Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com
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“‚’ EN heeft nu al een geruymen tyd geleden Vele

Schriften in ’t ligt gegeven ‚ die: de Zielverdgrfe
‚‘ lijke Zedeleer, en ’t fehadely’k gedrag der P. P.

“" Ignatiaenen ‚ aen de Inwoonders van onze bloeijen’
Godzalig werk„immers ten dele, vrugteloos te maeken. Zy ant‘
woorden voor eerﬁ : Het en is niet zeker dat onze P. P. zulke
die
dingen
niet leerm,
en zyn ,11’]demlke
hebben deze
al veel
quad:
7/)mﬂdtﬂ,
Lerz‘ngm
men
ommoet
aenvryvm.
zien of
Dit antWoord is vereydeld , door het aenwyfen van den
‘Schtyvet‚ zyn Boek, Verhandeling, Hoofdﬁuk, Blad‚enz. zo
menigmael als men de lering befchuldigde; en die ootmoedige
mannen‚ de welke d’eer van hunne Maedfehappel zo zeer agten

als a_en een ieder kenbae_r is , beroepen , gelyk men hun beroept
mits dezen ‚ dat zy ofte de hunne zouden aenwyzen ten min
ﬁen een plqers-, een ﬁelling , enz. van de gene die men hun op‘
wierp, die zy niet 'en leerden ofte op de aeng_eweze plaets niet te
vinden was. Zy weetcn zelf dat een voornaem Magií’rraets Pet‘
Toon van Aml‘terdam , op wie zy veel betrouden ‚ ten dien cyn

de,en om die reden de lcringe in de Grote Apologz'e hun opgewor
pen ‚ naukeurig heeft doen onderfoeken , en bevonden dat fe de
‘ hunne was, en in alle opregtigheid , zonder de miníìe draejerei
wierd voorgelicld.
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De P. P. dit antwoord vereideld ziende, gaeven voor: Dat de
Boeken daer men die Stellingen uit getrokken bad oud 'Meren, en al
voor langen tyz.’ ge/e/oreven; en de'w;l ’vele van die Stellingen door

Komen veroordeeld zyn , dat ze] die nu ook veroordelen en quaed‘
keuren.

Maer men heeft hun aengeweefen dat zy nog tot defen

tyd toe volharden in huúnc—quaede leringen; dat zy zelf devet‘
oordeelde nog _verweeren‚ en by de oude dwaelingen nieuwe, ni2t
min fchadelyke, by voegen. Totnu toe weer ik niet warzy daer
op antwoorden om hunne agting by ’t volk ítaende te houden,

althans het is feeker dat zy dit niet en kunnen beantwoorden met
eenige fehyn van_ overtuyging , immers voor luyden die gefonde

harfens hebben.
Wat aenga_et hun gedrag, voor al hunne Geldi‘ugt, zeiden die
goede mannen ; De: hun de/‘e dingen zonder ben]: te [41} geleid
Wierden; dog als men ’er de bewyfen bygevoegt heeft, ('t Smeek—
fehrift van Smit en den Brief van Palefbx byvoorbeeld) antwoor‘

derif‘e: Dat die dingen hun niet en raekte in dejè Landen. 1a om
dat het meei‘c ilaehjens zyn die in de Indien , in China, Tun'chin,

Siam, ]apónien, Cochinehina,enz. dat is, in verre landen zyn
voorgevallen,
op de re]: elweel
zeggen
befw’aert
zy : zyn
Datenhetaengegroeit.
met reden te En
dugfen
om is
defedatuit—
vlugt ingang by het volk te doen hebben , heeft men hun en de
hunne meermaels hooren zeggen: Was’er' 'ìoet op de ‘Pnters, die de
_Gelow'gen in Holland dienen, te zeggen, men zou het snel voor den
dag brengen.
’
Dit laeiìe antwoord van die vrome mannen , dat zy wel we

ten een ílegte uitvlugt te zyn , heb ik voorgenomen te vereide—
len , en ik meen dat ik myn oogwit ook wel ’zal bereyken.‚
Ten dien eynde gebruyk ik een Schrifxuur die te Romen aen de
Vergadering deeCardinalen is ingegeven voor den Aertsbiil’chop
van Sebaﬂen , in een verfchil dat hy daer had , volgens zyn eed
_van gerrouwigheid aen zyn Bruyd de Rooms‘Katholyke Kerk van

Nederland , tegen die ieveraers voor de Zaligheid van onze Neder
landers. Het Schrift is te Romen met vrugr ingelevert en aenge-_
nomen, ik wil helpen dat het hier’t zelve lot zal erlangen.
Het is nodig dat ik vooraf’ met een woord ophael het verfchil

dat tot dit Gefchrift gelegenrheid heeft gegeven.

-

d’tîerw. P. P. Loiioliten, volgens den aert van hunnen iev€\“‚

negen al voor langen tyd dat: de Stad Amﬁerdam veel aenlokie—
"
len‘ "‘

’

‘ s )

.

_ ‚

len had, en dat in de‘zelve v(’eel gelegëndheid was om kunnen
dorit te lelfen, waerom zy’er zig ook hebben in gedrongen.
De Roomfehe Stoìel, ten tyde van UrbanusVlll. den 5 May
‚ 1626. heeft hun vergunt dat zy te Amfterdarn een Pater zouden
hebben , zo nogtans dat by hem een Medehulp van zyn Initelling
wezen mogt. Deze vergunning is wederom te Romen goedge—
keutt ’den 3At1'gnílus 1669. wanneer aen den Internuntius van

Bruii‘el een Lylt overgdonden wierd van de Zendingen die de ‘
H. Stoel aen de F. P. had toe"ïeﬁaen.
‚
‘
By deze Ly(’r word ’er een gevoegd van de vergunningendes
Aertsbiiïehops van Ephefen Jhkob de la Torre ,} die hy regen den wil
van den Paus en zyn Bruyd de Kerk van Holland , aen die P. P.
verleende. En eyndelyk een derde Lyí’r der Zendingen die zy bezit
ten zonder eenige vergunning , en tegen het Verdrag (Coneardata) met

de Clereﬁe, welk Verdrag Romen meermaels heeft goed gekeurt.
In deze derde Lyl’r ilaer als volgt: Amjíelodnmi unu: P. Socie
Ĳtti: intrufu: ; t’Am/t‘erdarn een P. der Sooieteit ingedrongen. ‘En
men beiluit fe met deze woorden : Superior Mi/]ionir qui re/ìdet
Am/Ìerodami, unu: Pater fine eut/ooritete; De Overﬂe der Zendin
‘ ge (van de Ignatiaenen) zig opáo‘udende te Amjìerdem , een Pater
zonder niagt. Van welke ingedrongene aen den Internuntius door

den Paus geboden word dat Hy fe zal gebieden te vertrekken,
en zo zy niet goedfchik’ willen weg gaen, ’er toe dwingen met

Kerkelyke Sttaf‘r‘en. ‘
’
‚
‚
Dog zy oordeelden de palen , door Komen geﬂeld, veel te nauw,
om volgenshunnen aert uit die ryke Koopitad veel gewin te trek‘
ken, en daerom hebben zy tot nog toe dit Bevel noit ten vollen

gehooriaemt; maer tot nu toe aen den Paus wederf’raèn.
d'Aelrtsbilfehop van Sebaﬂen heeft met hun over deze derde
plaets in Am(ierdarri een fwaete moeiielykheid gehad, die; te R0—

men voor de Ve‘rgadering del/4 propaganda gebrírgt zynde , hem
Veel tyd en moeiten gekoil; heeﬁr. De P. P. drongen aan dat z.y ’
rcgt hadden tot de Statie (die eenen P. Heppere , zo my berigr
word, tegenwoordig bediend) en fwetl’ten magtig op hunnen ie
ver om de Zaligheid der Gelovigen te bevorderen. d'Aertsbif‘
i‘ehop toonden dqt zy niet alleen tot die derde Statie geen regt
hadden; meer ook zelf volgens den waeren zin van het Verdrag,
(Concordaîa) geen regt tot de tweede, ‚die men noemrde Krybergb.
En wat aengaet hunneniever voor de Zaligheid van de Gelovigen,dat
‘
A 3
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.îy die kolleri en ook mollen uitten op die plaetfen dewelke‘z‘3ì
reeds gehad hadden, d0g verlaeten doe de zelve tot onmagt en

armoede vervielen. Waer uit vele Cardinalen beﬂoten dat dit op—
geven van den lever maer een voorwendfel was, en dat die P. P.
‘Wat anders zogten als Zielen zalig temaeken: "want dit ko[’r in die
arme Statien alzo wel gefchieden als -in de>ryke Stad Amﬁerdam.
Die de P. P. begimi‘tigde zagenwel dat dit deurﬂoeg , en ver‘

volgens , betrouwende dat de P. P. hun de waerheid gezegt had
’den als zy hunne gewaenden iever, dus hoogh opgaeven , item.
den dat men den Aerrsbﬂï‘ehop op het íirengﬁ‘e gebieden molt een
‘I.ylìt van dufdanige arme :v‚erlaetc plaetfen op te geven; waer tC‘

gm de Cardinalen , dewelke den geell van die Maetfchappei der
Engelen beter kenden, hun te lail leiden eeríl te beivyfen dat

2y regt hadden tot de Kĳtb:rgb, eer dat menhun regt tot de der
de Statie‘ verder zoude onderloeken.
Wat opfchuddinge en verdigtfelen die zagtmoedige Mannen by
defe gelegendheid in Holland maekren, weeten hunne Devotarif

{en wel het belle ; ik voor my heb die meermaels vier en vlam
hooren fpuwen tegen den genoemden Aertsbili‘ehop , die men
Voorgaf dat hun verbieden wilde de Krytbergb te bewonen ende te
bedienen, en hun alleen een Statie in de. l‘ehatryke Stad Amiler—
dam overlaeten. Alhoewel dit alles valfeh was en onwaer : ja
in tegendeel zeeker dat die Aertsbiﬂ‘chop hun noit over de twee

de plaets beknibbeld heeft , en zy alleen oorzaek Zyn door hun
ne_onverfaeddyken lever en ongehoorzaemheid aen den Stoel van

