. Noyt
en hadde
hy blijder ure als in eene foo gheluckighe doodr.

Capiteyn

vallen, feyde den

Seer

merckelijck is d'aucnture, die aen een feuen-iarigh Wonder
kindt, foon van eenen Hollandtfehen Capiteyn ouerquam. &hevai
Het lagh en fliep inde kaiute, ter wijle den vader met ee^^
nen
Duynkcrcker aengheklampt vocht : het ghevoelt
eenen
koghel omtrent fijn beddeken, doch al fluymerende
ontgheeft fich dit perijckel, en windt fich in fijne deckfels om weet gherufter te
gaen flaepen, terftondt komtter
eenen anderen bol die
fijn een beenken wondt: hier ouer
beghint het foo te fchreeuwen dat den vader om leegh
gaet; maer foo hy de quetfuere van't kindt met deennife
befiet, komt den derden fcheut en neemt het ander been
ken hem heel wegh. Doen wierdt den vader
uytfinnigh,
en met een dollen
kop de lonte uyt des naeft-flaendens
handt ruckende, loopt nae het poed'er, en lleecktfe daer in.
Op eenen ooghen-blick vlooghter al met het fehip inde
locht ende 'tkindt mede, doch niemandt
gheluckigher :
de refte
vergonghen tot een toe allegader ; het kindt in zee
wederom nedervallende vat erghens een luycke waer op
ha fich foo
langh houdt, tot dat het met eenen boot ghevifeht, ende in ons fehip ghebraght wordt. Terftondt.
wierdt het ondei befpreeck vanden Pater
ghedoopt nae
der handt oock
ghenefen, ende in't Cathohjck ghelooue
opghebraght.
,

,

,

,

,

Dit al te waeter, aen landt en zijn die van defe Mif Arbey*
fie oock niet ledigh.
Bouen de ghewoonhjeke forghe diefe ™%??e
o
acta
t

t

1

j

vujjie

1

Hllhll
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de matroofen, 'tzy fieck, 'tzy ghefondt, draeghen,befchickenfe dattet voordtaen niemandt fchier in zee en
gae, offezijn ghebiechr. Voor defen was het fehande, en
wierdt voot eene bloodigheydt ghehouden dat fich ie
mandt biechten foude eer hy te fchepe ghingh ; nu wordt
het voor een' eere en teecken van kloeckm oedigheydt, dat
men
vromelijck fttijden wilt, aenghenomen. Dan'traeefte werck datfe wel aen landt hebben , is, oft in vremde
hauens, oft in kerckers , daerfe dickwils met hun volck in
gheraken. Sooder ouer eenighe iaeren groote fterfte in een
galioen te Paflage in Bifeayai ontflondt , heefter onfen
Pater vele op fijne fehouderen nae 'tgaft-huys ghedraghen, daer hyfe daghelijcks ghingh befoecken, en met
admoeflen , die hy achter lande vergadetde, nae vermoghen helpen: 'twelck aen die van Cantabrien foo wel ghereyde, datfe hem mct den naem van Apoftel vereerden. In
Engelandt waerender twee van d'onfe met andete ghevanghene op-gheleydt, die fchip-brake gheleden hadden ;
maer en betoonden
noyt meerderen vrijdom des gheefts,
dan allfe inden kercker niet alleen de Catholijcken en verfterckten, maer oock een deel Engelfche ror ons ghelooue
voor

,

'bekecrden. Dierghehjeke vrome feyten hebben elders meer
andere inde ghevangheniffe, ende naraentlijck P. Carolus
P°VKZ K Vliflinghen, voongheftelt; den welcken oock
rls 'fterft nae der handt in Spaignen met twee fijne mede-ghefellea
met twee van fieckte
gheftoruen is die hy inden dienft van het
ktanck bootfvolck behaelt hadde. Men foudefe beklae'T.Pontt

lmi'tio~n"f-

,

'

'feiie'nj*

ghen, indienfe

met eene foo loffelijcke doodt den ijuer m
andere niet verweckten hadden,die daghelijcks vlam
men om hunne fielen inden
moeyelijcken arbeydt van defe
Miffie voor dc
naeften aen Godt op te
huns
faligheydt

meer

draeghen.

$.IV.
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*E is welde
forghelijckfte, maer niet d'onvruchtbaerfte Miflie. Gheene van al en heeft meer perfoonen mede
ghefleypt; oock en ghelooue ick niet, dattet
Prouincie
onder ons is , daerder meer als inde
eenighe
Duyts-Nederlandtfche tot foodanighen dienft uytgheftefc*

DE

gheweeft zijn. D'enghe paelen van't landt, degheduerighe oorloghen de menighte der inwoonderen, de fonderhnghe ghemeenfehap ende hanteringhe met malckanderen(waet door het quaedt viet lichtehjck verfpreydt wordt)
hebben by wijlen vcroorfaeckt datter feffens bouen die
van d'andere Miflien, in vijf verfcheyden fteden onfe Pa
i'"-Anrtres toe
ghebruyckt zijn gheweeft. t'Antwerpen hebben
wy dit werck van Chriftdijcke liefde veerthien iaeren YervVnlangh met verlies van vier-en-twintigh mannen bedienr, der vtironder de welcke Pater Francifcus de Schor, Borgher-meetn-<fumn
tiers foon vande ftadt, grooten lof by een ieghelijck behacl- jfH dll„ft
de,als hy met eaie feeder door de venfters in een huys klom, vande
daer de befmette alfegader te maghteloos waeren om de f"'1
,

,

,

,

''

,

deure van binnen te openen.
Te Ghendt bleuender elf in het iaer van dry-en-dertigh,
vier binnen 'smaendts,al kloecke en verftandighe mannen, der welcker fommighe de Theologie andere de Phi
lofophie voorghelefen hadden. Niet tegenftaende, datfe als
flijck d'een op d'ander voor de handt afftieruen foo ftreden euen-wel hunne mede-ghefellen om prijs, wie dat eerft
fijnen voet foude moghen inden fchoen van d'ouerledene fteken. Eenen ouden Tobias Rodofs hadde twee-endcrtigh
,

,

"Ghendi

eJe",^".
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dcrtigh

iaeren in dit

IESV.

Collegie ghearbeydt fijne leden wae
,

ftram, fijne beenen ftijf , fijnen gangh moeychjck:
meer tc ruftcn , als dat hy op nieuwe onleverdiende
hy
houdt hy ftcrck aen
ioude
gaen peyfen ; euen-wel
didieydt
maer
voor weynigh
dienen
daer
om inde
,
hy
pefte tc gaen
te
om
dc
tijdts ,
plaetfe ftoppen , ghefonden wierdt , met
van hem ftracks wederom t'huys te doen keemeyninghe
ren. Dan 'tbeliefde Gode aen defen fijnen dienaer tot den
loon van fijnen voorgaenden arbeydt noch een toe-maete
by te worpeu , dat hy als een' offerande van liefde inden
dienft fijn leuen foude byfetten : dus
en fterft, fooder nu
vat
'tvier,
ghewagh was van hem
in teroepen, als hy 'sdaeghs te voren ghefeydt hadde , dat
hy't met eenen dagh veel goedt foude maken , om niet
Vroom
mccr
Qp fijne Wederkom tie te dencken. P. Nicolaus Ia\m 'Pa- mot, gheduerende defen brandt, toonde al mede eenen onter laverghetijckdijcken anderen van binnen , als hy van eenen
m"'
fiecken t'huys komendc, en verftaende datter aen't ander
eynde vande ftadt een iongh-ghefel op ftraete lagh , die ter
oorfake vande haeftighe fiecktevan fijnen meeftet was uytgheflotcn op ftaenden voet derwaerts liep, en nae dat hy
hem alle fijne kcrckc-rechten openthjekin't aenfien van't
volck ghegheuen hadde, hem vande aerde opnam, en nae
ren

nu

langh-ghcwcnfchten'
hy

,

Kloeck,

vinl"

'tpeft-huys droegh.
Maer 'tghene de ftadt
was de
ghedienftigheydt
van

heel in
van

verwonderinghe ftelde,

twee

Antwerpen, die nae datfe haer

gheeftdijeke dochters

vader-landt in ghelijc-

twee
ken gheval ghetrouwehjek by gheftaen hadden , met raedt
gbeefte- van(}e Societeyt nae Ghendt ghinghen ende den feluen
dochten. dienft aen dc krancke bctoonden. Haer exempel verweckte terftondt
dry andere om in foo goeden werck aen haere
borgherije medc-plightigh te wefen , diefe faghen dat van
vremde
,

,
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vremdc foo bchcrt wierdr Doch foo defe d'ccnc voor,
en ftier
en d'andere nae
vier uyt den dienft inrrocken
twee ccrlte, die fchoon
dc
bleef
den
laft
wederom
uen,
by
datfe menighweruen de fieckte behaclt hebben niet tc min
tot noch toe van Godt altoos ghefpaert zijn gheweeft.
"tDuerde te Ghendt al wat langh dat wy dienden , ghe
lijck oock tc Brulfel ; maer te Macftricht tc Roermonde,
.

,

,

,

,

.

Breda, t'Oudcnaerdc,te Cortrijck, te Wi
niet teghen ftaende
te Belle, en te Cafld
nocsberghen,
foo
verlies
van
langh als dc fieckte felue
'tgroot
pcrfoonen,
te

Hal, te Lier,

te

,

ducrde.
Dit alles
en bekende

by vcrfoeck vande Magiftraeten in openbaere
pefte, mct affonderinghe der ghener die'r toe
Ghcdienwierden
; maer alfoo groote perijckelen hebuytgheftelt
fieckten
met
en
de
ben heele huyfen
legherCollegien
%he-Pffj,"'[
loopen. Nae dat den aen-flagh op Cadlant mifluckt was, wM
bkuen euen-wel de foldaeten inden herft-tijdt-op't veldt leghcrligghen. hier uyt en konde anders niet als fwacre fieckten-^"^'"'
ontltaen van de welcke terftondt niet alleen dc gaft-huyfen maer fchier alle de ftraeten van Brugghe vol krancke te'Brug-.
laghen. 'rWas deerlijck om fien, en niemandt euen-wel en^
,„

,

,

*

hadder, oft immers en fchcender deernilfe mede te hebben:
foo vcrlaten waeren fe van gheeftelijck en wereldtlijck,
tot dat
wyer de handt aen ftaken,en, niemandt uytghenomen
alle die van 'tCoIlegie hen tot dit werck van bermhettigheydt begaucn. Detthien vielender uyt vermoeythcydt ende de fwaere lochten in doodtlijcke krencktcn,
waer vander vier, ende onder die den Rector
felue, hun
leuen verloren
Niet beter en hep het af 'siaers daer nae
met het
bclegh van Berghen op Zoom naedemael het
in't opbrcken door d'omligghcndc
volck
krij ghsplaetfen
ouer al
Verdeyk
groote onghefondtheydt mede bright,
,

.

,

11i

1

ion-
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fondetlingh te Mechclen en t'Antwerpen, daermen bouen de
gaft-huyfen ( die'r niet meer en verdroeghen ) op
alle openbaere plaetfen d'aerme menfchen fagh ligghen

vreuide fieckte fteruen : die foo behaelijck was,
Mechclen vier van d'onfe allegader uytftekelijcke mannen af gheraeckt wierden, en ftieruen : maer
vande Profeflen een enckel ogaft-huys
c'Antwerpen
'thuys
J
r
j

van eene

vAnt-

vverpen:

datter

te

fcheen

tc

,

.

wefen

:

dertigh

fefiens vattede de

quaele

,

en vier

infghelijcks ghinghender mede deur, die voor den prijs
vande gheeflelijcke en lichamelijcke bermhertigheydt,

( wantfeen Paftoors en Celle-broeders fehier t'faemen waren ) het
eeuwigh leuen kochten.
Inde Vereenighde
landen van beneden heeft haer al
Hol"8
landt
mede defe liefde vertoont, alfler ouer vier oft vijf iaeren
d'er"a"ht onbegrcpen hi ghelijcke fterfte acht van onfe Patres in
den diaift vande behaelijcke fieckte ghebleuen zijn. De
op een
*j-r,'n Geufen felue van hunne fielen-troofters in't ghevaer vcrlavan'de ten> berrouwende op onfen ijuer aide al-ghemeyne liefde
dedenons alfdoen roepen, ende aenveerdden 'tCadiolijck
pefteghelooue, om falighlijckte fteruen.
Meer en dient hier niet af ghefeydr,om reden : dit- felue
brenghe ick maer onbefcheeddijekby, fonder voordcre
omftandigheydt ; om te toonen hoe dat wy aen niemandt
onfe liefde in dufdanighen noodt en willen laten ontbteken , daer buyten de fielen anders niet , als de fehoone
Opfpra- doodt voor ons tehaelen en is. Ick wete wel datter al fomte'*I"",mighc gheweeft zijn , die onfe rechtfinnigheydt die wy
io defen dienft voor hebben, met het fnoervan hun' eyAttjjic;
ghene bcgheerlijckheydt metende , met voile mondera
uytftroyden, dat wy onsprofijt hier in faghen , meynende datter wat wonders in flack , fonder 'twelck wy daer
foo niet en fouden nae vlammen Dan dat defe
deughdta

.

laec-
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laeckcrs ( die hun hoofdt doch in alle gatcn fteken , en wordt
met alle
dinghen willen bemocyen, om van alles, bebzl-vveder-

hun

eyghen ghebrcken t'oordeclenjeens aenwijfen, wat profijten wy daer by ten tijdc van veerthien iae
ren
t'Antwerpen ( 't felue is van andere plaetfen ) ghehaelc
hebbcn;cn ick fil hen 111 teghcn-decl vcrfekcrcn, datter vry
al wat veel van onfe aermoede in ghefchoten is, midts hec
ghetal der uytghcftelde Patres by wijlen den noodtdruft,
die ons toeghefchickt wierdt verre te bouen ghingh,
uen van

'^

,

,

ende de felue daer-en-tuflchen ordinantie hadden van
gheen' aelmoeflen ren opfichtc van defen dienft t'eyfehen
oft t'ontfanghen : waer in , foo langh alfmen niet en kan
toonen , datfe hunne ghehoorfaemheydt te buyten
ghegaen 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 ghedienftigheydt met d'onbehoorlijcke blaeme
afgunftighe tonghen wilt flaen om 'tfclue te verduy-

van

,

fteren oft

te

verdrucken.

HET
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Van 'tghene de Societeyt in Duyts -Nederlandt

gheleden heeft.
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heylighen Ignatius hadde wel eene maghtighc De

vlote

tenjen

en

met

II

alle

al haet
1

vijanden

s»-

fchipf-ghewandt
teghen
deket-"'/^"
b
A
P
M*
Godts eere toeghcruft, doch Duyts1

n

1

1

'"

van

ghelijck den vetmaerden Doctoor Nauarrus plagh te feg- NederUndt'
ghenjaen die en foude noyt ftorm oft onweder ontbrekeii:
inder voeghen dat wy ons al mede in Nederlandt niet en
Iiii 1
moghen
(
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moghen van menighe vlaghcn verwonderen die ouer de
Sociereyt ghehanghen aide ghedreuen hebben te meer,
als men fiet door Godts ghehcnghenilfe ghefchieden, dat
lecdt van onfe vijanden)
wy teghen windt en tije (tot
euen fterck
noch
opfeylen.
daghelijcks
De ketters ( ghelijcker doch gheene ghemeynfehap tuffciicn 'Clichc ende de duyfternifle en is ) hebben hun meefte ghefchut teghen ons in defe landen gheloft, als fy
merckrendat wy daer enckelijck op uyt waeren, om den
bafilifcus van hunne dolinghe in't ey te vertreden Wat
leughens en hebbenfe niet verfiert ? hoe vele fabels niet
ghedicht ? hoe menighe valfcheydt niet fchalckclijck voorghewendt ? om aen de wereldt t'ouerdringhen dat wy
ongherufte gheeften gheveyfde politijcken oprderighe
,

:

vande
ketters,

.

,

al-beftieren

deorPeePan-

Eenen

,

iae

Iperlingh

,

,

bloedighe Coningh-moorders

met naem

Peeter Panne ,

nae

waeren.

dat

hy

nu

1IUC|delkens in ondeught verquift , ende opdebierbancke door de kele hadde laeten loopen ; is om fijne
fchulden vluchtigh gheworden, ai te Leyden acnghedreuen. Hier zijnde in't iaer 1598. beroemt fidi ( men weet
niet oft uyt gabberinghe , oft uyt vettwijfelinghe , oft
uyt oproeyinghe , oft , 'tghene waerfchijnclijcker is, uyt
losheydt van herffenai ) dat hy in't landt ghekomen
was om Graue Maurits om te brenghen. Waer ouer befchuldight, aide op de pijn-bancke ghefmeten, foo hy
d'een voor, en d'ander nae, en daghelijcks ianandt nicuws,
uytklapte van die hem tot dit mootdt-dadigh ftuck gheraden ende uytghemaeckt fouden hebben ,- valt ten laetften, met de hope diefe hem gauen van t'ontkomen op
*',?!' de Iefuiten. 'tWelck als hy merckte dat aen de Heeren
ltjck.be- wel beviel, foo laet hy van dit eynde een heel klouwe
fchnl- leughenen voort af-loopen Den Redioor van Douay
^'•'
»
had-

ter

£jnc

,

_

.

.

-
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haddc't hem inghcghcuen, den Prouinciael Oliucrius Manarxus hadde hem eene rente van vier hondert guldens
daer toe bclooft
iaerlijcks t'Iperen t'ontfinghen daerfe
befet was : hem was eene Canonickfdije voor fijnen foon
rocghefeght en bouen al, cene groote kioonc inden he
mel.- Hier op hadde hy ghebiccht cn 'tlichaem des Heeren
ontfanghen. Allegader olie inde lampen vande rechtcrs
van Babylonicn, die den acrmen for fonder voorder ondcrfoeckter doodt verwij fen, aide de fententie tot lakihghe vande Iefuiten in alle taelai doen uytgaen. De ket
ters nacmenfe ouer al aen voor de waerheydt; de Catholijcken d'een fus d'ander foo nae ghefintheydt, 'tmecrder
deel vanden ghemeynen man , die ons niet en kenden,
helde nae het vonnifle; te meer,om dat dierghehjeke mare
in Vranckrijck ende Engelandt achter onfen rugghe gingh.
P.Cofterus fiende dat ons defe blaeme fchier oft mor- dax..
de fchenen moght fpringhen indienfe onbe- wordt
ghen teghen
&
O
cry
beandwoordt bleef, nae wettdijek onderfoeck weder- c%<rw
leghtfe fchriftelijck met eaien toon meer als van feftigh £*>»<*leughenen, in de welcke fich den uytfinnighen dronckaert vv""rd
vetgrepen hadde. Defe verweyringhe ghelijckfe tot blijd
fchap van onfe vrienden diende, alfoo ftrecktefe tot groo
te fehande vanden
Magiftraet van Leyden: want zijnde
met de
ghetuygheniflen ( die vetfeheyden fteden, des ver
focht terftondt aai de waerheydt gauen ) aen 'tHof van
Hollandt ghefonden , ende de rechtcrs berocpen om 'tgheftreken vonniffe te houden ftaen, hebben ftillekens d'een
en d'ander de
vuyle-bruydt , fonder eens t'and woorden,
bedeckt, en met een heufeh doodt-bloeden begraucn. Soo
verdwecn dit gherucht als cenen opgaenden domp voor
'tacnfehijn der fonne , cn lier dc Societeyt by vijanden al
foo wel als by vrienden,in't befit van haere onnoofelhcydt.
,

,

,

O

I

O

',

j

,

Iiii

j
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en was euen-wel d'cerfle kladde noch niet, die ons
de ketterije dies aengaende ghefocht hadde aen te handaeten
ghen. In dc bcleghennghe van Stecnwijck fes iaeren te vo
ren bliefen d'Engdfehen aen Mauritius fijn' oorcn vol, dat
P. Samerius, die'r binnen was , mer de Coninghinne van
Schotlandt Maria Stuart , teghen Ehfabeth Coninghin
ne van
Engdandt aenghefpannen hadde, om die van
kante te helpen. Hy was eenen tijdt langh biechtvader
van Maria
gheweeft : hier uyt hadde den lafter fijnen
oorfprongh ghenomen , en foo veel op Mauritius ghewonnen, dat hy alle goede conditien aen de belegherde
bcloofde , midts fy hem den Iefuit Samerium leuerden.
Maer dit wierdt hem afgheflaghen , als bouen ghefeght
is, waerom hy 'tbefpreeck oock afghingh. Niet te min
wierdter ontrouwelijck inde fake ghehandek : want d'Endie nae
gelfehen vongheii defen Pater, en foudender op ftaende
voeten door hunnen krijghf-raedt
fpits recht oft onrccht
Samerius mede ghedaai hebben ; en hadden de Coninghfehe folftaen^. daeten niet
gheweyghert fonder hunnen Pater uyt te
trecken. Dus wierdt hy van Mauritius om der eere wille
uyt der beulen handai ghetrocken : die hunne tanden nu
alfoo vetre op fijne doodt ghewet hadden datter alreede
cenen
ionghen fielen-troofter omtrent was , om hem tot
afftandr van fijn ghelooue te vermaenen: den welcken foo
gheduerigh aenftondt cn riep , Leert de Tvaerheydt man my,
Lttrt de Tvaerhtydt man my ; Samerius nae een langhmoedigh ftil-fwijghen, dai lecker onder d'ooghen fiende, doet
den hoedt af , en vattende fijne grijfe hay ren , feght ouer
luyde : Als immtns d'ttn by dandtr dt Toatrhtydt baelen fou
de, foo moefle ghy die man mijnen ouderdom kpmm ltirtn.T}'Engelfchen namen Mauritius defe beleeftheyt feer quaelijck
af, doch moeften ghedultin fijnen wille nemen: hy had

Dit
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'

,
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,
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fijnen vader den Prince van Oraigncn gheleert, dc
Iefuiten meet door lift in't bedeckt, als in'topenbaer door
de

van

ghewcldt te vervolghen.
Met wat bchendigheyt defen 'tghemeyn ballinghfchap Door den
vande Societeyt in't iaer acht-en-ieuentigh door de Sta- „"""£
ten te
weghc braght,gauen dc kromme-fpronghen uyt, die raigntn,
hy mct ons Collegie van Antwerpen ten feluen tijde ghe- t'Antbruyckte want uyt defen klauw fult ghy den leeuw in vverpen,
fijnen anderen handel kennen Nae d'onnjdighe doodt
vanden grooten Commandeur Requcfens naemen de Staten vande landen de
tegcringhe aen Wie en foude niet
alles goedts van onfe eyghene patrioten verhopet hebben?
noyt en ghingh het ergher ; met hun verbondt inde Pa:

.

.

Ghendt hebbenfe 'theel vader-landt in ondraghten bloedighe oorloglicn gheftek ? 'tEerfte dat dc
Geufen riepen , was : Spaignacrts en Iefuiten uyt : defe
waeren de
fplinters in hunne ooghen , ende de ftronckelfteenen , waer aen fy hen ftieten teghen de Spaignaerts
nam den Prince de
wapencn aen ; teghen de Iefuiten fijn
ghewoonlijck volfen-vcl, om- datfe van't volck bemindt
wierden. Hy doet onder de handt naedencken ftroyen,
dat wy't met de Spaiguaetts eens waeren , en dieshaluen ettelijcke
quin taelen poeders heymelijck in ons Col
om een
,
legie t'Antwerpen hadden laetdi
deel van henlieden die ton fen t verborghai laghen , rot
uytplunderinghc van de ftadt daer mede te verfien. Niet daer hy
fchoonder en focht het grauw , om eenen oploop te- msPtck>
ghen ons huys te doen , aide alles te roouen. Dus ghingh »/aB^f.
het fpel eens op den noen aen , als by goeden gheval de ren,
Een deel onghelacten gadeure des huys ghefloten was
ften meynen de poorte met eenen maft-boom inden vloer
te
loopai , om ons allegader tc vennoorden. En voorwaer
'tfton-

cificatie

van

.

inbrenghen

.
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hadde den Gouinde wecre ghe
niet af en was
datter
nae onderfoeck verklaert
en
weeft,
van>t a[ cjfieac men ons naegaf. Hier mede wierdt het opfich ftercker
roer wel
op dit pas gheftut dan verhief
met de verklaeringhe die'r teghen Don Ian d'Auftria als
vijandt vande landen uytgongh Want ghelijck wy voor
fijne vrienden ghehouden wierden , foo hebbenfe ons alle
moeyelijckheyt acnghedaen,ten eynde wy van felfs 't Col
legie ende de ftadt ruynien fouden : fy breken meer als fe-

'tltondtcr

kamperlijck ghenoegh en
den Schout niet by tijdts
,

uerneur met

,

dan du

\snde~,

,

.

en doorfnufuenmael op weynigh tijdts in ons huys
felen't van onder tot bouen ; maer noch wapenen , noch
foldaeten , noch gheldt vindende ( datfe wel 'taldermeeft fochten) mctfenfe alle de deurcn toe, behoudclijck
eene tot den
uytgangh , voor de welcke fy noch wacht
ftellen,die dagh en nacht dc Patres moeyelijck viel,en hun
ne rufte. ftoorde
Doch hier door en befwecck hunnen
moedt noch niet,om de ftadt tc vetlaten.
Wat raedt dan voor den Prince van Oraignen, op dat
legk ons
tvvee
hyfijnopftd doch uytwercke? Hy verdenckt eenen eedt
tot
VMr
beveftinghe vande Pacificatic van Ghendt: maer foo
wy defen noch af-floeghen uyt kracht van onfe Conftitu
tien, die ons feherpclijck alle bemoeyinghe met taken van
Staet verbieden, vondt hy noch eenen nieuwen tot naer
der achter-deel van Godt ende den Coningh, die Ghecftelijck en wcrcldthjck moeftcn fwecren teghen Don Ian, en
de alien fijnen aenhangh. Wy en wacten foo flecht niet, of
wy en bemerckten wel dat het op ons ghemunt was,naedemael alreede een goedt deel van d'andere Gheeftehjckheyt ( niet teghenllaende datfe van ons ghewaerfchouwt
wierden dat het op eene veranderinghe van Religie aenquam) de huycke nae den windt begonft te hanghen,ende
,

.

,

,

in
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hunne fchapcn voor tc ftaen,mct dc woluen
plaetfe
te
Soo
dan, als ons defen ccdt voorgclcght wierdt, die de
huylcn.
andwoorddc den Rcctcur P. Reyncrus Rcyncri , dat het Societeyt
ons door de Conftitutien vande
Societeyt onghcoorloft Vj£
was dien tc doen ; voordcrs dat
hy teghen den oploop der
ghemeynte ( waer mede fcheen dat hy ghedrcyght wierdt)
op dc Godtlijcke ghenade bctrouwdc , die hem ende dc
fijne totter doodt toe in fulck cene ghcrechtighc weygheringhc niet en foude ontbrcken. Om demoedighcyt van
defe woorden begonftmen , door het opruyen vanden
Prince van Oraignen, de Patres nu meer re benauwen, ai
de onder den man van onfe aenltacndc doodt te mompclcn : 'twelck als onfe vrienden ghewacr wierden maccktenfe foo veel by de Heeren , datter dry van de wel-ghefinde totonsquamen met den cedt, dienu fchier van alle
de Gheeftchjckheyt ( uytghefondert de Mindcr-broeders,
die neffens ons ghctrouwe bleuen ) ondcrteeckent was : fy
braghten mct fmeeckenen bidden alle moghelij eke rede
nen
by, om de Patres om te fetten. Dan al te vergheefs,
mits daer interelt van Godts glorie
aenhingh. 'thooghfle
dat fy verkreghen, en wy ghecrne toeltonden, was, dat
wy
ons
behoudelijck het wel-vaeren vande Catholijcke Re
ligie en de hulpe der fielen,voordcrs gheene fakdi van oor
loghe en fouden onderwinden.
Maer hier en waeren de Geufen niet mede vernocght, waerdie 'sdaeghs daer nae
op Pinckftcr auendt , heel vroegh in °m'yC°lden morghen-ftondt
'tCollegie quamen beferten met laft
vande Heeren ( foo fy hen licten vcrluyden ) om dc Iefuiren vande
tot eenen toe
allegader uyt tc honghcren. Sy ioeghen de S^M
kinders uyt dc fchole, en 'tvolck
uyt de kercke, fy ffocghen
ccne
lattevoor'thuys, als offer dc pefte gheweeft hadde,
ende cn licten niemandt
uyt oft in gaen. In defer vocghen
K kkk
licp't
in

van

,

,

,

&,jj,
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liep't af op Pinckfter-auendt. Op den dagh van 'tHooghtijdt felue luyddcn de Patres een' half-ure langh hunne
klocke, oni 'tvolcknae ghewoontc te kercke te roepen:
'twelck foo het
*h eock
de kerc<£•'

,.

