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lgnatius van Loyola wordt een heilige.

’t Is een feit waarop de germaansche stammen trotsch mogen zijn ,
dat bijna alle monniksorden gesticht zijn door mannen van de romaansch
sprekende stammen, door Franschen , Italianen en Spanjaarden, zonder

dat de Duitschers er het minste aandeel aan hadden. De eertijds zoo
buitengemeen verbreide orde der Benedietijners heeft haar ontstaan
te danken aan den heiligen Benedictus van Nursia, in Umbrië, een

landschap van Italië, en de tallooze kleinere orden en broedersehappen
die uit deze hoofdorde voortkwamen , zijn allen door mannen van de

romaansche tammen gesticht. Zoo, om enkele te noemen , de Camel
dulensers, wier stichter de heilige Romualdus was, uit het geslacht
der hertogen van Ravenna, terwijl hun naam van de abdij Camel
doli , bij Arezzo, in de Apennijnen, afgeleid is. Insgelijks de Grijze
monniken van Vallombrosa, wier stichter Johannes Gualbert was,
abt van Vallombrosa bij Fiesole in het Florentijnsche; verder de Kar
thuisers, aldus genoemd naar de woeste streek La Chartreuse, bij
Grenoble , waar de heilige Bruno in h. j. 1086 de eerste kloosters voor
zijn orde bouwde; — de orde der (loelestijners , in ’t leven geroe-—

pen door den kluizenaar Peter de Murrhone , die ten jare 1294 onder
den naam van Coelestinus V den pauselijken zetel beklom ; —— die der
C isterciense rs , gesticht door Robert, abt van Citeaux of Cistercium ;
— eindelijk de Grandimontaners, de Sylves trijne rs en hoe ze
verder heeten mogen.
Hetzelfde is het geval met de A n g u st n e r s en al die congregaties,
die de kloosterregelen van den heiligen Au ustinus volgden , als daar
zijn: de Praem onstrat e nse rs (1) , de %erviten , de Hierony
(1) Wel is waar is deze orde door een geboren Duitscher‚den koorheer Norbe r t,
van Xanthen in het Kleefsche, gesticht, — maar vooreerst zijn de Praemonstratensers
slechts een nieuwe uit aaf van de »Reguliere kanunniken van den heiligen Augusti
nus", ten anderen lee de Norbert zóó lang in Frankrijk, dat hij niet meer 1)n1tsch,
maar zuiver Franseh dacht en handelde; en eindelijk ten derde gesch1edde de st1ehtmg
in Frankri'k, namelijk in het bisdom Leon, in het boseh van Coucy, op eene uit den
hemel zel

aangeduide weide (P ré montré, van waar de naam l’raemonstratensers)_‚

en de verhuizing van de broeders dezer orde naarDmtschland gescluedde eerst verscher
den jaren later.
De schrijver.
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miten, de Jesuaden en de Karmeliters. En dat de Dominica
ners, Franciscaners en Capueijners, benevens de Minimenen
Minoriten en al die bedelmonniken insgelijks een waalsch gewas zijn,
weet de lezer misschien al lang. In ’t kort, het is een feit, dat de
kloosters en monniksorden hun eigenlijk vaderland slechts in Italië , Frank
rijk en Spanje moeten zoeken. En de reden hiervan is niet bijzonder
moeielijk te vinden. De germaansche geest is namelijk kalmer en laat
zich, vooral op het punt van den godsdienst, niet al te veel door de ver
beeldin

overheersehen.

Met andere woorden, de Germaan heeft een te

koel, Ëerekenend en nadenkend karakter, dan dat hij zich zoo licht in
vuur en vlam laat ‘zetten; hij is veel meer geneigd tot peinzen en on
derzoeken. Vandaar dan ook, zooals ons van Rome uit op zoo bitteren
toon verweten wordt, dat de aartsketterj, het Protestantisme , slechts

in Duitschland ontstaan kon.
Wanneer men nu echter al die orden van nabij wil leeren kennen,ja
als men maar al die namen leest, moet natuurlijk de vraag oprijzen ,

welke daarvan de beste , de voornaamste en aanzienlijkste geweestis? Die
vraag is ook in vroeger tijden veelvuldig besproken, vooral door de leden
dier orden zelf, en er is daarover, gelijk bekend is,vrj wat strjd en nijd,
smaad en haat geweest. Ja er ontstonden formeele oorlogen tusschen
enkele orden, en ik behoef slechts de namen der Thomisten en S co

tisten (Dominicaners en Franciscaners, de eersten aanhangers van
Thomas van Aquino, de laatsten van Dans Scotus) te noemen, om alle
verdere uitweiding overbodig te maken. Doch als de eerwaarde broe
ders zelf het hierover oneens waren, hoeveel minder zal dan het publiek,
de leekenwereld, de vraag aangaande hun meerdere of mindere waarde
en voortreffelijkheid hebben kunnen uitmaken? Vooral daar de nationale
ijverzucht der Franschen, Italianen en Spanjaarden onderling hier nog hij
kwam.
Nu kwamen er echter in de zestiende eeuw twee gebeurtenissen tusschen, die op eenmaal een eind aan dien strijd maakten, namelijk voor
eerst de Hervorming en ten anderen de opkomst van de orde der
J e suï t e n. Tegen de verlichtende bliksemstralen namelijk, welke de Hervor
mers slin erden, was het monnikendom zooals het tot nog toe geweest
was, niet estand. Het stortte als een vermolmd gebouw inéén en al zijn
vroegere vereerders veranderden op eenmaal in spotters en verachters, zoo
niet in haters en vervolgers. Maar aan den anderen kant gaf juist de
Hervorming het aanzijn aan een nieuwe orde. Men begreep dat de ka
tholieke wereld en het pausdom de vreeselijke slagen die het Protestantis
me hun toebracht, met de tot nog toe gebezigde middelen onmogelijk
meer afweren konden. En dat gaf aanleiding tot het stichten van de
orde der Jesu'íten, die alras niet alleen alle vroegere genootschappen
in de schaduw stelde, maar ook in ééne enkele eeuw meer uitrichtte dan

de anderen al te samen in den ganschen duur van hun bestaan hadden
vermocht.
De gansche wereld stond verbaasd over deze nieuwe orde, en iedereen,
vriend en vijand , was het hierover eens , dat de Jesuïten in macht , in
vloed , uitbreidin , rijkdom en heerschappij het onmogelijke mogelijk ge
maakt hadden.
aar iedereen was het ook hierover eens, dat ernooit,
zoolang de aarde menschen gedragen heeft, een genootschap eweest was,
aan hetwelk meer laagheid en slechtheid werd te last gelegc , dan juist
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de Jesuïten; je, dat hun misdaden en schanddaden werden nagegeven,
zoo ontzettend , dat, al was het tiende er slechts van waar, ze verdien

den van de aarde verdelgd te worden. In ’t kort, iedereen bewonderde
het verstand , de buitengemeene werkzaamheid en de ongeëvenaarde in
richting van de Jesuïten-orde; maar velen waren er ook dieletterlijk in

eenkrompen van schrik, als ze den naam maar hoorden uitspreken, ter

wijl omgekeerd anderen loftuitingen over hen aanhieven die paal noch perk
kenden.
Zoo werd in‘ de vorige eeuw over de orde der Jesuïten geoordeeld. En
evenzoo kan men de meest uiteenloopende oordeelvellingen tegenwoordig
over hen hoeren, nu de orde in al haar vroegere glorie weêr herrezen

is. Moet het nu echter, onder zulke omstandigheden, niet van het hoogste
belang voor iedereen zijn, iets nadere over dat genootschap te hooren ?
Ja is het niet plicht des geschiedsehr'rjvers‚ het volk bekend te maken met
wat er gegronde is zoowel voor dien haat als voor die bewondering, en
in al die gebeimzinnigheden door te dringen , waarmede de Jesu'iten zich
van oudsher hebben weten te omringen? Ik meen hierop bepaald met je
te moeten antwoorden , en zoo wil ik dan beginnen den lezer met den
stichter der orde bekend te maken.
Ook zijn vaderland is , evenals van alle andere‘ stichters van zulke‘
orden , Zuidelijk Europa , en wel heeft Spanje, het allerkatholiekste van‘
de katholieke landen , het geluk hem tot zijn zonen te tellen. In de
baskische provincie Guipuzcoa , tusschen de stadjes Azeoitia en Azpeiiîia,
verhief zich eertijds een trotsch ridderslot, hetw’elk naar het hoogadellijke

g‘eslacht dat het sedert de dertiende eeuw bewoonde, den naam van Loyo
la droeg. Op het eind van de vijftiende eeuw woonde hier ridder Ber-’
tr am , zoon van Perez »Heer van‘ Loyola en Ogre” (of Onate, zooalshet
ook wel geschreven wordt). Zijn emalin was donna Mariana Suez de Li
cona en Balda, zoo geheeten, omdat aar vader ridder Martin Garcia de Licona
en haar moeder een markiezin de Balda was. Maar haar bruidschat w‘as
volstrekt niet in overeenstemmin met haar hoogklinkenden naam geweest ,
en ridder Bertram bezat van zic zelf ook niets dan de‘ beide genoemde
kasteelen met de omringende goederen , die niet veel opbrachten. Des te
vruchtbaarder echter was de akker der liefde, want het teerminnende
echtpaar kreeg achtereenvolgens elf kinderen: zeven zonen en vier doch
ters (1). De jongste dier zonen , die in het‘ jaar 1491, derhalve acht jaar
na de eboorte van Luther’, ter wereld kwam, kreeg bij den doop , —
die in Ëe kerk van den heiligen Sebastiano de Soreasu in het stadje Az
peitïa, plaats vond, — de namen Don In ni go (of Ignatius) Lopez
de Ricalde. Deze Don Innigo nu was bestemd, om de stichter der be
roemdste en tevens beruchtste orde te worden, die er ooit geweest is.
(1) Sommige levensbeschrijvers van Loìola nemen aan dat er veertien kinder’eri —
weest zi'n, name1. negen zoons en vijf doc bars: doch de namen van eltzijnons slee ts
bew
. Het z" de volgende: 1) Don Joannes, die in den napelschenoorlog’ sneu
velde; ’) Don
artinus, die na Joannes‘ dood het slot Loyola erfde; ' Don‘Ber
tram, die insgelijks jong op het veld van eer stierf ; ‘) Don De hoe, is reeds‘ als
kind overleed; ‘) Don Her nandus, die in Indië om het leven kwam; " Don‘Po
dro, die in den geestelijken stand trad en in de hoofdkerk van Azpeitia, ie van den
heiligen Sebastiano, dienst deed; ’) Don Innigo, wiens leven ik zal beschrijven; ')
Donna Magd al ena, chuwd met Don Joannes Lopez de Gallaz ltaqui;') Donna
M a r i a n a, gehuwd met on Ste hanno de'fArqueza; ‘") Donna C at a r i n a, gehuwd
niet Don Joannes de Martinez de

asuo; “) Donna Maria, die ongehuwd stierf.
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Don Innigo gaf reeds als knaap bewijzen van een buitengewonen aan
leg. Die aanleg werd echter niet ontwikkeld, want men achtte het niet noodig
hem meer te doen leeren, dan lezen en schrjven. Des te meer zorgde
een oom van hem, die te Arevalo in Oud-Castilië woonde en bij wien
hij als knaap den meesten tijd doorbracht, hem in vechten en paardrij
den , dans en mandoline-spel te laten onderrichten. Hierin bracht de jon
ge lnni o het dan ook werkelijk zeer ver. Met zijn veertiende jaar be
zorgde on Antonio l\íariquez, hertog van Najera en Grande van Spanje,
een verre bloedverwant van de famille Loyola, - hem een plaats als
page aan het hof van Ferdinand en Isabella. Hier , in deze schitterende

maar tevens wellustige kringen, werden zijn ridderdeugden verder ontwikkeld. Dat wil zeggen, hij leerde liefdesverklaringen maken, -natuur
lijk in hoog opgeschroefde en op de mandoline gezongen verzen , — en
wanneer een echtgenoot , broeder en bruidegom jaloersch mocht worden ,
was hij aanstonds bereid, zijn nachtelijke serenades met het zwaard in
de hand te verdedigen. In ’t kort hij leefde zooals er in zijn tijd en
zijn stand zoo velen leefden, en hij stond bekend als een wel iswaar zeer
ijdele, trotsche , heftige en zonderlinge, maar tevens ook zeer aardi
e, moedige en dienstvaardige kameraad, die nooit zijn woord brak.
aarenboven was hij zeer welgemaakt van persoon. Hij had een breed,
open voorhoofd, vurige oogen, een schoonen, romeinschen, ietwat gebogen
neus , een frissche gelaatskleur en was — ofschoon niet boven de mid
delbare grootte — van een goed geëvenredigden, sterken lichaamsbouw.
Wat wonder derhalve, dat hij bij het »schoone geslacht” veel opgang
maakte , zonder bij de mannen daarom minder gezien te wezen.

Verscheiden jaren bracht hij in dat wilde leventje door en verschaf
te zich den roem van een uitstekend fijn ridder te zijn. Maar eindelijk
kwam hij toch tot het inzicht, dat zulk een leven een doelloos leven is ,
en door hevige eerzucht aangegrepen, besloot hij aanstonds in den krijgs
dienst te gaan, ten einde zijn hoofd met lauwerkransen omwonden te
zien. Wederom beschermde de hertog van Najera hem, en hij werd spoedig
tot ofﬁcier bevorderd. Hij maakte zich die onderscheiding echter in alle op
zichten waardig. Want hij gaf niet alleen de schitterendste bewijzen van moed
en strijdvaardigheid op het slagveld , maar hij was er ook op uit, zich in
zijn ledige uren theoretisch in de krijgswetenschappentebekwamen. Doch
ik moet er bijvoegen, dat hij naar echte riddermanier, in de winterkwar
tieren zich evenals vroeger aan de galanterie wijdde, en zich in de armen
der liefde voor de ongemakken der zomer-campagnes schadeloos stelde.
Zoo leefde hij weder een aantal jaren en, daar hij het tamelijk spoe
dig tot kapitein bracht , had hij alle hoop , dat zijn erkende dapperheid
hem met der tijd den rang van generaal zou verschaffen. Hij kon dit
te meer hopen, daar er toenmaals veel gevochten en geoorloogd werd.

De opvolger van Ferdinand en Isabella, Karel V, die tevens keizer van
Duitschland was, streed jaren achtereen met FransI, koning van Frank
rijk, om de opperheerschappij in Europa.
Op eens echter werd aan al zijn schitterende verwachtingen de bo
dem ingeslagen. In het jaar 1521 belegerden de Franschen , onder aan
voering van Andreas van Foix, heer van Esparre, de spaansche stad
Pampeluna, en den 20u Mei was er bres geschoten en werd storm ge
loopen. De verdediging der citadel was juist aan Don
‘go van Loyo
la toevertrouwd, en deze was vast besloten, zich eer onder de puin
hoopen te laten begraven , dan zijn heldenroem door een laffe overgave
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te bevlekken. De Franschen konden geen voet gronds winnen , die niet
met stroomen bloeds betaald was. Op eens wordt de dappere Loyola , te
midden van het heetste gevecht , door een vallend stuk muur aan den
voet gewond, terwijl op hetzelfde oogenblik een kanonskogel zijn rech
terbeen verbrijzelde. Toen hield alle tegenstand op , want de Spanjaar
den verloren, toen ze hun aanvoerder zagen vallen , den moed en gaven

zich op genade of ongenade over. De fransche bevelhebber gedroeg_zich
zeer ridderlijk en liet den gewonden Don Innigo door zijn eigen genees
heeren verplegen. Ja, hiermede niet tevreden , gaf hij hem na veertien
dagen zonder losgeld zijn vrijheid weder en vergunde hem, zich tervol
tooiing zijner genezing naar het slot zijner stamouders te laten overbren
gen. Hoe zorgvuldig men echter met die overbrenging te werk ging, —
de gewonde werd in een draagstoel gedragen , — deze reis had verder
felijke gevolgen. Naar het schijnt verschoof het verband en de genees
heeren , die zoo spoedig mogelijk geroepen werden , verklaarden dat men
het been op nieuw moest breken en dus de groote, reeds half verkor
ste wonde op nieuw openrijten moest, als Loyola goed wilde genezen.
Dat was een vreeselijk pijnlijke operatie , terwijl er tevens een menigte
beensplinters uitgehaald moesten worden. Maar de moedige Loyola gaf
aanstonds zijn toestemming en stond de marteling als een held door.
Geen enkele kreet ontsnapte hem , terwijl de doctoren hem op ’t gru
welijkst pijnigden , en terwijl zijn zusters van medelijden in tranen uit
barstten, dwong hij zich nog tot een vriendelijken glimlach. Doch het
bloedverlies en de wondkoorts grepen hem zoo sterk aan , dat men noo
dig oordeelde hem met de sacramenten der stervenden te bedienen, en
ten slotte verklaarden de geneesheeren zelf hem voor reddeloos ver
loren. Niettegenstaande dat alles echter behield zijn sterke natuur toch
de overhand en
begon te genezen , ofschoon niet dan zeer langzaam
en na verloop van maanden (1)
Maar, o wee! toen hij nu eindelijk het bed verlaten en in de kamer
op en neêr gaan mocht , bleek het , dat zijn been een duim te kort ge
worden was , en bovendien stak onder de knie een leelijk stuk been naar
buiten uit , dat het hem onmogelijk maakte hooge , nauw sluitende laar
zen te dragen, zooals toen mode was. Dat was een ramp, die zijn ijdel
heid niet verkroppen kon .‚ en voor alle dingen besloot hij dat verwenschte
stuk been te laten wegzagen. De geneesheeren verklaarden dit voor een
groot waagstuk en bovendien voor een allerpijnlijkste operatie; maarhij bleef
bij zijn besluit en het uitwas werd weggezaagd. Pas was dit doorgestaan,
of hij was er op uit zijn te kort geworden been uit te rekken. Hiertoe
liet
zich een opzettelijk daartoe vervaardigden ijzeren toestel maken ,
waarin het been werd vastgegespt. Daarop werd het aangeschroefd tot de
spieren zich hoe langer oe verder uitrekten, en hoewel dit een pijn

was om waanzinnig te worden , stond Loyola alles met de grootste
standvastigheid door. Maar ongelukkig bleef de uitslag ver beneden de
verwachting, en Ignatius kon zich niet langer verhelen, dat hij zijn
leven lang hinkende zou blijven. Bovendien zeide zijn spiegel hem’ maar
al te duidelijk, dat zijn gelaatstrekken ten gevolge van het langdurige
(1) Zijn levensbeschrijvers leiden zijn genezing van een wonderwerk des apostels
Petrus al, daar deze het noodig keurde, lgnatius van Loyola althans zoo lang in het
leven te behouden, totdat hij de orde der Jesuïten gesticht zou hebben.
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ziekbed en de dolle pijnen verouderd en vertrokken, zijn haren dun en
zijn voorhoofd gerimpeld geworden waren.
Dat was om wanhopig te worden! Hij, tot nog toe de gunsteling
der dames, die door zijn innemendheid al zijn mededingers de loef had
afgestoken’, en waar hij kwam , afgunst en bewondering beiden had op
gewekt, — hij zou voortaan achterstaan , misschien wel een voorwerp
vanmedelijden en minachting zijn! Neen! dat zou hij niet kunnen uit
staan , en derhalve moest op de eene of andere wijze een uitweg gevon
den worden. Reeds tijdens zijn langdurige bedlegerigheid had hij zich ,
om de doodelijke verveling te overwinnen, aan het lezen begeven. Daar
echter toevallig noch Amadis noch een andere ridderroman op het kas
teel voorhanden was, had hij zich uit nood met lectuur van geheel an
deren aard moeten vergenoegen , namelijk met allerlei Le enden-boeken
en vooral de »Flores Sanctorum”, d. i. de »Bloemen der eiligen”.
Dit boek nu was vol van de buitensporigste'avonturen, welke de
heiligen hadden moeten doorloopen , eer ze werkelijke heiligen werden ,
en men kan zich denken, welken indruk der elijke hoogdravende schil
deringen op een zoo prikkelbaar ‚ opgewon en en zonderling man als
Loyola was, moesten maken. — Met onwederstandelijke macht drong
het zich aan zijn gemoed op: »Dat heeft de heilige Franciscus gedaan,
en zoo wil ik ook doen. — Zoo en zoo handelde de heilige Dominicus ‚
en zoo wil ik ook handelen!” Ja, hij verdiepte zich somtijds geheel in
de beproevingen, boetedoeningen , het lijden, de angsten en verdere
heldenstukken der heiligen, en daarbij vergeleken kwamen hem de lot
evallen van een ridderroman-held als Florissando van Gallië of een
isuarde van Griekenland, nietig en onbeduidend voor.

Wel is waar,

blijvend waren deze indrukken aanvankelijk niet , en ze werden telkens
weêr verdrongen door het beeld van de schoone Donna Isabella Rosella,
voor welke hij toenmaals de vurigste liefde had opgevat. Maar weldra
overtuigde
zich , dat het met zijn schoonheid gedaan en hij slechts
een verminkte kreupele geworden was. De beminde Donna verkoos geen
oogenblik langer naar zijn woorden van liefde te luisteren en begon met
een ander te dartelen.
Toen scheurde

het beeld van Donna Isabella Rosella met kracht

en geweld uit zijn hart, en in plaats van haar, verscheen hem voor de

verhitte verbeelding eene oneindig schoonere jonkvrouw, namelijk de
hemelkoningin zelve ‚ aan wie hij zich voortaan met hart en ziel toewijd
de. Ja, nu stond zijn besluit vast, haar, de hemelkoningin, wilde hij
voortaan tot koningin zijns harten maken; naar hare gunst zou hij
staan , en als zij hem verhoorde, zou hij zeker een even voortreffelijk
heilige worden als Januarius of Eustachius. Welke zaligheid zou het dan
zijn, als hij evenals zij, blinden ziende , stommen sprekend , dooven

hoorend en allerhande zieken gezond kon maken! Als
de macht ver
krijgen zou , als een vogel door de lucht te vliegen, droogvoets door
diepe zeeën en onbeschadigd door ﬂikkerende vlammen te gaan! Als hij
zonder moeite den duivel uitdrijven, de hel overwinnen en bij levenden
lijve den hemel verwerven zou!
Dat waren de ziekelijke beelden , die voor zijn verhit brein zweef
den. En op deze wijze had er eene geheele omkeering met hem plaats.
De voormalige galante ridder veranderde, om de gunst der heilige Ma
ria te winnen , in een strengen navolger van een Antonius of Pachomi
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na. Hij kleedde zich aanstonds , gelijk zijn levensbeschrĳvers berichten ,
slechts in vuile, grove stof, en zijn haren, vroeger geurende van kostelijke zalven , vielen thans ongekamd langs zijn vermagerd en ongewas
schen gelaat neder. Ook legde hij zich op de strengste onthouding toe
en vastte dikwijls zoolang, dat hij van uitputting in onmacht viel.
Gedurende die onmachten echter had hij , volgens zijn eigen zeggen ,
niet alleen veelvuldige verschijningen van heiligen en vooral van de
maagd Maria, maar
zag zich eenmaal zelfs in den hemel verplaatst ,
waar God de Vader hem zelf naast zijn zoon Jesus plaatste. De vroeger
zoo wakkere krijgsheld was , gelijk men ziet, vrij wel op weg om een
volslagen gek te worden. Zoo kwam het zijn broeder, Don Martin Gar
cias , die toen de oudste en het hoofd der famille was , zeker ook voor.

Want hij trachtte hem zeer ernstig te beduiden, dadelijk met die dwaas
heden op te houden en weêr te worden als ieder ander mensch. Maar
het besluit een heilige te worden, stond bij Ignatius reeds al te vast,
dan dat hij naar de stem des verstands zou luisteren.
besloot dus
het kasteel Loyola onder het een of ander voorwendsel te verlaten, om
zich formeel en voor zijn leven aan den dienst der moeder Gods te wij
den. Daartoe wilde hij naar het wijdvermaarde klooster Montferrat in
Catalonië gaan, dat door zijn wonderdadig Mariabeeld beroemd was en
waarheen velen ter bedevaart opgingen. Een voorwendsel was spoedig ge
vonden.
gaf voor naar den hertog van Najera, die toen in Navarre
woonde, te willen rjden; maar zoodra hij daar aangekomen was, ontsloeg
hij zijn bedienden en maakte zich aanstonds naar Montferrat op weg.
Daar kwam hij in Maart 1522 aan. Vóór alle dingen verruilde hij‘
zijn rijke ridderkleeding, die hij op bevel zijns broeders weder had moe
ten aandoen , voor een armzalig pelgrimsgewaad. Dat bestond uit een
lange jas van grof zeildoek, een dik touw om het lijf, waaraan een
uitgeholde pompoen bij wijze van ﬂesch hing, een langen stok en een
paar voetzolen. Voorts geeselde hij zich, om zich voor zijn voormalige
wereldschgezindheid behoorlijk te straffen , ten bloede toe , en legde bij
den om zijn buitengemeene vroomheid hooggì’evierden kluizenaar Clanon
een groote biecht van drie dagen lang af. Ten slotte wijdde hij, naar
het voorbeeld van Amadis en andere romanhelden, zijn zwaard en dolk
aan het beeld van de hemelkoningin , en hield voor hare kapel een
plechtige nachtwake, ten teeken, dat hij zich voortaan geheel en al als
geestelijk ridder aan haar toewijdde. Hij noemde zich van nu af slechts
den aridder der heilige maagd” of somtijds ook den »strijder van Jesus” en
vatte, op aansporen van Clanon, het besluit op , aan zijn streven naar
heiligwording de kroon op te zetten door een bedevaart naar Jerusalem.
Nochtans wilde hij zich hiertoe eerst waardig voorbereiden, en wel door
boetedoeningen van zoo buitengewonen aard, dat de gansche wereld zou
erkennen, dat er nog nooit een mensch geweest was, die de zelfpij
niging verder gedreven had.
Tot het tooneel dier zelfkastijdingen koos hij de kleine stad Manresa ,
die op den weg naar de zeehaven Bareellona gelegen was , van waar
hij zich later naar Jerusalem wilde inschepen. Aldaar aangekomen be
gaf hij zich aanstonds naar het hospitaal van den heili en Lucas, om
voortaan te midden van bedelaars en zieken te leven.
ok sliep hij in
geen bed en niet eens op stroo, maar op den naakten grond en voedde
zich de gansche week door met niets dan water en brood, dat hij op de
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straten bedelde. Daarenboven knoopte hij een ijzeren keten om het lijf,
waarmede hij zich dagelijks driemaal openlijk geeselde, en bediende zich
nooit van een kam of scheermes , zoodat hij er werkelijk afzichtelijk be

gon uit te zien. Dat was zoo erg , dat de straatjongens hem naliepen
en met drek en vuile eieren smeten. Maar hij verdroeg alles zonder
morren en verheugde er zich zelfs over, daar het hem een bewijs was ,
dat zijn lichaam voortaan »onrein genoeg was, om een doemwaardig vat
der zonde te wezen.” Zoo stelde hij zich maanden lang aan, totdat op
eens een toeval zijn hooge geboorte aan het licht bracht. Nu waren het
niet alleen de straatjongens die zich om hem heen drongen, maar ook de
volwassenen, die hem tot nog toe ongemoeid hadden gelaten , omdat ze
hem voor een half gekken bedelaar hadden gehouden. Allen wilden den
man zien, die de plaats onder de gelukkigen en bevoorrechten welke
hern toekwam, versmaadde en zich vrijwillig tot den ellendigsten der
menschen maakte. Die erge toeloop der Manresen, onder wier deelne
mendheid vrij wat spot en hoon verborgen was, was hem alles behalve
naar den zin, en hij ontvluchtte naar een rotsspelonk in de nabijheid
der stad , waarheen hij zich door stekelig struikgewas en doornen heen
een weg baande.
Hier in deze spelonk maakte hij het met zijn zelfkastijdingen zoo
mogelijk nog erger dan vroeger. Dikwijls nam hij dagen achtereen niet
de minste spijs en drank, en wanneer hij het vasten brak, om zich niet
aan de zonde van zelfmoord door honger schuldig te maken, dan verge
noegde hij zich met enkele wortels , die voor zijn spelonk groeiden, of
wel met oud verschimmeld brood, dat hij van het hospitaal had mede
genomen. Bovendien geeselde hij zich thans met zijn ketting, in plaats
van driemaal, zesmaal per dag, had zeven uren lang op de bloote
knieën liggende , en onthield zich , om de maat der kastijdingen vol te
maken, den slaap , zoolang hij maar eenigszins kon. Ten gevolge van
dat alles, begon hij er, gelijk men zich denken kan, weldra als het
beeld van een martelaar uit te zien en hij werd zoo zwak, dat hij van
de ééne ﬂauwte in de andere viel. Niettegenstaande dat werd hij nog
voortdurend door den vreeselijksten gewetensangst vervolgd , dat hij nog
altijd niet genoeg geboet had. Zijn krank geworden verbeelding gaf hem
de uitbundigste visioenen. Tallooze malen zag hij den duivel met zijn
hoornen, klauwen , bokspooten en zwart gezicht; maar hij zag ook den
Heiland, die, omringd van de heerscharen der heiligen en gezaligden,
uittrok om den Satan en zijn onderhoorigen te bestrijden. Een ander maal
zag hij de heilige Drieëenigheid in de gedaante van drie aan één steel
zittende klaviertoetsen, of zijn geestesoo stelde zich de heilige hostie voor
die in den godmensch veranderd wordt. u ’t kort, hij had in dezen tijd
de allermerkwaardigste verschijningen. Wie er nader kennis mede wil
maken, leze zijn boek de »Exercitia spiritualia” S»Geestelijke oefeningen”)
waarin hij ze later, met nog vele andere wonder ijke dingen , beschreven
heeft.
Dezen ecstatischen toestand, (»vertrekking van zinnen” naar bijbelsch
taalgebruik) heeft hij trouwens duur moeten bekoopen. Weinig scheelde
het, of hij ware van honger gestorven. Eenmaal lag hij van zwakheid
volle acht dagen bewusteloos neder en zou toen zeker gestorven zijn ,
als eenige voorbijgangers hem niet toevallig gevonden en dadelijk naar het
hospitaal in de stad gebracht hadden. Hier herstelde hij spoedig onder de
goede verpleging die hij daar vond, — en wel niet alleen lichamelijk ,
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maar ook geestelijk. Hij sprak namelijk dikwijls met den geestelijke ,
die hem de biecht afnam, en die gesprekken brachten hem tot het be
grip, dat om heilig te worden niet alleen strenge boetedoeningen en
zelfkastijdingen noodig waren, maar dat de bekeering van anderen, vooral
van de hei enen, veel spoediger en zekerder tot zijn doel zoude leiden.
»Boete is wel van hooge waarde”, zeide zijn biechtvader, »maar nog
meer waard is de prediking , die tot het hart doordringt, en elke heiden
die voor het christendom gewonnen is , kan als een sport beschouwd wor
den van den grooten ladder , die teﬁ hemel leidt." Dat begon de Ridder
der heilige Maagd thans ook te gelooven, en hij begreep ook, dat men,
om het werk der heidenbekeering op zich te nemen , gezondheid en kracht
noodig had. Dientengevolge vastte hij voortaan niet zoo streng meer ,
geeselde zich niet zoo dikwijls meer, liet zich haren , baard en nagels
knippen, wierp zijn groven kiel weg, en werd weêr een gewoon mensch ,
voor wien men geen afschuw meer behoefde te hebben. Tevens open
baarde hij zijn bepaalde voornemen, om de bedevaart naar Jerusalem niet
langer meer uit te stellen, daar het zijn roeping was , om alle Turken
en Mohammedanen te bekeeren.
‘
Zulke omkeeringen hadden in de ziel van Don‘ Innigo Lopez de
Ricalde de Loyola binnen den tijd van een jaar plaats, en hieruit blijkt,
welke geduchte gevolgen een slecht genezen been na zich slepen kan.

TWEEDE HOOFDSTUK.

De omzwervingen van den nieuwen heilige en de‘ zeven
eerste Jesui'ten.

»Op naar Jerusalem en Palaestina, ter bekeering der Turken!" —
dat was thans de leus van den bekeerden Ignatius. Inderdaad begaf hij
zich, in den aanvang van het jaar 1523, op weg naar Barcellona, om
zich van daar naar Italië in te schepen. Geld hadhij volstrekt niet; maar
daarover maakte hij zich niet bezorgd. Het bedelen was hij reeds ge
woon, en werkelijk liep hij genoeg op , om niet alleen op de reis naar
Barcellona niet te verhongeren, maar zelfs nog den overtocht naar Ga
ëta, in het Napelsche, te betalen.
‘
Daar aangekomen reisde hij aanstonds, natuurlijk te voet en bede
lende, naar Rome , waar hij op Palmzondag aankwam. Zijn eerste zorg
was aldaar, om in alle kloosters en kerken, die gewoonlijk doorpelgrims
bezocht werden, zijn devotie te verrichten. Ook had hij het onuitspre
kelijke geluk, op Goeden Vrijdag, den 3d911 April, met een aantal andere
'bedevaartgangers , den zegen van Zijne Heiligheid paus A(lrianus VI te
ontvangen. Sommige levensbeschrijvers berichten zelfs, dat de paus hem
tot den voetkus toegelaten zou hebben. Wat daarvan zij, zeker is, dat
lnnigo ook te Rome door bedelen in zijn onderhoud voorzag en zijn nach
ten meest onder de een of andere armzalige schuur doorbracht.
Den 12 April zette hij op dezelfde wijze zijn reis naar Venetië
voort. Doch hoezeer hij ook aan deze wijze van reizen gewend was,
bijna zou hij er het slachtoffer van geworden zijn. Toen ter tijd heerschte
in Boven-Italië de pest op een vreeselijke wijze, en hij zag er zoo erbarmelijk uit, dat men hem overal voor een pestzieke hield. In geen
enkele stad werd hij toegelaten. Hij was dus genoodzaakt, steeds onder
den blooten hemel te overnachten, waartegen zijn gezondheid niet meer
bestand bleek te zijn. Bovendien liep hij maar zelden aalmoezen op en
moest dikwijls jammerlijk honger lijden.
Eindelijk gelukte het hem toch Venetië te bereiken, en wat nog
meer waard was, hij slaagde er in , zich door de poort binnen te smok
kelen, zonder door de wachters te worden aangehouden. Nu hadhij geen
g)ebrek aan voedsel meer, want er waren daar vele milddadige harten.
ok zijn hoofdplan gelukte hem boven verwachting. Een voornaam Span
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jaard, de hertog Andrea Gritti, verschafte hem , op zijn verzoek, vrje

overtocht naar Jaffa in Palaestina, op een Venetiaansche staats-galei.
Op dit schip echter, waarmeê hij den 1411 Juli onder zeil ging,
zou het hem bijna slecht vergaan zijn.

Zijn vrijen tijd dien hij ge

durende den overtocht had, besteedde hij, om de vloekende en ruwe ma

trozen betere manieren aan te preêken, en dezen hadden grooten lust,
hem overboord te wippen. Maar de hemel en de scheepskapitein ontl'ermden zich zijner, en zoo mocht hij, den 111 September, ongedeerd
het doel van zijn reis bereiken.
Zoo was hij dan nu in Palaestina, waarnaar hij zoolang had ge

smacht, en nu ging het op Jerusalem los. Hij sloot zich aan een kara
vaan van pelgrims aan, en kwam er den 411 September behouden aan.
Zijn eerste werk was, om alle heilige plaatsen aldaar te bezoeken en
overal waar de Heer voor anderhalf duizend jaren verkeerd had, zijn de
votie te verrichten. Daarna haastte hij zich de noodige stappentedoen,
die hem tot zijn hoofddoel, de bekeering dor Turken , nader konden bren

gen. Met andere woorden,

meldde zich aanstonds bij den Pater-pro

vinciaal der Franciscaners te Jerusalem aan , en vroeg hem de vergun
ning met zijn bekeerings-predicatiën te mo en beginnen.
Deze geestelijke sprak uitvoerig met em , maar bemerkte tot zijn
groote verbazing, dat onze ijveraar van de turkschetaalen den turkschen

godsdienst volstrekt niets afwist, ja, dat hij bovendieninhetchristendom
zelf, d. w. z. in de eigenlijke theologie, ten eenenmale een vreemdeling
en leek was. En zulk een dóór-en-dóór onwetende man, die nog bo
vendien er geheel en al als een bedelaar en sehooier uitzag , — achtte
zich in staat, een zoo allergewichtigst werk als de bekeering van on
geloovigen tot het christendom, op zich te nemen? Zulk een plan
moest den Provinciaal wel als de grootste onzin vóórkomen, en hij zeide
dit Ignatius ook in het aangezicht. Deze meende echter, dat God zeer

goed met een wonder tusschen beiden kon treden en door zijn almacht
bewerken, dat de Turken zijn spaansche predikatiën verstonden. Maar
de Provinciaal: haalde de schouders op, noemde hem een »bedel-zende
ling," en zond hem weg. Hij had namelijk van den paus de volmacht ,
om alle pelgrims die hem niet bevielen, het land uit te zetten. Hij
liet hem op een klein schip brengen, dat zeilklaar naar Venetië lag,
waar Loyola na een reis van eenige maanden , tegen het eind van
Januari 1524 , goed en wel weêr aanlandde.
Zoo eindigde de bedevaart naar Palaestina op bijna belachelijke wijze.
Ze had echter dit voordeel opgeleverd, dat I natius nu tot het inzicht
van zijn onwetendheid kwam en begreep, dat ij onmogelijk alsprediker
en bekeerder kon optreden , als hij niet eerst de heilige theologie bestu
deerd had. Maar hoe het daarmede aan te Ie gen? Hij telde toen reeds
33 jaren en had niet eens de allereerste gron en van het latijn geleerd!
Bovendien bestond zijn gansche rijkdom uit het gewaad dat hij aan ’t
lijf had: een armzalige broek van zeíldoek, die kwalijk tot aan de knie
reikte, een zwart escheurd vest en een lange ‚jas vol gaten. Hij zette
zich echter over alTes heen, en besloot aanstonds naar Barcellona terug
te keeren , om aldaar zijn studiën te beginnen. »God en de heilige Maria ,
wier ridder ik ben ,” — zoo dacht hij bij zich zelf, — »znllen mij wel
verder helpen, en ik hoop allicht zooveel bij elkaar te bedelen, dat ik
mijn studiën voleindigen kan.”
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Werkelijk begaf hij zich aanstonds van Venetië naar Genua op weg.
Maar deze reis was niet zonder gevaar. De oorlog tusschen Frans Ivan
Frankrijk en Karel V, keizer van Duitschland , tevens koning van Span
je, werd thans in deze streken gevoerd, en hij werd onder anderen door
de spaansche soldaten opgevangen, die hem voor een spion aanzagen en
op zweepslagen onthaalden. Toen hij echter Genua bereikt had , was hij
zoo gelukkig daar een bekende aan te treffen in den bevelhebber der spaan

sche galeien, Rodriguez Portundo. Deze bezorgde hem een vrijen over
tocht op een schip , dat hem zonder verdere ongelukken te Barcellona
aan wal zette.
Nu begon er in het leven van Don Innigo een nieuw tijdvak , en
wel
aanstonds
het tijdvak
een leermeester
van studeeren.
in de latijnsche
Getrouw taal,
aan zijn
een voornemen
zekeren Hieronymus
zocht
Ardabale op, en verzocht als leerling aangenomen te worden. Deze pro
fessor keek »den knaap van drie en dertig jaren" wel wat vreemd aan;
hij eindigde echter met hem gratis aan te nemen, en van nu af aan zat
Ignatius twee jaren lang onafgebroken op de schoolbanken. Doch men
kan zich denken, hoe oneindig bezwaarlijk hem, op zijn leeftijd, het
verbuigen en vervoegen moest vallen; wat zonderlinge gedachten hem
door het hoofd speelden als hij het gebruikelijke »amo, amas, amat”
(ik bemin , gij bemint, hij bemint) moest opzeggen , en hoe hij door zijn,
een kwart eeuw jongere, medescholieren bespot werd. Bovendien had hij ,
bij zijn groote armoede, met harden nood en ontberingte kampen. Dik

wijls was hij dan ook op het punt, om weg te loopen, en dit zou zeker
geschied zijn, als hij niet twee vriendinnen gevonden had , jui'vrouw Isa
bella Roselli en mevrouw Agnes Pasquali, die hem op alle mogelijke
wijzen, ook met geld en

oeden raad, in zijn streven ondersteunden.l

Op die wijze hield ij werkelijk vol, en om niet weêr in de ver
zoeking van afval te komen, verzocht hij zijn leermeester, hem toch
even goed als de andere schoolknapen met de plak te straffen. In ’t kort,
hij legde zich met een inderdaad bewonderenswaardigen ijver op het latijn
toe; doch intusschen vergat hij ook niet , zich tevens in datgeneteoefe-

nen, wat hij als zijn levensdoel gesteld had, ‘namelijk het bekeeren van
hen , die de bekeering van noode hadden. Zelfs deed hij dit somtijds met
zeer goed gevolg; want hij bezat een bijzonder wegslependewelsprekend
heid en hij ontzag zich niet die overal, op openbare plaatsen en zelfs in
kroegen , ten toon te spreiden. Eenmaal echter, toen hij een poging
deed, om de nonnen van een zeker klooster, waar het zeer ontuchtig
toeging, in vrome christinnen te veranderen , kwam hij er slecht af. De

heeren minnaars der nonnetjes deelden hem een vreeselijk pak slagen
toe , zoodat hij voor dood op de plek liggen bleef en eerst na een ver
pleging van eenige weken weêr genas. Niettegenstaande dat ging hij
dadelijk na zijn genezing weêr met preêken voort, daarbij de vaste over
tuiging had, dat deze mishandeling slechts een beproeving geweest was,
die God hem opgelegd had.
Na twee jaren lang zich op de studie der latijnsche taal te hebben
toegelegd , meende Ignatius ver genoeg te zijn, om nu tot de studie der
philosophie en theologie over te gaan. Daartoe verhuisde hij in 1526 naar
de stad Alcala , alwaar kardinaal Ximenes onlangs een hoogeschool

opgericht had. Met deze studie ging het echter nog bezwaarlijker dan
met die der latijnsche taal, en daar hij te gelijker tijd colleges in de 1o
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gica , metaphysica en theologie bijwoonde, — in ieder vak dagelijks drie
uren — werd hem het hoofd zoo verward van al dat dooréénhaspelen, dat
hij eigenlijk niets leerde. Des te verder bracht hij het in het prediken ,
bedelen en bekeeren , welke drie vakken hij zeer behendig met elkaar
wist te verbinden. Hij slaagde er zelfs in , drie andere studenten zoo ver
te brengen , dat ze hem geheel en al navolgden. Met deze drie trok hij
nu dagelijks, deels bedelend, deels predikend, door de straten van Alca
la , en om des te meer opzien te maken, kleedden zij zichalle vier even
eens in lange grijze jassen var. de grofste stof, met een touw als gordel
om de lendenen. Ook droegen ze laarzen noch schoenen, maar liepen
barrevoets , en op het hoofd hadden ze een klokvormi en hoed, zoodat
Jan en alleman samenliep om hen te zien, waar ze zie maar vertoonden.
Ze werden door heel Alcala bekend; algemeen noemde men ze de »Ensa
yaladas" (»de manneninwollen jassen”), en er waren reeds oude jufvrou
wen genoeg, die in geweterïsbezwaren hun raad inriepen. Geen wonder
derhalve dat ze, ofschoon niet in het minst bevoegd eenige priesterlijke
handeling te verrichten, spoedig begonnen , met den biechtvader te spe
len en ook denzulken boetpredicatiën te houden, die volstrekt niet van
hen weten wilden.
Dat wekte den nijd van de geestelijken en monniken van Alcala, en
ze klaagden Ignatius met zijn drietal bij de heilige Inquisitie aan. Na
tuurlijk werd Ignatius aanstonds gevankelijk weggevoerd en aan een
streng verhoor onderworpen. De Inquisiteurs dachten , dat hij misschien
tot de zeer slecht bij hen aangeschreven secte der ‚‘»Alumbrados” (»Ver
lichten”) behoorde. Doch weldra zag de Generaal-vicaris van Toledo, die
het verhoor leidde, dat er niets »verlichts” aan Ignatius was , maar dat
hij een goed katholiek was , echter zoo diep onwetend, dat hij volstrekt
niet bevoegd was, als raadsman der gewetens op te treden. Hij sprak
hem van de verdenkin van ketterij vrij en liet hem na zes dagen weêr
uit de gevangenis.
aar het prediken werd hem , op straffe van den
kerkelijken ban , verboden totdat hij zijn theologische studiën voltooid
zou hebben, en tevens werd der compagnieschap ten strengste aangezegd
hare opzichtige kleeding, die aan de een of andere orde deed denken ,
die echter niet bestond, af te leggen en zich als gewone studenten te
gedragen.
Dat was voor Ignatius een uitspraak, die hem volstrekt niet naar
den zin was. Maar er zou nog erger komen. Door de boetpredicatiën
van Ignatius waren twee voorname dames van Alcala tot het besluit gebracht, al haar goed en have aan de armen te geven , zich als bedela
ressen te kleeden en niets anders te doen , dan bedelend en biddend van

de cene heilige plaats naar de andere te trekken. Dat besluit brachten
ze ook werkelijk ten uitvoer en ze verdwenen ’s nachts heimelijk uit Al
cala , zonder dat hunne bedroefde aanverwanten hadden kunnen gewaar
worden, waarheen ze gevlogen of gestoven waren. Iedereen was echter over
tuigd, dat niemand anders dan Ignatius de schuld hiervan droeg. Hij werd
dus dadelijk bij de overheid aangeklaagd, die hem aanstonds gevangen
zette. Hij bleef in de gevangenis, totdat op eens de twee dames, — ze
heetten Donna Maria de Vado en Donna Ludovica Velasquez, — van
haar avontuurlijke bedel-pelgrimstochten behouden , en gelukkig ook ta
melijk wel genezen , terugkwamen.
On’ler zulke omstandigheden kon de vrome Iguatius zich natuurlijk
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te Alcala niet best meer t’huis gevoelen. Hij besloot dus naar Sala
manca, een andere beroemde hoogeschool van Spanje, te trekken , om
daar zijn studiën voort te zetten.
wist zijn drie kameraden tot het
zelfde besluit te brengen, en nadat ze het noodige geld bijeengebedeld
hadden , gingen ze met hun vieren werkelijk, in den zomer van 1527 ,
naar Salamanca op we . Van studeeren kwam trouwens ook hier niet veel
in, maar ze hielden zic den ganschen dag bezig, met in de hospitalen de
zieken te bezoeken en op de openbare plaatsen de lieden in vurige taal
tot boete op te wekken. Van het verblijf in Salamanca werd dus slechts
gebruik gemaakt , om een nieuwe opvoering van de te Alcala verboden
stukken te geven. Het kon dus niet uitblijven , dat de geestelijkheid al
hier zich eveneens in haar rechten gekrenkt zag. De bisschop liet Igna
tius dadelijk in hechtenis nemen en hield hem 22 da en in de hardste
gevangenschap. Eerst na de meest stellige belofte, dat ij geen geestelijk
werk meer verrichten zou voor hij vier jaren achtereen in de theologie
gestudeerd zou hebben, liet hij hem weêr los.
Die bepaling bedierf Ignatius het verblijf in Salamanca natuurlijk
evenzeer als dat te Alcala. Hij bedacht zich niet lang en vatte het dap
pere besluit op , naar de toenmaals meest beroemde hoogeschool der ‘ve
reld, naar Parijs, te verhuizen.

Hier, in de wereldstad, mocht hij ho

pen, ongestoord zijn gang te kunnen gaan , want daar was geen
Inquisitie en ook geen zoo scherp begrensde geestelijke stand. Hier
heerschte werkelijke academische vrijheid, zelfs voor de dolste excen
triciteiten des geestes. Frans I, een van de vrijzinnigste vorsten die
er ooit geweest zijn, wist die vrijheid wel in bescherming te nemen.
Hij deelde zijn plan aan zijn metgezellen mede en noodigde hen
uit met hem te gaan. Maar deze waren het eeuwige opgepakt worden
moede en zagen misschien ook wel tegen de bezwaàrlijke reis in het bui
tenland op. Ze wei erden mede te gaan en beproefden zelfs hem te Sa
lamanca te doen blijven. Maar daartoe was hij niet te bewegen. Hoe
wel het midden in den winter was, aanvaardde hij de reis, te voet, met
een ezel, die zijn boeken, handschriften en verdere bezittingen droeg.

Hij kwam ook goed en wel in de eerste dagen van Februari 1528 in de
hoofdstad van Frankrijk aan.
Don lnnigo was thans 37 jaar oud; maar toen de professoren bij
wie hij zich aanmeldde, hem examineerden, vonden ze aanstonds, dat hij het
in de wetenschappen niet verder dan de eerste beginselen gebracht had.
Men beduidde hem, dat hij be innen moest met het latijn te leeren.
Derhalve bezocht
het Collège Iontaigu en zat daar achttien maanden
lang midden tusschen de schooljongens, die met hun bejaarden kama
raad soms danig den draak staken. Het leeren ging hem ook nog al
tijd even slecht af als te Barcellona, Alcala en Salamanca , terwijl hij
bovendien een groot deel van zijn tijd met bedelen moest doorbrengen ,
daar de Franschen hem als vreemdeling niet zeer mild bedachten. On
danks dat alles ging hij na aﬂoop van zijn anderhalijarigen cursus in het
Collêge Montaigu tot de studie der philosophie in het Collège S'îe Barbe
over. Hier bracht hij het zoo ver, dat hij in het jaar 1532 het baeca
laureaat candidaatschap) en een jaar later den graad van Magister be
haalde. ' oo was dan de onderste trede der geleerdheid bestegen, en
natuurlijk had hij nu zijn eigenlijke theologische studiën moeten volein
digen. Maar zoo ver reikte het geduld van lgnatius niet; het bleef
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bij eenige weinige lessen, die hij in het klooster der Jacobijnen bij
woonde. (1)
_
De studie en de wetenschap waren namelijk, zooals we weten, nooit
het doel van Loyola geweest; maar ze moesten hem slechts als midd e
len dienen , om zijn doel te bereiken. Hij wilde niet schitteren door zijn
geleerdheid , maar hij wilde slechts zoo veel leeren ‚ dat men hem niet

meer in zijn bekeeringswerk zou mogen hinderen. Het werk der bekee
ring was en bleef zijn doel, en wel zoowel de bekeering der heidenen tot
het Christendom als die der gedoopte Christenen tot boetedoende, zelf
kastijdende, de wereld verachtende evenbeelden van hem zelf. Dat ;doel
verloor hij ook nooit uit het oog, noch in Montaigu noch in St". Barbe.
In laatstgenoemde inrichting bracht hij het hierin ver genoeg. Hij haal
de zelfs een deel zijner medestudenten over, om des zondags, in plaats
van na de godsdienstoefening de voorgeschreven disputaties bij te wonen,
liever met hem »exercitia spiritnalia” (»geestelijke oefeningen”) (2)
te houden . d. w. z. met hem te bidden, te vasten en zich te geeselen. Het
scheelde echter weinig of hij ware hiervoor openlijk voor alle scholieren
met de zweep gestraft. Slechts de omstandigheid dat hij reeds veertig
jaren oud was , redde hem van deze schande.
Overigens vergenoegde hij zich natuurlijk niet dat bekeeringswerk al
leen te verrichten, maar hij zocht ook hier , evenals te Alcala en Sala

manca, medestanders te werven, met wie hij gemeenschappelijk werken,
zijn studiën en zijn devotie, zijn lijden en zijn vreugde , deelen kon.
In de keus echter van deze medestanders was hij ditmaal veel zorg
vuldiger en wel om een oorzaak , die van nu af aan een allesoverheer
schenden invloed op zijn gansche werkzaamheid verkreeg.
Terzelfder tijd was een geheel nieuwe geest over de menschheid ge
komen, een geest, die het pausdom op zijn grondslagen deed wankelen
en het gansche katholieke geloof dreigde omver te werpen. Luther,
Zwingli en andere Hervormers hadden hun geweldige stemmen verhe
ven , en »noodigden” , — gelijk een katholiek schrijver zich uitdrukt , —
zvolken en vorsten tot de groote jacht op de Roomsche kerk uit". Bijna
gansch Duitschland gaf aan hun roepstem gehoor , en hetzelfde deden
Engeland en Zwitserland en de landen van Noordelijk Europa. Zelfs
Italië luisterde naar de verleidende stem en in Frankrijk vond ze bij
duizenden en nog eens duizenden ingang. In ’t kort, een zeer groot deel
der toenmalige katholieke wereld dreigde zich bij de Hervorming te zullen
aansluiten , en de val van Rome scheen onvermijdelijk te zijn. "en dat
alles echter had 1 atius, zoo lang hij in Spanje gebleven was , niets
gehoord. Want ofscïdon de nieuwe geest niet voor de Pyreneën stilstond,
waaide hij toch slechts in de hoogere kringen; het eigenlijke volk ,
waaronder Loyola alleen verkeerde, werd er niet door aangestoken. Bovendien zorgde de Inquisitie er voor, dat hij spoedig uitgedreven werd,
en de Hervorming kon alzoo in het rijk van den allerkatholicksten ko
ning geen wortel schieten.
“
(1) De meeste 'esuïtiesch-gezinde levensbeschrijvers van Ignatius van Loyola bewe
ren wel is waar, at hij ook den aad van doctor in de theologie ehaald heeft ‚maar
een opzettelijke en nauwkeurige oorzoeking van de registers der oogeschool van de
jaren 1520 tot 1537 heeft de onwaarheid hiervan bewezen.
(9) In het bovengenoemde boek van Loyola (nLiber exeroitiorum spiritualium")

nader beschreven. Hij

cchtte er boven alles aan, dat men deze oefeningen grondig be

studeerde.
2
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Geheel anders was dit echter met Frankrijk, dat maar al tezeer was
aangestoken, en vooral met Parijs, waar zelfs verscheiden aanzienlijke pro
fessoren der hoo eschool het streven van Luther begunstigden. Daar moesten
natuurlijk den óór-en-dóór katholieken Ignatius de oogen wel opengaan.
Een onuitsprekelijke schrik maakte zich van hem meester voor de jam
merlijke verdorvenheid, die de menschheid aantastte. Doch hij, de ridder
van Maria en haar zoon Jesus, mocht het bij schrik en afschuw niet laten
blijven, maar hij moest op alle mogelijke wijzen strijden om aan de be
smetting,
kwam dus die
op deuitgedachte,
Duitschland
om alle
overwoei,
ketters,paal
zoowel
en perk
openlijke
te stellen.
als heime
lijke, bij de overheid aan te geven, en speelde den spion in alle krin
gen waar hij verkeerde. Doch , hoeveel moeite hij zich ook gaf, en hoe
veel offers zijn spionneering ook maakte , toch bleek de uitwerking nog
gering te zijn en hij begreep, dat hier veel grootscher middelen in ’t werk
gesteld moesten worden.
»Maar welke?” vroeg hij zich zelf af. Zoo veel was zeker: het tal
looze heir van Benedictijners, Dominicaners, Franciscaners, Minoriten
en hoe ze verder hecten mochten, waardoor Rome vroeger de harten
der menschheid behecrschte , had zijn invloed op de volkeren verloren.
Ledig hingen hun bedelzakken neder. De gewone geestelijkheid echter
werd om hare onwetendheid , liederlijkheid en onmanierlijkheid zoo mo
gelijk nog dieper veracht dan de barrevoets loopende kapdragers, en het

geloof aan hun meerderheid kon onmogelijk meer uit het graf opge
wekt worden.
Er moesten dus nieuwe strijdkrachten opstaan, als er hulp zou komen,
strijdkrachten van een geheel bijzonderen aard, van een geheel ander
voorkomen, gansch anderen geest en andere kracht dan de vroegere
zielezorg‘ers. En Loyola zelf wilde die strijdkrachten opstellen, hij zelf
wilde hun opperbevelhebber zijn. Geheel duidelijk stond hem deze ge
dachte, gelijk men denken kan, zoo aanstonds niet voor den geest; maar
hij werkte haar meer en meer uit, hoe meer hij over de om zich heen
grijpende ketterij nadacht. Weldra stond zooveel bij hem vast, dat niet
alleen de bekeering der heidenen, en evenmin de boeteprediking onder
de christenen zelf, het doel van hem en zijn medestanders wezen moest ,

»maar dat daarmede oo k noodwendig de bestrijding
der ketterij gepaard moest gaan”.
Loyola’s voorstellingen waren geheel in zulken strijdhaftigen geest.
Uit het »Boek der geestelijke oefeningen” kan men dit uitvoeriger zien,
en bovendien wordt het door pater Juvency, die Ignatius zeer goed
kende, uitdrukkelijk getuigd.
dacht zich Christus als den generalis
simns des hemels, die met de engelen en de heiligen tegen den duivel
te velde trekt en ten slotte het rijk der hel vernietigt. En zoo wilde
hij naar dat beeld een leger van geestelijke ridders op aarde vormen,
dat de duivelen hier beneden, de ketters , met voordeel moest bestrijden

en welks keizerlijk opperhoofd Jesus Christus in den hemel wezen zou.
Maar als dit zijn doel was , mocht hij niet, evenals vroeger te Alcala
en Salamanca, de eersten de besten die hem wilden volgen, tot zijn
medestanders kiezen.

Toen waren dezulken voldoende, die zich bereid

verklaarden, met hem het lichaam te kastijden en de andere menschen
tot hetzelfde op te wekken. Nu echter waren er »strijders Christi” noo
dig, en wel »zulke strijders, die geest en kracht genoeg
hadden, om den van top tot teen gewapenden Her
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vormers met hun medestanders en aanhangers tegen te
treden”. Hij had dus alle reden, om in zijn keus van helpers zeer
zorgvuldig te werk te gaan, en hij was hierin uiterst nauwlettend!