Komen , dat over de derde plaets dit gefehil weer op nieuw was
opgerezen.
d’Aertsbill‘ehop van zyne kant om te voldoen aen ’t Bevel der
Cardinalen , en om voor geen lalleraer in de Vergadering delln

propaganda: aengeﬁen te worden, ﬁelde dit volgende Gefehrifr op,
en deed het uit zynen naem overleveren. Het was een harde zaek
voor de Cardinalen die onze ootmoedige P. P. begunﬁigden,deze

zo onaengenaeme waerheid bewezen te zien; dog nog harder voor
de P. P. zelf, die daer door tot_hun oogwit in Amﬁerdam niet en
geraekten, en hunne waeren iever, tot ’t profyt der Zielen in een

tyke Koopﬂad te Winnen, ontdekt ’zaegen.
Zy quae.men dan den Aertsbillchop vergen om die zaek tuf
fehen hun inder minne af te maeken, opdat fe zoudedood bloe—

ien, en voor al de;e_Sehriftuur niet aen den dag komen. Edogre
"
R0

_L_

‚
‘(-’ r )‘ ‚
Romen hitilen ’iy de Cardinalen hunne vrienden op‘,‘ en voor al“
den Secretaris , die wel"-r meeí’te geroepen had dat men hun 0n
gèlyk aendeed ,‚ als men hunnen ievet v‘er‘dàgr maekten van meer
voor 't geld als de Zaligheid bezorgt te zyn (’t gene hy egter

ook erkende fo’ndertegcnfpreken te volgeh’uyt deze ‘_SChtiftllüt)
en dat zy daerom de arme zielen verlieten ,. en de ryke quaemen

zoeken; dezen Secretaris, zÎeg‚ik,lhebben zy niet naege'laeten op
te hitfen tegen den Aertsbiﬂ‘ehop, en eyndelyk door hem te Weeg“
gebrogt dat Zyn Hoogwaerde nae Romen onrboden is , dat hy ‚
daer door hem zo is mishandelt als een ieder bekent is, en van
daer door hem nog dagelijks zo zeer g‘ehoont word en verg
‘ vol t.
‘ “
Ë0nzydige Lezer zal oordelen ‚of de gramfchap van die zagt?

moedige P. P. niet met reden zo onriloken is geworden, tegen den‘
Aertsbiíl‘ehop vanSeballen , en met een wel de voornaemt’re 0013
Zaek vinden, waerom hy dus mishandelt‘is: want de fonden tegen
deze Maetfchappei‘ begaen, worden in dit leven ‚ noit vergeven. ‘

L Y ’8

T

Ven de ‘pluetﬁ’n die de P. P. men de Societeit op
‘

‘ver/cbeiole 1\tÏyden in de Mzﬂe van de Vere—
nigde e derlnnden verlaeten hebben.
Eze‘ Lyít der Statien die ’ de Jefuieren in ’t Verenigde Ne“‘

D derland verlaeten hebben , Word niet opgeﬁeld uit eenige
‚ afgekeertheid of quade genegendheid tegen hunne Maer‘
fehappei; maer alleen u.iteen fchuldige‘. gehoorzaemheid aen d’Uit

muntende H. H. Cardin_alen, die geboden hebben dat men fe Hun
zoude ter hand ilellen.

Het en is niet zeker dat in deze Lyll: alle

de plaetfen worden opgeteld die zy oit verlaeten hebben ; maer

het is zeker dat deze Lyi‘t’ met waerheid en regtﬁnnigheid is op

gefleld: en dat ‘men vele onwederfprekelyke geruygeniilen ’ by de
rand heeft , door de welke zy niet min bondig kan beweert
Worden , als wytlopig vergroot.

’

\ " )

In de Provincie van Holland.
Ĳ

I,

"'

E P. P. van de Societeit hebben in deze Provincie de Stal
tie van Kom, nu omtrent tien jaren geleden, verlaeten,

‘

nae dat zy die een langen tyd bediend hadden. De gelegendheid
tot dit verlaeten is geweeit dat de Heer van Boon, die een lief
hebber en voorﬁander was van hunne Maetfchappei , van grote
rykdom tot een geringe ﬁaet vervallen zynde, die placrs verliet
en elders ging woonen. d'Apoi’rolyke_ Viearís, die doe ter tyd

was de Biil‘Chop van Cai’torien ‚ is genoodzaekr geweeit daer een
Prìeﬁer van de Clereiie na: toe te fenden, om te beletten dat het
Katholyke Geloof, ’t gene in die wyds en zyds uitgefpteide Sta—

tie zeer begoiì te verfwaeken , niet geheel en zou te niet gaen ;
ik zeg in die wyds en zyds uitgefpreide Statie; want aen de Prie
íter die liaan bediend , is de forg ook aenbevolen voor de naeii
gelege dorpen ‚ die al veel in getal zyn ‚ en fommige van_hun al

zeer volkryk, onder de welke nogtans weinig Katholyken overig
waren.

{11. De ]efuieten hebben in deze zelve Provincie verlaeten de
Statie van den Brie! ‚ die aenpaeld acn de voorgenoemde van
Ram: want de Maes feheidfe beide Van Zuyd-Hollànd. De P. P.
hadden ‚de zorg van die plaets op zìg genomen, met toe‘fiemming—

des Biﬂ‘chops van Cai’rorien, in ’t begin van zyn bediening , by
gelegendheid dat een katholyk rrian, die te Gouda overleden was,

hun een zeer groote fomme gelds by Teiiament gemaekt had , op
deze voorwaerde, dat zy’er vyf honderd guldens ’s jaers van zou

den beﬁeden tot onderhoud van een P. uit hunne Maetfchappei,
die een arme plaets bediende. Dog na dat de eerile Miilionaris
van de Societeit in deze Statie ‚van de pei‘c was overleden en zyn
Nazact door de Gereformeerde gevangen genomen ‚ hebben zy
die verlaeten. Deze Statie heeft onder zig behalven den Briel,
die verheerlykt is door de dood van de Martelaers van Gorkum,
nog een ofte twee andere Steedjens, en daer en boven ten min

/

íten vyftien of (eiiien dorpen. In geheel dit dittri6t waeren wei
nig Katholyken meer overig ; dog op dat zy in hun Geloof be
vefiigt zouden worden en bediend , benei’fens een groot getal Werk.
volk dat daer alle Somers uyt Brabant en andere Katholyke Lan
den _
-

\
I
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den na toe gaer‚om hun bròo’t’i’te" winnen ‚heeft de ‘Clerefie, ten
tyde van de Bediening des Biﬂ‘chqps van Caíiorien , zig wederom
belali met de zorge voor die arme Statie ‚ die zy‘bok tot op de‘

zen huydigen dag bediend.

‘

‚
{

In de Proîvincie 'v‘m ‘Utrecbt.
L IN deze Provincie zyn twee Statien digt=v by den anderen ge.
legen , die beide in de‚’darde Ly‚& der Statien‘van de Socie

teit worden uitgedrukt , d’e‘e“ne onder deh naem van L4ndbroe’k,
en d’andere onder den naem van W)!— E_en geruyme tyd geleden ,

hadden’ beide deze ’pla‘e’tfen‘elk een ’Miii‘ionaris ]efuiet; dog voor
eenige iaeren heeft de’Soeieteit ’e‘r maer een voor die twee plaet—
fen geﬁeld: maer dewyl een alleen ‚beide die plaetfen niet koiibe

dienen ‚ en d’Inwoond‘ers van Landbml: íìaegs kl‘aegden dat zy
verlaeten wierden , "heeft d-‘Apolìolyke Viearis onlangs te Land
‘ broek een Prieiier van de Clereﬁ’e geﬁel-d, om d’arme Boeren , die

’daer‚ter plaetfen woonen,‘in de katholyke Catechifmus, dewelke

men'daerpimlangen tyd niet geleert had , " te onderregten en de
Saeramenter; te bedienen ‚ me dat hy de P. P. van de Societeit

meermaels te vergeefs vérmaendëhadì, ‘ dat Zy’er een van de hun‘ ne zouden zenden.
‘ ”‘-'i
"’

’ In de Provincie ’van Zeeland. ‚
1.

Eze Provincie bei’raet‘uir‘ veele eylanden , welkers voor:

naemiie genoemd Word Walcbren. Op dit eyland is, be
halven twee Steedien‘s en veel Dorpen , de Biii‘ehoplyke Stad Mid—
delburg in de Welke woont een Miiiionaris uit de Societeit , die
op zig alleen heeft de forge voor Ît gehele eyland.

Volgens de

VerdragPnnten (Concordzla) mag by‘ hem een Medemaet gevoegt
worden ; en och of’er een bygevoegt moet“: Worden ! Want een
alleen kan 'on‘mogelyk deze zo wyd uitge‘ihekte piaets bedienen.

Cm deze reden heeft ’er de Biﬂ‘e‘hop van Caiiorien, loífelyker‘
gedagtenis , wel eer. een Prie‘iier van de Cleteﬁe nae roe gezon

den , die "er een twede Statie zou opregten ‘; maer de Soeieteit

heeft door geoorlofde en ongeoorlofde middelen dit goed werk
’
‚
B
ver“
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ereydeld.„ Wel is‚waer dat zy by die gelegendheid een Mede.— ‚
tulp gevoegr_heeft by) de reeds daer zynde Miilionaris ; maer zy
1eeft’er hem daer naer weer van daen geroepen. Zo dat de So—
:ieteit daer nu maer een Miílionaris heeft, en allang gehad heeft;
waerom het eyland Wa/c/mm niet zonder reden gerekent word on
der de Statien die de Societeit verlaeten heeft : alle dewelke zy
beter zou tragten te vervullen , als zo veel moeitendoen om t’Am—

ierdam een derde plaets te ktygen.

In de Provincie “van Gqldarlmwl.v
I

l.

ESÓCÌCIQÌt heeft gedurende veel iaeren hunne agter een

volgende Miiiionariﬂ’en gehad te Harder'iìyk‚ een Stad die
gelegen is op ’t‚ eynde van de Veluwe aen de Zuyder-zee, dewel
ke in de darde‘ Lyi’t van de Station door een drukfout genoemt
word: - Ardeviti; om de K‘ath01ykenzo in‘die Stad als in d’om—‘

leggende plaetfen te bedienen; maer na dat in ’tiaer 1672. P. Fran
ci/rur ‘v‘m Hallen , de [actie Miilionaris van de Societeit teHar
derîvyleweg gebleven is, heeft de Clereﬁe t’federt den tyd dat de
Franfchen in dit Land zyn ingebroken geweeii, de forgevan dat

volk ,’t gene zo in getal als in middelen toen als begoﬂ te vermin—
deren , op zig genomen; gelyk zy het ook nog bediend , en door
haeren arbeid oorzaek is, dat ’er ten minlien nog een gliníierĳen

van ’t Katholyk Geloof overig is.
.
I I. In ’t ander- eynd van de Velm daer de Rhyn wrbei vloeit , te
weren in de plaetfen genaemt Wageningen, Binkom, Daarn'Wnrì , enz.

zyn de ]efuieten ook eerﬁ alleen 'Miiiionariíl‘en geweeit; mäer zy
hebben van langfaemet hand te Aarnbem ( dat een ryke Stad is, ‚
gelegen digt by de nu genoemde plaetfen) eerii hunne _wooning
genomen , èn’er daer n‘aer een Statie ‘opgeregt: die opgeregt zyn
de , hebben zy de gezeide plaetfen verlaeten, in de welkenu mii‘—
fchien geen Katholyken meer zouden over zyn, ten waere de Cle—

reﬁe die verla’ete Statie bediende.