,

welt

doen,

terfch ghefnorre

met
hoopen aenquam ende van 'tketgheftut wierdt, foudet bykans meerdercn
,

oproer tulfehen de

partijen ontftaen hebben. Doch den
Borgher-mcefter
goedt Cathohjck man, die'rten acnflichtede
de fwacrighcyr, en ioegh dc cariaequam,
gangh
lie van daer: maer hy hadde nauwehjek denrugghe ghe
keert, of fy en komen mct een meerder ghebacr wetter
acn,cn trecken oock hunne deghens, mctdreyghementen
van inde kercke
tevlicghcn, en ghewclt aende Iefuiten te
doen, welcker laetften dagh nu verfchenen was. Men
loopt den Borghcr-meefter nae: maer defen nu ouermant
vande menighte ( die gheen ghehoor en gaf ) moefle felue
een

aen't

oproer

wijeken,

cn

fich verfchoonen, naedemad

gheen ontfaghen was, aide den Prince van Oraignen
aen't
ghepuflcl den voet hier in gaf; dat fijne maght
aide authoriteyt oock mede tai eyndewas. Dus 'tferdaer

ende dc laetfle Milfe nu uyt zijnde, vallenfe met gewcldt inde kercke , fpannen hun roers, trecken hun rapiers,
f»/c/«f-omringliendcn P.ecieur: den welcken, foo iemandt van
"enea' d'andere Patres wilt teghen den op-val verweyren, wordt
"Pater, vande onvcrlaetcn door dcfacriltie aide den hof tot in't
moon

.

«

huys

verfcheyden mufquet-fcheuten vervolghr;
hy euen-wel ongheracckt af quam by de refle van
'tCollcgie, de welcke alreede op de bouen lack verfaeme
toe

met

daer

de doodt (wact toefe malckanderen met omhclfinghe
onghevcyfde liefde verweckten) klocckehjck te verwachtcn. Onder-tulfchen wordt P.Boccatius,
(diede beddt-ftormerije vanLecuwaerden foovroinelijck

was,

om

van een'

wedcrftaen hadde )

indachtigh dat den kop

met

het H. Sa
crament

Gvj
gheene perijekcdoor dc ghewapen-
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crament

inde kercke

ghebleuen

was, ende

Icn ontfiende, dtinght dweers henen
dc mannen, langht hem vanden autacr, en kcert nae fijne
mede-ghefellen , blijucndcclck ccn, die dit vry-moedigh
ftuck acnlagh oft vcrflacghen ouer fulck een' onvcrfacfthcyt, oft door Godts teghenwoordigheyt maghtcloos ci>
,

beftaen.

Ter wijle dan dat dc lammcrkens met hunnen herder
de vlcclch banckc vcrwachtcn,om (ghclijck't fich liet aen
fien) ccrft-tijdts ghckcclt tc worden, maken hen dc foldaeten mceflers van't
ers v.
van
huys , en komende ter plaetfe daerfe \ex- ft!rs
:dert
ondertaltcn
die feer nauw, van onder tot l,et nuJs>
waeren
ga
bouen : 'twelck ghedaen, leydenfe langhs de facriltiedoor
d> kercke met eene ftillc trommel uyt nae dc Schclde. Nae leyden de
een vaendel dat
voorghingh volghden dc Capiteyns zn-p'l!rcsde
'"*''
de andere offidcrcn, tuflchaidefe ende de foldaeten iri't
midden de Panes rondom belet. Aen't wactcr wordenfc
wederom een voor een fchcrpelijck ondcrlocht, ofse iet
mede ouer hai drocghen; maer watfe klopten oft taltedcn,
en konden
cucn-wd, noch doen, noch te vorcn^den voornoemdenkop achtcr-haclen-, Godt niet wilkndc ghedooghen, dat het broodt fijuer liefllcrkinders vande onbefehaemde honden mif-handclt foude worden. Sy bleuen
eene
goede poofe op dc Schclde nae't tije wachtcn, om
met den eerften vlocdt nae Mechclen tc vaeren.
Hier beghint nu den vos wederom fijnen aerdt in't
werck te ftcllen. Den Prince van
Oraignen, die dit al be- &*?
fteken hadde,ontbicdt
langhs den eenen kant aen die van J£*
Mechelcn datfe ons wel
moghtcn inlacten dan als een voigbtfi
metirie~
ende
wedet-willigh
uyt Antwerpen ghebannen volck,
niet en fouden by hen laeten vcrnachtcn. Aenden andc- "c"'
ten kant
feyndt hy feftigh ruytcrs uyt, die ons nae'tverKkkk 2.
diijf

f'f^"

mee—

,

■

,

,

,

'
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weghen allegader fouden

nedcrhouwen ende matfen. Doch Godt bewaerde de fij

foo hen den Magiftraet van Mechelen d'ordcn
vanden Prince nu voorghclefen , ende fylieden alle oogheii-blicken dc doodt voor ooghen hadden, om eerftvoets
buytdi de poorte vcrmoordt tc worden; quam daer
een
cornet
peerdcn by bevel vanden Archf-hertoghe
Matthias (aen wien des Princen fuycken alreede ontdeckt
waeren )
uyr Lier ghefonden , van ons onverhindert nae
Louen te ghekyden : 'twelck eenen dagh oft dry daer nae
ghefchiedde (want die van Mechclen de mcyninghe van
Matthias nu verftacn hebbende, vry wat fchoondcr fj^raecken, en uytftel van tijdt gauen ) als wy ghelijcke* handt
mct de Minder-brocders (die de felue kanlle
t'Antwerpen
onderftaen hadden ende in de felue herberghe by ons te
Mechclen ghedronghen waeren) ghcrrouwclijck tot half
wcghe ghebraght ende aldaer aen twee hondert peerden
ende foo vele voet-knechten ( die van Louen tc ghemoctc
ghefonden waeren ) mct eer-fchcuten cn bly ghcklanck

ne: want

doch dit
verhoet

,

,

vande trompcttcn aen weder fijde ouerghcleuert wierden.
Den Gouuerneur vcrwachtedc de
ballinghcn buyten de
poorte der ftadt , ende nae dat hyfe mct een eerlijck onthacl bewellekomt hadde, leydclc met een' al-ghcmeyne
blijdfchap des volcks , d'eene nae hun Clooflcr, d'andere
nae hun
Collegie, op den u. Mey van't iaer 1578.
hyfoecky
Middeler tijdt was den Prince van Oraignen befigh om
v„l- de wel-ghefinde van Antwerpen, die hem den wijt van
fchoontn. ons ballinghfehap gauen, met ghefochtc redaien van Staet,
( die hy oock fonder befluyt lict in't licht gaen) te verbloemenj dan Godt dede onfe on fchult langhs eenen ande
ren
kant, met eenen flagh van fijne recht veerdigheyt, te
ghen eenen onverlaet uytberftcn. Nae dat wy nu vcrdrcucn,
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Gxcy

ucn, ende 'tCollcgie met de kercke ghcplunderr waeren, Strafe
wierdter ccncn rabaud ghevonden , die om fijns ghelijck™" "~_
ghebocfte te vermaken een fchimp-f pd acnltcldc, dat hem b.Md.
floot
op den feluen dagh noch ten naghclcn uytfwoer. Hy
een
buffel
cn
Hack
fich binnen dc deurc van't Collegie,
tct venftcren uyt : fijne medemct een wit

ftroys

rocyken
comediantcn, d'een voorcn d'ander nae, quamen kloppcn
om in tezijn; aen dc welcke
hy t'deke reyfe mct een luyd

ghelach

voor

kloppen

en

andwoorde

gaf :

Wat

duyutl malt hitr alte

uytflttckt ? alle die
fet ghy
tot eenen toe mande
hebben,
■zfjn
ptfliltntit gbtgheTvoont
flagben. 'tSpel ghedaen, keert den fpot-voghel nae huys, cn
met hem de Godtlijcke wraecke op de hiclcn: want op
den feluen dagh, daerder anderflins inde heck ftadt gheene
fieckte en was, wordt hy achterhadt, aide fijn huys vande
pcltc gheracckt.
Vele dierghehjeke vervolghinghcn hebben wy elders Diergegheleden inder voeghen datter van feucn Collegien niet lftfvoi,
?

met Tvat

teecken datter

hur

,

als twee, te Louen, en te S. Omcr ouerblcuen. Tc ghmgen,
Maeftricht kreegh den Borgher-meefter felue een fofflet " M Mf~
vanden Gouucrneur, om dat hy fich teghen onfe uytfeyndinglie itelde. Te Brugghe quamenfe ons nil mct bloote « Br"£poignaerden van binnen, dan met verfcheyden mufquct-^
fcheuten van buyten en andere ontuchtigheyt foo langh
quellen,dat wy ten laetftcn door beuel vanden Magiftraet
de ftadt ruymen moeftcn. Te
Nimmeghen wierdt P.Leo- " Nimm'&hmnardus Kelfelius niet alleen
uyt het huys , dat ons dc
P.
Petrus
Canifius
moeyevan
wettdijek ghegheuen hadde,
maet oock
uytde ftadt mct P. loannes Aftenfis verdreuen.
P. Aftenfis wafler niet
langh te voren Choor-deken ghe
weeft, cn nu federt fijnen ingangh inde Societeyt , van
Ceulen weder ghekeert, om de borghcrije in't oudt ghcKkkk 3
looue
meer

'

,
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teghen fommighe nieuw-ghefinde vanden Magi
vcrftercken : waer mede foohy onvcrmocyelijck
befigh was, wordt van fommighe boeuen acnghetaft,
ende ter ftadt uyt nae een bygheleghen bofch ghefleurt,
daerfe den wcerdighen man fijne klccderen uytfehuddedcii, ende dcerlijck ( hoe wel met fijne groote vrcughde,
dathy voor den naem Christi verfmaedtheydt moght
lijden) mct ftocken floeghen.
WreetIn alle defe ouerlaftcn bleef dc wreedtheydt der ketheytvimta.^ nocja aj buyten de packn van bloedt ftortinghe,
maet
onlanghs te Maeftricht heeftfe den Commandeur
Golfteyn heel ouer fchrcue doen loopai. De Societeyt
die bleef daer nu in't vijfde iaer, volghens 'tbefpreeck
vande Capitulatie
in haer Collegie ende ghewooneniet
fonder vrucht en bekeeringhe van
lijckc dienften,
hoofden. Hoe foude dc ketterije
mcrckelijckc
eenighe
doch voor haer ooghen dit konnen fien en laugher lij
den? men focht maer den klippclom den acrmenhondt
te flaen
Daer was verraedt reghen de ftadt ontdeckt,
hier moeftmcu de Iefuiten ( kofte wat wilt ) by fchuldt
oft onfchuldt, met lift oft ghcweldt
intrecken om
plichtigh vande ondaedt te maken, Dus tijghtmen hen
op, niet datfe 'tftuck aengheleght, maer immers kennifle
daer van ghehadt hebben. Wat moeytcn wy doot Co
ninghen en Princen deden noyt en heeftmen de ghebiedendc Heeren konnen verwitlighcn datfe in eene foo
ghewightighe fake by vbrme van recht fouden voortgaen fy voeren met hunne bittcrhcydt door : 'twas ghe
noegh dat Golfteyn fijnen bloedighcn moedt door een
looue
ftraet

te

,

,

.

,

,

,

:

"i

,en

danghfiem

vier

aen

de Iefuiten moght koden.

night hy eerft P.Gcrardum Pafman, daer
JACaef- >Jottin, cttchjckc ureu met grouwfaemc
vmu

mcht,

nae

Dus pij-

Philippum

tormenten,

ten

lactften
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P.IoannemBaptiftam Boddens,

een

6}t

treffe-

man, die'r Rcclxur cn van grooten acnhcne by den
Gouuetneur was, omtrent de vier-cn- twintigh u ren, dagh diehypij.
en nacht langh
fonder ophouden , in ccncn ftckenden night met
,

hjck

hals-bandt, op cenen fchcrpen dry- voet, voor een onghcnaedigh vier, waer male hy hem allcnghskens tot kiffens toe braeddc. Dat dc Broeders in Chrifto, foo fy hen
noemen (die dit
feyt nae der handt met ghedmckte leughe
nen hebben
ghefocht tc vcrfchoonen ) nu eens bykomai

faechtmoedigheyt, en d'lnquifitic blaemen,
Golfteyn fal alle de beulen van Spaignen
befchaemen. Nae dufdacnighe tormentai heeft hyfe doen
joet
onthalfcn, allfe van te voren allegader op't fchauot hun- »«£«/ne
onnoofdheyt voor Godt aide de menfchen opentlijck•'™•
met

tTiinne lieue
eenen

en

verklaert hadden. Den Recteur P. Boddens nu vcrwefen
fchrecf den naevolghenden brief aen den Herroghe van
Bouillon Gouuerneur der ftadt ( wiens afwefen de wrcctheydt waer ghenomen hadde) uyt den wdeken'men de
waerheydt fpeuren kan , indienmen immers gheloouen
wilt aen een Religieus man die nu ter doodt ghingh,
om fijn leuen voor de vier fchaere Godts te verandwoor,

den.

Zijndt nu ttr doodt merTvefen hebbe my merfloudt defe Brief
pTveymghe letteren aen V.E.xcclkntit te fchrijuen om die te bedancktn moor alle lonflt ende eere die ick. hier te Matftricht man J„ °Jm
hair ontfanghen hebbe.lckmerklaere dat ukaltoos eenen per ghe- Gohu-tDac
trouTven en feer
onderdaemgen dienaer man V. Ex'cellentiegeTveefl "fr
ben, cn dieshaluen bidde de felue, datfe vfedient zy moor eene i„.lLf
ghtTvifft Tvatrheydt defe fake te gheloouen, die tck. op mijne fahgheydt, ende op de ghenaedtghe fcntentie Godts (die my bin
nen luttel uren te merTvacbten
fact) maflelijckmerfekere i dat
uk ^voor dontdeckinghe man't merraedt ('tTvekk,Lin Landt fman alretdt mtt de doodt betaelt
heeft) m't minfle noch di,

vm

,

rttlc-
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noch indirtclclijck itt datr af gheTveten hebbe , meel
dat
min
uker mtdt foudt ghtmotyt gbeTveefl htbbtn : dat ick
feo mtmghTvtrucn atn V. Excellence mondelingb merklaert
hebbe, hoe eyghcntlijck fulcks met onfe Conflitutitn firijdt , tn
mande felue mermremdt is, Hier opgae tckfttruen, en tot oorkgnd der Tvterheydt kuffe met alle recht (innigheydt ende etrhiedinvhe dt banden man V. Excellentit. Dtn aldtrghttrouTvflm
en
meefl-merbonden dienaer loannes Baptifta "Hoddens. Ickben
ghenoodtfteckt door de handt manden cippier te fchrijuen, nasdemael de mijne door 'tpijmghen onghebruyckelijckgheTvorden is.

rtclilujck,

uyt

Maeftricht den 10. Iulij 1638.
Dieper en wil ick dit pcrck niet intreden,dat noch werm

moorr,'t onnoofel bloedt dat noch roockt,
verdient eene vromcre penne, die mettcr tijdt elders fal opftaen , 0111 de kloecke kampers te krooncn. Dit en moght
hier niet vcrfweghen worden om te betoonen , dat het
onnoodigh is verre buyten 'slandts ouer zee den lauwertack van martelic erghens in Iaponien te gaen naeiaghen,
die ons de Caluiniften veel ghereeder t'huys op 011Trigsml- fen eyghen bodem weten te bieden. Hoe wel ( om dit
ChriftL met een woordt in't voorby-gaen re raken ) de Hollan
ds apud ders een
groot deel inde grouwfaemc Iaponifche vervolIapomos ghinghe hebben. Wy leefdender heel gheruft , tot datfe
^c Heydenen en hunnen Keyfer quamen wijs maken, dat
phislLi.
c.4.
wy onder hetdeckfel des gheloofs nieuwe Rijcken waeren
komen foecken , om die aen den Coningh van SpaiderSoae- gnen t'onderworpen. Hier uyt ontitondendc brandt-ftatcyt tot ^en en moordt-kuylen , diefe nu als fraeye Chriftenen
iLdtCehe we' komen voor kortf-wijle aenfehouwen. Doch, voor al
Caimm- den haet dienfe ons draghen , en voor alle de vicren. diefe
ons
ftynftoken, en fullen wy anders niet doen, als mierighe k?len
van
i0allcrleye wercken van liefde op hunne hoofdm mtris vande verfehe

,

,,

'

'

gade-
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gaderen. Dc kerckcrs van Brabandt nae hunne ncder-laghe
van
Calloo, ende noch daghelijcks die van Winocs-Bcrghe en Duynkercke ghctuyghai ghenoegh mct wat eene
ghedicnftigheydt dc ghevanghene van ons voorkomcn,en
nae
vermoghen gheholpen worden. Ick laetc flaen met
wat
perijekden cn moeyte men hunne faligheydt in Hollandt felue gaet beneerftighen. Nae alle welcke gheeitchjekeen lichaemelijcke bermhertigheydt, indienfe euenwel (ghelijck 'tfchijnt) onfe vijanden willen zijn en blij
uen, fullen wy den ftnjdt moeten ghedooghen, ende elck
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hooft, tot ieder een van henlieden defe woorden
Hieronymus ghebruycken: In etn punt tn fal adRuffitckf met m met konnen gbedragben datick.den kctteren fbaeren, ende my feluen met Cathohjck. betoonen en foude : inyhcval
dit de reden man ons mierfchd is fteruen kan ickf, maer met
voor ons

vanden H.

num'

,

,

JTvtjgben.
Vande ketters ( daer wy

gheene beteringhe af en ver
wachtcn) d'ongunfte,iae vijandtfehap, al medeondet
de Catholijcken ghetaeckt: welcker vele, 'tzy uyt onkendt- DeSoaefchap(die onminne maeckt) 'tzy uyt moedtwillighe boof- tp,,fdt
heydt ( dat wy Godt ende den mulder laeten fcheyden ) Catho
de wapenen van hunne
partijdighe tonghen dies te fchae- Kjckgn,
delijcker teghen de Societeyt aaigharocken hebben, hoemen klaerder in't
exempel van onfen Saligh-maker fien
datter
kan,
gheenen haet bitterder en is, als van fijn ey
ghen volck, en vande Gheeftelijckhcydt onder malckan
de

is

deren.
Sedert dat wy in Nederlandt zijn, noyt en ilfer fchier
iaer fonder
eenigh onweder hier oft daer voor-by ghegaen. Vanden
ons

op

te

Adrianus

heghinne

af ftonden de winden

Loucn. P. Wifchauen wierdt

ghekerckert,

teghen
ghc'olaemr, Pater

dc Pa floors ftaccken de hoofden

Llll

t'la-

tc

Loucn,
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t'famen om onfe dienften te verhinderen , men fchreef
ruchtbaere boeckskens,men verboodt de fcholen, men belaftedc ons met foldaten , men ruyde dc iongheydt teghen
en fchrifteons
op , ouer al fochtmen ons mondelijck
heeft
dit
iaeren
Hondert
te
laken.
gheduert, ende
lijck
noch en is't gheen eynde 'tHeel landt door , maer befoncier t'Antwerpen , waeren wy Due d'Alue ende fijDen Bifchop Sonnen foon Fredericus in den wegh
nius ende den Magiftraet, anderflins wel tot ons ghefindt , weken aen fijn' af-keerigheydt : defen weygherde
ons de
wooninghen , dien ontnam ons 'tghebruyck vande
capelle : inder voeghen , dat wy dry iaeren langh buyten
'shuyfe van d'eene plaetfe op d'andere moeften gaen Milfe
lefen. Tegen welck interdid,fchoon dat wy eene Paufelijcke bulk verkreghen , om, onaenghefien den Bifchop, de
capelle t'huys te ghebruycken; foo hebben wy nochtans de
heufchcydt voor ons recht gheftelt ende de fake uyt eerbiedinghe tot eenen beteren tijdt laeten henen fluyeren.
Onder-tuflchen wafler ghewagh onder fommighe hoofden, datmen defe nieuwe Orden niet en behoorde t'aenveerden.Van welcken inhoudt al mede de brieuen waren,
die den Gouuerneur van Antwerpen Fredericus Perenottus aen den
Magiftraet fondt. Doch hy vetanderde eer
van
langh
ghefintheydt , als hy uyt fijnen broeder den
Cardinael Granuel verftondt, wat eenen goeden dienft
de Societeyt t'Antwerpen aende gheplunderde borghers
van Mechelen
ghedaen hadde Due d'Alue hadde defe
^■ac^t tot '3U)'C aen n)n krijghs-volck ghegheuen , ten eynde defware ftraffe van eene
ftadt ( ghelijck hy verhoopte) alle d'andere foude in bedwanck houden , en met een vafte ghettouwigheydt in haere fehuldighe ondcrdanigheyt ftapelen. Dus wierden alle kercken,
.

t'tAnt'

.

,

Plnnde-

"lU
Meche''»•'

.

wanckel-moedighe

cloo-
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huyfen deerlijck berooft ende de plunderinghc t'Antwerpen voor ccncn kleyncn prijs veyl ghcbraght.-'twclck onfe Patres fiende, hebben uyt mcde-lijden^w,,/,.
en
ccn werck van Chriftchjckc liefde beftaen
scrkhey-fl'&y1'
die 'tgoedt ten Jc
den njeke coop lieden uytghemaeckt
leeghften inkochten en voor 'tfelue gheldt ter minitci ■*» de
fehacde aen de eyghenaers wederom oueilietcn. Den £J'ePl""~
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clooltcrs ende

,

,

"

,

,

heelen kerck-roof wierdt oock door eenen van onfe Prie
fters achterhaelt, ende uyt dc handen vande foldaeten ghe: bouen dien eene
merckelijcke iomme gheldts
door ons ingheuen en toedoen vande Antwerpenaers by
den anderen vergadert , om den meeftcn noodt van hunne

kicghen

gheplunderde ghebueren eenighfins te verlichten. De
fe onfe bermhertigheydt gaeyde foo wel aen den voornoemden Cardinael die voor defen Archsbifchop van
Mechden gheweeft was dat hy door fijnen broedcr de
Societeyt daer van dede bedancken den welcken by defe
,

,

:

dien tijdt af onfen vriendt bleef.
gheleghentheydt
Beter werck en konden wy in fulcken gheval niet doen,
en nochtans en heeft het de
quaede tonghen der wangun- wordt
van

Higher niet moghen ontgaen. Eenen Religieus vergat£'/"f<%fich foo verre op den preeck-ftoel dat hem den Bifchop
,

Sonnius met 'tCapitel den mondt fnoeren moefte.
Hier mede en hid den lafter euen-wel foo niet op , of
daer en wierden menightc vanfabelen ondet de ghemeyn
te
geftroyt, ende door eenighe vande Ghceftelijckheyt beveftightjdat wy de vrouwen leerden aen haere mans wederfpannigh zijn , ende onder den fchijn van hcylighheydt t'onfen
difciplineerden. Dit feydemen op alle

huyfe

waghens
den

:

en

indet

fchepen,
voeghen

crnftelijck verfocht,

wierdt nu voor ghewis ghehou
dat men oock op den Magiftraet
te willen dit
gherucht in aclitinghe
en

Llll

2.

ne-
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dien

was
neerftelijck onderfoecken Doch,
alles
en
liet
te
op fijn beloop.
wijfcr als fulcks gheloouen

nemen,

en

.

,

hier mede noch niet

vernoeght
vijanden langhs eenen
DcSocie- anderen wegh aenghetaft.Wy ghebruvekten by ghedooghe
teyt
de YtreVs. vande Lieue Vrouwe-broeders, en ftelden die op
vatde^ met grooten toe-loop van't volck,'twelck nae onfe diaiften
L.t'ron- ende
predikatien quam. Dit feurde fommighe andere, die
we-broe
njct en kond.en ghelijden dat de fonne in't water fcheen,
Maet foo de

en

nijdighcydt

was, heeftfe

ons

door de felue

moet

dat felfs oock eens anders mans kercke door ons welden deckvaren foude: daerom ghinghenfe de Patres,ondcr
of
hunne
eere
ons
mantel van fchande,tegheti
opftoken,als
daer mede verkort wierdt, dat eene oudeReli-

UkZT ende

grootelijcks
giefghelijck fy waeren)haeren luyfter en bytlandt van nieu
we
aenkomdinghen moefle gaen haelen. Sy vermoghten
foo veel by hen,datfe ons op eenen onbequamen tijdt hun
ne kercke
opfeyden aide op eenen fchup-ftoel ftelden.
Noch en is dir niet ghenoegh gheweeft aen d'afkeerighheydt. lis omtrent vijftigh iaeren gheleden datfe't met
allerlcye blaeme foo bondt maeckte,dat den Bifchop ghe,

,

noodtfaeckt wierdt onfe onnoofelheydt met een openbaer
oorkondt van ghetuyghenifle fchriftelijck voor te ftaen:
wacrom wy ons te min vetwonderen, al blaeft den feluen
windr
wijlen noch al t'Antwerpen, hy heeft nu by de

by
rachtentigh iaeren in dat

gat gheftaen.
byghebraght is

wierdt fchier al
,
aenftoot
blinden
in't ohemeyn
ghedteuen,fonder eenigh wit in't befonder teghen de Societeyt voor te
hebben. Tuffchen beyde zijnder verfcheyden partijai opUere leegheftaen, waer van d'eene onfe leeringhe, d'andere ons leworde
uen en manieren laeckte. Een vermaert Docftoor van Louen hadde moeten
by bevel vanden Paus fommighe fijne
leer-

tGhciie

tot

noch

toe

met eenen

"mghe

hf!fch'

6)J
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leer-ftucken opcntlijck afgacn in't by wefen van
cifcus Toletus , doen noch Iefuit , maer korts daer

nae

Cardinael, die'r als Apoftolifchcn ghcfindt daer toe ghede
fchickt, ouerftondt. Dit konden fommighe vande Theo-door
Faculons
fonder
dc
fehande
niet
logifche
Faculteyt
fwelghcn,
op
o
t>
J
i
r
"7f dcr
te verhaelen.Om hun hayr dan wederom tc krijghcn,fpan- rheolonenfe t'famen teghen P. Leonardum Lcfliumaen, en trcc-^"'"^
u"""'
ken, noch ter goeder trouwe, noch ten rechten veri\i\nde,"
die
fchriften
,
hy
een-en-datigh voorftellinghen uyt fijne
vande predeftinatie,ende andere dierghehjeke punten,aengaende de voorfichtigheydt Godts in't verkiefen der menfchai totde glorie, voorghdefen hadde. Defe gaenfe, fon
der den man tchoorcn fpreken, niet alleenlijck vermaken,
maer oock verwij fen, als offe niet Catholijcken waeren,
en
ghemeynfehap met dc Pelagianen ende Semipelagianen hebbende , teghen dc waere leeringhe vande H.Kerc
ke ftreden. Sy braghten hun opftel foo verre, dat hen Bi- *f ***"»

i

•

■

fchoppen, Prelaten,en vele treftelijcke mannen mede-vie-y^if
ien en reghen Leflium onderteeckenden. Hier mede nietten tegen
te v reden, trocken aen hun fnoer d' Vniuerfiteyt van Douay Le^m"
( de Sorbona van Parijs bleef weygherigh) en ftellen eene^,r,„f.
befonderc leffe teghen hem op 'tis te verwonderen w2tkns"T
cen'opfprake,iae oproer,defe hafpelinghe 'died landt door
\^"
,

.

,

™

ende meer Racdts- Uyt van
; als den Prefiderrc Pamele
neffens een deel vande Bifchoppen met ons an- Donay.
dete met d'Vniuerfiteyt hielen
Onfe vrienden ftraften de
met de welcke de Societeyt hier in
heufcheydt
voortghingh en fey den dat het tijdt was om uyt te fien,,
en fijne tanden te toonen,als
dufdanighe dogghen ende oude honden begonften re baflen. Maer dc voorfichtigheyt voorfiehvan Leflius
die te Roomen in voor-racdt was heeft de l>sbeJdt
donckere wolckai haeft veriaeght. Hy hadde fijne voor-^".
LIU 5
ftd-

maeckre

heeren

,

,

,

.