De eerste, dien hij voor zijn denkbeeld eener »geestelijke ridderschap
ter bekeering der menschheid en bestrijding der ketters” won, was
Pierre le Fèvre , (Peter Faber), geboortig uit een plaatsje in Savoye
in de nabijheid van Genève. Hij was een‘ geleerde , scherpzinnige kop ,
maar tevens een jong man van een gloeiende verbeeldingskracht, die

licht door een grootsch idée in geestdrift werd gebracht.
Met den tweede, Frans Xavier uit Navarre, ging dit veel moeie
lijker. Hij behoorde niet alleen tot een adellijk en machtig spaansch
geslacht, maar was ook toen reeds professor aan het collêge van Beau
vais , terwijl hij voor de toekomst op de hoogste geestelijke waardi heden
mocht hopen. Hij lachte dan ook aanvankelijk met alles wat oyola
hem van de geestelijke ridderschap voorpraatte, en verklaarde hem rond
uit, dat hij niets met zulke droomerijen ophad. Maar de man had
twee zwakke zijden: een onbegrensde eerzucht en een neiging tot een
oed leven , en bij deze twee zijden wist Loyola hem aan te grijpen.
ïlij stelde zijn beurs , die toen ter tijd door de vrijgevigheid van hooge
begunstigers goed voorzien was, voortdurend ter beschikking van den
verkwistenden professor, en tegelijk schilderde hij hem zulk een schit
terende toekomst voor, dat hij niet langer weêrstand kon bieden , maar

zich eheel en al aan hem overlgaf. (1)
aar nu deze twee, Peter aber en Frans Xavier, aan de hoogeschool
van Parijs in groot aanzien stonden , worden een aantal anderen, zoowel
studenten als leeraren , op het streven van Loyola opmerkzaam en boden
zich uit eigen beweging als medestanders aan. Nochtans nam hij van
die allen nog slechts vier in het genootschap op, en wel, zooals natuur
lijk is , de waardigsten, of beter gezegd, de best passenden. Deze waren
Jacob Laynez uit de stad Almazan in Castilië, een jong man van
slechts ‘een en twintig jaar, die wel zeer arm was, maar zeer Werkzaam,

verstandi en met grondige kennis versierd.

Voorts den nog jongeren,

slechts ac ttienjarigen, Alphonsus Salmeron van Toledo, een zeer
bekwaam beoefenaar der oude letteren; verder Nicolaus Alphonso,

bijgenaamd Bobadilla (naar zijn geboorteplaats, een kleine Stad in de
nabijheid van Valencia), die reeds openbare voorlezingen over Philosophie
mocht houden en de pen en het woord meer meester was, dan ooit een
wereldlijk ridder zijn zwaard of lans; eindelijk Simon Rodriguez
uit Azevedo in Portugal, een sombere dweper, die het denkbeeld eener

geestelijke ridderschap met ontzaggelijke vreugde aangreep.

(1) Sommi e levensbeschrijvers (en wel zeer jesuîtiesch-gezinde) verhalen de zaak
eenigszins en ers. Volgens hen was de bekeering van~)tavrer het gevol van een
artij billard. Toen lgnatius namelijk op zekeren dag bij Xavier was, noo igde deze
liem uit een partij billard met hem te spelen. Loyola weigerde eerst; toen zijn vriend
echter nog aanhield, nam hij het aan onder voorwaarde, dat degeen die verliezen
zou, een gansche maand alles doen zou wat de ander hem zou voorschrijven. Xavier
nam dit aan, daar hij een oed speler was; hij verloor echter, en nu hield Loyola
gedurende die vier weken zu k een aangrijpenden cursus 11'! zijn »geestelijke oefenin‘
gen” met hem, -- hij vastte o. a. zes dagen met hem en bezorgde hem daardoor visi
oenen —, dat de vroeger zoo trotsche man "oortaan een buigzaam riet in de handen
van Loyola werd.
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Dat waren de zes medehelpers, — vier Spanjaarden, een Portugees
en een Savoyer, — die Loyola voor de uitvoering van zijn bovengenoemde
plannen uitkoos, en het bleek al zeer spoedig, dat zijn keus niet ver
standiger had kunnen zijn. — Hierin echter ligt voor ons althans het
bewijs , dat
lang niet meer de half waanzinnige zelfpijniger van Manrcse
was. Hij moet aandeweg, gewaarschuwd door de verschillende ervarin
gen die hij opdeed en gescherpt door de kennis die hij vergaderde,
vrij wat andere geworden zijn. De energie en den ijzeren wil van vroeger
bezat hij nog altijd. Ook zijn geestdrift was nog in het minst niet he
koeld. Maar daarentegen begon met de veertig jaren tevens zijn verstand
te werken, en dat kwam, hoewel onder zwaren strijd en inspanning,
niet lang daarna tot een trap van rjpheid, die men vroeger voor on
mogelijk gehouden zou hebben.
Om nu op die zes uitgelezen medehelpers terug te komen, zij vormden
de kern en den stam van dat grootsche genootschap, dat zich onder den
naam van Jesu'íten in ongeloofelijk korten tijd over alle deelen der wereld
verbreidde en tot op onzen tijd den geduchtsten invloed op de menschheid
gehad heeft. Zij waren dus met hun meester samen de eerste zeven
esuiten , ofschoon die naam eerst een paar jaar later aangenomen
werd. En zoo zou juist de hoogeschool van Parjs, welke later de ergste
vijandin van haar stellingen was, de geboorteplaats dezer orde worden, —
diezelfde stad en universiteit Parjs, van waar sedert eeuwen de geest der
vrjheid en der verlichting was uitgestroomd.
Aanvankelijk echter trad het nieuwe genootschap zeer bescheiden op ,
zoo bescheiden , dat slechts weinige Parjzenaars iets van zijn bestaan
vermoedden. Wel is waar, I natius bepaalde voor zich en zijn mede
standers een gelijkvormige klee ing; maar, door ondervinding wijs ge
worden , eene die vrij wat minder in ’t oog liep dan de vroegere. Ze
kleedden zich eenvoudig in een nauwe zwarte jas , die tot op de enkels
afhing, en op het hoofd droegen ze een zwarten breedgeranden hoed in
den trant van de Spaansche »sombreros” (hoeden). Voortsdroegen ze zwartlederen schoenen, en van barrevoetsgaan was geen sprake meer. Trou
wens men moet zich nog niet voorstellen, dat de zeven verbondenen
»een gesloten genootschap met vaste statuten” vormden. Ze leefden
slechts »broederlijk" met elkaar en verbonden zich, om voor de toekomst
gemeenschappelijk »als geestelijke ridders Christi”, d. i. »als zendelingen
voor het Roomsch-kathoheke geloof” te werken.
Voor deze verbintenis echter vergenoegde Ignatius zich geenszins
met een gewone belofte, een gewonen handslag of zoo iets. Hij ver
langde, opdat geen hunner er ooit weêr aan zou kunnen denken in de
wereld terug te keeren, een formeele gelofte, een formeelen
eed , en dien eed nam hij hun op de meest plechtige wijze af.
Ze kwamen namelijk alle zeven op Maria-Hemelvaart (den 15 Aug.
1534) met het aanbreken van den dag bijeen in de voorstad St. Jacques,
bestegen van daar uit de hoogten van den Montmartre en begaven zich
daar in de onderaardsche kapel, waarin vóór eeuwen Dionysins de Areo
pagiet gezegd werd onthoofd te zijn. Dat was een donkere, sombere uit
aving, van plompe en ruwe bouworde , met naakte, zwarte en van

vochtigheid druipende muren , waar van bloemen of goud of edelgesteeuten
of eenige andere kerkelijke versiering geen spoor te vinden was. Integen‘
deel, alles zag er somber, treurig, kaal en akelig uit, en daar er

Loyola’s omzwervingen en de zeven eerste Jesuïten.

21

van buiten bijna geen lucht kon indringen, verspreidden de aangestoken
kaarsen slechts een vaal, karig licht, waarbij de kapel er nog naar

geestiger uitzag dan ze reeds was.

Den naarsten indruk echter maakte

een p omp steenen altaar, waar achter een oud grof standbeeld zich ver
hief, dat in de uitgestrekte hand een afgeslagen hoofd hield, dat van
den heiligen Dionysius (St. Dénis).
Voor dit altaar nu knielden de zeven mannen neder en prevelden
zachtkens hun ebeden. Daarop verhief zich een van hen, Le Fèvre ,
de eenige die e priesterwijding verkregen had , en las een plechtige
mis, waarna hij het heilige Avondmaal toediende. Zoodra dit afge
loopen was,
Loyola voor het altaar staan, en zwoer op het Evan
gelie, voortaan slechts een leven van armoede, kuischheid en gehoor
zaamheid te zullen leiden. Hij zwoer verder, voor altijd en eeuwig alleen
voor de zaak van God , de heilige Maria en haar zoon Jesus, als een
echt geestelijk ridder, te zullen strijden, en voor de verdediging der heilige
Roomsche kerk en haar opperhoofd den paus, gelijk voor de uitbreiding
van het ware geloof onder de ongeloovigen, zijn leven te zullen stellen.—
»Ad majorem dei gloriam’ (»ter meerder eere Gods”) riep hij,
toen
zijn eed had afgelegd, en zijn wild gloeiend oog schoot daarbij
bliksems uit het loodkleurige, magere gelaat! Na hem zwoeren de zes
anderen denzelfden eed en ieder riep aan het eind: »ad majorem dei
gloriam !”
Na dezen eed verlieten ze echter de kapel nog niet, maar ze bleven
er, onder het prevelen van gebeden , tot den laten avond , zonder een
hete broods of een droppel water over hun lip en te laten komen. En
toen ze nu eindelijk van hun knielende hou ing opstonden, teekende
Ignatius met krijt drie groote letters op het altaar. Die drie letters waren

J.

H. S.

»Wat beteekenen die drie letters?” vroegen de anderen. »Ze beteeke
nen,” antwoordde Ignatius op plechtigen toon: »Jesus H ominum
Salvator” (»Jesus de Heiland der menschen”), en ze zullen voortaan
de lens onzer stichting zijn.”
En inderdaad, die drie woorden bleven de lens van het genootschap,
(of het »gezelschap” , zooals het gewoonlijk genoemd wordt) en de be

teekenis er van was, dat de leden »dienstknechten van den Zaligmaker
Jesus” wilden zijn.

DERDE HOOFDSTUK.

Loyola te Rome.

Het begin van het »Gezelschap van Jesus” kent de lezer nu.
Maar het was geenszins het doel van Loyola en zijn medestanders, om
dadelijk, nadat ze dien eed hadden afgelegd, zich op te maken en met
de bekeering der heidenen en andere ongeloovigen te beginnen. Voor
loopig bleven ze, opdat de geordende geestelijkheid hun geen hinder
palen in den weg zou leggen, nog zóó lang te Parijs, totdat ieder van
en zijn theologische studiën zou hebben voltooid en tot priester zijn
g=zfwijd. Dit oede plan moest I atius echter weldra weêr opgeven.
ant uit blijdschap over het goe e vorderen van zijn streven kastijdde
hij zich zelf weêr even geweldig als vroeger te Manrese. Zijn gezondheid
werd daardoor zóó verzwakt, dat de geneesheeren verklaarden , dat hij,
om weêr te genezen, noodzakelijk voor een geruimen tijd een warmer
climaat, hetzij het zuiden van Frankrijk of Spanje, bezoeken moest.
‚ Hij koos het laatste , niet zoozeer uit gehechtheid aan zijn vaderland ,

als wel om voor zijn twee medestanders Laynez en Salmeron eenige familie
aangelegenheden te regelen, waarvoor ze anders zelf naar Spanje hadden
moeten reizen. Zulk een terugkeer toch van Laynez en Salmeron naar hun
bloedverwanten , om met hen geldzaken af te rekenen, wilde hij tot
elken prjs vermijden, en wel eenvoudig hierom, omdat het te vreezen
stond, dat die‘ bloedverwanten hun streven naar de geestelijke ridder
schap en hun zendelings-geestdriﬂ: zouden kunnen doen bekoelen.
Derhalve vertrok hij in de lente van 1535 , na een verblijf van
zeven jaren, van Parijs, echter niet dan nadat hij voor de instandhou
ding der broederschap de noodige voorzorgen getroffen had. Hiertoe
benoemde hij Le Fèvre, als na hem den oudste, tot tijdelijk opperhoofd.
Bovendien werd afgesproken, dat het zestal op het einde van Januari
1537 Parijs verlaten zou, om te Venetië met Loyola samentekomen. In
dat jaar toch moesten de theologische studiën volbracht zijn. Dan zou
aanstonds de geestelijke ridderschap in werking treden en men voor alle
dingen met de bekeering der ongeloovigen in Palaestina, waarheen men
van Venetië uit het best komen kon, beginnen.
Ignatius reisde over Azpeitia en Loyola en werd door zijn bloed
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verwanten en huisgenooten zeer eervol ontvangen. Nog meer vereerde
het volk hem , dat hij door zijn vurige boet- en zedepreêken wist te
boeien. Daarbij moest het wel een diepen indruk op den gemeenen man
maken, dat hij zijn intrek niet op het voorvaderlijke slot nam , maar
in het gasthuis van Azpeitia, en dat hij zelfs zijn brood aan de deuren
bedelde, terwijl toch aan de tafel zijner huisgenooten de kostbaarste
spijzen ter zijner beschikking stonden. Zoo ging er een groote roep door
de gansche streek van hem uit, en tevens ging het met zijn gezondheid
ook zichtbaar vooruit.
Ondertusschen echter vlogen de anderhalf jaren die hij in ’t geheel
in Spanje kon doorbrengen, in een ommezien voorbij, en de tijd dien
hij voor de samenkomst in Venetië vastgesteld had , stond, eer hij er
aan dacht, voor de deur. Derhalve bracht hij de zaken die
voor
Laynez en Salmeron te regelen had, ten spoedigste, maar toch met groote
behendigheid , in orde, en ging daarop, in den herfst van 1536, naar
Valencia, van waar hij zich naar Genua inseheepte. Van hier trok hij te
voet, alweder onder allerlei avonturen en gevaren, naar Venetië ‚ en

werkelijk kwamen daar ook zijn medestanders den 811 Januari 1537 aan.
Allen hadden, gelijk we weten, het plan, om van daar naar Jeru
salem over te steken, ten einde alle Turken in Christenen te veranderen.

Ze waren verscheiden weken vroeger dan afgesproken was, van Parjs
vertrokken , omdat er een oorlog tusschen Spanje en Frankrijk voor de
deur stond, die het reizen onmogelijk gemaakt zou hebben, en men kan
begrjpen, hoe verheugd Ignatius over hun gelukkige aankomst was.
Bovendien kwamen ze , — en dit verheugde hem nog meer, — nog met
drie nieuwe leden, namelijk Claude Lejay uit het bisdom Genève,
Johannes Cordure uit de stad Embrun, en Pasquier Brouet
uit het bisdom Amiens. Alle drie waren jonge en zeer knappe theologen,
die Le Fèvre voor het gezelschap aangeworven had.
Het gezelschap der »geestelijke ridders” bedroeg dus reeds tien personen ,
of eigenlijk weldra dertien. Want ook Ignatius had het geluk, tijdens
zijn verblijf te Venetië nog drie nieuwe leden te winnen. Deze waren
de beide broeders Stephanus en Jacobi Eguia, twee Navarrezen
van zeer goede geboorte en opvoeding, benevens Jakob H'osez uit
Malaga, een zeer schrander man en tevens gezworen vijand van alle
ketterj. Maar helaas! dat wil zeggen tot grooten spijt van zijn mede
leden, stierf deze Hosez reeds weinig tijd daarna.
Daar nu echter voor het oogenblik, midden in den winter, aan de
afreis naar Palaestina niet te denken viel, verdeelde Ignatius zijn vrien
den in de twee gasthuizen, dat der »Ongeneesbaren” en dat van »St.
Johannes en Paulus”, en daar wijdden ze zich aan de ziekenverpleging
op zoo uitnemende wijze , dat weldra hun roem door gansch Venetië en
veel verder verspreid werd. Ze wijdden namelijk hun zorg bij voorkeur
aan melaatschen en in ’t algemeen zulke zieken, die geen gewoon oppas
ser, zelfs niet voor grof loon, wilde verplegen, en ontzagen zich niet ,
op het gevaar af mede aangetast te worden, om de walgelijkste ge
zwellen te reinigen, ja zelfs, als het noodig was , met den mond uit te
zuigen. Ja, ze namen menigen gevaarlijken en aanstekelijken kranke,
dien men als ongeneeslijk uit het lazareth wilde zetten, in hun eigen
bed o en oﬂerden zich derhalve kennelijk voor het welzijn der lijdende
mensc heid op! Wat wonder derhalve, dat het volk letterlijk met hen
dweepte ?
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Maar bijna ware het verblijf in Venetië weer noodlottig voor Ignatius
geweest. Zijn vurige ijver vergenoegde zich namelijk niet met de ver
pleging van zieken, maar hij hield zich ook tusschentijds met het prediken
op. Het volk liep bij massa’s samen als hij op het marktplein of eenige
andere openbare plaats optrad, om boete en heiligmaking te prediken.
Doch die groote opgang ergerde de geestelijkheid van Venetië niet weinig
en ze verbreiddcn onder-de-hand het gerucht, dat Ignatius een ketter
was, die reeds uit Spanje en Frankrijk had moeten vluchten en nu ook
Italië met het gif zijner leer besmetten wilde. Ja, hiermede niet tevre
den, brachtten ze hem bij de rechtbank der Inquisitie aan, en het stond

te vreezen, dat hij, evenals vroeger te Alcala en Salamanca, gevangen
gezet zou worden.
In dat gevaar bewees Loyola echter, dat zijn verstand, gelijk ik
boven zeide, nu werkelijk tot rijpheid gekomen was. Hij wist zich door
vleierij in den invloedrijken Johannes Peter Caraffa, aartsbisschop van
Theate, een hoogen beschermheer te verschaffen. Deze wist aan het ou
derzoek zulk een gunstige wending te geven, dat de pauselijke nun
tius, Hieronymus Veralli, ten gunste van den aangeklaagde besliste.
Op deze wijs redde Ignatius zich ditmaal uit den nood; maar hij leerde
er op nieuw uit, dat men, om veilig te mogen prediken. als priester
gewijd moest zijn, en hij besloot aanstonds van de hooge gunst van
Caraifa en Veralli partij te trekken, om dit te verkrijgen. Daar hij
namelijk, — en nog meer anderen zijner medestanders waren in het
zelfde recht
geen
geval, de
— wijding
zijn theologische
te verlangen.
studiën
Maar
niet
de voltooid
paus konhad,
hemhad
uit al
lerhoogste gunst de toestemming daartoe geven.
Om die gunst nu deelachtig te worden, zond hij, — in het voorjaar
van 1537, — de drie uitstekendsten van zijn genootschap, Xavier.
Laynez en Faber, met aanbevelingsbrieven van Caraffa en Veralli voor
zien, naar Rome. Dit gezantschap vond ook werkelijk het gunstigste
gehoor bij Paulus III, den toenmaligen paus. Nadat ze het plan der
broederschap, »ter bekeering der Turken naar Palaestina te
trekken,” hadden uiteengezet, verkregen ze niet alleen de gewenschte

vergunning tot de priesterwijding voor al hun leden die nog geen priester
waren, maar ook den pauselijken zegen en een geschenk van zestig
ducaten, »als bijdrage tot het reisgeld naar Jerusalem.” Dat was bijna
meer dan ze hadden kunnen verwachten, en Ignatius vatte het voor
nemen op, voortaan op het punt der »begunstigers” bijzonder de aan
dacht te vestigen. In de eerste plaats echter maakte hij van de verkregen
vergunning gebruik, en liet zich aanstonds met de zijnen door den bis
schop van Arba de priesterwijding toedienen.
Met de lente zou, volgens hun vroegere afspraak, door Loyola en
zijn vrienden de reis over zee naar Jerusalem aanvaard worden. Maar
de pas uitgebroken oorlog der republiek Venetië met de Ottomanische
Forte stremde alle verkeer met het Heilige Land, en men moest dus
wel noodwendig van de voorgenomen reis, althans voorloopig, afzien.
Maar wat dan nu te doen? Werkeloos en bedelend blijven rusten? Of
voortgaan zich aan den hospitaaldienst te Venetië te wijden, zooals ze
nu sedert maanden gedaan hadden? Neen, dat zou toch een al te enge
werkkring zijn voor mannen als zij, en bovendien hadden ze nu immers
de zoo lang gewenschte priesterwijding ontvangen, die hun het recht
gaf, zich geheel en al aan het zielenheil der menschheid te wijden, —
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het recht om te prediken en door de prediking te bekeeren. Het zou
waarlijk zonde geweest zijn, als ze van dit recht geen gebruik gemaakt
hadden, en Ignatius besloot dus dadelijk met al zijn medestanders aan
het werk te gaan. Doch neen! niet dadelijk, maar eerst na een voor
bereiding van veertig dagen, met bidden en vasten en zelfkastijding
door ebracht.
aarop verdeelde Ignatius zijn gezelschap zoo, dat hij zelf met
Faber en La_vnez in Vicenzia zijn verblijf koos, terwijl Xavier en Sal
meron naar Monfelice zouden gaan. Voorts gingen Codure, Hosez en
de beide Eguia’s naar Treviso, Lejay en Rodriguez naar Bassano, en
Brouet benevens Bobadilla naar Verona. In die steden begonnen ze
aanstonds te prediken, en wel allen op hetzelfde uur en op één en
denzelfden dag. Ik zeg nprediken”, doch men moet niet meenen, dat
het een prediken in den gewonen zin was. Loyola en zijn medestanders
plaatsten zich op de een of andere open plaats, hetzij op den hoek eener
drukke straat, hetzij op een steen, een ton of iets dergelijks, zwaaiden
hun hoeden in de lucht en schreeuwden enkele woorden met zoo luiden
galm uit, dat de menschen onwillekeurig staan bleven. Als zich dan een
apende troep om hen heen gevormd had, dan ging het preêken los.
’ at bestond uit een vermanen tot boete en tot verachting der wereld,
benevens schilderingen van de voorrechten eens heiligen en de genietingen
van het paradijs voor de godzaligen, in overweldigende taal. Want
een zekere vurige en woeste welsprekendheid en gloeiende geestdrift
kenmerkten al deze redenaars. Daarentegen moeten hun voordrachten
ook iets belachelijks gehad hebben, daar ze geen van allen veel van het
Italiaansch verstonden , en latijnsche , spaansche, fransche en italiaan
sche woorden en volzinnen bont dooréén mengden. Niettegenstaande dat
was hun optreden niet zonder uitwerking, en zelfs de ergste spotters zag
men soms , als ze een tijdlang geluisterd hadden, wederkeeren slaande
op hum1e borsten. Maar dat was niet zoozeer de uitwerking van hun
woorden , die meestal alle helderheid en samenhang misten, als wel van
hun bewegingen en gebarenspel, van hun phantastisch uiterlijk, en tegelijk
ook van den kennelijken ernst, die uit hun geheele wezen sprak.

Zoo handelden Ignatius en de zijnen een half jaar lang en wel,
g)elijk ik reeds zeide, met een opgang, waarop ze trotsch mochten zijn.
och tijdens deze predikperiode deden ze allen de bittere ervaring op,
dat het gif der ketterij reeds veel dieper in de harten der menschen
ingedrongen was, dan oppervlakkig beschouwd het geval scheen te zijn.
Hierover diep geschokt, vroeg Loyola wederom, evenals weleerteParijs,
op welke wijze aan deze hoofdkwaal paal en perk gesteld zou kunnen
worden.

»De Roomsche kerk, het pausdom en de paus zelf,” — zoo

sprak hij tot zich zelf, — »zijn in het grootste gevaar, en het gansche
gebouw van den bestaanden godsdienst moet inéénstorten, wanneer er
geen nieuwe steunpilaren worden aangebracht in plaats van de oude, die
allen vergaan en vermolmd zijn.”
Steeds die er dacht hij over dit onderwerp na, en besprak het steeds
ijveriger met e verstandigsten en geleerdsten van zijn vrienden, vooral
met Jacob Laynez, totdat eindelijk het besluit tot rijpheid kwam, zich
geheel enal ter beschikking van den paus te stellen ter ver’
dediging van het pausdom. Dienten evolge worden, in het najaar
van 1537, de gezamenlijke broeders naar ëicenzia samengeroepen tot een
algemeene beraadslaging, en op die vergadering zette Loyola hun zijn
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nieuwe plan met een buitengemeene overredingskracht uiteen.

De reis

naar Palaestina, zoo riep hij hun toe, zou zeker een recht verdienstelijk

werk zijn , en ze moesten ook dat doel, het doel waartoe ze zich ver
bonden hadden, nooit uit het oog verliezen. Maar no vèrdienstelijker
was het, het pausdom, of, gelijk hij het noemde, het ‚hristendom zelf,
uit de klauwen des ketterdoms te redden, en dit doel, tot welks najaging
ze zich op den Montmartre insgelijks bij eede verbonden hadden, ging
op ’t oogenblik voor alle andere. Waarom had de Voorzienigheid juist
thans den oorlog tusschen de Turken en Venetianen doen ontstaan?
Zeker nergens anders om, dan om hen van de reis naar Palaestina af
te houden, daar ze tot iets grootschers bestemd waren.

»Laat ons dus," —

zoo besloot Ignatius zijn geestdriftvolle toespraak, —- »laat ons onze
diensten den Heiligen Vader aanbieden, en zeggen we hem, dat we
besloten zijn, een groot heir van geestelijke ridders bijeen te brengen ,
wier gansche zijn en denken slechts hierop gericht zal zijn, om alle
vijanden van Rome onder de banier der Zaligmakers te vernietigen.”
Deze woorden zetten de gemoederen in vuur en vlam en allen ver
klaarden aanstonds, dat ze Loyola‘s voorstel ten volle aannamen. Ze
geraakten in de hoogste geestdrift op zijn denkbeeld van een »phalanx
Jesu” (een Jesus-keurbende) te vormen, zooals de geboren rídderlgnatius
zich uitdrukte. ‘En aanstonds werd het besluit opgevat, dat Loyola zelf
met Faber en Laynez naar Rome zouden gaan, om hun opwachting bij
den paus te maken. De overigen namen op zich, overal door Italië rond
te reizen, om zooveel medestrijders aan te werven als mogelijk zou zijn,
opdat het aantal waarover de paus zou kunnen beschikken, inderdaad
aanzienlijk mocht worden.
Van dit oogenblik af aan treedt de zaak van Ignatius en de zijnen
een geheel nieuw tijdvak in. Het wordt thans niet meer een klein
»zendelinggenootschap”, zooals vroeger, maar een groot genootschap met
een bepaald programma en bepaalde statuten. Met andere woorden,
het werd thans een nieuwe Orde, die onder den naam van

»Keurbende van Jesus” zou optreden. Loyola echter, nadat
hij met zijn twee metgezellen , in October, te Rome aangekomen was ,
wachtte zich voorloopig wel de benaming »Orde” op zijn genootschap
toe te passen. Hij wist te goed, dat men op het Vatikaan met al die
’ Orden niet veel op had, wegens haar volslagen nutteloosheid. Daaren
tegen was hij er vooral op uit, om zich, overeenkomstig den te Venetië
aangeleerden grondregel, begunstigers en wel begunstigers van allerlei
soort te verwerven, ten einde door hen, al was het dan ook langs om
wegen, zijn doel des te zekerder te bereiken.
Onder deze begunstigers noem ik in de eerste plaats een oud bekende
van hem, den beroemden Parijzer professor en doctor in de theologie ,
pater Orti. z. Deze bevond zich toen met een zending van keizer KarelV
te
wasRome
het dieenIgnatius
speelde aan
eenepaus
belangrijke
Paulus IIIrolvoorstelde.
aan het pauselijke
De paus nam
hof. diens
aanbod om »een gezelschap van Jesus ter bestrijding der ketters te
vormen”, met groots bereidwilligheid aan, en vergunde Loyola zelf in
alle kerken te Rome te prediken, terwijl hij aan Le Fèvre en Laynez
twee theologische leerstoelen in het collegie Della Sapienzia aanbood. De
baan ‘was dus gebroken , of althans het eerste begin gemaakt.
Door tusschenkomst van Ortiz maakte Loyola ook kennis met de
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beide_kardinalen Gaspar Contarini en Vincentius Caraffa, twee .
zeer scherpzinnige, schoon dan ook niet bijzonder heilige mannen. Beiden
werden met het denkbeeld der »Compagnie van Jesus” zeer ingeno
men; maar ze meenden dat er voor alle din en meer helderheid in
het plan moest komen en bepaalde statuten voor et genootschap moesten
ontworpen worden, daar men eerst als men nauwkeurig wist wat men
wilde, in staat zou zijn iets degelijks tot stand te brengen.

»Vooral

mag,” — zoo spraken ze verder, — »het nieuwe genootschap geen naäping
van een van de vele reeds bestaande orden wezen; maar er moet iets

gesticht worden, zooals er nog nooit geweest is, welks nut voor het
pausdom onmiskenbaar is.” Anders toch ware het der moeite niet waard,
de erkenning van het genootschap door den paus door te drijven.
Tengevolge van deze aanwijzingen riep Loyola aanstonds al zijn
medestanders, ook de nieuw aangeworvenen, naar Rome samen , om met
hen over de te ontwerpen statuten te beraadslagen. Ze kwamen natuur
lijk ook weldra op en waren in het begin van 1538 te Rome bijeen.
Doch er verliepen maanden en zelfs vele maanden, eer ze met de zaak
gereed waren, niettegenstaande er nu reeds een aantal leden waren, die
in scherpzinnigheid en verstand met iedereen konden wedijveren. Ja ,

misschien was het hun niet in die mate gelukt, wanneer niet ook nog
hooger geplaatste mannen, als vooral doctor Ortiz en de beide reeds
genoemde kardinalen medegeholpen hadden. Men kan derhalve nooit be
weren, dat de stellingen van het Jesuïtisme, zooals het zich verder
ontwikkelde, allen of zelfs maar voor het grootste deel van I natius
van Loyola afstammen. Het gronddenkbeeld , de gedachte een »p alanx
Jesu” op te richten, behoort hem en hem alléén, toe; maar bij de
uitwerking van deze gedachte werkten nog een aantal andere krachten
en schrandere koppen mede. Jammer maar, dat er in dien tijd nog
geen stenographie was, want dan zouden ons die lange en ernstige be
raadslagingen zeker woordelijk bewaard zijn gebleven, zoodat we nauw
keurig zouden weten wat en hoeveel van de vastgestelde statuten en
besluiten aan ieder der medewerkers toegeschreven moest worden. Ofschoon
echter de statuten, — gelijk door iedereen en zelfs de ijverigste Jesnïten
vrienden erkend worden moet, — geenszins uitsluitend Loyola’s werk
zijn, moet men aan de andere zijde ook niet vergeten, dat Loyola steeds
de ziel der beraadslagingen bleef, en dat de vele hindernissen, die aan
de stichting der orde in den weg stonden, alleen door zijn vurigen ijver
en zijn onbedwingbare wilskracht overwonnen zijn geworden.
Men kan zich namelijk wel denken, dat Loyola en zijn medestan
ders, reeds door hun kleeding, en nog meer door de wijze, waarop ze
tot de schare spraken, groot opzien te Rome verwekten en in korten
tijd een zekere beroemdheid bij een groot deel der inwoners verkregen.
Reeds dit was genoeg om den nijd der andere geestelijken gaande te
maken, vooral der lagere geestelijkheid. Dezen beklaagden zich, terecht
of ten onrechte, dat de nieuwbakken »zwartrokken”, — zooals ze in

Rome genoemd werden, — hun onder de duiven schoten. Nog‘ woedender
waren de monniken, en toen het meer en meer bekend werd, dat het
Ignatius’ plan was, een nieuwe orde te stichten, kende hun toorn geen
grenzen meer. »Wat?” — riepen ze, en vooral de Augustijners en
ominicaners, die tot nog toe gewoon waren, de beste beten als hun
recht te beschouwen, — »wat? ons deel is door die ongelukkige Hervor
ming en de verlichting, die overal doorgedrongen is, toch reeds vrij wat
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schraler geworden, en nu willen een handvol schooiers ons nog het mager
overschot uit den mond komen nemen? Neen — dat zal hun niet ge
lukken — al moesten we er alles aan wagen!”
Inderdaad togen deze monniken aanstonds aan het werk en lieten
alle mijnen springen, om Ignatius met de zijnen te gronde te richten.
Met name strooiden ze de beschuldiging uit, dat de Zwartrokken eigenlijk
eheime aanhangers van de »nieuwe leerstellingen” , dus van Luther en
de Hervormers waren , en zo vorderden de Inquisitie op, om tegen deze
evaarlijke zendelingen, die in Spanje reeds door leugen alleen aan de
handen van het gerecht ontsnapt waren, strenge maatregelen te nemen.
Dientengevolge werd er een streng onderzoek ingesteld en het scheelde
weinig of Ignatius ware gevangen genomen. Maar juist op dit punt,
op het punt der ketterij , was niemand reiner dan hij, en zoo viel het
hem natuurlijk niet moeielijk, zich van deze beschuldiging volledig te
zuiveren. Ja nog meer , hij wist ook door zijn rusteloozen ijver te be
werken, dat er den 18en Dec. 1538, een formeele uitspraak van het ge
recht viel, waarbij hem openlijke voldoening werd gegeven, op,eene
wijze , die voor zijn aanklagers zeer vernederend en voor hem zeer eer
vol was.
.
Van nu af aan steeg het aanzien van Ignatius met elken dag, en hij
haastte zich natuurlijk daarvan gebruik te maken tot het aanwinnen van
nieuwe begunstigers en aanhangers. Zoo won hij onder anderen Fran
ciscus Strada, een uitstekend geleerde: verder Pietro Codaci,
een oﬂicier van hoogen rang en bloedverwant des pauses , die zijn gan
sche zeer aanzienlijke vermogen ter beschikkin
van het gezelschap
stelde; eindelijk Q u i r i n o G a r z o n i, die aan gnatius een eigen huis
schonk bij St Trinita aan den voet van den Quirino, om er met zijn
medehelpers te wonen. Maar niet alleen onder de rijken en voorna‘
men zocht Loyola zich aanhangers te verwerven; hij legde zich ook hij
zonder op de gunst van den grooten hoop toe. Het was dan ook een
zijner hoofdregels, dien hij nooit uit het oog verloor, om de armen en
noodlijdenden door de milde gaven, die hij van de rijken ontving, te
ondersteunen. Dit deed hij vooral in den winter van 1538 op 1539, toen
er hongersnood en groote elende te Rome heerschten, en men kan dus
begrijpen, hoezeer de Zwartrokken door den gemeenen man vereerd werden.
Wanneer nu echter voornamen en geringen om strijd den lof van
Ignatius verkondigden, moest de paus dan niet steeds meer voor de orde

ewonnen worden ? Daarom was het Ignatius vooral te doen, en om de
zelfde reden, begon hij nu met de bekeering der Joden, waarvan er te

Rome zeer velen en daaronder zeer rijken waren. Weldra kon hij zich
beroemen, in dit opzicht
wat vorderingen te hebben gemaakt. Maar
door welke middelen! Onder anderen door een bepaling, die
den paus
had laten uitvaardigen , dat geen geneesheer bij het ziekbed van een Jood
mocht komen, of deze moest gebiecht hebben , m. a. w. tot het Chris
tendom zijn overgegaan. Ignatius zette allen Joden het mes op de keel,
zooals men het noemt, om ze te bckeeren, en
kunnen hier reeds uit
zien, van welken geest de Compagnie van Jesus bezield zou worden.
Het meest echter wist Ignatius zich hierdoor in de hoogte te wer
ken dat hij de dames te Home op zijn hand wist te krijgen, — en wel
vooral die klasse van dames, wier naam men in beschaafd gezelschap
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niet in den mond neemt. Toentertijd namelijk heerschte te Home, ge
lijk algemeen bekend en erkend is, een bijna grenzelooze losbandigheid,
en het scheen wel of de lichtekooien van gansch Italië naar die stad toe
gestroomd waren. Ieder die maar over een beetje geld te beschikken had,
geestelijke zoowel als leek, gehuwd of ongehuwd, oud of jong , hield er
een maîtresse op na , ja velen vergenoegden zich niet eens met twee of
drie. En er was zelfs geen sprake van , dat die losbandigheid zich bin
nen de wanden der huizen zou verbergen, maar de genoemde dames pa

radeerden dag en nacht door de straten. Ja, bij alle openbare gelegen
heden, en vooral in de kerken, waren zij het altijd, die haar halfnaakte
schoonheid op de voorste banken ten toon spreidden. Bovendien wemelde
het in de residentie van den stedehouder van Christus van die nog ver
achtelijker soort van vrouwelijke schepsels , die anders slechts in achter
hoeken wonen. Bij de verbazende menigte vreemdelingen , die jaarlijks
Rome bezochten, vonden duizende en nog eens duizende gevallen meisjes
er gelegenheid , haar jammerlijk beroep uit te oefenen.
Dat was nu zeker een groot schandaal; maar in andere groote ste

den ging het niet zediger toe, en te Rome zelf, sedert het de hoofdstad
der christenheid geworden was, waren er wel tijden geweest, dat het er
nog veel liederlijker toeging. Men zou dus ook thans van hoogerhand
de zaak wel door de vingers gezien hebben, — als er niet één omstan

digheid geweest ware, die de zaak ernstiger maakte.

ik bedoel de om

standigheid, dat Luther toentertijd de zuivering van het christendom pre
dikte, en dat al zijn aanhangers de hoofdstad der christenheid als met
den vinger nawezen. Ja men gaf haar in Duitschland algemeen den
naam van »de hoer van Babel” , dien Luther op haar toegepast had.
Zelfs in landen waar het roomsche geloof nog in vollen bloei was, vond

die benaming bij iedereen den levendigsten bijval. Dit moest derhalve an
ders worden , of het zou den paus en zijner heerschappij de grootste afbreuk doen. Paul III stelde daarom een commissie van kardinalen aan,
om middelen te beramen , ten einde het kwaad weg te nemen.
Die commissie kwam bijeen en hield maanden achtereen elke week eene
zitting.

Doch de bedoelde middelen werden niet gevonden.

Want de

eenige verstandige maatregel die voorgesteld werd , om namelijk al die
vrouwspersonen met geweld uit de stad te jagen, durfde men daarom
niet aannemen , omdat men dan een opstand van het gemeene volk te
vreezen had. De losbandigheid ging dus met haar schandalen voort en
de prelaten wisten weg noch raad. Toen trad Ignatius van Loyola op

het tooneel, en wat de kardinalen met al hun macht en invloed hadden
moeten opgeven, dat zette hij alleen door. Doch op welke wijze? Een
voudig door den invloed dien hij op het zinnelijke gemoed dier wezens
wist te oefenen!
In de eerste plaats zamelde hij bij de voornaamste dames van Rome
geld in , om een klooster voor bekeerde zondaressen op te richten. Daar
hij die dames tevens tot patronessen van het klooster benoemde, brachten
ze reeds uit ijdelheid groote sommen bijeen. Er werd derhalve zoo spoedig
mogelijk een geschikt gebouw gezocht, en nadat dit inwendig sierlijk en
uitlokkend ingericht was, met den schoonen naam van klooster »der
heilige i\Iartha” gedoopt. Een eigenlijk klooster echter zou het niet
worden, maar Ignatius bepaalde dat de bewoneressen steeds het recht
zouden behouden, het huis naar verkiezen weêr ‚te verlaten, als het er
haar niet aanstond. Om dezelfde reden hadden ze ook geene gelofte af
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te leggen en behoefden evenmin naar een kloosterregel televen. Kortom,
alle dwang was vermeden en daarentegen alles zoo aanlokkelijk mogelijk
gemaakt door het vooruitzicht op ‚een gemakkelijk leventje, zonder de be
zwaren van het werken.
Nadat Ignatius het nu eerst zoover gebracht had, ging hij niet alleen
in het openbaar , maar ook in stilte voor zijn nieuwe stichting aan het
werven. Spoedig had hij onder de armste en minst gezochte dier gevallen
meisjes eenige dozijnen gewonnen, die aanstonds den wijdschen titel van
»Congregatie van de genade der heilige Maagd” ontvingen. In onze
dagen zou men van een Asyl of toevluchtsoord voor gevallen meisjes ge
sproken hebben , en daardoor natuurlijk een zekeren tegenzin opgewekt
hebben om er in te gaan. Maar door de opname in de »Congregatie
van de genade der heilige Maagd in het klooster St. Martha" voelden de

meisjes zich vereerd in plaats van geschandvlekt, en ieder van haar hield
zich nu voor een soort van boetvaardige Magdalena.
Doch dat was slechts het begin. Zoodra het Martha-klooster nu maar
eenigszins bevolkt was, begon Loyola met zijne schoone boetelingen

groote processies te houden. Daarbij werd zulk een pracht ten toon
gespreid, dat gansch Rome op de been kwam , zoodra ‚hij zich met zijn
eigenaardig volkje op straat vertoonde. Vooruit ging steeds een troep
schoone kinderen, die met heerlijk riekende wierookvaten zwaaiden, of
een regen van bloemen over de gapende menigte uitstrooiden. Daarop
volgden drie reusachtige mannen, die ieder een nog reusachtiger vaandel
droegen. Op de eerste vaan prijkten, rijk met robijnen versierd , de drie
letters: J. H. 8., (Jesus Hominum Salvator); op de tweede het beeld
van de moeder Gods met het onderschrift: »Congregatie van de genade
der heilige Maagd"; op de derde eindelijk zag men de afbeelding eener
wonderschoone boetvaardige zondares , die door drie engelen met de mar
telaarskroon versierd werd. Op de vaandeldragers volgde Ignatius, om
ringd door zijn medestanders , allen in nauwsluitende tot op de enkels
afhangende zwarte jassen en met den zwarten hoed met breeden, maar
aan alle vier zijden ingebogen rand , zooals de Jesuiten dien tot heden
toe dragen. Achter Ignatius aan kwamen de boetelingen, d. w. z. de
bewoneressen van het St. Martha-klooster. Doch niet in een somber boet
gewaad, maar in witte nedeldoeksche kleeding, en sierlijk uitgedoscht
met bloemen in het haar en paarlsnoeren om den hals. De achterhoede
werd gevormd door jongere leden der Compagnie van Jesus, met den
rozenkrans in de hand en het gelaat ootmoedig ter aarde gekeerd. Allen

samen zongen het kerklied:

»Veni Creator Spiritus" (Kom Schep-,

per-Heilige geest), of eenige andere hymne.
Alzoo verscheen Loyola met zijn congregatie van de genade der heilige
Maagd op de straten van Rome , en voor elk kardinaals- aleis, alsmede
vooral voor elke woning der voorname patronessen, werd alt gehouden.
Hierdoor voelden de eersten zoowel als de laatsten zich uitermate vereerd.
Het gevolg was, dat de uitvinder van die processies van alle kanten in
zijn pogen gesteund werd. De zaak maakte hoe langer hoe meer opgang,
hoewel de verlichte Romeinen het natuurlijk niet aan spotternijen lieten
ontbreken. Ja sommige der schoone zondaressen werden in ernst van
geestdrift voor de zaak vervuld, en het klooster der heilige Martha werd
spoedig van boven tot onder vol. De naam van Ignatius echter klonk
door alle landen, want men zorgde er voor, dat overal heen de mare
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verspreid werd, dat hij alle lichtekooien van Rome tot vrome boetelingen
bekeerd had.
Wanneer men echter dit werk van Loyol‘a van nabij beschouwt, zal ‘
het heiligheidswaas spoedig verdwijnen, ja, men kan er kwalijk eenige
zedelijke waarde aan toezeggen. Want vooreerst werd niet dan een zeer
klein deel der tallooze lichtekooien van de stad in de congregatie opge
nomen. Immers het klooster der heilige Martha bevatte geen driehon
derd boetvaardige zondaressen , en de zoogenaamde bekeering van alle
dergelijke vrouwspersonen der stad ,beteekende op de gansche massa zoo
goed als niets.

Ten andere kon er van een werkelijke bekeering, van

een welgemeende beterschap , eigenlijk bij geen enkele dier kloosterlingen
van nieuwe soort sprake zijn. Het was slechts een vertoon van boet
vaardigheid , die nergens anders in bestond dan in het biechten der be
dreven zonde , waarop dan aanstonds de absolutie volgde.
Niettegenstaande dat bereikte Loyola met deze zaak twee zeer belang
rijke voordeelen. In de eerste plaats dit, dat de Heilige Vader hem
groote verplichting schuldig was. Want er werd de gansche wereld
rondgebazuind, dat de »losbandigheid van Rome in het klooster gegaan
was", en nu kon men de zware beschuldigingen van de aanhangers der
Hervorming over de liederlijkheid der hoogere geestelijkheid afwijzen. In
de tweede plaats dit, dat hij door het hooren van de biecht van zulk een
bende lichtekooien en maitressen achter een aantal geheimen kwam ,
die voor hem van het hoogste belang waren. Immers — hoe zou voort
aan een kardinaal of andere groote hem in zijn plannen durven dwars
boomen , als hij zich bewust ‘was, dat Loyola zeer waarschijnlijk volkomen
op de hoogte was van zijn liefdes-intrigues en andere uitspattingen met
deze of gene donna Olympia of Julia? Bovendien, dikwijls gebeurde het
dat de schoone zondaressen later uit het klooster St. Martha weêr in de
wereld terugkeerden. En dan had Loyola, haar biechtvader, door middel
van haar op allerlei wijzen een invloed, die kwalijk te berekenen is.

Men kan dus gerust zeggen, dat Loyola nooit in zijn leven een slimmer
zet deed, dan zich de liehtekooien van Rome aan te trekken.

En van

toen af zijn dan ook al zijn volgelingen en aanhangers er steeds op uit
geweest, om voor alle dingen de vrouw , gehuwd of ongehuwd, te
winnen.
Op deze wijze verkreeg Loyola vasten voet te Rome. Toen hij nu
meende genoeg begunstigers die invloed op den paus hadden, gewonnen
te hebben, zette hij zijn plan verder door. De statuten zijner orde waren
intusschèn klaar gekomen, en nu liet hij ze, in Aug. 1539, aan Zijne
Heiligheid, die zich toenmaals te Tibur ophield, voorleggen. Kardinaal
Contarini, die hem steeds zeer genegen was , diende hem hier als tus
schenpersoon. De paus droeg aan zijn Magister sacri palatii (hofmeester
van het heilige paleis), Pater Thomas Badia, (die echter later tot kardinaal
benoemd werd), op om het geschrift door te lezen. Toen Badia er echter
met grooten lof van sprak, nam hij het zelf ook in handen , en nadat

hij het zorgvuldig gelezen had , riep hij uit: »Digitus Dei hic est”
(»De vin er Gods is daarin").

Aanstonds liet hij, den 3 Sept. 1539,

Ignatius
zich ontbieden, prees hem uitermate , en verklaarde hem ,
dat de bekrachtiging van het nieuwe genootschap geen het minste be
zwaar opleverde.
Niemand blijder dan Loyola! Doch ongelukkig kwamen er nog weêr
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wolken opzetten. Toen hij er nu op aandrong, dat Zijne Heiligheid
de mondelinge erkenning der orde ook schriftelijk, — d. w. z. door een
pauselijke bulle, — bekrachtigen zou, rezen er bij het opperhoofd
der kerk toch nog eenige bezwaren op. »De zaak was toch al te
gewichtig,” — zoo meende de opperpriester thans, —‘ »dan dat hij
alleen op zijn eigen inzicht en doorzicht mocht afgaan. Ze moest eerst,
zooals bij alle belangrjke zaken der kerk gebruikelijk was, door een
commissie van kardinalen onderzocht worden.

Eerst als deze commissie

een gunstig advies had uitgebracht, kon hij als paus het laatste ja-woord
geven.” — Werkelijk benoemde hij ook aanstonds zulk eene commissie,
die uit drie van de aanzienlijkste ‘kardinalen bestond. Maar het was al
dadelijk een slecht voorteeken , dat een van deze drie de even geleerde
als rechtschapen en verstandige kardinaal Bartholomaeus Guidiccioni was.
Het was toch algemeen bekend, dat deze volstrekt geen voorstander was
van alle geestelijke orden.
Ignatius werd zeer bezorgd voor het lot van zijn statuten. En dat
er alle reden voor die bezor dheid bestond , dat bleek alras. Guidiccioni

verklaarde namelijk al dadelijk , dat het plan reeds hierom niet oedge
keurd mocht worden, omdat de vierde Lateraansche Synode van et jaar

1215 en de tweede Lyonsche van 1274 zich zeer bepaald tegen de op
richting van nieuwe orden verklaard hadden. Maar ook al bestond dit
kerkelijk verbod niet, waren er volgens hem nog andere redenen , die
de erkenning van het door Loyola op te richten gezelschap ontraadden.
Immers daardoor zou de nijd en afgunst der reeds bestaande orden op
ewekt worden en er bestond toch waarlijk reeds zooveel haat en twee

dracht in de kerk , dat men elke aanleiding tot nieuwe botsingen zoo
veel mogelijk moest vermijden. »Schaft liever,” — zoo eindigde de
kardinaal zijn rapport, »alle orden af, of beperkt althans haar overgroot
aantal. dan dat ge een vermeerdering van monniken in ’t leven roept,
die, gelijk we allen weten, tegenwoordig den ,"pauselijken stoel meer
schade dan voordeel aanbrengen.”
Zoo adviseerde kardinaal Guidiccioni, en zijn beide collega’s waren,
althans in den aanvang, geheel eenstemmig met hem. De eerzuchtige
Loyola werd er bijna wanhopig onder. Eindelijk echter , nadat hun te
genstand bijna anderhalf jaar geduurd had, slaagden Ignatius en zijn
vrienden er toch in, hen tot andere gedachten te brengen.

Ten slotte

veranderde zelfs kardinaal Guidiccioni van een tegenstander der orde in
haar ijverigsten voorstander. — En waaruit kwam nu die ommekeer in
hun inzicht voort? Eenig en alleen hieruit, dat de kardinalen tot de
overtuigingkwamen, dat het nieuwe genootschap een hefboom
zijn zou, waarmede het Roomsch-Catholicismus, dat door
de Hervorming zoo zwaar geschokt was, zich weêr zou
kunnen opheffen, een hefboom en steun voor den paus
en het pausdom, zoo als er tot nog toe niet eweest
waren.

Tot dit inzicht kwamen ze deels hierdoor, dat ze te statuten

der orde en de beginselen daarin neêrgelegd nogmaals nauwkeuriger
onderzochten, deels door de verduidelijkende bijvoegingen , waartoe Lo
yola en zijne vrienden zich lieten vinden.
Toen nu derhalve de commissie aan welke het onderzoek naar de
statuten van het genootschap opgedragen was , eindelijk een gunstig ad
vies uitbracht, waren alle bezwaren opgeheven. De paus maakte thans
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geene zwarigheid meer, om het nieuwe genootschap onder den naam
»Societas Jesu” , — »genootschap van Jesus,” C“) — plechtig tebe_
kmchtigen. Dit geschiedde door een afzonderlijke pauselijke bul van den
2711 Sept. 1540, die volgens gebruik naar den aanhef de bul »Regimini
militantis ecclesíae” genoemd wordt.

Op die wijze is de orde der Jesu'íten in ’t leven geroepen.
(‘H De meeste andere orden noemden zich naar haar stichter. Loyola echter wilde
van geen Loyoliten of lgnatianers weten , daar niet hij maar Jeans de bl"vende aan
voerder van zijn genootschap zijn zou. Om dezelfde reden had hij van en aanvang
al‘ het plan, zi'n qenootschap den naam van »Phalanx Jesn," of ook wel »Compagnia
di Giesu“ (in et atijn »Socretas Jesn“), te geven. En het was derhalve niet de paus
Paulus lil die dezen naam uitvond ‚maar alleen Loyola zelf.—-De benaming Josuïet
kwam overigens eerst na Loyola’s dood in gebruik , en wel, —volgensden beroemden
Etienne Pasquier, den advocaat der parijzer universiteit bij haar oneenigheden met de
Jesnîten-orde, tijdens de laatste helft der 16e eeuw, — het eerst te Parijs. Vree er noemden
de Jesnïten zich »Socii Jesn" (medestanders van J esus)gelijkhierbovenreeds me egedeeld is.
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De inrichting en het wetboek der nieuwe orde.

De lezer zal dus wel begeerig zijn om de statuten te leeren kennen
welke Loyola den paus voorlegde. Daarom laat ik ze woordelijk vertaald
hier volgen.
»Wie ,” — zoo vangt het merkwaardige geschrift aan‘, — »wie als
lid van ons gezelschap hetwelk we met den naam van Jesus aangeduid willen hebben , onder de banier des kruizes strijden en alleen God
den Heer, gelijk zijn plaatsvervanger op aarde , den roomschen paus ,
dienen wil, die moet, na de plechtigste gelofte der kuischheid afgelegd
te hebben , steeds indachtig blijven, dat hij voortaan tot een genootschap
behoort, dat eenig en alleen gesticht is met de bedoelin om de zielen
der menschen in de christelijke leer en in den christelijken wandel te
volmaken, desgelijks om door de openlijke prediking van het Woord
Gods , door geestelijke oefeningen en zelfkastijdingen ‚ door werken der
liefde, en in het bijzonder door het onderricht der jeugd en
de onderwijzing van hen, die nog geen rechte kennis van
het Christendom hebben, eindelijk door het afnemen der biecht en
door gepasten geestelijken troost — het ware geloof voort te planten.
» ij moet steeds God, of om duidelijker te zijn, de doeleinden van
onze stichting en onze orde, die alleen de weg tot God zijn,
voor oogen hebben en zijn beste krachten hieraan wijden,
om die doeleinden te bereiken. Daarentegen moet ieder zich
vergenoegen met die mate van genade die hem door den Heiligen Geest
verleend is, en niet in onverstand naijverig zijn op anderen die misschien
beter bedeeld zijn. Om echter des te beter hiertoe te geraken en om
die orde welke in elk welingericht genootschap noodig is, in stand te
houden, zal alleen de door ons uit ons midden te kiezen op-‘

perste of generaal het recht hebben te bepalen, waartoe
ieder gebruikt kan worden, en te beslissen voor wien
dit en voor wien een ander ambt of werk geschikt is.
»Verder zal deze opperste of generaal in overleg met zijn medeleden
de macht hebben voor het gezelschap bepaalde regelen of constitutiones
te ontwerpen, zooals hij ze ter bereiking van het voorgestelde doel der
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orde geschikt acht , doch nooit zonder dat hij zijn medeleden raadpleegt.
Bij belangrijke aanleidingen en wanneer het maatregelen van blijvenden

aard geldt , moet de generaal derhalve de gezamenlijke leden der orde of
althans het grootste gedeelte te samen roepen , en dan beslist de eenvou
dige meerderheid van stemmen. In minder belangrijke gevallen echter ,
en vooral wanneer er spoed vereischt wordt , is het volkomen genoeg ,

als slechts die medeleden , die dan ter verblijfplaatse des generaals aan
wezig zijn , mede geraadpleegd worden. Overigens ko mt de uitvoe
ring der bepalingen en dus de gansche bevelhebbersmacht
eenig en alleen aan den opperste en geen ander toe.
» Terder zij aan alle medeleden van ons gezelschap kond gedaan en
bekend gemaakt , en blijve zulks niet alleen aan de deuren hunner »pro
fessen-huizen”, maar ook in hunne harten , zoolang ze leven, met groote

letters geschreven, dat dit gansche gezelschap en diensvol
g ens allen en een ieg'elijk die tot hetzelve toetreden,
zich daarmede tot de stiptste gehoorzaamheid jegens on
zen allerheiligsten meester, den paus, gelijk jegens al zijn
opvolgers verbinden , en slechts in die gehoorzaamheid
v o or God in o en s trij de n. Ofschoon namelijk in het Evangelie ge
leerd wordt en et diensvolgens voor alle rechtgeloovigen vaststaat, dat
alle geloovige christenen aan den roomschen paus , als het zichtbare op

rhoofd der kerk en den stedehouder van Jesus Christus , gehoorzaam
h:id en onderdanigheid verschuldigd zijn , — houden wij ons toch , tot
nog meerdere verootmoediging dezer orde in het algemeen , gelijk ter vol
ledige geestelijke dooding van ieder afzonderlijk lid en ter openlijke af
zvvering

van onzen eigen wil , voor verplicht , o n s b o v end i e n n o g

d oor een bijzondere gehoorzaam heidsgelofte te binden.