‚'

’

"

‘

11 I. Tot die tyd toe dat de Franfchen in ons Land zyn inge—
drongen, is altyd in ’t midden van de Veluwe, die een groot ge—‘
deeltc is van de Provincie van Gelderland, een Miiiionarisgewreeit
uit de Societeit, met uitiluiti—nge van alle andere Priefiers. Ge

durende. die tyd is de laei‘re ‚ met naeme B. _Gromfrl weggegaeu;
en

’

( 11 )

‚.

en naer't vertrek der Franfchen is 'er geen andere ]efuietjWeder0m_
gekomen: zo dat, ter; zy d’Apof’rolyke Vicaris, myn Voorzaet,
’er op gewaekt had , in die groote landiireek tegenwoordig geen
Prieﬁer zoude zyn. Daer zyn’er nu twee ‚ woonende in verfchei
_ ‘de’ plactfén, die eenige Duytfehe meylen van den anderen gelegen

“zyn : d’eene’is van de Clereiie, d’andere van de Minrebroederen
Ordre;

IV.\In een ander difiri& van Gelderland , dat tuﬂ‘chen twee
armen van den Rhyn befloten is , en de Betuwe genoemt word,
heeft de Societeit een Statie gehad, die in de Lyf’t derStatien be
kent is onder den naem‘Van Wemele. Defe Statie, die veel Dor
pen onder zig had, en vervolgens niet zonder grootetí l‘ichamely

ken arbeid bediend kolf worden , al ‘had fe weinig gtydelyke in-v
‚ komiien , heeft de Societeit verlaeten omtrent het iae‘r‘_ 16’6Ò. “en
‚Zou verlaeten gebleven zyn , ten zy “er de Clereﬁe een van hu;né
ne Prie’fiers ’nae toe gezonden had ,_ die doór_gande_re tot nu toe“’is

gevolgt.
‘
“—’ Î . " ’ ‘
‘
’ "T
V. De ‚]efuieten hebben eertyd_s gedraegen de zorge voor de
Katholyken van het Steedje "Tq‘elt‘ en.des zelfs diiirió’t ;‚ maer zy
hebben hun naderhand van die ‚zorge ön’tlai’t. _Hetdiilri& van Tielt
is lang veronagrfaemt‚geweefiïì ‘, ‚dog‘d’lji’ertsbiil‘chop van ‘Sebai’rep
heeft 'er voor eenige jaeren een'i_?riefier _‘van de Clereﬁe gezonden,
die d'overblyffelen der' Katholyken, dooi: agtien ofnegentien Dor—

pen verfpreid ‚ met een zeldzaeirien’iever", moeiten en godvrug‘
t_igheid, verzaemelt, oppaii enipermeerdelrt.
‘

In de'Profzvintie «aan
I.

zie/land.

E Statie die de Soeieteit beﬁt in de jouwer , gelykfe de

Lyi‘c der Statien noemt, was eertyds wyds en ’zyds uitge
fpreru. Dog dewylv ’er de Sociëteit maer een Priei’rergewpon
was te' Zenden ‚ en deze zeer Zelden ging nae d’uitetiit’. gre‘nfen
Van zyn Statie, waer door de Katholyken, voor al nogtansdie in
de landilreek genaemd Lrmﬂerland woonden, _m'eei‘t zeer verﬂau“

den’ in"tï_‘Geloof, en ‘eenig‘e‘v’an het“2elve afvi‘elenì‘ ‚heeft 'er de
Biil’chop‘ va‘n
’Caito‘rìen \, ‘geen‘deel
willende
hebben ae‘n deze
fcha’delyk’e
vnaelatighe’i'd’'‚Korr‘itrent
het”j‘aet
167‘6.ee‘nïPrieiier
van zo
de
Clereíie’ nae toe'g'tzo‘nden.Ë Dezeis door anderen van de C1e;_e
B 2.
‘
’ 1e

‘
(‚11 )
'
ﬁe opge‚volgt geweef’t , ‚en men heeft eenStatie opgmgtin ’tDorp»

genaemt Fellega.

‚ ‚

‘

II.‘ De Miiiionaris Van de Societeit in de]oîmer was egter niet
bekwaem om alle de Katholyken die onder deze Statie woonden,
zelf nae dat hem de nu gezeide landﬁreek afgenomen, ofte om

beter te zeggen door de Societeit’verlaeten was, te kunnen be‘

dienen; en egter had de Societeit geen genegendheid om hem een
M_edehuip”toe te {enden .‘ hierom heeft d’Aertsbiifehop van Se
’ baiien voor drieà vier jaeren , een tWede gedeelte van de Statie in
de JaaWer aengenomen om te bedienen , hy heeft ’er tot dien cyn—
de een Priei’rer van de Clereiie gefoudèn, die zyn verblyf geno
men heeft in een Dorp, dat genoemt word Sant’-Nitlaejàa.

11 I. In de Stad Franeker génaemt ‚ en in d’oml’eggende Dor
‘_en‚ die al veel in getal zyn , waeren eertydstwe Miflionariífen,‚_
'eene uit: de Soeieteit , d’andre uit d’0rdre der Minrebroederen.

M‘aer tegenwoordig, en al t’federt ‚'enigen tyd herwaerds, is "er:
maer een Mifﬁonaris, te weten, die uit de Minrebroederen Or‘
dre :. want de Soeieteit heeft die Statie ‚ al, twintig jaer geleden,‚

Verlaeten, uit oorzaek‚ van de moeiely_khedrgn en vervolgingen,
die men‚ bekennen moet. dat ’er doje al vry fwaer geweefi zyn.
lV'.’ In Dongerdeel, dat. een. {eer groot gedeelte is van Vrieﬁ

land, hebben de Jefuieten voorheen de’ hunne gehad om den.
Wyngaerd des Heeren te bewerken , tot omtrent het iaer 1658.
toe. Doen hebben zy die Statie eenigen tyd zonder Pai’roor ge-.
heten. Maer omtrenthetjaer 1667. is'er Wederom een Zendeling‘

uit hunne Maetfehappe‘i geweeft, met naeme P. Staal. Deze over
leden zynde , heeft de Soeieteit geen Naezaet gegeven. Eenigeî
Katholyken van _dielandftreek erkennen
voor haeren Paiioor‚.
den ]efuiet die te Dokkum woont; maer ’t meefiendeel is reeds.
tot d’0nkatholyken overgegaen : dewy_l zy niet en ‘qua‘emen by—
d’omleggehde Priei’rers, nogte die Prieiìers by hun 5‘ door dien zy
te verteÎv’an malkandte woonden.Í
‘
’‚ V. In Kimfert, ofte Kìmfîtwì, is het bynaen op de zelve wy-—

fe _toegegaien. Wam: voorheen bedienden 'er de Societeit de Ge“—
‘lovigen, maer doe zy dit geiiaekt— heeft, zyn'er vele van ’t Ge—
loof vervallen’f;g‚ ‚ eenige worden egter nog van de naburige Prie‘
ﬁets (dog‚die buert’fchap iswyds en Zyds van inalkandre verfpryt)‘,

bediend.‘ Dezel_andfireek ver‚vat veele Dorpen. De laeﬁe Mif‘

íii2naris van dejSocieteir is'er geweeit ‚_ na myn bett onthouden ‚,
'

\’

"

P.Ke.“
‘

‘ I

( 13 )

P..Kegeher , die omtrent ’t iaer 1660 daer nog geweel‘t is ',. edog
hy en heeft geen Nazaet gehad
_
VI.. De Soeiet-ejc heeft veele jaeren aen haere zorge toever—

trouWt gehad de Katholyken ‚die woonen in Gag/Ìerland en He
melum. ’t Zyn twee gedeelrens van Vriejland ‚ welkers eetﬁ_e
agt Dorpen , en de twede tien Dorpen met twee Steden behélfh
Deze plaetfen zyn door de ]efnieten verlaeten omtrent het iaer..

16‚58.._ De laeﬁe Miílionatis van die pl'aetfen is geweeﬁ d’ECIW.
P. L4 Ro/i.

Als deze ophield die groote kudde te bedienen , en

de kinderen al eenige maenden ’t brood gevraegt hadden , en-nie—
mand vonden die het haer brak ,’ is hun iemand van de ClereIieÊ
gezonden , die ook tot nu toe altyd een Naezae.t uit‘de ‚Ckreﬁe. ‘

gehad heeft.

..
\

ì'_‚

’

.‘

‘‚-'

I.L; DE Societeit
In de‚heeft
Provincie
volgenswan‘QĲe-reyﬂdì
de getuigenis van de Lyﬂ den

‘

Statien, bevatín een boekje, onl’angsgedrukt in de Bock»

druckerei van de H. Vergadering ‚de: voortplantinge‘des Geloofs,‚
_te Hajfel‘t haere Miﬂionariﬁ‘en gehad; Deze hebben die Stad en.
d’omleggende’plaetfen veertig. jaeren agter een bedient ; d’eerﬁe‘

die’er uit hun geweeﬁ is was genaemt P. Kelderman: dog ten ty.-’
de van d’inbreuk der Franfehen , ‚te weeten in ’t iaer 1.672. heb“
ben zy die verlaeten. Dewyl’ee dan met. ’t. vertrek-der Fi:anfchen_

geen ]cfuiet weer me toe ging, en de-Soeiereit genoeg te ken-_
nen gaf dat zy geen zin en had om in die plaetfen meer te arre"

beiden, heeft de Biífchop van Ca(lorien ‚‚ de Katholykenĳvan,‘
Haﬂ‘elt, die niet groot van getal zyn, aen de zorge van een de:
J'Mljè Pal‘t’oren bevoolen : want Haﬂ‘elt is digt by Sîval.‘ ge“
leegen. Dog_ op dat dfoverige plaetfen van die verl’aete Statie
wel. bezorgt zouden worden ,‘ heeft hy in ’t in: 1674, een Prief’
te: der Clereﬁ’e geﬁeld te Vallenb‘on’um, die daer d’eerﬁe Mil’ﬁo-Ì
naris is, en d’inwoonende Katholyken, door een droeven, al‘;

hoewel. niet langdurigen oorlog feer verarmt, tot deze ure toeî
bediend.

‘

‘

11. Te Omme, gelyk blykt uit die zelve Lyft, plegen de ]e’1
fuieten Miíﬁpnariíi‘ente zyn, die/’er ook een geruimen tyd in de‘:
Wyngaexd des Heeren g_eagrebgid hebben , gelyk men, zo die

B‚ al

ver——

‘

‚

( 14 )

vereifeht word ‚ Wel duidelyk kan bewyzen ;’ dog zy hebben
deze Statie al mede by gelegendheid van den inbreuk der Franfehen
verlaeten : die ook zonder Harderlyke zorge geheel verlaeten
’zoude gebleven zyn, ‚ten waere de Biﬂ‘chop van Caﬁorien’er een
Prîlefter‘ uit de Clereﬁe gezonden had; dewelke daer geﬁorven

’2y'nde’, heeft ’er‘ hem‘ d'Aertsbiﬂ‘ehop van Sebaiten een Naezaet
uit de ‘Clereﬁe gezonden ‘‚ die woont in ’t Dorp Vi/leren, en de

Karholyken in die woei’re, wyde en arme landitreek onder d’Ün—
katholyke woonende , beí’tiert tot den weg der Zaligheid.