,

,

,

,

,
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ftellinghen derwaerts aen onfen Eerweerdighen P. Generael
wiens
ghefonden, den welcken de felue aenden Paus Sixrus den V.
^'e ^ue een ^occ^ Theologant was ) en defen aen de vernoedt
gadennghe der Cardinaclen aendienende, wafler cendraghvmdt,
telijek ghefloten, datfe van goeden aloy waeren, noch iet
teghen dc Catholijcke leeringhe der heyligher Kercke en
begrcpen.Dus, om voordete fcheure te verhoeden, ende de
verwacntheyt van foo blinde Cenfeurs nae eyfeh te vernederen, foo fchrcef den Paus aenden Eoifcopus Qalaiimu, dat
hy fich met alle vlijt van Ceulen ( daer hy Nuntius was)
nae Loucn
begheuen foude, ende in fijnen naem 'tgherefen
voor
ghefchil
denApoftolilchen Stoel trecken, noch eenighfins ghedooghen , dat de ghefchillen ouer de punten
des gheloofs van eenighe andere Bifchoppen, als vanden
oppcrften (die inde plaetfe Petri is ) nae oude ghewoonte
der heyligher Kercke gheoordeelt fouden worden. Met dit
bevel komt den Calatinusop't fpoedighfle na Louen,roept
departijen by den anderen, cn toont fijne credentie-bricuen;dc welcke nu voor oprechte cnghetrouwe van wederfijde aenghenomen zijnde, foo heft hy fijne reden op met
ecn
groot beklagh teghen de Faculteyt, datfe haeren voet
eens anders mans erne
op
gheftdt, ende haer verftout had
de bouen maght eene foodanighe fake t'onderwinden, die
den Pans alleen toeflondt te bevonnilTen ; te meer,datfe dit
aenghcrccht hadden fonder Leflium eens tehooren fpreken,
ofrde vcrwefene voorftdlinghen ter deghe t'onderfoecken.
en vande Nae defe voor-reden
begheeft hy fich voor goedt om 'tgheNuntim fcn[[ te
doorgronden: 'twelck bevindende dat heteenveerdigh mct fi)ne Roomfche onderrichtingheouer een quam,
focht
wordt, foude dacdclijck 'tgheraemde vonnifle voor Leflius ende
de Sociercyt uytghefproken hebben ; en hadde den Archfbifehop v an Mechelen Hau chinus,foo wel om fij n'eyghenc

'den"pxm

(want

HET VI. BOECK.DVYTS-NEDERLANDTSCHE SOCIETEYT.

6)C)

<wanthy defake vry wat fterck teghen ons ghcdreucn had
de) alsom anderer Bifchoppen, ende der Vniueifitcytccre

bewaercn,niet tulfehen beyde ghekomen,cndcden Nun
ghebeden, dat hy fich in plaetfe van rcchtct,als middelaet tot een accoordt wilde laeten ghebruyckcn. Dus heeft
hy een fcherp ban-fchrift opentlijck vcrkondight teghen alle
de ghene die d'eene oft d'andere partije van ketterije oft
dwaelinghe in volghende tijden foude derrenbetichten. In
welcken excommunicatie-brief foo hy de woorden van- &°'r'
te

tius

,

"> v°°r

den Paus Sixtus tot eere van Leflius gheftelt hadde is de kjaert.
leeringhe vanden goeden Pater ende de Societeyt in hae
ren
goeden roem ghebleuen. Inder voeghen , datd'onbedachtheyt der ghener wel grootelijcks te verwonderen is,
die nae 'tverloop van dry-en-vijftigh iaeren ( als wy nu
,

meynden buyten nijtenftrijdt metvreughdeons honderfte
te vieren ) d'oude
koeye noch eens met mif-verftandt
van eenen nieuwen
Auguftinusuyt de gracht haelen : de

iaer

welcke doch voor niemandt waerfehijnelijck meer en fal
ftincken, alfmenfe fal beghinnen t'ontleden, als voor d'uytgrauers felue: teghen de welcke alreede een groot voor-oordeel vanden Paus ghegaen is,als hy den boeck heeft doen
verbieden diemen met foo vele kromme-fpronghen in't
licht ghedronghen heeft. 'tis ghenoegh vande leeringhe.
Op ons leuen zijn tweederhande fchichten aengheko- De So
men
d'eene van ghierigheydt, d'andere van hooveerdigh- aetey'
,

,

heyt, als of wy onverfaedelijck van goedt en van eere wae- gC°Ueckt
ren. D eerfte
bevloogh ouer zee totd'ooren des Coninghs
toe :
by den welcken wy dies aengaende foo bcfchreuen|"T/5":*~
tJt'
waeren, dat hy beuel aen fijnen Raedt te Brulfel fondt van
op ons inkomen te letten. Maer als hy nae een nauwfpeurigh ondcrfoeck vanden heelen tijdclijcken ftaet onfer Prouincic bcter onderricht was, ende dicshalucn
by lift
»>et

vanden
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vanden Prefident Pamele viet mannen uyt den Secretcn
verfeheSt Raedt ghcftelt wierden , om onfe aermoede met eenighen
Veer t" bequamen vondt van noodighe middelen te vetfien; heeft
Raedt, hy fich niet alleen ouet d'ontijdighe fame-fchenders ende
aenklaeghers van onfe ghierigheyt verbolghen; maer op
den voor-flagh vanden ghevonden middel,die hem vanden
Prince van Parme ende den Prefident ouerghefonden was,
fchriftelijck met fijn eyghen handt fommighe puntentot
onfen voordeele aengheteeckent. Doch den goeden wille
vanden Coningh en hadde gheenen voortgangh, ter wijle
daer erghens wederom eenen fwerten houdt tulfehen bey
de liep , die fijne brieuen twee voile iaeren ophiel; waer
door ghefchiedde ( foomen middder tijdt begonft te handelen van eenighe Seminarien tot opvoedinghc der Pafloren te ftichten) dat de Societeyt ter fijde gheftclt, ende in
haere aermoede ghdacten wierdt.
ontfeght
Wy moghten foo gluerigh gheweeft zijn, wy hadden
^ocn eeu deel Ptiorijen, Caiionickfdijen, aide andere Preen'?re"
benden: benden aenveerr, diemen ons alleffins voorfchoor, iae
oock focht t'ouerdringhen;dan onfen Prouinciael P.Cofterus fiende, dat fulcks
groote opfprake ende onminne van
de Prdaten en Capitden veroorfaken foude, heeft de
Heeren grootelijcks bedanckt , ende den goeden naem van
fijne Religie voor alle rijekdommen gheftek. Dit wierdt
vande verftandighe feer wel ghenomen ; nochtans bleefer
altoos eene quaede wortd hide herten van d'ongunftighe, dat wy rijck ende begheerlijck waeren : Hun ghebou w en kerck-cieract ( fey den fy ) gheeft het uyt , de teftam en ten diefe aen hen vande
ghecltelijcke dochters doen
maken, brenghen het mede, daer toe hebbenfe defen ftaet
verdacht ende in voge ghebtaght.
Mijn voornemen en is hier niet,defe lakinghe in't breedt
tc
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wedeilegghen.om te betoonen hoe verre de fchult van
begheerlijckheyt vanden rocm is, die ons nae gaet. Wyfy
hebbcndet in't vierde boeck op fijne plaetfe af ghefprokcii; dfffr"'f
euen- wel en kan ick
gliefchicdenifle oft twee nicte»w.
van onfe
ghierighcyt ten techte
voorby gacn,wacr uyt
kanoordeelen. Als in't iaer vicr-en-feuentigh de ghemuytineerde henfeluen met een' al-ghemeyne uytplunderinghe
te

toont

eene

men

van

Antwerpen,dreyghden te bctaelen,

en

dief-haluen den

Commandeur Rcquefens met d'inwoonders de
ghen inallc vlijt opbraghten, waet mede fy aen't

pennin-

krijghfverfcheyden aerme luyden oock
al die vande Biddende Ordens, by de foldaeten ghcloopen,
om van hunne
uytgheperfte betaelinghe mede te deylen:
'twelck hen foo wel gheviel, datter een feker kloofter voor
fijn paert alleen via duyfent guldens af ghenoot. MaerStradade
foo daer niemandtvande Societeyt uyt en fagh,oftde handt bell°Belvolckvoldeden;

quamen

,

uyt en flack om te hebben; de foldaeten hen laetende voorflaen datfe in niemandt meer als in ons gehouden en waren, weygert
(van wiefe dickwils in't legher hulpe ontfanghen hadden)

m"yf~,
feynden eenen vanden hoop nae ons Collegie om te vra-^0f^'ff
gen, waerom wy ons profijt niet waer en namen,en neffens £*«""«•
andere Religieufen op foo goeden ghetije niet en
quamen
viffchen.Men andwoordde hem dat hyaen fijne kameraden van onfen't weghe wilde boodfehappen eerft voor
al reftitutie aende borghers te doen en dan
op aelmoeffen
te
peyfen. Met welcke vermaeninghe allfe niet alleen
gheenflins verbittert, maer oock meer ghemoedt wierden
omonsdeclachtigh van hunne proye te maken ; hebbenfe
onder malckanderen eene goede fomme
gheldts uytgheleght,en die nae't Collegie gefonden. De Panes bedancktcn
hen vande beleeftheyt, en
feyden als voren, datfe gheenen
,

,

,

roof

voor

aelmoeffe aenveerden
M

en

fouden: dus, wildcnfe

m m m

eai
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een
dcughdchjck wetck met hun gheldt doen, datfe't aen
d'aerme lieden en fchamelc borgherije op wie fy't ghe
hadt hadden fouden wederom gheuen. Hier hebdy nu
,

waer

,

den Ma

Had van onfe begheerlijckheyt, de welcke met alleen
vdc vande foldaeten bewceght en heeft om reftitutie te

gheprefen

doen, m^er

ouer van

een

%lr*tt~

,

oock den

Magiftraet,

om ons

opentlijck

voot

wordt.

^ j]et vo[ci. te prijfen en te bedancken.
Indiai ghy noch luft tot een ander hebt , hoort watter
twee iaeren nae de Spaenfche furie inde felue ftadt van

Ander

Antwerpen gebeurde.

Daer wierden

twee

landtf-knechten

exempli die met de vorighe plunderinghe rijeken buyt ghemaeckt
hadden , ter doodt verwefen: aen de welcke , foofe beydegaderteitament ghinghen maken , onfe Patres vertoonden
hoe fchuldigh fy waerai het ouerfehot vanden roof aen
d'eyghenaers wederom in handen te ftellen : den eaien liet
fich ghefegghen, den anderen bleef by fijn voornemen , en
maeckte aen verfcheyden kloofters verfcheyden legaten,
bouen dien dry hondert kroonen aende Societeyt. Waer
van d'onfe
verwittight zijnde, gaetter eenen Patet op't fpoedighfte nae dai kercket , eyfeht den mifdaedighai fijn teftament 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
toequam : voorder dat de Iefuiten ma gheen
ontechtveerdigh goedt gheholpai en waeten. Defe woor
den met het feyt wierden van d'omftaaiders met grooten
lof opghenomemeuen- wel zijnfe noch vande boosheyt ten
arghften verfeght. Daer is eenen leughenaer foo onbefchaemt
ghevonden gheweeft , die wel heeft derren uytftroyen, dat onfen Pater 'ilegaet van een' ander Orden uytghefchrabt hadde: waer ouer iemandt,die 'tfelue nu al fon
der voorder onderfocck vaftelijck ghdoofde ( foo blindt is
de
'

,
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de paflie van eenighe teghen de Iefuiten datfe het al voor
Euangehe aenncmen dat hen maer reghen en gaet) met
cenen treffdijeken
ghccftclijckcn Hecre vande Cathedraelc
kercke nae dc ghevangheniife ghingh,om nae ooghen-fichtigheyt van't tcftament,indetcghenwoordigheyt van fiilck
een
ghetuyghc, de fake te vetbreyden, ende onfe begheer
lijckheyt aen niemandt ghebreck te laeten lijden. Maer
foo hy het anders bevondt alfmen hem acnghedient, ende
hy ghelooft hadde , is befehaemt mct ecn langhe ncufe
,

huys ghekeert.
is onfe
begheerlijckheyt, diermen foo fterck teghen
of
kraeyt,als wy al het goedt vande wereldt nae ons wildcn
nae

Dit

ouer al in noodt ende in fchulden zijn. Wat laden 'tProfes-huys van Antwerpen voor Ttjdtl^c
defen ghehadt heeft , en heeft een van onfe vijanden tc Parijs met verfweghen, als hem docht dat dit goede ftoffe Tronmwas om fijne ruchtbaete boecken
teghen de Societeyt daer"'»
m:de te vullen. Wat fchulden het noch heeft , ghevoelenfe beft die'r moeten voorforghen , en dacr-en-tuflchen op
enckele admoeflen, fonder eene mijte inkomfte, leuen. De
Collegien moghen hunne renten en iaerlijcks inkomen
heboen: waer van alffe nu tamelijck voorfien zijn , is hen
voorder ongheoorloft eenighe aelmocffen t'ontfanghen;
doen, diergelijcken en ifler gheen in onfe Prouincie,mits fy
noch al in fchulden cn laften fteken. 'tWelck euen-wel niet p- Argenteghenftaendc ilfer in Polen eene penne foo onbefehaemt m p^*
ghevonden gheweeft, die fchriftclijck heeft derrcn laeten Ionia; in
uytgaen, dat wy in Nedctlandt wel vijf-en-twintigh kloo- APol°8'a'
llers vander
Premonftreyren Orden (meer alfler fchier zijn )
met hun inkomen
ingheflockt hebben. De wooninghe is
allcflins noch enghe, ende op vele plaetfen onder het dack,
dekamers weynigh gheftoffcert; bouen een matras, eenen

trecken, daer wy nochtans

^"Jffre

M

m m m

1

ftocl-,
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een

tafel, cn "tghene de ftudien met

wat

vinden. De
den koft fober en

deuotie aen
fimpel aide

kleedinghe
maetigh. Waer blijuen
dan onfe groote rijckdommen, diewy befitten ? Dan ( foo
ick fey de ) mijn voornemen cnis hier niet eene latighe verweyringhe voor onfe aermoede te fchrijuen; 'tis ghenoegh
dat het bhjckc hoede Societeyt in ons Duyts-Nederlandt

gaet,

en

ifler niet

onbehanghen

,

te

,

met

den

naem

I

e s v

( diefe voert) al mede

tot een

teecken

gheftclt is, waer teghen veel ende heftigh gefproken wordt.
"De So£)cn tweeden pijl dienfe op ons loflen, komt op dc ghe"vvordt meynde verwaentheyt aen, als of wy door eer-fiicht van
ghelaeckt eene bcfondere uytftekelijckheyt,alle andere Gheeftelijck^Cyt trachteden ill grondt te feylen, oft immers te verduy\v')\ fteren, om alleen in ghekertheyt en ghedienftigheyt der
ghemeynte uyt te fchijnen. Hierom feghtmendatwy de
met ver-

Houen der Princen hanteren ; van niemandt en wordenfe
nochtans min als van ons betredcn.dat wy ons met dc taken

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 fpeldacr
mede te fpelen; van niemandt nochtans en wordt hier mct
meerdere heufcheyt en befeheedentheyt als van ons inghehandelt. Defe lake, die allenghskens haer feluen verflijt en
fouden wy niet eens achten,'ten waere datter onder-tuflchen
eenighe naedenckinghen uyt ontflondcn waer mede ( 'ken
weet met door wat ijuer ) onfe
oeffeninghen en bedieninvervoight g|ien bevochten worden. Wat en heeftmen herwaerts en
lefenin- derwaerts niet ghedaen om onfe fermoonen t'onderkruyghen,
pen? Wat en ftroytmen noch daghelijcks niet uyt teghen
de Sodaliteyten, als of het maervonden en waeren om de
ftadt op onfehandt te draeyen,cnde alle huyfen te befpien?
Wat weghen en ifmenniet inghegaen, om den toeloop der
,

peniten-
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verminderen, uyt bcforghthcyt dat wy tc
groot fouden worden, en d'andere Gheeftclijckhcyt bouen

penitentcn

te

hooft waffen? Wat ecn vetvolgh cn hebben wy niet als
ende alfdan teghen onfe fcholen ghefien, uyt vreefe dat
dc Repu
wy dc befte verftanden uytkippen fouden, aide
blijcke van mannen onverfien laeten? Wat onweder noch
onlanghs ter oorfakc vande Gencrale Communie uytgheltaen ? alfmen oock den naem van Sijne Hoogheyt den

net
nu

Prince

Cardinael,ende d'auroriteyt van fommighe Bifchop

pen, Roomen misbruyckte,om de felue door omweghen
by den Paus vruchtcloos te maken. Hiet heeftmen ons dc
fermoonen dacrde catechifmuflen , elders wat anders afghenomen ; ten minftcn datmen in eenigherleye maniere
'tleedt van andere kercken wreken foude , die eenen afbreuck daer by fchenen te lijden; hoe wel datfe (als bouen
ghefeghtis) hen mil grij pen , die fulcks vermoeden. Alles
wel, aider maer Godrs glorie en der fielen faeligheyt niet
door verhindert en worde : de welcke foo wy voor ons
eenigh wit gheftelt hebben, konnen wy oock niet alleen
tc

,

lichtelijck met goedt ghedult alle aenftooten draeghen die
teghen ons aenkomen, maet al mede uytter hertcn de groo
te
ondanckbaerheyt van fommighe vergheuen, die nae menighte van weldaeden inde fcholen endeanderflins van ons
ontfanghen, met fulcke bittcrheyt de Societeyt al ommc
bcjegenen,als offe ghefworen hadden de verdiende vriendtfchap met lafter en vijandtfehap te verghelden. Aen de

ghy de reden van hunnen haet ende afwendingheafvraeght, konnen anders niet bybrenghen als

welcke is't dat

en

de woorden

van

,

Martialis op eenen fekeren Sabidius

ghe- Lib.

fproken:

i.

cP'g-?5-

D\onamo te, Sabidi,
Hoc tantum

poffum dicere, quart:
poffum dicert, Non amo tt.
nee

■

M

m m m

3

dat
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heb' m doch met lief 'kin kan gheen rtdtn mtndtn:
dit feggh' ick.alleen, dat ickm noyt beminden.
Sy volghcn blindelingh de fpore van andere, en fpreken
van ons
quaelijck , fonder te weten waerom; vele ( gheloo
ue ick)
uytonbedachtheyt, oft datfe hen fchacmen in ghefelfchap met dc woluen niet te huylen ; eenighe oock uyt
lautere boosheyr. Die ick voor Hot van't teghenwoordigh
capitel maer en bidde, datfe willen ghedencken : indienfe
gheene deught door onfe fcholen, predikatien oft andctc
ghedienftigheden oyt en hebben ontfanghen, datfe immers
noyt eenigh onghehjek vande Societeyt gheleden en heb
ben. Waer toe dan ons tegen alle wetten vande Chriflehjcke
liefde foo bitterhjek vervolght? waer toe foo vele leughe
nen
teghen Godt en de confeientie , fondet eenigh wederpeyfen , verfiert oft vcrbreydt ? waet toe ons foo haetclijckby de ghemeynten vermaeckt, die, 'ten deden foodanighe blaemen, de ghedienftigheyt det Societeyt tot faeligheyt van haere fielen ouervloedigher ghebruycken fouden; Gheeft doch plaetfe aaide reden , endt oordtelt Tvaerachtigh corded.

dat is:

'Ken

Dan

Zachar.
7?°

HET

VIIFDE

CAPITEL.

Van d'eere der Dayts-nederlandtfche Societeyt, diefe
man haere
doorluchtighe mannen, en <verfcheyden loffelijckeghetuyghenijfen ontfanghen heeft.
1.

Cor. 3.

'•
■

,.

4+.

1

.*

~W\ EGHlNNENHy Tvederom

ms

feluen te prijfen?~N'\ct al-

J[3 toos,maer,'tghcncdenEcclefiafticus kght,Tvy louen de

doorluchtighe mannen, ende onfe ouders in hunne gheflachten. De
ghcheughenilfe vanden goeden reuck det deughden diefe
oris
nacghdarcn hebben, en magh met den korten tijdt van
,

een'

HETVI.BOECK.DVYTS-NEDERLANDTSCHE SOCIETEYT.

647

verdicnt datfe by
blijuc leuen, ak een

eeuwe niet
begrauen worden
alle nae-komelinghcn inderceuwighcyt
volmacckt patroon van onfen rocp,om daer nae te wercken.
Eenighe hier van zijn cyghentlijck Ncdcrlanders van gheboorte,andere die in Nederlandt gheleeft.oft immers 'tfelue
met hunne
tcgenwoordighcy t oft mirakelen vereert hebben.
Den H.Ignatius moet voor aen gaen die ( om fijn onder- vvaero
ftandt dat hy te Brugghe van Gonfaluus Aguillcre cn Ludo- /"tl^
uicus Viucs,cnde t'Antwerpen ten huyfe van loaiines Cucl- de Ned"ianlaronrfangen hceft)de Nederlanders altoos fondcrlingh behert/chicr allegader nae Roomen in fijn leuen by hem ont- ^"J""

cen'

; maer

,

boden,ende in Italien, Sicilien, Vranckrijck, Duytflandt tot heeft,
en
bedieninghen ghebruyckt heeft. Hoe
foude hyfedan nae fijne doodt konnen vergheten? Niet lau
gher als dry daghen nae fijn ghduck-faeligh verfcheyden
( als elders ghefeght is) vetkreegh hy inden hemel dat de So
cieteyt vanden Coningh in defe landen aenveert ende ghegheftapelt wierdt: van welcken tijdt af, tot den dagh van
heden toe, hy noyt op en houdt fijne kinderen te beminnen,ende d'mghefetene des landts met verfcheyden bouennatuerlijcke gauen te voorkomen.
Ouer vijfthien iaeren ghenas hy re Mechelen eene iaashejtjne midochter met naem Maria Kakelaer van cen fwaer onghe- 7****"
val, dat haet van eene quadijek-ghefette fiftel ouerquam, der/andt.
door 'tghebruyck alleen van'rwaeter dar t'fijner eere ghe-

demeefte amptcn

wijet

was.

De fake

nae

behooren onderfocht

Medicijns be-eedt, wierdt
mirakel verklaert.

vanden

,

Archs-bifchop

en

vande

voor een

Burburgh in Vlaendcren gaf hy door het aenhanghen
fijn heylighdom Voile ghelonthcyt aen eeneRcligieufe
van S. Francifcus
Orden, Ioanna Terefiaghenaemt, die nu
vanden Dodtoor verwefen, haer met het heyligh Olieid
Te

van

ghingh
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ghingh tot de doodt bereyden. Bouen vele fieckten was fy
noch met eene blindtheyt gheraeckt dan de quaelen verfehouen allegader feffens op eenen korten tijdt. Dus wietdt
dc ghenefinghe voor een ghewis mirakel vanden Medicijn
gheoordeek, en vanden Bifchop van S. Omer voor fulcks
aenveert ende vetkoudight.
Alfoo nuldt en heylfaem heeft hy fich onlanghs t'Ant
werpen aen Maria Bonniers ghetoont, nae datfe twee iae
ren in deerhjeke
ghefteltenifle,endede laetfle acht daghen
in gheduerighe onrufle buytai alle menfehclij eke hope van
beteringhc gheleghen hadde: want door het eeren van fijne
rehquien vielfe in flaep, en nae vijf uren flondtfe op frifeh
cnghefondr, kleeddehaet felue, en met vcrwonderinghe
der ghebuerte ghinghfe nae onfe kercke om den heylighen
Vader te bedancken. Daer wierden vijfthien ghetuyghen
af ghdeydr,ende de weldaedt als mirakeleus,door't toeftaen
vanden Bifehop erkent.
Defghelijck is te Roermonde aen eens Medicijns doch:

tetken, ende elders aen andere weder-vaeren:want alles
befondcr

laet de

in't

niet toe. Dit alleen-

melden,
menighte
hjck fal ick in't gros fegghen, dat, ghelijck aen d'eene fijde
dc Nederlanders den H.Ignatium, bouen verfcheyden deuote

en

door ftichtinghen van fchoone kercken en capellen
ghefocht hebben op'thooghfte altoos te vereeren: alfoo hy
van fijnen kant
noyt op en houdt aen de felue met ontaltien

,

en lichaemelijcke wddaeden danckbaer te zijn.
Mirake- Al en heeft den H.Xauerius(datmen im mers weetjonsNelen v.m
derlandr met fijne voeten niet betteden ; foo en heeft hy het
euen-wel
"eriusm
tentijde van noodt fonder fijne hulpe nietgheWjder- laeten. Antwerpen was in't twee-en-twintighfte iaer vanlandt.
je l00pende eeuwe in groot perijekd, om van Mauritius,
die

lijcke gheeftelijcke
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die met ccne ftercke vlote acnquam , befchacdight te wor
den. Hy fprack alreede foo vermctclijck, dat hy fijn opfct
vooron'verhindcrlijck hid 'ten waere den hemel van bo
uen 'tfelue omftiet ,
ghelijck het mcttcr dacdt ghebeurde.
'tScheen dat Xaucrius,wiens dagh opftondt, dc verwaentheyt met een mifnoeghen aenhoorde,ende,om die te caftijden,van ftonden aen vorfl en windt t'facmen riep,om al het
tou-werck tc doen bevricfcn,en de fchepen foo tegen den an
deren te fmijten,datfe noch voortwaerts noch achterwacrts
en konden.maer
perijckelliepen van met Mautitius felue
dat den Marquis
te verfincken. Soo veel ilfer af
allegader
urc als dit onweder aenghingh, met
felue
de
Spinola op
den edeldom van't landt, malckanderen de handt tc Roermonde daer op gauen datfe den H. Xauerium voortaen
voor eenen Patroon van des Coninghs legher aennamen.
't Welck d'Infante Ifabella verftaende, dede dieshaluen tot
erkenteniffe vande weldaet'tvoornoemdetempeeft met het
beeldt vanden Heylighen inde locht, uytfehildeten.
Niet min cn heeft hy verfcheyden Duynkerckers in hunne
perijckelen verhoort. Den Capiteyn Pecter Norman , die
'cfehip Xauerius voerdc wierdt tweemael door hem bewaert;eens,als hy van dry Hollanders benauwt,belofte met
fijn volck aenden Heylighen doende, by onverwachte rijfinghe van cenen dicken mill ontquam ; andermael, als hy
'theylighdom van Xauerius gheduerende'tghevecht aenden
grooten mad hechtede , waer teghen eene fchuyf-tanghc
vanden vijandt op ons ghefchotcn dweers door alle de matroofen en foldaeten fonder iemandts hinder aenquam,
ende ftilkkens neder feegh,als offe den heylighen pandt
ontfien hadde; maer foo men defe opnam,endc den vijandt
met
eenen
ruytcrlijcken fcheut weder 'thuys fondt,
inaecktefe fulcken feheur in fijn fehip dat het fich modi
,

,

,

,

,

,

N

n n 11

o,uer-
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ouergheuen of het foude te gronde ghegaen hebben.
Noch vremder was het gheval dat aen Ian Vrients wedervoer, die met eene kleyne ftegatte in zee gheloopen
was,endc in duyfent perijxkelen ftondt om van eaien Hollandtfchen oorloghf-man verwonnen ende mct alle fijn
volckouer boordt ghefmacktte wordai. Hy nam fijne
toevlucht tot Xauetium ,.hy hongh infghelijcks 'tkasken
van fijn
heylighdom aen den maft hy verfterckte fijne
maets, iae verfekerde hen oock datter gheen noodt en was,.
Komt het anders uyt, feyde hy, Tvorpt my in zee. De woorden
waeren noch in fijnen mondt, alifer eenen koghel op fijne
borft adiquam die voor fijne voeten neder-viel, fonder
,

,

,

,

gaen. Hier ouer ontftaet eenen windt , waer mede
hyvlughs de doodt ende den vijandt ontfeylt. Maer foo
die gheduetigh aen ftijfde , ende dat men nu niet min de
als te voren den vijandt en vreefde, neemr hyde
leylighe rehquren vanden maft, en laetende de felue met
een touwe hide zee fincken ,
voorfeght hy aen fijn volck,
datfe eer langh de rkmai noch fullen moeten uytlegghen,,om voorts te ghetaken. 'rWekk als't daeddijekghefcbiedde, foo wierdter cenen kctter, die alle defe mirakelen
met
verwonderinghe voor fijn' ooghen fagh, tot het Ca
thohjck ghelooue en tot het eeren vanden H. Xauerius

door

te

foluen

bekeert.
p. Petrus

Faber

m

fed"-

tn

face-

btts Lainet,

Noch dry andere vande thien eerfte Patres hebben onferi
Nedeilatidtfehen bodem betreden. P. Petrus Faber,die ten
deele door fy feluen ten deele door Strada en Wifchauen
,

wondere dinghen te Louen uytgherechr heeft: inder voeghen datmen hem' niet alleen de beghinfelen van'tLouenfchendeMaefttichtfch Collegie,maer feliier den heelen

oorfprongh vandeNederlandtfeheSocieteyt moettoefchrij-

de fondauerjip-Taco]3us Laines den tweeden Gaierad.die
3
men^
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ende dai
dc So
Salmeron dien

'tAntwerpfch Collegie gheleght
met den Prefident Viglius

Cardinael Granud

"hewonnen heeft. P. Alphonfus
gtootenTheologant, die'r op twee verfcheyden

cieteyt
twee

,

aen

reyfen

met

tAi-

PWJ£

ghefantenCardinalen ghefien is gheweeft.Bouen dien f.