»Deze belofte sluit in zich dat, wat ook de tege n woordige of
navolgende pausen ons bevelen zullen, — voor zoo ver het tot
heil der zielen en tot uitbreiding des geloofs strekt , — t o t w at v o o r z e n
dingen ze ons gebruiken willen , ze mogen ons dan naar de
Turken of naar andere ongeloo vigen, al ware het tot naar
Indië zenden , of ook naar de ketters, Lutheranen en af
vallig en , — dat
steeds , zonder eenig uitstel of eenige
verontschuldiging willen gehoorzamen.
»Dorhalve hebben al diegenen die van plan zijn tot onze gemeen
schap toe te treden , eer zij dezen last op de schouderen nemen, rijpelijk
en degelijk zich te bezinnen of hun zooveel geestelijke middelen ten
dienste staan , dat ze die hoogte met Gods hulp kunnen bereiken ; dat
wil zeggen , of de heilige geest die hen daartoe aanzet , hen met die
mate zijner genade begiftigd heeft , dat ze mogen hopen , door zijn bij
stand niet onder den grooten last hunner roeping te zullen bezwijken. Z ij n

ze echter eenmaal vast besloten onder de banier van ‘
Jesus Christus te dienen, dan moeten ze dag en nacht
de lendenen omgord houden en op elk uur van den dag
en den nacht bereid zijn de op zich genomen schuld
t e l o s s e n.
»Niemand van het gezelschap mag zich uit eerzucht zelf tot deze
of gene zending of verrichting aanbieden , en nog minder heeft een me
delid het recht met den roomschen stoel of eenige andere geestelijke
overheid , hetzij rechtstreeks of door tusschenkomst van anderen, zelfstan
dig in onderhandeling te treden. Daarvoor heeft alleen God , d. i. zijn
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stedehouder de paus , gelijk mede de generaal de: orde te zorgen. Van
hen moeten alle bevelen van dien aard uitgaan; doch wanneer een lid
der orde een opdracht ontvangen heeft mag hij in geen geval weigeren
die aanstonds uit te voeren. Daarentegen verbindt de generaal zich ook,
om nooit zonder de toestemming van het gezelschap over de een of andere
zending van groot belang met den paus te onderhandelen.
»Allen moeten een gelofte afleggen, zich in alle
punten welke de regelen der orde betreffen, naar de
uitspraak van den opperste van het gezelschap te
voegen en hem onbeperkte gehoorzaamheid te verlee
nen. Hij zelf echter belooft alleen zulke bevelen te zullen geven, die
hij ter bereiking van liet doel des gezelschaps geschikt acht. Ook zal
hij bij de uitoefening van zijn ambt steeds het voorbeeld van goedheid,
zachtmoedigheid en liefde door Christus en de apostelen Petrus en Paulus
gegeven voor oogen houden, en in dienzelfden geest moet hij ook al zijn
raadslieden en hoogere beambten instructies geven.
»In het bijzonder echter zal hij er voor zorgen dat het onderricht
der jeugd en de onderwijzing der onwetende volwassenen in de hoofd
stukken der christelijke leer, in de tien geboden en de overige beginselen,
met het oog op tijd en plaats alsmede op den persoon zelf, nooit verzuimd
worden. Dit is te nocdzakelijker, daar zonder een goeden grondslag des
geloofs geen ware stichting mogelijk is. Bovendien zou, wanneer de
generaal er niet ten strengste voor zorgde, te vreezen staan dat de een
of andere broeder der orde, — in den waan voor iets grooters geschikt
te zijn, en in de meening dat dit of dat land, dit of dat district voor
de mate zijner bekwaamheid veel te gering en onbeduidend is, — zich
aan het onderricht onttrekken zou, terwijl toch inderdaad, zoowel tot
opbouwing van den naaste als ook ter oefening in de werken van oot
moed en liefde en eindelijk ter bereiking van het ons voorgestelde doel,
niets dienstiger is dan juist dit onderricht. In een woord: de mede
leden van het gezelschap moeten ten onberekenbaren
voordeele der orde en ter voortdurende oefening in den
ootmoed, die nooit genoeg geprezen worden kan, den
opperste of generaal in alle punten en ten allen tijde
volgens de regelen: der orde gehoorzaam zijn, en in hem,
gelijk zulks betaamt, den vertegenwoordigden Christus,
den aanvoerder der hemelsche heirscharen vereeren.”
»Daar nu echter de ervaring leert dat er geen menschen zijn, die
een reiner, stichtelijker en voor den naaste aangenamer leven leiden ,
dan diegenen, welke van het gif der gierigheid het meest vrij zijn en het
dichtst staan bij de evangelische armoede; — daar we verder weten
dat de Heer Jesus Christus al zijn dienaren, als ze in dienst van het
Gods zijn, van zelf en uit eigen macht van al het noodige aan
spijs, drank en kleeding voorziet, —‘ zoo zullen alle medeleden van onze
orde de gelofte van eeuwige armoede aﬂeggen en daarbij verklaren dat
ze noch voor zich zelf d. i. voor hun eigen personen, noch ook gemeenschappelijk ter instandhouding en ten gebruike der orde zelf, eenige
gronden of bezittingen of zelfs de inkomsten daarvan zich zullen toe
eigenen, maar dat ze zich met datgene zullen vergenoegen wat hun
voor hun behoeften door anderen vrijwillig gegeven zal worden.
»Nochtans zal hun vrijgelaten blijven, op plaatsen
waar universiteiten gevestigd zijn, een of meer
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aan welke dan het aannemen

van goederen en bezittingen benevens andere‘ in
komsten of renten niet geweigerd mag worden,
opdat ze die ten bate en gebruike der studeeren
d e n b e s t e d e n. Het opzicht echter over zulke collegiën en de daaraan
studeerenden, gelijk mede het beheer ‘er over en over de inkomsten, blijft
eheel alleen aan den generaal en den door hem daarmede belasten broeder
der‘ orde voorbehouden en wel niet alleen wat betreft het aanstellen ,
ontslaan, terugroepen en uitsluiten der leeraren, bestuurders en studen
ten , maar ook de invoering der statuten , regelen en wetten, het onder
wijs der leerlingen, hun stichting, hun bestrafiíng, hun voeding en
kleeding, gelijk in het algemeen hun opvoeding, verzorging, leiding en
besturin
»Op die wijze wordt het best voorkomen dat de studeerenden de
genoemde goederen en inkomsten ooit misbruiken, en daarvan kan
trouwens nooit sprake zijn, daar het gezelschap zelf ze tot hun eigen
best en nut besteedt. Integendeel moeten de gezamenlijke renten van

het eigendom van de collegiën tot hun instandhouding en ter bestrijding
der kosten van opvoeding der kweekelingen besteed worden. Deze kweeke
lingen kunnen, zoodra ze in de wetenschappen den vereischten graad

behaald hebben, na zorgvuldige examineering in ons gezelschap opge
nomen worden en dan later zelf als leeraren werken.

»Alle medeleden der orde die tot priester gewijd zijn, hebben, al
genieten ze geenerlei kerkelijke inkomsten, nochtans den plicht om alle

kerkelijke ambtsverrichtmgen waar te nemen, en zijn ook gehouden
privatim, d. i. ieder voor zich, maar niet in gemeenschap (zooals de
monniken in de kloosters), de gebruikelijke gebeden der kerk waar te
nemen.
»Dat zijn de statuten, die wij onder den invloed van den heiligen
vader Paulus III voor onze orde ontworpen hebben en nu aan de goedkeuring
van den pauseli1ken stoel onderwerpen. Het is slechts een ontwerp in
hoofdtrekken , maar het kan diegenen die zich om ons doen en drijven
bekommeren, genoeg inlichten, en het zal diegenen, die later in onze

orde treden, tot richtsnoer dienen. Daar we nu overigens uit eigen
lange ervaring genoeg weten aan hoevele groote bezwaren een leven
als het onze onderworpen is, hebben we tevens goed evondente bepalen,
dat niemand tot medelid onzer orde aangenomen za worden, die niet
vooraf een nauwkeurige en zorgvuldige beproeving heeft doorgestaan.
Eerst dan als hij tot den dienst van Christus geschikt en in zijn wandel
en leer rein en zuiver bevonden is, zal hij tot den krijgsdienst van

Jesus toegelaten worden. Hij moge aan ons nederig begin zijne genade
schenken ter eere Gods, des Vaders, wien zij eer en heerlijkheid tot in

eeuwigheid. Amen.”
Zoo luidden de regelen der nieuwe orde, die door Paulus III den
2711 Sept. 1540 onder den titel van het Gezelschap van Jesus erkend
en bekrachtigd werd. Ze werd echter bekrachtigd met de bijbepaling,
dat het aantal harer leden tot zestig beperkt zou blijven.
Deze regelen of statuten waren echter slechts de grondslag,
slechts het begin der latere inrichting van de orde der Jesuïten.

Reeds in het volgende hoofdstuk zullen we zien dat d e eigenlijke
en belangrij ‘e’ regelen en wetten eerst later hier
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aan toegevoe d werden. Doch reeds in deze eerste statuten
of liever in dit
eine begin komen reeds bepalingen voor, welke de
nieuwe orde als iets geheel anders kenmerken, dan de vroegere orden.
Vooreerst komt hier bij de drie gewone geloften, die der armoede,
der kuiechheid en der gehoorzaamheid aan de hoofden, nog een vierde,
de gelofte der onbeperkte gehoorzaamheid aan den
pau s (»obedientia illimitata. erga Pontiﬁcem”). Diensvolgens moesten
de
leden strijders,
van het die
gezelschap
niets
anders
zijn dienst
dan van
een denilieiligen
le er van
geestelijke
zich geheel
en al
aan den
stoel wijdden.
Het tweede, niet minder belangrijke punt is dit, dat de nieuwe
orde volstrekt geen monnikenorde zijn wilde, ondanks
het aﬂeggen der genoemde gelofte. De monniken die tot nog toe be
stonden, ze mochten dan heeten hoe ze wilden, woonden »in kloosters"
bij elkaar en moesten daarbinnen een godgewijd leven van overpeinzing
leiden; de Jesuïten daarentegen moesten in de wereld leven en
niet in afzondering. Ze zouden wel is waar zoogenaamde Pro
feasenhuizen, d. i. tijdelijke verblijfplaatsen voor de »Protessi,” (de leden die
alle vier de geloften hadden afgelegd) bezitten, doch geen hunner mocht
er ons voor langeren tijd vast verblijf hebben, maar ieder moest ten allen
tij e bereid zijn op te breken en zich hier- of daarheen te begeven,
zich tot elk voorkomend doel laten afzenden. Hun taak was in geenen
deele x>een leven van overpeinzing te leiden," maar »onder de men
schen ten voordeele van den paus te werken, en wel
te werken, zoowel door missies onder veraf wonende

heidensche volken, als in het europeesche vaderland
tegen ketters en afvalligen.
Het derde hoofdpunt is dit, dat ze h et o n der w ij s als de
voornaamste taak

van hun leven beschouwden,

en

wel het wereldlijke onderwijs evenzeer als het gees
telij ke. Onder »wereldlijk onderwijs” wordt echter verstaan de opvoe
ding der jeugd, — en ook der volwassenen die nog achterlijk in kennis
Waren, — in den waren, d. i. den roomsch-katholieken godsdienst,

daar alleen op die wijze eenmaal een dam tegen de
ketterij opgeworpen kon worden. Het »geestelijk onderwijs"
daarentegen werd in de zoogenaamde No vitiaten gegeven. Daarin
werden slechts zulke jongelingen opgenomen, die zich voorbereiden wil

den om in de orde te treden. En natuurlijk worden zulke no vitii,
(leerlingen) geheel en al naar de bedoelin u der orde afgericht.
Om nu verder dit hoofddoel der or e, het onderricht, te kunnen

bereiken, wordt, — en dit kan als een vierde hoofdpunt gelden, —
de gelofte der armoede gewijzigd, of eigenlijk door een
kunstgreep eenvoudig vernietigd en omgekeerd.

De professi zelf zouden

namelijk wezenlijk arm zijn en volstrekt geen eigendom bezitten, maar
de collegiën en opvoedingshuizen hadden het recht te nemen wat men

hun schonk.

Die huizen en seminariën nu stonden geheel en al on

der het opzicht en de leiding van de leden der orde en den generaal,
en hoe meer men hun schonk des te liever werd het door de rectoren

en bestnurderen die de generaal had aangesteld, gezien.
Als het vijfde en laatste hoofdpunt wijs ik op de n buite n
'gemeen vasten inwendigen samenhang, dien men van
den beginne af aan daardoor aan de orde gaf, dat de‘ te kiezen opperste
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of generaal met bijna onbeperkte macht bekleed werd.

39

Wel is waar de

statuten zelf mocht hij, zonder den raad en de goedkeuring der andere
leden, niet veranderen of vernieuwen, maar in alle andere zaken moesten
" bevelen onvoorwaardelijk en zonder dat men het
recht had naar gronden te vragen, gehoorzaamd worden.
Hij mocht niet alleen ambten , opdrachten en instructies geven , maar

men moest hem eenvoudig als den plaatsvervanger
van Christus, »als den verlichamelijkten Jesus."
b eschouw en. Op die wijze moest de orde noodzakelijk een eenheid
en kracht verkrjgen als geen andere instelling en geen ander genoot
schap ter wereld. Want elk lid van het gezelschap van Jesus gaf met
zijn intrede allen eigen wil op, en werd voortaan niets anders
dan een werktuig ten dienste van de orde.
‘
Dat zijn de vijf hoofdpunten, door welke de statuten van de orde der
Jesu'íten zich vooral van de andere orden onderscheidden. En als men
die punten nader overweegt zal men niet anders dan zich verwonderen
kunnen over de buitengemeene slimheid die er in doorstraalt. Niet min
der duidelijk is het, dat het roonmche hof veel voordeel van de nieuwe
orde verwachten moest, vooral tegen den toenemenden voortgan der
hervorming. En het kan ons dus niet verwonderen, dat Paulus I I de
orde op het plechtigst erkende. Omgekeerd echter vindt men in die
statuten niet het geringste dat o de welvaart van het menschdom en
hare bevordering aangelegd is.
elfs het doel der zelfvolmaking, dat
toch anders bij godsdienstige enootschappen, al ware het maar in schijn,
vooropgesteld wordt, moest ier geheel en al achterstaun bij »de verde
' '
van de zaak des pausen.”
Bovendien kwam de nieuwe orde met de wetten der rede en der zede
lijkheid reeds daardoor in rechtstreeksche tegenspraak, dat ze als onver
mijdelijke voorwaarde voor de toetreding stelde een volledig opgeven van
persoonlijke wenschen en neigingen , van persoonlijk handelen en streven.
0 die wijze toch moesten alle zin voor huiselijkheid en vriendschap ,
a e ouder- en broederliefde , alle liefde tot eboortegrond en vaderland ,
alle begeerte naar kennis , gelijk alle schoon eids- en kunstgevoel‚‘ — in
één woord alle aderen van et hoogere leven des geestes verdroogd
worden om den riddergeest des geloofs in onverﬂauwden ijver en voort
durende gehoorzaamheid te bewaren.

VIJFDE HOOFDSTUK.

Ignatius vanäLoyola als ge\neraal der Jesuïten.

Het eerst wat de nieuwe orde te doen had, was een opperste of gene
raal te kiezen. Die keus viel met algemeene stemmen o Ignatius van
Loyola , den stichter der orde. Wel is waar bevonden zic ten tijde dat
de keuze geschiedde , buiten Loyola, nog maar vijf andere ledente Rome,
namelijk Lejay, Pasquier-Brouet, Laynez , Codure en Salmeron. Maar
toch kon men de keus eenstemmig noemen, daar de andere leden schrif
telijk hun stem op hem uitbrachten. Na eenige aarzeling nam Loyola de
hem opgedraäen waardigheid dan ook aan, en wel op Paaschdag van het
jaar 1541.
et moest voor zijn brandende eerzucht een buitengewone
voldoening zijn , dat hij het toch eindelijk door de ongehoordste volhar
ding zoo ver gebracht had. Maar het was aan den anderen kant zeer de
vraag, of hij met zijn kleine aantal maar een klein deel van alles

wat hij beloofd had zou kunnen tot stand brengen. Want de toestand
waarin het pausdom zich toen bevond, was bijzonder moeielijk.
Overal in de gansche christenheid was de reinheid van het katholieke
geloof totaal verdwenen , en in plaats van christelijken ijver en christe
lijke liefde was er volslagen onverschilligheid ingeslopen. De geestelijken
en priesters betoonden zich bijna allen door hun schaamtelooze levens
wijze hun ambt onwaardig en bovendien bezaten ze zoo weinig kennis
van de schrift, »dat ze niet eens geweten zouden hebben, of Melchisedek

een kok of een dansmeester geweest was”. Over de kloosters wil ik maar
niet spreken en allerminst over de kuischheid die er heerschte. Doch
verzwegen mag niet worden , dat te Rome zelf meer heidendom dan
christendom gevonden kon worden. En hoe gering de eerbied was die
de menschen zelfs voor het allerheiligste koesterden, Zblijkt hieruit, dat

men in sommige kerken een hond aan een ketting voor het hoogaltaar
had liggen, op at de hoogwaardige gereedschappen of de monstrans niet
gestolen zouden worden.
Evenals te Home, ja nog erger zag het er in de gansche wereld uit.
Spanje en de overige waalsche landen stikten in onwetendheid en traag
heid; Duitschland was door Luther, Frankrijk en de Nederlanden door

Calvijn, Zwitserland door Zwingli, Engeland door zijn eigen koning tot
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afval gebracht, en met elken dag nam het aantal ketters en ketterijen
toe. In de katholiek gebleven streken werden de gruwelijkste ontheili
gingen zonder schroom, je. zelfs met spot en hoon, bedreven. Ondeugende knapen ontzagen zich niet aan hun paarden gewijde hostiën onder

den haver voor te zetten , of bij hun drinkgelagen den geheiligden kelk
te laten rondgaan.

En wie trok zich thans het lot der zoo jammerlijk

gezonken kerk aan? Bijna niemand op de gansche wereld, en als er
een was, dan deed hij het niet met de noodige bekwaamheid.
Dit alles echter zou met het optreden der nieuwe orde anders wor
den , en met verbazing zag de wereld, hoe oneindig veel een klein ge
nootschap uitrichten kan, zoodra het door een ijzeren wil, die zijn doel
nooit uit het oog verliest, wordt geleid.
'
Zulk een ijzeren wil nu had Ignatius, en zelfs nu op zijn vijftigste
jaar in nog hoogere mate dan in den tijd, toen hij zijn verkeerd genezen
been nog eens het breken, om niet verminkt in de wereld te moeten
verschijnen. Dag en nacht had
niets voor oogen dan de zegepraal
van het rijk van Christus, zooalshij het pausdom noemde. Hij beschouwde
zich zelf zóózeer als %eheel en al aan den dienst van Jesus gewijd, dat
hij alle banden die em nog aan de wereld zouden kunnen binden,
vooral ook die van bloedverwantschap , verbrak. Toen er b. v. na een
lange tusschenruimte eindelijk eens brieven uit zijn geboorteland voor
hem gekomen waren, en de portier van het Professenhuis hem die in alle
opgewondenheid overhandigde, wierp hij ze met onverschillig gelaat in
het vuur zonder ze te lezen.
Diezelfde verbreking van alle persoonlijke betrekkingen eischte hij
echter ook van zijn medeleden, en vooral vorderde hij van hen, als
strijders van Christus , die onbeperkte blinde gehoorzaamheid die de
soldaat zijn oﬂicier schuldig is. Op dit unt was hij onverbiddelijk streng,
en
bekommerde zich daarbij niet et minst noch om den persoon ,
noch om de geboorte, noch om de kennis , het verstand of de bescha
ving van denbetrokkene. Zoo kon het hem invallen , een der geleerd
sten van het gezelschap op eenmaal voor kok te doen optreden. alleen
om hem in den ootmoed te oefenen. Een ander die zich misschien nog
iets op zijn adellijke geboorte liet voorstaan. beval hij de keuken of zelfs
de straat schoon te vegen.
Vooral was hij streng tegen al wat lediggang was. Een paar jon
gere broeders die aan de deur van het roomsche collegium nieuwsgierig
rondgekeken hadden, moesten een ganschen hoop steenen stuk voor stuk
naar de bovenste verdieping dragen , om hem den volgenden dag weder
naar beneden te slepen.
Het strengst echter betoonde
zich tegen dezulken ,’ die zich niet
oogenblikkelijk naar zijn bevelen voegden of zelfs maar lieten merken, dat
ze wel lust hadden die bevelen te beoordeelen. Ja Laynez zelf, die om zoo
te zeggen het verstand van de orde vertegenwoordigde, moest zich tot
de ootmoedigste verontschuldigingen vernederen, toen hij eenmaal een
schikking van Ignatius afkeurde en zich veroorlootde er aanmerkingen op
te maken.
zelf, het hoofd der orde, — placht Ignatius tezeggen, —
was dag en nacht bereid om het gebod des pausen op te volgen, en
evenzoo moesten de leden van het gezelschap van Jesus bereid zijn
om Ignatius op zijn wenken te gehoorzamen. Zelfs een broeder die juist
onder de biecht of onder de mis was. mocht, wanneer de meester hem
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riep, geen seconde dralen , daar de oproeping van den generaal als de
oproeping van Christus zelf beschouwd moest worden! Kortom , Ignatius

ging van de stelling uit dat er dan alleen iets degelijks tot stand ge
bracht kon worden, wanneer één wil en één geest het gansche gezel
schap doordrong, en het was alleen het streng vasthouden aan die grond
stelling wat hem zijn doel werkelijk deed bereiken.
Zoodra de nieuwe generaal gekozen was, zette hij (den 2211 April
1541) een groote processie naar de voornaamste kerken en heilige plaatsen
van Rome op touw. Daarmede trok hij in de kerk van St. Paulus vóór
de muren der stad, en legde aldaar ‚ nadat hij de mis gelezen had, voor
het hoofdaltaar eerst de drie en daarna de vierde gelofte af. Hierna nam
bij dezelfde vier geloften ook zijn medeleden af. Na de vervulling van
die formaliteit begon aanstonds de eigenlijke werkzaamheid van het ge
zelschap. Ignatius wees namelijk ieder der leden een eigen werkkring
aan en stelde ieder tot taak in de eerste plaats voor de uitbreiding van
het gezelschap werkzaam te zijn.
Araoz en Villanuova , twee nieuw gewonnen leden, zond hij naar
Spanje , Rodriguez naar Portugal, Xavier naar Indië , Brouet met eenige
anderen naar Engeland, Schotland en Ierland , Lejay, Bobadilla en Le
fêvre naar Duitschland , Codure met vijftien anderen naar Frankrijk, en
Laynez en Salmeron als pauselijke legaten naar Trente ter kerkvergade
ring. Kortom , hij verdeelde de wereld onder zijn medeleden , terwijl hij zelf
te Rome bleef om van daar uit het geheel te leiden.
De gevolgen waren volkomen overeenkomstig de verwachtingen van
Ignatius en den paus; ja ze overtroffen die verwacht‘ en zelfs, en reeds
na weinige jaren waren er op verscheidene universiteiten esuïten-collegiën,
die geen gebrek aan novitii hadden. Overal waar een strjd gevoerd
Werd, overal waar vorsten en volken met elkaar worstelden, en bij voor

keur overal waar het oude geloof met het nieuwe te kampen had , ver
schenen ook afgezanten van Loyola , en met hun slimheid, welsprekend
heid, ijver en voortvarendheid brachten de zwartrokken het bijna geregeld
zoo ver dat de zaak die ze voorstonden, zegepraalde. Het gevolg hiervan
was, dat ze dan zelf aldaar ook vasten voet verkregen. (1).
Daar nu echter de paus zulke groote voordeelen van de nieuwe orde
trok , kon hij zich natuurlijk niet ondankbaar betoonen. Ignatius ver
kreeg gemakkelijk de ééne gunst na de andere. Zoo werden achtereen
volgens de beide kerken »De la Strata", en die van den heiligen Andreas
aan den generaal der Jesuïten afgestaan. Aan den voet van den Engels
burg werd hem de noodige ruimte toegewezen om een groot Professenhuis
te bouwen. Het gelukte hem verder een menigte stichtingen in ’t leven
te roepen , waar vrij wat geld voor noodig was , als b. v.‘ het »Rozen
gesticht”, voor jonge meisjes wier kuisehheid

evaar liep, het »Toe

vluchtsoord voor gevallen vrouwen”, de »Catec umenen-school” voor
Joden, die in het christendom onderwezen moesten worden. en het

»Weeshuis” voor ouderlooze behoeftige jongens en meisjes. Het voor
naamste echter wat hij onder Paulus III verkreeg was de reusachtige

(1) In bijzonderheden wordt de snelle toeneming hunner macht straks in het tweede
Boek ontwikkeld.
\
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uitbreiding van de privilegiën zijner orde. Want zonder deze

zou het gezelschap zich nooit tot dien omvang en bloei hebben kunnen
verheffen , die het blijkens de geschiedenis gehad heeft.
Reeds in het jaar 1543 , derhalve twee jaren na de stichting der

orde , bleek het, dat het aantal van zestig leden, zooals de paus bepaald

lmd , veel te klein genomen was. Want wat kan men met zestig man
uitwerken in zulk een ontzettend grooten werkkring als de Jesuïten
zich getrokken hadden? Diensvolgens vaardigde Paulus IlÌ den 1411
Maart 1543 een nieuwe bul uit, naar de aanvangswoorden de bul »In

junctum nobis” genoemd.

Daarin kreeg Ignatius volmacht om zoo

veel leden aan te nemen als hij maar wilde, en van die vergunning
werd natuurlijk aanstonds het ruimste gebruik gemaakt.
Wat echter nog meer waarde voor de orde had was een andere

machtiging, in diezelfde bul verleend , een machtiging waarvan de ver
reikende strekking niet te berekenen was ‚ en die ook geene andere orde
ooit gehad heeft. Ze bestond hierin; »dat zoowel Loyola als ook

ieder toekomstige generaal der orde, wel is waar onder

raadpleging van de voornaamsten der orde, maar andere
geheel vrij en onbelemmerd de wetten van het gezelschap
zou mogen veranderen, en dus ook opheffen, vermeerderen

of vernieuwen, al naardat de omstandigheden het noodig of wen
schelijk zouden doen voorkomen, en dat deze nieuwe statuten, zelfs in

het geval dat de roomsche stoel er geene kennis van droeg , evenzeer
geldig zouden zijn , alsof de paus ze bekrachtigd had." Woordelijk staat
het aldus in de bul »Injunctum nobis” te lezen , hoewel het bijna
onbegrijpelijk is dat een paus aan het opperhoofd van eenige órde zulk
een privilegie kon verleenen. Daarmede maakte hij hem immers bijna
geheel en al van den roomschen stoel onafhankelijk en verkreeg de ge
neraal tevens zulk een buitengewone macht, dat elke staat voor zulk een
orde bevreesd moest worden.
_
Immers elke verstandige regeering die het welzijn der burgers en

haar eigen veiligheid ter harte neemt, laat zich de statuten en wetten
van elk genootschap, dat erkend of geduld wil worden, voorleggen eer
ze die erkenning verleent. Zal ze niet den inhoud dier wetten eerst
nauwkeurig onderzoeken, om te zien , of ze met de wetten des lands

overeenkomen en of er niet iets in voorkomt dat het welzijn van den
staat zou kunnen ondermijnen? Zeker, alzoo moet elke verstandige

regeering handelen , en de orde der Jesu'íten moest dus ook , evenals elk
ander genootschap, in de verschillende staten waar ze zich vestigde ,
altijd vóór hare opneming haar statuíen blootleggen. Maar hoe nu
wanneer de generaal het in. 't hoofd kreeg na die opname de statuten te
veranderen en er nieuwe , misschien voor den staat gevaarlijke , bepalingen in te voegen? Waarlijk de genoemde machtiging had elke regeering

weigerachtig moeten maken, om de Jesuïten zich op haar gebied te laten
nestelen. Want door die machtiging werd de orde een soort van kame
leon , dat van ieder nieuwe generaal een nieuwe kleur kon krijgen en
derhalve in geen geval te vertrouwen was!
Wederom een
den 311 Juni 1545 ,
de macht der orde
»overal , waar ze

nieuw privilegie verkreeg Ignatius door een bul van
en ook dit droeg niet weinig tot de ontwikkeling van
bij. De paus gaf namelijk aan de Jesuïten het recht,
kwamen, elken kansel te bestijgen , op alle plaatsen
\
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onderwijs te geven en leerstoelen op te richten, overal de biecht af te
nemen en de absolutie te geven voor alle zonden , zelfs voor zulke ,
waartoe de apostolische zetel alleen het recht had, verder van alle ker
kelijke straffen en censuren te ontslaan, van geloften en bedevaarten
dispensatie te geven en andere goede werken er voor in de plaats aan
te bevelen, overal en ten allen tijde de mis te lezen, zooals eindelijk
alle sacramenten toe te dienen, zonder de vergunning der plaatselijke
geestelijkheid , zelts van den bisschop, onder wien de plaats behoorde ,
noodig te hebben.
Dat was ongetwijfeld een bevoordeeling der Jesuïten boven alle an
dere orden, en deze barstten dan ook van nijd. Niet minder verbitterd
waren de gewone geestelijken ‚ daar de Jesuïten hun zeer vele biechtkinderen wegkaapten. De Jesuïten toch waren met het gevender ab
solutie. steeds zeer mild, en zelfs bij zwaardere vergrijpen
legden ze geene al te zware straffen op, zoodat de anderegees
telijken een niet onaanzienlijk deel van hun inkomsten en hun invloed
verloren. Maar al hun woede hielp hen niets. Zelfs de klachten van
sommige bisschoppen van groot aanzien vermochten niets op den paus,
die nu eenmaal de Jesuïten , —en niet zonder goede redenen !— bijzon
der beschermde.
Nog een jaar later werd wederom een nieuwe uitbreiding aan de
orde gegeven. Tot nog toe waren er maar twee klassen in de orde ,
novitíi en proíessi. De laatsten waren dezulken die alle vier de
geloften hadden afgelegd, de eersten zij die als kweekelingen in de
collegiën of seminariën opgenomen waren, om tot eigenlijke Jesuïten
te worden opgeleid. De novitii waren dus nog geene werkelijke leden ,
maar slechts candidaten, die men naar verkiezen , als ze niet geschikt

waren , weder kon laten gaan. Nu was het toch het doel van Loyola
om de orde over de gansche Wereld te verbreiden. En daartoe was
het volstrekt noodig het aantal der werktuigen te vermeerderen. W’ant
in het jaar 1546 waren er slechts een honderd of honderd en twintig
leden, en daarmede kon men onmogelijk alle voorgestelde doeleinden
bereiken. Hoe nu hierin te voorzien? Misschien hierdoor, dat men
zeer velen de vier geloften liet aﬂeggen en ze tot professi maakte?
Volgens de pauselijke bul »Injunctum nobis" had Loyola daartoe het
volle recht. Maar was het wel raadzaam? De professi vormden om
zoo te zeggen »den geheimen raad” van den generaal, en zonder hun
toestemming mochten de statuten der orde niet veranderd worden.
l)och vele zulke geheime raden maken de eenstennnigheid bezwaarlijk,
volgens het oude spreekwoord , dat veel hoofden veel zinnen maken.
Bovendien was het niet raadzaam een groot aantal menschen met de
diepste gedachten van de orde bekend te maken , daar zich onder een
groote kudde allicht meer schurftige schapen verbergen dan onder een
kleine. De voorzichtigheid verbood dus ten stelligste duizenden tot pro
fessi te verheﬁen. Daarom hielden zoowel Loyola als zijn medestanders
zich aan den grondregel, het getal der eigenlijke Jesuïten, d. i. der
professi , steeds zoo veel mogelijk beperkt te houden. (1)
(1) In het jaar 1715, toen de orde in haar grootsten bloei stond, toen ze boven
de 700 oollegiën bezat en meer dan 22000 leden telde, waren er slechts 24 professen
huizen en in een van die woonden meer dan tien dprofessi. Bewijs genoeg, dat de
genoemde gron regel voortdurend met gehouden wer .
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Doch, wanneer er op deze wijze niet in die leemte kon worden voor
zien, dan moest het op eene andere geschieden. Want meer werk
tuigen moest men hebben , en tot elken prijs. Zoo kwam Loyola op
de gedachte een derde klasse van leden te scheppen, en wel een klas
se van dezulken die hetzelfde nut konden doen alsof ze professi waren ,
zonder echter dezelfde rechten te hebben. Die klasse noem
de hij de Coadjutores, (»helpers”), en tevens worden die in twee
soorten gesplitst: de wereldlijke en de geestelijke coadjutores.
De paus keurde deze nieuwe inrichting aanstonds goed , en wel in
een nieuwe bul welke den 511 Juni 1546 onderteekend werd.
Hierdoor verkreeg de Jesui'tenorde de volgende inrichting. Den
laagsten trap , waaruit het gezelschap zich steeds aanvulde, vormden
de novitii. Ze werden gekozen uit de bekwaamste en beschaafdste
jongelingen die aan de collegiën hun opvoeding ontvingen. Dan kwa
men ze eerst in het zoogenaamde »Proefhuis" (domus probationis) waar
de meester der novitii (magister novitiorum), door eenige anderen bij
gestaan, hen twintig dagen achtereen onder zijn onmiddellijk opzicht en
leiding hield. Bleven ze dan vast bij hun besluit om in de orde te tre
den en was de proef gunstig uitgevallen, — d. w._ z. had men gevon
den, dat ze bruikbare personen konden worden , — dan werden ze tot

werkelijke nov itii gepromoveerd en kwamen in de novitiaathuizen.
Hier moesten ze twee jaren blijven. Daar moesten ze dan in het
eerste jaar alle graden van zelfverloochening rloorloopen. Ze moesten
hun vleesch kastijden en in de hospitalen de vuilste en walgelijkste zie
ken verplegen; ook tot bedelen en andere vernederende handelingen wer
den ze gledwongen; bovendien gewende de meester, wien ze in veelvul

dig biec ten met hun geheimste gedachten en wenschen bekend moesten

maken , hen dagelijks aan de blindste gehoorzaamheid. In het tweede
jaar, als hun ootmoed en onderdanigheid genoeg beproefd Waren, werden
hun meer geestelijke bezigheden opgelegd. Ze werden vooral geoefend
in het prediken, catechiseeren en andere herderlijke verrichtingen. Daarbij
werd wel degelijk zorg gedragen hen niet al te hard te behandelen , om
hen geen weêrzin in hun toekomstigen staat te doen krjgen. Zelfs gunde
men hun sommige vermakelijkheden , zoo als b. v. de opvoering van
ketter erichten en andere schouwspelen.
1Ïadden ze alzoo het tweejarig novitiaat gelukki doorgestaan , dan
werden hun de drie geloften der armoede, der kuisc heid en der gehoor
zaamheid afgenomen. Hiermede waren ze tot g e e 3 tel ij k e o o a dj u

to ren opgeklommen. Als zoodanig waren ze gedurende de eerste twee
jaren slechts zoogenaamde S ch o l astici d. w. z. beproefde leerlingen,
die hetzij in de collegiën, hetzij bij zendingen als h elpers gebruikt
werden. Wanneer ze nu echter de noodige ervaring hadden opgedaan om meer

zelfstandig te werken, dan worden ze bevorderd tot professoren rectoren,
predikers, biechtvaders en dergelijke, al naar hun aanleg. Dan heetten ze
»c o a dj u t o r e s f o r m a t i”, d. i. gevormde helpers, werkelijke helpers.
Behalve dezen waren er nogde wereldlij ke helpers of coad
jutores saeculares die om zoo te zeggen als leekebroeders werkten, en,
zonder een hoogere wijding ontvangen te hebben , de huishouding in de
colleg‘ën, zendingsposten en professen-huizen waarnamen. Zij had__en met
het eigenlijke priesterdom , d. i. met de zielzorg en het onderwijs niets
uit te staan, en stonden niet hoog aangeschreven, daar ze allerlei geringe

diensten verrichten moesten.
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Niet zelden echter verkregen ook meer hoog eplaatste leeken den
titel van »wereldlijke coadjutoren”, als een ondersc eiding voor belang
rijke diensten die ze aan de orde bewezen hadden. Deanlken namen
dan natuurlijk geene bepaalde werkzaamheid op zich, maar bleven meest
in hun maatschappelijken staat. Zij waren enkel »bondgenooten" of
geaﬁìlieerden. Spottenderwĳs noemde men hen wel »kortrokkige Jeani
ten", of »Jesuîten in Voto”, en de volgelingen van Loyola beweren, dat

zelfs verscheiden gekroonde hoofden, als keizer Ferdinand II en koning
Lodewijk XIV , tot deze klasse behoord hebben.
De hoogste klasse, de eigenlijke kern van het gezelschap ‘eindelijk
vormden de zoogenaamde professi d. i. dezulken die alle vier de
geloften, en dus ook die van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan den
paus , hadden afgelegd. Onder hen werden alleen deznlken uit de coad‚jutoren opgenomen die zich door wereldwijsheid, kennis, getrouwheid
en ervaring boven hun medebroeders onderscheidden. Alleen aan hen
vertrouwde de generaal de hoogste ambten en de belan 'ijkste posten toe,
want op hen kon hij zich in alle opzichten verlaten. Je leefden inhun
professen-huízen; maar waren daar zelden rustig en lang achtereen , tenzij
ze wegens ongesteldheid of om andere redenen niet in dienst waren.
Gewoonlijk diende de een als zendeling onder de heidenen , de andere
als strijder tegen de ketters, een derde als bestuurder eener kolonie in
een ander werelddeel, de vierde als biechtvader van een vorst of hoogst
aanzienlijke dame, de vijfde als vertegenwoordiger der orde op een plaats,
waar ze nog geen collegies bezat , de zesde als Pauselijk legaat in een
bijzondere zending, de zevende , achtste en negende eindelijk hetzij als
assistent van den generaal te Rome, of als opperste leider eener geheele
provincie (provinciaal), of ook als superior van een professen-huis, of als
rector van een collegie.
In zulke betrekkingen waren ze natuurlijk, — daar men toch geen
twee heeren tegelijk kan dienen, — van de verplichting tot het onder
wijzen der jeugd geheel vrij. Dit werd aan de eoadjutoren overgelaten.
Daarentegen moesten de professi op de generale kapittelen of vergade
ringen verschijnen die van tijd tot tijd te Rome gehouden moesten wor
den, om mede over voorkomende veranderingen in de statutente beraad
slagen. Zij waren het ook die uit hun midden den generaal, wanneer
deze waardigheid opengevallen was, verkozen.
Zoo werd .de inwendige inrichting der orde sedert Loyola op de ge
dachte gekomen was de coadjutores in ’t leven te roepen. En men kan
hieruit zien, dat deze maatregel vrij wat belangrijker was, dan ze op
den eersten aanblik scheen te zijn.
In hetzelfde jaar 1546 , waarin de nieuwe indeeling der orde tot
stand kwam, maakte Loyola een andere bepaling. Het gebeurde namelijk’
dat konin

Ferdinand, de broeder van keizer Karel V, een bijzondere

ingenomen eid opvatte voor Lejay , die, gelijk we ze en, in Duitschland
voor de orde werkzaam was. Hij wilde Lejay tot isschop van Triest
gekozen zien, en schreef hierover aan den paus. Deze was natuurlijk
volgaarne bereid, om zulk een aanzienlijk persoon te wille te zijn. Ook
hoopte de paus door zulk eene verhefﬁng van een der leden der Societeit van Jesus het gezelschap zelf nog meer aan zich te verplichten
De andere orden toch , zooals de Dominicaners, Franciscaners, Benedic
tijners en hoe ze verder heetten, dongen altijd naar zulke hooge waar
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digheden en ze waren altijd niet weinig trotsch, als een van de kunnen
eens zulk een belangrjken post, als een bisdom of zelfs een aartsbisdom,
mocht verkrijgen.
Zou men nu ook niet denken dat hetzelfde met Loyola ook het geval
had moeten zijn , en dat hij met beide handen de onderscheiding zou
hebben aangeäi’epen die een der zijnen toegedacht was, vooral ook daar
aan den bissc opszetel van Triest een aanzienlijk vermogen verbonden
was? Tot groote verbazing echter van den paus en koning Ferdinand
dacht Loyola er geheel andere over. Zoodra hij van de zaak hoorde,
verzette
zich ‘met handen en voeten tegen de verheﬂing van Lejay.
»Wij , leden van de Societeit van Jesus”, — zoo sprak hij tot den paus,
en (geheel hetzelfde schreef hij later ook aan den koning, — »wij zijn
strij ere van Christus en moeten derhalve alle eigenschappen van goede
soldaten hebben. Wij moeten steeds bereid zijn tegen den vijand opte
trekken. steeds bereid, hem te verontrusten of te overvallen, en daarom
m n we ons aan geene plaats laten binden. Hoe konden we andere , — wat
toc zeer zeker onze hoofdplicht is , — op den eersten wenk van uwe
heiligheid, van de eene stad naar de andere, van het eene werelddeel
naar een ander snellen ? Bovendien verbiedt het karakter van ootmoed
onzer
zullen orde
ons derhalve
dat een van
wel ons
wachten
zulk den
eene naijver
hooge waardigheid
der andere orden
aanneme.
nog meer
op te wekken, die reeds hoog genoeg door ons welslagen gestegen is.”
_
In dien geest sprak Loyola. Het kan zijn dat het hem met de
gegeven gronden ernst was. Doch in allen gevalle waren dit niet al
zijn gronden, maar hij had nog eenige andere , en wel de voornaamste ,
voor zich gehouden. Immers, zou het niet zeer waarschijnlijk , je zeker
voor de toekomst regel geworden zijn , dat de meer eerzuchtigen onder
de Jesuïten niet gerust zouden hebben voor en aleer ze tot hooge cere
posten verkozen waren. Op die‘ wijze zou de orde spoedig haar meesten
gelatns verloren hebben , als telkens de meest uitstekende krachten aan

gezelschap onttrokken werden. Bovendien wat zou er van de strenge
eenhoofdige bestuursinrichting der orde worden , waar bleef de oppermacht
van den generaal en de ondergeschiktheid der leden , als er een moge—

lijkheid bestond zich aan die macht van den grootmeesterteonttrekken?
Want dat sprak van zelf, dat één die bisschop of aartsbisschop en

daardoor rijksvorst werd in het rijk waar hij woonde zijn vroegeren
Ëaeraal niet even onderdanig kon blijven als vóór zijn benoeming.

t zou hem niet eens mogelijk geweest zijn, al wilde hij, daar hij als
rijksvorst noodzakelijk verplichtingen op zich genomen zou hebben , die
boven de bevelen uit Rome zouden gaan.
Dat alles zag Ignatius zeer goed in. Toen derhalve de paus en koning
Ferdinand niet aanstonds geneigd schenen hun plan op te geven , veré
bood hij ten slotte Lejay ten stelligste om den post die hem toegedacht
werd aan te nemen.

Ja, hiermede niet tevreden, maakte hij het voortaan

tot een vaste wet, dat nooit of te nimmer een lid van het gezelschap
van Jesus een bisschopszetel zou mogen innemen. Om dezelfde reden

weigerde hij ook voor zich zelf de waardigheid van kardinaal die hem
aangeboden werd. Wat bekommerde hij zich om het eigen ik, of ook
om het eigen ik zijner medeleden? Zijn eenige trots, zijn eenig geluk
was het toenemen en bloeien van de door hem gestichte orde!
Met de steeds toenemende uitbreiding van het gezelschap van Jesus
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steeg, gelijk men zich wel denken kan, ook zijn rjkdom. Want ofschoon
de leden voor zich zelf de gelofte der armoede moesten aﬂeggen, waren
ze toch, gelijk we boven zagen, gerechtigd om voor de collegiën die ze
oprichtten, alles aan te nemen wat ze krijgen konden.

Van dit recht

maakten ze het ruimste gebruik.
Ook betoonden ze zich van den beginne af aan , met opzicht tot
de middelen om tot het een of ander bezit te geraken, in het minst
niet angstvallig, en het bewijs hiervoor wil ik den lezer door een' voorbeeld geven.
In het jaar 1542 bracht Laynez , die toen in Venetië voor de orde
werkzaam was, een rijken ouden edelman, Andreas Lippomani genaamd,
er toe, om zijn huis en zijn goederen die hij in Padua bezat, aan de
orde der Jesuïten te maken, ten behoeve van een te stichten collegie.
Daar deze bezitting een aanzienlijke waarde vertegenwoordigde . — het
geheel werd op 40,000 dukaten geschat, — verheugde Loyola zich zeer
over deze schenking. Doch des te onaangenamer trof het hem, toen ,
na den dood van Andreas, de wettige erfgenaam tegen het testament
opkwam, en een proces deswegen bij den venetiaanschen senaat aanhan ‘g
maakte. In den beginne scheen het twijfelachtig wie der partijen 1et
winnen zou , en de weegschaal der gerechtigheid rees en daalde langen
tijd in volslagen onzekerheid. Maar eindelijk werd het toch tamelijk
duidelijk , dat de senaat ten gunste van den wettigen erfgenaam zou

beslissen, daar deze bewees, dat de overledene ten tijde der erflating
reeds te zwak van ouderdom geweest was, om nog gerekend te kunnen
worden bij zijn volle verstand de beschikking te hebben gemaakt. Op
dat bericht werd Loyola wanhopig en beloofde in zijn angst aan de hei
lige Maagd drie duizend missen , en, als dat niet genoeg was , zelfs een
paar duizend meer, als ze de gemoederen der senatoren voor zijn zaak
winnen mocht. Doch behalve die aanroepin van Maria, — die toch
ook wel eens vruchteloos kon zijn , — vergat ij ook niet, menschelijke
hulp in te roepen.
verzekerde zich aanstonds van den bijstand van
een der kardinalen die grooten invloed o den senaat van Venetië bezat—
Hij wist dus, dat hij het winnen van et proces niet van zijn recht,
noch van de rechtvaardigheid zijner zaak moest ver
wachten , en nam daarom zijn toevlucht tot invloeden, die aan de zaak
vreemd waren. Dat hij hierdoor den wettigen erfgenaam van zijn eigen
dom beroofde , daarover bekommerde hij zich niet.
Nog verder dan hij echter ging Laynez , de voornaamste medestich
ter der orde en medeöpsteller der statuten.
was er achter gekomen,
dat de Doge, die den ganschen senaat beheerschte, eene maitresse hield
die grooten invloed op hem oefende. Derhalve stak hij het noodige gleld
bij zich en bracht zoodoende het veile vrouwspersoon op zijn zijde.
0o
viel ten slotte het vonnis van {den senaat ten gunste van het gezel
schap van Jesus uit, en de rechtmatige erfgenaam werd, ondanks zijn
billijke aanspraken, in het ongelijk esteld. Maar, — het geweten van
Loyola klopte daarom toch niet har er!
Met denzelfden ijver waarmede ze rijkdommen trachttente verkrijgen,
waren ze er ook op uit, welgestelde. invloedrijke , machtige en hoog
geplaatste mannen als begunstigers of zelfs medeleden van de orde te
winnen. In dit opzicht wisten sommige volgelingen van Loyola het in
derdaad buitengemeen ver te brengen. Vooral onderscheidde zich als
zoodanig Araoz , die naar Spanje gezonden was. Hem gelukte het Fran
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ciscus Borgia , hertog van Gandia, grande van Spanje en voormalige

onder-koning van Catalonië, — maar overigens een man zwak van geest, —
heel en al voor de orde te winnen. Deze Borgia was de eerste in
uropa, die (in 1546) een Jesuïten-colle ‘e voor de opvoeding der jeugd
stichtte en kort daarop met alle voorreo ten van een universiteit begif
tigde. Vol vreugde hierover trad Loyola voortaan in briefwisseling met
den hertog, en hierdoor nam Borgia’s liefde voor de orde met reuzen
schreden toe, zoodat het eindelijk zoo ver kwam , dat
zijn vaste voor
nemen te kennen gaf , om als lid tot het gezelschap toe te treden.
Werkelijk legde hij ook aanstonds het purper af, en begon, niettegen
staande hij reeds tamelijk bejaard was, in de theologie te studeeren.

Hiermede vorderde hij echter niet vlug , en daarom gaf Ig'natius hem ,
in 1548, vergunning de vier geloften af te leggen, zonder vooraf de
theologische studiën volbracht, ja zelfs zonder de beproevingen van het
novitiaat doorloopen te hebben.
Zoo groeide uit den hertog van Gandia een pater Franciscus Borgia,
en het nieuwe lid legde voortaan een grooten ijver voor het gezelschap
aan den dag. Nochtans ging hij niet aanstonds in het professenhuis en ook
Werden van hem geen bepaalde dienstverrichtingen ten behoeve der orde
geëischt, maar Ignatius vergunde hem nog volle vier jaren in de wereld
te blijven leven, opdat de nieuw gewonnen broeder op zijn gemak zijn
wereldsche zaken en familie-aangelegenheden zou kunnen regelen. Na
tuurlijk kon men zoo’n hoogwelgeboren heer als pater Borgia toch niet
als een gewoon lid behandelen!
Ik heb reeds verhaald , met welke buitengewone privilegiën de paus
reeds in de eerste jaren van haar bestaan de orde der Jesuïten bevoor
rechtte. Doch die privilegiën waren nog onbeduidend in vergelijking
van die welke Paul 111 bij de bul van 18 Oct. 1549 aan het gezelschap van
Jesus toekende. Die bul kan men waarlijk met volle recht het privile
‘ën-boek
der Jesuïten
noemen
en dat
ze zelf ook, Vraagt
als ze
íla‘ar
den naam
geven van
»de , groote
zeeerkennen
hunner vrijheden”.
men nu echter naar de reden waarom de paus de nieuwe orde zoo in ’t
oog loopend begunstigde , die blijkt uit den aanvang der bul. Daar wordt
het gezelschap van Jesus »een vruchtbare akker” genoemd, die »ter be
vordering van het koninkrijk Gods en des geloofs , door onderwijs en
voorbeeld, zeer veel bijdraagt en daarom verdient met bijzondere begun
stiging beloond te worden”. En inderdaad het zijn begunstigingen van

geheel bijzonderen aard, zooals de lezer uit de volgende ge
h‘ouwe uittreksels duidelijk zien zal!
1o. »De generaal der orde zal, zoodra hij benoemd is, een geheel
vrije macht in het bestuur van het gezelschap en over de gezamenlijke
leden hebben , waar die leden zich ook mogen ophouden en welke waar
' heid ze ook bekleeden. Ja zoo onbeperkt zal zijn macht wezen , dat
hl_] zelfs diegenen, die rechtstreeks door den paus afge
zonden zijn, zoodra hij het ter eere Gods noodig keurt, terug

roepen en ergens anders heen zenden kan” (1).
(1) Verder wordt in deze eerste paragraaf over de a fz etbaarhei d van den
generaal gehandeld en bepaald dat het generale kapittel van alle professi de af

zetting kan uitspreken, zoodra hij zich aan ketteri' schuldig maakt, of een ergerlijken
levenswandel leidt, of door waanzinnigheid on osc ikt wor t, enz. enz. enz. Nochtans
is geen enkel maal, zoolang het gezelschap estaan heeft, eenig generaal voor dat
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Door deze paragraaf wordt derhalve de macht des generaals eigenlijk
boven die des pausen gesteld , en — hoe is dat te rijmen met de vierde
gelofte ?
_
2o. »Geen generaal mag ooit, zonder de toestemming van het ge
nerale convent, en geen lid van het gezelschap zonder de uitdrukkelijke
vergunnin van den generaal, een bisschoppelijke, aartsbisschoppelijke
of andere ooge waardigheid aannemen. En wie overtuigd wordt, door
geheime of openbare kuiperijen, op dezen of genen weg, naar zulk eene
waardigheid gestreefd te hebben , maakt zich daardoor zoo onwaardig lid
van het gezelschap te zijn , dat hij nooit meer tot eenige zending , post
of bezigheid gebruikt kan worden” (1).
3o. »Opdat de orde en tucht krachtig gehandhaafd zullen kunnen
worden, zal er van de regelen der orde geen beroep zijn op eenig rech
ter of op eenige overheid , en evenmin kan ooit een medelid van het
gezelschap door iemand van zijn plichten als lid der orde ontheven
worden".
Over een Jesuïet had derhalve de drager der sleutelen van Petrus
geen macht, en — het was de paus zelf, die dit uitsprak!
4o. »Noch de generaal, noch de hoogere beambten van het gezel
schap van Jesus zullen gehouden zijn een van de leden der orde ter

beschikking te laten van eenig prelaat der kerk, hetzij patriarch of
aartsbisschop of bisschop, ten dienste der kerk of tot eenige andere'ver

richting , al mocht zulk een prelaat het ook rechtstreeks bevelen. Mocht
zulk een ter beschikking-stelling echter vrijwillig zijn geschied, dan blij
ven de ter beschikking gestelden toch steeds onder het gezag hunner
oppeïrsten en kunnen elk oogenblik door den generaal teruggeroepen
wor en”.
Derhalve zelfs de macht der voornaamste kerkelijke waa'rdigheidsbe
kleeders was geringer dan die van den generaal der Jesui'ten!
5o. »De generaal, of diegenen die hij daartoe stelt , zullen de macht
hebben, om alle leden der orde, alsmede al diegenen , die het voor

nemen te kennen geven , om als novitii in de orde te treden of haar
als leekebroeders te dienen, vrij te spreken van alle en iedere
zonde, die ze hetzij vóór hetzij na hun intrede in de orde
hebben begaan, van alle en iedere kerkelijke of wereld
lijke censuren en straffen, ja zelfs van den reeds uitgespro
ken ban, — alleen die weinige gevallen uitgezonderd, welke in de
bul van paus Sixtus IV den roomschen stoel voorbehouden zijn. Mocht
enorale kapittel geroepen en nog veel minder een afgezet, wat hij ook doen mocht.
%Vie zou het ook gewaagd hebben zulk een onbeperkt gebieder als de generaal was,
aan te klagen?
_
(1) Dat deze paragraaf‘ aan de bovenverhaalde geschiedenis van de zaak Le‘ay
haar oorsprong te danken heeft, zal de lezer begrijpen. liet bleek dan ook meer an
eens, dat ze zeer noodi was en haar streng verbod het gezelschap voor veel schade
bewaarde. — Keizer
arel V namelijk zag het zeer ongaarne, dat_de herto van
Gandia zijn waardigheid neêrgele d had en als eenvoudig professus 111 de er e der

Jesuiten getreden was. Hij achtte at veel te gering voor een man van vorstelijken bloede.
Daarom verzocht hij den paus, pater Bor ia tot kardinaal te benoemen, en de paus
verklaarde zich hiertoe aanstonds bereid. laar — dat zou zeker een te groot verlies
voor de orde geweest zijn. Immers het voorbeeld van Borg1a moest de edelsten en
voornaamsten tot navolging opwekken , en bovendien kon het gezelschap zijn rijkdom
best gebruiken. Neen! zoo iemand wilde men zich niet laten ontnemen, en derhalve

word de man die vroeger koningsmacht over Loyola gehad had, genoodzaakt, den
kardinaalshoed te weigeren.
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' ter iemand die tot nog toe geen lid was en die op deze wijze aﬂaat
dispensatie verkregen heeft, toch niet aanstonds in de orde treden, —
zullen de aﬂaat en dispensatie van geene kracht zijn”.
Dat was een zeer ongehoord privile 'e; want zelfs de grootste mis
igers konden op die wijze straffeloos eid verkrijgen , als ze maar in
orde der Jesuîten traden. Men kan begrijpen dat van dit voorrecht
‚ eelvuldig misbruik gemaakt werd.
6o. »Geen lid van het gezelschap zal bij iemand anders dan bij den
neraal of dengene, wien de generaal daartoe benoemd heeft, en in
t bijzonder nooit bij een priester of monnik die niet tot de orde be
hoort, zijn zonden biechten.

Evenmin mag iemand, die eenmaal in de

e etreden is, hetzij novitius of ooadjutor of professus, zonder de
tdru elijke toestemming van den generaal de orde weder verlaten
f in een andere orde overgaan, alleen die der Karthuizers uitgezonderd.
’‚‚:_‘Mocht echter iemand het wagen dit gebod te overtreden , dan heeft
‘de generaal de macht, zulke wegloopers hetzij in persoon,
iihetzij door evolmachtigden _als afvalligen te vervolgen,
íhen in den en te doen, te vatten en gevangen te zetten,
Waarin de wereldlijke overheden en machten hem, zoo noo

»b'dig, moeten ondersteunen.”
54
Dit gebod moest strekken om te verhinderen , dat de geheimen van
Êi'eet gezelschap van Jesus ooit verraden werden, en het bleek ook van
r goede uitwerking te zijn. Ter loops zij nog opgemerkt, dat van de
'
ing, om tot de Karthuizers over te gaan, geen Jesuïet, zoover
‚Ëkend is , ooit gebruik heeft gemaakt. Genoemde orde toch was wegens
’ e overmati e strengheid, — wie kent niet het gebod der eeuwige
’ptilzwijgendhei ? — algemeen berucht, en zonder twijfel maakte Loyola
ook hierom alleen met de Karthuizers een uitzondering.
7o. »De gezamenlijke leden van het gezelschap, alsmede de goederen,
hkomsten en bezittingen der orde staan niet onder de rechts
macht of onder het opzicht der bisschoppen en aartsbis
_Ichoppen, maar staan onder de bijzondere bescherming van den pan’

ielijken stoel.”
’.

De Jesuïten konden zich dus om zoo te zeggen alles veroorloven , en
n prelaat der kerk mocht er hun zelfs een ard woord over zeggen!
"‘
8o. »De leden der orde die tot priester gewijd zijn, derhalve alle
fessi, mogen overal waar ze zich ophouden, hun eigen bedehuizen
bben of ook in eenig ander passend lokaal een altaar oprichten , en
lldaar mogen ze, zelfs tijdens een pauselijk interdict, met gesloten den
!en en na verwijdering van alle geëxcómmuniceerden en ketters , de mis
hen en de heilige sacramenten bedienen. Ook zullen op alle plaatsen
die onder interdict of excommunicatie liggen, de jongens en knechts, die
de Jesn'íten in dienst hebben, alsmede al hun procuratoren , arbeiders
en andere dienstdoenden die tot den leekenstand behooren, van het in
t’erdict of de excommunicatie uitgesloten zijn.”
_
’
9o. »Geen bisschop of prelaat zal de macht hebben, een lid der
01de of ook een leek wegens zijn genegenheid voor het gezelschap met
Ócommunicatie of andere kerkelijke straffen te bezwaren , en wanneer
Qn prelaat zich ooit zoo iets veroorloven mocht, zal het krachteloos en
ungeldig zijn.”
__
"
10o. »Aan alle geloovige Christenen staat het volkomen vrj , de
godsdienstoefeningen en predicatiën der leden van het gezelschap van
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Jesus bij te wonen en de sacramenten alsmede biecht en absolutie van
hen te ontvangen, zonder dat de gewone pastoors eenig bezwaar daar
tegen zullen mogen maken.”
llo. »Ieder bisschop of aartsbisschop is gehouden, de daartoe voor
gedragen leden van het gezelschap van Jesus die nog niet tot priester
gewijd zijn , als zoodanig te wijden , zonder eemge betalmg of zelfs de
belofte eener betaling daarvoor te eischen.”

12o.