Ì-îI‘I'I“ ’t Diltriét van Zutphen, dat’zeer groot is , heeft eertyds
lange jaeren gedurende, alleen uit de Soeietei_r ]efu , ’zyne gecite—
lyke. arbeiders gehad , welke Statie in de voorgenoemde Lyí’r ook
‘ duidelyk’Word uitgedrukt. De laei’re in die Wyngaerd is ge
Weeí’t P. Cle;fon, dewelke, doe de Franfchen in ’t iaer 167 2. die ge
we[len van ’t Verenigde Nederland verovert. hadden ‚ weg ge‘
gaen is. Nae ’t vertrek der Franfchen, is nog hy nogte iemand
anders uit zyne Maetfchappei ten vootfchyn gekoomen om de ver

Ptroide Sehaepen te verzaemelen. ‚Daer is dan iemand uit de Clere
ﬁe ge‘zonden , die tot nu toe zyn Naezaeten heeft in ‘die zelve
plaets; woonende, zoo ik het wel heb, in’t zelv‘e huys daer de

laeí’re‘ Millionaris van de Soeieteit in gewoont heeft. - Die plaets

word genoemd Zuur/2u): ; dog dewyl het onmogelyk was dat
een Priei’rer alleen de laí’r droeg van een zo wyr uitgebreid di

ﬁri(t ‚ is ’er nog een uit de Clereﬁe bygevoegd, die eenigen tyd
gewoont’heeft in ’r huys van den wel-èedelen Heer Van Dort ‚ ge—

meinelyk genoemd Middelaer , maer nu woont ’h’y in de Buurt
Mq/fel genoemd Ondertuii'ehen zyn de Dorpen en Buerten in ’t
diﬂri& van Zutphen zo menigvuldig en zo verre van malkandre‘
afgeleegen , dat d’iever tot de Zaligheid van onfen evenaeﬁen,

de Clereiie nog een derden Arbeidfman‘ in die elendigen (om
nae den menfch te [preeken) Oogi’r heeft doen zenden.

Deze

Woont in Lichte‘voorde, en is zeer vlytig om den armen ’t Euan
gelie te verkondigen.

‘

Eeì‘

(Is)

Eer ik dit Schrift eindige, geil het de moeite a‘vd‘erih
<yn, eenige Aenmerhingen’er (2) te wegen, die "’
geer met en dienﬁig gullen gy_n om dege
‘

{eek wat op te kelderen.
I.

Nder de nu opgetelde Statie”n zyn’er eenige, alhoewel
O-weinige, die geheel verlaeten zyn. Van deze en heeft
d’Apoitolyke Vicaris geen andere moeiten dan alleen
de gedurige droefheid dat zy verlaeten zyn, en vervolgens daer
al veele Zielen verloren gegaen zyn ‚ en nog dagelyks,verloren
aen. Maer daer zyn 'er veele onder d’opgetelde Sta‘tien, dit:
d’Apol’rolyke Vicaris van Arbeiders ‚bezorgen moet , op dat 13‘
ook niet geheel verlaeten worden; deze zyn fellien in getal.

’t Valt al vry moejelyk ’aen den Vicaris=‘ die plaetfen van Miilio
nariife’n te verzien, want dewyl zywyds en zyds uitgelirekt zyn,

moet hy ’er zenden , op dat Je wel bediendtworden ‚ Priel’rers die
niet min ilerk zyn van liehaem , als ieverig van gemoed.

11.. Als d’Apoitolyke Vicaris die plaetfen verziet van Mifﬁo
nariii"en , is ’er nog overig dat hy die Millionariifen ‚ nu en dan,ver
ziet van geld. Hy verzier’er hun ook van, d'eerie dikwili‘er, ‚en
d’andere feldfaemer ; d’eene minder ‚ en d’andere meerder,na de ‚be

’ hoe.frigheid van elke plaets :’ want d’eene Gemeiìnte is armer ofte
minder mild als d’andere. Ik moet ook bekennen dat ’er onder
de Miiiìonarii’fen eenige zyn die hunne eige middelen hebben, die

fe gaerne beneﬁensy hunnen arbeid belleeden voor de Schaepen van
Chrii‘ius.
‚ ”
‘ ‘
111. En om dat ‚meer blyke uit hoe zuivere iever en goede
genegendheid de Clereﬁe de Statien, door de Sdcieteit verlaeten,
op zig genoomen heeft te bedienen , dient ook aengemerkt darzy

die leeg en ontbloot gevonden heeft van alles , zo "t geene den
dienit van ’tÜutaer, als den onderhoud van de Millionariﬂ‘en aen..

gaet.

In de Statie van Wamele alleen , zo my dunkt, waeren

eenige weinige boeken gelaeten.
IV. Men moet hier ook aenmerken, dat behalven de moeje‘
lyke en arme Statien die deClereﬁe van de Societeit geërfr heeft

in de Zendinge van het Verenigde Nederland, nog al veel in ge.
_tal‘diergelyke Stat’ien zyn, dat is ,‚ van Weinig onderhoud en veel
‘

—

werk,

’< “”

.

Werk , "aen alle welke d’Apoltolyke Vicaris Millionariii‘en uit
î_de.Cleîrelie door zyn Harderlyk am_pt verpligt is te {enden ; hy
moet ook‚aen veele van die Miii‘ronarilfen door een Vaderlyke
genegendheid nu en dan eenige’n tydelyken onderhand bezorgen,

”t geene hem gegeven word van de C‘letelie, ofte de Gelovigen
die de Clerelie aenhangen. ‘ ’
’

V. Uit 't gene nu gezeit is kan men ligt beﬂuiten, dat het zo
wel aen ‚de Clereﬁe , als aen d’Apoilolyke Vicaris zeer verdrie
tig valt, dat, terwylen zy zo.veele moeielyke en arme Statien

bezorgen, de ]efuieten zig ondertuii‘ehen , de Comoì‘d4ta als met
de voet treedende , in de ryki’re Steden, voornaementlyk t’Am

ﬁerdam, vermeerdert hebben en nog meer tragten te vermeer
deren.

Daer en boven blykt hier uit dat d’Apoilolyke Vicaris

en de Clereﬁe , om aen God en de Kerk.niet ongetrouw te’

zyn, zig met groote reeden aen die pogingen der ]efuieten te
genftellen : en dit zo veel te meer, om dat zy weeten dat ’er

nog al veel Statien, by gebrek van Prieiters en onderhoud, zul
1en verloren gaen , zo de ]efuieten in de vootnaeme Steden, en
voor al t’Amilerdam , voorrgaen zig te vermenigvuldigen.
Vîl. Waerelyk, het verlaeten alleen van zo veel arme en moeie—

lyke Statien dat nu beweezen is, fchynt met reeden genoeg te
zyn om de ]efuieteu alle hoop te ontneemen , van oit een derde
‘Statie t’Amiterdam op te regten , alhoewel tegen haer geen an—

dere reedenen (die de Clereiie egter veele en zeer gewigtíge
heeft) in dit geval koﬁen bygebragt worden. ]a ’r zou billik
en regtvaerdig zyn, dat de Uitmuntenlle Heeren aen de ]efuieten

gebooden den iever die zy voorwenden, om hunne Statieri in de
ryke Stad Amilerdam te vermenigvuldigen, in die plaetfen gìn‘

gen toonen die zy verlaeten hebben , zonder dat hun egter de
derde Statie t’Arnl’rerdatn toeg'eftaen Wierd; dewelke alle de gene
die de welitandder Miiiie in de Verenigde Nederlanden , dat is,

de glorie Gods en de Zaligheid der Zielen in deze Landen, met
een regtiinnige en godzalige liefde benaeriiigen, hoopen en [mee

ken dat hun noit werd to‘egeiiaem
1

(‚niet

lï7J
.. ‚. ,.

- ‘Ünder den titel : In de Provincie van Gelderland ,‘1

moet h_y de IV“‘. nommer genoegt_‚ ‘ "
worden :

‘

En Milïionaris die aen’ﬁenelyk is in waerdigheid, en zeer er.
‘

vaeren in onfe zaeken , onlangs gevraegtzynde, wat Sta

tie door ’t woord Wamele in de derde Lyﬂ:- der Statien- veti’taen
wierd , heeft geantwoord, dat’er door verﬁaen wierd de Statie

die het Dorp Elft onder andere—bevat. Dog naederhand is uit het
verhael van andere aengemerkt, dat hier wel een naem-twiit zou
’ kunnen ontltaen ‚en vervolgens de zaek zelfs -verduif'tert_ worden;
"ja de maeker van deze Lyíi. verdagt worden van eenige ongetrou—

wigheid of misverﬁand ‘:’ ’t zal vervolgens nut zyn hier iets! te!
neer te {tellen om te voegen ‘by de W“. hommer, onder den titel

van Gelderland.

’ . ‘. -.‘s‘.“‘.‘;”;“;:’

IV. Dat in de plaets van ’t woord Wamele geiteld word : De
Statie van Elft. El/l, een aenzienlyk Dorp, weleer een colle—
giale Kerk van Kannonikep, vermaerd_ door ’t lighaem van den

H. Werenﬁielu: , dat ’er in be\vaett wierd, is gelegeír in het ey‘
land, gemeinelyk genoemt de Betuwe, ‚‘bynaer in ’t midden van

den wegh’die van Aemhem regt loopt op Nieuwegen : welke Ste‘
den drie uren van malkanderen gelegen zyn. Digt by dit Dorp
woont de ‘Miiîionaris van de Clereﬁe, die behalven Elft ook

verfeheide DorPen in de ’B‘etuttìe bedient. Deze groote Statie
hebben voorheen de ]efuieten bedient, woonende op de Heeren

huyfen van de Edellieden ‚ die ’er nu weinig ‘en fchrael van mid
delen meer over zyn , van de welke zy dikwils en voor langen
tyd quaemen om ’t omleggende volk te bedienen ,’ zo dat zy die

Statie geheel, met uitíluitinge van andere Prielters hadden inge“
noomen. Onder andere hebben in die Statie gewerkt P. Kievit,
P. Iﬁxti , P. Sihoom en P. Meﬂert. Deze, die ’er de laelìe ge
weeit is, heeft fe, voor omtrent dertig jaeren, elders genoeg te
doen hebbende, gelyk hy fchreef aen den Biii‘ehop van Caitorien,
aen de zorge van de Clereiie verlaeten; die ’er de zorge ook van
heeft aengenotnen , op dat zy niet vcerlaeten zou blyven, en fe
‘

t0t

in)
tot nu toe naerftiglyk bediend, zo dat 'er het getal dei‘ Geloovi“ .

gen zeer is aehgegroeit.
_
. .
_
_
V..Daerenboven is in die zelve ilteek van de Betuttìe voor—
omtrent twee—en-twintig iaeren opgeregt een twede Statie in 't=
Dorp Aert, gelegen omtrent drie uren van Elft, aen die‘kant
van 't eyland de Betuwe , daer‘ de Rhyn zig in twee armen fplit—

fende, dit eyland begint te maeken, op dat de Kathòl‘yk‘en, die\
daer in verfeheide plaetfen verfpreit waeren, in het oude Room—

fehe Geloof beveiligt zouden worden. Deze Statie is, gelyk ook.
die van Eltt, van Veel moeiten en weinig tydelyke inkomen.

Nogtans de Paitoors die ’er tegenwoordiginwerken , zynGod lof
naeritig om hun pligt waer te nemen.
'

- Qnder
‚- î‚‘ „moet
detiagter‚de
titel : In
VI"‘Î
de Provincie
stommer b_ygemaegt
van Vtieﬂand
‚‚ ‘,;’p .
‘

worden: .
l.