„^,t

heeftNederlandtd'eete,dathet inden perfoon vanP.Pafcha-

fius Btoetus(die een mede vande thiai eerfte was) de Societeyt heeft helpen ftichtov, mits defen eenen waerachtighen
Nederlander gheweeft is, omtrent Camerijck gheboren,
fchoon dat hy fich tePanjs voor eenen Picard uytgaf , om
fijne ftudien, gheducrende d'oorloghen , fonder ftooringhe
te

en

P*-

£**£"
mder'onder.

moghen vetvolghcn.

Bclialuen defe hebben verfcheyden uytheymfche Pa- Verfcheydefe linden doordeughtfaemheydt en gheleeitheydt

d'fffl'ffe

tres in

Domeneccus den eerften patres
Prouinciael van Sicihen, P. Francifcus Strada den eerften hebben
Prouinciael van Aragon, P. Andreas Ouiedo den tweeden "flrlmdt
Patriarch van Ethiopia! , P. Hieronymus Natalis die de vereert:
Conftitutien vande Societeyt,by bevel van S. Ignatius ende
Laines, alleflins verbrcydt heeft; P. Petrus Ribadeneira, die 'Kjbade~
den Coningh te Brunei verwillighde om de Societeyt in """*'

uytghefchenen :

P.

Hieronymus

,

X'l!arfijnenStaett'aenveerden;P.Robertus Bellarminus,die mmu^
nae P. Ribadeneira feuen iaeren
langh te Louen in S. Michiefs prochie in'tLatijn ghepreeckt heeft,en nae der handt
Cardinael gheworden is;P. Francifcus Toletus die vanden Toletm,
Paus ghefonden wierdt om te ftaai ouer de her-rocpinghe
van
fommighe verdoemde vootftellinghen en niet langh
daernae den rooden hoedt moeft aenveerden;P.Campianus Campu-

defen

,

,

ende vele andere Martelaers

,

als

zijn Sothuellus Thomas
,

GarncttuSjWalpolus, Ogilbxus,Collinus,Conftantius: die
allegader de voncken van hunne oucrgroote liefde Godts
op den Ncdcrlandtfchen hecrdt ghevat hebben, waer uyt
Nn

nn

t

nae-

"'"•
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'twelck hen op den autaer
,
vande martelie als eenen brandt- offer ter eeren Godts lied
verflondcn heeft.
Doch alle defe, als gheleenden huyf- raedt, ftellen wy
oheerne wederom ouer aen wiefe toekomen, om onfe ProTreffe- uincie met haer eyghenhaue te ftoffeten. Defe bevinde ick
eli,,ckeNetwecderfeye: d'eene die hier te lande ghewonnen, maer

naemaels het vier ontftaen is

dets ouerghevoert,ende ghelijck op
d7rs7uytV
d'andere die hier

eenen

anderen

grondt

lande niet alleenlijck
slams, yerplant zijn ;
,
oock
maer
ohewonnen ,
ghebleuen zijn. Onder d'eerfte
Berchmannus die wy
Cornelius
Mercurianus
P.
,
,
zijn
Da
aen Italien ouetghefet hebben: P. Wifchauen, Vinck,
niel, die wy aen Sicilien gauen: P.Canifius, Cuuillonius,
Goudanus, Del Rio, loannes Bukeus,Deckerius,Becanus,
die nae Duytflandt ghinghen : P. Batzius, dien wy tot
van foo menighe fielen aenlndien fchoncken.
te

,

faeligheydt

Welcke allegader hoedaenighe mannen fy gheweeft
zijn , foude hier te langh vaften om te verhaelen , euenwel en magh icker twee oft dry vande vernaemfle nkt

p. Petrus

Camjius,

verfwijghen.

p PeCrus Canifius

,

te

Nimmcghen in Getderlandt ghe-

alleenlijck den eerften onder alle de Nederi,0I.cnjWas
landers,die inde Societeyt quam,endc van P.Faber te Ceu
len ontfanghen wierdt, maer bouen dien oock den eerften
vande heele Societeyt, die oyt boecken in 't licht gaf. Den
Coningh Fctdinandus verfoehtop hem,dat hy eenen Cate
chifmus fchrijuen foude, 'twelck hy te Ween in Ooftenrijck in't iaer 1554. dede. Dit was het eerfte ftuck wercks,
waer in
hy fijne ende der Societeyt gheleertheydt t'famen
aen dc wereldt met fulcken vetnocghen ten toone fteldc,
mec

dat fich niemandt der nae-komeliiighen en behoeft te
fchacmen , om op defen grondt-ftecn voort te bouwen.

Hy
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Hy
S.Ignatius den cctftenProuinciacl van Duytf
landt ghcftck, en gaf fulck ecncii luyilcr door de Noordtfehe landen aen de Societeyt dat hem d'onwetende voor
den auteur vlnde Iefuiten hielen , en defe nu inde wanddinghe niet anders als Canifiancn cn noemden. Hy was
foo fehrickehjck aen de ketters, dat hem niemandt en dcrrede wederftaen ; Melanchtlion,Sneppius,Pillotius, Sarccrius,BuUingcrus, Brentius, ende voortallc die ongaere voghcls, in Lucifcrs lchootuytghebrocydt,moeftcniwichtcii
allfe maer fijne redenen cn hoorden : wacrom hy oock van
henlieden fchimpfghewijfe( hoe wel niet t'onrecht) Cants
Auftriaciu,dat isfden Ooftenrijckschen hondt ghenoemt wierdt,
om
dathy oftgheduerigh voordekuddeCHRisTi teghen
de woluen aenbaftc oft als eenen haefen-windt altoos op
de bane was,om ketters te iaeghen ai fielen tc vanghen.
Soo groot was den roem van fijnen ijuer ende loffelijcke
daeden,dat Princen, Coninghen, Keyfers, iae oock Paufen
felue, vari hem ghetuyghden dat hy den eenighen fteunftock was, waer op de Catholijcke Religie in Duytflandt
was blijuen ftaen,cnde noch ruftede. De ketters (om een
van limine
leughenen hier onder de waerheydt tc vocyeren)
te
plaghten fegghen, dat fonder Canifius het Paufdora om
verre
lagh.Wat daeraf zy,den Roomfchen Coningh Ferdi
nandus fchreef hem immers toe,dat hy fijn Rijck door hem
behouden hadde; alle de Bifchoppen, Prelaten en Republijcken riepen om hem , om den brandt vande kettcrijente komen blu(Tchen,oft immers te ftutteri;hy wierdt
cuen-fterck van alle Vniuerfiteyten ende Dom-kercken
verfocht, om dc Catholijcke waethcydt mct difputcren cn
prcken voor te flaen ; hy wierdt vanden Paus Pius
den IV. aende Princen van heel
Duytflandt ghefonden,
om die in't oudt
ghelooue te ftaepelen Waer mede
wieit

van

,

,

,

,

.

Nnnn
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befighzijnde,quam hy tcNimmeghen in fijn vader-landt,

daer hy alle fijne vrienden wel hondert en twintigh in ghe
tal (die hem elck om 'tfeerfte ter tafelen noodden om te toeuen) dede alle de fpijfe in't gaft-huys draeghen , om d' aer
me
lichamelijck, aide henlieden gheeilelijck nae de fiele
te voeden,
ghelijck het ghebeurde: wantfetoteentoe allegaeder biechteden en communiteerden en nae een vierigh
verm aen dat
hy hen voorhiel, aen hem de handt gauen datfenoyt van't oudtCatholijck ghelooue afftandt en fouden
doen. By Otho den Cardinael van Aufpurg was hy infulckenweerde, dat fich defen wel by wijlen veruederde om.
hem de voeten te waffehem by den Cardinael Hofius foo
welkkom, dat hy te Trenten fieck ligghende, foo hy Canifium maer en fagh aenkomsn, uyt enckele blijdfchap op
ftaenden voet ghenas. Hoe wel daer vele zijn,diedit voor
een mirakel
(ghelijck noch meer andere dierghehjeke vremdc uytkomften)aenghenomen hebben.Hy ftierf te
Friburgh
,

.

itmc"
'

ifius,

in Switferlandt, met grooten roem van
heyligheyt ,. ende
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 Duytslandt,meerdere verbinteniffe heeft, als aen Canifius.
^nen broederTheodoricus magh hier bykomen,dien den
H.Ignatius (tracks metten eerften aenfien foo beminde,dat
hy hem niet alleen indcSocieteyt,maer 00c tot een gemeynfaem ghefelfchap in fijne kamer
ontfongh.Hy reaeerde vele
iaeren de Collegien van Munchen, Dilingen en Inoolftadt :
waer
hy oudt van iacrcn,en vol van verdienften, ten hemel
naed'Enghelen vocr,met welcker naem hy om d'onnoofelhcyt fijnsleuens van groot en kleyn oueral vereert was
gheweeft. Eene gheraccktheyt ontnam hem ganfehelijck
fijne memoric eenen tijdt langh yoorde doodt,foo dathein

buyten

*
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buytai de foete naemen Iesvs ciiMari A,dic hy noch altoos
inden mondt haddc,fijnen eyghen naem oock ontgaen was.
Ter wijle defe twee lichten inden Noorden uytfehenen,
ghingh P. Gafpar Barzarus, gheboortigh van Ziericzee in fj
D"

Q

F

/-•

1

1

S

\-

r\

J

11

por

Gf'

tsar.

Zcclandt,dc tackelen van fijne bernende liefde, door hccl^tWF
Ooften, tot Ormus in Perfiai toe, dracghen. P. Simon Ro-

drigues ecn vande thiai eerfte Patres onttbngh hem te Lifboa inde Sodeteyt, als tijdtlijcken Coadiuteur, in't felue
iaer als Ludier in Duytflandt ftierf. Maer den gheeftGodts,

die hem in't herte woelde, ftelde wet haefl de kecrffe op
haeren kandelaer. hy ghevoelt cenen inwendighen drift om
te
preken,hyderrc't inden reftcr voor ons volck beftaen: 'ten
hadde gheenen fcluck,hy doetfe allegaeder mct fijn' onghemaniertheyt lacchen. Ghevraeght dan zijnde van P.Simon j
wat hem van fijne predikariedocht,Al en isT,andwoordde
hy, voor defe reyfe niet wel ghcluckt, euen-wel fal ick noch
ecn
predikant worden. Waer by foo hy vaftelijck bleef, cn
Simon nu fijnen ijuer begonft te mercken,doethemPriefter
wijen/:nde op de dorpen aende laiidtfliedai preken.'tWelck
hy met fulcke beroerte vande herrEii dede , dat al het volck
fich maiighweruen voor fijne voeten wierp ,om re biech
ten ; inder
voegherv dat hy wel ondef-tuffchen twintigh
ureii-achrergacns daer mede befigh bleef. Dus fondt hem Si~
monnae Iudien,om dat
hy Xauerius,den eenai Apoftel aen
den anderen, behulpigh wefen foude. Noyt ghelijcket paer
hi
onvermoeytheyt ai ijuer. Goa was den eerften heerdt
daer hy fijn vier foo ftoockre,dat eer langh de heele ftadt in
brandt fiondt. 'tfcheen dat elck woordt
(ghelijcket van
£lias ihLCt)ghehjckeene ftckele bernde, oft wet,
ghchjck.den Eccir.
Heere by leremias feght, als eenen hamer
wasdiedefteenen*Slworfelt. Noch de woeckeraers noch d'onkuyfche, noch de

^e"]j.

,

wraeckgierighe

cn

konden 'tghewddr van fijnen

vierighen
gheeft
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gheeft wederftaen.Mcn fagh menighmad datfe fich in vol
te kercke nae 'tfermoon aen fijne voeten wierpen. Maer

ds het binnen Ormus
noyt en blaeckte dit herte meer, dan
den ftrijdt aende fonden die'r ouertolligh waeren , ende aen
deSarafijnfche fuperftitien leuerde. Doen faghmen datter
tot twintigh duyfent kroonen al

verfcheyden koop-lieden,
onrcchtveerdigh gewonnen ghddt,feffens aen fijne voeten
braghten, 'twdck hy by ghebreck van d'eyghenaers, alleg.ider tot behoef vande aerme dede befteden. Doen fagh
men dat
hy in vollen daghe, met eenen hoop leer-kinderen
uyt dai catechifmus, den Saiafijnfchen tempel ghingh
Al het Mahuopen breken,ende het ktuys daet in planten.
metaenfeh ghefpuys fiondt en grimde ghelijck leeuwen,
en
ghelijcke-wel niemandt en derrede fich daer teghen fldfern Ick en ghelooue niet datter dierghelijck feytuoch een
te meer dat dai Coningh felin heel Indien ghefchiedt is
ue inde ftadt
teghenwoordigh was, en Barzaais met fijne
:

kinderen 'tveldt belud,de Sarafijnen oft niet detrende, oft
niet willende, den tempel voortaen tot hunne fuperllitie
ghebmycken,die door't kruys Christi (foo fy dit naemen)
nu onteert was : waer ouer
hy ten dienfte der Chriftenen
bleef. Doen faghmen dat de Ioden felue hem groote eere
bewefen,endede Sarafijnen den boordt van fijne kleederen,
iae oockfijne voet-ftappenkufteii; foo groot was den roem
van
fijne heyligheyt, die als nu en als dan haere flraelen al
mede door prophetijen en mirakelen uytfehoot. Aen eenen
herdtneckighen Portugies ioegh hy eene fwaere fieckte op
den hals , tot dat hy fich biechtede, en niet laugher : aen
eenai
andcren,die fijne wracckgieticheyt niet en wilde lae
ten

vaeren,

voorfeyde hy ,dat hy eer langh te vergheefs om

Priefter roepen foude.'twelck 'sdaeghs daer nae ghebeurde, als hyhaeftelijck ftierf, eer den biccht- vader by de

eenen

handt

•
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Hy wierdt in't Portugics prckcndevan ccncn
Sarafijnfchcn cdcl-man, die defe tacle onbekent was , volkomenlijck verftacn, waerom fich dien oock tot ons ghe
looue bekecrde. Hy ftierf eyndclijck nae 'tbekcercn van
ontallijcke fielen , Ptouinciad ouer Indien , binnen Goa,
daer hem nae eene vierighe predikatie , die alle hcrtcn ontftelt hadde, fijne krachten fchier al llacnde begaucn.
c°r~
Alfoo groore, oft oock meerdere, mare van heyligheyt
glungher achtet P.Cornelius Wifchauen, die cen Mcchclaer yyifeba
zijnde te Loucn woonde, en nu vcerthicn iaeren dagh en ««»>
nacht een fcherp hayren-kleedt op fijnen ruggh droegh, eer
hy aldaer inde Sociereyr van P. Faber ontfanghen wierdt.
Van doen af lchenen fijne deughden foo hel dat fijn leuen
by ghefchrilte onder den man liep De aenkomftc ende dc
woon-ftede van d'onfe wiert hem Godthjck vcropenbaert.
Sijn' ootmoedigheydt was uytftekehjck, en wierdt noch
meervan Faber
gheoeffent, die hem in duyfent manieren
proefde:onderandere,daer hy nu cen beiaertman enPnefter
was, by een ieghelijck bekent, dede hem met den fandtlooper inde handt aende flincke fijde vanden longhen ftudent Strada gaen, als hy ghingh preken. Dus verweckte
fijn exempel Leonardum Ke'.felium, Nicolaum Goudauum, en Lanoium, Danielem Parebiuck, Adrianum
Adriani, Maximilianum Capella,ende meer andere vande
treffehjekfte ionghmans der Vniuerfiteyt,om hem inde Socicteyttcvolghcn. Sijnereynighcyt heeft hy tot den eyndc
toe onbcvleckt bewaert : waer toe
hy oock elck cen met
fulcken ghewight van krachtighe redenen vermaende , dat
ter ontallijcke too in klooltets als inde wereldt de felue onderhielen. Als hy tc Mcflinen in Sicihen Nouicie-mceftcr
was,gingh den roep achtcr ftadt,datter noch wedu we,noch
ionghe dochter ( hoe houwens ghefint fy oock watch) hem
was.

,

.

O

o o o

maer

6<%

EERSTE

EEVWE DER SOCIETEYT IESV.

of haeren lull en verghingh,
Gode
in
fuyuerheydt te dienen. Dus gheviel het
begonft
datter dry edele ionghvrouwen,die alreede verlooft waren,
willendc daer van eene proeue nemen , ghelijcket handt alkaecks by hem te biechte quamen. Maer'tiockfpel verkecrde terftondt in emit. D'eene voor ende d'andere nae, foo hy
elck verboodt aen haer ghefellinnete fegghen hoefe ghevarcn waren,
veranderdeop ftaenden voet van fin , en keerde
nae
met opfet vanden Bruydegom Chjusto voort
huys
maer eens tc

woorde fiondt

,

en

aentchanghcn.Dit gaf ecn gtoot gheruchtindeftadt;maer
noch wel too groot 'tghene in een' ijdel-tuyte ghebeurde,
dieom de fchoonheyt van haer ghekrolt hayralte hoogen.
moedt inharen boefem voerde,noch van't fuyuer oft cloofterlijc leuen en wilde vetftaen.Hyen fprackhaer maer eens
aen,en voorfeyde datfe eer langh defe hooveerdigheydt in't
felue hayr bekoopen foude: weynigh tijdt daer nae viel het
heel uyt, en fy nu kaluwe zijnde, fagh niet fchoonder als
haere fchacmte met eene cloofterlijcke wide te bedecken.
Hirtor.
Defen man was foovermaertom de kracht, waer mede
\T. ?1' nY deduyuelcn vcrdreef, dat hetnoodigh is gheweeft(fooder van alle kanten te groote menighte van befetene men
fchen aenquainjom 'tghewoels ende gheruchts wille, voor
Beyer- cene
poofe-tij dts dit werck te ftaken. Onder vele bekeerinTheatro. gen,die hy door het inficn vander menfchen herten dede, iswel de vernaemfte van dien dooden gheweeft, die om de
wille van eene quaede biechte door hem berifptaen fijne
ende van hem wederom ten leuen vervoeten doodt viel
weckt wierdtjOm voortaen bcter te biechten ende te leuen.
P. Cornelius verfcheydde eyndelijck te Loretten met foo
fchoonen ghelaet nae fijn' aflijuigheydt, dat ieder een uyt
dcgheftalte des Iichaems, de heyligheydt fijner fiele ghe,

,

noeghfaem fpeurde.
Dc
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Dc twee Nicoiai',C-oudanus
Lanoros, zijn groote lie'- 2Vj»G°*
tcn van onfe Societeyt in defe landen gcwecll. Den eerften lT"
was Paftoor tc Bcrghcn
op Zoom,dcn andcrcn(die oock van
den eerften tot dc Religie getrocken wiert)was Canonick te
Veutne,ccrfe het vcndel vanden H.Ignatjus voIghden.Goudanus cn hadde fijns ghelijcke met in't prcdicken en difputeren teghen de kcttets,waerom hy oock door verfceck van
den Roomfch-Coningh Ferdinandus nae Worms teghen
Mclanchthon ende d'andere fedtariilcn ghefondai wierdt.
Nae dat hy te Venetien d'ectltc fondamenten van'cCollegie
gheworpen hadde, foo las hy de Godtheyt inde principaellte Vniuerfitey tdi van Duytflandt, die hem elckom 'tftercfte verfochten. Den Paus Pius den I V. hadde fulcken ghe
voelen van fijne deughdt aide gheleettheydt dat hy hem
als fijnen Apoftohfehen Ghefandt nae Schotlandt fchickte,
omdeConinghinne Maria Stuart ouer de doodt van hae
ren man Francifcus den II.
Coningh van Vranckrijck te
de
ende
t'famen
Catholijcke Religie ( die'r grootrooften,
cn

-

,

telijcks begonft tchellen) met fijnen ijuereenighfins teghen
Hy ftierf in't iaer 1565. nae dat hy eenighen tijdt te Louen de H.Schnftuere uytgheleght ende
d'Acadcmie met fijne Latijnfehe vermaningen fterckclijck
tot de
deughdt verweckt hadde Lanoius bediende twee- Nia>mael in fijnen tijdt 'tProuinciaelfchap van Duytflandt, cn '"'" L*~
was in fulcken
achtbaerheyt by onfe Patres van d'cerfle generale Congregatie dat hy oock eene flemme kreegh, om
nae de doodt van
Ignatius de heele Societeyt te regercn.
P. Lconardus Keflelius,die van Louen, en Daniel Pare- Leonarbruck, dievaiiDender-mondewas,ghehjckfe als tweelin- d'" K'fghen beyde op eenen dagh aen dc Societeyt gheborcn wicr- ij'f^f"
den alfoo waercnfe aen malckanderen oock heel ghelijck Parein manieren. Leonardus was Ouerfte van d'onfe tc
Ceulen, l""cL,
den val t'onderfetten.

,

.

,

,

Oooo

1

als
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doodtlijcke fieckte, dan
Religieus
befeten menfeh , bevde ter wijle fy hunne biechte
aen hem
fpraken , ghenas. Hy verfterckte P. Iacobu m Ledefma in fijnen roep,als hy nu begonft tc tvvijffekn , midts
hy hem tweemad op de vctborgen gedachtcn fijns hetten,
eens den wille Godts
bequamehjek te kennen gaf, en anderm.icl oock van fijne fuyverheydt cn volherdigheyt verfekerdc Hy ghenoDt het vootded , dat hy den H. Igna
tium in fienlijcken fchijn mirakeleufelijck te Ceulen in fij

hy

van eene

ccncn

.

kamer moght eenen tijdt langh aenfpreken, die nochtans
op den feluen ltondt tc Roomen was. Hy droegh fijnen ijuer
onder tulfehen nacNimmcgen, daet'tfich tot cen Collegie
liet aenfien: dan foo hy nu d'ooghen aen de moeye van
P.Canifius ghefloten hadde , foo wierdt hy vanden Magi
ftraet, door het opruyen vanden Borgher-meeiter,tet ftadt
uyt ghefonden, uyt reden dat defe godtvruchtighe vrouwe
een
huys tot wooninghe aen de Societeyt ghefchoncken hadde. Doch 'tlieper al wat vremdt af met den roervinck van dit onghelijck , den welcken eer langh ftierf,
nae dat
hy een deeilijck treur-fpel in fijne twee foonen
ne

hadde die malckandaen in
Eenen anderen Schepen
moordden

ghefien

een

,

ghefehil

ver-

die de uytfprake
van't ongherechrigh ballinghfehap en fententie dede,
kreegh eene teeringhe , en gaf ten laetften fijnen gheeft in
wanhopigheydt. Leonardus verfcheydde van defe wereldr
binnen Ceulen daer hy tot fijne doodt toe Redtor was.
M.iet Daniel in Sicilien , nae dat hy in dat eylandt te Pa.

,

,

krmo,te Catania,teMontereal (daer hy 'tCollegie regeade)

ende door den heelcnMamertijnfehen ftreeck mct eenen onblufchelijcken ijuer de faligheydt der fielen vervoordert,
aide den dagh van fijne doodt langh te vorai wel
befcheyddijck voorfcydt hadde By defe komen de twee Bufari,
.

loan-
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Theodorus Vinckius Dcckcrius Bonartius,
C"™'
onlanghs te Roomen ftierf,P. Cornelius a Lapide,
en

,

,

,

•

Doftoor

van^' '^
wijsheydt
ende godtvruchtigheyt was:'tvvclck oock fijne mcnighvuldighe boeckcn,dic hy op de heylighe Schril lucre heeft latcn
Thtodouytgaen, ghenoeghfaem betoonen. Item Theodorus Gerarwien Iacobus Ianfonius
Louen plagh tc fegghen , dat hy

van

di

eenen

Amlterdammcr, die"

alle

cenen

nae

fchat

mans

van

dat hy te Louen d'eerftc'7*

n't-

n

eere mct

inde

vcrmiert

ecn

j

tocltemmen ( niemandt

promotie ontfanghen hadde nae
Ignatius inde Societeyt
,

f'-

.rardi,

i

uytgncnomen)

Roomen

ghirigh,

aenveerdt wierdt;
daer hy onder 'tbeleydt van dien gro )tcn Dodtoor Olauius
foo wel inde Godtlijcke wetenfcliappen aamaem datter
in't heel Roomfch Seminarie niemandt mct hem te verghelijcken en was. P. Laines fchickte hem in't ghcfelfchap
van Pater Petrus Canifius,die als
Paus-ghefandt nae Polen
ghingh, om de Catholijcke Religie inden rijeksdagh aldaer
re houden flaen : dan
hy ftierf op weghtc Ween tulfehen
der
'tghefangh
Enghelen, van't welck hy aen Theodoricus
Canifius feyde : lckjroore der Enghtlenfangh, fantfi, k-jmtmtdt. Ick boor: der Engh. len fangh.
Tot noch toe dc Neder-Duyrfchc Patres , die buyten
'slandts vande Societeyt ghebruyckr, en fchier allegader geftoruen zijn : want vanden Godtfalighen loannes Berch-^«»»«
mans ( wien Dieft aen de
wereldt, maer Roomen alseaien bcrctf~
anderen Aloyfium aen den hemel
gaf ) wil ick hier fwijghen om dat fijn wonderbaer leuai ende heyligheydt in
onfe moederlijcke taele befchrcuen ouer al in handen is,
waer
op ick den Lcfer aenwijfe, om dat wy de grootte van
fijne deughden met dit kleyn vcrhael niet en fouden verkorten.
Onder dc ghene die den verwilderden wijngacrt van
Oooo j
hun

en

vanden H.

,

,

,
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arbeydt bevrocht, oft mct
deughden vereert hebben ver-

vader- landt mct befonderen

uytnemenden fchijn

van

,

fich eerft P.Adiianus Adriani de Wkte een AntwerPena'erj aen den welcken S. Ignatius om de fuyuerheyt
fijner fiele den naem van eenen aerdfchen Enghel plagh te
gheuen. 'tScheen dat hy Godt tot fijnen wille hadde, om
alles door 'tghebedt te verweruen. 'sDaeghs eer hy van
cen fwaer accident
ghefneden modi worden badt hy den
Heere om ghefondtheyt, ende op ftaenden voet hoorde
eene
Godtlijcke Item me, Zijt ghefondt: waer by op den fel
uen
ooghen-bhek oock ghenas. Door defen middelverlofte
een
hy
dry-iaerigh kindt van fpoockfel der duyuden, en
met langh daer nae des felfs
meerder-iaerighen broeder
van
dierghehjeke queilinghe der fwarte gheeften. Alsky
ghevraeght zijnde van Adelhcydis Lutens, Clarilfete Lo
uen
hoefe de duyuden befcheeden foude, die haer fonder
ophouden, nu op't doodt bedde de ghedenckenilfe vande
vootledcn fonden mct fwaere bekoringhe quamen ververfchen en verwij telij ck opworpen,voor andwoorde gegeuen
hadde, datfe die by hem feynden foude; ftierf wel de goede
Rcligieufe den feluen nacht eene gherufte doodt, maethy
moefte de ballcn becaden Want ter feluer ure als fy verfcheydde, quamen hem de duyllere voghels befpringhen,
ghelijck hy inden morghen-ftondt aen een Sufterken verrelde , die inden ingangh vande kercke tot hem quam aengheloopen om de doodt van d'ouerledene te boodfehappen. Eetdefe haeren mondt konde open doen, nam haet
toont

,

,

.

,

deboodfehapaf, enfeyde: Ick weet datfe ghcpalfeert is;
haeren doodt-llrijdt hebbe ick te nacht teghen de duyuelen uytgheftaen nu ter tijdt isfy in't Vaghe vier, dan nae
dry daghen falfe daer van ontflaghen worden, en ten he
mel vaeren. Wat defen man inde beghinfelen der Societeyt
:

te

HET VI. BOECK.DVYTS-NEDERLANDTSCHE SOCIETEYT.