»De leden van het gezelschap van Jesns hebben het recht, zich

met toestemming van hun generaal in de landen der geëxcommuniceer
den en afvalligen, alsmede der ketters en ongeloovigen op te houden ,
en mogen zelfs omgang met hen houden.”
13o. »Ze zullen niet gehouden zijn , zich tot visitaties van kloos
ters of tot inquisitoriale of andere kerkelijke verrichtingen te laten ge
bruiken, en ook van het opzicht en de zielszorg der nonnen moeten ze,
wanneer ze zulks verlangen, gedispcnseerd blijven.”
14o. »Ze zullen niet verplicht zijn, van hun goederen
en bezittingen, welken naam die ook dragen, de tien

den, zelfs de pauselijke tienden niet uitgezonderd,of
in het algemeen eenige kerkelijke rechten en lasten
op te brengen.”
15o. Elke schenking van huizen , kerken en collegiën, die hun door

vorsten, graven enz. enz. enz. gebouwd of bij erﬂading vermaakt wor
den , zal van het oogenblik der overgave geacht worden door den paus
bekrachtigd te zijn, zonder dat eene afzonderlijke oorkonde ter bekrachtiging
behoeft uitgevaardigd te worden.”
16o. »Al hun kerken en begraafplaatsen moeten door de bisschoppen
der dioecese aanstonds op de eerste aanvrage gewijd worden. Mocht echter
zulk een bisschop langer dan vier maanden daarmede talmen, dan kan men
die handeling door den een of ander naastwonenden prelaat laten verrich
ten. Tevens wordt aan alle aartsbisschoppen, bisschoppen , prelaten en
ordinariaten, alsmede aan alle geestelijke en wereldlijke machten ten
strengste verboden , het gezelschap van Jesus eenige hinderpalen in den
weg te leggen bij het stichten en beheeren van zulke gebouwen en be
zittingen.”
17o. »De generaal en, met zijn toestemming, de provincialen benevens
hun vicarissen hebben hetrecht, ieder en een iegelijk, al ware
in echtbreuk en bloedschande verwekt, gelijk mede
ieder en een iegelijk die met eenige misdaad bezwaard
is, — alleen moordenaars met voorbedachten rade , bigamisten en ont
manden uitgezonderd , — in d e o r d e o p t e n e m e n , hen tot pries
ters te wijden en tot alle verrichtingen en diensten van het gezelschap
te gebruiken.”
18o. »Wie eenmaal in het jaar eene bepaalde door den generaal aan
gewezen kerk of een andere heilige plaats aan het gezelschap toebehoo
rende, op een bepaalden, insgelijks door den generaal vast te stellen
dag , aandachtig bezoekt, heeft volkomen aﬂaat van al zijn zonden ,
evenals tijdens een jubilaeum te Rome. Wie dit echter op een anderen
dag doet, die verkrijgt aﬂaat voor zeven jaren en zeven quadragenen,
d. i. zevenmaal veertig boetdagen.”
19o. »De generaal is gemachtigd, diegenen uit het gezel
schap, die hij geschikt daartoe acht, naar elke universiteit
te zenden die hij wil, om in de theologie en andere weten
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schappen voorlezingen te houden, zonder vooraf de vergunning
daartoe van wien ook te behoeven.”
Dat was een ongehoorde krenking van de rechten der universiteiten
en der wereldlijke regeeringen , en de Jesuïten werden daardoor dan ook
in de heftigste oneenigheden gewikkeld.
20o. »Diegenen, welke zich als zendelingen in de landen der on
loovigen ophouden ‚ hebben het recht, ook van zulke zonden en mis
aden absolutíe te geven, die de pauselijke stoel zich in de bul »In
Coena Domini” (de zoogen. avondmaals-bul) heeft voorbehouden. Bo
vendien hebben ze het rec t alle bisschoppelijke verrichtin en aldaar op’
zich te nemen , tot zoo lang de paus er een werkelijken isschop aan
gesteld heeft.”
21o. »De generaal is gemachtigd, zoo vele coadjutoren in de orde
op te nemen, als hem goeddunkt. Ook kan hij de vergunning geven,
dat het aﬂeg en der vierde gelofte, derhalve de opname onder de pro
fessi, buiten ome plaats vin e.”
22o. »Ten slotte wordt aan alle geestelijke en wereldlijke machten,
welken naam ze ook dragen, aanbevolen, zich wel in acht te nemen,
het gezelschap van Jesus in de uitoefening zijner privilegiën en rechten
niet te hinderen, te belemmeren of te storen, en wel op straffe van den

grooten ban ‚ alsmede, in geval van nood, van het wereldlijke gerecht
bovendien.”
Dat is de groote vrjheidsbrief der Jesuïten, hun Ma gna charta

(privilegiën-oorkonde). Daarmede voorzien was het geen wonder, dat ze
weldra een ongehoorde macht verkregen. De gansche wereld lag open
voor hen, en tegen al hun doen en drijven, al ware het nog zoo ge
welddadig en onrechtvaardi , mocht, op bevel van het opperhoofd der
kerk zelf, niets gedaan wor en!
Paus Paulus III , de groote begunstiger van het gezelschap van
Jesus, stierf nog in hetzelfde jaar waarin hij die bul uitvaardigde. Zijn

opvolger was Julius 111, de voormalige kardinaal Johannes Maria del
Monte. Hij was op het concilie van Trente pauselijk legaat geweest en
had daar het nut van de Jesuïten van nabij kunnen waardeeren. Hij
trad dus geheel in de voetstappen zijns voorgangers en bekrachtigde alle
rechten der orde. Ook stond
toe, dat er te Rome zelf een nieuw
oot Jesuíten-collegie gesticht werd, benevens een nieuw groot professen
uis, tot welke beide gebouwen de vroegere hertog van Gandia, thans

pater Borgia, tienduizend ducaten gaf. De paus vaardigde zelfs, hoewel
eerst na lang aandringen van Loyola, den 2211 Oct. 1552 een nieuwe
bul uit, waarin de rechten der Jesuïten nog vermeerderd werden.
Waarin bestond nu die vermeerdering? In niets minder dan in de
verreikende verordening,
‘
»dat diegenen die in de Jesuïten-collegiën studeerden, wanneer de
rectoren der universiteit waar het collegie gevestigd was , weigerden hen
tot doctoren in de philosophie en theologie te promoveeren, —— door
den gener aal en, ingevolge diens volmacht, door ieder provinciaal
of rector van het collegie , bijgestaan door twee doctoren, gepromo
veerd konden worden, en dat de aldus gepromoveerden dezelfde
rechten, waardigheden en vrjheden zouden hebben ‚ als de aan de uni
versiteit zelf gepromoveerden.”
»Bovendien ,” — zoo heette het verder in die bul, — »hebben dat’
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zelfde voorrecht al die collegies der Jesuïten, welke zich op plaatsenbe
vinden, waar geen universiteit gevestigd is, en het is dus om den hoogsten graad in de philosophische en theologische wetenschappen te verkrjgen,

volstrekt niet noodig een universiteit te bezoeken , maar dat alles is even
goed op een Jesuïten-collegie te verkrjgen.”
Dat was derhalve bijna een volkomen gelijkstelling van de collegies

der Jesuïten en hun rectoren met de universiteiten. En toch gaven op
de universiteiten slechts »universeel gevormde leeraren” het onderwijs,
terwijl op de Jesu'ítei1-collegies, gelijk van zelf spreekt, alle leerstoelen
alleen door dezulken bezet waren , die zelf ook weêr geheel alleen op
Jesuïten-collegies hun opleiding en richting hadden opgedaan! Zulke
professoren konden dus onmogelijk met de eersten gelijk staan , en dit
wist Julius 111 natuurlijk maar al te goed. Maar wat bekommert een

paus zich ooit om de wetenschap? De hoofdzaak was, dat de Jesuïten
hun groote doel: het onderwijs in de katholieke staten zoo
mogeljk alleen in handen te krijgen, bereikten. En aan dit
doel kwamen ze, zooals men denken kan, door die bul een groote schrede
nader.

De instellingen van onderwijs der Jesu'íten namelijk vermenigvuldig

den zich van nu af aan op buitengemeene wijze.

Die instellingen be

stonden in: Collegiën, waar philosophie en theologie (studia superiora)
onderwezen werd, en in Seminariën en Convicten, alwaar in de latijnsche

grammatica en rhetorica als voorbereidende wetenschappen (studia infe
riora), onderwijs werd gegeven. Ieder goed katholiek namelijk stelde er
een eer in, door milde bijdragen tot hare oprichting den hemel te ver
dienen. Weldra was er geen land, ja bijna geen provincie in de katho
lieke wereld meer, waar zich niet verscheiden Jesu'íten, hier meer daar

minder, als leeraren genesteld hadden.
Welke richting echter in die collegies heerschte , kan men het dui
delijkst zien uit het Collegium Germanicum (d. i. het Duitsche
collegie), dat door Loyola zelf, dadelijk na de verhefﬁng van paus Julius
III, in de stad Home werd o gericht.

»Een vreemde naam", — zal de

lezer zeggen, — »een duitse collegie in de hoofdstad van de pauselijke
staten, — wat moet dat beteekenen ?” Welnu, we zullen het aanstonds zien!
Reeds vóór de stichting van de orde der Jesuïten was er te Rome geen
gebrek aan inrichtingen van onderwijs, of liever haar aantal was letterlijk
legio. Dat had echter, gelijk we hierboven zagen , het gezelschap van
Jesus niet verhinderd , om nog een nieuw collegie op te richten , en wel een
waaraan geen pracht gespaard was, zoowel wat de inwendige inrichting
als het uiterlijk aanzien betrof. Dit heette het »Collegium Roma
num” , en Loyola had daaraan de bekwaamste leeraren die
vinden
kon, aangesteld. Bovendien had het ruimte genoeg , om aan alle eischen
te voldoen.
En nu toch weder een nieuw collegie? Zeker, en wel om zeer be
paalde redenen. Het colle 'um Romanum was meer bijzonder voor de
Romeinen en hoogstens de talianen opgericht. Daar men er zich slechts
van de italiaansche taal bediende, kon niemand die deze taal niet vol
komen machtig was , er in opgenomen worden. Nu nam echter in
Duitschland de ketterij hand over hand toe. Met elken dag verloor de
Roomsche kerk aldaar meer terrein. Er moesten dus zendelingen naar
Duitschland gezonden worden om de ketterij te bestrijden , en natuur

‘
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lijk zendelingen, die met de Duitschers konden spreken. Waar zou Loyola
die echter vinden? Verreweg de meesten zijner volgelingen behoorden
tot de spaansche , italiaansche en fransche nationaliteit. Die duitsch
verstonden waren er slechts zeer weinigen. Derhalve juist het land , dat
het meest behoefte had aan de Jesuiten, het land, dat den ruimsten werkkring
opleverde , het land , dat voor den roomschen stoel verloren dreigde te gaan
als er niet zoo spoedig mogelijk raad eschaft werd , — dat land kon
Loyola bijna niet bewerken, omdat het om aan de geschikte personen
daartoe ontbrak!
Daarom gaf Loyola aan die leden der Societeit die in Duitschland
werkten , zooals Bobadilla, Lejay enz., bevel hem een paar dozijn van de

bekwaamste jongelingen die in de orde der Jesuïten wilden treden, naar
Rome toe te zenden. Te gelijker tijd haalde hij twee rijke kardinalen ,
Morano en San-Cruce over, een ruim gebouw te zijner beschikking te
stellen, om die jongelieden daarin te huisvesten. Daarop stelde hij leeraren
aan , die hen het italiaansch moesten leeren, en, toen de heeren studen

ten zoo ver waren, werd een begin gemaakt met de theologie , en wel
natuurlijk met de »verdedigende (polemische) theologie en de disputeerkunst."
Het doel dat hij zich hiermede voorstelde , was duidelijk:
»het collegium Germanium moest een kweekschool worden voor dezul
ken, die in het vervolg de taak zouden hebben , zich aan het hoofd te
stellen van hen , die in Duitschland voor het roomsche geloof streden,”

met andere woorden:

»De kweekelingen van dit collegie moesten,

na behoorlijk hiertoe afgericht te zijn, in hun vaderland terugkeeren ,

om daar als Duitschers in den godsdienstigen strijd het woord te voeren
en het onbeperkte gezag van den paus en zijn zaak te herstellen."
Dat was het doel van Loyola, en dat doel bereikte hij ook volkomen.
Paus Julius III verzekerde, zoodra hij van het einddoel van Loyola
kennis genomen had, aan het nieuwe collegie zeer aanzienlijke inkom
sten, en de onderneming maakte daardoor zulke snelle vorderingen ‚ dat
er dadelijk in het eerste jaar vier en twintig kweekelingen aangenomen
konden worden.
Van de verheffing van Peter Caraffa, kardinaal van Theate tot paus,
die onder _den naam van Paulus IV den heiligen stoel beklom (1555—1559),
verwachtte Loyola niet veel goeds voor zijn orde. Hij vooronderstelde,
dat deze zijn eigen orde, die der Theatiners, boven alle anderen begun

sti en zou. Maar die vrees bleek toch tamelijk ongegrond te zijn geweest,

alt ans zoolang Ignatius leefde. (l) Paulus IV was veel te slim om een
inrichting te benadeelen , die den pauselijken stoel van zooveel nut was.
Bovendien, de orde was thans ook reeds zoo vast en krachtig ge
worden, dat men haar moeielijk te na kon komen, en als de paus het

gewaagd had, zou het gezelschap van Jesus zulk een krachtigen weêr

(1) Kort voor diens dood, in 1558, nam Paulus lV wel is waar een maatregel, die
minder gunstig voor de Jesuïten was. Hij verordonde namelijk, dat zij evenzeer als
alle andere eestelijkon en riesters, alle godsdienstige verrichtingen (koorzingen enz.)
moesten volbrengen, terwij ze vroeger dispensatie daarvan hadden, om des te beter
hun andere bezigheden te unnen verrichten. Maar spoedig gaf hij dien eisch weder
op en de zonen _van Loyola behoofden evenmin als vroeger hun tijd met werkeloos
bidden en zingen te verspillen. Zulk een monnikenleven zou ook waarlijk slecht bij
hun streven gepast hebben!
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stand geboden hebben, dat hij spoedig zou hebben moeten inbinden.
Met bijna onbeperkte macht beheerschte de generaal van zijn zetel te
Rome uit, zijn gezamenlijke onderdanen, die allen er op afgericht waren,
in hem den zichtbaren Heiland te vereeren , terwijl allen hun éénige eer
hierin stelden, als poppen door hem geleid te worden. Een beroemd
schrijver, die met de geschiedenis der Jesuîten volkomen bekend en hun
geenszins vijandig is, zegt er van:
»De generaal stelde alle hoogere beambten aan en zette ze af; hij
bepaalde den rang en de werkzaamheid der verschillende leden , die hij
naar verkiezen opnemen en ontslaan kon; hij verordende, wat hij voor
de welvaart, de handhaving der orde en de verbetering van het gezel
schap nuttig en noodig keurde; hij handhaafde de privilegiën , rechten
en wetten der orde, die hij zonder verder rekenschap verschuldi d te
zijn, verscherpen, verzachten en afschaffen kon; hij beriep en leid e de
generale bijeenkomsten; hij besliste in één woord aangaande alle hoofdzaken der vereeniging."
‘
Daarentegen bezat de vereeniging zelf nog eenigen waarborg, om
mogelijk misbruik van de al te groote patriarchale macht des generaals
te keeren, in de vier Assistenten (1) of bijzitters. Dezen werden
door het groote kiescollegie gekozen, en waren een soort van mini s
ters , die den generaal in alle moeielijke aangelegenheden met raad en
daad ondersteunden. Tevens moesten ze hem op mogelijke misgrepen
opmerkzaam maken. Ja, ze mochten zich zelfs tegenwerpingen en waar
schuwingen veroorloven, die echter slechts mochten gedaan worden bij
monde van den zoogenaamden »admonitor”, of geestelijken raad, dien
ieder Generaal zich zelf koos.
\l’erder waren de hoogste beambten der orde de Provincialen of
oppersten van bepaalde districten. De gansche katholieke wereld werd
namelijk door den generaal in verscheidene grootere of kleinere districten
of »Provinciën”

in edeeld, en over ieder daarvan was een stadhouder

aangesteld. Ieder ärovinciaal had insgelijks vier assistenten en een ad
monitor bij zich. Hij regeerde in zijn gebied op dezelfde wijze als de
generaal te Rome in het groot; doch hij moest in alle aangelegenheden
van gewicht vooruit machtiging vragen en bleef zelfs voor de minst be
teekenende handelingen steeds verantwoordelijk. Hij had het recht van
voordracht der zoogenaamde »Praepositi studiorum”, d. i. der op
zichters en bestuurders in de collegiën, en hij had de verplichting, min
stens eenmaal in het jaar den toestand van zijn gansche district, huizen,
personen, geldmiddelen enz. zorgvuldig te inspecteeren. Hij hield het oog
op de leeraren en leerlingen in de collegiën , alsmede op den gang van
het onderwijs en op de tucht.
bleef het gansche jaar onafgebroken
op zijn post, tenzij de generaal hem ergens anders heen zond.
Onmiddellijk onder hem stonden de »Superiores”, d. i. de op
persten der professen-huizen, waarin de eigenlijke Jesuïten , die alle vier

geloften hadden afgelegd, woonden. Hun ambt was, toezicht te hou
den op orde, godsdienstoefening en bezigheden der professi.
Insgelijks onder den Provinciaal stonden de Rectoren, d. i. be
stuurders der collegiën. Dezen waren verplicht, de afzonderlijke leeraren

(1) De vier eersten die den post van assistent vervulden, waren:liieronymus Nadal,
Johannes de Polanco, Goncalez de Camera en Christofal van Madrid.
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‘ ede de kweekelingen onder toezicht te houden en wekelijks eenmaal
{een examen af te nemen.
In ’t kort, alles was welgeordend tot op den geringsten bediende toe,
en er was geen staat ter wereld , die een meer regelmatige en beter
inéénsluitende regeering had.
Wat echter het zegel op dat alles drukte , dat was de onophoudelijke
briefwisseling, waardoor het nauwste verband onderhouden werd tus

sehen alle districten en provinciën , alle hoogere en lagere beambten, deèls
onderling, deels met den generaal. Eenmaal per week zouden de rectoren
del‘ collegiën en de superiores der professen-huizen een rapport bij den pro
vinciaal in, en deze antwoordde minstens eenmaal per maand daarop.
Den generaal zelf echter schreven alle provincialen in Europa eenmaal
per maand en alle rectoren en superioren eenmaal om de drie maanden.
Dat was echter nog niet voldoende, maar de assistenten der rectoren
en der superioren moesten den provinciaal alle veertien dagen , en den
eneraal alle maanden bericht geven. Bovendien hadden de assistenten
er provincialen de verplichting den generaal tweemaal per jaar verze
gelde brieven over hun provinciaal te zenden.

In ’t kort, het was een formeel systeem van onderlinge
be w aking, of liever een wettelijk geregelde en tot in het kleinste
afdalende spion neering, zoowel van boven naar onderen als van
onderen naar boven. En juist daardoor was het ieder lid onmogelijk ,
de grenzen der gehoorzaamheid maar één stap te overschrijden. De generaal

_wist immers van ieder wat hij deed en dacht, terwijl in zijn kabinet
te Home alle draden der machinerie samenliepen, en daardoor werd het
gemakkelijk, de afzonderlijke leden zoowel als het geheel aan den leiband
eener blinde onderdanigheid te houden.
Zoo ver bracht het Loyola, de eenmaal in wellust en ijdelheid ver
zonken krijgsman. Nadat hij het echter zoo ver gebracht had, naderde
de tijd dat hij de tol aan de natuur te betalen had. De vroeger zoo
overmatige zelfkastijding, de vele zorgen en verdrietelijkheden, waarmede
hij onder het opbouwen van zijn werk te kampen had , eindelijk de ge
duchte inspanning, die aan zulk een reuzentaak als die van generaal
der Jesuïten verbonden was, sloopten langzamerhand zijn van nature
zeer sterk gestel. Hij zag zich dus genoodzaakt, in het begin van het

‘aar 1556 een groot dee

van zijn bezigheden over te laten aan pater

'eronymus Natalis, die door de te Rome aanwezige professi tot zijn

vicaris gekozen werd.

Zelf trok hij zich terug naar een landhuis bij

Rome, dat hem door een rijken begunstiger, met name Lodewijk Mendoza
gieîâhonken was, om aldaar geheel voor zijn gezondheid te leven. (1)
1‘ zijn zwakheid nam tegen den zomer zóózeer toe, dat hij zich ten

spoedigste weder naar Rome liet terugbrengen, want hij wilde in het
rofessen-huis midden onder de zijnen sterven. Daar aangekomen , dicteerde
Eĳ zijn secretaris, pater Giovanni Polenco, zijn laatsten wil en nam
daarop van de wereld en zijn metgezellen afscheid. Op Vrijdag d6n
31 Juli 1558 een uur na zonsopgang, in zijn vijf en zestigste jaar, en
dus vijf en dertig jaren na zijn verwonding en bekeering, ging hij de
eeuwige rust ln, hoewel zijn lijfarts, de beroemde doctor Alexander
(1) Dat landgoed lag dicht bij de schoone ruïnes van de villa van Maecenas en was

rachtvol in richt en.door een heerlijk park omgeven. De gelofte der armoede bo
oef‘de nu z 6 streng met meer genomen te worden.
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Petronius, nog weinige uren te voren zijn toestand voor niet bijzonder
gevaarlijk verklaard had.
‘
!
Slechts vier van zijn eerste metgezellen waren bij zijn dood tegen
woordig: Rodriguez, Salmeron, Laynez en Bobadílla. De overigen
werden door hun bezigheden in verre landen teruggehouden, of de dood
had hen, zooals Lejay en Lefêvre , reeds vroeger weggerukt. Maar de negen
broeders van weleer zijn reeds tot duizenden aangegroeid. Reeds in twaalf
rovinciën heeft de orde vast verblijf verkregen, als in Italië, Portugal,
ëícilië, Opper-Duitschland, Neder-Duitschland, Frankrijk , Arragonië,
Castilië, Andalusië ,‚ Indië, Aethiopië en Brazilië. Ongeloofelijk veel
was door Loyola in een betrekkelijk zeer korten tijd tot stand gebracht.
En toch door verstand muntte hij niet zoozeer uit. Maar Laynez vulde
meer dan dubbel aan wat hem in dit opzicht ontbrak, en het genie van
een Salmeron en Lefèvre bewees ook onberekenbare diensten. Zijn kracht
lag veel meer in zijn geestdrift, zijn standvastigheid, zijn eerzucht,
zijn ijzeren wil, zijn gloeienden ijver en eindelijk in die heldhaftige, in zeker
opzicht militaire stoutmoedigheid, waardoor hij de door hem gestichte
orde met een eheel eigenaardigen geest bezielde.
Of hij ec1ter daardoor een werkelijk groot man geweest is; of hij
verdiend heeft, met de uitstekendste geniën die de wereld voortgebracht
heeft vergeleken te worden, gelijk de Jesuïten deden, laat ik den lezer
zelf over te beoordeelen.
Ignatius had bij zijn leven dikwijls zijn verlangente kennen gegeven,
dat men zijn lijk op een vuilnishoop zou werpen, om door de roofvogels
en roofdieren verslonden te worden, daar het toch »niet anders dan

drek en vuil” was. Maar hierin gehoorzaamden zijn volgelingen hem
niet. Ze begroeven hem op Zondag den 111 Augustus met groote staatsie
in de hun toebehoorende kerk Maria da Strada, en daar bleef zijn lijkkist
tot in het jaar 1587. Toen werd zijn stoffelijk overschot op bevel van
den generaal Aquaviva, den 1911 Nov., met nog veel grooter praal in de door
kardinaal Alexander Farnese nieuw gebouwde Jesns-kerk overgebracht.
Bij deze overbrenging van zijn lijk zouden verscheidene wonderen
geschied en ook later een menigte zieken die zijn naam aanriepen,
genezen zijn. Daarom werd hij door paus Paulus V in het jaar 1609
zalig gesproken en dertien jaar later, in 1622 door Gregorius V zelfs
onder de heiligen opgenomen. Sedert dien tijd zijn hem een aantal
altaren gewijd, in het geheel over de twee duizend. Bovendien zijn er
niet minder dan 50 kerken te zijner eer gebouwd, waarvan sommigen
allerprachtigste gebouwen zijn.
Vooral echter werd het altaar van de kerk te Azpeitia, voor hetwelk
hij gedoopt was, een voorwerp van bijzondere vereering. Niet minder
was dit het geval met het oude slot Loyola. Dit werd in 1695 door de
koningin van Spanje, Maria Anna van Oostenrijk, gekocht en aan de
Jesuïten ten geschenke gegeven, en dezen gaven het den naam »Santa
Casa”, d. i. het heilige huis.

Ja, hiermede niet tevreden, verklaarden

de Jesuïten ronduit, dat hun heilige Ignatius niet beneden de apostelen
stond en beweerden bovendien, dat hij in den hemel met niemand omging,
dan met pausen als den heiligen Petrus, met keizerinnen als de Maagd Maria
en met God den vader en zijn zoon Jesus Christus.
Zulke eer wedervoer Ignatius van Loyola na zijn dood , een eer , die

trouwens al zeer verschillend beoordeeld zal worden !
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en JESU'ÏTEN-ZENDINGEN 1.‘: as1ë.

Volgens de overlevering was het de apostel Thomas, die het Chris

tendom het eerst in Indië verbreidde.

Volgens anderen komt die eer

toe aan een rijk koopman, Max Thomas genaamd, die in de 6e eeuw,

ten tijde van den grooten keizer Ceram Perumal, den stichter van Cal
cutta, leefde en door zijn vele handelsreizen, die hij tot Constantinopel
uitstrekte, met het Christendom bekend werd. Wat hiervan zij, zooveel
is zeker, dat de Portugeezen, toen ze onder hun zeeheld Alfonso de

Albuquerque gansch Malabar benevens Goa, Ceylon, Malacca en de Sundasche
eilanden veroverden , — aldaar reeds Christenen vonden. Zeker geen
Christenen naar Roomsch-katholiek model van de 159 eeuw, maar waar

schijnlijk liep er in hun gebruiken en in hun geloof veel heidensch onder
door. Althans de beheerschers van Portugal, die toen even goed katholiek
Waren als tegenwoordig, ergerden zich zwaar aan die soort van Chris
tendom en zouden Franciscaner monniken naar Goa. Goa was het mid
delpunt en de hoofdstad hunner uitgebreide bezittingen in Oost-Indië.
Van daar uit zouden de Franciscaners het ware geloof verbreiden.
Nu zijn de Franciscaners van oudsher zeer weinig geschikt geweest
voor zulk werk.

Ook thans bleek ten duidelijkste, dat het bekeerezr, of

)de zending onder de heidenen”, gelijk men zich uitdrukte, hun sterke

Zijde niet was, niettegenstaande de stadhouders en onderkoningen de
bajonetten der militaire macht ter hunner beschikking stelden. Hun
vorderingen waren dus onbeduidend en, behalve in Goa zelf, waar een
bisdom opgericht werd, wilde het katholieke geloof nergens wortel schieten.
De Indiërs wilden liever Indiërs blijven, d. w. z. hun God volgens de

door hun vaderen en voorouderen overgeleverde wijze vereeren. En of
Sehoon de weinigen die reeds als zoogenaamde Christenen gevonden
Waren, zich aanstonds — op militaire predicatiën! —— tot pauselijke
katholieken bekeerden, betoonde de groote menigte der Brahma- en

Vishnu-aanbidders zich onbegrijpelijk halstarrig.
Met dien staat van zaken waren de koningen van Portugal volstrekt
niet tevreden. Vooral was het Johannes III, die van 152l—l557 regeerde,
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wien dat zeer hinderde. Deze toch was niet alleen buitengemeen aan
Rome en het pausdom verknocht, maar hij meende ook vast, dat de
bewoners van deze nieuw aangewonnen streken nooit goede Portugeesche
onderdanen zouden worden, voor en aleer ze voor hetzelfde kruis knielden

dat de Portugeezen zelf aanbaden. Toen hoorde genoemde Johannes III
van de nieuwe orde die Ignatius van Loyola te Rome juist bezig was

te stichten, — een orde als welker hoofddoel »de bekeering der onge
loovigen” genoemd werd. Aanstonds verlan de hij door tusschenkomst
van zijn gezant te Rome van Loyola een be oorlijk aantal zendelingen,
om die naar Indië te zenden. Ja, hij zou zelfs gaarne gezien hebben,

dat de stichter der Societeit van Jesus in eigen persoon eninbegeleiding
van al de zijnen daarheen vertrokken was, daar hij in de meening was,
»dat de strijders Christi nergens anders het oog op hadden , dan op de
bekeering aller afgodendienaars der wereld.”
Dat was Loyola echter volstrekt niet met hem eens. Hij bleef niet
alleen zëlf te Rome, om van daar uit zijn gezelschap te besturen, maar
hij verklaarde den Portugeeschen koning, dat hij hem slechts twee zijner
medestanders kon afstaan, »daar hij de anderen tot andere doeleinden
moest gebruiken.” Die twee waren Simon Rodriguez en Franciscus
Xavier ‚ die zich aanstonds naar Lissabon op weg ‘begaven.
‘
Ze kwamen daar in den zomer van 1540 aan, en de koning ontving
hen met alle voorkomendheid. Doch naar Indië konden ze zoo dadelijk
niet komen, daar de vloot die jaarlijks daarheen gezonden werd , reeds
de ankers gelicht had. Toch zouden ze zeer verkeerd gedaan hebben,
als ze dezen schijnbaren tegenspoed niet hoogelijk gezegend hadden.

Want ze verwierven tijdens hun oponthoud te Lissabon in zoo hooge
mate de gunst van koning Johannes, dat hij ze volstrekt niet meer wilde
laten gaan. Hij stond er dus op en verkreeg ook werkelijk van Loyola,
dat ten minste een van beiden, en wel Rodriguez, zijn vast verblijf in

Lissabon nam.
Bij Franciscus Xavier echter woog de bekeeringsijver zwaarder
dan alle andere zaken. En daar hij zich door niets van zijn voorgenomen
reis naar Indië liet terughouden , voorzag de konin hem behoorlijk met
pauselijke aanbevelingsbrieven, die hij van Paulus I 1 voor hem verkreeg,
en met volmachten die hij hem zelf uitreikte. In een van die pauselijke
brieven verkreeg Xavier de waardigheid van N untius apostolicus
(»plaatsvervanger des pausen”) voor geheel Indië. In den tweeden werd
hem het recht toegekend , ter bekeering der heidenen over alle wereld
lijke macht der Portugeezen in de asiatische koloniën te beschikken. In
een derde schrijven werd hij door koning Johannes zelf aan alle hooge
beambten, vorsten en regeeringen van de Kaap de Goede Hoop tot aan
den Ganges bijzonderlijk aanbevolen.
Zoo goed voorzien ging Xavier den 7 April 1541 metde koninklijke
vloot van Lissabon naar Indië onder zeil. Het hart klopte hem van
vreugde bij het vooruitzicht der zegepralen, die hij voor de zaak van
Christus op de ongeloovigen behalen zou. Eén ding had hij echter ver
geten en, mij dunkt, de hoofdzaak , dit namelijk, dat hij zich niet eens
de moeite gaf om de talen der volken die
ging bekeeren, al ware
het maar oppervlakkig, te leeren. »God geeft het den zijnen als in den
slaap”, dacht hij en ‘- kon de heilige Geest voor zijn goede zaak ook
niet een wonder doen?
De reis naar Indië ging zeer langzaam. Men was genoodzaakt
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zich zes maanden in Mozambique op te houden, en zoo bereikte de
vloot eerst na dertien maanden , den 6n Mei 1542 , de haven van

Goa. Des te ijveriger vatte Franciscus Xavier nu aanstonds zijn taak aan.
De gouverneur der stad stelde eene koninklijke equipage en een vorstelijke
woning te zijner beschikking. Maar
begaf zich dadelijk naar het
hospitaal, om daar de zieken te verplegen, terwijl hij zich met giften en
aalmoezen voor zijn onderhoud vergenoegde. Daarmede was echter voor
zijn eigenlijk doel, de zending onder de heidenen, nog niets gedaan. Na
eenigen tijd begaf Xavier zich derhalve naar den bisschop van Goa, toonde
hem zijn medegebrachte volmachten en verzocht hem ootmoedig dien
overeenkomstig met de bekeering der heidenen te mogen aanvangen. Die
vergunning had hij volstrekt niet noodig, daar hij als pauselijk nuntius
boven den bisschop stond. Maar hij stelde er prijs op, de gunst van
den bisschop te verwerven , daar deze, — hij heette don Juan van Al
buquerque , — tot een zeer machtig geslacht behoorde en een grooten
invloed zoowel in Groa als in Portugal zelf had. Werkelijk slaagde hij er
ook in , don Juan geheel en al voor zich in te nemen, en het bekeerings

werk kon dus nu aanstonds beginnen. Maar, hoe jammer! de domme
inlanders verstonden geen woord van al wat Xavier hun voorpredikte en
de heilige geest gaf hem de gave der talen niet.
Toen begreep hij toch eindelijk, dat hij niets zou kunnen uitrichten,

zoolang hij de landstaal niet machtig was, en derhalve legde hij zich nu
met allen ijver op de studie daarvan toe. Doch onder die studie ver
zuimde hij geenszins, zich ook op andere wijzen nuttig te maken, en in
het bijzonder gaf hij blijk van zijn roeping voor het Jesuïtisme door de
slimme wijze, waarop hij zich aanstonds een collegie, — het eerste in
de heidenwereld—verschafte. De weinige Franciscaner-monniken name
lijk , die zich nog te Goa bevonden , bezaten een seminarium , waar ze
aan eenige jonge inboorlingen onderwijs gaven in den roomsch-ka
tholicken godsdienst. Dat seminarium ergerde Xavier niet weinig, daar
het zich allicht liet aanzien, dat het hem in zijn werk eenmaal mede
dingers opleveren zou. Daarom wendde hij zich tot den superior der in
richting, broeder Jacques Borbona, toonde hem zijn pauselijke brieven
en hield zoolang bij hem aan, dat de man niet alleen het huis met al
wat er bij behoorde aan de orde der Jesuï'ten overgaf, maar ook zelf tot
de orde toetrad. Daarbij maakte hij wel is waar de ietwat zelfzuchtige
voorwaarde, dat hij zelf levenslang rector der imichting blijven zou,
maar daar maakte Xavier zoo groot bezwaar niet tegen. Hij had nu toch
alle mededinging afgesneden en bovendien den roem, het seminarium
»Santa-Fé” in een »Lollegie van den heiligen Paulus” tekunnen omschep
pen. Tot nog toe was het seminarium tamelijk klein en arm geweest;
maar Xavier zorgde er voor, dat het in een der rijkste en schitterendste
inrichtingen van onderwijs veranderde. Hij verkreeg dat niet alleen door
de noodige giften bijeen te bedelen, maar vooral hierdoor , dat hij met
behulp der troepen van den onderkoning de heidensche tempels in den
omtrek van Goa omverhaalde en hun vrij aanzienlijk vermogen aan het
nieuwe collegie trok.
Zoodra Xavier het hindoesch en maleisch althans zooveel machtig
was, dat
zich half verstaanbaar kon maken, verliet hij Goa, om aan
de zoogenaamde Paarlkust in Malabar het Evangelie te prediken. Want,

ofschoon de Portugeezen het gansche land veroverd hadden , waren de
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inwoners toch nog allen volslagen heidenen. Hier viel dus wat te doen ,
als men het geschikt aanvatte. Hoe ging Xavier hierbij nu te werk?
Waarlijk op een geheel eigenaardige wijze, waarvoor onze tegenwoor
dige zendelingen vrij zeker den neus zouden ophalen. Hij kocht namelijk
een groote schel, liep daarmede op klaar-lichten dag door de straten rond
en luidde zóólan , tot er een troep kinderen en nieuwsgierigen lachend
en jolend achter em aan trok. Wanneer hij op die wijze een aanzienlijk
auditorium bijeengescheld had, ging
op een steen of een verhevenheid
staan en begon te preêken. Die preek was uit latijnsche, spaansche, ita
liaansche en inheemsche stukken en brokken saamgesteld, maar deleven
digste gesticulatie moest haar duidelijk maken. Ten slotte haalde hij een
groot kruis voor den dag, kuste het met den grootsten eerbied en drong
de omstanders hetzelfde te doen. Zij die dit deden kregen een fraaien
rozenkrans van hem ten geschenke, die hij bij duizenden uit Portugal

had meêgebracht.
Dat was echter nog maar de eerste helft van zijn bekeerings-recept.
De tweede was vrij wat krachtiger. Die bestond hierin, dat
met be
hulp van portugeesche soldaten de inheemsche tempels omhalen en de
afgodsbeelden die zich daarin bevonden, stukslaan liet. Natuurlijk werd
er dan in plaats daarvan een christelijke kapel met den gekruisigden
Jesus opgericht. En daarnevens verrees dan een vroolijk gebouw van
bamboes-riet voor het onderwijs der jeugd. Hij wist namelijk bij ervaring
zeer goed , welken diepen indruk een plechtige godsdienstoefening met
het misoffer op de bewegelijke gemoederen der Oosterlingen maakte. En
evenzeer wist hij , dat de bekeering van een land eerst dan stand houdt,
wanneer het opkomende geslacht voor de zaak gewonnen is.
Daarom legde hij zich met allen ijver op het onderwijs toe, en
werkelijk bracht hij een groot aantal inheemsche jongens en meisjes
zoo ver, dat ze zijn school bezochten. Wat geschenken en vriendelijk.
heid niet uitwerkten , dat deed de vrees voor de portugeesche soldaten ,
die de afgodstempels vernielden. Op de school zelf maakte hij het hun
niet moeielijk. Hij dacht er niet aan hun de grondwaarheden des Chris
tendoms in te prenten , maar hij vergenoegde zich met hun het Pater
noster en het Credo te laten opzeggen en hun te leeren de armen oot
moedig over de borst te kruisen. Waren ze zoo ver , dan nam Xavier
ze door een plechtigen doop in de christelijke gemeente op. Op die wijze
kon hij weldra zich beroemen een vrij aanzienlijk getal zielen voor zijn
hemelrijk gewonnen te hebben.
Niettegenstaande dat ging het hem nog veel te langzaam met de
bekeering. Daarom schreef hij reeds in het eerste jaar van zijn verblijf
in Indië naar zijn generaal om een aantal medehelpers. Loyola willigde
zijn verzoek gaarne in en zond er hem over de twintig , meest allen
Portugeezen, die Rodriguez voor de orde gewonnen had. Daaronder
behoorden de paters Anton Criminal , Anton Gomez, Caspar Bergaeus ,
Paulus Camerti, Alonzo Cyprius, Melchior Gonzales en Franciscus Peren,
die allen later meer of minder beroemd geworden zijn. ‘Nu eerst kon
het bekeeringswerk in het groot gedreven worden. Inde eerstvolgende zes
jaren werden bijna overal waar de Portugeezen hun vaandel geplant had

den , met name op Ceylon, Cochin, Nagapatman, Meliapoer, Malacca
en Ternate, grooter of kleiner scholen opgericht. Het colle ie van Goa
was echter de hoofdinrichting voor de opleiding van inlanr sehe zende
lingen. Dadelijk na de aankomst zijner nieuwe medehelpers liet Xavier hon
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derd en twintig zonen van voorname inlanders met behulp van militairen
in dat collegie plaats nemen , om ze tot toekomstige bekeerders hunner

landgenooten op te voeden.
Over het algemeen is niet te ontkennen, dat de vrees voor de por
tugeesche bajonetten niet weinig bijdroeg tot de groote gevolgen die Xa
vier met zijn medehelpers verkreeg (1). Men zegt dat hij menigmaal des
avonds zoo moede was van het doopen, dat hij zijn arm kwalijk meer
bewegen kon. Doch de wijze hoe die bekeeringen tot stand kwamen
vermindert den roem van den grooten apostel der heidenen niet weinig.
Bovendien werden, gelijk te begrijpen is, al die gedoopten niet eigenlijk
christenen, maar ze bleven heidenen. Wel is ‘waar het credo konden ze

opzeggen en het water van den christelijken doop was over hen uitge
stort, ook konden ze mededoen bij processies , kerkliederen zingen en

dergelijke uitwendigheden meer. Maar in werkelijkheid behielden ze ge
heel en al hun vroegere zeden, gewoonten, gebruiken en begrippen. Wan
neer dus de heel‘en paters zich uit een streek die naar hun meening
geheel voor het Christendom gewonnen was , weer verwijderden om hun
bekeeringswerk op andere plaatsen voort te zetten ‚ viel het den inheem
schen priesters volstrekt niet moeielijk hun luidjes weer tot den gods
dienst terug te brengen waarin ze geboren en opgevoed waren.
Dat was nu toch een treurige omstandigheid , en een van Xaviers

medehelpers, Anton Criminal die op kaap Comorin proselieten maakte,
werd daarover zoo vertoornd op de Brahminen, dat hij hen met onmen

schelijke wreedheid vervolgde. Die priesters echter riepen in hun angst
een nog niet door de Portugeezen onderworpen volksstam te hulp. Hier
tegen was Criminal met zijn handvol soldaten die de gouverneur van
Goù, hem meêgegeven had, lang niet opgewassen; en toen het tot een

strijd kwam, werden alle Portugeezen, Criminal zelf niet uitgezonderd (2),
afgemaakt. Het duurde zeer lang eer zich weder een zendeling op (lo
morin waagde.
Nochtans werd de toestand der Brahminen door dien krachtigen
i‘ìgenstand geenszins verbeterd. Integendeel , Xavier nam hieruit aanlei
‘líng om in Goa een kerkelijke rechtbank in den trant van de spaansche
inquisitie op te richten , en deze rechtbank, ondersteund door de mili
iûíre macht, waarover Xavier de volledige beschikking had, (3) ging

met de grootste strengheid te werk tegen ieder die aan de uitbreiding
van het Christendom eenige hindernis in den weg legde, of gedoopte
inboorlin en weder verleidde tot hun oude afgoderij terug tekeeren. Tal

looze Bra minen — en onder hen juist de rijksten — verloren dientengevolge
door beulshanden het leven, of werden minstens uit het land verwezen,
Waardoor hun vermogen aan de orde der Jesuïten verviel. Zoo hield lang

zamerhand alle tegenstand tegen de aanneming des (Íhristendoms in al
(1) 2oo werd b. v. de koning van Condi met geweld van wapenen gedwongen het
Christendom te omhelzen. En zoodra hij gedoopt was, noodzaakte Xavier hem zijn
‘=tadhouders en

onverneùrs

te bevelen, ieder die onwillig was zich te laten doo en

met verbeurdver laring zijner goederen te straffen. Op die wijze werd het gemakke ijk
alle dagen duizenden voor het Christendom te winnen! ,
(2) Vier lanssteken doorboorden zijn hart, en bovendien werd zijn lijk het hoofd
afgeslagen. De Jesuïten beschouwden Oriminal als den eersten martelaar der orde en
het scheelde weinig of men had hem onder de heiligen der kerk gerangschikt.
(3) De portugeesche gouverneurs en stadhouders verleenden den groeten heidenbe
Îîcerder‘hun bijstand omdat ze wisten, dat hij hen andere bij koning Jchannes lll
aanklagen zou. En wie aldus aangeklaagd was kon zeker zijn dat hij zijn post verliezen
‘In naar Lissabon ter verantwoording geroepen worden zou.
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de landen die onder het gebied van Portugal stonden , van zelf op.
Natuurlijk, de verweekelijkte Hindoes verkozen liever zichtelaten doopen,
dan met de gevangenissen der Inquisitie kennis te maken of zelfs gevaar
te loopen, boven een langzaam vuur levendig gebraden te worden!

Op die wijze handelden Xavier en zijn medehelpers in Indië. Het
gevolg was, dat op alle eenigszins goed gelegen plaatsen Jesui'ten-collegiën
ontstonden die met het vermogen van de gedoode of verbannen heidenen
verrijkt worden. En nog talrijker waren de kerken die men oprichtte.
Want men maakte volstrekt geen bezwaar meer om alle heidensche
tempels die men bereiken kon, te vuur en te zwaard te vernielen. Het
was alsof de Jesu‘1'ten zich hierbij de ruwe handelwijze van Karel den
Groote tegen de Saksers ten voorbeeld gesteld hadden.
Nadat Xavier het nu echter in deze streken zoo ver gebracht had,
achtte hij den tijd gekomen , om zijn christelijke veroveringen nog iets
verder uit te breiden. Hij werd in dat voornemen versterkt door de
kennismaking met een Japanees die hij in 1549 aanknoopte. Deze
Japanees, Anger genaamd, was naar het schijnt van goede afkomst ,
maar een doortrapte borst die bovendien nog een moord op zijn geweten
had.
wist Xavier zooveel moois van Japan te vertellen , dat deze zich
aanstonds voornam het groote keizerrijk met zijn millioenen inwoners te be
keeren en van zijn onmetelijke rijkdommen voor de orde dèrJesuïten partij

te trekken. Hij begon met genoemden Anger te doopen, die bij den doop
den naam van »Paul de. Santa-Fé" ontving. Daarop reisde
naar Goa
om te zorgen , dat de zaken aldaar gedurende zijn afwezigheid niet in
de war zouden loopen. Dàartoe stelde
Paulus Camerti met den

titel van generaal-superior tot zijn plaatsvervangeraan, en benoemde
Anton Gomez tot rector van het »Collegium van den heiligen Paulus’
te Goa, dat intusschen een invloedrijke stichting geworden was.
—In den zomer van 1549 scheepte hij zich met Anger en den zeer
ijverigen pater Come van Torrez naar Japan in. Den 15 Aug., derhalve
juist vijftien jaren na de gelofte van Montmartre, landde hij in de haven

van Canxawa of Cangoxuma (Kanagesinía), de hoofdstad van het konink
rijk Saxuma of l:lsuma, aan. Evenals nog tegenwoordig vormde namelijk
Japan in naam een éénig rjk, met de hoofdstad Miako, waar de keizer
onder den naam van Dairi of Mikado, zetelde. Maar het groote geheel
was in verschillende provinciën of koninkrijken ingedeeld, wier beheer

schers feitelijk geheel onafhankelijk gezag voerden, en een dier onafhan
kelijke provinciën vormde het koninkrijk Hsuma.
Nu was bovengenoemde Anger met den vorst van Hsuma van
vroeger bekend , en dientengevolge werd Franciscus Xavier aan zijn
hof bijzonder goed ontvangen. Zelfs verkreeg hij van den zeer verdraag

zamen vorst aanstonds de vergunning het Christendom te prediken.
Natuurlijk maakte Xavier van die vergunning een gretig gebruik.
‘Doch
slaagde hierin niet zoo goed als
zich wel voorgesteld had.
Want vooreerst konden zijn toehoorders zoo goed als niets van zijn
preêken verstaan , daar hij het zeer weinige japansch dat hij in zijn
omgang met Anger geleerd had, met spaansch, italiaansch en latijn tot
een bonte wartaal samenmengde. Ten anderen waren zijn manieren niet
geschikt voor de Japaneezen, die reeds op een tamelijk hoogen trap van
beschaving en betamelijkheidsgevoel stonden. Zijn schel, waarmede hij
ook hier de menschen bij elkaar luidde , evenals te Goa, kwam hun al
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te potsierlijk en kwakzalverig voor, dan dat zijn woorden een goeden
indruk konden maken. Na verloop van eenigen tijd zag Xavier dit ook
zelf goed in, en toen hij begreep dat hij op den tot no toe gevolgden
weg zijn doel niet zou bereiken, besloot hij kortweg zic geheel anders
voor te doen en van een Jesuïet een Bonze te worden.

»Een Bonze ?” vraagt de lezer verwonderd; maar die verwondering
zal wijken, als hij zich herinnert, dat de Bonzen niemand anders waren
en zijn dan de overpriesters van den godsdienst die in Japan verreweg
het meest verbreid is, het Boeddhisme, en dat dit Boeddhisme zelf in
zeer vele opzichten met den roomsch-katholieken eeredienst overeenstemt.
Zoo zijn er in Japan evenzeer kloosters met nonnen en monniken , en

zelfs aan kluizenaars ontbreekt het niet. Zoo hebben de Boeddhisten,
evenals de katholieken, een beelden- en reliquiëndienst met processies,

bedevaarten en aanroeping van heiligen. Zoo bidden beiden hun rozen
krans en kastijden hun lichaam met vasten en andere ontberingen. Zoo
scheren de Bonzen of Lamaä (zooals ze in Thibet genoemd worden) het
hoofd evenzeer als de roomsche priesters, en beiden moeten in den ech
ieloozen staat leven. Daarvoor worden ze beiden echter ook door het
volk met grooten eerbied behandeld en oefenen een belangrijken invloed
op het volk uit.
Zoo ging het in Japan met den heerschenden odsdienst en de
inheemsche priesters ook. Wat wonder derhalve, dat avier besloot in
kleeding, levenswijze en manieren een Bonze te worden? Als Jesuïet
had
nog toe
slechts ergernis
g even , als collega’s,
Bonze hoopte
hij kon
nu
even hij
goedtotinvloed
te verkrijgen
als zijneîeidensche
en dan
hij ondershands het Christendom in plaats van de boeddhistische afgoderij
invoeren! Men ziet, zijn doel was goed, en daarom bekommerde hij zich

om de oneerlijkheid van het middel volstrekt niet, gelijk dan ook de
Jesu'íten in dit opzicht nooit zeer nauwgezet geweest zijn.
Doch zijn kunstgreep zou hem toch niet baten. De rechtmatige
Bonzen namelijk bewo en hemel en aarde om den gevaarlijken indringer
kwijt te raken. Ze ielden den koning voor dat het
ootste gevaar
zijn rijk bedreigde, als hij een armzaligen, verloopen vreem eling toestond,
de oude beschermgoden van Japan te bonen en een anderen tot nog toe
onbekenden god daarvoor in de plaats in te voeren, die geen anderen
äod naast zich dulden wilde. Daarbij voegden ze de bedreág'n , dat ze
e andere koningen , of Daimios, te hulp zouden roepen,
avier niet
uit het rijk verwijderd werd. Weinig had het zelfs gescheeld of ze hadden
door hun opruiingen een groote omwenteling tot stand gebracht. Onder

zulke omstandigheden besloot de koning het tot nog toe gevolgde stelsel
van verdraagzaamheid te verlaten en vaardigde aanstonds een decreet uit,
waarin hij aan al zijn onderdanen de aanneming van het Christendom
op straffe des doods verbood. Franciscus Xavier echter beval hij ten
spoedigste zijn staten te verlaten , als hem iets aan zijn leven gelegen lag.
Natuurlijk bleef den grooten heidenbekeerder niets anders over, dan
voor het oogenblik dit bevel op te volgen. Hij verliet derhalve de stad
Canxawa na een verblijf van bijna een jaar, zonder iets uitgericht te
hebben. Maar waarheen zich thans te wenden? Naar Goa terug of
naar een ander ja aneesch koninkrijk, op het gevaar af, daar evenals
in Hsuma behandel te worden? Lang behoefde hij trouwens niet in de
onzekerheid te zijn, want
vernam spoedig dat zich eenige portu
geesche schepen in de haven van Firando, de hoofdstad van een nabu
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rige provincie Firando, bevonden. Daar hij hoopte, dat hij, onder de
bescherming dier schepen staande, door den koning van Firando wat

vriendelijker behandeld zou worden dan door den vorst van Hsuma, ging
hij om;g=nblikkelijk naar die zeestad op weg.
erkelijk werd hij in zijn verwachting niet bedrogen, waartoe zeker
veel bijdroeg, dat de daimios van Firando en Hsuma doodvijanden waren.
Aanstonds werd hem vergunning gegeven , zooveel proselieten te maken
als hij maar kon, en hij maakte van die vergunning zulk een goed ge
bruik , dat
in Firando binnen de twintig dagen meer personen doopte,
dan vroeger te (lanxawa in een geheel jaar. Zoo berichten althans zijn
levensbeschrijvers en we laten het in 't midden, of dat werkelijk zoo was.
Een feit is het echter, dat hij er aan wanhoopte iets grootsch uit te
richten, zoo lang hij den Dairi of Mikado zelf in zijn hoofdstad niet bekeerd, of althans de vergunning tot zijn bekeeringswerk van hem ver

kregen zou hebben.

liet derhalve Come van Torrez achter om het

be onnen werk voort te zetten, en ging na een verblijf van weinige
weîen, naar de hoofdstad Miako op weg.
ging echter niet alleen ,
maar nam met zich tirvee bekeerde Japanezen, die Matthias en Bernhard
heetten, terwijl
zich bovendien van een tolk, Fernandez geheeten ,
voorzien had.
De reis liep niet zonder allerlei wederwaardigheden af. (lok onder
weg trachtte hij overal proselieten te maken en meer dan eens was hij
op het punt van gesteenigd te worden. Zelfs blijkt het duidelijk uit de
berichten zijner vurigste aanhangers, dat men hem alleen daarom liet
loopen , omdat men hem voor een gek hield. En waanzinnigheid is in
het Oosten een betere bescherming, dan alle mogelijke wapens. Zoo
kwam hij dan eindelijk, in Februari 1551, in de groote hoofdstad van
Japan aan en begaf zich daar aanstonds naar het grootste openbare
plein, om het Evangelie te prediken. Maar wat voor preêken was het?
Waar—lijk, men zou het voor kwalijk mogelijk houden, dat een maar half
verstandig mensch meenen kon, op die wijze iemand tot zijn meening te
bekeeren! Wel is waar, hij waagde zich niet meer, zooals te Goa, met
zijn koeterwaalsch van allerlei talen. Maar hij predikte door tusschen
komst van een tolk, daar hij het japaneesch te weinig verstond , om
zelfs maar een paar samenhangende woorden uit te kunnen brengen (1).
Maar daarbij vergete men niet, dat die tolk, Fernandez, weêr het
spaansch zeer slecht verstond, en dus al wat Xavier zeide averechts
overbracht! Waarlijk het was geen wonder, dat de godsdienst dien
Xavier predikte, een voorwerp van algemeenen spot werd , en dat de
prediker zich nergens in het openbaar vertoonen kon zonder door de
straatjongens vervolgd te worden, die hem voor een gek of een grap
penmaker hielden.
_
Niettegenstaande dat had hij de stoutheid, een audiëntie bij den
keizer te vragen. Maar die werd hem eenvoudig geweigerd en hij werd

(1‘) Xavier zelf schrijft woordelijk aan lgnatius van Loyola:_ »\‘\"anneer ik hunne
(‘Ier Japaneezen) taal verstond, dan twijfel ik niet. of zeer vele ongeloovigen zouden
den christelijken

oisdienst omhelzen.

had ik hoop der

erk eenigen dienst te zullen bewijzen. Thans echter staan we onjer

Gave God, dat ik ze spoedígleerde. Want dan

de ongeloovigen als standbeelden, die niet spreken kunnen.

De menschen spreken ons

veel aan, maar wij kunnen hun niet antwoorden, dan we niet Weten wat ze zeggen."

\
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n
bovendien door de keizerlijke hofbeambten niet weinig bespot. Der
hii%ve bleef den ijverigen zendeling niets anders over dan weder ergens
anders zijn heil te zoeken en hij begaf zich aanstonds naar Amanguchi,
de hoofdstad van het koninkrijk of de provincie Nan ate. Ongelukkig
echter zou het hem hier niet veel beter gaan, ofsc oon hij zoo slim
was in een rijk Bonzemgewaad op te treden en den koning verscheiden
geschenken, als een fraai repetitie-horologe, een welluidende harmonica
en andere kleinigheden toe te zenden. De Japaneezen bleven er nu een
maal bij, den vreemden Bonze voor een ek en hun eigen godsdienst
voor verstandiger te houden, dan de godsdienst welken die gek hun
predikte.

Nu vernam Xavier echter dat die inheemsche godsdienst eigenlijk
uit China afkomstig was, en hij begreep dat het hem gemakkelijk val
len moest het keizerrijk Japan te »Kerstenen” , als hij eerst dat stamland
bekeerd zou hebben. Hij besloot dus oogenblikkelijk naar China te ver
trekken. Om daar te komen moest hij eerst naar de japaneeschehaven
stad Bungo, de residentie van een ander japaneesch vorst, en voor die

stad lagen toen verscheiden portugeesche schepen voor anker, onder bevel
van Eduard de Gama, een nakomeling van den beroemden Vasco de
Gama.