'Y„Il_,„

‚

_ (
a'

’
‘

‘ ‘‚‘ ì ‘ .

.

Y‘ de Statien die dedSoeuie_teit in Îft‘ie_[lîzttd_gerlaeten heeft,

moet‚met reden gevoegt worden ’t Wolr‘End, met me
me, in de derde Lylt uitgedrukt. Deze-Statie hebben de ]efuieten
eerit opgeregt‘„ verfcheide reilen daer in 't land koongrende; daer

naer hebben zy_’er een vaite‘ woo_nplaets in genom’en ,’ in de wel
ke d’eerile gewoont heeft P. }04ﬂ_ﬂtí_!fpiﬂlﬁqtpàlﬁﬂﬂ_‚
is gek_q-‚
men P. Gene/e, die deze Gemeinte feitier; iaeren bedient hebben
Daer naer zyn’er‚gevolgt_‘P. Str;p.‚ P“Si_hoom, lP;I/aqaArhel ,_enz.
_De laelle‚_is geweeiig;l’. }oaeme.t Bapti/le‚rle la Hage , die ’er geko—‘
men 'is in de ma’endëOâob‘er 1671. dog van daer door d'Qver‘
fi;e_ns van hunne Maetfghappei te Leeuwaerden geplae‚tlt in de maen‚d

April ‚1672. Deze dus verplabi’r zynde , heeft de _Soeleteithet‚
Welt—linel verlaeten. De Clereﬁe heeft zig, met medogeni‚gbe—_
wogen;,zynde over die verlaete Statie, die door '_t verloop van
tyd niet min moeielyk als arm geworden was, ‚met de zorge‚van

de z‚elve belaeden.

d’Eerí‘te die 'er_ uit de C_lerelì,ejgeqtpndenis‚

b_e(le‘i:d zig ‚n‚u‚‚nog ten dienlle Van die Gemeinte, "t‘i‚spe‚n„vrootrt

=.Ì‘“‚‚Gadìvrefmdman ’.‘î)î“. volk m‘=‘ ZY" Wcrl‘iî‘îjalzo î“t=‘=‘‚ahm‘ìt ‘
zì‘nîwq‘ìtdw ’ﬁittînde‘. _ ’
tî‘‚ . =— —
3}

“
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By de eerﬂe .Âenmèrkinge moet gewag!
‘

_ "worden:

‘

‘ ‘

26 dat 'er dan niet‘alleen felìien‚ meer :Igtien plaetfen; by“
nae alle fee: mpejelyk ‘eifn te bedienen , en ontbloot van
gen’oegfaeme tydelyke inkomen , om dat zy door de Soeieteit

verlaeten zyn , door ‚diögoílelyke Vicaris met Prieﬁers uit de
Clereﬁe voorzien momn worden; ‚die dhc:enboven'‚ ‚‘9m‘aen zyn

-ampt-_te voldoen, — in gemoedeĳvûxpligt i_&‚ na’e veellz‘endeìîeelen
dige en moejelyk‘e Statien, om ’naerdel‘ìmînﬁîh t‘î fgxeelîe'n, Mifî
ﬁonuiífenu‘ìt dl: C1ereﬁe te ze’ndem ”‘ .
‘

‘ -

‚_

.

Du: ner‘z_eîheìî Geﬁhìriﬂĳ uit vrde. Ëw» de’ìî'eîrá

‘."._‘;; _ =“‘_-_-‘‚”‘Jî‚‘.‚_ ‘‚- ‘gndùgjng=della;pzopaganda door de» A‘m‘

‘

’ «uv. ‘ ‚_ ‘ ’ 6ĳﬁkep w_‘ï"baﬂm vpg‘ﬂ‘ld‚ en 4mlmr
‘

_ .

daar 29‘” Agent avergelevert.

.

‚ “Om deze zaek nog meer ‘0p’te kelderen , en klacrder te zien
den iever de: Ignatlaen‘en,meeﬁ Vreemdelingen ,ígeﬁeld tegen den

‘ieve’r der Clereﬁe ; meeí’c Inbûrelingen—;’voeg ik hierby’t gene—de
meergenoemde Aertsbiﬂ‘chop‘hie‘r ’van zelf"zegt, in zyn Vermmnon
ding, te Komen gedrukt, en Onlangs’ hiel" te Lande naegedr-ukt,

in ’t 16. cap. nom.4. blad 94; —0p’tfeﬁie, enz. Van de Hollandfche
druk in”t Latyn.

-

Voor eenige iaeren heb ik.eenigﬁnts tegen myn wil, en gantfch
niet met inzìgt om een anders fehande te ontdekken, aen d’Uit
muntende Vaders een Schrift ingelevert, 9nder dezen titel : Ljfk‘

der Statz'm die de . ’. . . . ‘op ‘vz’r/È/Jeide t3den in de Mi[_/ìedtr Verĳ-‘
enigde . Nederlmdm verlaeten hebben.

Veele dezer, een ‘min

ﬁen agtien_ in getal, zyn door de Clereﬁe wederom herﬁeld,

eenige zyn verlaeten gebleven, en kunnen nu onmogelyk herí’celd
worden. In alle die tyd dat ik de Bilîchoppelyke laft gedraegen
heb, heb ik geen eene arme =ofte moeielyl;e Statie laeten verval
len: mnet in tegend€€l, ’t geenc zonder—eldelheìt gezeit zy, heb
ik ’er twimig opgeregr. Onder deze zy_n"er verfcheide, behalven
C 2."
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de welke ’er nog zeer veele diergelyke by ons gevonden worden ,‚
zodanige , dat aen haer Pai’roors iaerolyks eenige geldhulp ; en nac
‘ hun dood wederom andere_ _N_aezaeten van d’Apoi’rolyke Vicaris,
onderiieunt door de voornaemiie Prîeûers der Ciereﬁe ,‚ moet be.
zorgt worden.

_ò

Dm fﬂeel‘t d'Ae5hüiﬂìhif

de gezte‘de plaets.

Hier ziet gy nu, beminde Leezer„dep waereniever der Loiio‘

lieten in de Verenigde Nederlanden.- Wannirvlugt ofte draeierei d‘e
P. P. hier zullen vinden, moet de tyd-Ons leeren. Edog wat kun—
nen zy’er op vinden, dat by een redelyk menfch eenige ingang
zou kunnen krygen ? Men wyii’ hun aen plaets, en iaer; ja.fom—
tyds de laef’re van hunne Maetfchappei. DePrieiìers van de Clere‘

ﬁe bedienen nu nog op den huidigen dag de verlaetene Statien :
’t gene wederom’een overtuigende blyk is van de waerheid. Wat:
is 'er dan overig, als dat men erkent—"t waere voorwerp van den
iever der Ignatiaenen in 'r VerenigdeîNederland te zyn’t geld, en
niet de Zaligheid der Zielen. Zy zyn al voor lang aen die qu:tel

valt geweei’r in onze Provincien, zelf voor de Reformatie men
zal dit klaerder bevinden in ’t Banniﬂ‘ement van. dato den twede
des jaers 15 5 5. hier agter by gevoegr, door’t ‚welke zy uit Nieu

megen gebannen zyn , om dat zy in die Stad Ettelyke nwﬁpddi—
ge zaden zeiden, en ook ETTELYKE Enrcoenrmmr AEN

zrG wennen: zelf voor en aleer zy van de Magiitraet verlof
hadden om ’er te mogen woonen.
Wat zy hier te Lande , en voor al in Amiierd’am , bezitten,
Wat zy "er nit draegen en zenden , ofte door hunne Overiì’en van
de Zending I‘aeten weg neemen, zal niemand ligt weeten; ten zy—
het de Magiiiraer van die Stad geliefde de boeken van P‘. Supe‘
rior, die op’t eynd van de Heere graft in de Zonneblom woon
agrig is, aen den dag‚ te doen brengen. Men zou ’erovertuigen

‘de blyken vinden van de waerheid des Briefs aen P. Van Teylm.
gen, wel eer een Mil’ﬁonaris in de Kîy’tbergb: Maä‘as na: beneﬁ
‘tii: tuir venerande Senex; Gy verfmagt 0m‘, gvede oude men, daar
den overvloed van alle uw gzften, die wy niet kunnen verfwelgen.
Van de (chatten die de Loijolieten uit de Gemeinte van Gouda ge‘

haelt hebben en weg gevoert ‚zyn daerin de Stadovertuigeude en
’
open‘

‚
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openbaere blyken. Van Utrecht getuigen de nu nog levende, zelf
Klopiens van des Paters Gemeinte , "clat zy nu fchrael zyn , om

dat hunne Ouders de Paters met hun goed verreikt hebben.
Een overtuigend bewys van het uitvoeren der gelden uit ons
Verenigd Nederland, al van ouds door d’lgnatiaenen gepleegt,

verfehafr ons de noit genoeg beroemde Petrus Aurelia: * , die hun
verwyr dat de Brabanders zig kittelen—overdenkende,’t meefle 'gedeel

te van de pragtige marmere Kerk der Soeieteit te Antwerpen, die

in koiielykheid alle de gebouwen van die Stadte boven gaet, uit’t
geld van de Katholyken in Holland geﬁigt te zyn.‚ ]a de P.’ P.‘ fchy
hen het in d’Afbeelding van d’eer’iie Eeuw der Societeit, in 't'
Duits gedrukt, blad 641. toe te ﬁaen: Want voor zig als gunl’tig
aennemende 't gene Petrus Áureh'ur zegt, dat zy door het tim—

‘meren van die Kerk al veel fehulden gemaekt hadden, fwygen zy
‘l’t'il op’t gene hy zegt van 't Hollands geld ,» ’t gene zy’ aldus door
hunne í’cil‘fWygentheid toelifemmen.
—
Edog dit en is niet te verwonderen", dewyl‘deSoeletei‘t hun
dit in haere Regelen zelf gebieden ‚ eene van die is 1‘ :

Dat z}

‘r‘og naeĳt‘ely/e’ d’aelmoe/ﬁ’n zouden opbaelen , die eenvoudig en om de

liefde Godi‘ vroegen , en daerenboven die tragten te vermeerderen
en te beweren; om welke regel te onderhouden zy zo doortrapt
geworden zyn in de kuniì van geld*verzaemelen , dat zy, gelyk
Hugo de Groot, de roem van ons Vaderland ,

met waerheid in

zyn tyd. al getuigde : ,‚ Door befprek van Legaeten by uiterl’re
„ wil, en milde giften by levendige lyve , veele {chatten verzae’

‚, melde. Door deze treeken ‚voegthy ’erby ‚zagmendatzy , de
„ iongl’re van alle geellelyke C)rdens ‚ op zeer korten tyd alle de
„ andere Klooltet-vergaederingen in rykdommen te boven gingen *.‘
‘Maer de tyd zal miifchien hâeii gebooren zyn , om van elk onfer
‘ Hollandfehe Steden en Familien in ’t befonder— met onwederfpre

kelyke bewyzen aen te toonen , hoe veelrykdom die arme Pa“

iets uit ons L_and gevoert hebben,v
liet ik dit eyndìge, bid-ik de Gemeinte van onsLand ‚ en voor

’al vande Stad Amiierdam, dat zy— tog eyndelyk hunne ogen ope-’

nen, en de ]efuieten leeren kennen voor ’t gene zy zyn ‚ dat is ‚_.