66")

te Louen
ghedaen en ghclcdcn
heyligheyt cn vruchten der fielen
,

mct wat eenen roem van

in defe Vniuerfiteyt vcrkeert heeft , in hoe groote weerde ende achtbacrheydt
hy by de Doctoral gheweeft is ; fuldy in't eerfte ende in't
vierde Capitel defes Boecks vinden, daer wy den Lefer he
nen
leynden,om hem met gheene onnoodige hcrhalinghen
te vervelen.
Hy ontfliep falighlijck in den Heere tc Louen
in't iaer 15S1. en wierdt fchier vande heele Vniuerfiteyt met
cenen

al-ghemcyncn

rouw

uytghedraghen.
ter felucr
plaetfe van eene -rindere
den
Rector van't jfo"m
fleypte

Twee iaeren voor hem ftieruen
pefte, die'r vele duyfenden mede

,

de
Collegie P. loannes Guliclmi van Haerlcm, die met Bellirminus de Godtheyt gheleert hadde ende een man was in ?'fisft'rde Grieckfeheende Hebrecuwfche tacle fonderlingh ervaevan

,

"

P.VrfmarusGooffens, die van S. Ignatius den eerften
Rector van't Collegie te Praeg gheftelt wierdt, ended'Abdije van Licflies met de gheeftelijcke Exercitien foo wel
oeffende : P. Reynerus Reyneri , die van onlanghs Rector
t'Antwerpen,nu ballingh te Louen, de plaetfe vanden oucrledenen Ouerften aldaervulde: P. loannes Aftenfis , then
vermaerden Predikant van Antwerpen , en Belijdcr van
Nimmeghen , den welcken nu Rector van Maeftricht zijn
de, de ketterije al mede verdreef, om by foo vele trcfTehjcke mannen fijn graf te vinden: en, die om fijnen onve'rghehjekdijeken ijuer teghen dc ketters wel hadde mogen voor
aen flaen, P.Andreas Boccatius een Vrief-man. Hoe moc- Andrcu
de en mat van arbeydt defen was, hid hy fich euen-wel al- Boccatoos met broodt
flechten vifch en waerer te vredc; hy en '""'
,
anders
als
fliep noyt
op een berdt, ten hoogh ftc gebruyckte
hy by wijlen wat ftroys,noch dagh noch nacht iaer uyt,
iaer in, en quect hy
'thayrcn kleedt, dat hy op fijn IijF
Men
heeft
voor
feker ghehouden , dat Godt fijne
droegh.
ren:

.

heyligheyt

■
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heyligheyt met verwcckinghc van eenen dooden heeft wil
len vcreeren.IoanncsBartd ecn iongh-gefel lagh nu op ftroy
den tweeden dagh,om daedchjck begrauen te worden, allmen met
groote verwonderinghe op eene van fijne wanghen ecn roodt pleckskcn gliewaer wierdt. Waer ouer foo
P.Boccatius gheroepen 'tlijck dede flaen, ende het volck
allegader met hem twee daghen in't ghebedt volherde,
,

recht fich den dooden op, en keert nae 'tleuen. Ieder een
wierdt van vervaertheyt beftacn , de welcke allcnghskens
tot foo veel grooter verwonderinghe quam , hoefe met
vremdere fellaemheden meerdere aide oogh-fchijnelijcke
veranderinghc in fijn leuen aide manieren van doen fa
ghen. Daer hy te voren cenen moedtwillighen ende onghelaeten gait was , lcefde nu niet alleen in alle Hike en
feeghbaetheydt , maet ftrafte met fulck eene kracht van
woorden de wulpsheyt van d'onghebondene ieught, dat
ter niemandt aen en twijfelde , of hy cn hadde in d'andere
wereldt gheweeft , en ghefien wat daer nae dit leuen omghingh. 't Welck dies tc ftcrcker van alle man aengheno
men wierdt, om dat hyfedert de veirijfenille
verfcheyden
taelen volkomenlijcklprack, daer hy nochtans gheen' an
dere, als die van fijne moeder, oyt ghekert cn hadde. Hy
voer flerckin teghen alle vrouwachtighe Pnefters.en voorfeyde , dat ghelijck Godt doot gheen' andere fonde meer
op de menfchen vergramt en was, alfoo den tijdt aenftondt,
datmen , om de weynigheyt van d'ouetblijfselen, wel alle
de Gheeftelijckheyt aen een tafel foude konnen fetten.
Maer dat P. Boccatius en fijne mede-ghefellen mannen
waeren, die van Godt aen de werddt gheiont waeren, om
dc duyfterniflen der dolinghen uyt der menfchen hcrtcn
te verdrijucn.Dit is dien Boccatius, van wiens onverfaefden
moedt in dc beeldt- ftorminghe van Leeuwaerdcn , aide
,

onfe
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onfe uytfeyndinghe van Antwerpen, ciders ghefproken is.
Nae dat hyin PruylfencndcNcdcr-landtgrootelijcksghc-

arbeyt hadde, cn nu
focht

nae

Indien

te

plaetfe vande verdicndc rullc, ver
moghen reylen wierdt hy van Godt
in

,

d'eeuwighe rufte,iieffens de voornoemde Patres, tc Lo
uen
gheroepen.
Van ghelijcken ijuer teghen de ketters was P. Henricus HenriDionyfij, den Apoftel ( foo fy hem noemden ) van Macf- ^P"'

tot

tricht.

Dcfen,hoe wel van Nimmcghengeboortigh,prceckHoogh-duyts te Ceulen, met grooten toe-loop inden
Dom en las inde felue ftadt de Theologie inde welcke
Doctoor zijnde, wierdt hy mct hoftdijeke ccrimonien
Rectoor vande Vniuerfiteyt tc Dilingen gheftelt. Maer
verhet defe wecrdigheydt, en quam te Maeftricht in Due
d' Alues tijden, van wien hy oockbelet wierdt, om met
tein't

,

,

den Cardinael Hofius (die fterck om hem aenhiel) nae
Pruyffen te gaen. Dit is den eenighen Iefuit, diemen weet
dat Due d'Alue befinde, en dit noch meet uyt eygene bate,
als uyt liefde: mits hy feyde,dat hy fich van de ftadt meer
met eenen P.
Dionyfij,als met het heel garnifoen verfekcrde: in fulcken achte washy by d'inwoonders. Hy donderde foo heftigh teghen de ketters in fijne predikatien, dat hy
om
d'enghde der kercken, ghenoodfaeckt wierdt onder den
blaeuwen hemel tepreken, daerhy nae enwederOm van
den ftoel tuffehen een rot ghewapende kool- draghers ghcleydt wierdt,die altoos bercydt waetcn, teghen den op-loop
der Geufen, om 'tleuen voor hunnen Apoftel, met vergietinghe des bloedts,by te fetten.Hem borlte een' adcre door
'tgheweldt van prediken , waer van foo hy de teeringhe
laedde,en dieshaluen daghelijcks tottet doodt toe gheyten
melck dtonck,dat hem een ftom-gheboreneionghe-dochrer
aenbraght ; heeft aen defe fijne wcl-doenftcr eene mira-

Pppp

kelcufe

666

EERSTE

EEVWE DER SOCIETEYT IESV.

keleufe danckbaerheyt bewefen , als hy met groot licht
omfchenen , de felue nae fijn' aflijuigheyt is komen befoecken, ende 'tvty ghebruyck haerder tonghe met befcheydelijcke fprake ghegheuen heeft.Eene feldfaeme fake ghebeurde twee iaeren nae fijne doodt , als Nicolaus Stratius den
Deken van S. Seruaes ftierf. Sy waren't eens gheweeft alffe
noch beyde leefdcn,datfe doodt in een graf by den anderen
ligghen fouden. Dus alfmen voor den laetft-gheftoruen
Stratius 'tgraf foude gaen maken , heeftmen 'tfelue, eerder
iemandt de handt aen Hack, niet alleenlijck open ghevon
den, maer oock de kifte van P.Dionyfij iuyft foo veel vande
plaetfe vetfchouen,datter die van fijnen vriendt konde neffens ligghen. De heele ftadt was ghetuyghe van defe wonderniffe, en fchreeffe de heyligheyt van haeren Apoftel toe.
Wy naerderen allenghskens tot onfe kennifle , om van
de mannen te fpreken , welcker deughden ende heyligheyt
wy voor onfe ooghen ghefien hebben. P.Francifcus Cofterus, van Mechclen gheboren, was den laetften van alle de
Neder-landers, die met onfen H. Vader Ignatius te Roo
men verkeert hadden, ende oner
twintigh iaeten te Brulfel
ftierf. Wat al wercks en heeft hy niet t'famen op eaien

tijdt omhelft,ende loffelijck uytghevoert ? hy was Prouin
ciael, eerft vanden Rhijn-ftroom, nae der handt tweemael
van defe Neder- landen : welcken tijdt
gheduerende,foo
preeckte hy dickwils drymael 'sdaeghs, en hoorde onvermoeyelijck biechte en fchreef menighte van boecken, en
,

difputeerde daeghelijcks metde ketters : en dit al onvermindert, en ghingh noyt fonder hayren kleedt, oft ai liet
a'chter fijne menighvuldighe difciplinen Gheene forghe
en heeft
oyt fijnen ghewoonlijcken flaep benomen, ghee
ne
vermoeytheyt den feluen oyt bouen de ghefette ure vm
op flaen verlenght ; al en was hy oock maer, uyt reden van
.

belet-
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beletfelen,inden middcn-nacht nae fijne tufte ghegaen: foo
ghefet was hy van ghemoedt, foo puntigh in fijnen reghel.
Hy plagh te fegghen dat hem fijn' ouders van ionghs af
aende Moeder Godrs opghedraghen haddcn,wacr uyt fijn'
,

uytitekelijcke ghefintheyt tot de felue fproot,dic hem dreef
d'eerfle Sodaliteyten in fijne Prouincien op tc rechten,
ende haere eere nae vermoghen ouer al te verbreyden. Den
loon van fijne liefde tot de fuyuere Maghet ende Moeder,
fehijntdat fijne reynigheyt gheweeft is, die hy foo onbevleckt tot den uyterften ouderdom van acht-en-tachtentigh iaeren bewaert heeft, dat hy,nae fijn eyghen behjden,
fijn heel leuen langh niet een' ontftellinghe der natuere,iae
niet een' onkuylche ghedachte en ghevoelde. 'tWelck dies

om

te meer

ftaet

te

vetwonderen

,

om

dat

hy tulfehen foo veel

reylens en rotfens foo veel wakens en brakens foo veel
fchrijuens en vrijuens,in alien dien tijdt niet eenen onghefonden dagh ghehadt en heeft. Als hy fijn leuen nu ten
,

,

cynde fagh gaen, en van iemandt der omftaenders ghevraeght wierdt,of hy oock ghewilligh ftierf, andwoordde
hy met den H. Ambrofius Ick hebbe foogheleeft, dat ick my
dies met en hoeue te fchatmtn: teflerutn in mreefe ickniet, Tvant
ick eenen gotdtrtitrtn Heere hebbe. Men las hem tot fijnen
trooft den neghenrighften Pfalm van Dauid, wiens veerk
kens allegader foo hy beleedt dat tot een toe in hem volbraght waeren, ghekomen zijnde tot het laetfle: Met langhheyt der daghen fal uk hem mermullen, en hem mtrtoonm mijne
falighiyt: 'tEerfte deehfeyde hy, nu foo verre bouen de rachtentigh zijnde, is my al mede gheworden; het ander vcrwachte ick vanden Heere. Waer op als
hy tot eene vaite ho
pe fijnet faligheyt verweckt wierdt feyde hy met een bly
ghemoedt dat hy gheenflins daer aen en twijfeldc. Dus be:

,

tacldehy te

Brulfel de fehult der

llerffdijckheyt uyt

P p pp

i

lauteren

668

EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT IESV.

ouderdom aen de natuere, nae dat hy feuen-en-feftigh
iaeren met fulcken naem van heyligheydt inde Societeyt
gheleeft hadde, datter oock heele cloofters hunne roofenhoeykens en medalien naemaels fonden, om aen fijn doodt
Iichaem tot bewijs van eerbiedinghe, te ftrijcken.
'tSelue Collegie van Brulfel fondt in korten tulfehenJ00p van tijden P.Thomam Saillium nae den hemel,eenen
man dien 'died Hof,daer
hy biecht-vader van was, niet an
ders ds Den heylighen Parer en noemde. Hy hadde voor
defen cenen ongheloouelijcken arbeydt inMofcouicn uytren

Thomas

Satlly,

ghellaen,als hy dagh ende nacht in duyfent perijckelen fijns
kuens tulfehen bofch- roouers ende ftraet-fchenders , elf
maenden langh fonder eens uyt fijne kleederen tegaen, de
woefle wildernilfen door-liep,om ditonghemaniert volck
door dewetten Christi te fatfoeneren. D'onghefondtheydt,die hyer haelde,gaf oorfake aen fijne wederkom fie
in't vaderlandt , daer hy biecht-vader vanden Prince van
Parme zijnde, de Miflie van 't legher inftelde, ende neffens de felue 'tCollegie van Brulfel vele iaeren regeerde.
Nae d'afiijurghcydt vanden Prince ( aen wien hy d'ooghen
binnen Atrecht (toot) als nu de landen aen den Archshertoghe Albertus byhouwdijcktoequamen,is hy van defen
met den Admirante nae den
Keyfer,den Coningh van Polen, ende den Archshertoghe Ferdinandus (die naemaels
oock Keyfer den tweeden van dien naem wierdt) ghefon
den Eenighe iaeren daer nae wierdt hy nae Patijs van den
feluen ghefchickt, in't ghefelfchap vande ghefanten die
derwaerts ghinghen , om den peys tulfehen de twee kroonen
Spaignen cn Vranckrijck te treffen. Hy las dagheli jcks
bouen de groote Ghetijden noch die van Onfe Lieue Vrouwe,wicns uytnemenden dienaer hy was. Noyt en ghingh
hy tenhuyfe uyt , of hy en eyfchte van haerde benedidiie
dooi
.
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of
van haer beeldt ,
door eenen
noyt en verlicpcr dagh
las
haer een roofen-hoeyken op fijne blootc knicn;iioyt,
hy
of hy cn kcerde fich (waer hy oock was buyten 'slandts,
oft in't legher) met een befonder ghebedt nae Onfe Lieue
Vrouwe van Hal. Als hy eens op fckeren tijdt in doodts
noodt was,om de menighte van't bloedt, dat hem uyt ecu
ghebotften' adere af-liep,dcdehy eene belofte ter eere van
OnfeLicue Vrouwe van Scherpen-heuuel,ai fagh dc hey
lighe Moeder tot hem komen,die inde teghenwoordigheyt
van S. Barbara aen Chriflus haeren tone feyde : Laeten Tvy
defen onfen dienaer noch emen tijdt langh leuen. Hy fliep menighmael op de harde aerde, met ecn hayrcn kleedt op fij
kus

ruggh,ende een fcherp puntigh kruys op fijn borft. Al
len fijnen leghen tijdt, befonder "sfondaeghs en 'sheyhghfdaeghs, belleedde hy in't ghebedt: om 't welck aendachtelijck te moghen doen oeffende hy fich gheftadigh inde
deught van maetigheydten foberlteydt. Hy voorfagh ende
voorfeydc fijne doodt, die hy fchiet aen den autaer in't
nen

,

Hof nae de H. Communie ftierf: doch hadde foo veel redatmen hem t'huys droegh; 'tghene hy op dinfante
verfocht, die anderflins gheerne ghefien hadde, dat hy fij
nen
fahghen gheeft inde teghenwoordigheydt der Houelinghen aen Godt wederom ghegheuen hadde.

fpijts,

P.IoannesHamelius,en P.Leonardus Leflius waeren met^annes
gelijckaccoord van deughdefaemheyt en geleertheyt in ^W1>"
de ptofeflie vande Godtheyt te Loucn ghepaert;maer wier
den gefcheyden, als loannes de behaelijcke fieckte by eenen
krancken vattede,dien hy inde pefte byitondt, ende korts
daer nae verlcheydde, als hy te voren fijnen goeden Engel
aen't voeten-eynde hadde fien flaen.
Hy was van Bruflelfche ouders in Zcelandt gheboren maer Leonardus van LeonarBrecht, een dorp in Brabandt, leefde nae hem langhc iae- d'M Lef~
een

-

Pppp

3
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ren, ende fcheen uyt de heele wereldt door met fijn diepfinnigh ende nochtans klacr verftandt : 'twelck niet alleen
dickwils vanden Prince der landen Albcrtus in verfchey
den fwaere taken, maer ouer al van Cardinaelen, Bifchop
mannen raedt
pen ende
ghevraeght wierdt. Den
Pans Paulus den V. hebbende fijnen boeck vande Paufelijcke maght ghekfen: Dit is, feyde hy, den man die fijnen
mijandt vanght. Wederom als hem een feker Auteur De
Iuftitia (djr lurt aengheprefen wierdt, floegh hy fijne handt
op Leflius die voor hem lagh, en feyde, Defen bttft hit punt
ghtfoffen. Hy wierdt van P.Laurentius Norwegus (diemen
den Vifcher der fielen noemde) tot de Societeyt ghetrocken,
als hy nu d'eerfte plaetfe onder de ghemeefterde inde Phi
lofophie bekomen hadde. Sijn leuen en is anders niet als
een
gheduerigh ftuderen en bidden gheweeft, foo langh
als het de
fwackhcydt toeliet , die hy met weynigh voedtfels tuflchen vele fieckten in een uytghemerghelt Iichaem
feer foberlijck onderhid.De dry laetfte iaeren,als hy fwaerlijck vanden fteen ghepijnight wierdt, braght hy fchier
in enckelghebedt en toefuchtinghe tot Godt ouer: in den
welcken hy, buyten alle verlichtinghe van Medicijnen, fij
nen trooft nu alleen totter doodt toe vondt. Soo vcrduldigh als hy in fijne pijnen en fieckten was, foo langh-moedigh aide vreediaem was hy oock in alle de vervolginghen
gheweeft, die teghen fijne leeringhe opftonden: noyt en
hoordemen een tootnigh oft auerechts woordt uyt fijnen
mondt teghen pattije gaen , iae verfehoonde de felue alleflins , en focht het onghelijck dat hyer af ontfongh, met

gheleerde

ghedienftigheydt te verghelden. Euen-eens ghelijckmen noch heden-fdaeghs nae fijne doodt fiet, dat hy
cfongunfte van fommighe,die fijne leeringhe op een nieuw
gaen laken, met weldaeden ende wondere wercken, die

cere

en

met

67I
fijne heyligheydt ondet den man
gheftroydt worden, fchijnt tebetaclen.
P. Mattinus Antonius Deltio, aide P. Carolus Scribani Mamnui-Anwaeren den eenen van
Spaenfche,den anderen van ItahaenHET VI.BOECK.DVYTS-NEDERLANDTSCHE SOCIETEYT.

mer

grooten

roem van

fche af-komfte : den defen re Brulfel, den dien t'Antwet- pelno,
pen, ende van deghelij eke ouders gheboren, en malckande
ren 111
kloeckheydt aide oeffeninghe van verftanden feer
ghelijck; behoudehjek dat fich Scribani,om dcrregeringhe
wille , die hy feuen-en-twintigh iaeren langh, foo Prouin
ciael als Rector t'Antwerpen ende te Brulfel achtergaens
bediende , meer tot d'uytwendighe bekommeringhe begheuen moeft ; maer Delrio gheduerigher aen de ftudien
by de boecken bleef: daer hy van ionghs af fulcken ijuer
toe hadde, dat den
gheleerden Lipfius van hem ghetuyghde,van niemandt fijns ghelijcks oyt ghelefen,ghehoort, oft
verftaen te hebben,die'r foo vele metaendachtdoorloopen
hadde, waerom den feluen hem oock 'tMiraktl man ftjntn

tijdt plagh te noemen.Ten een-en-twintigh iaeren begonft
hy boecken te fchrijuen, en wierdt foo vroegh Raedtf-heere
van Brabandt
ghemaeckt, dat hy oock voot d'acht-entwintigh des Coninghs Fifcaelwas, ende by wijlen de
plaetfe vanden Cancellierhiel.Onder 'tdeckfel van met den
Coningh ouer ghewightighe faken te handelen, kreegh hy
vanden Prince

van

Parme

verlof,

om nae

Spaignen

te

reyfen,daerhy fijnaffcheydt vande wereldt nain,ende begaf fich tot den dienft Godts inde Societeyt : in de welc
ke hy vele iaeren te Luyck, te
Douay , te Gratz te Sa
lamanca , maer fonderlingh te Louen , met preken ende
de
te leerai,
ouerghebraght heeft ; tot dat hy
eyndelijck in't iaer acht vanden fteen ouerwonnen fij
nen
gheeft gaf, dry iaeren omtrent nae dat fijnen grooten
vriendt Lipfius ( dien hy met fijne krachtighe brieuen
uyt
Hoi,

,

Godtheyt

,
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Brabandt getrocken hadde) voorgegaen was,
Hollandt
Maer Scnbani leefde tot het iaer neghen-en-twintigh,
cn
fpreyde middeler tijdt den roem van fijnen grooten
moedt aide vromigheydt door heel Europen tot Princen
aide Cardinaelen , tot Keur-vorften ende Coninghen, tot
Keyfets ende Paufen toe,die hem menighwemen met -hun
ne brieuen vereerden, ende tot
onderhoudinghe van eene
feer
hertelijck noodden. Dry
ghemeynfaeine vriendtfehap
noode
hadde hy t'famen
anderflins
die
paeren,
dinghen,
ghevoeght,een grootlievdt van herten met diepe codtmoenae

digheydtjOntfagghelijcke achtbaevheydt met fpraeckfaeme
gliemeynfaemheydt gheduerighc bekommeringhen met
onverbrokene inghekeertheydt des gheells. Hier by was
hy met eenongheloouelijck betrouwen op Godt begaeft,
waet mede
hy fich derrede d'alderfwaerfte taken onderwinden,ende fonder fchijn van menfchelijcke hulpe gheluckighlijck uytvoeren. Meer als eens heeft hy door fijn
ghebedtiuyft foo veleaelmoeflen ontfanghen, als hem op
den feluen dagh oft tot betaelingc vande praemende fchulden,oft tot ondcrhoudt van 't huys noodtwendigh wae
ren.
Hy was in fulcken weerde by den Keyfer Ferdinan
,

dus den II. dat delen

men

nae

van alle Nederlanders, die hem
qua
fijne ghefondtheydt vraeghde en foude

,
groeten,
hem nae Duytflandt gheroepen hebben , indien hem Ne
derlandt hadde willen deruen. Den Coningh van Spaignen
beklaeghde fich (fijns aengaende) ouer twee faken:d'ecrfte,
dat de beraedighe wijsheydt van Sctibani foo verre van
hem in Nederlandt gheleghen was; de tweede,dathy
de ghehcymeniflen van fijnen Foliticus Chriflianus in't licht
hadde doen uytgaen die hy wel ghewenfcht hadde alleen
te weten. Henricus den IV.
Coningh van Vranckrijck, in
plaetfe van fijn Amphitheatrum honoris te branden, daer
,
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vijanden toe opftocktcn gaf hem met opene
brieuen d'eere van fijnen borghcr cn naturel van Vranck
hem onfe

rijck

te

gheen

zijn.

ander

,

Apoftolifehen Nuntius Carafa quam tot
eynde uyt Duytflandt als om hem te befoccDen

,

loffdijek plegen den Archshcrtoghc Albcrtus,dai
vorit
Maximilianus,denHertoghe van Nicu wburgh
Beyer-

kcn. Hoe

Wolfgangus Gulidmus van hem tc fpreken

?

hoe dickwils

wierdt hy vanden Cardinael de la Cueua,cnde den

Marquis
Spinola,oock op eenen dagh, iae inden nacht feluc,om raedt
van
ghewightighe taken befocht? wat eenen toeloop wafler
daghelijcks tot hem van Heeren, Princen en Princeflcn,om
hunne ghefelullen neder re legghen? 'tGhebeurde eens dat
hy binnen den tijdt van veerthicn daghen dertigh proceffen tulfehen Princdijcke huyfen nederleghde.hy fcheen geborcn te zijn om alle ghefchillen tot een goedt accoordt te
brenghen , oock wierdt van alle kanten verfocht om den

goeden-man te zijn, en peys te maken. Buyten eene reyfe,
als hem d'Infante Ifabella dede roepen en ftclde hy noyt
fijnen voet in't Hof, en nict-te-min liepen hem alle houelingen nae,om fijnen raedt te ghenietcn. Hoe hy d'eere meer
vloodt,hoefe hem meerfocht,al euen eens ghelijck defchaduwe, volght ghyfe nae, fooontlooptfe v, ontlooptghyfe,
foo volghtfe v nae. De moghende vrienden toonden hunne
ghcneghcntheydt$ nu om hem Bifchop, dan om Cardinael
te maken; maer allfe
faghen met wat eene vcrvremtheyt hy
fulcks vetwierp uyt vreefe van voorderevijandtfehap lic
ten hun
opftel en ghedachtai varcn. TulTchcn alle beletfelen die hem t'alle kanten oucrviclen,en liet hy noch dc penne varen om
verfcheyden boecken tc fchrijuen, noch time
ghewoonclijcke ghebeden en factificien der Milfe; gheduerende de welcke fcheen fijn herte van teere deuotie in traeuen te fmilten.
Hy fleyptc eene langhduerighe fieckte dry
iaeren
Q.qqq
,

,

,
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foo d'Infantc verftondt dat

fijne doodt: waer by
plcuris toegheflaeghen was,fondtfe mettcr haefl ie
mandt met ecn poeyerken daer haeren vader Phihppus
den II. wel eertijdts in ghelijcken gheval bate by ghevonden
hadde. Dan het quam al te laet, als hy nu defer wereldt op
S.Ians-dagh den 2.4. Iunij was ouerleden ; nae dat hy fijne

iaeren voor
ter cen

aenflaende doodt eaiigen tijdt te voren aen d'een en d'an
der voorfeydt hadde. Hy feyde(foo't fcheen) iockfwijfe aen
Pater Philippus Bultinck die hem quam groeten , om nae

Mechelcn te settey{en,Wdaen Tater, Tvy moeten tfamen nae
den hemel gaenidoeh het woort gtccp ftadt: want als ettclijcke maenden daer nae te Mechelen gheboodtfehapt wierdt
dat P.Scribani 'sdaeghs te voren verfcheyden was, foo feyde
dcnPatet: Wel hoc ? ick moesl mede fteruen. Nauwelijck
hadde hy foo lurtel woorden voortghebraght,of hem berftc
een' adere in't lijf en gaf fulcken
oucrvlocdighcn bloedt
ouer, dat hy fehicr voor 'tontfanghen des heyhgen Oliefds
noch daer in vcrfmachtcde.Defghelijcks ghebcurde met de
Marquife dc S.Remy aen de welcke hv tot trooft van haer
lijden datfe hem t'Antwerpen klacghde het aenftaende
cyndc met defe woorden te kennen gaf: Ickfat haefl Voorgaen,
cn binnen
fes Tvektnfuldy my molghen. Effen loo is't gefchiedt.
tc
wel
Sy gaet
pafle nae Dixmuyden in Vlaenderen,en wort
daer fieck : noch cn waiter gheen achtcrdencken van fter
uen j dan alfoo haefl de
tijdmge quam dat P. Scribani ghekeerde
pafleert was,foo
fy haer tot den Penfionaris der llede die'r by fiondt, en feyde : Nu is't doch met my ghedaen:
Tvant P. Scribani en heeft my met meer als
fes Tveken leuens nae
fijne doodt ghegheuen. Dus ghingh fy haer flelkn om te fter
uen, en verfcheydde iuyft op't cyndeken vande {es weken,
ghelijck het voorfeydt was.
Bouen dc voornoemde Patres zijnder verfcheyden an
dere
,

,

,

,
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het licht van hunne deughden cn
ouertreffdtjckc daden, als oock mct ghclcei they t, onfe Pro- fjjeyde
liincie befchencn cn vereert hebben ,dan den noodt dwinght trefel¥~
*■'
ccmy (om den Lcfer niet te vcrvelcn) defe allegader onder
ncn
rcgiftcr te ftellen ende alleen by acnvvijfinghc,tcghcn
dc vcrghetchjckhcydt vanden al-bcdcrucnden tijdt,voortc
houden. Wat mannen cn zijn niet gheweeft Pater Fran
dcre

gheweeft,

die

Lilf'vcr_

mct

«

,

cifcus

Aguillon,NicoIaus Romarus, Adrianus Mangotius,
Rofweydus,y£gidius dc Coningh, Iacobus Ti-

Heribertus

rinus, Andreas Schottus, loannes Dauid, Arnoklus Cathius,
Theodorus Peltanus, loannes de Gouda, Martinus BrellcBcrnardus Bauhufius , Antonius
door hunne (chriften
, allegader
? Wat ijueraers der fielen en
werck-lieden waeren Pater Gulidmus Leonius, Cornelius
Duyftius , Florcntius Bouckhorft, Adrianus Arboreus,
LudouicusMakeblijde, Gulidmus Buuet, Petrus Maillart, Gulidmus de Pretere ? Van defen feyde immers den
nis, Hcrmannus

Hugo

,

Sucquet, Iacobus Stratius
cn boecken
wijt-beroemt

Bifchop van Antwerpen loannes Malderus , als hy fijne
doodt verftondr, dat de heylighe Kercke ecnen Apollo I ijcken werck- man verlorcn hadde. Wat eenewijfe ende beraedighe Ouerften hebben wy. ghehadt in P. Gulidmus
Veranneman,Francifeus Pratanus, Iacobus de Codt, y£gidius Bauarius,Marcus

Gulidmus Bouters

,

van

Doornc,Ioannes Wintershouen,
andere, die ick 0111 de kort-

en meer

heydt nu moet voor-by gaen, om defen boeck ten langhcn
laetftcn met eenighe lorfelij eke
ghctuyghenilfen te fluyten,
die ouer onfe Nederlandtfehc
Societeyt uyt den onberifpclijckcn mondt van aenficnlijcke en

gheloofweerdiohe^"fl^'-.
"jf"'
dcDuyts°

pcrfoonen ghegaenziin.
T-»

t>

r»

J

Uen lJaus l'ms den

ghchy

t

"■'■'

IV. om tc tooncn in wat een' achtin- Nederde Nederlandtfehe Prouincic van onfe Societeyt en land'fcl"
J

_.