Dat was een geluk voor Xavier, want Eduard de Gama wist

zeer goed in welke hooge gunst onze zendeling bij koning Johannes III
stond. Ook wist hij evengoed dat de toenmalige politiek het wen

schelijk achtte de zendingszaak in Japan te bevorderen, omdat het
daardoor alleen. mogelijk zou zijn dit afggesloten rijk voor den europeeschen handel te openen. Derhalve werd avier door hem als een groot
heer met allerlei eerbetuigingen en onder het gedonder van het geschut
ontvangen. Dit had ten gevolge, dat de vorst van Bungo aanstonds
onderzocht wat die kanonschoten beteekenden. Men antwoordde hem
dat dit alles geschiedde ter eere van een heiligen europeeschen Bonze
die aan boord van het admiraalschip gekomen was. En toen de vorst
vroeg of hij dan dien beroemden man ook niet te zien zou krijgen, werd
er bijgevoegd dat hij van plan was in de eerstvolgende dagen zijn op
wachting bij zijne Majesteit te komen maken.
‘
Werkelijk had dit eenige dagen daarna plaats, doch met de grootste
staatsie die men maar met alle mogelijkheid maken kon. Alle schepen
heschen de vlaggen in top, alle kanonnen Werden gelost, de gansche
bemanning der vloot werkte mede en de gezamenlijke oﬂicieren hadden
het gala-costuum aangetrokken. Daarbij werden den koning rijke ge
schenken aangeboden. In een woord al het mogelijke werd gedaan om
de inwoners benevens den koning van Bungo te overtuigen dat de zen
deling Franciscus Xavier een hoog aanzienlijk personaadje was. Werkelijk

werd hij dan ook door de gapende menigte der Japaneezen voor den
grootsten Home van Europa aangezien en, wat meer zegt, door den vorst
met buitengewone onderscheiding behandeld. Bovendien verkreeg hij
aanstonds vergunning om overal het Christendom te prediken, en van
die vergunning maakte hij natuurlijk ruim gebruik. Spoedig echter keerde
het blaadje geheel om. De inheemsche Bonzen, voor hun invloed be
zorgd, trachtten het volk tegen den »Bonze van Chemachicogin" (zoo
noemden ze Portugal) op te zetten, en bovendien brachten ze den koning
ernstig onder het oog hoe gevaarlijk de nieuwe leer voor den staat was.
Ja, toen ‘de konin hun niet aanstonds te wille was , om de Portugee
zen niet voor het oofd te stooten, riepen ze een soort Bonzen-concilie
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in de stad Bungo bijeen. Daar kwamen in ’t geheel drie duizend hei
densche priesters, en ze daagden den vreemdeling uit, zijn leer voor het
vergaderde concilie openlijk te verdedigen. Dit godgeleerd dispuut had
ook werkelijk plaats, maar leverde, zooals te denken was, volstrekt geen

resultaat op daar men elkaar niet eens verstond. En zoo kende ieder
partij zich de overwinning toe. Het volk echter schijnt volkomen de
partij zijner inheemsche priesters gekozen te hebben , en er ontstond zulk
een gisting dat de Portugeezen zelf, uit vrees voor opstand, op de ver
wijdering van Xavier aandrongen.
Dientengevolge verliet de zendeling den 2011 Nov. 1551, na een
oponthoud van 47 dagen de stad Bungo weder, echter niet zonder een
herder voor de kleine kudde die hij gewonnen had , achter te laten.
Admiraal de Gama had een schip ter zijner bescikking gesteld , en hier
mede zeilde hij naar Canton , een der grootste steden van het chineesche
rjk. Doch hij werd door een storm overvallen en genoodzaakt op een
klein eiland onderweg te landen. Hier vernam hij van eenige portu
geesche kooplieden dat het geen vreemdeling geoorloofd is de grenzen
van China te overschrijden, tenzij hij als gezant mocht komen.
liet
derhalve , zoodra de storm bedaard was, den steven naar Goa in plaats
naar Canton wenden, en hier aangekomen drong hij er bij den onder
konmg op aan een gezantschap naar Peking af te vaardigen, onder welke
vleugelen hij in het afgesloten rijk zou kunnen doordringen.
'
De toenmalige onderkoning van Goa was Alfonsus van Norogna.
Aanvankelijk wilde hij niets van zulk een gezantschap hooren; eindelijk
liet hij zich echter bewegen om aan een rjk koopman, Jaques Pereyra,
die in chineesche artikelen wilde handelen , het patent van afgevaardigde
uit te reiken. Onder zijn geleide ging nu Xavier den 1411 April 1552
van Goa onder zeil. Hij had nog eenige andere leden van het gezelschap

van Jesus die hij uit het collegie uitgekozen had, medegenomen. De
weg liep langs Malacca ‚ en daar werd aan wal gestapt. Het ware echter
beter voor hen geweest als ze zonder zich op te houden voorbij gevaren
waren. De alhier resideerende portugeesche stadhouder, een trotscll
edelman, Don Alvarez van Atayde genaamd , vond het ongehoord dat
een gewoon koopman aan den grootsten vorst van Asië als gezant zou
worden gezonden, en hij verklaarde eenvoudig dat hij het gezantschììp’
niet zou laten vertrekken voor hij eerst nadere berichten van den on
derkoning van Goa ontvangen zou hebben.
Franciscus Xavier protesteerde tegen elk oponthoud , en toen Do11
Alvarez naar niets luisteren wilde, deed hij hem in den ban. Doch o0l5
dit hielp niet, integendeel de trotsche man werd zoo vertoornd, d8t 111J
aanstonds het gansche gezantschap tot nader orde in beslag liet nemen
Daarover werd Xavier bijna dol van woede en hij ontvluchtte op een

kleine schuit die naar het eiland Sancian bestemd was , de ‚meesten
zijner metgezellen in L\Ialaeca achterlatende. Van hier uit, — genoemd
eiland ligt ten zuiden van China, niet ver van de beroemde stad C‘“.1-

ton ,’ — hoopte hij zonder veel bezwaar op de een of andere wijze in
het hemelsche rijk te zullen doordringen. Dit zou hem, met beh_}lll’
van een chineesch koopman dien hij omgekocht had , zeker gelukt Zlln’
wanneer het lot niet reeds andere over hem besloten had. Nauwelijks Î"Q°h
was hij, na een stormachtige vaart van bijna een maand, op Simolan
aangeland, of hij kreeg, den 2011 Nov. 1552, een hevige koorts‘ en’
daar hij door een onkundig geneesheer behandeld werd, stierf hij Waal
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dagen later, den 2n Dec., in den ouderdom van zes en veertig jaren (1).
Dat was het einde van een man die zich aan de grootste gevaren
blootstelde, om datgene wat hij den christelijken godsdienst noemde tot
in de verstgelegen landen te verbreiden, — een man wiens moed en
standvastigheid door het grootste gevaar niet aan het wankelen gebracht
konden worden, en die zich in zoo ver met den dappersten krjgsman gelijk
mocht stellen. Doch hij stond wel beschouwd niet in dienst der mensch
heid , maar slechts in dienst van het pausdom. ‚ En hij ontzag zich niet
door zijn dikwijls onverstandigen ijver de christelijke leer eigenlijk ten
spot der ongeloovigen te maken. Zijn orde heeft ontzaggelijk veel aan
hem te danken, want hij legde den grond tot de talrijke nederzettingen
die het gezelschap van Jesus binnen kort in Indië , Japan en China_be
zat. Zonder zijn voorbeeld van zelfopoﬁ’ering zouden zijn navolgers in
het zendingswerk zeker niet datgene tot stand gebracht hebben wat ze

ontegenzeggelijk tot verbazing der wereld gedaan hebben. Daarom werd
hij dan ook door zijn medebroeders hoogelijk geëerd. Zijn lijk, dat in
het eerste oogenblik zonder eenige staatsie onder den grond gestopt was,
werd twee jaren later met groote praal door hen naar Goa overgebracht,
en daar in het collegie van den heiligen Paulus plechtig bijgezet. Later
werd hem nog in de Jesuïten-kerk te Goa een prachtig mausoleum op
g:richt. Insgelijks werd hem zulk een praalgraf in de Jesnïten-kerk te
me opgericht, waarheen, op bevel van den generaal der orde, Claudius
Aquaviva, een arm van hem overgebracht was (2). Zelfs werd »de apostel van
Indië”, gelijk Xavier na zijn dood genoemd werd, door paus Paulus V
zalig gesproken ‚ en Gregorius XV nam hem den 12u Maart 1622 zelfs

onder de heiligen op, hoewel zijn heili erklnring eerst den 6!) Aug. van
het volgende ‘aar door Urbanus VII aan de Christenheid bekend ge
maakt werd.

og later, in het jaar 1747, Verleende paus Benedictus XIV

hem den eeretitel van »beschermheilige van Indië”, en koningen en ko
ninginnen beijverden zich kerken ter zijner eer te bouwen.
Ik ben over de werkzaamheid van Franciscus Xavier of Xaverius
(gelijk zijn latijnsche naam luidt) wat uitvoerig geweest, omdat hij eene
te belangrjke persoonlijkheid geweest is, om slechts ter loops van hem
te gewagen. Wat echter zijn »opvolgers in de bediening” betreft, de
krijgsknechten van Jesus die na hem in Japan, China en Hindostan
het zendingswerk hebben voortgezet, over ben zal ik korter zijn , enniet
moze‘er al hun bijzondere lotgevallen als slechts de eindgevolgen hunner
werkzaamheid‘ vermelden.
In Indië of Hindostan had Xavier den weg volledi gebaand. Door
hem waren reeds in alle voorname plaatsen die aan de Ëortugeezen on
derworpen waren , Jesuïten-inrichtingen~ hetzij collegiën , hetzij residen
ﬁën of zendingsposten, gesticht. Er viel dus niets verder te doen dan
hun aantal te vermeerderen of de bestaande te vergrooten en uit te
breiden. Dit laatste gelukte den zonen van Loyola overal zonder veel
(1) Hij was in het jaar 1506 op het kasteel Xaviero in Navarra, aan den voet
der Pyrcnaeën, geboren.
(2) Haar-toe werd zijn lijk in het jaar 1612 opgegraven en een geneesheer moest _
den arm losmaken. Volgens de overlevering zou het bloed bij deze operatie oven hel.
der als bij een levende gevloeid hebben!
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bezwaar, vooreerst omdat de portugeesche stadhouders hun op bevel
des konings op alle mogelijke wijzen in de hand werkten. De handeluijze
die we van Don Alvarez van Atayde zagen was een bijna geheel alleen
staande uitzondering. ’l‘en anderen omdat ze met behulp van de
rechtbanken hunner inquisitie al wat hun in den weg stond, gemakke
lijk uit den weg konden ruimen.
Doch het eerste, het vermeerderen der zendingsposten, viel ook
niet zoo bijzonder moeielijk. De Jesuïten-zendelingen toch volgden overal
waar de Portugeezen of andere europeesche staten veroveringen maakten,

die nederzettingen op den voet na. En ze wisten overal waar ze eenmaal vasten voet hadden verkregen, door een zeer eenvoudig middel
een christelijke gemeente te stichten.
.Waarin bestond nu dat middel? Eenvoudig hierin, dat de zende
lingen zich als indische priesters voordeden en kleedden, (d. i.
als Brahminen of Brahmanen), om voor de Indiërs of Hindoes die een
aangeboren en natuurlijken tegenzin tegen vreemdelingen hadden, als
inheemsehe priesters te verschijnen. Voorts nog hierin, dat ze de be
staande heidensche godsdienstbegrippen en gebruiken
der Hindoes met het christendom versmolten en vermengden.
De Hindoes mochten Hindoes blijven. als ze zich maar lieten doopen
en goedvonden voortaan den naam van christenen te dragen. Ja, het
was niet eens noodig bij den doop een christelijken naam aan tenemen,
als ze liever verkozen hun ouden heidenschen naam te houden. Immers
de a ostel Paulus zelf zegt, dat men allen alles moet worden!
Tu zou het mij niet moeielijk vallen een gansche lijst van Jesuîten
te noemen , die op die wijze als Brahminen het land rondtrokken, en

als zoodanig eigenlijk het kruis van Christus verloochenden.

Doch ik

vergenoeg mij er mede twee van hen te noemen die als voorbeeld kun
nan dienen, om zich een voldoende voorstelling van de werkzaamheid
der Jesuïten in Indië te vormen.
Een van hen, pater Constantino Beschi,

die de taal der

Hindoes en zelfs het Sanskriet zeer grondig bestudeerd had , bootste de
zeden, gebruiken en gansche levenswijze der Brahminen zoo nauwkeurig
na, dat het volk van Deken, waar hij zich bijzonder lang ophield, hem
als een heilige — wel te verstaan een heilige in den heidenschen hemel
— begon te vereeren. Daar hij zelfs volksgedichten in de indische taal
uitgaf, verkreeg hij een groote vermaardheid.
Maar wat was het gevolg hiervan? De vorst van Dekan maakte
hem tot zijn eersten hofbeambte en minister, natuurlijk in de onderstel

ling een werkelijken Brahmin voor zich te hebben. Constantino Beschi
was volstrekt niet van plan hem uit den droom te helpen. Integendeel
de eerwaarde pater scheen zijn europeesche zeden en afstamming totaal
te verloochenen. ‘ Hoe het zij, voortaan verscheen hij slechts in een
prachtig oostersch costuum , gezeten op een rijk gezadeld paard of in
een palankin gedragen en steeds begeleid door een talrijke indische lijf
wacht te paard die het gepeupel uit den weg dreef, om plaats voor den
hoogen heer te maken , en met trompetgeschal zijn komen en gaan aan’
kondigde. Een Jesu'1‘et bleef hij echter zijn leven lang en zijn medebroe
ders waren niet weinig trotsch op hem.
Het tweede voorbeeld is dat van den eerwaarden pater Barthe-
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lemi Acosta. Deze volgde een geheel anderen weg. Hij hield zich niet
aan de voornaamsten des lands, maar verkeerde met de laagste hell'e des
volks, hoewel natuurlijk van dezelfde bedoelingen bezield als Constantino
Beschi, de eerste minister. Met name zocht hij de woningen der danse
ressen en lichtekooien op, de hutten der zoogenaamde Bajadèren. Wel
wetende dat die wezens die op elk urn‘ van den dag bereid zijn den
god der liefde te offeren, een bijzonderen invloed op de mannenwereld
bezitten , zocht hij zich met haar zoo vertrouwd te ‘maken als maar mo
gelijk is.
speelde, zong, danste, dronk met haar en was in een
woord haar vertrouwde vriend. De arme schepsels waren natuurlijk
hoogelijk met hem ingenomen en wenschten niets liever dan door hem,
die het haar zoo gemakkelijk maakte , in den hemel gebracht te worden.
Eén ding slechts stond haar overgang tot het christendom in den weg.
Men had haar namelijk gezegd dat de christelijke priesters het beroep
waarvan ze leefden, als groote zonde veroordeelden en daarom zagen ze
er tegen op , gedoopt te worden.
Maar wat deed nu de eerwaarde pater? Hij leerde haar dat ze
christïnnen konden worden en toch, zonder zich te bezondigen, konden voort

gaan den god der liefde te offeren, als ze maar een deel van haar winst
aan de christelijke Lkefk gaven en — met diegenen aan wie ze haar
lichamen prjsgeven , althans een poging tot bekeering maakten.
Op deze en dergelijke wijzen wisten de Jesuïten zich overal inlndië
te nestelen. Zoolang de heerschappij der Portugeezen duurde bleven ze
volslagen meesters van het terrein. Ze konden het gansche onmetelijke
gebied geheel alleen bewerken zonder dat het aan eenige andere orde
vergund was, insgelijks proselieten te maken en collegiën en dergelijke
inrichtingen te stichten. Want de konin en van Portugal bleven hen,
gelijk we nader zien zullen, bijzonder eschermen. Toen echter na
verloop van een eeuw ook andere zeevarende volken, met name de Fran
‘ schen, Hollanders en Engelschen , zich in die streken vestigden‘ en aan
de groote jacht op de schatten van Indië deel namen, en de macht der
eerste veroveraars van alle kanten besnoeid werd, — toen werd het voor

de Jesuïten ook minder.

Daarover zal ik echter in het vierde, vijfde en

zevende boek spreken, waar we tevens zien zullen hoe de Jesuïten zich

ten tijde van hun hoogste macht in Indië gedroe en. Voor het oogen
blik zij het genoeg te herinneren, dat het gezelse p van Jesus honderd
,jﬁ:în lang in godsdienstige en kerkelijke zaken de alleenheerschappij in
ië bezat.
‚
Evenzeer gelukte het hun ook in Japan , ofschoon met veel meer
moeite. Reeds in het jaar 1573, dus slechts een en twintig jaar na
Xavier’s dood , konden ze zich beroemen bijna in de helft der honderd
kleine koninkrijken waarin het groote keizerrijk verdeeld is, grootere of
kleinere nederzettingen te bezitten. Bovendien is het een feit dat toen
ter tijd reeds over de tweemaal honderdduizend Japaneezen , — vrouwen
en kinderen niet medegerekend, — tot hen waren overgegaan. Het was
dus iets meer dan louter grootspraak, als ze den paus te Rome stoutweg
toeriepen dat ze niet zouden rusten , eer ze gansch Japan onder de

heerschappij van het kruis gebracht zouden hebben.
Waaraan echter hadden de Jesuïten die groote vorderingen te danken ?
Eenig en alleen aan hun slimheid en aan de omstandigheid dat Japan ‘
niet een éénig, onder één vorst staand, rijk was.
eeds Franciscus
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Xavierhadingezien, dat hij zich naar de Japaneezen schik‘
ke n moest, als hij ze voor zijn zaak winnen wilde.

Immers daarom

had hij zich, gelijk we zagen, als Bonze voorgedaan. Welnu, diezelfde
gemakkelijke moraal volgden nu ook’zijn medehelpers die hij in Japan
achtergelaten had. Dat waren Come van Torrez, Jnan Fernandez, Cos
mos en anderen , en ieder van hen nam zich wel in acht niet met de

deur in huis te vallen, gelijk men het noemt. De vesting kon niet
stormenderhand worden ingenomen , maar zachtkens, kruipend en door
loopgraven goed gedekt, rukten de heilige paters voort, en bovendien
stelden ze de bezetting zulke lichte en aangename voorwaarden dat ze
bijna niet nalaten kon zich over te geven.
De paters Jesuïten vergunden hun doopelingen zelfs om ook na hun
overgang tot het Christendom de heidensche pagodente bezoeken en voor
hun goden, Jebischu, Daikotu, Fatziman, Fottei of hoe ze verder heeten

mochten, te knielen, als ze die vereering maar »in gedachten” op
Jesus overdroegen!
En toch zou de verovering zeker niet zoo gemakkelijk en ook niet
zóó uitgebreid hebben kunnen zijn , als de verdeeldheid in het groote rijk
niet mede geholpen had. Ieder der verschillende onderkoningen namelijk
was slechts op zijn eigen vergrooting bedacht en niet op het heil van
het gemeenschappelijke vaderland. Er heerschten dus eeuwigdurende
afgunst en haat onder die miniatuurvorsten. Geen van hen die zich niet
voor alle dingen op de vernietiging of verkleining van zijn buurman toe
legde, en elk middel dat hiertoe leiden kon, was hartelijk welkom.

Sommigen dezer kleine despoten meenden nu dat er groot voordeel voor
hen in liggen zou, als ze met de zeevarende Portugeezen handelsbetrek’
kingen aanknoopten, of als het hun maar gelukte een bondgenootschap
met deze dappere mannen die niet lang geleden Indië veroverd hadden,
aan te gaan.

.

Door wiens tusschenkomst echter konden dergelijke verbintenissen beter
en gemakkelijker tot stand gebracht worden, dan juist door de Jesuïten?
Evenals Franciscus Xavier door Eduard de Game, gelijk we zagen, met alle
onderscheiding behandeld was , werden de Jesuïten overal door de portugee‘ ’
sche Zeelieden bijna met slaafsche onderdanigheid vereerd. Waar maar
ooit een portugeesch schip in een japaneesche haven ankerde , daar kon
den de mannen van Loyola zeker zijn dat de kapitein zich ter hunner
beschikking stelde, nademaal hun orde toentertijd aan het hofte Lissabon
bijna almachtig was. Dientengevolge haastten velen der bovengenoemde
japaneesche vorsten zich, om de Loyolisten zoo vriendelijk mogelijk te

ontvangen
en voort
te helJPB‚en,
gedachtiglieten
aan het
de Welk
eene
hand
de andere
wascht.
sommigen
zichspreekwoord,
zelfs doopen,dat
door
voorbeeld hun onderdanen natuurlijk grootelijks opgewekt werden om
hetzelfde te doen.
Dikwijls ging die toetreding tot het Christendom gepaard met een aanzienlijke schenking van gronden, waarop de Jesuïten zich blijvend konden
vestigen door collegiën en residentiën aan te leggen. Zoo wordt geW&g
emaakt van den koning van Omura die in het jaar 1562 de Stad
%Ìocoxiura met alle omliggende dorpen op twee uur in den omtrek mm.de
Jesuïten in eigendom afstond, en, ofschoon andere vorsten zóó ver niet glu-

gen, werden hun toch zoo veel kloosters ten geschenke gegeven als ze imw‘r
hebben wilden.

De Jesuïten verkregen dus in eenige tientallen Jaren

een bnitengemeene macht in Japan. Zelfs te Miako, de residentie van den

‚De Jesuïten-zendingen in Asië.

Dairi, richtten ze een collegie op.

75

En toen ze zich die macht eenmaal

verzekerd wisten, ontzagen ze zich niet om de vorsten die hun vijandig
gezind waren , zelfs te d r e i g e n.
Zelﬁs is dreigen nog een te zwak woord, want van dreigen kwam
het
tot handelen. De zwartrokken bewogen namelijk de bekeerde
vorsten dikwijls tot den aanval op de niet-bekeerden, en zetten dan hun
gansche macht op het spel om de overwinning aan hun beschermelingen
te bezorgen. Gansche boekdeelen zou men kunnen vol schrijven met de
eeuwigdurende kuiperijen, het onophoudelijke aanhitsen en opzetten der
Japaneezen tegen elkander. Het gevolg was, dat de toenmalige geschie
denis van Japan niets anders is dan een voortdurende reeks van oproeren,
twisten , oorlogen en menschenslachten. En ieder dier broederoorlo en
hielp de Jesuïten aan een nieuwe zegepraal. Eindelijk brachten ze et
zoover dat drie dier bekeerde koningen, die van Bungo , Arima en Omura ,
onder hun geleide een schitterend gezantschap naar den toenmaligen
paus, Gregorius XIII, afzonden, om het hoofd der Christenheid hun
ulde te bieden.
‚
Dat was een glorie! Waarlijk zulke resultaten konden alle overige
orden samen niet aanwijzen. De paus toonde zich dan ook zeer dankbaar.
Bij een afzonderlijke bul werd aan alle overige monniken en geestelijken

»op straffe van den grooten ban” verboden »zonder uitdrukkelijke ver
gunnin van den pauselijken stoel naar Japan te gaan, om aldaar eenige
geestelijke handeling van welken aard ook te verrichten.” Hierdoor werd
span uitsluitend aan de Jesuïten overgelaten , en dat die van zulke buitengewone bevoorrechting behoorlijk partij wisten te trekken , kan men begrij
pen. Maar wat won het Christendom hierbij? Zeker niets , want het chris

tendom dat de Jesuïten op Japan onderwezen , had niets meer van het Chris
tendom dan den naam. Dat blijkt o.a. hieruit, dat ze voorde Japaneezen

een afzonderlijke Levensgeschiedenis van Jesus fabriceerden , waarin ze dèn ’
zoon des eenvoud‘ en timmermans in het purper lieten ter wereld komen,
als koning over udaea heerschen en op een paradebed in koningspraal
sterven. Nog minder geschiedde voor de opleiding der gedoopte Japa
neezen , maar men liet hun met opzet hun vroeger bijgeloof, benevens
hun verdorven zeden en wellustige levenswijze behouden (1).
Veel moeielijker was het den Jesuïten om ook in China vasten voet
te krijgen, want dat rijk was toenmaals voor alle vreemdelingen nog

volledig (gesloten en de geduchte poort wilde zich maar door geen list
of gewel

laten openen.

Frans Xavier stierf, gelijk we weten, in het

aangezicht van zijn tergende kusten, en evenzoo ging het ook anderen

Zl_1ner orde-genooten. Michaël Ruggieri en Pazzio gaven zich dertig jaren
lang vergeefsche moeite, om van_Goa of Macao uit »de chineesche rots
te bestijgen”, zooals broeder Valignano zich uitdrukte.
Maar eindelijk zou het een van hen toch gelukken, en die eene
was niemand anders dan de beroemde Matthias it i c ei. Ricci was
(1) In de jaren 1633-36 bereisden de vrome geestelijken Antonius van St.-.\Iarie ,
Frans van Alarneda en Jean-Baptiste Morales op bevel des pauses het gansche Oosten,
en in hun berichten staat het zwart op wit dat de Jesuïten den Japaneezen toestonden,
met alle vroegere afgoderij voort te gaan en het Christendom slechts in het geheim te
Oefenen. De Josuïten ontkenden dat ook volstrekt niet, maar antwoordden eenvoudig,

‘liet de apostelen tegenover de bekeerde heidenen en joden dezelfde handelwijze gevolgd
adden.
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geboren in hetzelfde jaar waarin Xavier stierf, namelijk den 611 Oct 1552,
te Macerata, een stad in de provincie Ancona. Reeds vroeg gaf hij
blijken van ongemeenen aanleg. Nadat hij eenigen tijd zich met de
beoefening der oude talen bezig gehouden had, ging hij in 1568 naar
Rome, om daar in de rechten te studeeren. Daar leerden de Jesuïten
Laynez en Salmeron hem kennen en door hun volhardende bemoeiingen
«elukte het hun, den hoogbegaafden jongeling voor de orde te winnen.
ôp zijn he entiende jaar werd hij novitius in het Collegium Romanmn
en begon aar den gewonen cursus door te loopen. Spoedig echter
bespeurde pater Valignano, de toenmali e bestuurder van het huis der
novitii, dat de jonge Matthias een bijzon eren aanleg voor wiskunde en
werktuigkunde had, en — niemand blijder dan de paters Jesuïtenl
Sedert jaren toch zochten ze naar zulk een talent, want uit de berichten
die van Japan en China inkwamen, had de generaal gezien, dat de voor
name Chineezen een bijzondere voorliefde voor de zoogenaamde exacte
wetenschappen hadden, namelijk voor wiskunde, scheikunde, sterrekunde
en werktuigkunde, en dat ieder die daarin uitmuntte, bij hen spoedig
in aanzien zou komen. Daarom hadden ze reeds lang besloten, een
Jesuïet in die wetenschappen doorkneed , in het costuum van een chi
neesch geleerde naar het »Middenrjk” te zenden. Natuurlijk waren de
leiders der orde thans zeer verheugd, zulk een genie gevonden te hebben.
Oogenblikkelijk werd nu de studie der theologie door lìicci ter zijde
gelegd en met het onderwijs in wiskunde, scheikunde en sterrekunde
begonnen. De beroemdste leeraren en professoren die toenmaals inRome
waren, werden te hulp geroepen. Bovendien werd de jonge novitiusin
de werktuigkunde onderwezen en vooral in de kunst natuurkundige
instrumenten te vervaardigen. Zelfs de horologe-makerskunst werd niet
verzuimd.
Ricci vatte alles met verwonderlijke vlugheid, zoowel het practische
als het theoretische. Toch besteedde hij volle acht jaren aan zijn volledige vorming en vertrok toen eerst naar het Oosten. Doch nog niet
aanstonds naar China maar voorloopig eerst naar Goa, het middelpunt
der asiatische zending. Daar, in het collegie van den heili en Paulus,
zou de laatste hand aan zijn opvoeding gelegd worden.
oornamelijk
moest hij hier de chineesche taal zoo goed leeren, dat hij zich voor een

geboren chinees kon laten doorgaan. Hij legde zich met onvermoeiden
ijver op die studie toe, en eindelijk, na vier jaar, was hij ook daarvan
op de hoogte.
Nu liet hij zich echter ook door niets meer terughouden, maar
scheepte zich in Sept. 1583 naar China in. Hij had geheel en al de
kleeding aangenomen van een priester van Fo. Fo namelijk is slechts een
andere benaming voor Boeddha, en een Lama of Fo-priester beteekent
dus in China hetzelfde , als een Bonze in Japan
stapte in een kleine
zeehaven, Tschao-tscheu genaamd, aan land. Naar Canton of een andere
groote zeestad durfde hij zich aanvankelijk nog niet begeven, uit vrees
als Europeaan herkend te worden; maar hij achtte het raadzamer V8’11
onderen-op te beginnen, en daarom had hij ook dat bescheiden Lamagewaad aangetrokken.
De eerste jaren bracht hij hiermede door , dat hij de jeugd in de
wiskunde
en de verdere
vakken die van
hij geleerd
had , onderwees.
S m.ìd‘g
won hij daardoor
het vertrouwen
zijn omgeving.
Ook wistlli.ĳ
de
aandacht van eenige hooger geplaatste beambten, — in China Manda-
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rijnen genaamd —, op zich te vestigen door het ontwerpen van een land
kaart van het hemelsche rijk, wat in China iets ongehoorde was.

Voor

zijn eigenlijk doel, de bekeering der Chineezen tot het Christendom,
waagde hij voorloopi niet veel te doen, althans niet openlijk. Hij ver
genoegde er zich me e, tusschen zijn onderwijs in sommige punten van
de christelijke leer te laten invloeien , en wel slechts zulke punten , die

volstrekt niet met de godsdienstige begrippen der Chineezen streden.
In dat groote rijk waren namelijk toentertijd, — en zijn er ook nog
thans, — twee godsdienst-stelsels, die naast elkander bestaan, zonder

vijandig tegenover elkander te staan. Ieder dezer twee stelsels Itoch had
lijk recht van bestaan en werd door den keizer en’zijn beambten ge
lijkelijk beschermd. Het eene dier stelsels. de godsdienst van Boeddha,
of , gelijk die in China Igenoemd wordt, de godsdienst van Fo , kennen
we reeds van Japan.
ierover behoeven we dus niet meer te zeggen ‚
dan dat de aanhangers daarvan meestal tot het geringere volk behoorden; want het is de godsdienst van afgoderij en veelgodendom, van mon
niks- en nonnenkloosters, van wonder- en bijgeloof. (l) Het andere stel
sel was dat van Confucius, of liever Kong-fn-tse. Dat bestond en bestaat
nog uit een zuivere zedeleer, welke met die van het Christendom zeer
veel overeenkomst heeft. De aanhangers daarvan zijn vooral de meer
ontwikkelden, gelijk mede het gansche hof met alle mandarijnen van de
hoogste tot de laagste klasse. Ook zij bewijzen den stichter van hun gods
dienst goddelijke eer, ofschoon ze toegeven, dat hij niet meer dan een
mensch geweest is. Maar ze verwerpen daarentegen alle afgoderij, benevens wonderen en alle verdere heidenscbe opsieringen.
Onder zulke omstandigheden viel het Ricci gemakkelijk de grondwaar
heden des Christendoms in zijn onderwijs mede te laten invloeien, zonder
bij eenigen Chinees aanstoot te geven. Hij kon zelfs zoover gaan, »af
zouderlijk voor de Chineezen een christelijken catechismus te vervaardi
en", Want al wat in dat boekje stond, stemde volkomen met deleervan
‘onfucius overeen. Daarentegen nam hij zich wel in acht, een van zijn
scholieren iets van de Drieëenheid, of van de goddelijke geboorte en hemelvaart van Christus, of van de Verlossing of eenig ander christelijk
zoogenaamd mysterie te vertellen, en in den bewusten catechismus was
alles van dien aard dan ook weggelaten. Men ziet dus, dat hij hierin
met dubbele slimheid te werk ging, daar hij aan den éénen kant van
het Christendom slechts nu en dan iets liet invloeien, en aan den ande
ren kant dat Christendom met de chineesche godsdienstbegrippen in over
eenstemming bracht, m. a. w. het ver chineesde.
Nadat Ricci aldus verscheiden jaren in 'I‘schao-tscheu en omstreken
gewerkt had, om zich met de chineesche zeden en gewoonten genoegzaam
vertrouwd te maken, ging hij naar het naburige koninkrijk Kiang-sy ,
en iets later naar Nanking, waar hij in de rijke kleeding van een geleerde in‘ de leer van Confucius optrad en tevens als geneesheer practi
seerde. In laatstgenoemde hoedanigheid werd hij met een mandarijn van
zeer hoogen rang bekend, die hem bij zijn zieken zoon riep, die door
(1) Als een derde godsdienststelsel wordt dikwijls ook no" het zoogenaa‘nde Tao
geloof. of »(lG odsdienst van den rechten weg" genoend. Îíaar dat stelsel is reeds
lang bi'na gehee met het Boeddhisme versmelten, en ik meende er daarom geen af
zender ijke melding van te moeten maken.
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de chineesche geneesheeren verkeerd behandeld was. Daar het hem gelukte dien zoon te genezen , noodigde de mandarijn hem te Peking, de
hoofdstad van het cbineesche rijk, bij zich. Dat was juist wat Ricci
reeds lang had trachten te bereiken, en hij gaf met de grootste vreugde
aan die roepstem gehoor.
Te Peking, waar hij in 1595 aankwam, wist hij zich onder de
vleugelen van zijn aauzienlijken beschermer weldra met de grootewereld
der residentie bekend te maken, en iedereen stond verbaasd over de merk

waardige kennis, die hij aan den dag legde. Vooral was hij er op uit,
zich vrienden aan het hof te verschaffen, om door hen aan den keizer
zelf voorgesteld te worden. Om dat doel te bereiken zocht hij zelfs de
geringste hofbedienden met kruipende vleierj te winnen , terwijl hij het
bij anderen , al naar dat hun karakter was, met geschenken en omhoo
ping beproefde.
_
Eindelijk, hoewel toch eerst in het jaar 1601, verhaalden eenige groo
ten uit de naaste omgeving van Van-Lié , — zoo heette de toenmalige
keizer — hem zooveel van de wonderen, die de geleerde Ricci ten‘toon
spreidde , en vooral van een klok, »die van zelf sloeg” , dat de vorst begeerig werd het wonderwerk te zien, en den bezitter in zijn tegenwoor’
digheid liet verschijnen. Ricci verscheen en bracht den vorst niet alleen
»de van zelf slaande klok”, — dat was een fraai repetitie-uurwerk, dat
hij zelf gemaakt had, — maar nog eenige andere zeldzaamheden, waarvan
men in China nog nooit gehoord had. Hij bracht ze echter, zooals men
denken kan , niet alleen »voor het bekijken” mede, maar hij legde ze
als geschenken voor de voeten van den monarch neder. Deze was zóó
blijde met zijn geschenken, vooral met het uurwerk, dat hij na het ver
trek van den verkleeden Jesuïet verscheiden uren doorbracht met het
horologe te zien loopen, de wijzers om te draaien en naar het slaan_te
luisteren. Ja, Zijne Majesteit liet bovendien zijn vrouwen en de keizerm
moeder bij zich roepen, om het wonderwerk óók in oogenschouw tenemen, en nu was er geen eind aan het genot. Ongelukkig echter werd
het kunststuk tengevolge van het eeuwige betasten, opwinden en slaanlaten onklaar en bleef plotseling stilstaan. Van-Lié was troosteloos en
liet oogenblikkelijk Ricci halen , wien hij met klagelijke stem toenepï
»hij is dood l" Maar de Jesu'iet troostte hem met de woorden: »hij zal
Weêr leven als de zoon des hemels het beveelt", nam het uurwerk mede

naar huis en herstelde het zonder veel moeite weder.
Van nu af aan had Ricci, gelijk men het noemt, gewonnen spel’.
want de keizer kon hem niet meer missen, of liever Ricci wist zich bll

Z. Majesteit onontbeerlijk te maken. Vooreerst trok hij van het zwak
des vorsten voor spelende uurwerken partij. Hi.j liet zich de opclra‘îl}t
geven , er een ganschen voorraad van te laten komen, en besteldeﬂdle

te Goa, met een bezending paters Jesuïten er
Natuurlijk moest h1_] de
post van opper-klokken-inspecteur op zich nemen, want wie buiten hem zor1
al die uurwerken opwinden en in orde hebben kunnen houden?
Voorts bleek het meer en meer, dat pater Matthias ook in een andere lievelingswetenschap des keizers zeer ver was, namelijk in de ster‘

rekunde. En eindelijk wist de slimme Loyoliet allengskens zijn kenllls
van scheikunde en wiskunde in het schitterendste licht te doen uitkomen
Zulke buitengewone gaven verdienden toch zeker gewaardeerd te‘wordell‚
en Van-Lié kon niet nalaten onzen pater met den titel van hofmandﬂrijn te vereeren. Bovendien schonk hij hem een groot huis in de Stad’
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om daar een collegie op te richten en verrijkte het metruime inkomsten,
»om er sterrekundigen , wiskundigen , scheikundigen, en kunstenaars van
allerlei aard in op te leiden.”
Een christelijk collegie was het dus nog niet en ook volstrekt geen
inrichting ter opleiding van priesters van welken godsdienst ook. Maar
een zeer geleerde inrichting was het en een zeer fatsoenlijke ook, zoodat
dan ook de voornaamste inwoners van Peking hun zonen er heen zon
den , om zoo knap te worden als Matthias en zijn pas aangekomen col
lega’s. Echter was het onderwijs in ‘den christelijken godsdienst natuur
lijk niet geheel en al uitgesloten. Het werd slechts zoo ingericht , dat
het aan de jonge voorname heeren evenmin als aan hun vaders de man
darijnen eenigen aanstoot kon geven. Integendeel, Ricci en de zijnen
leerden slechts wat Confucius ook geleerd had, en kenden dus ook aan
dezen godsdienststichter zijn rechtmatige plaats in den hemel toe.
Evenzeer namen ze zich wel in acht, de gebruiken en gewoonten
der Chineezen in eenig opzicht aan te vallen of slechts eenige de minste
afkeuring er over uit te spreken. Ze vergunden hun kweekelingen ge
heel zoo voort te leven als ze tot nog toe gewoon waren. Ze mochten
evengoed als altijd hun hnisgoden, —‘ als ze die hadden — aanbidden;
ze mochten het lantaarnfeest, het zielenfeest, het feest van Phelo en al
dergelijke algemeene godsdienstige feesten onder de Chineezen bijwonen;
ze mochten bij de graven van weezen offeren en, als‘ze ziek waren,
zich van een »Luin” voorzien, d. i. met een geschreven paspoort, dat ‘
de Lama-priesters voor de andere wereld afgeven; ze mochten zelfs, als
ze volwassen geworden waren , het gebruik der veelwijverj huldigen en
zooveel vrouwen en bijwijven nemen als ze wilden; ja zelfs hun eigen
zusters mochten ze huwen als ze zulks verkozen , en verdere bloedver

wantschap leverde dan natuurlijk ook geen huwelijksbeletselen op.
Dat alles en nog veel meer mochten ze doen. Zelfs namen de pa
ters Jesuïten aan die ceremoniën en gebruiken voor een groot deel zelf
ook deel, om geen aanstoot te geven (1). Het was genoeg, als de Chi
neezen zich maar lieten doopen en verklaarden, Christenentewillen zijn!

Men maakte het hun dus zeker zoo gemakkelijk mo elijk. Daarentegen
beloofde men hun zoo oneindig veel, dat het meer dan een wonder ge
weest zou zijn , als ze niet toegetast hadden. Men beloofde hun voordit
leven alle wetenschappen van Europa, door middel waarvan ze boven
al hun landgenooten zouden staan, zoodat in het vervolg de keizer slechts
uit hun midden zijn stadhouders, generalen en ministers zou kiezen.
En voor het volgend leven beloofde men hun een eeuwige gelukzalig
heid en een zoo heerlijke zitplaats in den Tien, d. i. in den hemel, dat
al de andere zielen, zelfs zij die niet in de hel waren, hen benijden zouden.
En voor dat alles’was niets meer noodig, dan de verklaring, voortaan
een Christen te willen heeten? Neen, meer niet‘. Alleen sloot die ver
(1) Zulks wordt door den Jesu'iet Ignatius Lobo zelf erkend in een brief van 19 Sept.

1635 aan den pater Francisoaner Antonio de St. Marie. Over het algemeen herinner
ik hier eens voor altijd, dat wat hier over het Christendom der Jesu'l'ten in China ver
haald wordt, slechts een uittreksel uit de berichten der Jesu'iten

zelf is, zooals b. v. uit het, groote werk van Du Halde over China, uit de

denk

schriften van de paters Le-Comte en Martini, uit de berichten van pater

ichaël

Boym, alsmede uit de nagelaten papieren van Ricci zelf. Het’ zijn dus geen aantij
gingen, die van vijanden der Jesuïten afkomstig zijn, maar waarheden door de Je
suíten—zendelingen zelf erkend.
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klaring in zich de verplichting: geen andere raadslieden des gewetens te
hebben, dan alleen de paters Jesuïten. Dat was het ﬁjne van de zaak.
Want wanneer de heeren paters eerst de biechtvaders en zielzorgers van
een huisgezin werden , dan was dat evengoed alsof de gezamenlijke huis

genooten hun den eed van onderdanigheid gezworen hadden.
Op deze wijze gelukte het aan Matthias Ricci langzamerhand een
zeer grooten invloed aan het hof te Peking te winnen. Hij verkre
niet alleen de vergunning, naast het collegie een kerktebouwen, maar hij
mocht ook in alle steden van het groote rijk , collegies en kerken laten
stichten. Daartoe liet hij telkens nieuwe medehelpers van Goa overko
men. Echter meene men niet, dat hij niet ook met vele hindernissen te
kampen zou gehad hebben. Vooral de riesters van den Fo-godsdienst
deden al wat in hun vermogen was, om liem en zijn medehelpers verdacht
te maken. Hier en daar kwam het zelfs zoo ver, dat b. v. in het jaar
1608 de stadhouder van Canton aan pater Franciscus Martinez zulk een
educhte bastonade liet geven, dat hij er onder bezweek. Ook aan pater
ïongobardi was bijna hetzelfde lot wedervaren. Ricci zelf was bijna bij
een hofkabaal, dat een der voorname priesters in Peking aangestookt had,
ten val gebracht. Hij wist echter zoo goed partij te trekken van de
toegenegenheid des keizers, dat hij ten slotte toch telkens de zegepraal
behaalde en de hem en zijn medehelpers toegedachte slag op het hoofd
zijner vijanden neêrkwam (1).
Over ’t geheel genomen had zijn zendingl derhalve een buitengemeen
succès. En toen in het jaar 1619 de dood em, na een werkzaamheid
in China van zeven en twintig jaren, wegraapte. kon met recht van
hem gezegd worden, dat
in het Hemelrijk evenveel, zoo niet meer
tot stand gebracht had, dan Xavier in Indië en Japan. Voorde dadelij kc
uitbreiding des Christendoms echter was dat alles niets geweest , want
wat hij leerde had slechts den naam van Christendom en week vooral
van de leerstellingen der roomsch-katholieke kerk af. Het was meer
geweest voor de uitbreiding zijner orde, daar hij een der grootste landen
der wereld voor de orde geopend had , een land waar macht, roem en
rijkdom, als de zaak geschikt werd aangegrepen, tot in het oneindige te
behalen was.
Niet lang na den dood van r\îatthias Ricci stierf ook zijn groote
beschermer, keizer Van-Lié. Onder zijn opvolger Tien-ki, die trouwens
niet lang regeerde, beproefden de inheemsche priesters op nieuw en
herhaaldelijk een decreet uit te lokken, dat de vreemde indringers de

handen zou binden. Er werd van weêrskanten geïntrigueerd en gelasterd.
en nu eens scheen de eene partij, dan weer de andere de bovenhand te
zullen hebben. Doch het zou voor den lezer vervelend worden als ik
daarover in nadere bijzonderheden wilde treden. Ik bepaal mij dus tot

(1) De hotintrigue waarop ik doelde, wist hij door een meesterstreek te verij
delen, daar hi' den opperpriester bij den keizer in verdenking bracht, een schotschri.fi
te en het 11o3, dat juist te Peking in de wandeling was, — en dat misschien Riccì
ze f tot schrijver had , — niet alleen verbreid, maar ook opgesteld te hebben. Ten
evolge dier aantijging werd de opperpríester met stokslagen gestraft, en wel zon

ucht1g, dat hij er aan stierf. — Ook de stadhouder van Canton, die pater Martinez
‘len dood had aangedaan. werd naar een minder gouvernement verplaatst en mach;
nog blijde zjn, er zoo genadig te zijn afgekomen.
I
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één geval, waarin de Jesuïten er bijna geheel onder eraakt waren.
De stadhouder van de provincie Kiang-Nan , die in 1 anking zetelde,
verklaarde zich in het jaar 1615 openlijk tot hun vijand. Hij stelde niet
alleen een uitvoerige memorie tegen hen op, die hij naar het hof opzond,
maar begon zelfs , zonder de goedkeuring van hoogerhand af te wachten,
met hen te verdrijven. De stadhouder der aangrenzende provincie Quang
Tong volgde zijn voorbeeld na , en nu stonden de Jesuïten die zich in
deze deelen van het uitgebreide rjk ophielden, aan de gruwelijkste ver
volging bloot. Hun collegiën werden gesloten, hun kerken omverge
haald, hen zelf wierp men in de gevangenis, gaf hun de bastonnade en
kte ze ten slotte als pakgoed op elkaar in een schip, om hen naar
Kïacao te brengen. Nu zou men verwachten, dat het hof te Peking die
vervolging bestraft zou hebben , aangezien de Jesuïten daar altijd nog als wis
kundigen, sterrekundigen, scheikundigen, muziek- en werktuigmakers in
hoog aanzien stonden. Doch dat gebeurde niet; integendeel het Nan
kingsche verbanningsdecreet werd zelfs bekrachtigd, waarschijnlijk omdat
de bovengenoemde memorie van den stadhouder van Kiang-Nan onwe
derlegbare aanklachten bevatte. immers de Jesuïten zelf bewaren in hun anders
zoo uitvoerige berichten over China hieromtrent een volslagen stilzwijgen.
Spoedig echter hadden er andere staatkundige gebeurtenissen plaats,
die de vreemde paters weder op eens nog hooger in aanzien deden stij
gen dan ze ooit geweest waren. Reeds lang namelijk hadden de Tarta
ren, een even dappere als talrijke volksstam, welks woonplaats aan de
noordelijke grenzen des rijks lag, de chineesche keizers grooten overlast
aangedaan. Niet dan met de grootste inspanning konden dezen de in
vallen dier zwervende stammen afweren. Zulk een inval nu had ook in
het jaar 1618 plaats en de Khan der Tartaren, »de dief Thien-Min”,
zooals de chineesche geschiedschrijvers hem noemen, drong tot dicht on
der de muren van Peking door. De keizer zat in de hoogste verlegen
heid, want zijn eigen soldaten vochten slecht, en het stond te vreezen,
dat Peking zelf in de handen des vijands vallen zoude.
Nu had de mandarijn Seu, een der hoogste beambten des rijks, een
dochter, Candide genaamd, die door de Jesuïten gedoopt was en door hen
als een volslagen »heilige” wordt afgeschilderd. Door de vrome dochter
hadden de paters veel invloed op den mandarijn zelf, en op nu inge
ving gaf Seu aan den keizer den raad, de paters te verzoeken, at ze por

tugeesche ofïicieren en vooral artilleristen zouden ontbieden, die door hun
meerdere krijgskunde den vijand zouden verslaan. De keizer nam den
raad aan. Ook de Jesuïten stonden zijn verzoek zeer bereidwillig toe,
echter, gelijk men begrijpen kan, slechts onder zekere voorwaarden,
waaronder in de eerste plaats de oﬂicieele opheﬁing van het Nankingsche
verbanningsdecreet behoorde. Het gevolg was, dat de Tartaren werden
verjaagd, en na dien gelukkigen aﬂoop hadden de Jesuïten niet alleen
het hart des keizers gewonnen maar tevens de sleutels der regeering vol
komen in handen.
Ze kregen dus weer de hand volkomen vrij, om in alle steden van
het rijk collegiën op te richten en kerken er naast te bouwen. En het

spreekt van zelf, dat ze hiervan het ruimste gebruik maakten. De in
vallen der Tartaren hielden overigens met de nederlaag van Thien-Min
niet op. Onder de regeering van Hoai-tsong, den opvolger van Tien
Ki, werden ze met nog meer kracht dan vroeger herhaald, en Hoai-tsong
kwam bitter in de klem te zitten. Nog erger werd het echter, toen prins
6
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Li-tse-tsching een opstand verwekte en met medehulp van zeventig dui
zend tartaarsche ruiters tot Peking doordrong. Toen viel aan geen tegen
stand te denken , en in zijn wanhoop bracht Hoai-tsong zich met alzijn
vrouwen om het leven, waarop Li-tse-tsching bezit van den troon nam.
Doch, hoewel Li-tse-tsching in de hoofdstad gehuldigd werd, in de
provinciën was dit het geval nog niet, en er ontstond zulk een vreese
lijke verwarring in ‚het rijk, dat weldra niemand meer wist, wie heer of
knecht was. Diep terneêrgeslagen waren alle vrienden des vaderlands en
nog dieper was de nood des volks. De Jesuïten echter wreven zich in
de handen, want zij wisten in troebel water te visschen en beloofden
ieder der tallooze pretendenten naar de kroon gouden bergen.
Vooral traden hierbij op den voorgrond de beide paters Cofler en
Schall, en het is inderdaad de moeite waard, hun houding iets meer van

naderbij te beschouwen. Beiden werkten natuurlijk niet op eigen hand,
maar op bevel van hun generaal te Rome, die steeds alle draden van
het s el in handen had; doch beiden werkten in tegenovergestelde richting.
'F‘um-Lié, een kleinzoon van keizer Van-Lié , liet zich in de pro

vincie Chan-Sy tot keizer uitroepen. Weldra voegde zich pater Coﬂer
bij hem met een zekeren doctor Lucca, een knap genie-oﬂìcier, maar tegelijk
een Jesuïet, benevens eenige andere paters, waaronder ook Martin Boym.
Bovendien had hij no eenige wereldlijke Portugeezen , allen ofﬁcieren, in
zijn gevolg, die hem oor den portugeesehen stadhouder van Macao e
zonden waren. Hij kon dus met eenige praal optreden, wat hij an
ook niet naliet. Tum-Lié werd daardoor moedig in de meening gebracht,
dat het hem niet zwaar zou vallen, ganse China aan zich teonderwer
pen, als hij maar geheel en al de zijde der Christenen koos. De Chris
tenen vormden reeds een aanzienlijke partij in den lande, en Coﬂer
verzekerde

hem

van

hun

aller bijstand, zoodra Tum-Lié zich zou

laten doopen. Deze was daartoe niet aanstonds bereid, want hij vreesde
toch ook daardoor de groote massa van het chineesche volk al te zeer
voor het hoofd te stooten. Toen hij echter bericht ontving, dat zijn
troepen door den vijand geslagen waren, stemde hij er in toe, om althans
zijn vrouwen en kinderen openlijk te laten doopen, hoewel hij zelf »naar
het uitwendige" nog niet tot het Christendom toetrad. Daarentegen be
loofde Coﬂer onmiddellijk een leger van Christenen onder bevel van Lucca
tot zijn beschikking te zullen stellen.
Van beide zijden werd woord gehouden, d. w. z. de doop werd toe
gediend en Lucca begon een klein leger bijeen te zamelen. De beide
gemalinnen van Tum-Lié kregen de namen Helena en Anna. De eerste
het zich aanstonds door pater Martin Boym bewegen, aan paus Alex
ander VII een eigenhandigen brief te schrijven, waarin ze den heiligen
vader, den stedehouder Christi op aarde, verzekerde, dat gansch China
zich in de innigste verknochtheid aan hem onderwierp (*). De kroon
prins Tam-Tym werd als Constantijn gedoopt en Coﬂer s rak woordelijk
den volgenden zegen, — of horoscoop — over hem: »lgit kind, even
als de zoon Gods, te middernacht geboren, moet in alles gelukkig zijn en
is gelijk aan een zon, die gansch China met geluk overstroomen zal."
Hiernaar te oordeelen zou men nu natuurlijk meenen, dat de Jesuïten
(*) De brief is gedateerd‘ den 4u Deo. 1650, en de Jcsuíten laten erizich niet weinig
op voorstaan als een bewijs van hun hoog aanzien aan het hoi‘. Hij wordt medege
deeld door Du Halde, in zijn Desoription de la Chine. Tome 111 pag. 301 en volg.
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overal in China de zijde van den pretendent Tum-Lié gehouden en ge
zarnenlijk er op gewerkt zouden hebben, aan hem de zegepraal over al
zijn mededingers te verschaffen. Dat is toch zoo niet; ze speelden bij
een anderen pretendent geheel dezelfde rol, zeker om in elk geval, mocht
_de eene of de andere zegevieren , gewonnen spel te hebben. Nadat na

melijk de bovengenoemde Li-tse-tsching bezit van Peldng genomen had,
begaf zich Vsan-Quei, een broeder van keizer Hoai-tsong, naar Mand
eehurie of het Amoerland, wierf daar met de medegenomen schatten een
ot leger aan, stelde zich aan het hoofd daarvan , viel daarmede in

‘na, belegerde Peking en dwong Li-tse-tsehing de kroon neer te leg
gen. Daarop stierf hij echter en liet het pas gewonnen rijk aan zijn
zoon Schun-tschin achter.
Deze Schun-tsehin nu maakte aanstonds met alle mac t de noodige
hijgstoerustingen, om de overige provinciën van China 1nsgelijks aan
zijn heerschappij te onderwerpen en voor goed al die pretendenten uit
den weg te ruimen. Hij stond als een dapper veldheer bekend ‚ en daar
hij zich bovendien op zijn beproefd leger verlaten kon , behoefde
niet
te twijfelen aan den gunstigen uitslag van zijn veldtocht.
geloofde
echter ‚ evenals zoo vele andere dappere veldheeren voor en na hem ‚
aan den invloed der sterren, en besloot eerst het noodlotte ondervragen.
Alzoo kreeg de Jesuïet Adam Schall, die aan het collegie te Peking
de sterrekunde onderwees, last den hemel te raadplegen. Schall deed
wat hem bevolen werd en voorspelde den koenen Schun-tschin niet al
leen de schitterendste zegepraal, maar ook voor hem en zijn nakome
lingen het rustige bezit van het gansche Hemelsche rijk. Toen brak
Schnn-tschin met zijn gansche leger op, veroverde de ééne provincie
na de andere en overwon eindelijk Tum-lié ook. Ja hij nam Tum-lié
met zijn gansche gezin gevangen en liet ze allen, — dus ook den kroon
prins , aan wien pater Andreas Xavier Coﬂer toch een zoo roemrijke
toekomst beloofd had, — jammerlijk wurgen Maar den Jesuïten, die
aan het hof van den overwonneling gewerkt hadden, eschiedde geen
leed. Ze waren bij tijds allen op bevel van Schall , — ‘e in het geheim
van den generaalder orde de aanstelling van generaal-vicaris1had weten
te verkrijgen —, naar het leger van den overwinnaar overgeloopen.
Zoo verstonden de Jesuïten de kunst , in twee vijandelijke kampen
tegelijk te werken. Zonder twijfel zouden ze al te gaar zich aan de zijde
van Tum-lié gevoegd hebben , als het geluk op zijn hand geweest was.
Nu echter bewierookten ze den grooten Schun-tschin , en deze betoonde
zich zoo goedgunstig jegens hen, dat ze steeds meer in macht en invloed
toenemen. Toen hij in 1661 stierf, derhalve noch geen tachtig jaar
na de aankomst van Ricci in China, hadden de Jesuïten er reeds niet
minder dan acht en dertig collegiën en residentiën, benevens honderd
een en vijftig kerken.
Het allerverst bracht het ater Adam Schall , want zijn dankbare
keizer verleende hem de waardiglieid van een mandarijn van den eersten
rang , terwijl hij tevens tot opperhoofd der europeesche priesters en tot
president van de rechtbank der wiskundigen benoemd werd. Dat was een
van de hoogste en aanzienlijkste posten in China. Voortaan zag men
Adam Schall in het openbaar niet anders dan in de rijkste kleeding en
overladen met edelgesteenten , in een palankin zitten , die door twaalf
slaven edragen— werd , terwijl een colossale eere-parasol hem voor de
stralen er zon beschermde en talrijke dienaren hem met waaiers frissehe
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lucht toewuifden. Een escadron van zijn eigen lijfwacht begeleidde hem
door de gapende menigte, die hem eerbiedig plaats maakte, om niet met
rotang-slagen op zij gejaagd te worden. Bovendien schonk de keizer
zijn gunstelin , die toch reeds met rijkdommen overladen was ‚een groot
paleis dicht bij de keizerlijke residentie en bezocht hem daarin meer dan

twintigmaal persoonlijk, hoewel de étiquette in China medebrengt, dat
souvereinen in hun verhevenheid nooit een voet over den drempel van
een hunner onderdanen zetten. Ja, om aan dat alles nog de kroon op
te zetten, vergunde hij hem, zich in alle aangelegenheden steeds on
middellijk tot den troon te wenden. In alle andere gevallen namelijk moet

dit steeds door tusschenkomst van het hof met verzoekschriften geschieden.
Eindelijk vertrouwde hij hem de opvoeding en voogdijschap van zijn
eerstgeborene en troonopvolger toe.
Niet minder hoog stond aan het Pekin che hof de opvolger, die
door den generaal der orde na zijn dood in e plaats van Adam Schall

benoemd werd, de eerwaarde pater Verbiest. Ook hij werd tot groot
mandarijn en president van het Hof der wiskundigen benoemd; ook hij
verkreeg den eere-titel van Ma’Fa en vertoonde zich niet als een leeraar
des Christendoms, maar als een trotsch grootwaardigheidsbekleeder van
het chineesche rijk.

Wat deden nu echter in die voor hen zoo roemvolle tijden de Je
sn'íten in hun collegiën? Ze werkten aan wiskundige instrumenten, aan
klavieren, aan uurwerken, aan sterrekundige tabellen en dergelijke zaken, maar aan christelijke theologie of godsdienstige zaken deed men
niets. In die collegiën werden een menigte bouwmeesters , schilders ,
aardrijkskundigen , toonkunstenaars, sterrekundigen, wis- en werktuig

kundigen. geneesheeren en zelfs diplomaten (* gevormd, maar christe
lijke godgeleerden en predikers geen enkele.
a zelfs richtten de paters
Jesuîten onder het oppertoezicht van den eerwaarden Verbiest , een
kanon-gieterij vlak naast het collegie te Peking op. De kanonnen daar
gegoten bleken veel beter te zijn, dan die van de Chineezen; — maar
dat de heeren paters er naar gestreefd hebben, den geest Gods over het
chineesche volk uit te storten , daarvan heeft men nooit iets gehoord ! (‘j’)

DE JESU'I'TISCHE ZENDING IN AFRICA.