‘C 3

‘

men

"‘ Vind. een]: Sorb. adv. jj>ongiarn Loemelii , pag. 146. edit. ParĳÌ anni 1646‚
‘lr Reg. 80:. de Proc. domu: Prof. ©.a..

“Grot. Anno!‚ hylar. lib.lll. pag.z75-‚ edir.róy&
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menfchen, die op voorwendfel van de Ziel, de beurs; en vande
Zaligheid, ’t geld zoeken : dat Zy zig tog niet meer en laeten
bedriegen en miﬂeiden, en hunne genegendheid van de ]efuieten

aftrekken, overtuigt dat zy geen genegendheid voor haer en heb
ben, m’aer voor haer geld en goed.
‘ ‘ De wyze en voorzienige Heeren van de Regeering dezes Lands,
welkers wys beleid en voorzienigheid d’Almogende hand Gods

dae elyks meer en meer zegend , dog vooral de Magil’traet van
de Ëtad Aml’cerdarn , aenwie door een liefde tot de well‘tand van

onfeRepublyk dit Gefchrifr word opgedraegen, zullen ’er in ont
dekken de waere gelieltenis van die Maetfehappei; ‚Zy zullen
meer als oit voor dezen, overtuigt worden van de waerheid
der dingen die zy nu en dan tot lai‘r der lefuieten hooren uit hun
ne Minil’rers by andere Mogendheden; als zy ’er in zien dat
fe zelf in dit Land , hunnen Geldzugt niet af en leggen ,
maer in tegendeel daer by naer alleen op uit zyn’, daer by‘naer.’
alleen nae toe willen, daer geld by een te fchraepen is ; en daet

van daen vlieden , daer ’t geld ontbreekt. Ook zullen de Hee‘
ren Regenten hier zien den waeren iever der Priefiers van de Cle‘
‘reﬁe , hunne Burgers en Inborelingen , die de arme ‚ en door
de Loijolieten verlaetene plaetfen, vervullen, d’arme Gemeintens
‚aenhouden , en door d’Apol’rolyke Vicaris , den Aertsbiiîchop van

Sebal’ren en zyn Voorzaeten ‚ de nodige onderhoud aen die in
— nood zyn bezorgen. Waer uit dan ook gelyk van zelve volgt,
hoe zeer de regels van de goede Stacrkunde de ]efuieten doen hae
ten, en de Clereﬁe befchermen.

’

(zo—7
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’BÁNNIS‘SEMENT
D .E.R"Î‚
’

‘

‘

uit Nieumegen-

“ ‘

P I’Vo’en/dngb , alterâ eircumciﬁonis , Anno

() 1555. ir’ overdragen in den Rode by Bnrgen
meeﬂeren, J‘obefenen ende Raedt, ﬁtm]>t Mee—

]iers van‘St. Nicola«er Gilde der Stadt Nienmegen , de-’

wyle eenigloe die ﬁcb Îefnyten beten laten , binnen de—
.ge Stadt fiilfo»ygens ende biynelyk gyn gekomen , [on—
der iemant van de B0rgerm. Schepenen ende Rnedt,
al: die Ovèrigbeyt deler Stadt, nen te /0eken, als bil

lick toebehoorden : Ende ﬁob evenwel ondernemen ende
onder/laan, alhier beymely’ckèn ende oock openbeier te
predioken ‚ende dat hoogbweerdighe H. Sacrament in

ettelycke Kercken te adminiﬂreron; oookheymolyke con—
.veritionln te maken ende te balden‘, ende daer mede
ettelycke zorifipezldige- goden te gnyen , ende 000l< ette—

lycke Erfgnederen aen ﬂcb te werven.

Ende nyt die

_ ende diergelycl;e alrede va/ielyck tovifi , Irtbnm,.on- ’

ver/ia_ntende twi/ipnlt ont]inen is, ende be/org/ot in
vorderen tyden dagbelyks meer ‚ende meer nytfprn_yten
‘
ende‘

.( 14 )

‚

ende waj]eben fnllen _; ende men hier meer Geeﬁelyek.
beydt heeft , dan men voeden ende onderholden kan 0fte
magb ‚ he dat die gemeene Burgeren ende Inge/etenen,

mit geen meer Gee/Ìelyckheyt behooren beln/ì te wor—
den; want hier doch een groote /clmmele Gemeynte‚ is,

meer armoets danryckdom : Daeromme die î’e/uyten

die hier gyn_ , mogen door den Roeydrngher aen te feg.
gben bevallen zyn, beer/Îch eerﬁdaegb: ’van hier nyt
ter Stadt te packen, om redenen ende oorﬁ:eeken 110012.
[cbre‘ven ‚ ‘0fte [allen .geﬂmft worden , 4ndere ten

‘ e:_cempel.

”’

‚
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DEwyl hier by geval bygevoegt_ word dit B„„„ĳìém‚m der _7eﬁrie
ten air Nieumegen , zal het niet ondienﬂig zyn, ’er nog b‘y te
Voegen twee of drie andere Banniﬂementen ,‘ door dewelke die

goede Vaders uit Emmerik, uit Vrankryk en uit Engeland ver
bannen zyn. ‚
Hun Banniﬂ‘ement uit Emmerik , verhaelt ons de Hií’torie Schryver
.Brandr,* die ons naegelaeten heeft het antwoord dat Prins Maurits gaf
een den Raed van Kleefsland , als zy hem kwaem begroeten in ’t over- ‚

winnende Leger van dezen Staet by Severider , om zig te v<;rontfchuldigen ,
dat de Hertog van Kleef de Loijolieten toegelaeten had binnen Emmerik te
komen ; met voorwendfel dat zy daer alleen de Schoolen zouden waerne_e
men, ende het aen dien Hertog vry íl:ond , als een Vorfl: des R yks zyn
de, zodanige Religie als hy goed vond , in zyn Land te doen oei’fenen.
Waer op Prins Maurits antwoorden : „ Dat hy den Voríl: van Kleef
„ in zyn Regering nog Religie geen regel begeerden voor te fchryven,
„ maer egter_ de Jefuieten voor geen nagebueren en kon lyden. Hy
„ wiﬂ wel dat zy des Konings van Spagnien verfpieders waeren , en
,‚ daerom hunne Stoel , zo me als mogelyk was , by deze grenfen
„ (van ’t Verenigde Nederland) zogten te í’rellen. Dat fe ook zynen
„ Vader hadden vermoort, daerom wilde hy hun vyand blyven. “ Dat:
die vrome Held en minnaer van ons Vaderland nu nog leefden , hy
20u zig, verheugen in zo klock antwoord en tegenﬁand aen een Collegie
der Ignatiaenen , dat zig tegenwoordig niet en ontziet in te neemen en
te herbergen een man, die om dat hy de Hooge Overigheid van ons Land
gelaﬁert heeft, en zig fchuldig gemaekt aen gequetﬂe Maieﬁeit , vlug
tíg is. Brand voegt ’er by, dat eenen Gerrit de ‘fange, Hopman in Schin
kefchans , de koeien van die van Emmerik door zyn volk deed neemen,
belovende die wederom te geven nae ’t vertrek der Jefuieten. Dier deed
men fe, zegt Brandt vertrecken : want die van Emmerikhunne koejen

meerder agten als de Jefuieten. Ik\ meen dat ’er nu ook wel middelen
zoude kunnen gevonden worden,om de Loijolieten hunnen Gafì te voor‘
fchyn« te doen brengen. De moort die Prins Mauritr de Jefuieten op
wierp van zyn Vader , will: hy niet dat zy naderhand hem ’ook Zouden
‘ trag‘ten te doen bezueren. Gratin: egter verhaeld 1", dat eenen Pieter
l

D

* Brandt Hĳf. der RefÎ Boek XV. blad 77j'‚
‘l’ Liá.ì"’ll. Hg’ﬂ. pag. mi/n‘ 465'.
\

.
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“
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‘
Danne (OftC gelyk Brand: *_z_egt, Panne) geboortig van Yperen , op ’t _
ingeeven der Overí’ten ( P. Reílar) van de _Iefuíeten te Douay , deze

. moort had ’voorgenom’en , wat: over hy te Ley’den onthalílz"is en ge
vierendeeld. -

"

"

‚_

‘..

Een derde Banniﬂ'ement der Ignatiaenen is dat, door ’t welke fy uit Vrank
rijk gehannen zyn. ‘G'raìz‘m verhaeld het ons ‚l—, na dat hy vermeld had‚

hoe de Koninginne van Engeland, E1iwbei, in een brief dejeﬁ1ieten had
uitgemaekt als de ophitfers van‘ twee moordenaers , die veele voornaeme

mannen , voorﬁanders van d’opkomende Hollandfch‘e Republyk, het leveîì„
wilden beneemen ; waerom fy ook begeerde dat men í‘e haer ter hand zouw,

Rellen , om fe , een ander ten exempel, te.ﬁraﬁ“en. „ De haet tegen dejefuie’-‘
„ ten vergroote in Vranl_<rijk, zege Gr0tim‘ , op ’t eynde van dit jaer ( t ;'9 .)‚

‚, Een harer Studenten,]oannes Caﬁellus, door fyn Meeíìer3 orîder'regt, dat

„ de geene die buiten de Roomfehe Kerk leefden geen Koninglyk regü
„ meer en hadden; had voorgenomen 'den Koning ,„doe hy uit Pilfar-‘
‚, die weder na Parys keerde, met een mes‘ de íi:rot af te lh den; dog}

‚, door dien de Koning {‘yn lichae'm buigde , is’de (teek ’o " ’ n‘ van‘fì’n“
„ tanden geraekt. Dit lche1‘m-l’tuk heeft de Raed van mĳ: , niet te;
‚, vreden met de dood der mi‘fdadigen , nogte het verwoe'l’cen vanft Je"
‚, fuietfche Coile‘gie, in_’t Welke fy de Studie hadden; en’t o‘pf'egten 015

„ ’de plaets van dit Colle ie een Gedenk-teken van zo goddeiofên ‘dáedy
„ met het verbannen der efuiet’en geboet. Want go‚we1deHollandﬂs als
„ Engelfche en de Franfthe, aen_hnn voo‘rnaementlyk ìd"_ dyk’e Ìĳ_ó'bﬂ
„ den te laí‘t leiden; dewyl ‘z’y de jonkheid ò’phit’ílteﬂ door d eergìerìgireìs"
,_, van kloekte en godvrugtiglì‘eid‘, met b'yim'eginge van v‘e’ei' oude"b(etn=î
,‚,
„ ‚pelen,
mîrgchen‘,
d00r_de
de Tyrannen,
welke de íìonte
die ’t_ondernemingen
gemein drukten,vanvan kant geholpen“
‘” De
he ]efuieten
en.‘ dus gebannerì 'z nde',
_
hielden
‚_
niet
"’
op Van
“alles

gen, om wederom in Vr‘ankryì ’Ëe ‘ko'men , en het Gedenk- teken van

haer Koning—moorden weg‘te neemen. ‘Zy namen hunne toev1‘ugt tot ‘
den Paus,die omtrent de zelve tyd , na vetfche'ide onderhandelingen met
Hendrik IV.‚eyndelyk hem een ‚L‘e‘gact of‘te Afgezant
, om onder
andere dingen den Koning te (meeken dat‚hy d’Ignadaenen do’g zomvÎaeî_—
ten wederom kèeren. Hoezeer Hendrik IV. ook totden Paus‘genegeàf
was , koí’t hy egiter.ĳ‘zig’ niet wel overwinnen ‚om het toe 11‘;
de-j
vaer
wyl [tellen
hy erkende
aen de atRoute
dit niet
onderneemingeii‘van
anders Was als zyndieieven
Paters.
in een
Hoort
dagelykè
hêtî ‘ „‚"

zelf zeggen, in een ‚brief‘den 17. Äu'g. ‘1
’na Rbtnen gefehreven
,
den Hartog van Lî1Xembi1r’g.’ (î’
‘ “ ‘
"‘ “”“’ "‘ “’ “—’1"J ‘
‘