Qqi1-!

*

Socie-

lucre ,yr.
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haere dienften hadde,diefc aen de H.Kercke indebekeerinder ketteren en vcrbeteringhe der Catholijckcn dede,
fondt een' uytdruckelijcke Bullc aen den Cardinael Granuel,waermede hy hemdc felue wclhcrtelijc bcvdjcnde om
onfe achtbaerheyt by groot en kleyn noch meer te vcrftercken,koos P.Nicolaum Goudanum voor fijnen Apoftolijcken Nuntius , om de Bifchoppen van Schotlandt, aide de

ghe

Coninghinne Maria in fijnen naem te gaen befoecken,endo
in't ftuck der vervallende Religie ten beften te raeden. Van
wat
ghevoelen Clemens den V 1 1 1, ouer onfen ijuer ghe
weeft is,bhjckt ghenoeghfaem uyt de Miflie van Hollandt,
die hy ons bouen andere toefchickte om d'ouerbleuclinghen van't verftroydelfrael akkicr te vergadcren,ende d'afghewekenc ketters tot den rechten wegh te brenghen. Den
Cardi- Cardinael Grocsbeeck plagh onfe Partes van Louen dicknakn,
W1\s m fjja Bifchdoni van Luyck te nooden, en de felue als
Enghclen Godts t'ontfanghen. Niet min en deden fijne
voor-faeten Georgius ab Auftria, cn Robertus van Berghen waer van defen foo hertehjek teghen die van Louen
fehrecf, dieonfe dienften trachteden te vcrhinderen.
Bifchop'tMeeftc deel vande Bifchoppen des landcs wat eene ghc?'"'
fintheydt en hebbenfe niet t'onfwaerts betoont ? Laruinus
TotrentiusBifehop van Antwerpen fondeerde ons Collegie
te Louen
ten
cynde wy aldaer dc Philofophie fouden leeren,en nam Godt tot ghctuyghe dathy gheen beter werck
,

:

,

konde doen, als dit, om d' Vniuerfiteyt te vcrvoordercn.
Hy fehrecf dieshaluen eenen flercken brief aen dic't hem
wilden bdetten; inden welcken hy ons noemt mannen van
de heylige Societeyt, door welcker fcholen de heele werek,
en
naementlijckdefeProuincien groote deughdt ontfan
ghen fullen. Den ijuer van onfe werck-lieden t'Antwerpen
en

,

hadde ganfchclijck'thcrte

van

defen Prclaet

ghewonnen,
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als hy 'tgroot ghetal der kettcren fagh, die hy iaerlijcks,
door ons tocdoen,tot de kuddc Christi bright. Defer
wietdcnderwel leuen duyfent op de via laetfle iaeren fijns
Bifchdoms ghctelt, hoc vclc moetendcrdan in vorighe tij
den bekeert zijn gheweeft ? Die den mijtcr nae hem droc-

ghen loannes Mir.cus,cn loannes Malderus,bchcrtedcn ons
beyde infghclijcks, den defen oock met eene vaderlijckc
ghefintheydt, die haer totter doodt toe, ten tijde van tweccn-twintigh iaeren, bcftrccktc ? Iacobus a Caftro Bifchop
van Rocrmonde nae dat hy dc
Societeyt eens ghekent heeft,
en dede niet fonder harcn raedt,en
ghebmycktefe feuen-enaLs
foo
iaeren
twintigh
buyten binnen,om fijn' onderfatcn
tc
oock
om
fijne biechte te hooren; 'twelck noch
helpcn,iae
meet andere
Bifchoppen doen.Hy quam menighe reyfen te
voet nae ons
Collegie ghcwandelt om van eenighe ghefchillen des gheloofs,oft ghevallen der confeientie, met de
Partes te handelen. Hoe Gisbertus Mafius den
Bifehop
van
'sHertoghen-bofeh de Societeyt gheacht heeft, gheeft
niet alleen fijne vriendelijcke en gaft-baete
onthaelinghe te
kennen, met de welcke hyons in fijn huys ontfanghen
heeft, maer oock de predikatie die hy op de feefte van onfes H. Vaders beatificatie dede : als
hy fijne natuerlijckc
welfprekentheyt foo ruym en wijdt tot lof vande Societeyt
liet uytloopen datter
fommighe onghefinde uyt afgunftigheyt hen dies bclghden, en wel derredenop floel teghen
hunnen eyghen Bifchop daerom
uytvallen. Sijnen naevolgher Soefius volghde al de felue voet-ftappen. Den Bifchop
van
Brugghe Remigius Druitius feyde aen de Heeren vande
ftadt, quam het op d'onkoften en het onderhoudt vande
Societeyt aen, dathy lieuer felue de ftadt ruymen foudc,als
toelaeten dat het
Collegie daerom foude achterblijucn
Maer Matthias Lambcrti, die nae hem den ftaf
voerdc, al
cn
QjHq 3
,

,

,

.

6jZ
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gheen

beddc nochtans ( als

vriendt in

wanneer

fijn leuen,

de ltraden

op

van

IESV.

fijn

doodt-

d'aenltaende
wat klaerder

ecuwigheyt dc wacrhcyt van alle dinghen
voor
ooghen llcllcn ) dede ons by hem roepen en fprack
aen cenen van onfe Patres de
generaele biechte van fijn
en
maeckte
ons
een'
ganfeh leuen,
eeuwighe aelmoeffc. In
maniere
het
fchier
met den
ghelijcket
ghingh
Bifchop van
,

Ghendt Carolus Mafius, wiens niet alleen fuchtende ftcmalled'omftaenders in fijn' uytcrftegehoordt wierdt,
dathy de Societeyt foo fpaede ghekent en bemindt hadde,
maer bouen dien oock eene
befcheydclijckc belofte die hy
aen Godt
dede, vande Societeyt, indien hy hem fpaerde,
aldaerre fondcren. Wat herte ons ghedraghen hebben Mar

mevan

tinus

Rithouius, Petrus Simonis, Antonius Hcnnin, Georgius Chamberlain Bifchoppen van Iprcn, wijfen hunne
wcldacdcn aide aelmoeflcn uyt, met de welcke fy de So
cieteyt mildclijck beghift hebben. Vande leuende en laet

hunne

heufcheyt niet toe dat wy fpreken.
Onder d'Abten, die alleflins hunne
gheneghentheyt tot
ons met
loffclijcke ghetuyghenifle van hun ghevoelen ver
klaert hebben, is ghelijck den eerften, alfoo met den minften, LudouicusBlofius den Prclact van Lieflies gheweeft.
Hy hadde inden Prefident Viglius eenighe rceckenen van
af kecr teghen ons bemcrckt, dus fchreef hy aen hem eenen
lultighcn brief, waer in hy dc Societeyt alfoo voor- fiondt,
dat hy dc felue niet alleen noemde de laetfle Orden van
Godt tot faclighcyt van vele menfchen inde H. Kercke in
gheftelt, maer feer nut tot het wcl-vacten van defe landen.
Hy vocghdc daer by fijne vreefe, mct dc welcke hy forghdc
dat het landt foodanige werck-lieden noch niet verdientcn
hadde ; welcker vruchten

en

wondere daeden Spaignen,

Italien, Portugael, Duytflandt cn Indien foo oucrvloedighlijck
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lijck ghcnoten. Daerom back hem, dat hy niet voorder te
ghen Godt en fijne confeientic ftrijden cn wilde, maer, 0111
denoppcrften Hccrc tebchacghen, dc Societeyt nae vcrmogen aenden Keyfer aide de Coninghinne fijne fuller bcuckn. 'tScluc ghevoelen hadde vande Societeyt den lactftouerlcden Prclact vande felue Abdijc Antonius van Winghe, den welcken dicshalucn niet alleenlijck in alle fijne
Monickdi eene befondere hctde tot onfe Orden ingheflort,
maer bouen dien oock
gheene bekcftheyt oft mildtheyt
onder fich ghclactcn en heeft, om ons in alle ghelcghcntheytloomct woorden als met wercken tc helpen. Den Prc
lact van Duynen Adrianus Canccllkr ere konde fich met
ons
ghefelfchap niet vctlacden. Hy plagh te fegghen dat de
Societeyt van Godt inde wereldt ghellelt was bin de fielen
re
regcren: waeromhy oock uyt liefde van fijn vader-landt
by die van Dnynkcrcken daer hy gheboren was , fterckchjekaenhid, datfe ons binnen hunne ftadt tot feker welvaercn vande
ghemeynte ontfanghen fouden.
Verfcheyden Doctoors van Louen , naementlijck Ruardus Tapperus ,cn Adrianus Brouwershauius, hebben met
hunne lof-redenen fukken ghewight aen
onfcinftcllinghc
ende oeffeninghen gegheucn, dat
wy hen danck wcten van
vdc aenkomelinghen diet de
Societeyt om aenveert heb
ben. Ruardus, die Cancellicr vande
Vniuerfiteyt was,plagh
openthjek tc fegghen datGodt de Societeyt verweckt hadde,
om de
kettcrijen te verniclcn.ende de verv allelic Chnftelijcke
godtvruchrigheyt oneral door fermoonen fehofen en
catechifmu (fen weder op te rechten : in wclckes
ghevolgh
het niet te verwonderen en viel datfe ouer al door het ingheuen van Satan met lafter en quactwilligheyt bevochten
wierdt. Adrianus ftrafte d'oudcrs die hunne hinders van
ons aftrocken
cn
,
feyde x dat onfe inftellinghc heel Apo,

,

ftolijck
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ftolijck was, om den ghcbannen tucht wederom in te bren
ghen ende op fijne verfche voeten tefetten. Ouerfulcks
datfcoftons niet cn kenden oft aenden heylighen Gheeft
wederftonden die ons parrije vielen. d'Vniuerfiteyt felue
watecn heetlijck ghetuyghen gaffe van ons aen Vrouwe
Marie als fy haer aduijs op d'aenneminghe der Societeyt
in defe landen vraeghde? D'inBellinghe der Socuttyt (foo
luyden de woorden ) is godtvruchttgh ende heyligh noch datr
en Tvordt
haere priuilegien fBuIlenjnameren man doen, oft bandel iet ghemonden dat met nut en profijtelijck m is atndt hide
H- Kercke tn fondtrltngh atn Ntdtr-Duytflandt. Hatrt T?aende feer goedt
tris hebben tot noch toe mtt groott mrucht
leuen
onder
de
een
exempel
gheftichtigh
Chnsl-gbtloouigbe
,

,

,

,

in

,

,

,

man

merkgert.

Vande Religieufen magh men dit in't ghemeyn fegghen fchoon datter fommighe in't befonder uyt eenen
onbefchcyden ijuer fmaddigh vande Societeyt fpreken en
pteken , den meeften nochtans cn beraedighften hoop
draeghen ons goedt herte , en hebben groot ghevoelen
vande Societeyt, in welcker fcholen fy voor 'tmeerdcr deel
o.pghequceckt zijn, ende den fin tot den Ghceftclijcken
ftaet ghehadt hebben
Immers de vier Biddende Ordens
van Ipren
ghedroeghen't ecnpacrlijck onder malckande
ren
datter niemandt van henlieden voortaen ongheftraft
qualijck vande Societeyt fpreken en foude. Pipinus oock,
cenouertteffelijck man uyt der Predick-heeren Orden (die
Vicaris van Granuel in'r Archsbifchdom van Mechden
was) als hy verftondt datter fommighe vande fijne qualijck
vande Societeyt ondertccht waeren, en verfmacdelijck
fpraken, Laeten Tvy oock, feyde hy aen henheden ,mede-ghefellen Iesv leuen endt dit Patrts niet laken, Tvelcker moetftapptn te molghen ons mttr dtf eere fal Tvefen,als die te lafteren.

Reiigieu'm:

,

.

,

,

De
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De wereldt fche Heeren hebben immers noch alfoo

mct een
groot ghevoelen van onfe Religie ghefproken. Nae dat Phihppus den 1 1, dc Societeyt eens ghekent
ende in Nederlandt ontfanghen heeft , hoc vele Collegien
heeft hy ons ouet al ghefticht ? Hoe hertclijck tot onfen
voordcele aen fijnen Prefident ende Raeden defer landen
ghefehreuen? hoe hooghlijck aenden Prince van Parme be^
volen, dathy ons alleflins van noodigh ondcr-houdt voorfien foude? Doch den willighen was haefl ghcttocken, die
van
fijnen eyghen kant uyt een' inghefoghene liefde van
fijne moedet Me Vrouwe van Parme tot ons foo ghedrcuen
wierdt, dat hy den Coningh ingaf in plaetfe van cafteelen,
Collegien der Societeyt aende groote fteden te gheuen , die
de felue meet dan alle de ganiifoenen verfekeren fouden.
Dus als hy IprenenMaeftrichtinnam , feyde hy, dat hy de
pene der cafteelen diefe met haere wederwilligheyt verdient hadden , in Collegien vande Societeyt Iesv veranderde.

felijck

Onfen Prince Albcrtus hadde wel altoos

een
groot gheSocieteyt ghehadt, dan hy en heeft het noyt
befeheyddijcker verklaerr,als nae de brieuen die den Archf-

voden vande

hertogheLeopoldustot onfen lof aen hem fondt want hy
doen in defer voeghen andwoordde: 'tis
TvaerlijckgheTvis,
dat de Socteteyt aende Kercke Godts tndt onfe
(fatholijcke Religie,
moor
deTveLkefy noch moeyte nocb leuen enfeaert, feerpropiieljck
is ende de felue
allefjlns door de ganfehe Tvereldt merbreyt ende
oprtcht. Daerom is't billtgb dat alle Princen
Catholijcke
molcktn de goede dienflen mande felue erkennen. VVat
belanght, Tvy hebben te dier oorfeike de Societeyt altoos bchnt, noch
fullen m molghende tijden iet naelaeten dat tot haeren Tvflnm
oft befcherminghe moght dienen. Iae fullen' t onder ons met lae
ten
met ernsl en
ferghvuldtgbeyt nae mermogben dc felue Socie:

,

tn

ons

en

en

om

R

r r r

tcyt,

Trinecn,
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tiyt, dit V- Hoogheyt foo mrttndilijcktn gbttrouTvtlijckacn ons
dt mruchttn man haertghibiidtnifft te doen ghtnitttn.
Alfoo ghewightigh waeren bykans fijne woorden,die hy
aen Graef Herman vanden Berghe ouer d oprechtinghe
van't Collegie van Roermondefchreef, fegghende dat hy
defe fake ten hooghflen ter btrttn trock, om d'uytnemtndt mruchten die
hy daer man ter eere Godts in alle domligghende fteden,
en naementlijckjc VtnloofvtrTvachtidi. Niet min (hoe wel met
weynigher woorden ) en begreep d Infante in haeren brief
aenden Bifchop aldaer ghefchreuen : Ghy zijt, feyde fy, ten
oogh-ghttuygbt mandt groott mrucbt, dit dt Tatrts mande So
cieteyt ghe Jam hebbtn, tn noch dotn. Aen defe twee Princen
van
hoogher ghedenckeniife weten wy danck, dat de So

htveelt,

cieteyt in Duytf-Nederlandtin korten tijdt fooghduckighlijck aenghenomen heeft: waet toe fy oock hunne mikheyt

foo ruym lieten uytfehijnen dat wy bouen de hondert
duyfent ducaeten aelmoeffcn in verfcheyden plaetfen en
gheleghentheden vande felue ghenoten hebben.
Anderen edeldom van minderen flagh en magh ick hier
niet melden daer en ware gheen eynde dat ick aenden
Commandeur Requefens, den Graue van Fuentes, den Admirante van Aragon,de Marquifen Spinola ende Aytona
komen wilde. Defen laetftenen vermijddc fich niet voor
Schencken-fchans aen eenen Pater te fegghen, als hy hem
ontraede,om de wille vanden behaelijcken ftanck,in't gaft
huys daer hy befigh was te komen dat hy htm nut biter
tn kindt als eenen
Trtfter vande Societeyt: daer hem defen merdat
hy daer oockroel moght molghen. Voorder
fioutedete gaen
foo fprack hy foo loffelijck van onfe legher-miflie, dat den
Prince Cardinael de felue niet alleen op 'thooghfte beherr,
maer oock
mondelijck voor fijne houelinghai en krijghfofficicren en fchriftelijck met uytdruckdijcke brieuen
,

Heeren,

:

,

,

,

,

,

aen
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aen fijnen Heer broeder den Coningh gheprcfen heeft.
Onder die vanden tabbacrt, heeft den Prefident Pamcle Raeden,
in onfer liefde uytghelteken : hy aide den Prince van Par
me fchenen ouer handt te ftrijden,wfcdcr van beyde de So
cieteyt oft meer prijfen, oft meer voordcrcn foude: foo nut,
iaenoodigh achteden fy die tot de bewaerniffe van't landt
cn vande
Religie. Wat fal ick vande Magiftraeten der fte
den fegghen? Die van Ghendt hadden eenen verdraeyden
windt ( men weet niet van waer ) ghevat, dat onfen Gene
rael P. Claudius onfe Patres van daer wilde nemen, dus
fchreucnfe aen hem, enbaden allegader uyt eenen mondt
door 'tbloedt Iesv Christi,^ hyfeulcks met doen oft ghthenghen en Tvilde, maer meel mttr de Societeyt by henlieden tot trooft
en
gheeftelijcktn moortgangh dtr bcrghtrijiftaepelin tndt btveilighen, ter Tvvjlefy doch met feo groott Vrucht ondtr dt ketttrs tndt
dt Cathol'ijcktn aldatr mtrkttrdt, datttr dt H Kercke daeghelijcks
eenen
mercktlijcken atnTvas door ontfongh. Dierghehjeke ghetuy
ghenifle gauen van ons andere fteden, waer van fommighe
ieyden,datfe man eentn doncktrtn nacht, Tvatr in feyftakin, doot
de Societeyt , tot eenen klaeren
dagh mandt godtfditnftightyt
ghtkomtn Tvatrtn. Andere beleedden, dat Tvy mtt ttntn befeonderen ijutr dt tongbtyt lterdtn,en tn alle
deughdt en fettghbatrhtyt

optrocken. Eenighe oock, datTvyer noodigh Tvaerenom 'tCatholijckgtloout te houden flaen, ende de Chriftelijckefedm opte rich tin.
De Heeren van
'sHertoghen-bofch, 'sdaeghs eer de ftadt
ouer
jhingh,allfe hun droefaffcheytvan malckanderen naemen, voor 'rlaetfte werck van hun Magillraetlch rp,
fonden beyde de Borgher-meefters met eenen vernaemlten
Schcpen nae ons Collegie, om de Pattcs voor den gherrouwen dienft dienfe
mcnighvuldighlijck ontfanghen hadden,
hooghelijck te bedancken, als of hunne mcefte beforghtheyt inden uytetiten noodt gheweeft hadde, datfe immers
Rrrr

i

onfe
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onfe verdieiiften in eenigher maete erkennen fouden.
\c\ fluyte met den grooten Lipfius, dai welcken ghelijck
Lipfius.
hy de Societeyt in fijne ionghe iaeren fonder 'tbelet van
fijn oudets inghegaen foude hebben, alfoo bleef hy de fel
ue met een
oprecht herte fijn leuen langh beminnen,en by
alle man prijfen. Hoe dickwils en heett hy P. Del Rio niet
komen bedancken, uyt reden dithy hem vande neer-fijde
tot
d'onderdaenigheyt des Coninghs wederom ghebraght
hadde, om het waer ghelooue in fijne voile oeffeninghe
onder de Carholijcken te beleucn ? Hoe neerfligh heeft hy
onfe Sodaliteyt ghevolght? Hoe loffelijck altoos van onfe

godtfdienftigheyt en gheleertheyt ghefproken ? Hadden
Scaliger en Baudius alfoo wel fijn leuen, als fijne leeringhe

aenghenomen miflchien foudenfe de penne al mede tot
onfen lof ghekeert hebben, diefe anderfins foo menighmael
met hunne
fchimp-dichten teghen de Societeyt misbruyckten. Doch hier in ftellen
wy 'tmcefle deel van onfen lofjdac
wy aende ketters mishaghen ende haetehjek zijn. Noyt en
gheuenfe meerdere eere aende Iefuiten dan alfle de felue
bouen alle andere Gheeftelijckheyt met eene befbndere bitterheyt vervolghen. Dan toonenle eerft voor goedt aende
werddt,wie hunne meefte vijanden zijn,en van wie fy den
Coftems meelten afbrcuck
lijden. Kondenfe foo verre met ons koitonei^" mcn» a^ ^eza we^ wenfcnte "thuys van Valois in Vranckrijck tebtenghen( hy hoopte met de fijne meefter van't
dicij
HolhnRijck te worden , als hy de Coninghinne moeder methaeiier'fns rcn ^oon Carolus den IX.ende al het Coninghlijck gefladit
Panniii. van kante foude gheholpen hebben) dan waeren s'et bouen
op, en behielen ( foofe immers meynen) het veldt,om hun
ne
bedrieghelij eke fuycken fonder voorder achterdencken
uyt te fetten. Sy laeten hen voorftaen (ai daer is vry wataf )
dat wy te diep in hunne kaerten fien ;. cn daerom wat haet
oock
,

,

"
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oock datfe teghen de Spaignaerts draghcn , foo derrcnfe
nochtans dies niet teghenllaende wel fegghen, datfe lieucr CoSmis
alle de Spaignaerts die in't landt zijn, als maer cen dofijn lbldcmIefuiten en hadden. Van waer komt het, meynt ghy, datfe

enckelijck Cathohjcken,
Roomfeh-Catholijckcn maer Icfuitfeh-Catholijckcn
noemen? Is het niet om 'tghevoelen datfe hebben van onfe

d'ljucrigheCatholijcken,

oft

nu

niet

,

met de welcke
wy de H. Kercke
voorftacn ? Mcerdercn lof en konnen fyons niet gheuen,
noch wy met heufchcyt aenveerden. Defen feluen ende al
den anderen , die ons foo wel vande vijanden als vande

ghettouwevromigheyt

,

vrienden,'tzy verdicnt,'tzy onverdicnr,t'huys homt,keeren

wy tot Godt, aen wien alle de glorie inden hemel ende op
der aerde toekomt : tot welcker vermcerderinghe indien
onfe fehande en befchaemthcyt nutter zijn, als wel onfe eere
ende goeden naem; foo laten wy defen gheerne vaeren , om
die alle de daeghen onfes leuens met een blijd
ghemoedt
uyt te flaen, cn mct een danckbaer herte te verdraghen.
Hier mede vaert wel, goeden Lefer, om uwen
gheeft
met de
naevolghende finne-beelden en dichten teghen
de vermoeytheyt, die ghy miffchien
uyt het wijtloopigher
verhael van defen feften boeck
ghefchept hebt, voor 'tlaetfte
een
weynigh te gaen vermaken.
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Locktfe uyt.

high ghtTvtU doorfeneden

Hier Tvoont den olden Vnes

,

daer

met riuieren,
Tvackje Tsatauieren;

Een

molck, ghelijck het is gheboren aen de zee,
fey It het alle daegh nae tin uythcymfeche rte.
Gheluchgh a/feo langh fy 'sComnghs fcepter eerden,
Eer fy aen't
Roomfeb gheloof den ruggb herdtneckjgh kterden,
Etr fy door
mafcb bedrogb man mrijdoms ijdel feh'ijn,
GhedTvongen onder t'mk, en flaefgheTvorden zjjn.
Soo

Al
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in

dolinghen ghedoluen,
Tvijfer deel merbeft fich uyt de goluen,
Die oock. door malfebtn feh'ijn ,enTvanckelhatr mtrftandt,
Nu dreuen nae den grondt, en lieten 'tmaftt landt.
Hitr Tvordt m handt mtrtyfecbt die Tvilt nae Iesvs aerden,
Die oockpmtrent een zjt feoo menigh feel btTvatrde.
Die mlotten in ttmpttft ,gatt mat dit indtn boot;
Die fincken nae den grondt komt trtckt die uyt de doodt.
Siet hier de Tvoefte %ee, datr dacgbtlijcks timpttfltn
Oprijfen door 'tgbtblais man mtuTv-ghtfindt gbeeflen,
Die maktn dat matroos gaet Tv'vjcken uyt de hatn,
Datr feo metl hondtrt tatr fijn ouders
zjjnghegaen.
Het is ghenoegh ghtdoolt
fiet Tvaer ghy zjjt gbeTveken,
Atnmtrckt mftiermans eens die m afdeden fit ken,
Dit Luthtr tn (faluin
ghtbrandt-mtrckt atn de katck,
Z>o
Tharos-toren houdt, en moor een feker haeck\
Gaet, kloecke helden, gaet in't midden man dees Tvindm,
Om door
feet gheluyt tempeeft enflroom te binden:
De veften en de ftadt merTvintmen door
gheTvelt,
Maer 'thertt mandtn
mtnfech Tvannttrmtn feoetjensfpelt.
Beghint zArion eens te raktn matr fejnfenaeren,
Dt mifechtn komen aen, en
drijuenop de haeren,
Dolphijnen om en d'om gaen fpelen op de zje,
D'een nttmt hem
op den ruggh, en moert hem aen de ree.
Arwns foete luyt, Artons
gheeftigb fenghen
Kan 'tTvreede element en
pjn' tnTvoonders dTvinohen:
Maerfnaeren des gheloofs die maken feoettr fengh,
En brenghen
'smenfehen hert noch hebter in bedTvangh.
Gaet, kloecke helden, gaet, den loon moet m mzrTveckcn,
On door
Anonsluyt meel beter mifech te trecken.
Wie dat een hert
mtrfhtt man ttn natbutngh Vriendt,
Die bttft, nae
mijn merflandt fijn dagh-loon Tvel mer dient.

light een grooten hoop

Nochtans

cen

,

,

,

,

r
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,
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Het
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vande Hollandtfche

fehuylen

,

,

.

.

Vbenor larebns

DAtr

vcnatio.

(

Daer't

j

Daer

Seyndinghe.

lande is hoi,
bet vol.

ft

zjjn laigbtrs daer zjjn miffers,
,

miffers,
by Tvat hoop,
SonderTvildt, en fonder noop:
Dickrvds heele daegben

Die

leuen

maer

als

dreyghers,
reyghers,
Defe taegben
Die al zjjnfe flirn en febalck,
cAnd're zjjn

Tvat meer

op de

Motttn

firijeken

moor

dm

malck?
Som-
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Sommigh' fitt mm hitr op litten,
Om hungatrtn Tvtltt fitt en;
En

nae

moty

en matte

le

'Xrtngbtn maer ttnfentpktn mi.
Joe mm m/mdt ghtfltptn botren,
Die hit quackel beentken roertn;
Doch fey flam heel datghtn langh,
Groot t moty ttn, kjtynen mangh.
£Matr die in conijnen-holen
'

Ems

fijn fitt

Tvtlt latttn

dolen,

krijgbt al grooter buytl
'tlaeghter met dofijnen uyt.
Die komt t'huys bed Tvil ghtlaeden,
Om te ftouen, om te braeden,
En by Itift heel Tvtktn langh
Dickyvils matr op eentn mangh.
0, die

Wat dtn Tvey-man kan btkruyptn,
tnfal htm nut ontfeuypen,
Dit by nacht is op dt bun:
thien mjoor ten.