We hebben voor zoo ver de ruimte ons dit toeliet gezien , welke
verbazende uitbreiding de jesuïtische zending in Asië verkreeg , —geheel anders was dit met de zending in Af ríca. Zij bepaalde zich tot
een enkel land en tot een betrekkelijk korten tijd.

die

“) Als zoodanig worden de Jesuïten vooral gebruikt door keizer Kang-hi (dezelfde
oor Schall was opgevoed). Zij‘ waren het . v. die in h. j. 1689 met de Russen

het grens-tractaat tusschen Siberië en Mandschurie tot stand brachten
‚
(1’) Het komt den vertaler voor, dat de schrijver op dit punt al te veel nadruk
legt en daardoor eenzijdig wordt. De Jesuïten wilden eerst vasten voet in China verkrijgen
door het overwicht der europeesche beschaving. Dan zou later het christendom reu

zonsehreden hebben kunnen doen, wanneer de omstandigheden gunstiger waren geweest.
Die weg moge uit theoretisch oogpunt veel bedenkelijke hebben , hij was misschien in
China de eenige practisch mogelijke weg.
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Wanneer men van Egypte uit den Nijl opvaart, komt men in Nu
bië, dat tegenwoordig een provincie van Egypte is. Dringt men dan
echter nog verder zuidwaarts door , dan komt men aan een uitgestrekt

hoogland, dat zich tusschen de groote vlakte van Kordofan en de Roode
Zee uitstrekt. Dat land is bekend onder den naam van Abyssinië, oud
tijds Aethiopië. Het is een vruchtbaar land, waarin de voornaamste rivieren
die zich in den Nijl ontlasten , benevens een menigte andere stroomen
ontspringen , en waar zoowel de vruchten van het zuiden als die der
gematigde luchtstreken wassen.
In de eerste eeuwen van onze tijdrekening was het een machtig
koninkrijk, dat, naar zijn groote hoofdstad Axum, het »Axumitische Rijk"
genoemd werd. Byzantijnsche geschiedschrijvers berichten, dat de be
heerschers van dat rjk hun wapenen zelfs tot naar Yemen en Saba in
Arabië hebben uitgestrekt, gelijk over het al emeen zoowel de Romei
nen als de Parthen nimmer over hun grenzen ebben kunnen doordrin
heerschte
daar natuurlijk
de heidensche
We vierde
lezen
lgJ.en.v. Toen
nog van
den dapperen
koning Aizanes
, die ingodsdienst.
het begin der
eeuw re eerde, dat hij in h.
333 na een schitterende zegepraaleenige
standbee den voor Ares of Mars oprichtte.
Kort daarna echter, nog vóór het jaar 340 , begonnen twee zende
lingen , die van Egypte uit naar Abyssinië gekomen waren, er het
Christendom te prediken. Ze heetten Frumentius en Aedesius,
en ze werden later steeds de apostelen van Aethiopië genoemd. Hun
rediking vond, daar koning Aizanes een der eersten was die zich liet
doopen , bij alle standen zoo veel ingang, dat in minder dan tien
jaren reeds twee derden der heidensche tempels in christelijke kerken
veranderd waren. Bovendien ontstonden er een menigte kloosters en
kluizen , natuurlijk naar het model van de egyptische , gelijk dan ook
te de honderden priesters leverde, die ter voorziening in de be
hoeften van den openbaren godsdienst noodig waren. De gansche eere
dienst was dan ook niet anders ingericht dan de egyptische. Om einde
lijk aan dat alles het zegel op te drukken, wijdde de patriarch van Alexan
drië den zendeling Frumentius tot eersten bisschop van het pas oekeerde
land, en sedert bleef het dan ook een voorrecht van dien patriarch , om
den »Abuna”‚ — zooals de primaat-bisschop van Abyssinië heette — te
benoemen en te installeeren.
Zoo vormde dus Abyssinië of Aethiopië het uiterste bolwerk van het
Christendom in Africa, en van hier uit werden vele pogingenin’t werk
esteld , om zelfs Arabië ook voor dat geloof te winnen. Toen echter in
e zevende eeuw het Islamisme ontstond, had er een algeheele omme
keer plaats. Het Mohammedanisme namelijk , dat, gelijk bekend is ,
met het zwaard in de hand zich uitbreidde, veroverde niet alleen Arabië

met de gansche kuststreek langs de Roode Zee , welke in het bezit der
koningen van Axum was, maar onderwierp ook Egypte tot aan de gren
zen van Nubië. Hierdoor werd Abyssinië als ’t ware een christelijke oase
in het midden van mohammedaansche landen. Zelfs trachtten de Khali
fen (opvolgers van Mohammed) ook in Abyssinië door te dringen. En ze
slaa den er in, niet alleen door ono houdelijke aanvallen het zeer te ver
zwakken, maar ook een deel der bevolking den Islam te doen aanne
men. Hct ergste echter was, dat ze alle wegen van verkeer te water en
te land voor Abyssinië afsloten. Daardoor werd het zoo totaal geïsoleerd,

dat men er in Europa eeuwen lang niets van hoorde.
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Eerst in de middeleeuwen ontstond er weêr een nevelachtige over
levering van het verloren geraakte Christen-ri'k. Er kwam een legende
of fabel in omloop van een »Priester Jo annes”, die heerscher
over dat rjk zou zijn en in rechte lijn van Salomo heette af te stam
men. Niemand kon echter met zekerheid iets hiervan zeggen en velen
meenden reeds , dat alles een verdichtsel was , toen op eens , in het jaar ‚
1483, op het concilie van Florence een Abyssiniër te voorschijn kwam ,
die zich voor een afgezant van Za’Yakub , den beheerscher van dit rjk,
uitgaf. Hij verdween echter even spoedig als hij gekomen was , en men
was dus nog even wijs als vroeger.
Toen hoorden de Portugeezen bij hun ontdekkingsreizen aan de
oostkusten van Africa, in het jaar 1484, van een gezantschap van den

negerstaat Benin, dat er twintig maanden reizens achter Benin een
machtig Christen- koning, Za-Ogané genaamd , troonde. Ze vermoedden
met recht, dat dit christelijke koninkrijk geen ander dan het fabelach
tige rijk van den Pres te J oao (zooals de Portugeezen priester Johan
nes noemden) was. Aanstonds rustten ze in het jaar 1486 onder het op
perbevel van Pedro de Covilha, een expeditie uit, die van Egypte uit
over de Roode Zee naar de oostkust van Africa zou trachten te komen.
Covilha volbracht zijn last op schitterende wijze en vond na drie jaren
zoekens wat hem opgedragen was, namelijk den christelijken staat Abys
sinië in het midden van eene deels heidensche, deels mohammedaansche
omgeving. Het groote raadsel was dus eindelijk opgelost. De belooning
der Portugeezen was , dat de beheerscher van dit rjk, de Negus Za
Densal (Negus beteekent zooveel als koning), hun de vergunning gaf,
naar gelieven handel te drijven en handels-etablissementen te stichten.
Daarentegen verleenden ze den Negus krachtige hulp tegen de Moham
medanen , die toen juist van Aden uit een inval deden, alsmede iets la
ter tegen de Gallas , een wilden volksstam , die zuidelijk van Abyssinië

woonde.
Tot zoo ver was nu alles in orde en de beide volken stonden met
elkaar in de beste verstandhouding, vooral nadat ze, deels door tolken
deels door het aanleeren der taal, elkander waren begonnen te verstaan.
Maar nu deed de paus te Rome eene ontdekking, welke op eens voor
goed een einde aan die goede verstandhouding maakte. En waarin be
stond nu die ontdekking? Eenvoudig hierin, dat de Abyssiniërs geen goede
roomsch-catholieke Christenen, maar eigenlijk ketters waren, en wel ket
ters van de secte der zoogenaamde Monophysiten, een partij die, — in
de vijfde eeuw — veel beroering in de kerk gebracht had. De paus
had in zeker opzicht gelijk, namelijk van
n standpunt, d. w. z. de
Abyssiniërs beleden hetzelfde geloof als de Christenen in Egypte (de zoo
genaamde Kopten) en bestreden de stelling, dat inChristus twee naturen,
de menschelijke en de goddelijke , »zonder vermenging, verandering en
scheiding” tot één persoon vereenigd zouden zijn. Bovendien weken ze

ook nog in andere punten van de latiﬁ1sche (d. i. roomsch-catholieke)
kerkleer af , zooals b. v. in den doop , dien zij steeds door de besnijding
lieten voorafgaan, gelijk mede in de viering van den Zaterdag en in de
vaststelling van den tijd des vastens, dien zij tot aan zonsondergang stel
den , terwijl de roomschen zich slechts tot aan den middag van voedsel
onthielden. De voorname ergernis echter lag niet in deze enkele uit
wendigheden, die van de Oostersche christelijke kerk afstamden en van

w‘. ‘
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niet veel belang waren. De eigenlijke grief was deze: dat de abyssinische
stelijkheid niet den paus te Rome, maar den patriarch van Alexan
ä:?ë voor haar geestelijk opperhoofd erkende en hiervan ondanks alle
vertoogen van roomsche zijde niet af te bren en was. Dat was een
hemeltergende ketterj en daartegen moesten krac tige maatregelen geno
men worden! Doch aan wie zouden de pausen dit opdragen? Natuurlijk
aan de orde der Jesuïten , die het zich ten taak gesteld had, overal in

de gansche wereld de ketterj te bestrjden en de alleenheerschappij des
pausen te herstellen. Ook hadden de volgelingen van LoyolainIndië,Ja
an en China reeds getoond waartoe ze in staat waren, en zoo iemand,
äan moesten zij in staat zijn, Abyssinië goed roomsch te maken.
Wat nu volgde kan men zich voorstellen, en daarom zal ik het

slechts in hoofdtrekken vermelden. In de eerste plaats trachtten de Jesnïten
door het stichten van collegiën vasten voet te verkrjgen. Onder de be
scherming der Portugeezen, met wier schepen ze naar Abyssinië gekomen
waren, viel hun dat niet moeielíjk. Daarna bewerkten ze de grooten
des lands, om die tot hun gevoelen te bekeeren , en daarbij lieten ze geen

middelen, — vleierj zoowel als omkooping — onbeproefcl. Eindelijk, na
jaren lang gekuipt en gewerkt te hebben, gelukte het pater Paez , die
een tweede Ricci beloofde te zullen worden, op het eind der 16e eeuw,
den troonopvolger Socinios op zijn hand te krjgen. Deze beloofde,zoo
dra hij dén troon beklommen zou hebben , alles te zullen doen, waar
door de »eenheid der kerk” , — dat was de lens , waaronder de Jesu'íten

streden — hersteld zou kunnen worden. En hij hield werkelijk woord.
Toen hij, in 1603, koning werd , zwoer hij aanstonds met zijn gansche
huis de monophysitische ketterj af en verklaarde onder eede ‚ voortaan
niemand anders dan den paus als eestelijk opperhoofd van het rijk te
zullen erkennen. Zijn voorbeeld WGI'Ë natuurlijk door een menigte hove
lingen nagevolgd. En daar men de gunst des kon1‘ngs verbeurde door
bij het oude geloof te blijven, kozen weldra ook de meeste stadhouders
der provinciën de zijde der Jesuïten; kortom, het scheen een uitgemaakte
zaak te zijn, dat de paters de zaak winnen zouden. Ze bewogen paus
Gregorius XV om in het jaar 1622 een van de hunnen, Alfonso Mendez, onder den titel van patriarch van Abyssinië, tot eersten bisschop des

lands te benoemen met een bijna onbeperkte macht in alle geloofszaken,
en tevens brachten ze den zwakken negus Socinios zoo ver, dat hij op
zich nam, alles wat de latijnsche patriarch mocht willen verordenen, zelfs
met eweld van wapenen als het noodig was, door te zetten.
en nu af aan brak er een allertreurigste tijd voor het voorheen
zoo gelukkige land aan, een tijd van tweespalt en vervolging, zóó ver
sehrikkelijk, dat de pen weigert, de onmenschelijke gruwelen neêr te
schrjven, die op bevel van de Jesuïten tegen alle weêrspannige aanhan
ers van het oude geloof werden bedreven. Maar juist die gewetens
wang, juit die wreedheid en hartstochtelijkheid waarmede ze voor Rome
streden, waren oorzaak, dat ten slotte de zegen hun ontviel.

Abyssinië bezat een zeer talrjke geestelijkheid, bestaande uit »Kasis”
of pastoors, »Debteraten" of dekens, »Komosaten” of prelaten, en ein
delijk den »Abuna” of metropolitaanbisschop, over wien we hierboven
reeds spraken. Bovendien wemelde het van monniken en nonnen. Al
die priesters en geestelijken nu hingen met onuitroeibare liefde aan hun
eeuwenoude kerkgebruiken. Vooral wilden ze niets weten van een paus
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te Rome, die boven alle bisschoppen en patriarchen zou staan. De Jesuï_
ten konden dus wel voorzien, dat de nieuwigheden die ze wilden invoe
ren, een geduchten tegenstand zouden vinden, zooveel te meer daar de

geestelijkheid van Abyssinië een grooten invloed op het volk oefende en
vooral de geringere klasse geheel in haar macht had. Ze hadden kunnen
voorzien, dat hier slechts door een langzamen geestelijken invloed, slechts

door zeer voorzichtige en geduldige ondermijning der godsdienstige over
15uiging, iets uitgericht kon worden. Geweld kon, daar men tegenover
een gansch volk stond, niet baten.
Toch besloten ze in hun overmoed tot geweld hun toevlucht te ne
men, en de koning beval op hun aanstoken aan zijn stadhouders, met
de grootste strengheid tegen alle weêrspannigen, vooral weêrspannige pries-

ters, te werk te gaan. Maar ziel nu bleek het, dat de Abyssiniërs geen
verweekelijkte slaven waren, die door een bevel van hoogerhand aan

stonds tot de nederigste onderdanigheid zich lieten verlagen. Integendeel,
ze verklaarden, onder aanvoering hunner priesters, bij duizenden, dat ze
niet toegeven zouden, maar bereid waren voor hun geloof te leven en te
sterven. Het baatte niet, dat de beambten des konings, op mad der
Jesuïten, de menschen door stokslagen‚en sabelhouwen uit elkaardreven.
Het baatte niet, dat sommige stadhouders, —waarondereen‚ »Zela” ge
naamd, met den bijnaam Christus, zich bijzonder onderscheidde — alle

priesters, die niet liever bekeerd dan gehangen wilden worden, lieten
ophangen.

De storm brak eindelijk los; het volk stond op en de bewe

ging werd zoo algemeen,_dat kon1ng Soeinios zich genoodzaakt zag, ten
gunste van zijn zoon Fac1hdas afstand van den troon te doen. Facilidas
echter begon dadelijk uit een ander vaatje te tappen, gelijk men het
noemt. Hij keerde aanstonds tot den ouden godsdienst terug en joeg
Portugeezen en Jesuïte_n het land uit. Ja hij liet zelfs eenige heeren pa
ters, die een tegen-omwenteling beproefden, openlijk ter dood brengen
en kondigde een decreet af, waarbij den zwartrokken op straffe des doods
verboden werd, ooit weêr de grenzen des lands te overschrjden.

Zoo eindigde de korte heerschappij der Jesu‘iten in Abyssinië.

De

doortastende maatregelen van den negus Facilidas had hen zoo volslagen
allen bekeeringslust benomen, dat ze geen poging ooit meer deden om

in dat land terug te komen.
Evenmin dachten ze er ernsti

aan, zich in andere deelen van Africa

te vestigen. Althans in Egypte bij de halstarrige Kopten, en in Congo
bij de woeste zwarten, gaven ze het na een korte proef spoedig op blij
vende nederzettingen te vestigen, waarschijnlijk omdat het terrein hier

geen ruimen oogst beloofde. Zoo verdween hun spoor alras in het afri
eaansche zand, en wanneer later van tijd tot tijd in de portugeesche
factorijën aan Africa’s westkust agenten van het gezelschap van Jesns
verschenen, dan kwamen ze niet om het christendom te prediken, maar
om een lading zwarten te koopen en die als slaven naarhun

koloniën in America te slepen.

III.

I)E JESUÏTEN-ZENDINGEN IN AMERICA.

Met de Portugeezen kwamen. de Jesuïten
naar Asië, met de Portugeezen
~
kwamen ze naar Africa , en msgelgks met de Portugeezen kwamen ze
naar America.

.
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In dit werelddeel namelijk bezaten de Portugeezen reeds lang een zeer
uitgebreid gebied, dat te enwoordi onder den naam van Brasilië bekend is.
Daarheen zond koning ohannes I I van Portugal in het jaar 1549 een
vloot met een aantal kolonisten , om in de golf van Bahia aan de oost
kust van Zuid-America de stad San-Salvador te stichten. Daar nu echter
de zendingsarbeid van Franciscus Xavier in Asië zoo bijzonder voorspoedig was en de asiatische volken daardoor goede onderdanen van de
portugeesche kroon worden, begreep de koning in America denzelfden
weg‘ te moeten inslaan. Hij verzocht Loyola om eenige zendelingen ook
voor America, in de hoop dat de langgerokte paters het met de bewo
ners van West-Indië evenver zouden brengen als met die van Oost-Indië.
Loyola, die aanstonds het groote belang van dit zendingsveld inzag, stond
hem zes leden der orde toe, onder wie één vooral om zijn rusteloozen
ijver en buitengemeene schranderheid bijzonder geroemd wordt, Ema
nuel Nobrega.
Dit zestal begon met zich te San-Salvador een huis te bouwen, en
van hier uit deden ze kleinere en grootere tochten door het binnenland,
om te zien, wat met de inboorlingen gedaan kon worden. Doch het
bleek al spoedig , dat dezen van een geheel anderen aard waren dan de
verweekelijkte Hindoes. Bovendien waren ze door de knevelarijen der
Europeërs zoo mogelijk nog wilder, ruwer en wreeder geworden dan ze
te voren reeds waren. De paters Jesuïten vonden derhalve bij die in
boorlingen geen goed onthaal en konden dus niet veel uitvoeren ‚vooral
in den aanvang, toen ze de taal der Indianen — zoo noemt men de
inboorlingen van America gewoonlijk, -— nog niet verstonden. Bovendien
waren ze in voortdurend gevaar door deze wilden, die een onweêrstaan
baren ‚trek naar menschenvleesch hadden, vermoord te worden. En in

het algemeen hadden ze op hun tochten met zoo vele gevaren en be
zwaren te kampen, dat men zich slechts verwonderen kan , hoe ondanks
dat alles hun ijver niet verﬂauwde.

Eindelijk echter werden hun bemoeiingen toch met ééni gunstig
gevolg bekroond. De Indianen namelijk stonden hun toe, al ie ramp
zaligen die veroordeeld waren opgegeten te worden , — meest gevangenen .‚ die ze in hun eeuwi durende oorlogen met andere stammen maakten,
— vooraf te doopen. (*) gok gelukte het hun eenigen invloed te winnen
op de indiaansche vrouwen , althans bij die stammen , die in de nabijheid
der europeesche nederzettingen gelegerd waren. Die invloed bestond ech
ter slechts hierin , dat ze rozenkransen en christus-beelden van de Jesnï-

ten aannamen. Maar door de vrouwen verkregen ze toch ook invloed op
de mannen. Het gevolg was altijd weêr de bloote handeling van den
doop ‚ waarmede hun bekeering voltooid geacht werd , al wisten ze van
het Christendom verder ook niets. Ten slotte zorgden de paters er voor,
dat de meeste blanken in de portugeesche nederzettingen, alsmede de kleur
lingen, d. i. de nakomelingen van blanken en indiaansche vrouwen, hen
tot biechtvaders namen. En, wat de hoofdzaak was, ze lieten zich groote

stukken lands in eigendom afstaan, om collegiën en andere huizen te
(*) Trouwens niet zelden trokken de Indianen die vergunning kil: het doopen hun
ner slachtoffers weêr in , en wel omdat ze het vooroordeel koesterden, dat hun vleesch
door den doop zijn goeden smaak verloor. Ze hielden namelijk den doop voor een soort
van tooverformulier, en de Jesuïtcn wachtten zich wel hun dat bijgeloof te ontnemen.
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bouwen. Zulke stichtingen verrezen dan ook overal waar de gelegenheid zich
maar aanbood, en spoedig waren er te San-Salvador, te Fernambuco en
te Rio-Janeiro drie grootsche en talrijk bezochte opvoedingsgestichten.
Het duurde dan ook niet lan — nog geen twintig jaren na hun eerste
landing, — of de Jesu'iten Ëadden reeds de grenzen van Brasilië over
schreden en waren tot Peru door edrongen, waar ze te Lima, La-Paz
en Cusco insgelijks collegiën opric tten. Nog twintig jaar later waren
ze overal in zuidelijk en midden America, waar de vlaggen van Portugal
of Spanje waaiden, gevestigd. In Chili, Mexico, Tucuman en Maranham
hadden ze hun nederzettingen, en hun agenten en zendelingen‘trokken
door het gansche uitgestrekte werelddeel van de landengte van Panama
zuidelijk tot aan de straat van Magellaan en noordelijk tot aan den Rio del
Norde. Ja zelfs tot naar Canada waren ze doorgedrongen en ﬁer wap
perde aldaar de banier van Ignatius, zoo lang ze onder de bescherming
stond van de witte vlag met de drie leliën der fransche koningen. Maar
zoodra de Franschen het land aan de Engelschen overgaven, moesten de
Jesuïten hals over kop naar het Zuiden vluchten, want noch de Engel
schen, noch de Hollanders, noch de Denen lieten in hun americaansche

koloniën Jesuïten toe.
Hoe groot echter de macht en de bezittingen ook
Jesuïten in de verschillende landen van America wisten
dat alles beteekende nog weinig bij een andere bezitting,
zelfde werelddeel verkregen. Ze kwamen namelijk in het

waren, die de
te verwerven,
die ze in dat
bezit van een

eigen rijk dubbel zoo groot als Italië, w a a r o ve r z e als v o 1 s 1 a

gen souvereine meesters regeerden. Dat land heette
araguay, en daar het iets ongehoords is, dat een zuiver geestelijke orde
souvereine koningsmacht verkreeg, is het der moeite waard de zaak wat
uitvoeriger te bespreken.
Het tegenwoordige Paraguay ‚ een van de kleinste republieken van
Zuid-America, wordt ten westen door de Paraguay-rivier, ten oosten en
noorden door Brasilië, ten zuiden door Parana begrensd en heeft slechts
een oppervlakte van 4175 vierkante mijlen. Het Paraguay echter van
de 16e en 17e eeuw was oneindig veel grooter en omvatte on eveer al
het land van de tegenwoordige republieken Rio de la Plata e
ruguay.
Het bestaat bijna geheel uit eene zuid- en westwaarts aﬂoopende vlakte
met slechts enkele weinig hooge heuvelrjen. Het wordt door een me
nigte der heerlijkste rivieren doorstroomd , die zich allen in den Parana
ontlasten, dezelfde rivier die na zich met den Uruguay vereenigd te
hebben , den naam Rio-de-la-Plata aanneemt.

Het climaat is half tro-

pisch, en in vruchtbaarheid overtreft dit land bijna alle landen der we
reld. Behalve de gewone voortbrengselen van den grond, die den mensch
tot voeding dienen, komen de tabak, katoen en suiker er uitstekend
voort. Nog belangrjker zijn de diersoorten die het land oplevert. Tal
looze kudden van allerlei wild , alsmede van zwijnen, herten, buffels
en paarden vinden hier hun weide. Zonder wederga zijn vooral de
prachtige bosschen, en zoogenaamde barrigudos van drie vademen dik,

alsmede palmboomen van honderd en tachtig voet lang, behooren niet
tot de zeldzaamheden. Kortom het is een heerlijk land; het eenige wat
hier tegenover staat is, dat gedurende den regentijd somtijds groote uit
gestrektheden onder water staan.
De eerste ontdekker van dit uitgestrekte gebied was de Spanjaard
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Jnan Diaz de Solis, die in het jaar 1516 den Rio de la-Plata
opvoer en door de Indianen vermoord werd. Zijn met ezellen moesten
van het schip waarop ze gevlucht waren, zien , dat hij door de wilden

werd opgegeten. Drie jaar later zond Don Martino de Sosa , kapitein
generaal van Brasilië, vijf koene en krachtige Portugeezen onder aanvoe

ring van Alexis Garcia naar Rio de la-Plata, om te beproeven de
rivier tot in het goud- en zilverrijke Peru, dat aan de Spanjaarden toe
behoorde, op te varen. Ze volvoerden het waagstuk ook werkelijk; maar

op de terugreis werd Garcia met twee zijner metgezellen door de wilden
vermoord, en van de vijf mochten er dus slechts twee te Bahia of San
Salvador terugkeeren.
Even ongelukkig liep de expeditie af van G e o r g S e d e n o , die
aan het hoofd van zestig Portu eezen insgelijks van Bahia uit een tocht
naar den Parana ondernam.
oor een verraderlijke list der Indianen
vonden allen in die rivier hun graf. Eindelijk zond keizer Karel V in
het jaar 1525 zijn admiraal Cabot met ‚vijf schepen naar de la-Plata ,
en deze beroemde zeeman voer de rivier op tot aan Paraguay , zoodat
men de eerste meer nauwkeurige kennis van dit land aan hem te dan
ken heeft.
nam ook het gansche gebied van den Parana en den
Paraguay voor de spaansche kroon in bezit en legde bij de samenvloeiing
van den Rio Tercero in den Parana een fort aan ‚ dat den naam van
»Toren van Cabot” verkreeg.
_

De eerste eigenlijke nederzetting echter, namelijk de stad Buenos
Ayres , werd eerst een jaar later door Don P e d r o d e M e n d o z a
aangelegd, die in het jaar 1535 met veertien schepen en bij de drie
duizend man, insgelijks op bevel van Karel V, van Sevilla uit de la
Plata—rivier opvoer. Daarop volgde twee jaar later de stichting van de

stad Assumption, bij de samenvloeiing van den Pilco Mayo met den
Paraguay , ongeveer midden tusschen de grenzen van Peru en van Bra
silië.

Sedert begon de werkelijke inbezitneming van het land en tevens

de coloniseering door de Spanjaarden. La-Plata werd een onder-koninkrijk,
dat in naam van den koning van Spanje door een Adelantade of kapi
tein-generaal bestuurd werd. Weldra werden nog andere steden gesticht,
zooals b. v. Ciudad Real in het jaar 1557, bij de samenvloeiing van den

Pi uiry met den Parana, en Santa-Fé in het jaar 1570 aan den Rio de
Sa ado. Doch men moet hierbij wel in het oog houden, dat al die steden

aan de hoofdrivieren des lands l en ‚ en dat in het binnenland zelf geen
enkele kolonie aangelegd werd.
at binnenland bleef geheel onafhanke
lijk en onbekend, want de Spanjaarden zochten bij hun veroveringen
slechts naar goud- en zilvermijnen en bekommerden zich niet om land
bouw, noch veeteelt, noch nijverheid.

Evenals overal in America bleken

ze ook hier volstrekt geen geschiktheid tot coloniseeren te hebben. Ieder
van hen die naar America onder zeil ging, wilde daar slechts als edelman leven en meende zich te verlagen wanneer hij maar den minsten
arbeid verrichtte.
Onder zulke omstandigheden moesten de kapiteins-generaal spoedig
tot het inzicht komen , dat de door hen bestuurde provinciën zich nooit
behoorlijk ontwikkelen en nooit tot welvaart en orde zouden komen, als de
inboorlingen, de Indianen, niet tot bruikbare burgers gemaakt werden.
Doch hoe daartoe te geraken? Natuurlijk, — zoo was hun antwoord ,
— door hen tot Christenen te maken, want met het Christendom zouden

ze tevens onwillekeurig christelijke zeden en christelijke beschaving over
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nemen. Reeds Karel V had daarom bij zijn stadhouders die hij naar
la-Plata zond, er vooral op aangedrongen , dat ze geestelijken en monniken
ter bekeering der Indianen zouden medenemen. Philippus 11 had het
zelffde gedaan. De kapiteins-generaal volgden dat bevel getrouw op en
brachten verscheiden Franciscaner monniken naar Paraguay , waaronder
zich vooral onderscheidden Franciscus Solano en Lodewijk de Bolanjos.
Bovendien werd Johannes de Barros, insgelijks een Franciscaner, tot bis

schop over de provincie Paraguay aangesteld; deze hield dan ook in het
jaar 1554 zijn plechtigen intocht in de stad Assumption, die tot zetel
van het bisdom verheven werd.
Doch het werk der bekeering van de inboorlingen wilde maar vol
strekt niet vorderen , en wel om twee zeer geldige redenen.

Vooreerst

omdat de handelingen der Spanjaarden in lijnrechten strijd stonden met
de leer van zachtmoedigheid en barmhartigheid des Evangelies. De
trotsche en onverzadelijk hebzucht‘ e veroveraars toch behandelden de

overwonnen inboorlingen met een ardheid en wreedheid die alle be
schrijving te boven gingen, en dezen toonden dus niet den minsten
lust om den godsdienst hunner onderdrukkers te omhelzen. Ze haatten
dien godsdienst even diep als de Spanjaarden zelf, en ofschoon ze zich
nu en dan tot den doop lieten dwingen, om erger mishandeling te ont
gaan, keerden ze toch zoodra ze konden tot hun oude geloof terug.
Ten anderen was er volslagen gebrek aan priesters en er waren gansche
nederzettingen , waar zich geen enkele pater bevond. Er was niemand
om de jeugd te onderwijzen, om te doopen en het huwelijk in te zege
nen , niemand om de sacramenten der stervenden toe te dienen. Moch
ten de steden nog zoo elukkig zijn een of twee geestelijken te hebben,
des te gebrekkiger zag et er in de groote landelijke districten uit. Reeds
dit gebrek aan krachten en niet minder de onbekendheid der weinige
geestelijken met de taal der Indianen, maakten het onmogelijk aan de
bekeering der Indianen te denken.
Waaruit dat gebrek aan geestelijken ontstond, is gemakkelijk te be
grijpen. Paraguay stond bijna buiten alle verkeer en alle beschaving en
had dus niet veel aantrekkelijks voor de catholieke priesters ‚ die aan
allerlei genietingen gewoon waren. Zelfs de minste bedelmonniken be
schouwden dit afgelegen land , dat nog een ongebaande wildernis was,
als een soort van straf-kolonie ‚ waarmede niemand gaarne kennis
maakte.
Op die wijze maakte de bekeering der Indianen in Paraguay zestig
jaar lang zoo goed als geene vorderingen. Eindelijk, in het jaar 1596,
kwam de nieuwbenoemde bisschop van de westelijke provincie Tucuman,

Don Franciscus de Vittoria, die in zijn gansche uitgestrekte bisdom nog
geen dozijn geestelijken vond, op de gedachte, of het niet raadzaam
zou wezen, de hulp van de orde der Jesuïten in te roepen. De nood
was zeker zeer groot, want anders ware Don Franciscus , die zelf tot de

orde der Dominicaners behoorde ‚ nooit tot zoo iets overgaan. Hoe het
zij, hij , de eerste bisschop van Tucuman, begreep hulp bij de Jesuïten
te moeten zoeken , daar dezen reeds in de naburige staten Brasilië en
schreef
Peru op dus
het in
punt
hetder
genoemde
zending jaar
vrij (1586)
wat totnaar
stand
de gebracht
provincialen
hadden.
der twee
genoemde landen, de paters Jesuïten Anchieta en Atiensa, en dezen gaven
oogenblikkelijk aan zijn wensch gehoor. Ze begonnen dadelijk met hem
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niet minder dan acht leden hunner orde te zenden en beloofden nog
meerderen te laten volgen als er behoefte aan zou zijn.
Deze acht paters waren niet alleen priesters, die de sacramenten
konden toedienen en een mis zingen , maar ze hadden een oneindig
voordeel boven de monniken, die tot nog toe het zendingswerk in die
streken moesten verrichten. Ze verstonden de taal der India
nen , daar men zich juist daarop in alle Jesuïten-collegiën van Brasilië
en Peru toelegde. Ze konden dus dadelijk een goede verstandhouding
met de inboorlingen aanknoopen.
Dat was het begin van de vestiging der Jesuïten in dit gedeelte
van America. Gelijk men ziet was het oorspronkelijk een zeer beschei
den begin; maar die bescheidenheid duurde niet lang en sloeg weldra
geheel in het tegendeel om. Van de stad en provincie Tucuman uit
bezochten de paters voor en na de andere steden van het land, vooral
Cordua en Assumption, benevens de uitgestrekte provincie Guayra. Deze
werd vooral door de paters Ortega en Fields bereisd, die de guayranische
taal volkomen machtig waren. En hoe meer de Jesuiten met het land
bekend werden, des te meer viel het in hun smaak.

Ze streefden er

vooral naar er vasten voet te verkrjgen , zooals ze ook in Indië, Japan
en China gedaan hadden. Nochtans duurde het volle drie jaren eer ze
hun eerste bezitting verkre en, en die was nog zeer bescheiden en on- ‘
beduidend ‚ want ze beston slechts in een klein huis in het stadje Villarica benevens een kleine kapel daarnaast.
Van nu af aan echter vorderden ze met reuzenschreden. Van Peru
en Brasilië uit werden er steeds nieuwe paters Jesuïten gezonden, waar
onder velen, zooals o. a. Romero, Caspar de Monroy ,‘Juan Viana en
Marcellus Lorenzana , zich bijzonder onderscheidden. Weldra konden ze
er reeds aan denken een collegie op te richten. Werkelijk eschiedde
zulks in het jaar 1593 in de stad Assumption, de hoofdstad van araguay.
De spaansche bewoners der stad , de gouverneur en de hooge adel aan
’t hoofd , brachten vrijwillig zulk een groote som bij elkaar , dat het ge
bouw benevens de daaraan belendende kerk inderdaad prachtig ingericht
kon worden. Hierop volgde in 1599 een zendelinghuis in Cordua met

een groote kerk, en het liet zich aanzien, dat weldra soortgelijke inrich
tingen te Santa-Fé en in nog1 andere steden verrijzen zouden. Doch in
het jaar 1602 werd de ganse e verhouding der Jesuïten in Paraguay op
een nieuwe leest geschoeid.
‚
Tot nog toe hadden de Jesuiten geheel als zendelingen gewerkt,
d. w. z. ze hadden wel hier en daar vaste bezittingen verkregen , zooals
we zagen , maar ze waren meestal aan het reizen, en trokken van het
ééne district naar het andere en van volksstam tot volksstam, om overal
het kruis te prediken. Zulk eeuwigdurend heen en weêr trekken echter
was met groots bezwaren verbonden, daar de enkele nederzettingen op
groote afstanden van elkander lagen. Bovendien kon men er zeker van
zijn , dat de Indianen, zoodra de zendelingen vertrokken waren, weêr tot
hun oude geloof terugkeerden. Het was dus duidelijk dat, wilde men
blijvend op de inboorlingen werken, men noodzakelijk vast verblijf onder
hen kiezen en het rondreizen opgeven moest.
Dat was de eerste ondervinding die men reeds opgedaan had. De
tweede was , dat de Jesuïten thans nauwkeurig wisten, hoe het erin het
uitgestrekte land dat toenmaals Paraguay heette, uitzag. Daarentegen wa-
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ren de Spanjaarden volkomen onbekend met het gansche land, behalve met
de enkele steden aan de hoofdrivieren en den omtrek.

Ze waren, om

een voorbeeld te noemen , den Uruguay niet verder opgevaren dan tot
den eersten waterval. Even onbekend was hun het geheele uitgestrekte
terrein dat tusschen den Uruguay en Parana en tusschen den Parana en
Paraguay lag. Nog minder hadden ze zich de moeite gegeven met de
verschillende indiaansche stammen bekend of bevriend te worden. Zij wa
ren er eeni en alleen op uit geweest, ben zoo hard mogelijk te onderdruk
ken en op nu plantages of zoogenaamde »commando's” tot den zwaar
sten slavenarbeid te gebruiken.
Dat alles en’ nog veel meer wisten de Jesnïten die in Paraguay
werkten zeer goed , en ze berichtten het natuurlijk trouw naar Rome
aan hun generaal over. Die generaal was toentertijd Claudio Aqnaviva
een man van een buitengemeene scherpzinnigheid en voortvarendheid.
Steunende op de alzoo opgedane kennis van het land en de omstandig
heden , vatte hij het plan op, om het grootste deel van Paraguay on
gemerkt onder de macht der Jesuïten-orde te brengen, zoodat ze niet
van de wereldlijke macht afhankelijk waren. Het plan was allerﬁjnst
uitgedacht en de uitvoering er van werd aan een man opgedragen die
er ten volle voor berekend was, pater Stephanns Paez, die. door
Aquaviva als visitateur der gezamenlijke Jesuïtenhnizen der nieuwe we
reld naar Paraguay gezonden werd.
Paez kwam in het jaar 1602 in de stad Salta aan en liet dadelijk
alle professi voor’ zich verschijnen. Daarop nam hij ieder hunner afzon
derlijk en ondervroeg hen nauwkeurig aangaande alles , terwijl hij hun
tevens het noodige over de voorgenomen inrichting der orde in Para
guay mededeelde. Ten slotte bracht hij ze allen bijeen , hield een lange
aanspraak en bracht hun de bevelen des generaals over. Die bevelen
hadden ten doel om van Paraguay een eigenaardigen christelijken staat
te maken, die door den generaal der Jesuïten van Rome uit als onbeperkt gebieder bestuurd zou worden, en om dat grootsche plan te ver
' wezenlijken werd aan ieder der professi voorgeschreven wat hij doen moest.
Van nu af aan was elke stap, dien de Jesnïten in Paraguay deden,
nauwkeurig op het beoogde doel berekend, en ofschoon langzaam en dik
wijls langs omwegen, kwam men dat groote doel onwederstandelijk nader.
In de eerste plaats kwam het er op aan de Indianen voor zich in te
nemen. Daartoe begonnen de jesnitische zendelingen eenstemmig met
alle hevigheid zich uit te laten tegen de vreeselijke onderdrukking die
de inboorlingen te verduren hadden. »De commando’s waarop de arme
roodhuiden als slaven moeten werken, zijn een gruwel in de oogen van
God” — riepen ze — »en als het nog langer zoo voortging zou er on
getwijfeld een volslagen ontvolking plaats hebben.” Zulke uitingen wek
ten natuurlijk den toorn der Spanjaarden op, en de paters hadden dientengevolge een paar jaren lang menige onaangenaamheid te verduren.
Ze werden zelfs uit verscheiden steden, zooals uit Cordua en San-Jago
voor-goed verdreven. Maar ze wonnen des te meer aanhangers onder
de roodhuiden, en vooral gelukte het hun een aanzienlijk gedeelte van
den grooten stam der Gnaranes te bekeeren en tot vrienden te ‘maken.
Vóór de spaansche verovering namelijk was de stam der Tnbinam
bas-indianen verreweg de machtigste in Paraguay, en de veelvuldige
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wreedheden tegen de binnendringende blanken komen op hun rekening. Ze
slachtten hunne gevangenen en hielden menschenvleesch voor een lek
kernij. Ze verdedigden zich tot het uiterste tegen de Christenen; maar,

toen ze na vele jaren strijdens inzagen dat ze niet bestand waren tegen
de wapenen der blanken, besloten ze hun vaderland te verlaten. Ze trok
ken in de dichte bosschen aan de Marannon of Amazonen-rivier , waar
heen de blanken, naar ze hoopten, niet zouden durven doordringen. De

ruime vlakten van den Paraguay , Parana en Uruguay bleven sedert
dien tijd in ’t bezit van andere stammen . die vroeger grootendeels af
hankelijk van de Tubinambas geweest waren, zooals de Apiakas en Cap
hahinas‚ de Calchaquis en Lulles, de Frontones en Omaouguakas en
vooral de Guaranes.
Deze laatsten waren talrjker dan al de overigen te samen en trok
ken hierdoor reeds de aandacht der jesu'itische zendelingen, meer echter
nog door het feit dat ze de minst wilden waren van alle roodhuiden in
Paraguay. Zelfs kon men hun een zekere soort van beschaving niet ont

zeggen; ze woonden onder hun erfelijke kaziken of stamhoofden in dor
pen en leefden bijkans uitsluitend van maïs, dien ze zelf verbouwden,
terwijl de overige stammen als nomaden omzwierven en de jacht als de
eenige mannelijke bezigheid beschouwden. Aan de Guaranes werd dan
ook gebrek aan oorlogsmoed en geestkracht verweten , en zeker is het
dat ze zich gewillig in de spaansche commandos aan de blanken onder
wierpen, schoon ze als beesten werden behandeld en inwendig van bit
teren haat gloeiden.

_

’t Spreekt intusschen van zelf dat het getal van hen die op de
spaansche domeinen leefden, gering was in vergelijking van de groote
massa die de uitgestrekte landstreken van het binnenland bewoonde, dat,
gelijk boven gezegd is , aan de Spanjaarden geheel onbekend was geble
ven. Men kan gerust zeggen dat negen tienden der Guaranes het juk
der overheersching nog niet voelden; het vooruitzicht evenwel, om ook
spoedig dat juk te moeten dragen, maakte hen toen reeds bevreesd, zoo
dat ook zij de prediking der Jesuïten tegen de spaansche dwingelandij
met innig genoegen vernamen.
Zoo was de toestand der Guaranes toen de Jesuïten het besluit na
men, een eigen rijk in Paraguay op te richten , en niemand zal het
vreemd vinden dat ’t hun zoodoende gemakkelijk viel , het christendom
daar te verspreiden. Zoodra hun dit gelukt was , vereenigden ze in de
streken . waarheen de Spanjaarden nog niet gekomen waren , de kleine
verstrooid liggende dorpjes tot grootere gemeenten. »Bourgades" of»Re
ductiones” genoemd. Elke bourgade had twee geestelijke hoofden; de
eerste moest altijd een degelijk eproefd lid van hun orde zijn en had
den titel van pastoor en herder, de tweede, meestal een jonger lid pas
uit Europa aangekomen , heette vicaris. Deze inrichting was, gelijk we
aanstonds zien zullen, de grondslag van hun christelijken of theocrati
schen staat en had een zoo onschuldig voorkomen dat hun in den be
ginne althans, noch door de Spanjaarden , noch door de Guanares, iets
in den weg werd gelegd.
Om de Indianen voor hun plan te winnen zeiden de volgelingen van
Loyola, dat de verstrooide kleine gemeenten onmogelijk in staat waren,
zich tegen de aanvallen der Spanjaarden te verdedigen. In bourgades
van acht; tot tienduizend zielen vereenigd, zouden ze daarentegen de ver
overingzuchtige blanken gemakkelijk kunnen afslaan. Dit was ook voor
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het verstand der roodhuiden volmaakt duidelijk. Evenmin hadden ze
eenig bezwaar te en de geestelijke herders, want men liet hunne ka
ziken en hoofden estaan onder den titel van Corregidores en Alcaldes,
en de pastoor hield alleen tz>ezicht. In ’t kort, de Indianen mochten hun
overheden even als vroeger zelf kiezen, en de eenige voorwaarde
der Jesuïten was, dat deze overheid
alle straffen die ze oplei,
evenals bij elk belangrjk besluit, eerst de goedkeuring der geestelijke
herders moest vragen. Die eisch was toch niet te zwaar! Immers, de
goede paters handelden zoo liefdevol en vaderlijk, dat men hun toch
ook wel het recht van een vader tegenover zijn kinderen mocht toestaan.
Even »eerlijk” legden de heeren Jesuïten de zaak bloot aan hun
machtigen beschermer en vriend Philips III, koning van Spanje. In
verschillende uitvoerige stukken, aan hem en den hoogen raad van Indië
gericht, beweerden ze, dat de voornaamste oorzaak, waardoor een snei
lere en duurzame uitbreiding van het Christendom in Paraguay en aan
de la-Plata belet werd, bij de Spanjaarden zelf moest gezocht worden.
Volgens hen waren de Spanjaarden die naar die streken overgekomen
waren, bijna zonder uitzondering zulke trotsche, hebzuchtige , wreede
menschen en hun gedrag zoo godslasterlijk en zedeloos , dat de inboor
lingen door zulke slechte christenen noodzakelijk een afkeer van het
Christendom moesten krjgen. Bovendien werden de Indianen door de
koninklijke stadhouders en ambtenaren op zoo schandelijke wijze mis
handeld, dat er een geweldige haat tegen alles wat spaansch heette, ont
staan was. Men moest derhalve deze armen menschen — indien men
de hoop ze in den schoot der kerk op te nemen, althans niet wilde
opgeven — zoowel tegen de verdrukking der stadhouders, als ook tegen
’t slechte voorbeeld der Spanjaarden beschermen. Deze twee dingen zou
den alleen mogelijk zijn, als men aan hen, de Jesuïten, de vrijheid gaf,
het lang gekoesterde plan ten uitvoer te brengen, om in Paraguay een
clnistelijken staat op te richten. In dat christelijke land zou dan geen
spaansche stadhouder worden geplaatst, maar de Indianen zouden, alleen
onder toezicht der Jesu‘íten een stil, vredig leven met elkander leiden ,
gelijk de eerste christenen het gekend hadden. De macht des konings
zou er geen schade bij lijden, want alle burgers van dien christelijken
staat zouden hem als heer erkennen en ieder volwassen man hem jaar
lijks een daalder als cijns opbrengen.
Dat was het dood-onschuldige voorstel dat ze aan koning Philips III
deden en het werd, daar ze toen aan het spaansche hof nog bijna alles
konden doorzetten, in 1609, door dien koning toegestaan. Zelfs werd
het in 1649 en 1663 onder Philips IV in alle deelen bevestigd, niette
genstaande dat ieder verstandig staatsman had kunnen nagaan dat de
heerschappij van den spaanschen koning over dien christelijken staat

Paraguay zoodoende louter schijn werd. Maar de raadslieden en ministers
aan het allercatholiekste hof waren toen als met blindheid geslagen, en
eerst ruim een eeuw later zou hun het deksel van de oogen vallen.
De eerste bourgade, nog voor 1609 gesticht, kreeg den heiligen
naam van Loretto. Daar waar de Pirape in den Parana vloeit, werden
door de beide paters Maceta en Cataldino ten dien einde de inwoners van
ongeveer zestig dorpjes vereenigd en tot eene gemeente saamgesmolten.
Op Lorctto volgde de bourgade St. Ignatius en daarna spoedig meer,
zoodat binnen twintig jaar het getal dier bourgades tot dertig klom, elke
met negen tot tienduizend inwoners. De inwendige inrichting was in alle
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bourgaden dezelfde; ze werden bestuurd door een pater met een vicaris;
vijf of zes dezer groote gemeenten vormden een diocese onder een supe
rior; het toezicht op de diocesen behoorde aan den provinciaal te Assump
tcion, die zijn bevelen onmiddellijk van den generaal te Rome kreeg. Hieruit
ziet men dat de Jesu‘iten geenszins zonder overleg to werk gingen, maar
hun christelijke republiek even goed of beter in orde hadden dan eenig
wereldlijk heerscher.
.
Onder deze regeering hadden de Indianen — op het eerste gezicht
althans — het niet kwaad; ze werden met alle zorg tot oede burgers
opgevoed en bovenal aan geregelde bezigheid ewend. » uiheid is des
duivels oorkussen” dachten de paters, en naar eze stelling zetten ze al
hun onderdanen aan het werk; niemand was vrij, maar bij het verdee
len van den arbeid nam men de krachten in aanmerking en zooveel
mogelijk ook neiging en aanleg. — Landbouw en veeteelt waren na
tuurlijk de hoofdbezigheid; de meeste volwassen mannen werden
dus op het land gebruikt , waarbij de grootere jongens hielpen; de
vrouwen en meisjes kregen een bepaalde portie vlas of katoen die ze
binnen zekeren tijd moesten spinnen. Ook ambachten en kunsten wer
den niet verwaarloosd. Een chroniek der Jesuïten zegt daarvan woor
delijk het volgende: »In de ambachten gaan wij bij den dag vooruit ,
en onze volken worden ons telkens van grooter nut. Nadat we hun ge
leerd hebben steenen te bakken en kalk te branden, bouwen we de
prachtigste kerken en huizen , en onze schrijnwerkers en schilders ver
staan de kunst om ze van binnen te versieren. Anderen spinnen het
ﬁjnste garen en weven er prachtige doeken en dekens van. Anderen
maken hoeden of schoenen en dergelijke dingen. Zelfs kunnen ze kant
haken, en wanneer wij er een bijzonder schoonen en breeden willen hebben
voor een priesterlijk gewaad , dan maken de vrouwen dien naar een ge
geven patroon zoo handig, dat men geen‘onderscheid kan zien tusschen
et oorspronkelijke en et nagemaakte. Een man maakte onlangs een
orgel naar een model uit Europa, en wel zoo onberispelijk , dat ikwer
kelijk verbaasd was. Een ander heeft het getijboek naar de fraaie Antor
fer uitgaaf zoo nauwkeurig afgeschreven , dat men de copie voor een
gedrukt exemplaar zou aanzien. Ze vervaardigen trompetten en alle mu
ziekinstrumenten , ‘maken de beste klokken en horologes en schilderen on
verbeterlijk schoone stukken. In één woord: ze maken alles na wat wij
maar willen en betoonen zich even leerzaam als ijverig, zoodra wij ze

behoorlijk aan ’t werk zetten.” (1)
Men kan dus niet ontkennen dat de Indianen onder de heerschappij

der Jesuïten tot werkelijk bruikbare en nuttige menschen werden opge
leid en voor zulke handelin en kan men aan ’t gezelschap van Jesus
zijn bewondering niet onthou en; maar er is ook een schaduwzijde , en
deze overtreft de lichtzijde vrij wat. Wat geestelijke ontwikkeling aan
gaat hield men de Indianen in de diepste onkunde; hun gansche gods
dienst bestond in een kinderlijk wondergeloof waarbij de Jesuíten zich
als de tolken van God voordeden. Die God zelf bestond echter uitsluitend
voor de blanke paters, die een soort van hoogere wezens vormden , en
aan deze »hoogere wezens” d. i. de Jesuïten, moesten de Guaranes den
hoogsten eerbied bewijzen. Dit‚ging zoo ver dat men de bevelen der paters
(1) Woordelijk uit F r a n s X a v e r d e 0 h a r 1 e v 0 i x, Geschichte von Paraguay,
deel II , voorrede pag. 3 , 4.
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alleen knielende mocht aanhooren en het een groote gunst moest achten,
de mouw of den zoom van het kleed der heilige vaders te mogen kussen.
Om de Guaranes voor goed in zulke onderdanigheid te houden, werden
vrees en bangmaking als de voornaamste middelen aangewend. Daarom
versierde men ook alle kerken met de vreemdsoortigste heiligenbeelden,
b. v. met standbeelden van reusachtige afmetingen met verschrikkelijke
elaatstrekken en dreigende gebaren, met beelden, wier bewegelijke le
dematen en rollende oogen den armen Indianen werkelijk doodsangst
aan_joegen. En zulk een onzinnig geloof noemde men dan Christendom!
Evenals nu de vrijheid des geestes in elk opzicht onderdrukt werd,
eschiedde dit ook met de staatkundige en burgerlijke vrijheid. Geen on
derdaan der Jesuïten kon er ooit aan denken , om door zijn bekwaam
heid, ijver of geestkracht tot een hooger trap op te klimmen dan zijne

lotgenooten; ieder was en bleef een Werktuig in de handen der paters
die hem naar hun goedvinden leidden, naar willekeur dit of dat werk
opdroegen. Om dezelfde reden bestond er in het land der Guaranes ook
v‘olstrekt geen bijzonder eigendom, schoon er daarom toch geen werke
lijke gemeenschap van goederen voor in de plaats kwam. Neen! de
gansche opbrengst van akkerbouw en nijverheid moest aan de magazij
nen der Jesu'íten afgeleverd worden , en daarvoor gaf men aan de Indianen
iederen dag slechts het allernoodzakelijkste.
Terecht kan men dus zeggen dat de arme onderdanen der Jesuïten
niets anders waren dan slaven, en wel slaven in den vollen zin van het

Woord. Toch was deze slavernij met zooveel zoets verbonden en werd
met zulke vaderlijke zachtheid toegepast, dat de Guaranes in hun on
noozelheid niets beters begeerden. Bijna iederen avond toch hadden ze
een vroolijken dans, met muziek van een welgeoefenden troep uit hun

eigen midden. Ook het zware werk op het land werd hun door opwek
kende wijzen op trompet of ﬂuit verlicht, terwijl op zon- en feestdagen
in de kerk en daarbuiten de meest vroolijke dansen en vertooningen ge
regeld plaats hadden (1)! Er was dus geen gebrek aan vermakelijkheden,
ze waren echter louter er op berekend de Indianen in den’ staat der
kindschheid te houden en ze nooit tot denkende menschen te laten opwassen.
Om dezelfde reden pasten de paters er wel zeer goed op dat
nooit een Europeaan een voet zette in een hunner gemeenten , want
Si) Pater Charlevoix zegt hierover »Het is in_Spanje een oud gebruik, dat o
feest agen door kinderen dansen uitgevoerd worden. Dit goede gebruik hebben oo
de zendelingen overgenomen en dienstbaar gemaakt aan de bekeerin

d e r h ei d e n en. Zoo heb ook ik vier en twintig van de bekwaamsten daarin geoefend
en ze op feestdagen tot algemeene vreugde en groote}stichting hun kunsten laten ver
toonen. Dan eens waren het kunstmatige dansen, dan ridderlijke spelen en wel te
paard of te voet. Nu dansten ze eens op zes el hoo e stelten, dan op het koord of
staken met lansen naar den ring. Een andermaal speel en ze kleine tooneelstukken die
ze wel met moeite in hun stompe hersenen kregen maar toch aardig vertoonden’. —
Een bericht uit een andere bourgade zegt: »Daarna (na de school bezocht te hebben)
ik naar de muzikanten en hoor hen zingen; ik heb er voor alle vier stemmen;
âän ga ik de oefeningen bijwonen op de trompet en den hoorn en onderricht anderen
o de harp en het orgel. Op een volgenden dag houd ik mij( met de dansers bezig.
l’iiet
is hier
hoe t noodzakelijk,
de ongeloovigen
door dergelij
dingen
te winnen
en
door die
uitwendisge
kerkelijke vertooningen
hun geneigdheid
tot eden
ehristelijken
gods
dienst aan te wakkeren. Alle feestdagen worden dan ook eenige jongens mooi uitge
doscht om in de kerk voor de gansche gemeente die dansen te vertoonen. Zoo doen wi‘
insgeli'ks bij de processies: voor het hoogeerwaardige dansen altijd sommigen, elij
eertijeâ David voor de arke des verbonds". Charlevoíx, deel Il. pag. 7.
-‘l
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niets hadden ze meer te vreezen dan de besmettelijke verlichting, die van
vreemden zoo licht kon uitgaan. Vooral aan de S pa 11 j aard en werd
de toegang tot het gebied der Jesuïten geweigerd , zelfs stookten ze de
Indianen op, om dergelijke ongenoodigde gasten weg te jagen, desnoods
met geweld. De Guaranes voldeden daar gewillig aan, daar de Jesuïten
hun wijs maakten dat de Spanjaarden alleen kwamen, om hun lande
rijen in bezit te nemen en en tot dezelfde heerediensten te dwingen ,
die reeds vele duizenden van hun broeders in de commando's aan uit
putting hadden doen sterven.
Om den Guaranes zelfs de mogelijkheid te ontnemen, met vreem
den in aanraking te komen, leerde men op de scholen alleen de gua
raansche taal, waardoor alle verkeer met anderen totaal onmogelijk
was. Ja , eindelijk gingen de Jesuïten zoover, om in ieder bourgade
eene schaar gewapenden — ruiterj en voetvolk — op te richten. Met
deze goed gewapende en geoefende troepen, die zelfs kanonnen hadden,
kon men gemakkelijk elke poging van vreemden, om de grenzen over
te trekken, afweren.

Op deze wijze richtten de Jesu‘íten hun christelijke republiek in
Paraguay in; ze breidden hun gebied spoedig ver uit over de grenzen
van de provincie Guayra, zoodat het binnen kort alle landen aan beide
kanten van den Paraguay tot aan Brasilië toe omvatte. In Europa echter
was omtrent deze onmetelijke bezitting, die de Jesuïten streng afgesloten
hielden , anderhalve eeuw lang niets of zoo goed als niets bekend. Zelf
aan het hof te Madrid kon men er niets nauwkeurige van zeggen, schoon
de koning van Spanje in naam heer was van Paraguay. »In naam”
zeg ik , want nooit, van 1609 tot het midden der achttiende eeuw toe,
oefende hij er eenig gezag uit. Zelfs het hoofdgeld dat de Jesuïten
alle jaren aan hem moesten betalen , vloeide zoo zuinig , dat men zou
meenen, dat ze nog geen dertig of veertig duizend onderdanen hadden ,
terwijl er toch ten minste tienmaal zooveel waren.
Maar juist deze overgroote macht, door de Jcsuïten in Zuid-America
verkregen, juist dit onbeperkte koningschap, waardoor hun generaal
met een machtig heerscher gelijk stond , werd de voornaamste oorzaak
van den val van het gevreesde genootschap, gelijk we later zien zullen.
En hiermede zij over de jesuïtische zendin en in verre werelddeelen
of liever over den reusachtigen wasdom van íet gezelschap van Jesus

in Asië, Africa en America genoeg gezegd.

TWEEDE HOOFDSTUK.

De macht der Jesuïten in Europa.

Hebben wij gezien , op wat wijze , met welke middelen en met
welken uitslag de zonen van Loyola zich over Àsië, Africa en America
verspreidden , in Europa zien we hen gansch anders handelen. Hier had
den ze met christenen te doen en gaf de »bekeerin der ongeloo ' en”
hun geen voorwendselen aan de hand , om hun mac t te vestigen. un

leus werd hier: Uitbreiding en herstellin

van het ware ge

loof, d. i. van de roomsch-catholieke erk met den paus
aan het hoofd. In vele landen toch was dit geloof, gelijk in het eerste
boek is aangetoond , tot in zijn grondslagen geschokt, ja , er was ge
vaar dat de paus zijn eertijds zoo machtigen troon zelfs in de nog ge
trouwe provinciën zou zien inéénstorten.

Door welke middelen de Jesuîten hun doel in Europa bereikten ?
Overal waren het dezelfde: ze richtten scholen en opvoedings
gestichten op, maakten zichunee ster van de biechtstoelen
er koningen, bestreden de ketters, namen de beste
krachten op in hun orde en werkten op de dweep
zucht der groote massa.
Meestal kwamen hun scholen op de volgende wijze tot stand. Twee,
drie of vier Jesuîten kwamen in een stad, niet mooi gekleed, niet met
rijtuig of te paard , neen , te voet , zonder schoenen en kousen , in el
lendige kleêren, met een zoo armzalig voorkomen, dat niemand hun een

aalmoes zou geweigerd hebben. Zoo had hun voorganger Ignatius gedaan
en zoo deden ze desgelijks. In een logement gingen ze niet en even
min bij eenigen rijke , al werden ze met allen aandrang genoodigd. Neen!
het gasthuis was hun logement , het slechtste bed was voor hen nog te
goed , ze verpleegden de zieken , in de eerste plaats hen die om hun
besmettelijke ziekten door allen verlaten waren, en verrichtten de nederig
ste diensten met een voorkomen alsof zij de ootmoed zelf waren. T e g e lij k
echter verzuimden ze nooit, eenige arme kinderen
te lokken en ze in ’t lezen, schrijven en de eerste
grondslagen der catholieke leer te onderrichten.
Je eischten hiervoor niet de minste vergoeding. Maar ze wisten zeer
goed wat ze deden. Want dat het onderwijs kosteloos was , bewoog de
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armen hun kinderen te sturen. Spoedig sprak men in de gansche stad
over hen , en daar ieder vol was van hun lof, nam het getal leerlingen
binnen kort zoozeer toe, dat hun kamertje te klein werd. »\Vij zouden
gaarne nog meer kinderen opnemen, als we maar plaats hadden” zei
den dan de goede paters. En dat verlangen was zoo christelijk en be
scheiden dat er dan altijd wel sommige rijken gevonden worden, die voor
de vrome onderwijzers een huisje kochten, om daar school te houden.
Dan kwamen er meer leerlingen, en om aan alle aanvragen te
kunnen voldoen verschenen er weldra nog een paar Jesuïten. Men kon
toch de zonen van rijken en aanzienlijken evenmin terugzenden als van

armen en geringen en moest dus de leervakken uitbreiden. Maar juist
die meerdere omvang van het onderwijs trok weer nieuwe leerlingen , en al

spoedig kwam men weêr ruimtetekort. De welgestelden onder de inge
zetenen openden dus op nieuw hun milde hand, en binnen kort bouwden
de paters een collegium, dat meer had van een paleis dan van een school.
Dit was de gewone loop der dingen. Hadden de Jesuïten eenmaal hun col
legium , dan hadden ze gewonnen spel, want nu kregen zij de opvoe
ding der jeugd voor het grootste deel in handen. Ze richtten ewoon
lijk in hun collegiën drie klassen op: een lagere, een middel are en
een hoogere school.
In de lagere school leerde men alleen de eerste beginselen: lezen,
schrijven, een weinig rekenen en vooral het geloof, d. i. onwrikbare
gehoorzaamheid aan de leeringen en gebruiken der roomsch-catholieke
kerk, alsmede afkeer van alle kettersche nieuwigheden. In de tweede
klasse worden de kweekelin en verscheiden jaren — doorgaans negen —
in de latijnsche en grieksc e spraakkunst onderwezen en hadden dan

nog een cursus van twee jaren in de rhetorica. Het voornaamste was
ook hier het godsdienstonderwijs; bovenal werd aan de kweekehngen

eerbied voor de roomsch-catholieke priesters en den paus, haat tegen de
afvalligen en ketters als een belangrjk deel van het roomsche geloof in
geprent. — Op de hoogeschool hielden de studenten zich drie jaar bezig
met de philosophie of liever logica en metaphysica, of studeerden vier jaar
in de theologie, die voor de koningin der wetenschappen doorging. Waar
deze leerlingen later optraden, verbaasden ze de menschen door hunne
welbespraaktheid en het gemak , waarmee ze zich onder alle standen bewon.— Men kan dus begrij en welk een onmetelijken invloed de Jesuï'ten
oor hun scholen op de cat olieke bevolking van Europa hadden. Ze leer
den toch allen die door hen werden opgeleid , leeken en geestelijken,
in zake van godsdienst denken zooals zij, de Jesuîten, het goedvon

den; leeken en geestelijken werkten dan later met hen in één richting.
Niet minder dan hun scholen droeg tot de machtsuitbreiding der
Jesuiten bij hun invloed op de koningen in den biecht
stoel; ze deden alle moeite om die invloedrijke betrekking meester te
worden, en beter dan eenige andere monniksorde slaa den ze hierin.
De biecht kwam, zooals bekend is, in de twee e en derde eeuw
onzer jaartelling op en ontstond uit de openbare belijdenis van zouden,
die afgele d werd door de gebannenen, als ze weêr in de kerk opgenomen
werden.
eds in de vijfde eeuw echter, toen Leo de Groote paus was,
werd de geheime afzonderlijke biecht door de priesters volstrekt noodig
verklaard om vergeving der zonden te kunnen verkrijgen. Uit die ge

heime biecht ontstond als van zelf de »oorbiecht”, die in 1215 door paus
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Innocentius III oﬁ‘1cieel werd ingevoerd. — Biechtvader was natuurlijk
in den beginne de pastoor van elke emeente. Zelfs de grooten der aarde
hadden geen eigen priester maar biec tten evenals de overige christenenin
de kerk. In ’tlaatst der zesde eeuw echter had de keizer te Constantino
pel reeds een bijzondere kapel met een eigen biechtkamertje; zijne majes
teit vond het nl. eenigszins vernederend, om zoo op dezelfde plaats zijn
zonden te belijden als de gemeene menschen. Wat te Constantinopel was
uitgevonden, vond navolging bij alle gekroonde hoofden. Bij een hof

kapel behoorde natuurlijk ook eenhofkapelaan en reeds bij de frankische
koningen Childebert en Chlotarius vinden wij zulk een priester. Oor
spronkelijk behoorden ze tot de wereldlijke geestelijken. Doch met het

opkomen der monniken-orden werden dezen vaak tot leidslieden der ge
wetens door vorsten en heeren aangesteld.