Ĳ
"<‘
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"' Br‚andt.. Hi_‘/í. der Rrfì Bdeli‘XVÂ 6Ìad—839; ‘
Í Lib.lll. Hi/L pag.273.
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„ Op de bede voorde ]efnieten he‚ ik regtﬁnniglyk geantwoord a_en
„ den Afgefant, dat, hy aldien. ik twee levens had, rk’er feer gaerne een

‚.„ wilde ten beíìcn geven np ’t welgqVallen van Zyn Heiligheid ’; [naer
‚„ dewyl ik ’er maer een heb , dat ik dat moil; in agt_ neemen en bewae

‘,‚ ren voor myn Onderdaenen , en om ’er aen Z‚yn Heiligheid en ’; ge—
_„ heele Krii‘r’endom dienít mede te‘doen. Want dat volk’(de_‘ïeﬁiieìen)
„ toont zig nog zo driftig en ondernemend, dacr’zy gebleven ‘wacren in

Î,‚,„myn Ryk, dat .zy onverdragelyk 1 n, al voortgaende met mynîOn“
„ derdaenen te misleiden, en haere in 1gten te bevorderen ; niet zo zeer

_“„ om die van een andere G.efimheid zyn te overwinnen en te bekeeren,
_„ als om voet en gezag te krygen in myn Staet , en om mm te gmejen

_'„ en ryk te worden op de koíicn- van wie het ook zy. Ik kan zeg en
„_dat ik geen voorfpoet in r_nyn zaeken gehad heb ,‚ en ‚dat myn per‘oon
„ niet veilig geweeí’r is , als van die tydaf dat de ‚Iefuieten van hier ver
;,‘, bannen zyn. ’t is onmogelyk dat zy in Vrapkryk met goede oogen
„ aengeﬁen, ofte geduld zoude kunnen worden, van die geene dewelke
î„ myn ruit en leven beminnen. “

’

’ ‘

Á ‚ "

, Ditzelve goede gevoelen van de ]efuieten had dit Koning nog in ’t vol

gende jas=r ‚ als blykt uit de onderregtinge door ‚zyn ordre gegeven in j’t
_eynd van january 1799. aen.den Heer de Seller)! , die hy ‘na’e Komen

îîmnsl om-‘er zyn Gen—n: te zyn.
‘ ‘ ‘
‘
_
’ ‘ .
‚,’ De Heer‚Selieîy zal Zyn Heiligheid ook ‘verfe2ekeren dat Zyn’ Maje
„ íl;eit zeer wel genegen is , ten zynen opflgt{ _, de Colle ien d‘er I_efuie- ’
„ tien die in zyn Ryk gebleven zyn te begun_ igen , ‚op elì voorwaarde
„ n9gtans' , dat zy zig in toekoomende gedraegen‘, ten opﬁgte van Zyn
„ Majefl:elt en zyn O‘nderdaenen , gelyk zy fchuldig zyn te doen , en

„ dat fe, onder fchyn van deGodfdieniì , de ruíî van fyn Staet niet
‘„ ﬂeuren , en zig niet bemoeien «met Staets zaeken , gelyk eenige van
‚.‚, hun‘voor defen zig verl‘tout hebben te doen , met meer onvooiﬁgtig‘
;„ hei‚d als waeren iever en Godfdienﬁ : ’t geene haer , beneffens ook de

„ begeerlykheid die zy getoond hebben om groot te worden en zig te
„ verryken , en d’ondernemingen door haer ophitﬁnge ondernomen te
„ ‚gen den perfoon van Zyn Maieﬁeit ,‘ gzo haetelYk ‘g'ernaekt heeft ‚ dat

„ ZO Zyn‘ Majeﬂeit had gelievcn in te volgen de afgekeertheid van zyn
„ Onderdaenen tegens hun , "en de Befluiren van ’t Parlament daer op ge

„‚ volgt , zouden _z‚y nog al Veel harder gehandeld zyn geweeí’r als zy nu
‘

„ gehandeld zyn. —En alhoewel zig Zyn Majeí’ceit hier in ook geileld
"“‚„ heeft tegen den wenfch en raed van zyn Bedienten en Gnderdaenen ,

„ om I_Cgen te gaen aen d’ongemakken die ontﬁaen koﬁen uit de ver
-„ waendhcid van eenige particuliere Jefuieten, die defen algemeinen haet
„ tegen de geheele ()rdre veroorfaekt hebben ; is het feeker dat Zy de
,', iàeken die tegen hun Waeren altyd veel eer verfagt als verbitrerr heeft,

’

1’>’ 1

’

gs

,;
„
„
„
„
„
„

( 2.8 )
\‚
gedreeven alleen door den iever om Zyn Heiligheid te behaegen: want
Zyn Majeíteit heeft gants geen reden om vergenoegd te zyn in de L;—
demaeten van die Ordre ; dewelke nae de voorgenoemde uitbanning
niet naegelaeten hebben , zo in ’t heimelyk als in ’t openbaer , hunne
inﬁgten en quaede dienlìen te bevorderen , om de tweel‘palt onder zyn
Onderdaenen te voeden, en’t gedrag van Zyn Maicíleit tegen te í‘pree
ken ; van het welke zy zig opentlyk belyden te oordeelen , meer uit

„ drift en op ’t‘ verhael van anderen , als volgens de reeden en de waere
„ geí‘chaepentheid der faeken. “
‘

De Koning liet zig eyndelyk door de vleĳerei der Ignatiaenen, en het
aenhouden des Paus, bepraeten , in ’t jaer 16o4.. en ﬂ:ond hun toe dat zy.
wederom mogten keeren , niet tegenﬁaende dit zyn Raeden en volk ten
uiterﬁen mishaegde. Gratin: verhaelt het met defe volgende woor‘

den: *

‘

‘

„ Op die zelve tyd, zyn die zelve Jel‘uieten ( die in dit jaer, gelyk
„ aenﬁonds Zal gezegt worden, uit Engeland gebannen wierden) onder
„ beding van eenige voorwaerde, wederom in Vrankryk gekeert, daer
„ zy uit gebannen waeren , om dat een van haere Studenten getragt had
,‚ den Koning te vermoorden: het Gedenk-teken van deze zaek tot fchan

„ den der Jel'uieten opgeregt , isook weg genomen.

’t Parlament van

„ Parys fweeg in dit \'001'V21 niet ﬁil ; maer klaegden opentlyk , dat
„ door dit wederkeeren der Jel‘uieten , ’t gezag van hunne Raed , en de

„ geruíìheid van Vrankryk gezaementlyk wierden om ver geworpen.
„ Maer de Koning, niet bevreeﬂ voor zyn eigen gevaer , ’t geene hem
‚, veele voorfpelden, om den Paus te believen,wapende de ﬁerkí’ce voor

„‘ vegters van de Paufelyke magt. “
.
_
Dat ’t Parlament van Parys niet zonder reden klaegde, de geruﬂheid
van Vrankryk, door ’t wederkeeren der jel'uieten omverre geworpen te
zyn, leert de zelve Gratin: ‘1‘ , daer hy, de Jefuieten befchryvende , van
hun zegt : „ Zy hebben met een ongeloofelyken iever’vervordert de
„ Magt van den Rooml‘chen Pau’s,en de Mogendheid (of Schatten ,’oper) ‘

„ van Spagnie. . . . . .

Zy hebben hunne glorie ten hoogfte verheven

„ door hunne reilen nae America en Indi'e'n; dewyl zy die wilde volke
„ ren aen ’t Ryk van Pbilippu: (den Koning van Spagnie) ‚onderwier

‘„
„
„
„

pen, onder de fchyn van aen haer ’t Kriﬂ:en Geloof te prediken. Daer
wierden , groote mirakelen als of yí‘e aen hen gefchiet waeren, door de
vergelegendheid der plaetlì:n , door de ﬁoutheid van de verkondigers,
en de ligtgelovigheid der toehoorderen, verbreid en hoog opgezet. ._ .

„ In eenige van hun mogt men wel wat meer trouw en íi:haemte ge
„ vonden hebben. . . . . . . . . . De Societeit was ’t ’voornaemﬁe

_

‚
"‘ Hiﬁ. Liò. XIII.‘ pag. mibi 649.

‘ 'k Lib.lll. Hiﬁ. pag.z74 €9"275‚

„ werk

( 19 )

‘

—

„ werktuig , dat de Spagniaerts dienden in ’t uitzetten van hunne H€Cl“
„ fchappei; (nu dienen 2) ten z‚elverz eynde de Frnnjè/ae) door hun hielt hy
„ (de Spaenfe Kroon) binnens lands vreden , en maekten hy buiten zyn

„ land onlullen. Want zig in Vrankryk en Engeland , ook zelf in Hol,
„ land , in de gemoederen der Roomfgezinden indringende , fpraeken
„ zy by de Hollanders voor de Koninglyke Regeringe (regen de Republi—
„ Ìqzele) en by de Frangoifc en Engelfche daer tegen “ (voor de Repu
ôlienele), waer door zy zo de Hollanders , als Frani‘che en Engelfche
tegen hunne Regering ophitflen.

Die zelve reden van deze klagten des Parlaments, bekragtigt G'r‘0tim‘l‘,
alwaer hy uit Curtim alle Hoge Overigheid vermaent op hun hoede te
zyn, wegens het toelaeten der Geei’telykcn, onder hunne Onderdaenen.
I’Vrmt, zegt hy, ’t Gemeine volk , begm'g/oelt door d’inkee/ding van de Í)ligí
‘ der Godtrdienﬂ .‚ gebaar/hem: veel meer aen de Geeﬂel)’ke al: aen de W'ereld

fèhe Overigheid ; welke waerheid , voegt hy’er by, zo ‘veele’ Koningen en
Keife‘r: in A‚/iz_l , Africa en Europa ondervonden hekken , dat k)/lldien men
’er de gefèbiedem]èn van wilde ver/melen, het nodzg zoude z.]n de Geﬁhie

deni:-lmeken van alle Volkeren uit te fehryuen. Dus verre Hugo de Groot.
Dog ’t fchynt dat deze zo vermaerde Staetkundige alle de voorwaer
den ‚die de Koning Hendrik W. de Loijolieten had doen beloven te onder
houden , eer hy fe toeliet wederom in zyn Ryk te keren , niet bekent
geweeil zyn : en onder andere deze niet die ons den Hartog van Sull)‘
heeft naegelaeten in zyn Gedenkl‘chriften *. Hy verhaelcl daer de raeds
plegingen , die Hendrik IV. met zyn Raed gehouden heeft over ’t we
derom innemen der Ignatiaenen; en dewyl de Koning, door den Paus over‘
wonnen, daer ﬁerk op drong, vermelt hy de getuigenis die Zyn Maje
‚ﬁeit van hun gaf, met deze woorden: „ De Koning verzekerde, dat P.