Dat

Dtftn manghter
ghtlvjck.mtn iatgbt dt bees~len,
Gatt hit oock, al mtt dt gbttfttn,
Iatgbt din Tvty-man in ttn bol,
Hy krijgbt batH fijn ttfecbktn mol.
Sittmtnnietin Hollandt looptn
'sNachts het Tvilt met ganfibe boopen?
Seght my eens, Loiolas bloedt,
Is den mangh hy nacht niet goedt ?
Klotckt iatghtrs dit dt kuyltn
VVttt, Tvatr dat dt fetltn fecbuylcn,
Iatgbt mtt ijutr iatgbt by nacht,
Noyt in mondy btttr tagbt.
-

En

,

,

S

r

•
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Seyndinghe

Da mihi animas,
cetera tolle tibi.

f
I

nae

Der

'tlegher.

fielen buyt

Kits ick

voor

uyt.

fiercke Babel-ftadt hooghmoedigh op hair mutrtn,
En trots om mtnigh
borgbt, verflout hatrkrijghtt vutrtn:
Dtn Paleflijnfehen VorH hrenght ttghtn hair in't mtldt
'De Ridders man pjn Rijck., mtt Sodomas gheTveldt.
Men fteeckter het trempet, en bey de legher s-kracbten
Gaen trecken ttghtn ttn, en fonder langh te Tvacht en,
Men houTvt, en fteeckt en ktrft man d'ttn tn d'andtr kant:

DE,

,

,

Daer Tvordt meel edd bloedt

mergoten

in

hetfendt.

Doch
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Doch'tPaleflijnfecbe molck bifrvijckt, malt in handtn
Van 'tBahyloonfebc btyr, dat kntuclt dit mtt handtn;
Datr gatt den got den Lot met boeyen aen fijn handt,'
en

moor 'tlaetB nae
fijn lief mader-landt.
rondom gheijreydt, komt -Abraham ter ooren;
Het is hem droef , 'tgbtval man fijntn ntefte hoortn:

En

De

kttrt ftch etns

maer

kloechn motdtt
mijandt op de moet.
Stae: ftaet Babylonier meynt ghy bet feo t'ontloopen
Mct uTvcn roof en buyt ? gby fult het haeB bekoopen,
Z) mluchten baetter met ghy fult haeB zijn gheleert,
Hoe dat des oorloghs kans op korten tijdt mirkttrt.
Sitt hot 'tAbramfechc btyr dtn -mijandt Tout tt pranghm:
Den roouer Tvordt berooft, den mangber Tvordt
gbevangben,
Den mrijdom is by quijt iae in din feluen handt,
Datr Lot me Tvas
gheboeyt fteeckt fijn ghevanghen handt.
Soo haeB den Patriarch
-miSlory heeft ghekregben,
Men beet hem Tvellecom, een tedtr
gatt htm ttghtn,
En htedt hem meel ghelucks, dat hy door
fijne kracht
De
bondt-gbenoten heeft merloB uyt mijandts maght.
Hyfcbickt den buyt hen toe, en Tvat hy heeft bekomen;
Doch Tvat hyfcbenckt oft met, 'ten Tvordt met
afghenomen,
Den
Coningh feydt: Houdt ghy den afgheiaegbden buyt,
Maer laet my toe dat ick
defeelen tre<k moor uyt.
Ghy die met 'tlegher molght den rn'ijandt op fijn hielen,
Den roof datr
ghy nat iacght en zjjn bet met de fetltni
Wordt ghy bur muBtr
af, nitmandt is uTvs ghelijck,
Al kreegb hy moor
fijn deel hit grootfle Coninghrijckz
Latt dan het danckbaer
heyr dt mtndtls tn cornctttn,
Tot ttn btdincksacm
ghift gain inde kercken fetten:
Maer Tvttt dat uTvtn
buyt meel hoogher bangben moet,
VVant by ghtTvonnen is met Godts Soons
eyghen bloedt,
Hy Tvapent flughs Jijn molck,
Treckt hy
,

tc

vddtTvaerts

tn

m met een

den

,

:

,

,

,
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Koftelijcken

roof uyt de

Seyndinghe des leghcrs.

'tHerten

Pars optima prxda;
Innoua dat vires certamina.

i

acs

Gheeft folaes.

man dees
proy uyt te haelen,
ditnBmtt feulckaes tt bttatlen,
ghetrouTven
den moghel motdt foo Tvordt hy opghtrocktt

Tvey-man Tvttt bet hert

DEngheeft

Om den

"Dat

,

heeft met ijdel handt oyt hauick.aengbelockt ?
Gaet mry nu reygber dtur m gaye is ghtmanghtn,
Soo nut, ghy moet terftondt oockal de felue ganghen:
Siet hoe denmalckop m fijn klauTvm heeft gheTvet
En tot ghtTvtffen grtep den krommtn beck, ghefeet I
Wie

,

,

Het
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befte deel derproy, den oorffrongb Van bet limn,
Hit btrt is him tot loon Vanftjnm mangh gbtgh turn,
Dit is dat htm gheeft kracht, dit gheeft hem defen moedt,
Dit is dat hem op m feoo Tvackerftivieren doet.
En ghy du I e s v s fetndt, in iatgbt mtt groot merlanghen,
Op dat ghy erghens feoudt eenTvilden mogbel manghen,
dan Tvederkecrt, Tvat loon is't dat ghy Tvacht
Als
Het

gby

een
feoo Vttte proy, man m btkomtn taghfi
dat ghy my feght met onvirfeatfdt redem
dunckt
My
Dat ghy en goet en bloedt <-uoor ficlenTvdt beBeden.

Van

fijnen mriendt noyt een hlatuTvoogh'tn Tvatgbt,
dat
tttckcn
hy hem oock. Tveynigh liefde draegbt.
de
hoe
dat
Gby feght
deught Tvordt ntrghins uytghtflottn,
Dat fey mtt jTvett tn blot at Tvordt fchoon der ouergoteny
Datfe noyt meer en ruB als middtn inden noodt,
Datfy noyt meer en leeft als midden inde doodt.
En dit doet ghy om 'thert, den buyt magh 'tleger houTven,
Soo Tvie moor

'tis

defetn roofiatgbt V moor 'smijandts httl-kartouTvw,.
'ten is gheen kjnder-ffel,
Wie 'thtrtfeoo Tvtnntn kan diebatlt roof'moor dchd.
Wtl am gby dit feo dert hit lijfete pande fetten,
Voor't dond.tr man't gbtfechut, moort kralun nran mufequitteny
Voor bombtn, moor ttn mijn, oft moor mtnijniph mier,
Dat mriendt tn vijandt mat in't middtn Van't
quartier.
Laet mry de Capiteyns met hunnen buyt gbtTvttrdtn,
En 'tvolck die in hit mtldt htm kocbttn mtt hunfeivttrdin:
Soldatttn Capiteyn, die moor den
Coningh mecbt,
Sltet daer de handt mry
daer
toe belt
op,
ghygoedt recht.
Wat haet dat menigh beldt bekjtmt eenpoort eft tortn,
is't dat nat al'tgheTvelt het herte
gaet Verloreni
TerTvijlhet legher dan is uyt om fijngheTvin,
SoopaSi op mgheTvtyr, m nttrnt bet btrt dochint
Ssss j
ScynMaer

€n middtn inde brefecb

:
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Iactemur, modo profimus.
'

r

"'

<

i.

"J?,.

Van Maet.

benauTvde mloot Tvdt in ecn hauenfechuylen,
Tvijl door hit tempeeB de bolle baeren buylen,

een

ALs
TtrTvijlhtt
Ter

ty inform ffits op mahkandtr ftacn,
dopghtrocktc ztt doen outr klipptnflam:
T>an Tvordtn Tvy
gheTvis gheghceffelt mande Tvinden,
'tScbijnt dat een iederfirijdt om ons d 'eerft te mtrflindtn,
En al ons
flatgh ghiTvoel, ons ongheruft ghemlot,
Is moor de baertn
fpil,en moor dt Tvindmffot.
En

Maer
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gbefetylt zjjn Tvy ghetrouTve batckcn,
Op dat by hier gheen plaet oft ban ckjn kgm' te naecktn:
Schoon Tvy dan inde zjt maer ml otttn op gbtnaey,
Noch toonen Tvy de haef, en Tv':jfen htmde k*ey.
Matr

moor

dit komt

man daer
ghefproten,
de Tvoeftt zji Bifeata Tmrdt btgottn,
Wy gam door Tvindt enflorm, Tvy gain door holltn
En fecbillm mande doodt maer eenen haluen mott.
'Dat mry dtbeelt zji hair gramfechap oponsflo rtt,
En dot Tvat datfe kan om 'tleuen ons te korten,

Loiolamromtn Heldt , ghy zjjt
Daer

met

Tot abler Maeten

mlotdt,.

trooflfeoo fechencktn Tvy ons pijn,

dat ons fecbae' 'tfechtp feal profijtigh zjjn.
Wy
0 Stitrman, dit datr tracbt door 'tblatuTvt mtldt tt r'ljdtn,
Light ofden hooghen top, denfehoot moet gby hier mijden,
Daer neffens light een plaet , ftrijckt 'tfeeyl, oft loeft bet
fehip,
Daer isgbttn bidden mtur 'tfeal htrften op een
klip.
Tveten

En fiet ghy niet, matroos,

dieplanck. man'tfechip ghcrittnl
ghedrongben door at fbleten:
kalcfatert
'tleckj
Rafeh
flopt de feheur terftondt,
Het gaet, ttr Tvijlghy totfet, al btflindt te
grondt.
Conftabd, fa, gheeft -mier, en laet de bloedt-mlagh Tvatytn;.
Loft af, met detsfijd' dm mijandt tt doornatytn:
Sa, fechippertjtn de lont,fey klamptn fetffins am,
is't tijdt
mtt dt handt
indmfack tt flam?
Wel aen ghy gheeft ghehoor
ghy paB nu op flucktn,

De doodt

komt

met

bet

nat

en

om

man

nu

m

,

En Tvdt

met ons

als mrient gaen

moor

den

mijandt rucktn-,

Schoon datter Stitrman bleef,
fchoon ghy merloort het rotr,
Weet dat met ons allien
noyt qualijckfchip en moer.
Al mlotttn Tvy op ztt door Tvinden, en door
goluen,
Al Tvorden Tvygbek[amt, oft inden

grondt ghedoluen,

Wy mraegben noch nae zjt, nochTvindt ,noch Vrtis, noch pijn,
Als Tvy maer moor m vloot
gbtTvifft batcken zjjn.
Winfte
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VVinfte vande Seyndinghe op de

fchepen.

tmghitrigh hert met ghelt-feucht is onfleken,
'tingheTvant van 'tatrdrijcktt doorbrtken;
lat dat is htm tt kltyn, dtztt hit oockdoorgaet,
Om daer te <vmden 'tgoedt 'tmtrTvtckselvan hetquaet.
Daer Ihringbt men ouer boordt om in den grondt ttfeotcktn,

W
in

Anneer

Dan track het

mandt ztt, in onbtktndt boecken:
duycktr mult fijn handt, matr nimmermttr 'tghtmoedt,
En brandt hoe langhs hoi meer in't middtn mandtn mlotdt.
Dits

kglcken
Den
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fehip heelghtlaeden,

't

Al bttft hit molltn laft, 'tin kan htm niet merfeaeden:
Al Tvatr' t dat hy uyt zee met 'sComnghs mijnen quam,
'tEn blufecht gbeenffeins den dorft, 'tis oliemdt mlam.
0 gbterightytl 0 luft! die niet en zjjt tetemmtn
Door k[ip, oft Tvindt, oft jlorm, oft monfttrs die daer fevtrntntn.
Neemt, dat de zee merfeet', en met en maeckl de bceB,
Daerghy zjjt m het hert daer is't altijdt tempeeft.
Neemt, dat ghy met dtn fchat komt uyt hit diep gbtrtfetn
Nae etn behoaTven reys, Tvat fealder doch af Toefen?
1st Tvel dtpijnt Tvttr dt, is Tvtl dtn loon feoo groot,
Datr ghy moor ondtrBatt 'tperijckel mande doodt?
^Maer ghy die daer httrouTvt op herders man tTvee daymen f.
En latttempeeB en zeerondom m ooren fechuymen,
En dat om fielen roof, fchoon dat ghy qualijck.Va.rt,
Spijt Tvinden, haer en jlorm, m fee hat ten zijn beTvaert.
Dit is de befte Vracht, dit zjjn de rijcltBc Tvaeren
Die itmant braght uyt ztt, oft Vifehtt in dt haeren,
Defeel, Tviens fehoone glans het altemael verdoofi
Wat dat uyt Ganges fechoot is immtrmttr ghtroofet,
Dtfiel, man Godt gheflort in dtfetflechte leden;
Defeel,fijn eygen beeldt, man hem begaeft mtt reden s
De fed, feo dur merrijckt,feoo koBelijck hetatlt;
•

Dtfitl, moor Tvu Godts Soon man houtnis ghtdatlt.
<uoor Tvindt,
gaet onverfeaefde mannen,
Dtnjchtpptrftttckt van kant, dtfeyltn flam gheifanntn:
Die reedt
op OoB oft Weft, Tvat haelt hy meer alsfeandt;
€n acht het moor gheluckj,
krijgk hy't m 'tmaderlaadt.
Daer is gheen
Compagnie met V te merghelijcken,
Iae felfs des
Contnghs mloot moet oock.al Voor mftrijc ken;
Den cargo it den
prijs van onTveerdengh bloedt,
En in V atrdfibe
reys feo Voert ghy htmtlfech goedt.
Gaet am, bet is

T

1 1 1

De

:
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perijckel van tempeeft oft flagh, fuyueren
herten vande Bootf-ghefellen door dc Biechte.

Dc Patres in

»

L

.

f

,

Illftantc peticlo.

\

de

Tempt uyt de fondt
'

tgaet tegronde.
by hadde fiaele ledm,
Oft uyt een rouTve klip oft blaeUTvtn filmghefene den,
Etr

had etnfiaelen hert,

HTd'eerftc ghingh
Die

in

zee,

tn

'tfechip

uyt

d'bauenfiiet,

traenen het.
by fijn naeBe bloedt met droeue
de
al
te
baren,
boom
Met eenen bollen
trot-fen
Daer form en donder-flagh recht bouen 'tbooft mtrgartn,
en
fiet,
Daer middtn inde doodt 'snacbts niemant doodt

Daer

Dan

alseenfrvartt Tvolck.tt» bellen blicksemfechitt:

Daer
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by nu onder gaet door grondtloofe kgltktn,
mdeVolcken:
rijfl om boogh, tn hanghtfchier
dm \fnet
datr
daer
mafttn
Daer kghe'ls ah betflroy,

Daer
Xh

Tvedtr

Wordt manden
'Daer hem

aftt

mijandts

een

net:

ftormghtkootkgl^Kb^l^a-t^te
mloot den Tvindt Tvttt
fnijdtn,

in boort him man ttrfijdtn,
En brandt dTvttrs op htm los,
alle kanttn drinckt,
Soo dat hit ruym dt zjt man

'tfechip noch nut m finckt.
mtt mgafttn,
Wat rait bur dan gbtfibafet? fea,feh,ppcr
dt
moet
de
kitlontlafim:
Dtpomp moet by Tverck, gby
Doch fchoon' tgbctrofftnfchip door't Tvattr feoo btfTvicbt,
Dm ballaftmun dtfond' is fevatrdtr mangheTvight.
man
fijn droomen
Ttr Tvijl dat lonasflaept, in't midden
mande ftroomeni.
Soo Tvilt het fichip te grand mermuBert
Syftorten ouer boort hair rijcki koop-vatrdy,
En noch tn is bit fehip man ondergammet mry.
En dat het

Tvondcr is, hot

Wat Tvondtr

is't,

matroos, dat Tvy noch gam

tegrondtnf

ruym dit maft flatpt infijnfeondm.
lighter
indt
ztt,feo drooghjt Tvttr dt kid:
Smijtdtfen
Het iToatrBt datmtn mindt dat is tm boofe fid.
door de haeren,
Gby dan, du mtt dt vloot gaet kruyfftn
Weert altijdt man het feehip datfihipper kan befivaren,
Soo is de reys beTvaert: al k[ampt dm mijandt aenx

Daer

etn

in't

De haul dit ghyfeotckt, cn kan m nitt ontgatn.
Gh'tn htbt nae oorloghfeman, noch caper niet te Vraghen,
Den fchat du gbylit motrt tn is nut aftt iagbtn:
V natld ktnt btttr fttrr' , ghyfetyli op maBtr katrt,
En van ttn Tvattr-rtysmatckt ghy ttn btmtl-vatrt
Ghy dan dit daer hefeytt de zee met kloecke fchepen,
Op alle vrtmdt ghiTvtfl, op alien oordt ghtfltpm,
Is't dat gby tndt vrees van vrees Tvdt zjjn btvr'tjt,
Ghehruyckt doch Tvel dtts pomp, maeckt V de fonden

..

Ttct

1

quijt:
Seyn

jj
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Seyndinghe

Vidima falutis

nae

publics.

Roomtn

de

X

pefte.

'Hy brandt
Voor

'tlandt.

afgrondt inghtfencken
DtAtrfijn mtrghiftm domp drttfmin
oft
Tvas tt

Dit

tins tin

meer

,

als vondttn:

Want uyt den diepen pod onftack een butt
ptft,
EnTvurdt de Roomfecbc aerd' met mtnigh
lijckghemeft.
'tHongh ouer al '■vol baty, en Tvaptns op dmghtuel,
Htil Roomen
neuel:
fchier rouTv door

droegh

defenfevatren
matght, datr't kindt van ttntn dagh,
De ptB, m blacks doodt tn Tvttt
manghtm ontfeagh.

Hier ftierfeenfriftht

Datr

I
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ghttn menfchen bulp, men deflagh-offeranden,
En moor der Goden httldt feoo
ghmgbmtn Tvic-roock branden:
Datr Tvas

hebben fy merBaen aen rniddel man hun quaet,
hooft man edel bloedt, een doodt man hooghen ftaet.

Doen

Een

riddersftam dieghingh fich hier inftorten,
maderdandt fijn
eyghen leuen korten.
0 Vroom, 0 kjptcktn htldt ! alfttrftghy door dtn mol,
Wat dat vfaim en natm noch ttuTvigh hum feal.

"Dus

een man

En moor het

magh Roomen mry een horgherfekroon gaen vlechten,
Enftellen op m beeldt, oft om m Tvapens htchttn:
Al hebt ghy 'svijandts heyr ontTveldight den laurier,
Nochtans den fechoonftentackjlie groeyt bier in bet mier.
'Doch fchoon den Vromen hddt dtts kroon ma recht maghftrijeken:
Menmindter heden-sdaeghs die am hem niet en Tvijcken,

Nu

m

rtcht in het Vier,

midden in dm brandt.
bun Vader-landt
beyl
mtnighfill,
edel
het
die
middtn
in
bloedt,
Ghy zjjt
dtpeftin,
En in tins andirs doodt v leuen gheeft ten btften,
Als moeder, en alsfeoon,als vriendtftjn dtur totfluyt;
In ttjdt man noodt tn druckjdan is het
maeghfechap uyt.
*Al Tvordt tr op de dtur een drotut latghtflagbtn,
nAlTvort hit huyfgtfin man rttuTvtrs uytghtdraghm,
Alfltrft etn halt Tv'tjckj al is hit Vttrfoo quaet,
Dat bit
gbtvoghtlt ftlfmoor doodt malt op dtflratt;
Dit gam

Tot

Van

en

en van

.

Ghynitt tt mm tn Tvttt manfechroomen, noch Van btutn,
En op ttn ur all: tn
feoo Tvatgbt gby tbitn mad 'tltutn,
Gby paB op gheen fen'pjn, ghy trotfl defelle doodt.
Men

kent em

trouTvtn

Dat mry oudt Roomtn

mritndt

in't

middtn mandtn noodt.

prijs' du Tvtgh nam hatrt phatghtn,

Schoon ghy in't hum blijft,
gbyfltrft hur alle
Gby dadt in defen brandt feo

■VVaer atn gheen

lijf alleen

,

dacghen:
menigh mromenfepronvb,
maer
fielen Tvel-maert hongb.
Tttt 5

Daer
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DAer

is ten' teuTv moor by ,htt

Dat hair das

zjjn

nu

hondert

iaeren

Compagnit quam ttrftmail optnbatrtn:

Sy Tvaftdoor ttghen-fpoet,ghelijcktmfilu're plait,

die meerflaet, hoe datfe breeder gatt.
begonft die feal het oock.molmaken,
hem
noyt
pjn Tvcrckj tn het bcghmfeelfiaken:
Menfeagh
Hy flatt enfemeedt dit ftuck. allengbskens noch al uyt,
Den rirygh du mottttr zjjn, hit ts fijn litut Br uyt.
Lart, mtnfehin, man dit beeldt m Tvtrck,n ouerTveghen,
Datr flipt feoo licht ttn Tvoordt dat noyt is uyt tt mtgbtn:
Hot rafech is lit
gbiptyft, hot hatB is ut ghtfetyt:
Men doet op korten fiondt, dat duert een' eeuTvigheyt.
De reft mernielt den t'tjdt, de fteden en de Rijcken
VerVallen Tveer totftof, enhebhm oockbaer lijcken:
'tVVacht aldcn ondergangh, bet is des Tverelt s loop,
De Tyramidenfelfs die
ligghen outr hoop,
Der Maufeol'e'en bouTv merrijckt met duyfent
gauen
Is in fijn
eyghen gr often laet Ben al begrauen.
VVu ijfer die oyt fagh Tvaer dat Qoloffus ftondf.
Wie Tvas die Roomen nu oockbinnert'Roomen mondf!
Maer al ons
purper-root, en alons aerdigh blofen,
Is teerder als het
ijs op eenen nacht ghevrofeen;
jae al ons edel bloedt, en rtdm-r'ijckc tail.
tAls fid Van lichacm fcheydt danfteruet altemael.
De doodt, dehleecke doodt is
eengheremt' man beenen:
Godt TvouTv aen dit
noch
noch oor merletntn,
Hoe iemandt

*Dtn Hitr die dit

droeffpoock
oogh,
datfe nut en boort, om datfe met en fiet,
Soo haet hur
feoetghelaet oft het Tvel-fpreken niet.
cAlleen, molherdt de deught ; fbijt doodt, en tijdt, en iaeren,
Sy houdt haer eerfte ieughdt, s'en k"t gheen griife haeren.
Gheluckigb is den mcnfech die fich tot haer heghecft,
Alhaelt hem eens de doodt, Tv.et dat
by te-uTvigb Iceft.
Om

HER-
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HERDERS- SPRAECK
TVSSCHEN

CORYDON

EN

TYTER,

Wenfehende de Sodetcyt eeuwighen voorfpoedt en ghcluck ouer het menighvuldigh ghebruyck der HH. Sacramenrcn, ende bevechtinghe der ketterijen : diefe door
de vctte wcyen, en woluen-iaght verftaen.

HEt

Tvas omtrent

dtn Vatlen

Htrft,

Wannar dengroentn Somerfterfi,

Wanneer den rijm,

tn

kguTvtn nacht,

ieughdigh loofheneemt fijn kracht:
Een droeutn tijdt moor heel het Tvout,
En moor een die fijn fechaepkens flout.
Dat eertijdts Tvat een mette Tvey
Datftondt doen als een maeghtr hey,:
Dat fiondt dotn fendtr
Idatuer-gras,
Het

Enfecbctn niet als het moormael Tvas.
Soo Cory don dit eens hefeagh,
Dit achttr em kleyn haeghjen lagh,
Omtrent een feoetenTvatter-ftroom,
Daer hy in eenen hollm boom
€tn miertjm had gheftoockt man houtr
Dat kygheraept had in het Tvoutj
Maer, Tyterffeyd' hy, lieue mriendt,
VVaer

heuet

mee

\]

dit d merdient'i

En

ToretdtTvoluenop ttn hty,
Martfcbt buytn indtn Mey,
En fheeuTven haghel langh en tijdt,

En

Wanneer den film Tvi/iter

hijt,
Daer
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En

betide kudde Tvordt foo
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rancki

Alleen Tvat uytgbtdorffen flroy,
Oft Tvel een bandt-mol matgtr hoy,
Oft tot-matt ah hit outrfehtct,
En anders oockm gheeft men met.
De mifihen zjjnder btter aen,

Oockdit op ftillt mijutrsftatn,
Dit

Tot

Iae

htbhm datr heel

iaeren

uyt

fpijsen moedtfeelgrondtgh kruyt:

iffeer Tvel een blindtn mol

Die

nut

kan kutn by fijn hob

feo naecktenpier,
feoo kltyntmter,
Offy tn hebben ff'ijs en dranck.,
En dat moor halt taertn langh:

Datr is nut

Daer is

een

met etn

etn moghtl doodt
GbtBorutn door dts honghers noodt?
Sy fingben heel denfemer deur,

Wit mondttr oyt

Het

fcb'ijnt s'en feorghen nerghens mtur,

En

ar

dtnTvinttr is

in't

landt

Sooftekenjy haerfecbuyt man kant,
En mlughtn featmtn outr ztt,
En datltn op een groene ree,
En mindm loof tngras, tn

S'm Tvtten

met Tvat Tvinter

lis,
is.

Voor my

Oft
Tyter.

Maer,
En

ickrvenfech mijnfechaepktns daer,
altij't feomer Tvaer.
forydon, hoe datje praet,

dat 'tbier
Tveetie

dan

Soo Tvas bet
Dit it

een

met

hoc bet gaet?

duyfent iaer,
feaeckdoch al te klaer.
ouer

V

v v v

Dtn

706

EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT IESV.

DtnTvinttr is an maghtigb htldt,
Du 'tbctlt landt in roeren fldt,
De fen die doet hy acht er gaen,
De fnellcftroomen doet

hy flaen,
boomgaerts rooft by al haerfruyt,
Dt mtldtn al haer fappigh kruyt,
Dt blatdtrs al hair groen coleur,
De bloemen haeren feoeten
gtur,

De

hy als een Korft,
man
feoo kjpecken Vorft.1
dat ick **> °p defeen tijdt,

De aerde backy.

VVat dunckt m
<IMaer

VVanneer de aerd

Kond toonen

Tvaer

man

koude feplijt,

de melden flaen

daegh noch fehaepkens gaen,
kruyt
tAls tndt grotnt Ltnttn fepruyt,
VVat feeghjt daer af, lieuen mriendt}
Daer alle

£n daer noch is feoo teughdigh

Waer daer

Corydon.

Tytei.

Corydon.

een

ktrmis

aen

merdientl

Tyter,fiet daer is mijn handt,
'Ken beb met een feoo Tvttr din
pandt,
'Km beb niet anfeoofratytn ram,
'Kin bib met een feoo fechoone lam,
'Ken beb met een feoo mette oy,
Niet eenen baemel in mijn koy,
Of ktfl hem mry man flonden aen.
Maer feght my Tvaer die melden flaen.
0 neen,
betfiuytjen moeter by,
En dan de ruyfpijp man mfy,
En moeght daer toe een
gheeftigh net,
Oft anders uktn fegghet met.
lckben te mreden, 'tis ghedaen,
Mits ick daer eens magh henen gaen.

0

Doch
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Doch feght ems Tviefec toe behoort,
En of bet mee met Tvordt gheBoort.
Den Herder, die daer heeft bevel,
0 du merBaet fijn feakcn Tvel,
Die is gheduengh inde Tvtyr,
En pail noch op Tvolf nocb op btyr:
My dunckt hy heuet meer ghedaen,
En

dickyvils in't gheTveyr gheBaen.

Nu

Tcdjt hoorm

mol

befechcet,

hoe dat

ick het Tveet;
Ick fit eens onder eenen boom
Omtrent den feeten Tiber ftroom,
Daer ick.doen
op den feluen fiondt
TJan Tvaer,

en

herdertjen tAlexis mondt:
Tviefec b fijn fchatpkens inden mlott,
Ghelijckmen inden feomer doet.
Ter Tvijl hy ftaet en
Tvafebt en plaft,
En VVachter om bet
feerfle baft;
Soo komt
eenfechtpken op ons aen,
€n bad bet feeyl
ghefepannenflaen,
Het
mlagbjen bouen op den top,

Het

Die

,

Dat had

flraelen op:
'tvoorby ons henen moer,
Daer feat een achter aen het
roer,
Diefeongh dit in fijn moeders tael,
En
'tklonckghtlijcktm nachttgatl:
Als voor fijns
Coninghs recht
Loiola ftaet en vecht,
En firijdt voor dc
laurieren,
Door'svijandts rouw ghewck
Is hy ter aerd'
ghevelt,
( manieren.
En wordt op eenen
tijdt ghewondt op twee
een naem met

En feo

'

Vvvv

1

Wane

•J0%
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Want als het Iichaem viel
Soo fchoot oock Godt fijn fid;
En molt haerouergheuen.
D'een wondc dreyght de doodt,
Hy valt in fteruens noodt;
Maet d'ander fonder pijn vcrfekert hem het leuen
Doch feo bit feyld'jen dapper gongh,

Vtrftond' ick quatijckrvathy fongh,
man bet
loof
Dat matcktc my fechttr hallcf doof

En dan het dritlen

het Tvaeyen man bet net
bleef de refie man bet het.
Maer bibjit datr by latttn flaen,
Oft zjjdy met hen moortghtgatn?