Vooral waren het de Bene

dictijner monniken die dezen

ost bekleedden.

Bertinus biechtvader van graaf

albert van Vlaanderen; Martinus, mon

Zoo was de heilige

nik te Corvey, hofkapelaan van Karel Martel; Benedictus van Aniane van

Lodewijk den Vrome. Later, toen de baronnen en de hooge adel de
zeden der hoven navolgden en insgelijks hun eigen hofkapellen bouw
den, kwamen de bedelmonniken als biechtvaders in trek, vooral de Fran‚ ciscaners, waarschijnlijk omdat ze goedkoop te krijgen waren. Aan de
vorstelijke hoven echter bleven de Dominicaners in de mode, tot niet e
ring voordeel van die orde. Toch waren er nog altijd vele wereldlijke
eestelijken, die deze betrekkingen verkregen; het biechtvaderschap bij
—e grooten was dus niet een uitsluitend voorrecht der monniken.

Geheel anders werd dat alles, toen de orde der Jesuiten op het tooneel
trad. Nauwelijks was hun orde gevestigd of het bleek dat ze voor de an
dere geestelijke orden op dit terrein geduchte mededin ers waren; welke
middelen dezen ook aanwendden, ze werden door de

esuïten ten eenen

male overvleugeld. Men moet evenwel niet meenen dat dit hieraan lag
dat enkele Jesuïten zich door vleierij hier of daar aan de hoven wisten
in te dringen; neen dit alles had plaats naar een bepaald plan.

Loyola zelf reeds had pater Jacob Miro in scherpe bewoordingen be
rispt, omdat
het aanbod van Johannes III, koning van Portugal, om
hem tot biechtvader te nemen, wilde weigeren. De goede pater was zoo
onnoozel te meenen dat zulke betrekkingen niet voegden aan een orde,
welker roeping was: gasthuizen te bezoeken, de jeugd te onderwijzen en
in de ‘diepste armoede te leven. »De hoﬂucht was, volgens Loyola, zoo
gevaarlijk ‘ niet; men kon in ziekehuizen, op galeien en in gevangenis
sen zijn ijver voor het zieleheil van den naaste betoonen zonder daarom
de boven te moeten mijden. Integendeel de koningen hadden des te meer
een geschikten zieleherder noodig naarmate ze aan grooter verzoekingen
blootstonden dan een gewoon mensch, en derhalve wilde hij niet dat ooit
een lid van het gezelschap van Jesus de gelegenheid zou weigeren om
biechtvader van een koning te worden.”
Sedert dit bevel van Loyola vertoonde geen Jesuïet meer de vrome

dwaasheid van Jacob Miro, en later werd door zijn opvolgers het bepaalde
bevel aan de leden der orde gegeven, zooveel mogelijk de heerschappij
over het geweten van koningen te verwerven; ja men stelde bepaalde
regelen vast, waaraan de biechtvaders zich moesten houden (1). ‘t Hoofd
(1) Die re els zijn opgenomen in de: »Monita secreta sooietatís Jesu ," die in het
jaar 1661 voor els eerst uit een jesuïtisch archief aan het licht gebracht worden.
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doel — wordt daar gezegd — van al ons doen moet zijn, het
vertrouwen en de gunst der vorsten en voornaamsten te
winnen, opdat niemand ’t wage

tegen ons op te treden,

maar veeleer allen van ons afhankelijk zijn.
Is dat niet duidelijk? Even duidelijk worden de wegen aangewezen,
die men moest inslaan om de gunst der regeerenden te verkrijgen. »De
gunstelingen der vorsten , van hoogen en lagen rang, vrouwen en
mannen, moeten wij door geschenken , vleierij en allerlei diensten aan

ons verbinden, opdat ze bij hun meester in ons voordeel spreken en ons
trouw inlichtingen verschaffen over zijn karakter en neigingen. Daar
entegen moeten alle dienaren, die tegen onze orde zijn, door alle moge
lijke middelen uit de nabijheid van den vorst en zijn raadslieden verwij
derd worden, of ze moeten, als ’t kan, door tusschenkomst van derden
met
oote beloften voor ons gewonnen worden.”
et spreekt van zelf, dat de Jesuïten niet tevreden waren als de
vorsten naar hen luisterden; neenl ze moesten, volgens de bedoelde voor

schriften, ook over de vorstinnen zien te heerschen. Om daartoe te gera
ken had men een beproefd middel: men kocht de kamervrouwen om,
»want door haar komt men achter de grootste familiegeheimen.”
Niet minder karakteristiek luidt het voorschrift, hoe men de eens
verworven gunst moest bewaren. »Dit wordt het best bereikt, door

zooals de profeet Ezechiel het noemt, »ku s s en s t e m a k e n v o o r
d e a r m e n d e r z on d a a r s,” met andere woorden: door te doen alsof

men hun ergelijke handelingen niet opmerkt en , moet men ze zien, hun
de absolutie niet zwaar te maken. »Het gewetensbezwaar eens vorsten moet
men zonder veel omslag opheffen, vooral als andere geestelijken het wei
geren; want men verkrijgt er door dat de vorsten die anderen verlaten
en alleen van onze raadgevingen , van onze geestelijke leiding , willen weten.”

In ’t kort, de orde der Jesuïten beschouwde het als een allerbelang
rijkste zaak, om aan alle hoven en bij alle grooten den biechtstoel inte
nemen; ze wisten, wat macht daarin lag besloten. Men wachtte zich
intusschen wel, dit streven naar macht openbaar te laten worden. »Men
moet” — staat in de bovengenoemde regelen — »dikviijls en plechtig ver
zekeren dat men zich nooit, op wat wijze ook, met staatszaken wil be

moeien. Ook werke men zelf niet onmiddellijk ten gunste van hem
dien men gaarne aan ’t bestuur zou zien, maar door vertrouwde tusschen
personen , tenzij de biechtvader door den vorst op den man af naar zijn
meenin wordt gevraagd. Anders moet de schijn vermeden worden, om
des te eter den wezenlijken invloed te verkrijgen." Meer is zeker niet
noodig om te bewijzen dat het uitsluitend bezit van de koninklijke
biechtstoelen een der voornaamste oorzaken van hun invloed geweest is.
Een derde middel om hun macht in Europa te vestigen, was hun
volhardin , hun moed en hun bekwaamheid in ’t best rij d en d er
k ette rij, vooral der luthersche en calvinistische, zooals men te Rome
zei. Hierdoor wisten ze zich voor ’t catholicisme volstrekt onmisbaar te
maken. Jaren lang had er dus in Duitschland en elders geen colloquium
(geleerd dispuut) tusschen protestanten en roomschen plaats, waar niet
de Jesuïten het hoogste woord hadden. Er was geen kerkvergadering,
geen congges of rijksdag, waar de zonen van Loyola niet bijgeroepen
werden.
e reden dat destijds altijd Jesuïten daarvoor werden genomen
was eenvoudig deze, dat de overige roomsche geestelijken, zooals genoeg
bekend is, geenszins in geleerdheid en beschaving tegen de protestantsche
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waren op ewassen; de Jesu'iten daarentegen stonden den duivel zelf des
noods in et disputeeren, waartoe ze in hun eollegiën vooral werden af

gericht. Bovendien was het hun ten eenenmale onverschillig, met welke
middelen ze hun vijanden versloegen, en geen ander nam zoo brutaal
‘als zij laster, woordverdraaiing en zelfs openbaren leugen te baat. En
waar deze kunsten niets meer baatten, gebruikten ze geweld zonder iets
te ontzien.‘
Men zou boekdeelen hierover kunnen vol schrjven; één voorbeeld zal
echter voldoende zijn. Over den dood van Luther wordt in een jesuitisch
geschrift, dat van den kansel werd voorgelezen, gezegd; »Ik mag dit
helsche monster niet bij zijn naam noemen, dien verrader des catholieken geloofs, die uit het klooster vluchtte, dezen oprakelaar van alle mo
gelijkeinketterijen,
stierf
het achttiende
dezen(?)gruwel
jaar van
in de
zijnoogen
afval,van
nadat
Godhijen’s avonds
menschen.
te voren
geducht gezopen, getafeld en zooals hij gewoon was, grappen verkocht
had; zijn zwarte ziel was een heerlijke beet voor den duivel, wien zulke

hapjes gegund zijn.” --- Ieder weet dat dit bericht over Luthers dood een
schandelijke leugen is en de Jesuîten wisten het natuurlijk eveneens;
maar tegen ketters waren naar hun beginselen alle middelen goed, en men
handelde verdienstelijk, met de laagste lasteringen te verspreiden, als het
groote publiek ze maar voor waar hield. Trouwens ze bezig
den dergelijke slechte en onzedelijke kunstgrepen niet alleen tegen
over de domme menigte, maar evenzeer tegenover hooger staanden.
Zoo praatten ze den roomschen vorsten altijd voor, dat alle
revolutionaire woelingen hunner volkeren louter door den geest der ket
terij werden veroorzaakt. Daarom wilden de Jesuïten ook als redders en
steunpilaren der koninklijke macht beschouwd en behandeld worden, want
men wist toch, dat zij een eeuwigen oorlog ‘aan de ketters hadden ge
zworen en nooit vrede zouden sluiten.
Een ander middel tot verkrijging van macht in Europa zochten de
Jesuîten in de slimheid, waarmeê ze de knapste mannen voor zich wisten te winnen en wel hetzij als werkelijke en openbare, hetzij slechts
als geheime leden en helpers. Ze hadden natuurlijk in hun collegíën,
waar, zooals gezegd is, jongelingen uit alle standen werden opgevoed, de
beste gelegenheid, om de meest bekwame en voor hen geschikte men
schen te ontdekken. Ook bezaten ze de kunst, om hen die ze geschikt
’ oordeelden , hoe dan ook, tot zich te lokken.

Ieder mensch, vooral in

jonge jaren, heeft zijn min of meer zwakke zijde, waar men vat op hem
kan krijgen; bovendien, geen pater werd rector van een collegium, die
niet uitmuntte door menschenkennis en de gave om jongelui aan zich
te verbinden.
Het gelukte hun dan ook in den regel, hen die ze als novitii voor
de orde wilden winnen, op de een of andere wijze zoo ver te brengen dat
ze zelf verzochten opgenomen te worden. Het eenige ongeluk dat dik
wijls voorkwam, was dat de vaders van zulke jongelingen hun toestem
ming weigerden. Maar ook hiervoor wist men raad; men liet dergelijke
kweekelingen van het tooneel verdwijnen en bracht ze naar een ander
ver verwijderd collegium. Desnoods gaf men hun dan een geheel nieuwen
naam. Door deze en dergelijke listen en streken maakte men het aan
de tegenstribbelende vaders, ook uit de rijkere en hoogere standen, on
mogelijk, hun zonen aan het jesuitische novitiaat teonttrekken. De orde
hield hen, men mocht doen wat men wilde; zelfs al zocht men hulp bij
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de hoogste rechtbank, of bij den regeerenden vorst, of bij den paus — de
orde hield hen en leidde ze op in haren eest, tot uiterst nuttige leden.
Bijna nog grooter waarde hechtte îet genootschap aan de zooge
noemde geaffilieerden d. i. de geheime leden die maar één gelofte
aﬂegden, nl. deze, aan de orde in trouwe onderdamgheid alle diensten
te bewijzen die men van hen eischte. Men liet hun daarvoor volle vrij
heid, om in de wereld hun vroegeren stand en betrekking te blijven in
nemen. Doorgaans waren het mannen van hoogen rang, die hun post
als raadslieden of ministers bij de vorsten verloren zouden hebben wan

neer ze openlijk onder de Jesuîten waren opgenomen. Daar het den
laatstgenoemden voordeeliger was, dat zulke mannen hun vroegere ambten bleven waarnemen dan dat ze in de professen-huizen meê baden,
mochten ze, volgens dispensatie van den generaal, hun geheime toetre
ding tot de orde in ’t openbaar ontkennen. Wat meer zegt, ze moch
ton voor het oog der wereld als vijanden der orde optreden om te veili
ger achter de dingen te komen die men weten wilde; er waren zoodoen
de ook onder de protestanten zelf jesuîtische geaﬁiliecrden. Natuurlijk
kende hen niemand behalve de provinciaal, met wien ze brieven wissel
den, en de generaal te Rome. Het eenige geheime teeken , waaraan
ze kenbaar waren, was een stuk van een scapulier met de letters J. H. 8.,

dat 018 de bloote borst gedragen werd.
og een ander middel eindelijk om hun invloed uit te breiden, was min
der op de beschaafden dan op de groote menigte berekend. Bij gele
genheid nl. wisten ze zich nu en dan tot dwepende geestdrijverij op te
winden. Het was o. a. niet zoo bijzonder zeldzaam dat twee of drie
over dag of ’s nachts halfnaakt als krankzinni

door de straten liepen,

hardop schreeuwende dat wegens de zonden er menschheid het einde
der dingen aanstaande was. Daarbij sloegen ze zich met een scherpen
geesel zoolang totdat het bloed er bij neêrstroomde. Bij zulk een ver
tooning liep natuurlijk veel volk te samen.

Mochten dan al in den

aanvang sommigen lachen, anderen hun met verachting den rug‘ toe
keeren, allengskens sloeg bij velen de stemming over tot verbazing, ja
bewondering. De heeren paters toch geeselden en kastijdden hun lichaam
zoo erg, dat zelfs de duivel er deernis meê gehad zou hebben — moest
men ze dan niet voor halve heiligen houden? Zulke krankzinnig dwepende geestdrijverij der Jesu'íten bleef nooit zonder uitwerking, maar
werd meestal aanstekelijk. Spoedig liepen gansche scharen achter hen
aan, die zich eveneens geeselden en bruiden: »wee der zondige , wee
der oote zondige stad."
it waren de voornaamste middelen waardoor de Jesuîten in de room
sche landen van Europa tot groote macht wisten op te klimmen. In
de enkele landen, waarheen we hen thans volgen, zullèn we dit in
bijzonderheden zien.

I.

DE MACHT DER JESUÏTEN IN I'1’ALIë.

Paus Paulus 111 had de stichting van de orde der Jesuï'ten, zoo
als we in ’t eerste boek hebben gezien, alleen toegestaan omdat Ignatius
van Loyola beloofde dat het eeni e doel van hem en de zijnen zou
zijn, de rechten van Zijne Heiligîeid te verdedigen en het allerwege
gedaalde gezag van Rome te herstellen. Hij kwam zijn belofte na en
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Paulus III zelf alsmede zijn opvolgers verleenden deswege aan het ge
nootschap de hoogste gunsten. In denzelfden geest dachten en han
delden ook latere pausen, en waarom zouden ze ook niet, daar de zonen

van Loyola bijkans een gansche eeuw de belofte van hun stichter ver
vulden of althans schenen te vervullen? Immers wie verdedigde bijv.
zelfs die aanmatigingen en misbruiken van ’t pausdom, die zelfs door
goed roomsche schrijvers »buitenspor' " genoemd worden, met meer
ijver op het concilie van Trente, dan de esuîten Laynez, Salmeron en Cou

villon?

Wie bestreed daar de door de gansche wereld eenstemmig uit

gesproken eischen tot hervorming der kerk, die een gruwel waren in de

oogen van Rome, behendiger dan zij alleen?

Wie waren het, die op

het congres te Poissy, zooals overal elders waar de onbeperkte pauselijke macht verdedigd en boven de algemeene kerkvergaderingen ver
heven moest worden, — wie waren het, die met zdoveel geestkracht,

welsprekendheid en geluk streden als de leden der orde? ’t Zou dus
schandelijk ondankbaar geweest zijn, indien de pausen niet al het mo
gelijke gedaan hadden voor de orde en de vermeerdering van haar col
legiën, seminariën, residentiën, novitiaten en andere instellingen.

Ze

begrepen hun belang dan ook zeer goed en naar het spreekwoord: »de
eene hand wascht de andere”, bewezen de pausen aan de Jesuîten dat
ze hun diensten wisten te waardeeren. Reeds onder Pius V, die in
1572 stierf, had de orde te Rome vijf huizen of stichtingen. De op
volger van Pius, Gregorius XIII, was nog milder;
schonk hun vijf
en twintig tonnen gouds om een nog prachtiger collegium dan ze reeds
hadden, te kunnen bouwen. Zijn voorbeeld spoorde vele grooten en
rijken aan, om hun ingenomenheid met de orde ook te .toonen.
Binnen een tiental jaren hadden de Jesuï'ten in hun pro vincie
Rome —- die behalve den Kerkelijken staat ook Toscane bevatte — een
professenhuis, twee novitiaten, huizen waar de nieuwe leden den proef
tijd doorstonden, zes residentiën en niet minder dan vier en dertig collegiën en seminariën. In dezelfde verhouding waren hun eigendommen
door het overige Italië verspreid. De provincie Milaan bevatte twee
professen-huizen, drie novitiaten, zes collegiën en zes residentiën. De
provincie Napels,

een professenhuis,

en zes en twintig collegiën.

twee novitiaten, een residentie

De provincie Sicilië twee professenhuizen

en twee novitiaten, tien seminariën en twaalf collegiën. Eindelijk de
provincie Sardinië of Savoye twee professenhuizen_, een novitiaat en zes
colle en
Ëllaar de heeren paters spaarden ook geen moeite, om overal aan te

kloppen, of hun opengedaan mocht worden; waar het de eerste maal
niet gelukte, kwamen ze nog eens en voor de derde maal terug. Vooral

werkten ze op de groote massa, en bij de toen zeer domme en bijge
loovige, en tevens zinnelijke en licht opgewonden Italianen slaagden
ze hierin volkomen, vooral in Beneden-Italië. Zoo brachten ze bijv.
onder de inwoners van Gaëta een ontzettende opschudding te weeg.
Ze liepen tot den gordel naakt, vergezeld door eenige gemaskerden die
hen met doornen sloegen, als wanhopenden door de straten, roepende:
»bekeert n, bekeert u, de hel is voor de zondaars en het paradijs voor

de uitverkorenen.” Te Napels vormden ze uit de allerlaagste standen
van het volk geheele scharen van geeselaars, mannen en vrouwen, die
onder hun aanvoering stad en land doortrokken. In het derde boek
zullen we over de dwaasheden en zedeloosheden, door zulke benden ge
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Hier vergenoeg ik mij met de

zoogenoemde doodenmaskerades aan te halen, die ze in Palermo en Mes

sina vertoonden, waarbij ze den dood in persoon lieten optreden en
zulk een schrik en vreeze verwekten, dat velen zoo goed als krank
' ' werden.
âm een juist denkbeeld van deze maskerades te krijgen , moet men
zich een groote processie in een breede, lange straat met duizende toe
schouwers denken. —’ Aan het hoofd van de processie ziet men een
naakt bloedig lichaam , met den dood worstelende, door manneninlange
kleederen op een open haar gedragen. Naast en achter de haar loopen kna
pen in witte kleeding met vleugels op den rug en een kruis in de hand.
Zij verbeelden een koor van engelen en doen met hun heldere stemmen
het liefelijkste gezang hooren. Men hoort ze echter maar half, omdat een
groote schaar van eelijke zwarte duivels met ontzettende hoeven en
staarten wild en woest om die engelen heendwarrelt en daarbij vloekt
en brult om van te ijzen. Die duivels zwaaien brandende fakkels, zoodat
de lucht door den stinkenden walm soms zoo duister wordt dat men
niets ziet. Daarna volgt de dood op een zwarten wagen, door zes paarden
met

zwart

ﬂoers omhangen

getrokken.

Die

dood ziet er allerver

schrikkelijkst uit. Hij wordt door een loodkleurig geraamte van zoo
reusachtige afmetingen voorgesteld, dat zijn hoofd tot aan de hoogste

ramen der huizen reikt. In de rechterhand houdt hij een ontzaggelijke
zeis en met de linker sleurt hij aan een lange ketting een ganschen
sleep van huilende schimmen meê, die de verschillende leeftijden, geslachten en standen voorstellen. Deze afschuwelijke en afzichtelijke schim
men schreeuwen nu en dan allerellendigst en toonen door het wringen
hunner ledematen, welke helsche pijnen ze uitstaan.

Zonder zich aan

hun schreeuwen te storen, vervolgt de dood knarsetandende zijnen
weg, ten teeken, hoe niets hem kan beletten, al wat leeft van de aarde

w
te ook
blazen
en terstond
in den
afgrond
te storten.boetelingen
Daarom
iseîet
vergeefsche
moeite,
dathelschen
de achter
hem komende
klaagliederen zingen. — Natuurlijk kent de angst en ontzetting der toe
schouwers, die de eeuwige verdoemenis reddeloos voor oogen zien, geen
palen. Maar zie, thans verschijnen de Jesuïten; zij hebben een ernstig en
plechtig maar tevens zachtmoedig voorkomen en boven hunne hoofden
straalt, door vier leekebroeders gedragen, een schitterende zon. Dat is
het licht der eeuwige zaligheid, en de benauwde zielen kunnen weêr adem
halen, nu ze weten, bij wie ze vergeving voor de eeuwigheid kunnen
vinden. .
Hoe groot intusschen de macht der Jesuïten in Italië was en hoe
spoedig ze meestal hun doel bereikten, er kwamen hier en daar toch ook
belemmeringen op hun weg, die ze niet konden overwinnen. Dit was

o. a. ’t eval te Milaan , te Venetië, in Valtellina en Savoye.
In Ë’I i 1 a a n heerschte als aartsbisschop, van 1566—1584, Carlo graaf
de Borromeo , algemeen bekend als een der uitstekendste mannen van
zijn tijd , wiens bestuur aan alle andere bisdommen ten voorbeeld had
kunnen dienen. — Borromeo riep de Jesuïten naar Milaan , in de hoop
door hen meer tucht en beter orde onder zijn geestelijken te brengen.
Hij nam terstond een van hen tot biechtvader aan ‚ gaf hun een semi
narie om er een uitgebreid gesticht voor opvoeding te vestigen , ja, zoo
gunstig was hij jegens hen gezind, dat
op het punt stond, hun alle
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bezittingen van de verwilderde orde der Humiliaten, die hij wilde op
helïen, over te dragen. — Hij was echter al te ijverig in het hervormen

der liederlijke geestelijkheid, vooral der monniken, en de laatstgenoemden
klaagden hem bij den paus aan. Tegelijk bracht men hem bij den spaan
/
schen stadhouder van Milaan (Lombardije behoorde toen aan Spanje) in
verdenking, alsof hij zijn macht ten koste der koninklijke uitbreidde.
De paus en de stadhouder namen maatregelen tegen den schijnbaar te
eigenmachtigen aartsbisschop, en iedereen dacht dat hij het onderspit zou
delven. Ook de Jesuïten en in de eerste plaats pater Mazarini, de rector
van hun collegium te Milaan, deelden in de algemeene overtuigin . Ze
schaarden zich dus niet alleen aan de zijde van den spaanschens hou
der, maar lieten zelfs tegen den aartsbisschop, hun weldoener, in dezelfde
kerk, die ze van hem ontvangen hadden, de giftigste lastertaal hooren.
Ze hadden evenwel mis gerekend, als ze meenden , dat Borromeo
zijn post verliezen zou. Hij bleef en maakte alle aanklachten en laste
ringen te schande. Nu beefden de ellendelingen, die pas zoo’n hoog woord
gevoerd hadden , en inzonderheid de zonen van Loyola verwachtten niets
anders dan dat ze den vollen toorn van den aartsbisschop zouden onder
vinden. — Deze echter was zachtmoedig genoeg, hun slechts de kerk
benevens het collegium te ontnemen en hen wel uit de stad Milaan maar
niet uit zijn uitgebreid gebied te verbannen. Dit was bepaald een zachte
straf voor die ondankbaren , en ze hadden zich dus wel doodstil mogenhou
den. Dat deden ze echter niet; ze meenden door list de gunst van Bor
romeo te kunnen herwinnen. Ze schoven dus al het gebeurde op rekening
van Mazarini. Dientengevolge richtte de generaal der orde, Claudio Aqua
viva, een schrijven aan den aartsbisschop, waarin hij het gedrag van den
rector afkeurde; tevens verbood hij hem gedurende twee jaren het pree
ken en gelastte hem, Borromeo ootmoedig vergiffenis te vragen. Mazarini
gehoorzaamde, zooals van zelf spreekt, ‚evenwel kwam de aartsbisschop
niet op zijn besluit terug. Zelfs ging zijn neef, graaf Federico de
Borromeo, die van 1595—1631 aartsbisschop was, nog verder. Hij ont
nam den Jesuïten het bestuur ook van de collegiën en seminariën die
zij buiten Milaan in Lombardije hadden, en verbood aan ieder die in
zijn gebied priester wilde worden, in een Jesuïten-collegium te studeeren.

Deze toestand duurde zoolang hij leefde, en eerst na 1631 mochten de
zonen van Loyola zich weder in het gebied van Milaan neêrzetten.
Nog slechter ging het hun in Venetië. Deze re nbliek wasinker
kelijke zaken van oudsher eenigszins vrijzinniger dan äer roomsche pries
terschap lief was; daarom kwamen de Jesuiten zich al vroeg hier vesti
gen, in de hoop hierin een verandering ten goede te brengen. De ve
netiaansche senaat echter had met hun practijken bitter weinig op en
vaardigde 1603 een wet uit, volgens welke zonder toestemming der re
geering noch nieuwe kerken en kloosters gebouwd, noch nieuwe mon
niksorden en genootschappen ingevoerd mochten worden. Dat was een
harde slag voor de Jesuì'ten, die toen juist op het punt stonden, zich
overal in het Venetiaansche voor goed te vestigen. Nog harder echter
’trof hen een verordening, twee jaren later afgekondigd en duidelijk op
hen doelende: »Voortaan is het aan geen onderdaan der republiek Vene
tië geoorloofd, door uiterste wilsbeschikkingen, door verkoop of op eenige
' andere wijze, zonder voorkennis van den senaat, onroerende goederen
aan de geestelijken of geestelijke orden te maken, te schenken of te ver
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vreemden, en wel op straffe van gevangenzetting, ballingschap en ver‘
beurdverklaring der goederen.”
Dat was een openbare oorlogsverklaring tegen het genootschap , en
Aquaviva de generaal vatte "t ook zoo op. Hij snelde met zijn vriend
kardinaal Bellarminius naar den

aus Paulus V , en bracht dezen zoo in

vuur dat onmiddellijk een breve (pauselijk schrijven) aan den senaat te
Venetië werd gezonden. waarin de paus onvoorwaardelijke vernietiging
der beide wetten van 1603 en 1605 eischte. De senaat beriep zich op
zijn recht, maar Paulus V luisterde in zijn drift naar geen rede; hijs rak
zonder dralen in 1606 het interdict over de republiek Venetië uit. %aar
nu alle kerken gesloten en alle godsdienstoefening gestaakt moest wor
den, hoopte hij dat nu een algemeen volksoproer tegen den senaat zou
losbarsten. Aquaviva en Bellarminius hadden hem zulks als zeker voor
gespiegeld, evenwel, zooals bleek, ten onrechte.

De venetiaansche senaat nam den aangeboden oorlog zonder vree
zen aan en verbood niet alleen de bekendmaking der pauselijke banbul,
maar gelastte ook de gansche geestelijkheid, of de godsdienstplechtighe
den als altijd waar te nemen, Òf oogenblikkelijk het gebied der republiek
te verlaten. Alle prieters en monniken gehoorzaamden, alleen de Jesuî-‚
ten weigerden. -- Zij meenden invloed genoeg te hebben, om den senaat
te kunnen tarten; maar de senaat handhaafde zijn besluit en liet hun
aanzeggen, dat zij, wilden ze niet met geweld uitgezet worden, ter
stond het gebied der republiek moesten verlaten.
Thans bleef niets over dan te gehoorzamen; ze vertrokken— met de
capucijners, die ze nog op ’t laatste oogenblik hadden overgehaald —, in
statigen optocht met een oot crueiﬁx voorop. Hún verwachting was,
dat de plechtigheid van äiizen »uittocht uit Egypte” de lagere standen
zou opwinden en ten minste een oproertje zou veroorzaken. Maar ook
dit liep hun mis. Het volk, hoe talrijk ook saamgestroomd om de ver
tooning te zien, stak niet alleen geen hand voor hen uit, maar riep
hun nog verwenschingen achterna. — Na hun vertrek nam de senaat
hun huizen in bezit en thans kwamen er zeer zonderlinge dingen aan ’t
licht. Wel is waar hadden de Jesuîten, behalve hun schatten van goud
en zilver, ook het grootste deel van hun boeken en geschreven stukken
in alle haast veilig geborgen bij den spaanschen gezant en enkele andere
g:heime vrienden; maar men vond nog brieven genoeg, waaruit bleek,
t ze veel meer aan tijdelijke dingen zich gewijd hadden dan aan hemel
sche. De verdenkin , dat ze met de spaansche regeering, die. reeds lang
naar het bezit van enetië haakte, geheuld hadden, werd thans zekerheid.
Bovendien werd het nu aan vele senatoren duidelijk, waarom de orde de
meest welgemaakten onder haar leden juist naar Venetië gestuurd had.
Velen der achtergebleven brieven waren van vrouwen afkomstig, en hun
inhoud getuigde niet bijzonder voor de onschuld der venetiaansche huis
vrouwen.
Daar kwam nog bij dat de verjaagden om hun toorn te koelen, in
Bolo a, Ferrara, Mantua, Palermo en elders, allerhevigst tegen de
repu liek predikten; dat ze aan de hoven van Madrid en Praag alle

krachten inspanden, om den koning Philips III en den keizer Ru

dolphus II tot den oorlog tegen Venetië te bewegen, en dat ze einde
lijk zelfs in allerlei vermommingen op venetiaansch gebied kwamen en
overal oproer tegen de regeering poogden te verwekken. In ’t kort,
’t was klaarblijkelijk, dat de Jesuíten hoogst gevaarlijke vijanden van
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de republiek Venetië waren. Diensvolgens nam de senaat 14 Juli 1606
eenstemmig het besluit, ze voor eeuwig en altijd uit het venetiaansche
te verbannen. Zelfs werd er eveneens eenstemmig de bepaling aan toe
gevoegd , dat de regeering nooit naar voorstellen om hen weer op te
nemen ook maar zou mogen luisteren, tenzij van de honderd en tachtig

senatoren vijf zesden er voor stemden. Eindelijk werd aan alle onder
danen van den staat, van wat rang of geslacht ze zijn mochten,
op straffe van zware boete, ballingschap of de galeiën verboden, briefwis
seling) of eenige gemeenschap met leden der orde aan te houden.
it bleef zoo, schoon de paus kort daarna aanbood, het interdict op
te heffen, zoodra men de Jesuîten weder zou toelaten. De laatste voor

waarde verwierp de senaat standvastig en ten slotte was Paulus V ge
noodzaakt, de zonen van Loyola op te offeren en vrede met Venetië te
sluiten. —De paters deden nu nog een laatste poging; ze boden,
in 1612, aan den senaat onder de hand de voor die dagen ont
zaggelijke som van 500,000 dukaten aan, als uien het besluit tot ver
banning wilde intrekken; maar de adellijke senatoren lieten zich niet
omkoopen en sloegen hun aanbod met minachting van de hand.
Hetzelfde lot dat hun in Venetië trof, hadden ze reeds vroeger in
Val Tellina, een deel van Graubunderland, ondervonden.

In Ponte,

de voornaamste plaats van het landje, hadden ze in 1560 Anton
Quadrius, een zeer rijk en aanzienlijk, maar tevens afgeleefd en bijna
kindsch man, bewogen, hun zijn gansche vermogen te maken, om

daarvan een collegium te stichten. De wettige erfgenamen intusschen
dienden terstond een aanklacht in bij den landsbestuurder, die aan de
zwartrokken beval, terstond Ponte en het gansche land te verlaten. De
Jesuîten richtten zich daarop tot den bondsdag van Graubunderland,
die in 1561 te Chur vergaderde en wisten tevens te bewerken, dat de

machtigste roomsche vorsten in brieven voor hen opkwamen. De Grau
bunders evenwel, als vrije republikeinen, stoorden zich bitter weinig
aan de raadgevingen van gekroonde hoofden; ze namen na nauwkeurig
onderzoek dadelijk in openbare zitting het eenstemmige besluit: dat de
Jesuiten »als vijanden des Evangelies en onruststokers, bovendien als
priesters die de jeugd cer bedierven dan onderwezen”, voor altijd uit het

gebied van Graubunderland verbannen zouden zijn.
Een soortgelijke bepaling maakten vijftig jaren later, 1610, de buren
der Graubunders, de Wallisers. Woedend waren de Jesuîten tegen den

man, door wiens welsprekendheid bovenal dit besluit was uitgelokt,
Bartholomeo Alett, een zeer geacht burger van Leugk. Toen hij een
jaar later onder duidelijke kenteekenen van vergiftiging stierf, hield
men het er algemeen voor dat hem dit vergif door niemand anders, dan
door een geheimen Jesuîet kon zijn toegediend.
Gansch anders dan in de genoemde deelen van Italië traden de
Jesu'iten in Savoye op. Hierheen waren in ’t midden der zestiende eeuw
een aantal protestanten gevlucht uit landen, waar ze om des geloofs
wil vervolgd werden.

Ze hoopten in deze diepe, stille dalen der Alpen ,

van de wereld als ’t ware afgezonderd, ongestoord en rustig te kunnen
leven. Bij hen voegden zich de overblijfselen der Waldensen, die reeds

een paar eeuwen hier en in ’t naburige Piëmo’nt hun woonplaats had
den.

’t Gevolg was dat deze laatsten, wier geloof buitendien reeds veel
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overeenkomst had met de protestantsche beginselen, nu geheel tot de
reformeerde kerk overgingen. Dit viel natuurlijk niet in den smaak
äiîr roomsche priesters en hertog Philibert Emanuel werd telkens aange
zet, zulk een uitbreiding der ketterij in het anders geheel roomsche land
met geweld te onderdrukken. Vooral werd dit sterk gedreven door den
dominicaan Thomas Giacomello. Hij hield niet op eer »tot afschrikwek
kend voorbeeld" een aantal gereformeerden verbrand of naar de galeiën
verwezen werden. Nu dreigde echter de meerderheid der protestan
ten de wapenen op te vatten en om dit te voorkomen , raadpleegde de
hertog den paus of de gansche strijd niet—het best door een openbaar
gesprek kon uitgemaakt worden. De paus, wiens zaak door openbare
godsdienstige disputaties nog nooit gewonnen had, antwoordde dat
zulk een gesprek niet mocht plaats hebben; hij zou theologen zenden,
\

om de onwetenden in ’t ware geloof te onderwijzen. »Trouwens”, -— zeide

hij aan ’t slot van zijn brief, die bewaard is gebleven — »men heeft
geen voorbeeld dat ooit met zachtheid iets is verkregen; wel echter heeft
de ervaring bevestigd, dat het beste middel van bekeering in het gerecht
ligt, en als dit te zwak is, dan in de militaire macht.”
‘ Welke theologen Pius IV nu naar Savoye stuurde? Hij zond er zelf
geen, maar droeg de zaak over aan Laynez, den generaal der Jesu'iten.
’t Duurde niet lang of pater Anton Possevin, door deze zending zoo
berucht geworden, werd naar den hertog gezonden, om over de oprich
ting van eenige collegiën te onderhandelen. Dit was echter maar een
deel van zijn taak; hij moest tevens — en dit was van meer belang —
Philibert Emanuel er toe brengen om door uitroeiing der ketters de
ketterij in. zijne landen voor goed te vernietigen. — Possevin doorzag
den hertog al gauw, die, lange jaren als veldoverste van Karel V en
Philips 11 een soldaten—leven gewoon, heerschzuchtig en ruw was ge
worden. Hij wist hem ongemerkt zoo te leiden dat hij deed wat de
Jesuîten wilden. Voor alle dingen wist hij door te zetten dat Philibert
de oprichting van twee collegiën toeliet, waardoor hij meerdere Jesuîten
in het land kon halen. De bedenking van den hertog dat zijn landen
te arm waren om veel voor de orde te kunnen doen, loste hij op door
te zeggen dat zij tevreden zouden zijn met de verbeurdverklaarde bezit
tingen der ketters.
Nadat de paters zich alzoo voor goed in Savoye gevestigd hadden,gin
gen ze hun belofte om de ketters te bekeeren ten uitvoer brengen;

maar het was een bijzondere manier van bekeeren', die ze in toepassing
brachten. Possevin met de andere paters gingen in gewone burgerklee— —
ding het gansche land door en vooral de afgelegen dalen, waar ze maar ge
ieformeerde gemeenten vermoedden. Vonden ze er eene, dan wachtten
ze zich wel, om zich bekend te maken of eene poging te doen
om hen tot het roomsch-catholieke geloof te bekeeren. Neen! ze
snelden naar hun hoofdplaats terug om een paar duizend soldaten te
halen.

Kwamen ze dan terug, dan wee den armen gereformeerden!

Hoe ze aan die soldaten kwamen? Niets eenvoudi er dan dit.
Possevin had, want daarvoor was
gezonden, den Ëertog spoedig
overtuigd dat een roomsch vorst zijn eer bevlekt, wanneer hij zoo’n
troep ellendige ketters in zijn land duldt, en tevens dat de eenige
doeltreffende manier van bekeeren in geweld bestond. Het was dus
natuurlijk dat er troepen werden geworven om de pogingen der Je
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su'iten te steunen. Philibert ging hier te eerder toe over omdat de
paus hem een belangrijke bijdrage voor 't onderhoud van dit leger des
geloofs toestond. Een vorst van zijn karakter moest zoo doende wel ge
looven het recht te hebben om zijn onderdanen die ’t geloof van hun heer
niet wilden belijden, als oproermakers te straffen.

De ketters werden dus door soldaten onder leiding der Jesuîten tot
rede gebracht en ten gevolge daarvan brak een tijd van jammer en el
lende voor Savo e aan , zoo vreeselijk dat de pen weigert de bijzonderheden
te vermelden.
ossevin overviel bijv. aan ’t hoofd van tweeduizend man
het vlek St. Germain in het dal van de Perouse en liet alle mannen, schoon

zij zich niet verdedigden, over de klink jagen. De beide gereformeerde
geestelijken echter die men er vond, werden bij een langzaam vuur geblakerd, waarvoor de vrouwen en meisjes door lanssteken gedwon en

werden het hout aan te dragen. Hetzelfde lot ondergingen veel an ere
gereformeerde gemeenten, en overal, zelfs in de afgelegenste gehuchten,
woedde het zwaard of vlamden de brandstapels. Toen de gereformeer
den eindelijk zagen dat het er bepaald op toegelegd was om hen geheel

en al uit te roeien, stonden ze overal tegelijk op, grepen de wapenen
en boden aan het leger des geloofs stoutmoedig tegenstand. Ze behaal
den zelfs hier en daar kleine overwinningen, en daar het hun gemak

kelijk viel zich in hun dalen en kloven te verschansen, begonnen de
savooische troepen allengskens moed te verliezen.
‘Possevin, woedend dat hem de overwinning dreigde te ontvallen,

nam thans list te baat.

bood uit naam van den hertog aan de

ketters vrje uitoefening van hun godsdienst, zoodra ze de wapens neer
gelegd en 16,000 daalders goud als boete betaald zouden hebben. De
gereformeerden namen dit aan en het verdrag werd geteekend. Nauwe-

lijks was echter het geld betaald en de wapens uitgeleverd,of men lachte
om het verdrag en de Jesu'íten begonnen hun bloedige bekeeringen
op nieuw.
Op nieuw drongen ze met benden van ruwe soldaten de dalen binnen;

op nieuw bekeerden ze met lans en zwaard; op nieuw werden alle ket
tersche geestelijken, alsmede de voornamen en rjken van het arme volk

naar den brandstapel gesleept. Nu ‘echter barstte ook de woede der
schandelijk bedrogenen met vreeselijk geweld los. Nadat ze zich nieuwe
wapenen hadden verschaft, brachten ze aan het Ie er des hertogs in

Mei van 1561 eene zoo beslissende nederlaag toe, dat

hilibert Emanuël

gedwongen was over den vrede te denken. Zijn middelen waren uitge
put, want het leger, dat nu reeds twee jaren onder de wapenen was, kostte
veel en de paus had reeds lang niets meer gezonden.

Hoe zou hij ,

nu zijn troepen vernietigd waren, een nieuw leger bij elkaar brengen?

Ook was het hem allengskens duidelijk geworden dat hij zijn eigen onder-‘
danen vernielde als hij de ketters uitroeien wilde, en zijn eigen land tot
armoede bracht, als hij de verbeurdverklaarde bezittingen aan de Jesuîten
gaf. Neen! er was bloed genoeg gevloeid en meer dan genoeg ellende ver
spreid. Philibert Emanuël zond dus pater Possevin met de zijnen weg

en trof den vijfden Juni 1561 een vergelijk met zijn protestantsche
onderdanen. Hij stond hun vrije uitoefening van hun godsdienst toe en
gaf de verbeurdverklaarde goederen voor een deel terug. Daarte en be
loofden de gereformeerden, overal den roomsch-catholieken godsdienst
te dulden, onder voorwaarde evenwel, dat nooit of nimmer een van hen
zou gedwongen worden dat geloof aan te nemen.
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Sedert had het land vrede en de burgers leefden weer eendrachtelijk.
Helaas! honderd jaren later, ten tijde van Lodewijk XIV, kwamen de
Jesuïten terug en met hen de oude ellende.
II.

na MACHT ona JE‘SUÏTEN IN PORTUGAL.

In het eerste boek is meegedeeld, dat koning Johannes l11 Loyola
verzocht, om eenige Jesuïten voor de bekeering der heidenen in Indië.
Dat Franz Xavier en Simon Rodriguez ten dien einde naar Lissabon
kwamen, is ons mede reeds bekend, en ook dat de koning Simon Ro
driguez als biechtvader in Portugal terughield. -î De laatstgenoemde
nu legde de grondslagen van de werkelijk buitengewone macht, die de
.lesuîten van dien tijd af gedurende twee eeuwen over Portugal en zijne
koloniën uitoefenden. Hij maakte zoodanig gebruik van de gunst des
konings, dat de orde reeds na tien jaren de prachtigste collegiën te
Coîmbra, Evora, Lissabon en Braga, alsmede verscheiden seminariën

in andere steden íbezat. Van deze collegiën werden zelfs enkelen ‚
zooals Coîmbra en Evora, tot hoogescholen verheven en zoo doende
beheerschten de Jesuïten spoedig volkomen de wetenschap, het geloof
en de zeden der Portugeezen. De generaal te Rome, ziende dat die
bodem zoo gemakkelijk te bearbeiden viel, zond uit Italië en Frankrijk
zooveel leden der orde om Rodriguez te helpen, als maar even gemist
konden worden. Dezen slaagden zoo spoedig in het aanwerven van pro
selyten, dat b. v. het oollegium te Coïmbra reeds in 1544 zestig kwee
kelingen telde. In dezelfde mate namen ook de overige collegiën in
bloei toe, en de aanzienlijksten des lands stelden er een eer in, van hun

schatten aan deze instellingen meê te deelen.
Veel droeg tot de spoedige opkomst der orde ook bi‘, dat de meeste
ooten, naar ’t voorbeeld des konings, Jesuîten tot biec tvaders kozen.
Ëij de koningin Catharina bijv. vervulde pater Michael de Torres die
betrekking, bij den kardinaal-infant Hendrik, zoon des konings, pater
Leon Henriquez. Rodriguez zelf, de biechtvader des konings, was tevens
gewetensraad der eerste mannen des lands, zooals van den hertog van
Aveiro, den graaf van Castanheira en meer anderen. In één woord de
Jesuìten werden onder Johannes III bijkans almachtig aan het hof, want
Rodriguez was zoozeer de rechterhand van den vorst, dat deze niets
meer deed zonder hem te raadplegen. »Ja toen Rodriguez te Almeirin
ziek lag," schrijft Telles woordelijk in zijn kroniek van de orde der Je
suïten — »ging de koning zelf, door de prinsen en de hoogste hofbe
ambten vergezeld, den zieke een bezoek brengen, en zoodoende scheen
de koning zijn waardigheid te vergeten , louter om den pater te toonen
dat hij zijn vriend was.”
Het ging hier echter zooals dikwijls; de buitengewone gunst die
den paters bewezen werd, en de onmetelijke schatten waarmede de ko
ning hen overlaadde , maakten hen trotsch, overmoedig, traag en weel

derig, zoodat het volk algemeen begon te morren. Hierbij bleef het
geenszins, de inwoners van Lissabon beschuldigden de regeering in ’t
openbaar dat zij het vermogen van ’t land aan onwaardigen weggooide.
Maar, wat hielp dit? Rodriguez had den koning te zeer in zijn macht
dan dat deze naar die klachten zou luisteren, en ten slotte werden de

ontevredenen in de gevangenis gezet of buiten ’t land gebannen.
S
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Tot het jaar 1551 wist de koninklijke biechtvader dat zoo vol te
houden , ja zijn overmoed nam nog steeds toe. Toen kreeg echter âg
natius nauwkeurig bericht van den stand der zaken; te recht vree e
hij, dat de buitengewone haat, die sedert onder het portugeesche volk
tegen 't genootschap bestond, de ergste gevolgen kon hebben en be
sloot doortastende maatregelen te nemen. In ’t bijzonder griefde ’t hem
dat het collegium te Goi'mbra geheel in verval geraakt was. Want naar
alle berichten, bij hem ingekomen, leek het meer een school der erger
nis dan der stichting. Allen leefden daar in plaats van zich aan de stu
die te wijden, in luiheid en weelderigheid.
Loyola zond derhalve krachtens zijn onbeperkte macht, plotseling pa
ter Emanuel Godin als rector naar Coïmbra, om het collegium weêr in
orde te brengen; pater Rodrignez riep hij naar Rome en verving hem
door den
Jacob Miron,
— wijbieﬂcîtvader
z en ’t vroeger
—
zich
niet bescheiden
waardig achtte,
bij een die
koning
te zijn.reeds
— Jo
hannes 111 was in den be inne uitermate vertoornd over dit geweldda
dige ingrjpen van Loyola. ij dreigde zelfs alle Jesuïten naar Italie terug
te zullen zenden, maar zwak als hij was, bedaarde hij spoedig; na
een maand had de nieuwe biechtvader hem even goed of no beter in
zijn macht dan de vorige. Te Lissabon of althans aan het of kwam
alles spoedig weer in de oude plooi, slechts met dit verschil dat de
stille en zachte Miron heerschte in plaats van den gewelddadigen en
daarom
ehaten Rodriguez.
‘
In (gr‘o'ímbra
daarentegen wilde ’t maar niet lukken, niettegenstaande
pater Godin met alle scherpte het collegium zuiverde en publieke ergernis

voortaan onmogelijk maakte.

De inwoners der stad hadden te lang het

losse leventje der Jesuïten aangezien en hen om hun liederlijkheid al te
zeer veracht, dan dat ze die plotselinge verandering vertrouwden. Men hield
veeleer alles voor louter huichelarij. Zou dus het oude aanzien hersteld wor
den, dan moest er iets buitengewoons, iets erg aandoenlijks vertoond worden.
Op een goeden morgen luidden vroeger dan anders alle klokken
van de Jesnïtenkerk; kort daarna gin de hoofdpoort open en een der
vreemdsoortigste processies kwam naar Ëuiten. Voorop stapte een ware

Goliath die een reusachtig beeld van den gekruisten Christus droeg;
achter hem kwam pater Godin, niet in zijn gewone kleeding maar tot
aan de heupen naakt en gewapend met een geduchten eesel. Hem
volgden, evenzoo opgeschikt, alle novitii en voorts de leeke roeders, die
er ook al niet anders uitzagen; de onderwijzers en coadjutoren sloten
den trein. Allen zongen, langzaam met neêrgeslagen oogen voort
gaande, op eentonige wijze een boetpsalm, die somber en naar klonk.
Aan alle kruiswegen en op alle pleinen bleven ze staan en zongen niet
slechts nog droeviger dan te voren, maar lieten ook de geesels gon
zen door de lucht en kastijdden zich ongenadig. Weldra stroomde het
bloed hun van de naakte schouders. Het volk werd natuurlijk aangedaan.
De Jesuïten echter wrongen de handen en riepen hardop: »Mannen
van Coïmbra, vergeeft ons om Christus wille de ergernis die ons gezeleindelijk
schap u de
gegeven
kerk heeft.”
bereikte. Zoo
Hierging
beklom
de trein
pater
verder
Godin
en den
verder,
kansel
tot en
hield zulk een vreeselijke boetpredicatie, dat alle hoorders — en de kerk
was stampvol — op de knieën vielen en met tranen in de oogen riepen:
>ontferming , ontferming !”
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De gevolgen dezer processie waren natuurlijk dat het volk te Coïm
dra de Jesuïten weer ge eel in genade aannam, want al waren eronder
de verlichten velen die de gansche geschiedenis als een vertooning beschouw
den, de groote hoop en vooral het vrouwvolk hielden de boetcnden voor
halve heiligen.
Toen koning Johannes III in 1557 stierf, volgde hem zijn drie-

jarige kleinzoon Sebastiaan, zoon van den overleden infant Johannes,
op. Catharina, de weduwe van den overleden koning, zuster van Karel
V , werd voogdes over den jongen koning en regentes. Zij zelf regeerde
echter niet, maar in haar plaats haar biechtvader Michael de Torres
met Leon Henriquez, den biechtvader van den kardinaal Hendrik, den
00111 des konings. De beide paters gaven de opleiding van den jon
en koning in handen van een ander lid der orde, den slimmen
Ëouis Gonsalva de Camara.
Nu braken de slechtste tijden voor Portugal aan, want van toen af
beheerschten de Jesu’iten het land zoo onbeperkt, alsof ze de werkelijke
en wettige eigenaars waren. Wel waagde de koningin 't eens haar zelf
standigheid te toonen en schreef in aar verontwaardiging een langen
brief aan Borgia, destijds generaal der Jesuïten, waarin ze bitter klaagde,
vooral over pater Gonsalva en zijne wijze van opvoeding. O. a. zeide ze
in dezen brief, dat hij in den jongen koning wilde en wellustige zeden
bracht en hem leerde, haar, zijn grootmoeder, te verachten en te mishan
delen. »Hij voedt hem niet op, zooals voor een aanstaand vorst voegt,
maar gewent hem, een gedwee werktuig in zijne handen te zijn en
vult ’t hoofd van zijn leerlin met allerlei onzin, waardoor de ont
wikkeling van zijn verstand ge eel belemmerd wordt.”