„
„
„
„
„

Mzg'u: aen Hem opentlyk beleden had, ’t grootﬁe getal der Societeit
altyd getragt te hebben , om de grootheid, Landen, en ’t welvaeren
van Spangien te vermeerderen ,\ zelf met nadeel van alle andere Mo
gentheden : om dat zy in de Ryken , Landen en Onderhoorigheden
van ’t Spaenfche gebied niet alleen toegelaeten ‘wierden en wel ont

’ „ haeld, maer ook bemind , en met guniten en eer verreikt; daer zyin

„ tegendeel onder ’t gebied van andere Vori’ten ‘, als in Vrankryk , mis
„ handeld ‚ jae met ibh‘anden‘ vervult wierden. Dog zo hun in Vrank
‚, ryk genegendheid en guníì getoont wierd, dat binnen korte iaeren de
„ gemoederen der P. P. zo Zouden aen 'Vrankryk gehegt worden, dat

„ door onwederfprekelyke bewyfen blyken zoude , alle de ]elhieten aen
„ den Koning Hendrik W. en de Kroon van Vrankryk toege-eigend te
„ zyn , zelf met naedeel van Spagnie, daer nu al hunne genegendheid
‘
‘
’D 3
„ voor
’[ Lik. de Im_p._Sunîm. Poteﬂ. circa jìzera cap. I.

* Par. 2.. rap. zo. in aäi: ad nnn. 1604

„ voor ten bellen was.

‚.( 0
.
P. Mĳn; ilond borg ‚ en beloofde getrouwíg’

„ heíd aen den Koning voor alle de P.P., die hy reeds over deze‘zael’;

„ gcfproken had: en zy waeren bereid alle í1ag van ilraﬁ’e en fchande te
„ onderi’taen, zo zy oit koﬂen overtuigt Worden ‚ dat zy hun woord en
„ beloften , aen Zyn Majefleit gedaen , niet en hadden onderhouden. “

Hoe zeer zy tot nu toe hun woord aen de Fraul‘che gehouden hebben,
is wereldkundig en een ieder bekent.
—_
Het vierde Ban‘niﬂèment der Jefuieten , dat hier voor del‘e rys ’t lacile
zal opgeteld ‚worden, is dat van den Koning }ekelmr, door ’t welke hy
h‘unin’tjaer 1604.. uit Engeland heeft gebannen, beneifeus eenige andere
Vreemde Pricﬂcrs. Hugo de Groot verhaeld het ons met defe Woorden*:
.„ De Koning 7akakn: heeft door een Placaet de]efuieten en andere Vreem-_

„ de Prieﬁers Engeland doen ruimen, met byvocginge van de ‚reederr

„ waerom hy zulks deed: om dat dit {lag van menfchen leerden dat de
„
‚ ‘„
—„
„
„

Paus van Romen de magt had om d’0nderdanm van de Koningen, die
buiten deRoómfche Kerk waeren, te ontﬂaen van den eed der getrou
wigheid. Welk gevoelen, zegt Grotin‘, zo nadeelig is een de Souverai
ne mngt van de Hoge Overigheid, dat ’er noit fchadelykei' aenhun is
voortgebragt. “
—
‚ ‚
Dat Koning inkoken reden had om d’Ignatiaenen verdagt te houden
niet alleen van defe loer’íng te leeren, maer ook naerdc zelve hun gedrag

te fchiekengetuige ons de gantf‘cbe Clemﬁc van Engﬁlnnd, die van defc
bofe leering altyd vervreemd ‚geweeii is, in haerRelaes omtrent het: jaer
1601. gelbhreven ae_n Clrm’em V1H. PBUS van Re’men, in ‚het W‘F:lkﬁ ZY
defe getuigenis geoftann de Loijolieten: „Eer dat dejefuietenl‚hin ‚kwee
„ men om ons te helpen, was alles in volle ruil onvrede... Niemand,
\I \I

zelf d’aldervuyliìe laﬁeraers, boitond ons te befcbuidi en als vyanden

\I rl\.l\ l\rl V\)Ĳ\I\I\l

van de Regeiering. Tegen de Prieíìers en‘ die hun her ergd€.n waeren

nog geen fwaere Plaeaten uitgegaen. .. . . Meer als zy zig by ons tot
modehulp gevoegd hebben, hoe is (goede Ged) alles voort ten ergﬁ‚e
vel‘amdﬁrtl...1. .De=P. P. (wy lpi’eken‘ivan die’nu’uit defe ‘wyngaert
„
„
„
„
„
„
„

vertrocken zyn , en over de Zee woonenbuiten de geveeren ‚van defe
Kerk) zyn van Religieufen verandert in opvylder; van Koningryken;
de voornaemfte Regenten van ons Ryk, randen zy aen door hunne
‘laíl:cringcn ‘, zy doen nitfchryvingen van de manier om ’t Ryk door
uitheemfche Soldaeten te overrompelen ; .zy fohryven veele boeken
wegens de fucceﬂie van dit Ryk. (’tgt:ene op lyfílraf verboden is)
En hierom zo ’t gebeurt dat iemand van ons voor den wereldlyken
Regter gedaegd werd, worden wy zelden van de Godsdienít onder
vraegt, maer alles dat tegen de Regeering door de P.P.’ is uitgewerkt
‘
'
„ wort

* Hĳí. Lik. XHI. mild pag. 648.

’‚‚ Wen: ons te lal’l ’gelyd, en dyd tot de gemym: ondergang vande Gods-ï
,‘‚‘dìenlt.’ De P.P. egter, alhoewel‘zy zo gevaerelyke faeken onderne‘
,’, men, 1aeren zig egter voorﬁaen dat zy‘ zeer Voorﬁgtig zyn, want die
5, doende willen_zy by om volk den naem‘ hebben van wyl‘e en magtigc

,’, mannen te zyn, als die de ÀbÊkWâﬁﬂìh€ltïl hebben om dcRyken ’1: om
„ derﬁe boven te keeren , ae‘n andere over te draegen -, ofte te beveili
5, gen.“ “ Dus f’ recht de Clex’elie van Engeland aen den Rboml‘chen ‘

Paus Clemmr V1 I. met reden bevreeî’î voor d’ongenaeden van den K0“
ning die egter in zyn Placaet de Clereﬁe,‘ Inborelingen en liefhebbers

van ‚ 'wet'cige Re‘aering toeli’eein’ ’tRyfere blyven.

_‚ - t‚ ’.

" Om‘ het fchadely < g’evò‘elefrétï gedrag der Ignatianen te kragtiger te-‘
gen te gaen, Ptelden men in Engeland een Formulier op ,"”doÒr-’tlWelke
de dacr gebleve Geeltelyken en veele Roomfgeﬁnden, defe leeringe
moeﬁen aflvveerexì. ’t Meelle tal van hun‚deecl_‚het ; temeer, dewyl zy

over ’t geene dit Formulier b

tte," ’de Godsgeleerden van Parys te raed

egaen hadden: die hun _volmondig antwoorden, dat het in alle waerheid

en billikheid beﬁond , en vervolgens in goeden gemoede beëdig; 5nogt

worden

‘ .T Î

.“

De Vleijers egter van ’tRoomí‘e Hof verﬁonden dit geheel anders,
en ziende dat dit beëdigen aen de Geeﬁelyken die in Engeland gebleven
waeren meer vryh‘eid zoude verwerven, en aen hun de deur om wederom
in ”t Ryk te komen, altyd geﬂoten houden, hebben zy den Room

I‘ehen‘ Paus Paulus V„bewoogen , dat hy’ a n de Katolyken van Enge
_

land_daer over een Bf_t"ìté’ z’qude fcthryvezn‚v .‚ e Paus, die niet minder ge

“—nìlglen was om zyn mag: te vergromen niíéde ]efuieten , deed dit in ’t
jaer 1606: wel uitdrúkkelyl‘t verklaerend‘ef’ dat duﬁiaenigen eed 711m nie-‘
mand kaji gedaen u’ordm ,
’t Katei'yê
oaf wilden in zyne zuiverheid _
bewaeren, en voor de Zaligí,l’ttífí 'UMÍ' z.)’îge“‘Ziel‚ h/òrgt 19/71.

De Cleîeﬁe van Engelanäbt‚eft zig met een groot getal der Gelovigen-1
tegengcﬁeld aen defe Heerfclfappei“des Paus , en ten tyde van Karalm II.
heeft zy dit gedaen met gedruckte boeken. Dit getuigen drie werkjens, ge‘
maekt om de jel‘uieten (dewelke dcí'e fchadelyke leering verweerden)
t€ beantwoorden, onder defen titul: An An/ìver to îhe îe/ùit‘: L0)allj.

Koning Karel, ziende dat hy niet min onder de Roomí'ch-Katolyken,
als andere Geﬁntheden, liefhebbers had van zyn Monarchie , kreeg de
gedagten van zyn voorfaet, Koning j’aleol: nae te volgen, en aen d’Inge

bore Geeﬁelyken vryheid te verlenen , met uitﬂuitinge der jeí‘uieten ;‚
;Dt gene die P.P. zo hard viel dat zy ’t‘ een met het andere belet heben.
Wat het gevoelen ’t‘ gene Gratim, en met reden , noemt het ﬁlmde! ‘leﬂe’ ‘
dat 0Ít een de Heg: Ove’rig/aeid is voartgebragt, aengaende,.hier in Holland

gefchieden zoude als de Jefuieten met H. De Kock ofte een andere afhan
geling

geling van ’t Rooml'e Hof daer eens meeﬁer wierden van de beﬂiering
der Katolyken omtrent yooooo. in getal is wel te dugten uit ’t gene De
Kock reeds doet in Kleefsland, en zo men zegt eene Fox uit zynen naem
t’Amí'terdam. De Kaak doet, de Prieﬁers van ’t Kleefsland die hem aen—
hangen, een Formulier tekenen in ’t welke zy zig, zonder eenige uitne‘
ming ‚uit geheel hun hert onderwerpen aen de Beveelcn van de Roomfche

Stoel, en voor al aen dat Bevel door ’t welke hy De Kade aengeﬂgcld
word als Overﬁe over de Roomfch-Katolyken defer Landen. Dog hier
van daer naer eens wat breder.
‘ ‘
Dit zy genoeg voor het tegenwoordige Byuoegfèl, daer naer weer wat

anders: want het een ftoﬂ‘e zonder eynde is , zo men de vrome dacdcn
der Ignatiaenen wil optellen.

EYNDE.
_Op de Bede en Dankdag;
in Septemb. i704.
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