En

in

Datr

Corydon.
Tyccr.

lckfeal m fegghen Tvat ick\ de,
lckgbingh noch al een poofe-je me:
Nat ick Alexis had gbegroet,
Soo ghingh ick langhs den Tvaeter-vloet,
En hid my aen den binne-padt
Die braght my moor em groote ftadt:
De klockcn luydtn altemael,
Men loBe flucken man mttatU
hair btrghtn lagh,
En mils fy
Soo gafet an bardm Tvtder-flagh:
lckfeagh fufeyen inde locht,
in

Ick

ptyfde Tvat

het

Tvefeen moght:

Al had ick Atn an pijen rock,
Al droegh ick matr an htrdtrs flock,
Nochtans ickghtnghtr rtcht op atn,
En dtrrclt by de wncktrs ftatn,
Lit fielde my Tvil atn hun fy:
Het gaepen

,

mnent, is

altijdt mry.
Datr
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Datr

mal

fagh ick feo

Soo datmt'r

7O9

kotiftn flatn,

qualijckdtur kond gaen:

fagh uk\ Harm Tvondir groot,
alghtklttdt in't root:
Datr
fagh ick\menigh mrtmt ghtfeandt
Gbtkomin uyt em maghtigh landt,
Datr

En Tvatrtn

En hadden

kyytcbten fl'ijf man gout
kgetfen man befendtr Hout;
Dt pterden proncktm 'kpett nut hoe,
,

En

Met

maenen tot

Noch quatmtn
En

der aerden

STvitfeers

hadden groote broecken

Met hellebaerden
En dreuen
En

in

hun

toe.

aen

ghegaen

aen,

handt,

'tmolck.op eenen kant,

maeckten haefl

een

open baen

Waer langhs het Opptr -hooft moB gaen.
En daer me drongb uk. inde ktrck,
Etn trotfen
Datr't

outr

bouTv, een deftigb Tvirckf
alom 'tfeerfle blonck,

'tScheen dat ickjn een be nelgongh,
Wat dat m'al inde Tverelt mindt!

lckfeagb myfecheef, tckfegh my blmdt.
Nocb haddtr

man ttn

mrtmdt

ku/i

reuckfijn atnghtnaimtn luft:

Den

My docbt

bit

lck.gautr

Godt

Tvas

Dan flondttr noch
Daer

feoofeotttn gtur,

mijn fiele

meur.

angatiery,

fagh uk. menigh fechildery,

En finne-beelden
K'en Tveet niet Tvaer t

afghemaelt,

Crefcendo
non

defi

cit ordo.

Hur

bongh

Niet

unman

een

merflandt al haelt.

recb.e

al tn
V

boomen-dreef,
Tvieffer fecbeef,
v v v

3

Maer
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hitltn hatrtn rechten flandt
Gbtlijckdt Orden Tvas gheplant:
^Matr

dur-gbtlijckc fchildery
Sagh icktr hondert op etn ry.
Maer 'tfratyfle noch man altemael
Dat hongh daer in een guide fad:
En

Daer Tvas

op

eentn

doeckgheftelt

Ben vroen, een met,een vruchtbaer
En tuffchen al dit uugbdigh kruyt
Daer

melt,

be ken uyt;
al
bet
filu're nat
op

lupm kjaere

Men fagh

afghedropen blat,
fepeelden onder een,
Het meldt,
kudde Tvas gh em een:
meel tymis mondt
daer
Enfeoomen
Soo Tvaeren aide fchaep kens rondt,
Behaluen dat haer machtje pjn
Nocb krolde man den roofenarijn:
Daer Tvtes gheen acomten fepruyt,
Men TviB daer man gheen glnftigh kruyt,
Men Tvifl daer
gheen padde-feijm,
Men Tvift daer man gheen mroeghert rijm,
Men Tvifl daer man gheen mottigh Tveer,
Men Tvifl daer man gheen bittighfeeer,
Men Tvift daer
gheen koutfenijn,
Hit fehan eenparadijs te zjjn.
Hetmee had 'sdaeghs fijn molle lufl,
Het mee had 'snacbts fijn molle ruB.
Ickfagb daer eycke boorntn flatn,
Datr bonghtn rondom Tvolutn atn,
Du hadden menigh lam merfecheurt
En
menigh fchaep Van kant ghefleurt,
Oock met

een

De Herders

en

man

man

,

Ter'
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Tvijl hit mtt mtrlaeten fiondt
En fonder herder, fonder hondt,
Ghingh cbvaelen langhs het Tvoefte Tvout,

Ttr

,

niemandt moormaels badgheflout.
rafch een beter Tvacht
Heeft opgheftelt der Tvoluen taght,
Met flughfcht doggbtn by der handt
Vol ijfert pinntn mdtn bandt,
Soo heeftmen dit blett
-ghurigh ditr
am din voet
Op ft
ghelicht man hurt
hit
in
Nufit
fijn bol tn buy It,
Daer

Maer fietfeo

En fit

mtt

mreefee noch enfebuylt:

Want al dees Herders onder

een

ftonden aen te beer
En gheuet fich het mmBe bloot,
Die zjjn

man

,

Soo
krijgh'et licht een bardtn Poot.
Sind dien tijdt is het hur feoo beet,
Dat niemandt
fechur man Tvoluen Tvttt,
En al de
gheen' die lammers hout,
En al de
gheen die fechaepen flout,
En hier is ksrmtn mtt hit
mtt,
Dit

bttft ghtdutrigh ptys

tn

mrte,.

Die Tvordt met
eyghen TvolgbedoB,
En raec kt al licht er aen den

Maeckt keeskens

Corydon.

koft,

mtt

De btBt

van

€n Tvordt

op kgrten

fijn eyghen handt,

het heele

landt,
tijdt gheTvaer
Dat hy Tvordt
rijcktr allt lair.
Nu
fehep uk, Tyttr, nuuTvtn motdt,
Ghy gheeft my, Tyter, beter bloedt:
Maer is't dat ick eens
Tvenfehen magh,
Soo Tvenfech ick.om den
blijden dagh,

7II

711

SOCIB'TEYT IESV.

EERSTE EEVWE DER

Als

Ukmijn fecbaepktns

outr

al

dr'tjum feal:
Soo mras' ick.oock.de naefte eeuTv
Nocb Tvolf, noch btyr noch fecilm letuTf.
Noch Tvenfech ickaen dit heel gheflacht,
Dat feo gheduertgh houdt de Tvacht,
Oock mtt ptrijcktl man fijn blott,
(Al andirs als an hutrlingb dott)
Dat hit gbtluckigh blijutn magh
Ghelijck.' tis heden op den dagh.
En daer op pngh' ick. cm mtuTv litt,
Dat ghy feult ffdtn op m rut,
Datrom feoo fit. ttn Tvtynigh neer,
De Tv'jfee gaet: Les manniers.
Mtt bin in't

groin

tins

,

i

langh als bouen door't blaeuw-hemels licht
rijdt op een verguldcn waeghen,
En
vereert met haer fchoon aengheficht,
En fchenckt voor droeuen nacht de blijde daeghen:
Soo

De fonne
ons

i

Soo langh als dwaden fal een filu're vloet
Door onfe groen-gheklaeuerde valleyen:
Soo langh een criftallijnen add fproet,

En fpoelt haer
3

moeder-klip,

en rouwe

keyen:

haegh groeyr wilde vlier,
Soo langh den wijngaert-fcheut wilt hooger

Soo langh als in cen

reycken:

het groen veyl witten popelier,
En iachte molt bekkedt de harde eycken:

Soo

4

langh

langh moet defen Herder met fijn vee
Oock inden quaet (ten tijdt ghduckigh blijuen,
En brenghen 'tkouwe landt den fomcr me,
Om ons verhonghcrt vee daer langhs te drijuen.
K ORT
Soo

BEGRIIP

KORT

VAN

I

D'AF-BEELDINGHE
VAN

D'EERSTE

EEVWE
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SOCIETEYT IESV.
Feeft-dagh

VOO R-RE DEN.
n't honderfte iaer ende

A

Iubilee.

I

VOOR-DICHT.
DenH. Ignatius vande wereltfche oor

den

loghe tot

gheeftelijckenihijdt

bekeerr,endc vandoen af ('twelck
dickwils fijn heel leuen gheToelde ) groote ghenoeghte fcheppende uyt het aenfehouwen der
hemelen wordt opghetoghen in
den gheeft,feuen daegnen
langh,als
wanneer hem de
Godtlijcke liefde
vertoont de vermaerfle
mannen,
die hem onder fijn vendel fullen
laeten opfchrijuen.
u

hy

,

SINNE-BEELDEN.
De

Societeyt Iesv.
vande Societeyt, tot

Dcuis

dere

Godts.
34
der Societeyt ,
op den

eere

Bcvcftinghc

31
meer

van

SS.C

osmas en

}<»
D AMlAN VS.
De Societeyt belooft oock vruchten
38
nae hondert jaer.
De Societeyt tracht nae d'eeuwigh-

heydt.
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HET EERSTE BOECK,
OPGAENDE SOCIETEYT.
I.

Capitel.

Om

wat

Hetreden verfcheyden Religieufe

Ordens op verfcheyden tijden
verweckt zijn endenamentlijck
die vande Societeyt I e s v.
42.
,

II. C

A p.

Hoe de

ren te voren

Societeyt laDge iae
voorfeyt is. Verfchey

den hiftorien hier toe dienende. .<,&
I II. C A p. Den eerften ende principaclftcn inltelder der Societeyt , is
Iesvs Christvs.
51
I V. Ca p. Waerom aen defe Religie
naem
-den
van de
Societeyt Iesv
ghegheuen is.
53
Xxxx
V. Cat.

J

KORT BEGRIIP VAN D'AF-BEELDINGHE
V.Cap. Hoe deH. Moeder Godts patrooneire,ende als tweede inftelitcr
vande Societeyt is.
«7
VI. Cap. Hoc dat nae Godt ende
den
den
H.
Maria ,
Ignatius;
Inftelder ende Vader van defe
minfte Societeyt is.
61
V 1 1. C A p. Hoe den H. Francifcus
Xauerius den tweeden pilaervan
de Societeyt is.
64
YIII.C a p. De Societeyt wordt van
den Roomlchen Stoel gheappro
beerr.
6j
IX. C a p. Eenighe dinghen die aen
de Societeyt als eyghen zijn.
72
X. Cap. Dry andere dinghen die

De fuyueiheydt verwint al vluchten—
de.
ut
De ghchoorfaemhsydt is veerdigh.
120.

De

ghehoorfaemheydt

let op

winck.
De vierde belofte vande

ghehoorfaemheydt
van

aen

eenen

122

SoeiWeyt,
den Paus

Roomen.

124

Belofte vangheen'eere oft ftaet t'aenveerden.
126
De Societeyt wordt grooter gheachx
door't verfmaeden vartde eere. 1 28

Eerghierigheydtis forghelijck.

130

Belofte van d'aermoede niet ruymer
te maken.
132.

134
Societeytoock eyghen zijn, Vernieuwinghe det beloften.
ieught bewaeren. Sq Vernieuwinghe van den gheeft. 1 36
Het iaerlijcks venrcck tot de GheeSINNE-BEELDEN.
138
ftelijcke OefFeninghen.
Werckende ende aenfehouwende le
Rekeninghe van conlcientie als't den

de

aen

ende haere

der Societeyt.

uen

86

Dcreghelen der Societeyt en verbinden op gheene fonden
88

d'Aermoede
d'Aermoede
d'Aermoede
d'Aermoede

is voorfichtigh;
is onbelemmcrt.
is profijtelijck.
is

met

luttel

te

90
91
94

vreden.

96
d'Aermoede is onbekommert.
98
d'Aermoede gheeft luyfter.
100
De fuyueiheydt det
Religieufen door
beloften verftkert.
102
Dc luyuerheydt blijft onbefchadight.
1

digheydt.

no

luyuerheyt wordt licht ghecjuctft.
1 12.

fuyuerheydt, fonder vlecke. 1 1 4
De fuyuerheydt wordt door lijf-caftijij6
dmghe belchermt.
De

140

142

HET TWEEDE BOECK,

YOORTGAENDE SOCIETEYT.
I. Capitel. Van d'eerftc

Hetvergaderinghe der mede-ghe

fellen ende fondament van d'Or
den.
1 44
I.I. Cap. Vanden voortgangh dec
,

Societeyt in haete beveftinghe,ende

regeringhe

onder den

H.Ignatius.

04.

Een fuyucr herte verbceldt Godt. 106
1 08
Dc luyuerheydt is vruchtbaer.
De luyuerheydt is vijandt vande le-

Dc

Ouerften belieft.

Wtfeyndinghe.

a p.
Vande vermeerderinghe
der Societeyt door Europa.
15 o
I V. C a p. Vande verbreydmghe det
Societeyt door Afia.
170
V. C a p. Vande vcrbreydinghe der
Societeyt door Africa.
179
V I. C A p. Vande vcrbreydinghe del
1S2
Societeyt doot America.
V.II. Cat. Vande vermccideiinghe

II I. C

VAN D'EERSTE EEVWE DE R SOC. IESV.
der

Societeyt door verfcheyden

incrckelijcke

roepen

tot

de felue.

187.
SINNE-BEELDEN.

Verbreydinghe

der

Societeyt Iesv.

192.

De Societeyt doet Gode offerande
alle uren vanden
dagh en nacht. 194
Bekeeringhe van Rijcken en Proumcien door de Societeyt.
195
nae alle
plaetfen , oock
door den minften winck van den
Paus.
198
De Societeyt
haer nae den

Seyndinghe
Wille

breyden door verfcheyden Sodali2
32
teyten oft Broedcrlchappen.
V. C a r-. Van't ghebruyck der H.Sacramenten door de Societeyt we
der op-gherecht. De bidt-d.ighen
vanden Vaftcn-aucndt , ende de
Generale Communie.
2 $6
VI. C A p. Vande Gheeftelijcke Exer
citien des H. Ignatij , ende haere
menighvuldighe vruchten. 241
VI I. C a p. Van de ghedienftigheye
der Societeyt in't byftacnvand'aerme menfchcn,die metde
haeftighe
fieckten ende onghcvallcn bevan-

voeght

van

den Paus in haere Seyn-

dinghen.

Het ampt vande

fanten.

100

gheeftelijcke ghe-

ghen zijn.

vruchten der

102

'

HET DERDE
DE

BOECK,

I.

aen

Wat oef

Societeyt

eyghen zijn , ende in fonderheydt
vande predikarien.
214
II. Cap. Van
verfcheyden onder
-

wijlinghcn inde hooghe ende leege
fcholen.

2 ,

„

III. Cap. Vande
onderwijfinghe
inde Seminarien : ende van den
Catechifmus oft
lee-

ringhe.
I V. C

Chnftclijckc

11&

Vande neerftigheydt die
de Societeyt voorwendt om d'eere
vande H. Moeder Godts te vcrA p.

iea

SINNE-BEELDEN.
Werck-lieden der Societeyr.

Den
roep vande Societeyt is
doen en lijden.

iyj
,

veel
260

261
Oeffeninghen der Societeyr.
De Societeyt
helpt haeren euen-nae^
ften fonder loon van
arbeydt. 2^4
Het werckende leuen
het aen-

helpt

fchomvende.

WERCKENDESOCIETEYT.

Capitel.
Hetfeninghen
dc

arbeydt ende
Societeyt onder dc

Heydenen.

De

Seyndinghe nae Indien.
204
Dc Seyndinghe nae de Nieuwe we
reldt.
206
Den
208
roep tot de Societeyt.
210
Aloyfius gaet inde Societeyt.
Staniflaus Koftka noch
iongh zijn
de, gaet inde Societeyt.
2 1 2

247

VIII. Cap. Vanden

266

De

Gheeftelijcke Oeffeninghen van
den H.Ignatius
fcherpen den gecft
inftilte.

l6g

Het boecksken vande

Oeffeninghen

leydtf man,
uens te

is

Gheeftelijcke

eenen

om eenen

fekcren

ftaet des le-

veikiefcn.

270

Inftilte

vandeGheeftelijckeOeffcninghe leertmen fyfeluen kennen.
272.

In't vertreck

van

de

Gheeftelijcke

Otffeningen vintmen groote
^KnGencracle Communie.
,

De Biechte.

Sodaliteyt

van

1'chat*74

17|j
i7g

Onfe L. Vrouwe. *8o
Xxxx

i

On-

KORT BEGRIIP VAN D'AFBEELDINGHE

Onderwijfinghe

van

de

iongheydt.

282.

Onderwijfinghe
De

Societeyt

de wilde.
284
den wegh des le-

van

toont

door

gheleertheydt
vruchtigheydt.
uens

en

godt-

286
288
Het ampt der Predikanten.
Onderwijfinghe van de kinders. 290

De Latijnfehe fcholen.
292
De Chuftelijcke leeringhe.
294
Het beghinfel van de Chriftelijcke
leere is't Cruys.
296
lefTe van de ChriDe

principaelfte

lijcke

leere

: eenen

perfoonen.

Den

ooghen

de

dry

en

29-3
houdt
leehjckheydt der

ChrifteliLckeil

voor

Godt ,
Leeraer

fonden.
300
Den Chriftelijcken Leetaer wedervan
de
helle.
kinders
houdt de
302
Den Chriftelijcken Leeraer leert de
kinders bidden voor deneten. 304

SuyuerenhandelenwandeL

306

cieteyt in Spaignen.

$16

VI. Cap. Van d'aenftooten die de
Societeyt in Vranckrijck gheleden
heeft eer fy daer uyt vetiaeghr
wierdt.
333
V 1 1. C a p. De Societeyt wordt uyr
Vranckrijck ghebanncn, ende we
derom ingheroepen.
338
VIII. Cap. Hoe de Societeyt m
Duytflandt ghelijck-matighmct de
,

Catholijcke Religie vervolght.ende
uyt Tranfiluanien

drymael

iaeght wordt.

IX. Of,

ver-

345

Hoe

de

Societeyt uyt
Hongarijen, Merien- landt,
Silefien, ende uyt Riga in Lithauwe
Bemen,

verdreuenis.
351
a p.
Vande lafteringhen teghen
de Societeyt gheduerende haere eer
fte eeuwe.
355
XI. Cap. Vande vervolghinge der
Nieuwe
inde
wereldt,
Societeyt
ende voor al in de Ooft-Indien.
X. C

370.

HET VIERDE
DE

BOECK,

LIIDENDE SOCIETEYT.
I. Capitel. Hoe de So
cieteyt door Godts ghehenge-

Het
nifle

,

en

vaderlijcke

liefde in

te-

ghcnfpoedtgheoerlcnt is gheweeft.
308.
Hoe den duyuel door het
den H.Ignatius de So
cieteyt focht in haer hooft heel te
verdrucken ecrfe noch beveftight

11. Cap.
lafteren

van

XII. Cap. Vande vervolghinghen
ende martelien der Societeyt in Ia

ponien.

372
Van vele die in Moo
ren-landt Arabien , Weft- Indien,.
Brafilien, Florida, Mexico en Para-

X 1 1 1. C

,

quarien omghebraght zijn.
XIV. Cap. Van eenighe

3

,

zijn.

,

381

SINNE-BEELDEN.

1 2

III. Cap. Hoe en uyt wat reden
de Societeyt (00 memghen ouerlaft
nae haere
beveftinghe ghedtaghen
heeft.
317
IV. Cap. Vand'aenftooten der So
in
Italien.
cieteyt
320
V. C a p. Van d'aenftooten der So-

377

Patres,

die wreedelijck in Europa, principali jck in Engelandt omghebraght

,

was.

A p.

De

Compagnie

hondert iaer bevoch-

386

ten.

De

Societeyt wordt

de
De

benijders

te

vergheefs

bevochten.

van

388

Societeyt te vergheefs ghelaftert.
390.

Den

Nijdt

lafterende de Societeyt,
befchae-

SOC IESV.
VAN D'EERSTE EEVWE DER

befchaedight fyfeluen.
Societeyt verblijt

De

3S>i

haer in

teghen?y+

fpoedt.

Societeyt verlanght

De

Societeyt

De

teghen39^

teghenfpoedt.

Societeyt wort door

De

nae

39<>
wordt volmaeckt door

(poedt.

teghenfpoedt

400
gheluyuert.
Verhcffinghe der Societeyt door tc-

ghcnlpocdt.

4°l

vervolghinghe

Dc

verciert de Socie
4°4

teyt.

Dc verdienftcn der

4061
De

boeyen

en

vervolghinghe.

banden ftrecken de So

408

cieteyt tot eere.

Koftclijckc

doodt der Martelaeren.

ghelijcke wonder-daeden van
kinders, aenghekomen is.
.

deughden

HET VIIFDE BOECK,
DE VEREERDE SOCIETEYT.

Van d'eere en goede
diede Societeyt van ver
fcheyden Paufen , ende Gheefte
lijcke Princen ontfanghen heeft.

V 1 1 1. C

A p.

ionften

,

IX. Cap. Van d'eere ende ionften,
diede Societeyt van de wereldtiche
Princen
X. C

ontfanghen

heeft.

488

Eenighe ghetuygheniflen

a p.

ouer

d'inftellinghe ende

handelder

Ca

p i t e l.

ge der Societeyt

,

fen

luchtighe heyligheydt

Vader Ignatius, ende haere kinde
ren door Italien.
412
II. Cap. Den naem van de Socie
wordc
door
teyt
d'Apoftohfchedaeden van Francifcus Xauerius , ende
andere fijne mede-helpers in den
Ooften vermeerdert.
429
1 1 1. C A p. Van den goeden naem
der Societeyt die inden Suydcn,
Weften ende Noorden, door Apoftolifche mannen aldaer verfpteydr
,

is.

437

I V. C A p. Den fchaerlaecken man
tel daer vele kloecke Martelaers
de Societeyt mede bekleet hebben.
,

450.
V. Ca p. Van d'eere diede Socie

teyt door de

mirakelen, ende dier-

van

49

1

Ste-

van

andere Ordens.

495

SINNE-BEELDEN.

Vereerinuy t de door.
van haeten

Ghetuygeniffen

den, Vniuerfitey ten, ende Religieu

'

I.

ende

gheluck

voordeel der ghencr die inde So
479
cieteyt fteruen.

XI. Cap.

e t

Van't

A p.

roem

Societeyt Iesv, ghegheuen.

410.

H

455

die de Sogheleertheydt ende
ghewonnen heeft. 470

VI. Cap. Vanden
cieteyt door de
V 1 1. C

haere

H.Ignatius ghequetft door het
ghefchut met cenen fteen wordt

Den

,

onfteken inde liefde Godts.
joi
Het langhduerigh vaften van den
H. Ignatius.
Den Edel-man

504

die Ignatium 'tvier
weerdigh acht, wotdt op den fel
uen
506
dagh vcrbrandt.
alias
Ignatius ghebruyckt Faber
Smidt.tot de bekeeringhe van Xa
,

,

uerius.

508
onfteeckt de toe
de Godtlijcke lietde.

Ignatius prekende
hoorders
5

met

10.

Den droom van Xauerius van Indien
te bekecren.
(12
Xauerius de wereldt door-reyft heb
bende , fterft inden
ingangh vara
China.
514
Den Sabghen Borgia vcrheft
fijn

ghe-

Xxxx 3

llacht

XORT BEGR1IP VAN D'AF-BEELDINGHE
fl acht door de deught.
JiS
beeldt vanden Salighen Aloy
fius , die de croon onder de voeten
heeft.
5 i 8
Den Saligen Staniflaus ftctft'sdaeghs
de Hemelvaert van Onfe
voor

Op het

L. Vrouwe.
520
De Martelaers van Iaponien , uytverkoren vaetcnvanvictorie. 522
P. Carolus Spinola wordt door cen

langh-duetighvier

verbrandt. 524

HET SESTE BOECK,
DEDVYTS-NEDERLANTSCHE
SOCIETEYT.
t

I. C

He cieteyt

Hoe de So
inde Nederlanden

haere

verfcheyden loffelijcke ghetuyghe

Societeyt

in

der Societeyt in Dnyts-Nederlandt.

mannen

ontfanghen heeft.

,

en

G\&

SINNE-BEELDEN.
De Hollandtfche Seyndinghe.
6Si
Het fchuylen vande Hollandtfche
'688
Seyndinghe.
690
Seyndinghe nae't legher.
Koftelijcken roof uyt de Seyndinghe
des leghers.
65 2
694
Seyndinghe nae de fchepen.
Winfte vande Seyndinghe op de fche

De

556.

CatechifmuSjOft Chrijj8

ftelijcke leeringhe
1 1. Vande leeghe

ende hooghe
fcholen.
561
§. 1 1 L Vande Sodaliteyten ende Onfer L.Vrouwen dienft.
r6j
§. IV. Vande predikaticn.
570
§. V. Vande Milfien oft Scyndm,

ghen.

ghebruyck

572
der H.Sa-

cramenten.

57^

§ V 1 1. Vande kerckers,,gaft huy fen
en fiecke.
578
§. V 1 1 1. Vande peyf-makinge. 580
I
X.
Van't
der
Ghee§.
ghebruyck
.

doorluchtighe

niflen

Duyts-

Nederlandt verbrcydt is.
534
I 1 1. CAP. d' EERSTE BED EELINUHE.
den
ende
Van
arbeyt
oeffeningen

§. V I. Van't

607.
§. IV. Vande Miifienae de pefte.61 j
i V. C a p. Van't ghene dc Societeyt
in Duyts -Nederlandt gheleden
heeft.
61 9
V. C a p. Van d'eere der Duyrs-Ncderlandcfche Societeyt, diefe door

A p-i t e l.

gckomenende aengenomen is. 526

§.

.

cedt

II. Cap. Hoc de

§.. I. Van den

5. XI. Vande befondere hanteringhe
metonfeneuen-naeften.
}S5
§. XII. Vande ghefchreuen ende
588
uytghcgheuen boecken.
DE TWEEDS BEDEEL1NGHE. Vande
iwaere Miflienoft Seyndingcn. f 91
§. I. Vande HollandcfcheMillic.^91
§ II. Vande Miifienae't legher. 597
§ 1 1 1. Vande Millie nae de fchepen.

-

582
ftelijckerExerciticn.
j. X. Van verfcheyden godtvruch(84
tighe inllellinghen.

-

pen.
Dc Patres in

696

perijckel van tempeeft oft

flagh fuyueren de herten
bootf-geiellendoorde Biechte.

van

,

dc

698

de pefte,
700
der SocieteytlEsv.702

Seyndinghe nae
d'Eerite

eeuwe

Herders-lpraeck
en

tuflchen

Corydon

Tyter wenfchende de Societeyt
,

ecuwighen voorlpoedt gheluck,
ouer het
menighvuldighgebruyck
en

derH H Sacrainenten ,ende bevcch.

tinghe der kettenjcmdiete door de
vette
weyen en woluen-iaght ver,

ftacn,

704

APPRO-

APPROBATIE.
dat dit boeck
der Socie
d'eerfte
cn
nu
in onfe
in't
defen
voor
katijn nytghegaen ,
teyt Iesv,
licht
ko
in'c
taele
gheftek, magh
Diiyts-Nederlandtfche
K

onderteeckcnt vinde

Icghenoemt d'Afe-beeldinghe

gheraeden

van

,

eeuwe

is, foo tot meerdere kennillcder fclverweckfel om de goede exempelen

men, inks het dienftigh
uet

als tot
vele Apoftolilclie

Societeyt,

van

den,

met

volghen.

mannen

,

die daer in

ghemeldt wor

groote vrucht ende bekeeringhe der fielen, nae
t'Antwerpen defen 17. December 1640.

te

Gafpar Eftrix,Pleb.& lib.Cenfor.
Met Priuilegie van fijne Coninghlijcke Maiefteyt
den tijdt van ncghen iaeren:

Onderteeckent

Steenhuyfee.

,

voor
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The same (Dutch edition) : Af-beeldinghe van d'eerste eeuwe der So
cieteyt Iesu voor ooghen ghestelt door de Duyts-Nederlantsche Provincie der selver
Societeyt. T'Antwerpen, inde Plantiinsche Druckeriie, lfi40. 4to. (8), 712, 7 pp.
With engraved title by M. Natalis after A. Piepenbeke, 103 emblematic engravings in
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