Werd Gonsalva thans verwijderd ? Neen, integendeel de koningin werd
genoodzaakt te wijken. De Jesu'iten en hun aanhang, waartoe ook de
ministers en andere hooggeplaatsten behoorden, plaagden en tergden van
toen af de arme vrouw op alle mogelijke wijzen, kortom ze brachten het
eindelijk zoo ver dat haar ’t leven aan ’t hof ondragelijk werd. Om
maar rust te krijgen, deed ze in 1562 afstand van de regeering en de
voogdij en droeg beiden voor de vergaderde grooten des lands over aan
den kardinaal-infant Don Hendrik.
Deze, tevreden regent te heeten, liet de vrome paters hun gang
en al deed hij soms een halve poging om zelfstandig op te tre
en, hij kwam spoedig weer onder de macht van zijn biechtvader terug.
Nog hooger, zoo mogelijk, steeg de macht der Jesuîten toen Sebas
tiaan met zijn veertiende jaar,in 1568, meerderjarig verklaard werd. — De
koningen, meent men, krijgen hun verstand vóór de jaren en ze worden

daarom reeds meerderjarig, wanneer andere kinderen nog o school
gaan.— ’t Sprak namelijk van zelf dat hij, door de Jesuïten opge eid, niet
anders dacht en denken kon dan de paters hem geleerd hadden. — Tel
kens had Gonsalva de Camara hem gezegd, dat het de eerste plicht van
een christelijken koning was, zijn macht te besteden tot uitbreiding des
roomschen eloofs, daar God hem alleen met dit doel op den troon had
geplaatst. ‘ebastiaans karakter was van nature reeds vurig, hevig en
roembegeerig; 't was dus gemakkelijk hem in ’t hoofd te brengen,
dat hij geroepen was voor het catholicisme iets buitengewoons te verrichten. Gonsalva wist allengskens de vroomheid van zijn leerling tot
dweperij en zijn heldhaftigen zin tot avontuurlijkheid op te drijven.
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Teven zag de slimme Jesuïet er scherp op toe dat niemand van
een andere richting invloed op den koning kreeg. Daartoe werden, nadat

Sebastiaan den troon had beklommen, alle belangrijke ambten uitsluitend
aan vrienden der Jesuîten toevertrouwd. Zoodoende merkte de jonge
vorst er niets van, dat de rijkdom en de macht van den staat waarover
hij heerschte, ieder jaar even hard achteruitgingen , als de macht en
rijkdom der orde toenamen. Hij merkte er niets van, dat sedert de
komst der Jesuïten in Portugal de vroegere bloeiinwetenschappen,han
del en nijverheid verdween; hij merkte er niets van , dat het getal der
ontevredenen met den dag toenam en zijn land, voor korten tijd zoo
hoog in aanzien, zijn eer en aanzien ten eenenmale dreigde te verlie
zen; allerminst echter merkte

er iets van, dat al die ellende door

het schandelijk wanbestuur der Jesu'iten werd veroorzaakt, en hij kon
het niet merken of vernemen Omdat ieder, die ook maar poogde den
koning de oogen te openen, dit met den dood bekoopen moest.
Zelfs stonden de Jesu'iten niet toe dat de koning in den echt trad,
schoon het belang van ’t land het gebiedend eischte, omdat met hem en
zijn oom Hendrik de mannelijke linie van zijn huis nitstierf. Neen! ’t mocht
niet gebeuren, want een jonge koningin zou misschien al te veel invloed
op hem hebben‘ en de slaafsche ketenen waarin de-paters hem hielden,
verbreken (1). Men ziet dat de Josuïten naar een vast plan handelden
en voor niets terugdeinsden om maar “t hecht in handen te houden.
Eindelijk stierf pater Gonsalva, de almachtige biechtvader van Sebas
tiaan; doch zij die nu op een ommekeer van zaken hoopten, werden spoe
dig ontnuchterd. In den beginne n1. was de koning geheel troos
teloos, hij antwoordde op alles wat men zei, niets anders dan: »Wat
wilt ge van mij? ik heb nooit een ander vader of moeder gehad dan
pater Gonsalva.” Allengskens echter week zijn smart voor de troost
gronden van een ander Jesuîet, pater Gaspard Mauricio, en weldra
had deze nieuwe biechtvader de gansche ziel van den koning evengoed
in zijn macht als vroeger Gonsalva.
Kort daarna, in 1577, brak in ’t keizerrijk Marocco een oorlog uit
tusschen Mulei-Moloch en zijn neef Mulei-Mehemed, die beiden naar den
troon stonden. Mulei-Mehemed werd overwonnen en vluchtte naar Lis
sabon, om Sebastiaan’s hulp in te roepen. Diens biechtvader deed den
koning hierin een openbaring zien van den goddelijken wil, die van
hem eischte, het Evangelie naar Africa over te brengen. Hij herinnerde
hem, hoe de Mooren weleer van de africaansche kust uit het gansche schier

eiland tot een mohammedaansch rijk hadden gemaakt. »Hi] hoorde, zeide
hij, thans het uur der wrake slaan en zag in hem, Sebastiaan, den

gelukkige, door den heer des hemels uitverkoren om de Mooren gan
sùhelijk van de aarde te verdelgen.”— Zulke woorden zetten den koning
in vuur en vlam, zoodat hij dadelijk tot den oorlog tegen Mulei-Moloch
esloot.
(1) De gansche koninklijke familie, de geheime raad, de grooten des lands en alle
onderdanen drongen er op aan dat de ‘konmg zon trouwen, om een erfgenaam te krij
en. Men had vooral het oog op Mar aretha, prinses van Frankrijk, zuster van
arel

IX; maar de Jesu'iten bewogen íemel en aarde

om dit te voorkomen en

slaagden ook, schoon alleen door middel van schandelijken laster. Op dezelfde Wijze
wisten zij ook een huwelijk met een oostenrijksche prinses te doen afspringen ‚ want zij
wilden het hart van hun slaaf onv erdeeld bezitten.
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De Jesuïten juichten in hun binnenste. Ging de konin
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vreemd land, dan konden ze des te vrijer huishouden; ree s zoo lang

die kruistocht zijn gedachten bezig hield, had hij geen tijd aan de
treurige toestanden van zijn land te denken. Bovendien — ze zagen ver
vooruit —, in dezen veldtocht kon hij sneuvelen, met hem stierf het
oude portugeesche koningshuis uit en Philips 11 van Spanje, hun groote
vriend, had kans, Portugal te erven of kon het annexeeren; — dat was
alweer een steen aan het gebouw der algemeene spaansche wereld
monarchie (waarover later meer), en de orde kwam zoodoende weer

nader tot haar groote doel, de heerschappij over de gansche wereld.
Ze hadden dus redenen genoeg, den koning in zijn besluit te ver
sterken. Deze begon werkelijk in ’t voorjaar van 1578 een leger bijeente
brengen. Dit ging echter niet gemakkelijk, want de middelen van zijn land
waren, juist door de Jesuïten, geheel uitgeput. Alleen door drukkende af
persingen kon hij de noodige gelden bijeenkrijgen, maar knakte zoodoende
den welstand des lands voor goed. — De hooggeplaatsten hielden intus
schen niet op hem de dolle onderneming, waarvan zij den ongelukkigen
aﬂoop voorzagen, te ontraden. 't Baatte niet; evenmin dat de koning van

Spanje, dien hij dringend verzocht den roem dezer onderneming met
hem te deelen , hem een stellig weigerend antwoord gaf. Hij had zich
nu eenmaal in ’t hoofd ezet een strijder voor het geloof te worden, en
liet zich door niets weêr ouden.
In Juni 1578 was een klein leger van 15000 man verzameld. Een
derde deel bestond uit gehuurde vreemdelingen, waaronder — zot genoeg —

een paar duizend kettersche Duitschers. De overige twee derden, uit
Portugeezen bestaande, dienden voor een groot deel slechts gedwongen;
alleen de adel des lands trok vrijwillig meê. Van geoefendheid of geest
drift bij het leger kon dus geen sprake zijn, wat — om van ’t geringe
aantal te zwijgen — weinig goeds voorspelde. Den 24 Juni 1578 gin
gen de troepen aan boord, maar ’t afscheid was alles behalve opwek
kend. Zwijgend betraden allen de schepen en weenend zagen de toe
schouwers hen na.
Men landde te Arzilla; van daar rukte het leger zonder tegenstandte
vinden, op naar Alcazar. Mulei‘Moloch had intusschen een groot leger van
100,000 man, bijeengebracht. Den derden Augustus stond
tegenover
de Portugeezen, slechts door een rivier van hen gescheiden. Klaarblijke
lijk was zijn stelling de beste; hij had eenige hoogten bezet en boven
dien heerschte onder Sebastiaan’s troepen gebrek aan levensmiddelen. De
meest beproefde krijgslieden raadden derhalve aan, naar Arzilla terug
te trekken, en zelfs Mulei-Mehemed ondersteunde dit. Dan zou in
’t ergste geval de vloot nog redding kunnen bieden. De doldrieste Se
bastiaan echter besloot niettegenstaande dat alles tot den aanval, en den
4den Aug. begon dus die noodlottige slag, waardoor Portugal aan den
rand des verderfs werd gebracht.
Binnen korten tijd was het kleine christelijke leger door de tallooze
scharen der vijandelijke ruiterij omsingeld, en dadelijk hield alle orde op —
een gevolg der slechte krijgstucht. Ieder vocht om zoo te zeggen op
zijn eigen hand , en al voc ten velen dapper , in de ordelooze verwar

ring sneuvelden ze zonder eenig nut. Het langst hield de rechtervleugel
stand, waarbij Sebastiaan zelf was , en hier worden wonderen van
krachten moed verricht. Eindelijk echter kreeg ook hier de vijand de
overhand en de dood hield een rijken oogst. De koning zelf stormde
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op een dichte schaar van vijanden in en — verdween. Hoe hij sneuvelde kan
niet gezegd worden, want geen der zijnen zag hem vallen en ook zijn
lijk werd ater niet op het s agveld gevonden. Dit alleen is zeker, dat
hij voor goed verdween en met hem zijn gansche leger viel, behalve
eenige honderden die zich gevangen gaven. — Met een’ slag werd de
bloem van de jongelingschap en van den adel van Portugal vernietigd;
in ’t geheele land was bijkans geen huisgezin dat nietinrouw gedompeld

was. Het ergste echter was, dat de kroon van Portugal nu in vreemde
handen kon overgaan en het volk daardoor zijn zelfstandigheid zou
verliezen.
De eenig overlevende spruit uit den ouden koningsstam, de grjze

kardinaal Hendrik, beklom nu den troon.

Kans op erfgenamen had hij

evenwel niet meer, al had hij van den paus dispensatie gekre en te
trouwen, zoodat dadelijk na zijn optreden als koning verschillen e vor
sten hun aanspraken op den troon deden gelden.

’t Waren Donna Ca

tharina van Braganza met haar echtgenoot Johannes, voorts Emanuel
Philibert, hertog van Savoye, ten derde Rainuzius, vorst van Panna,
ten vierde Catharina de Medicis, koningin van Frankrijk, eindelijk Phi
lips Il koning van Spanje. Allen bewezen door hun stamboom dat ze
met het koningshuis van Portugal meer of minder nauw verwant wa
ren. Allen wendden zich ook , natuurlijk ieder afzonderlijk , tot den
grijzen Hendrik, om door hem tot opvolger geadopteerd te worden.
Het meeste recht op den troon had zeker Donna Catharina van
Br anza. Zij stamde in rechte lijn af van Alfonsus I, den stichter van
het uis Bra anza — die den beroemden koning Johannesltot vader had
en ook door îerll schoon niet als wettig zoon was erkend. ’t Was daar
enboven aan niet den minsten twijfel onderhevig dat het gansche por
tugeesche volk, dus ook de adel en inlandsche geestelijkheid, nooit een
der buitenlandsche vorsten als koning wilde hebben. Iedereen be
schouwde het huis Braganza, van zuiver portugeesch bloed, als alleen
recht hebbende, en Hendrik zelf helde hiertoe over.

Geheel anders dachten de Jesuïten. Hun overtuiging was, dat de
stroom der hervorming of ketterij, zooals zij zeiden , nooit beter ge
keerd zou kunnen worden dan wanneer de macht van Philips II
toenam. Ze wenschten een groote wereldmonarchie te zien
verrijzen. waarvan de koningen van Spanje en hunne ne
ven, de heerschers van de oostenrijksche landen, de ver
tegenwoordigers zouden zijn. Ze gebruikten dus alle middelen
die hiertoe konden leiden, en deden dit onder ’t voorbehoud natuur

lijk, dat deze koningen en vorsten zich door hen lieten lei
den, en zoodoende het bestuur van datwereld-rijk eigenlijk
aan een ander zou behooren dan aan hen!

äan dit denkbeeld uitgaande was hun doel natuurlijk, Philips 11 ook
in Portugal tot koning te verheffen. — Gelukkig voor hen was Hendrik
geheel in de macht van zijn biechtvader Leon Henriquez , een der slimste
leden van hun orde.
overtuigde den grjzen vorst, dat de poorten
des hemels stellig} voor hem gesloten waren, indien hij een ander dan
den koning
goed roomse
zoo ver,
en Philips
om aan11Catharina
tot erfgenaam
van Braganza
aannam. met
Zelfs
haar
bracht
echtge
noot en hun neef Anton van Braganza den toegang tot het hof te ont
zeggen. 't Spreekt van zelf, dat Leon Henriquez in dezen niet alleen
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stond, maar door vele andere Jesuïten uitstekend gesteund werd. Krach
tige medewerkers waren inzonderheid de invloedrjke pater Georgius Ser
raon, provinciaal van de orde in Portugal, en de paters Rodrigo Vas
quez en Ludovico de Molina. De beide ‘laatstgenoemden waren door Phi
lips II uitsluitend voor dit doel van Madrid naar Lissabon gezonden.
Den 3lsten Jan. 1580 stierf koning Hendrik, nadat hij gedurende zijn re
geering van anderhalf jaar de Jesu‘íten onbelemmerd hun gang had la
ten gaan. Nauwelijks was hij overleden, of Philips Il zond den bloed

dorstigen hertog van Alva aan ’t hoofd van een talrjk leger naar Por
tugal, om met de wapens de rechtvaardigheid van zijn eischen tebewií
zen. Wel verhief de adel met de inheemsche geestelijkheid zijn stem voor
het huis Braganza, wel riep het volk wraak over deze geweldenarij en
vervloekte alle Jesuïten, maar wat hielp het? — ’t baatte zelfs niet,

dat men hier en daar aan ’t spaansche leger tegenstand bood. Het eenige
gevolg was, dat de weêrspannige steden geplunderd, het gansche land
aan de beestachtigheid en wreedheid der spaansche krijgslieden
overgeleverd en meer dan twee duizend priesters en monniken neerge
sabeld werden (1). Door zulke middelen bracht men allen tegenstand
tot zwijgen. Den 11 September 1580 had Philips II de voldoening, de
portugeesche kroon op ’t hoofd te kunnen zetten, zonder verder tegen
stand te ondervinden.
Tachtig jaren stond Portugal nu onder de heerschappij der spaan
sche kroon en werd geheel als veroverde provincie behandeld. Ten ge

volge daarvan ging het land meer en meer achteruit, en ’t laat zich den
ken dat de ingezetenen onder die ellende wanhopig werden. Werd nu
echter de welvaart van het vroeger zoo bloeiende rijk door het dwaze en
domme regeeringsstelsel der Spanjaarden vernietigd, het ging den
Jesuïten daarente en des te beter; Philips 11 (1556-1598 zoowel als zijn
opvolger Philips 11 (1598 —‚-1621) waren niet karig met ebewijzen van
hun gunst. Men kan gerust beweren dat ze onder deze beide vorsten in
Portugal ten minste even machtig bleven, als ze ooit onder de vroegere
portu&eesche koningen geweest waren.
0e buitengewoon hun macht was, ziet men duidelijk uit de woorden
van den koninklijken generaal-procureur Don Seabra da Sylva, die
onder koning Joseph 1 de acten van een proces waarin de Jesuïten
betrokken waren, moest nagaan.
zegt letterlijk: »’t was nu zoover
gekomen dat men ’t niet meer wagen dorst, bij eenige rechtbank
de Jesuïten aan te klagen, wilde men niet gevaar loopen in zee
geworpen, in ’t geheim vermoord of als vijand van den koning en de
(1) »Men kon", schrijtt de goed roomsche Lodewijk van Menezes, miet eens zon
der gevaar over de nieuwe regeering spreken. Zelfs moest menigeen, die Philips 1l
bij zijn aanval op het rijk met behulpzaam geweest was, dit gebrek aan dienstvaar
d1gheid met het leven boeten en niet eens de geestelijken werden daarbij gespaard. In
teggandeel iedereen die beschuldigd werd, de vreemde heerschappij niet e unsti d te
he ben, — al steunde de beschuldiging louter op verdenkin — wer in tge
heim plotseling opgepakt en in zee geworpen. Daarom vingen oo de visschers langen
tijd in plaats van visschen de lijken dezer ongelukkigen; men erkent daarin als ’t ware
een bijzondere beschikking der voorzien1gheid, dat zulke ontzettende gruweldaden niet
verborgen bleven." Geheel hetzelfde verhalen ook de Franschman Mezeray en de
Spanjaard Emanuel Rodriguez Leitaon ‚ evenals de waarheidlievende de‘ Thou.
De laatste voe I: er nog bij dat Philips later van dan paus Gregorius Xlll . voor dat
hij gedurende e bezetting van Portugal over de 2000 geestelijken ter dood had laten

brengen, de pauselijke absolutie gevraagd en verkregen had.
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regeering gestraft te worden. Was het nog eenigen tijd zoo gebleven,
dan zouden ze zich de alleenheerschappij over gansch Portugal hebben
aangematigd.” Bij zulke woorden zijn verdere toevoegselen overbodig.
Een weinig beter werd het onder koning Philips IV (l621—1665),
een zwak en loszinnig vorst. Onder zijn bestuur daalde de macht van
Spanje zoozeer, dat de Jesuïten duidelijk de onmogelijkheid inzagen, om
door dit vorstenhuis hun algemeene wereldrnonarcln'e te stichten. Hun
warme belangstelling in Spanje verkoolde dus sterk en nam nog meer af
toen zij allengskens moesten ondervinden, »dat de zon der koninklijke
gunst niet zelden voor de goede paters verduisterde en op den heiligen
Dominicus en zijn kinderen de heerlijkste stralen neerschoot,” zooals
een schrijver van die dagen het uitdrukt.
‘
Niet gewoon de minste beleediging of verwaarloozing geduldig te
verdragen, waren zij weldra op wraak bedacht. Natuurlijk was er geen
sprake van een openbaren strijd tegen den koning. In’t geheim werd ge
wroet en gewerkt, zoo dat men desnoods alles zou kunnen ontkennen, om

dat de macht van den koning, en dus ’t gevaar voor hen, tegroot waren.
Hun wraak was deze: zij vielen in naamlooze geschriften de spaansche
dwingelandij op ‘t hevigst aan en verzekerden tevens in den biechtstoel
aan de Portugeezen, dat koning Philips geen recht had op de portugeesche
kroon en deze aan ’t huis Braganza toekwam. Door dergelijke streken
gelukte het hun twee dingen tegelijk te bereiken. Zij voedden in de
eerste plaats het smeulende vuur van den haat der Portugeezen tegen

Spanje, terwijl ze aan ’t hof te ‘Madrid beweerden alles in ’t werk te
stellen, om ’t volk in Portugal in onderdanigheid aan Spanje te hou
den. In de tweede plaats ving het portugeesche volk aan hun het ver
raad te vergeven, eertijds ten behoeve van Philips 11 bedreven.
Den eersten Dec. 1640 barstte de samenzwering los, die, door de portugeesche grooten met veel slimheid beraamd, krachtig doorgezet werd;
de hertog Johannes van Braganza kwam als Johannes IV op den troon
van Portugal, en het was pater Caspar Correa die hem het eerst als
koning begroette. Men herinnerde Johannes IV zoodoende, dat de Jesuï
ten het meest tot de omwenteling hadden bijgedragen, en de zwakke
vreesachtige vorst haastte zich hun hulp te beloonen. Hij nam o. a.
in plaats van zijn vroegeren biechtvader den jesuïet pater Antonio de
Vieira, die door zijn dweepzieke prediking grooten invloed had op de
inwoners van Lissabon. Doch zoodra hij biechtvader geworden was , hield
hij op met preeken maar werd de onmisbare raadsman van zijn meester
in alle staatkundige zaken.
Zijn eerste zorg was, den minister Fraz Lucena, een vijand der
orde, te verwijderen, ja hij zag er geen bezwaar in, dezen eerlijken
man door lagen laster op 't schavot te brengen. ’t Kwam spoedig zoo
ver dat de koning hem alle besluiten van den geheimen raad liet nazien. Vieira kreeg dus wel niet den naam van eersten minister maar
inderdaad was zijn wil wet. Eindelijk stelde Johannes IV zulk een ver
trouwen in hem , dat hij hem als gezant met de ruimste volmacht aan
verscheiden hoven van Europa gebruikte.
Op nieuw was dus het gezelschap van Jesus alvermogend in Por
tugal. Om dit ook in ’t vervolg te blijven, wisten ze ’t zoo ver te
brengen, dat de opvoeding der koninklijke prinsen aan de beide paters
Coszmander en André Fernandez werd toevertrouwd. Dezen aanvaard
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den hun taak natuurlijk met vollen ijver; van de beide jongste prinsen,

Alphonsus en Pedro maakten ze niet veel werk, maar de opleiding van
den lnoonprins Theodosius gelukte hun ten volle, d. w. z. ze maakten
hem tot een echten vriend der Jesuïten. »Geen zoon,” schrijft de Je
suïet Franco in zijn Annalen , »kon zijn moeder meer beminnen dan

Don Theodosius zijn leermeester Fernandez; buitendien had deze prins
zooveel met onze orde op, dat hem niets ontbrak dan het kleed om een

der onzen te zijn.” — In alle dingen, behalve de astrologie en de mys
tiek, bleef de kroonprins geheel onwetend; hij zou dus een vreemd
soort van koning geweest zijn als
ooit op den troon was gekomen.
Dat was echter maar bijzaak. De hoofdzaak was dat de orde het bestuur
over Portugal in handen hield; het welzijn des lands en der onderdanen

was natuurlijk van minder belang.
In 1656 stierf Johannes IV en dadelijk na hem ook de kroonprins
Theodosius, zoodat de verwaarloosde Alphonsus erfgenaam van den troon
werd. Hij was minderjarig, en de koningin-weduwe Louisa aanvaardde
de voogdij en het regentschap. Onder haar hadden de Jesuïten ook al
geen reden van klagen. De regeering van vrouwen is blijkens de geschie
denis doorgaans toch reeds voor de priesters gunstig, hoeveel te meer
de regeering van een vrouw als Donna Louisa. Ze had vroeger een oa
pucijner-monnik tot biechtvader gehad; zoodra echter de genoemde Anton
de Vieira — nog tijdens het leven van haar man — den Jesu‘iet Jo
hannes Nunnez aan ’t hof riep , wilde ze van geen ander geestelijke we
ten. Nunnez was een heilige in haar oogen en mocht alleen haar ziel leiden.
Zoo heihg was hij dan ook , dat
voor de oogen van alle hofdames
zijn naakten rug ten bloede toe geeselde, en bovendien, niemand kon
zoo
met zijn biechtelingen bidden als
De nieuwe biechtvader kreeg spoedig alle macht in handen en ’t
kwam onder Donna Louisa zoo ver, dat niemand in 't gansche land
meer eenig ambt kreeg dan door tusschenkomst der Jesuïten.
Ze
waren de Alpha en Omega, het begin en einde, en iedereen die gunsten
wilde erlangen of ongunst voorkomen, vleide hen zooveel mogelijk. Als
slaven boog men zich voor hen , »de apostelen” zooals ze genoemd werden, ter aarde. ’t Beste bewijs hiervoor is de begrafenis van Nunnez. De
eerste edellieden des lands droegen het lijk van dezen heilige naar den
grafkelder van het professenhuis te Lissabon.
Was echter de regeering van Donna Louisa geheel in den geest der
Jesuïten, de meerderjarigheid van den kroonprins Alphonsus dreigde
voor de orde een zware slag te worden. Zoolang zijn broeder Theodo
sius leefde, was deze prins door de paters verwaarloosd en daardoor met
een gloeienden haat tegen hen vervuld. Die haa‘t nam nog toe , toen
pater Nunnez allerlei bigotterie en zelfkastijding aan het hof in zwang
Dracht, want de prins meende reden te hebben, om dien heiligen man
voor een groot huichelaar te houden en kwam open en rond voor zijn
overtuigin uit. Zelfs had hij op zijn achttiende jaar den moed , in plaats
van een esuïet een Benedictijner als biechtvader te nemen , en hij liet
duidelijk genoeg uitkomen, dat zijn aanstaande ministers van gansch an
der gehalte zouden zijn dan de tegenwoordige.
Al deze dingen voorspelden niet veel goeds voor de orde; geen
wonder dus dat’ ze verre van gerust waren voor de toekomst. Tot
hun geluk intusschen bezat Alphonsus geenszins de noodige kracht van

geest en wil, om zijn plannen door te zetten. Ook was er weinig kans
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dat hij de vereischte vrjzinnige en verlichte mannen zou vinden om hem
te steunen, omdat er in geheel Portugal onder de aanzienlijken en be
schaafden niemand was, die niet door de Jesuïten was opgeleid. A1
te groote zorg behoefden dus de waarde paters niet te hebben. Om
echter alle mogelijke gevaar te voorkomen , namen ze het besluit, den
vorst in ’t geheel niet aan de regeering te laten komen. Ze verspreidden
dientengevolge overal ’t gerucht, dat Alphonsus door zijn losbandig leven
geest en lichaam verwoest had. Om hem in de oogen van ‘t gansche
volk ten toon te stellen , hielden ze in alle kerken van ’t land openbare
bidstonden, waar voor zijn beterschap gebeden werd. Later lieten ze
hem door een paar omgekochte geneesheeren voor half-krankzinnig ver
klaren en overreedden zijn moeder om hem openlijk als een half-wijze
te behandelen. Kortom ze deden al het mogelijke, om het volk in den
waan te brengen, dat Alphonsus ongeschikt was voor de regeering
en afstand moest doen ten behoeve van zijn broeder D on Pe dro die
hun in alles gehoorzaamde.
Hun doel werd echter niet bereikt. ‘Ten slotte moesten ze, wilden

ze hun spel niet doorzien hebben, zoetsappig toezien dat de zoo schan
delijk gelasterde prins met zijn meerderjarigheid den troon beklom. Ook
scheen het niet in hun voordeel, toen Alphonsus — als koning Al
phonsus VI — in 1666 een gemalin nam die voor bijzonder verlicht door
ging, nl. Maria Francisca Isabella van Savoye-Nemours. Onverwacht echter
werd dit laatste hun geluk en bracht hen juist tot het lang begeerde doel.
De jonge koningin toch was alles behalve ingenomen met haren
zwakken ziekelijken echt enoot en wierp een begeerlijk oog op zijn
broeder don Pedro. Deze egeerte bleef aan haar biechtvader Franciscus de
Ville niet lang verborgen.
maakte zijn vriend den Jesuiet Verjus
er meê bekend, die als biechtvader van den herto d’Estrées in ’t gevolg
van de koningin naar Lissabon was gekomen.
e beide slimme paters
traden terstond met de overige Jesuîten aan ’t hoff in overleg, en nu
werd er een helsch plan op touw gezet, om Alphonsus van den troon te
stooten, zoo listig en vuil als misschien nooit ter wereld‘vertoond is.
’t Kon alleen ten uitvoer worden gebracht indien de koningin en don
Pedro hielpen. Hunne hulp was echter gemakkelijk gewonnen, want
Donna Maria kon er door met haar zwager trouwen, en deze kreeg een
kroon, — die hem wel een misdaad waard was.

Den 21 November 1667 begon de vertooning. ’s Morgens verklaarde
de konin 'n plotsehng onder een vloed van tranen, in tegenwoordig
heid van aar gansche hofhouding, dat haar echtgenoot niet in staat
was zijn huwelijksplicht te vervullen, en dat zij derhalve, omdat ze
zijn walgelijke liefkozingen niet langer kon verdragen, in een non
nen-klooster zou vluchten. Dit voornemen bracht zij terstond ten uit
voer, verliet, door al haar hofdames gevolgd, het paleis en begaf zich
naar het klooster van de Franciscaner-nonnen. Hier deed zij hevig
snikkende hetzelfde verhaal nog eens. De Jesuïten zorgden intusschen , _
het groote nieuws door geheel Lissabon te verspreiden. Natuurlijk
kwam de gansche stad in rep en roer; de straten en kroegen liepen vol.
De meesten kozen de zijde der koningin, want de Jesu'iten hadden,

zooals boven gezegd is, reeds vroeger al ’t mogelijke gedaan , om den
koning in verachting te brengen, zoodat de beschuldiging der koningin
thans algemeen geloof vond.

"N
’

Hun macht in Portugal.

123

Te vergeefs beval Alphonsus de koningin in ’t paleis terug te kee
ren — zij weigerde volstandig. Te vergeefs stelde hij in den raad van
state voor, de beweerde maag zelve te laten onderzoeken — de koningin
liet zeggen dat haar schaamtegevoel haar dit verbood maar zij wel
bereid was door een plechtigen eed hare aanklacht tegen den koning te
bevestigen. Te vergeefs poogde eindelijk de tot wanhoop gebrachte vorst,
om door geweld zijn wil door te zetten, want toen drongen een aantal
edellieden met getrokken zwaard, door duizenden onder luid geschreeuw
vergezeld, in het koninklijke paleis en sloten den koning in zijn eigen
vertrek op. Daarop werd Don Pedro in triumph opgehaald en A1
honsus gedwongen twee stukken te teekenen; in het eerste verklaarde
hij dat de koningin zijn echtgenoote nog maagd was; in het tweede ,

dat hij »uit eigen beweging en krachtens zijn onbeperkte koninklijke
macht afstand deed van de regeering over al zijn landen ten behoeve van
zijn broeder Don Pedro.”
Don Pedro riep nu een verg3.derin van de rijksgrooten bijeen, om
in een stuk, door den pater
una e Cunha opgesteld , de redenen
uiteen te zetten, waarom men alzoo tegen Alphonsus VI had moeten
handelen. De vergadering, die geheel onder den invloed der Jesu'íten
stond , besloot den ongelukkigen koning als krankzinnig en onmannelijk
af te zetten. Don Pedro beklom als Pedro II den troon en trouwde
Donna Maria, nadat paus Clemens IX de noodige dispensatie verleend
en den nieuwen echt gezegend had. De rampzalige Alphonsus werd eerst
naar Terceira, vervolgens naar Cintra gebracht, en hier stierf hij eindelijk, den 12 September 1683.
Niemand zal het vreemd vinden dat de Jesuïten onder een koning die

hun alleen zijn troon te danken had, voorrechten en gunsten genoten,
zooveel ze maar wilden.

Hun macht werd bovenal vertegenwoordigd

door pater Emanuel Fernandez, die in plaats van pater Vieira biecht
vader van Don Pedro werd, toen deze op den troon kwam. Fernandez
werd lid van den geheimen raad, later zelfs voorzitter van den raad
van state, zoodat alle zaken alsmede alle benoemin en door zijn handen

gingen. Zelfs het departement van oorlog werd aan em ondergeschikt, al
zou men denken dat zoo iets minder geschikt is voor een zieleherder en
prediker. ’t Behoorde echter tot het plan der Jesuiten alle hooge posten
allengskens in hun macht te krijgen, om geheel onbeperkt te kunnen
heerschen. Met één woord Pedro 11 was , zoo lang Fernandez leefde ,
een blind werktuig in diens handen. — Natuurlijk deelde hij den last

der regeering met andere broeders.

Onder hen waren de voornaamsten

Nuna da Cunha, de provinciaal van de orde in Portugal, en Francis

cus de Ville, de biechtvader der koningin. Zij met Fernandez werden
algemeen het »driemansehap” enoemd en vormden een schrikbewind ,
dat de angst werd van ieder ie niet blindelings de bevelen opvolgde,

welke uit het professenhuis van Lissabon kwamen. Toen de alvermogende
Fernandez in 1693 stierf, volgde hem pater Sebastiaan van Magellhans
op, die alle voorrechten van zijn voorganger bleef behouden.
Hiermede hebben wij aangaande de macht der Jesuîten in Portugal
enoeg gezegd. Sommigen zullen ons zelfs van te groote uitvoerigheid

esehuldi en; ’t was echter noodig omdat de orde er nergens zoo vol
ledig als ier in slaagde , om alle standen aan haar macht te onderwer
pen. Aan geen hoff wisten ze beter het ambt van zieleherder met de
macht van minister te vereenigen. Nergens elders hadden ze de op
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voeding van ’t gansche volk
de zwakheid der koningen zoo
in Portugal, dat eeuwen lang
provincie van hun gewenschte
111.

zoozeer in handen en nergens elders was
gunstig voor hunne heerschappij als hier
niets was dan een slaafsch onderworpen
wereldmonarchie.

na MACHT nna JESUÏTEN IN SPANJE.

De eerste Jesuiten die dadelijk nadat hun orde gesticht was , door
hun generaal naar Spanje werden gezonden, waren pater Araoz en
Villanuova. Ze begonnen hun werk, de eerste teBarcelona, de andere
te Saragossa. Het eerste collegium der Jesuïten in ’t vaderland van
Loyola werd te Gandia gesticht door hertog Franciscus van Borgia
en Gandia, later derden generaal der orde. Spoedig echter nam het
aantal hunner leden en collegiën belangrijk toe, want bij een zóó bij
geloovig en dweepziek volk als het spaansche, konden de vrome paters
hun doel natuurlijk gemakkelijk bereiken. Hun middelen om invloed op
de menigte te winnen waren de gewone, ons reeds bekend. Ze ver
schenen altijd in armoedig smerig en verscheurd gewaad, kozen hun
verblijf in ’t ziekenhuis en bedelden het noodige bijeen; ze begonnen
het onderwijs met eenige armelui’s kinderen; voor de predikin was hun
ieder hoek van een straat goed genoeg; ze kastijdden hun lic aam ten
aanschouwe van allen met geeselslagen , en gingen in die razernij dik
wijls zoo ver, dat de overheid tusschenbeiden kwam, uit vrees dat ze
zich zelven dood zouden pijnigen. Ze dreven in één woord de geest
drijverij tot het uiterste en trachtten de menschen tevens wijstemaken,
dat hun doen en laten niets anders was dan een volledige en werkelijke
navolging van de manieren der apostolische tijden.
l\iettegenstaande nu het volk in Spanje , d. w. z. de groote massa en
in ’t bijzonder de vrouwen, letterlijk met de orde dweepte, kon ze er
toch niet in slagen , in dit schoone land zoo spoedig vasten voet te ver

krjgen als in Italie en Portugal. Te onrecht heeft men zich hierover
verbaasd; er bestaan goede redenen voor.
In de eerste plaats was'keizer Karel V, toen koning van Spanje
(1516—1556), er volstrekt niet toe over te halen, om een Jesuïet tot biecht

vader te nemen, schoon hij voor ’t overige volstrekt niet vijandig was
tegen ’t genootschap. Hij koos zijn geestelijke leidslicden meestal uit
de orde der Dominicanen of een der andere lang evestigde orden,
waarschijnlijk omdat de invloed van zijn eersten biec tvader, den be
roemden Francesco Ximenes, die groot-inquisiteur, kardinaal, aarts
bisschop van Toledo en eerste minister tevens was, zijn gansche leven
door nawerkte. Wanneer nu echter niet-Jesuïten het geweten van den
machtigen heerscher leidden, hoe was het dan mogelijk voor de orde van
Jcsus, zulk een geduchte macht in Spanje te verkrijgen als in Portu
gal , waar hare leden het hart der koningen naar willekeur stuurden?
Een andere even groote belemmering voor den snellen groei en de
uitbreiding der orde in Spanje lag in den tegenstand, dien niet alleen
enkele godgeleerden en priesters boden , maar ook hoofdzakelijk alle
overige orden, met de Dominicaners aan ’t hoofd.

De laatstgenoemde orde was sedert lange jaren de toongeefster ge
weest in Spanje. Door den biechtstoel had ze het hart van ’t volk in
haar macht; door de inquisitie heerschte ze over grooten en kleinen,
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armen en rijken , mannen en vrouwen. Haar stroomden de rijkdommen
des lands toe; uit hare leden werden de meeste bisschoppen en aartsbis
schoppen gekozen. Het was dus iets ondragelijks. dat plotseling een
nieuwe orde in haar gebied binnensloop, dat anderen poogden teoogsten
waar zij alleen gezaaid had en gewoon was de sikkel in den oogst te
slaan. —‘ Daarom bewerkten de Dominicanen overal waar de Jesnïten
zich wilden vestigen, zooals te Salamanca, Alcala en Saragossa, dat de
bisschoppen hun het onderwijs verboden en den biechtstoel ontzeiden.
In de genoemde steden ontstonden daardoor de meest ergerlijke toonee
len. De Jesuïten trokken, in den beginne althans, altijd aan ’t kortste
eind; zelfs stond soms het volk, door de andere monniken opgehitst,
tegen hen op. In Saragossa werd hun collegium in 1555 bijkans be
stormd en alleen door overhaaste vlucht k‘bnden ze hun leven redden.
Bijna nog meer dan deze gewelddadige tegenstand deden hun de enkele
godgeleerden afbreuk, die hen met de wapenen des geestes en der weten
schap bestreden. Onder hen moet in de eerste plaats genoemd worden
Melchior Cano , een beroemd doctor in de godgeleerdheid uit de orde ‘
del‘ Dominicanen. Deze even ontwikkelde als scherpzinnige priester had
111. op een reis naar Rome Ignatius van Loyola en zijn aanhangers
leeren kennen, en dat niet van de beste zijde. Toen dus in 1548 de eerste
Jesuïten met pater Favre en doctor Ortiz te Salamanca verschenen, waar
hij zelf professor aan de academie was, lette hij scherp op al hun doen.
Hij won al spoedi de overtuiging, dat zij eenszins de »dwazen en een
voudigen om Go s wil” waren die zij scäenen, maar dat integendeel
hun vertoon van armoede, ootmoed en zelfkastijding louter huiche
larij, louter een middel was om zich in te dringen. Hij stelde ze daarom
onbeschroomd én op den kansel én op zijn leerstoel voor »als valsche
apostelen, als gevaarlijke menschen, aan wie men noch den biechtstoel
noch de opvoeding der 'eugd mocht overlaten.”
Door de hooge ac ting die men hem toedroeg, zou hij het stellig
zoo ver gebracht hebben dat de Jesuïten uit Salamanca waren verjaagd,
indien
niet naar het concilie van Trente was geroepen. ’t Was op
bevel van paus Paulus 111, die der ‘orde van Jesus in alle dingen van
dienst was. Hierdoor kregen de mannen van Loyola ruime baan, en
Cano kon hun ook later weinig nadeel doen, daar
door den
roomschen stoel na aﬂoop van ’t concilie tot bisschop van de Canarische
eilanden werd benoemd.
Hoe juist hij echter toen reeds over de orde oordeelde, ziet men
uit een brief, door hem aan pater Johannes van Regla, biechtvader van
Karel V, geschreven en die nog bestaat. Daarin komen letterlijk vertaald,
de volgende merkwaardige woorden voor: »Gave God, dat mij niet ebeure
wat aan Cassandra is overkomen, zooals de geschiedenis vermel t, die
niet eerder geloof vond, dan nadat Troje veroverd en verbrand was‘!
Indien de Jesuïten zoo voortgaan, gelijk ze begonnen zijn, dan moge
Grod werhoeden dat ooit de tijd komt, waarin de koningen hun gaarne
tegenstand zouden willen bieden, maar ’t niet meer in hun macht heb
ben om tegenstand te kunnen bieden.”
In ’t jaar 1555 deed Karel V afstand als koning van Spanje —
een jaar later ook als keizer van Duitschland “‘ en droeg aan zijn zoon
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Philips 11, toen acht en twintig jaar oud, behalve America, de kronen van
Spanje, Napels, Milaan, Sardinië en de Nederlanden over. Dit was een
ontzettende macht, groot genoeg om een onbetwist overwicht in
Europa te handhaven, te meer omdat het nauw verwante huis der
Oostenrijksche Habsburgers

eenszins het voornemen had, de spaansche

plannen te dwarsboomen. %ovendien stonden den jongen koning de
meest geoefende legers, de meest beroemde veldheeren ten dienste, en uit

de nieuwe wereld stroomde hem het goud nog in rijken overvloed toe.
Grooter rijkdom bijkans brachten de nederlandsche handelsvloten binnen.
In één woord, Philips 11 bezat alles wat aan een vorst macht en aan
zien kon verschaﬂen; hij bezat al wat noodig is om een koning tot
heer der wereld te maken.
Ware hij een man geweest van doorzicht, met scheppenden geest
en een hart voor ’t welzijn der menschheid — hoe eindeloos veel

had hij tot stand kunnen brengen! maar zulk een vorst was Phi
lips niet. Integendeel, de kring van zijn gedachten was binnen zeer
nauwe grenzen beperkt en bepaalde zich tot een steile blindgeloovig
heid. — Eenheid van geloof, uitroeiing der ketterij, onderdrukking van
alle volksrechten, waren de doeleinden waarnaar hij streefde; hij zocht
ze te bereiken door een dwingelandij, zoo heerschzuchtig, stijfhoofdig
en wreed, als nooit door eenigen gezalfde des Heeren was uitgeoefend.
Dit was natuurlijk aan de Jesui‘ten zeer goed bekend, en geen won
der dus dat zij Philips 11 uitkozen,om door hem de roomsch
jesuïtische wereldmonarchie te stichten; dat zij hem en
zijn huis tot opperheer van Europa wilden verheffen.

Tusschen de Jesuïten onder hun generaal Jacob Laynez en koning
Philips II werd derhalve een formeel verdrag in dien zin gesloten; dien
’ ten gevolge nam de orde in Spanje op reusachtige schaal toe. Ze mochten zich vestigen waar ze wilden, en er verrezen allerwege collegiën.
Velen er van stonden met academies gelijk, zooals die te Saragossa, Cor

dova, Sevilla, Cadix, Malaga,
Jago di Compostella, Leon,
Trigueros, Toledo, Logronno,
Monterey, Burgos, Medina del

Granada, Murcia, Valencia, Maloria, Sn.
Cuenoa, Belmont, Plasencia, Montillia,
Ocanna, Onnate, Salamanca,Talavera,
Campo en Madrid.

Den hoogsten trap van macht bereikte de orde echter eerst, toen Franciscus van Borgia in 1568 tot opvolger van Laynez werd benoemd.
Hem, geboren grande van Spanje en vroeger viee‘koning van Catalonië,
weigerde Philips 11 geen verzoek, en de grooten des lands volgden natuur
lijk eerbiedig het voorbeeld des konings.
Alle bezittingen der orde in Spanje op te noemen zou ons veeltever
leiden. Een kort overzicht er van zal voldoende zijn; wij kiezen daarvoor
den toestand zooals die was aan het einde der zestiende eeuw.
De Jesuîten hadden geheel Spanje in vier provinciën ver
deeld: de provinciën van 'Ip‘oledo, van Arragon, van Castilië en van Se
villa; dezen stonden ongeveer gelijk ten opzichte van ’t getal der inrich
tingen en der leden van de orde. De provincie rI‘oledo had twee pro
fessen-huizen, twee novitiaten, twee en twintig eollegiën en seminariën,
vier residentiën en niet minder dan zevenhonderd leden. Arragon bevatte
één professen-huis, een novitiaat, veertien collegiën en seminariën, drie

residentiën en ongeveer vijf honderd leden. Castilië één professen-huis
en één novitiaat, negen en twintig collegiën, twee residentiën en onge
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veer zes honderd leden. Sevilla één professen-huis, twee novitiaten, 27
en seminariën, twee residentiën en 700 leden.
Op even ruime‘ schaal nam de macht der Jesuïten toe in de toen bij
Spanje behoorende landen, die Philips 11 van zijn vader geërfd had. Al
leen in de provincie Napels hadden ze een professen-huis , twee novitia
ten, zes en twintig colle iën, een residentie en ten minste zeshonderd
leden. In het Milaneesche adden ze twee professen-huizen, drie novitiaten, zestien collegiën, zes residentiën en vijfhonderd leden.

Op Sicilio waren hunne bezittingen nog talrijker; ze bestonden uit
twee professen-huizen, twee novitiaten, twee en twintig collegiën en er
waren zevenhonderd leden. In Sardinië bestonden slechts zes collegiën
met twee professen-huizen, een novitiaat en ongeveer tweehonderd leden.
Het vruchtbaarst bleek de belgisch-nederlandsche bodem. Daar had
den de zonen van Loyola binnen kort twee professen-huizen, ’drie novi
tinten, vijf en twintig collegiën en zes residentiën, met ongeveer zeven

honderd leden. En ze zouden veel meer hebben verkregen, indien niet de
opstand der Vereenigde Nederlanden de heerschappij van Philips 11 tot
— de zoogenoemde spaansche Nederlanden — had beperkt. Uit

dit korte overzicht blijkt duidelijk genoeg, tot welk een hoogte de orde
onder ‚Philips II in diens uitgestrekt gebied was geklommen.
Toch, niettegenstaande het pas genoemde, moet men niet meenen„
dat de overige geestelijkheid van Spanje en vooral de orde der Domini
caners, zonder tegenstand zich schikten in de overmacht der Jesuïten. In
tegendeel, verschillende bisschoppen en professoren wendden zich recht
streeks tot den konin ,

om hem over het heillooze doen der orde in

te lichten. De beroem e doctor in de godgeleerdheid, Benito Arias, bij
genaamd Montanus, zond reeds in 1571 een memorie aan den koning,
waarin hij bewees dat noodzakelijk het grootste onheil moest ontstaan
indien men den Jesuîten vergunde, zich in regeeringszaken te mengen.
Nog verder gingen de Dominicaners. Niet alleen trokken ze enkele
Jesuïten voor de vreeselijke rechtbank der inquisitie , die in hunne
handen was, maar ze drongen ook in‘1590 bij paus Sixtus V er op aan,
de statuten der Jesuïten-orde aan een nader onderzoek te onderwerpen
en vooral om aan hun toomelooze heerschzucht een einde te maken.
Werkelijk luisterde Sixtus naar de klachten der Dominicanen, en 't scheen
alsof hij ’t gevaarlijke genootschap aan een doortastende hervorming wilde
onderwerpen. In de eerste plaats beval hij dat de Jesuîten voortaan
Ignatianen, naar hun stichter Ignatius , zouden heeten , omdat de
naam Jesuîet aan alle volgelingen van Jesus, dus aan alle christenen,
toekwam. Voorts eischte hij van hen, dat ze zich niet meer met
wereldlijke zaken zouden bemoeien en vooral van de hoogere staatkunde zouden afzien. Ten slotte sprak hij als zijn overtuiging uit, dat
het beste zou zijn, wanneer de zonen van Loyola zich tevreden stelden
met monniken te worden evenals de leden der overige orden, om den
lof des Heeren te zingen in de stille eenzaamheid der kloosters.
Dat waren gruwelijke eischen , eischen die zoo veel beteekenden
als »vernietiging van ’t genootschap , zooals ’t tot nu toe bestond." De
generaal der orde, Claudius Aquaviva, liet in alle Jesuïtenkerken
bidstonden houden, waarin God om bijstand werd gesmeekt tegen de
hervormingsplannen van paus Sixtus V, »dien grijsaard met het ijzeren
hoofd.” -— Die gebeden hielpen ook werkelijk. De paus stierf reeds
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‘27 Augustus van ’t genoemde jaar, zonder dat hij zijn hervorming had
kunnen doorzetten , en toen ontstond het spreekwoord: »w a n n e e 1‘

de orde v an Jesus een li tanij bidt, wordt de heilige
s to el 1e d i g.” — De opvolger van Sixtus echter, Gregorius XIV, die
onder den invloed van Aquaviva werd gekozen, hief terstond alle bepalingen
van zijn voorganger omtrent de Jesuiten op , en voor ditmaal hadden
dus de klachten der Dominicanen geen gevolg.
Dezelfde strijd om de overmacht tusschen Jesu‘iten en Dominica
nen, die onder Philips 11 begonnen was, werd onder zijn opvolgers Phi
lips 111 (1598—4621) en Philips IV (1621—1665) voortgezet. Afwisse
lend beschikten beiden over de ziel en de macht van den koning. ’t Is
evenwel niet te ontkennen, dat de zonen van Loyola onder deze beide vorsten
eerder terrein verloren dan wonnen. Soms kostte het hun zelfs groote
inspanning, om zich aan ’t hof staande te houden (1).
Gansch anders werd de verhouding, toen na den dood van Phi
lips IV zijn weduwe, Maria Anna van Oostenrijk, de regeering op
vatte voor haar minderjarigen zoon, den aanstaanden koning Karel II
(1665—1700). Ze stond zoozeer onder de heerschappij der Jesuîten, dat
ze aan haar biechtvader Everard Nitard het ambt van groot-inquisi
teur opdroeg en in ’t algemeen niets deed, zonder zijn raad in te win
nen.

Natuurlijk spogen de Dominicanen vuur en vlam, en op hun

zijde was niet alleen de gansche geestelijkheid, maar ook bijkans de
gansche adel. Toen men echter bovendien nog ontdekte dat Nitard een
geboren Duitscher was en zijn ouders protestantsche ketters waren ge
weest, steeg de verbittering nog hooger en ’t scheelde weinig of er was een
omwenteling uitgebarsten. De veld-maarschalk Don Juan d’Austria, een
onwettigezoon van Philips IV, stelde zich aan ‘t hoofd der ontevredenen
en verlangde — steunende op het leger, dat hem onbepaald gehoorzaamde
— de afzetting van den groot—inquisiteur. »Indien pater Nitard” —
verzekerde hij aan de koningin — »niet binnen een uur de poorten van
Madrid achter zich heeft, zal ik hem er uit werpen”.

Maria Anna en

Nitard begrepen dat het ernst was. Nitard vertrok dus en ging naar
Rome, waar hij gezant werd bij Clemens X. In zijne plaats te Madrid
echter kwam pater Moya, een der meest beruchte Jesu'iten, zoodat de
tegenpartij door deze omwenteling niet veel gewonnen had.
(1) Dit was vooral het geval in 1636. Toen verlan de 111. Philips lV of liever
zijn eerste minister, graaf Olivarez, ten behoeve van ‘Ïen oorlo

te en Frankrijk,

van de gansche geestelijkheid in Spanje een bepaalde bijdrage in ge d. ijkwam daar
meê ’t eerst bi’ de Jesuîten. »Wij verplichten ons“, antwoordde de provmciaal ‚ nalleen
evenveel gel op te brengen als de overige vereonigingon te samen; begint daarom
bij haar en komt dan bij ons." Dit gebeurde en alle orden zoowel als de gewone pries
ters deden wat zij konden, vaak meer dan dat. Nu kwam Olivarez terug en her
innerde den provinciaal aan zijn belofte. Wat antwoord kreeg hij echter? »De ver—
schillende academies van Spanje," zeide de Jesuïet, »hebben een vermogen van ten
minste acht millioen dukaten; uit de renten daarvan worden de bezoldigingen der pro
l'essoren betaald.

Nu

biedt onze orde aan, om

alle leerstoelen aan de academies

voor niet, zonder eenige aanspraak op belooning, te vervullen. De koning kan
dus die acht millioen dukaten intrekken zonder nadeel voor het land. Nagenoeg even
veel kan de koning verkrijgen, indien hij met toestemming van den paus de gezamenlijke bezittingen der geestelijke broederschappen in Spanje en Indië intrekt, en
ook dit kan zonder schade geschieden, want wij zijn talrijk genoeg, om alle kansels
en biechtstoelen over te nemen.” Wat de Jesu'iten met hun antwoord bedoelden, is
duidelijk; zij kregen ‘t dan ook te kwaad met de ansehe geestelijkheid en alle acade
mies van Spanje, en hadden moeite genoeg om zich te verdedigen.
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Karel II stierf de lijn der spaansche Habsburgers uit, en een‘
van Lodewijk XIV van Frankrijk kwam onder den naam van
op den troon, hoewel hij eerst na een oorlog van twaalfjaar als
erkend werd. Op hem bouwden de Jesu'íten de grootste ver

wachtin en, want hij was, zooals gezegd is, een kleinzoon van Lode

wijk XI . Hunne verwachtingen werden niet beschaamd. Hij bracht
uit Frankrijk als biechtvader meê pater Guillaume d’Aubenton, een der
slimste leden der orde. Deze had hem en de koningin, Marie Gabrielle
van Savoye, — ook de »vriendin” madame d’Orsini, niet te vergeten, —
jaren achtereen zoozeer onder den duim, dat alle gunstbewijzen en benoe
mingen uitsluitend van hem afhingen. Na den dood van d‘Aubenton werd
pater Juan Marino zielverzorger van den konin . Deze geslepen Je
suîet was een kweekeling van Le Tellier, biec tvader van Lodewijk
XIV; hij bleef ook de leidsman van den zwakken en zielskranken opvolger
van Philips, Ferdinand VI (1746—1759).
In één woord, onder de spaansche Bourbons klom de macht der Je
suìten hooger dan ooit. »Maar zeer enkele Spanjaarden” —-- zoo schrijft
Llorente in zijn Geschiedenis der spaansche inquisitie woordelijk — »had
den den moed, om aan hun partij tegenstand te bieden, omdat ieder
die dit deed stellig van elk openbaar ambt en elke geestelijke waardig
heid uitgesloten was.”

DE MACHT DER JESUÏTEN IN FRANKRIJK.

Veel moeilijker dan in de drie genoemde landen, Italië, Portugal
en Spanje, werd het voor de Jesuîten om in Frankrijk zich blijvendte
’ vestigen , schoon ze ook hier alles beproefden , wat hun elders had ge
holpen. Reeds Loyola was er op bedacht, de Franschen met zijn nieuwe
orde te beweldadigen. Kort na de stichting zond hij zestien van zijn
leerlingen, meestal Spanjaarden, naar Parijs. Ze gaven voor, aan de
academie hun godgeleerde studiën te willen voltooien, maar hun werke
lijk doel was, den bodem daar te peilen en vrienden voor hun zaak te
winnen. Ze waren evenwel of zeer onbekwaam of zeer ongelukkig,
want niemand stoorde zich aan hen; zelfs moest Loyola hun het geld

voor hun onderhoud van Rome uit zenden.
‚
Een beteren keer scheen hun zaak te nemen toen de beroemde pa
ters Laynez en Salmeron in 1546 op de kerkvergadering te Trente in
aanraking kwamen met Guillaume Du Prat, bisschop van Clermont.
Ze wisten zijn belangstelling voor de orde zoozeer op te wekken dat hij,
een buitengewoon rjk man — zijn vader was kanselier van Frankrjk
eweest, — hun een huis schonk met een kapel er naast in de straat
‘t. Jacques te Parijs. Nu hadden ze althans een vasten grond onder de
voeten, van waar uit ze verder konden werken; er verschenen in het
nieuwe huis dan ook dadelijk meer paters, om de operatie te beginnen.

Maar wat hielp hun het loopen in de ziekenhuizen en het boetpreêken
op de hoeken der straten? wat hielp hun het zelfkastijden en al hun
andere kunsten? De Parijzenaars waren noch Spanjaarden noch Italianen
en bespotten de Jesu‘íten overal waar ze optraden. Bovendien kregen ze het
te kwaad met de geestelijkheid, die niet naliet, hun in ’t openbaar den
naam van huichelaars te geven. Een doctor aan de Sorbonne, d. w. z.
9
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een professor aan de theologische faculteit te Parjs (1) gaf zelfs een
schotschrift tegen hen uit. Het beste wat men doen kon , zeide hij
daarin, was dat de regeering de Jesuïten terstond als bedelaars en
landloopers met schimp en schande het land uitjaagde.
Dat was een slecht begin , en een vrij grove behandeling bovendien;
’t werd intusschen spoedig beter. In 1549 deed de kardinaal Karel van
Lotharingen een reis naar Rome. Hij was toen een der invloedrijkste
mannen van Frankrijk en behoorde tot het machtige en rjke huis der
Guises. Te Rome wist Ignatius hem zoozeer te winnen dat
beloofde,
na zijn terugkomst in Frankrijk de orde te zullen beschermen. Hij deed
dit ook trouw en eerlijk ‚ maar natuurlijk niet uit louter vriendschap
voor Ignatius, maar uit zuiver zelfzuchtige beweegredenen. Hij ver
wachtte nl. van de Jesuï'ten krachtige ondersteuning in het doorzetten
van zijn plannen tegen de gehate hugenoten en bedroog zich in die ver
‘ wachting ook niet. — Hij deed derhalve zijn best bij koning Hendrik 11 ten
behoeve der orde en dientengevolge kreeg deze in Januarij 1550 de konink
lijke vergunning, om in haar huis te Parijs een collegium op te rich
ten. Het zou zelfs dezelfde rechten hebben als de overige Jesnîten
colleg)iën in Europa.
e vrome vaders juichten — doch te vroeg. Er ontbrak nog iets, nl.
de toestemming van het parlement, d. w. z. van het
hoogste gerechtshof te Parijs (2). De koning van Frankrjk was ,
zooals men weet, geenszins een zoo onbeperkt heerscher als de
vorsten van Spanje en Portugal. Sedert eeuwen was het een onschend
baar ebruik dat de koninklijke beschikkingen, bevelen en besluiten al
leen an kracht van wet hadden en verbindend waren voor het fransche
volk, wanneer ze door het parlement, als de hoogste rechterlijke ver
gadering, in zijn protocollen ingeschreven of , zooals men ’t noemde,
»geregistreerd” waren. Het parlement verving dus in zekeren zin
onze kamers. Zijn invloed strekte zich trouwens alleen uit over het oude
Frankrijk , d. w. z. dat deel van het fransche rijk, dat van oudsher
tot het gebied der’ fransche kroon behoorde. De overige deelen des lands,
eerst later aan het oude Frankrijk toegevoegd , hadden hun eigen par

lementen (3). Een koninklijk besluit dus, zou het voor gansch Frank
(l) Omstreeks 1250 stichtte Robert, te Sorbcnne in de Champagne geboren , kan
selier van Lodewijk den Heilige , te Parijs een C o l l e giu m
anperum ma
gistrorum studentium in theolo ica facultate,
1‘. een leerschool
voor arme studenten in de theologie. Naar en stichter noemde men deze inrichting
»de Sorbonne.” Daar echter het onderwijs door de professoren in de godge‘
leerdheid van de arijsche academie werd ge even, ging eindelijk deze naam over
op de godgeleerde aculteit van Parijs zelve; se ert de veertiende eeuw werd ze nooit
andere genoemd dan D(16 Scrbonne.
(2) Parlement komt van p arler, spreken. Het duidt oorspronkelijk een openbare
vergadering aan, die over dit of dat beraadslaagt. Later, in de twaalfde eeuw, gaf men
dezen naam aan den franschen rijksraad, uit den hoogsten adel bestaande, en 11og1:;
ter aan de commissie uit dezen rijksraad, die als rechtbank over de Pairs uitspraak
deed. Deze commissie werd allengskens een blijvende rechtbank ‚ een hof dat ter laat
ster instantie uitspraak deed, waarin alleen geëxamineerde rechts eleerden gekozen
mochten worden. Om de onafhankelijkheid er van te handhaven, werd 1468 bepaald, dat
een lid er van zijn plaats alleen ten gevolge van een rechterlijk vonnis kon verliezen.
Zoodoende was het parlement te Parijs, zooals het in de zestiende eeuw bestond, een
zeer belangrijke inrichting, maar zuiver rechterlijk en had met hetgeen men than 9
Parlement noemt, geen overeenkomst.
(3) Zulke parlementen bestonden sedert 1302 te Toulouse, sedert 1451 te Grenoble ,
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rijk geldig zijn, moest door alle parlementen geregistreerd worden. ’t
Kwam intusschen maar zelden voor dat de parlementen in de provincie
met het ‘prarijsche in tegenspraak waren ‚ omdat dit in bijzonder aanzien
stond.
as dit echter het geval, dan vereenigden alle parlementen zich
tot een vergadering, waar dan de meerderheid van stemmen besliste.
Natuurlijk zond dus konin Hendrik II zijn besluit omtrent de
Jesu'iten aan het parlement van arijs en verlangde dat het geregistreerd
werd. Het hooge gerechtshof liet echter de zaak door zijn procureurs
Bri1slart, Marillac en Segnier onderzoeken en dezen verklaarden zon

der omwegen , dat Frankrijk geen nieuwe orde noodig had, vooral geen

zoodanige die door Rome met zoo bijzondere voorrechten was begunstigd,
als ’t gezelschap van Jesus.

»De sollicitanten, (d. i. de Jesuiten,) mo

gen gerust naar de Mooren en Mohamedanen reizen om diete bekeeren;

" in Frankrijk kunnen hen niet ebruiken.”
De trotsche kardinaal van Lot erin en vatte deze weigering op als
een beleedigin en drong op nieuw ster bij den koning aan, om zijn
wil bij het par ement door te zetten. Hij slaagde ook om den loszinnigen
koning zóó te prikkelen dat Hendrik aan ’t parlement beval, oogen
blikkelijk zijn besluit te registreeren. De heeren van ’t parlement echter
toonden onafhankelijk te zijn van koninklijke willekeur. In plaats van
te gehoorzamen,
aven zij alle acten , het verzoekschrift der Jesuîten,

het besluit van
endrik II en de verschillende pauselijke bullen aan
gaande de orde, aan den aartsbisschop van Parijs, alsmede aan de Sor
bonne, ten einde ze te onderzoeken en hun goed-achten er over mede
te deelen.
Eustache dn Bellay, de aartsbisschop, nam ruim den tijd , en
hetzelfde deden , niettegenstaande de koning tot haast aanzette, de god
geleerden der parjsche academie die toen door geen anderen in de

wereld overtroffen werden in geleerdheid, degelijkheid en bekwaamheid.
Eindelijk na twee jaren waren zij gereed en '— waarlijk! — liet oordeel
van beiden kwam vrij wel op hetzelfde neer, ofschoon de aartsbisschop
het zijne veel gematigder had gesteld dan de Sorbonne. De eerstge
noemde verklaarde, dat de voorrechten door de pausen aan de Jesuîten
toegekend, niet alleen streden tegen het ewone recht maar vooral ook
tegen de waardigheid en het aanzien der isschoppen en academies. Hij
besloot met te zeggen: »Het is eerder aan te raden, om voor de solli
citanten huizen te bouwen aan de turksche grenzen, om van daar uit de
heidenen te bekeeren, dan hun te vergunnen zich midden onder de

christenen te vestigen."
De Sorbonne echter — en let wel, dit oordeel werd in de zitting van
één December 1554 éénstemmig uitgebracht — sprak woordelijk het vol
gende uit: »Dit genootschap, dat zich zonder eenig recht den naam
van Jesus aanmatigt, dat zonder onderscheid misdadi ers en eerloozen
als leden opneemt, welks leden in een ding, noc in gebruiken,
noch in hun godsdienstoel'ening, noc in leefwijze of kleeding, zooals
monniken anders toch doen, van de gewone priesters onderscheiden zijn;
dit genootschap, dat in het predik- en leeraars-ambt alsmede ten op
sedert 1462 te Bordeaux, sedert 1476 te Dyon , sedert 1499 te Rouen, sedert 1501 te
Aix , sedert 1553 te Rennes, sedert 1620 te Pan, sedert 1633 te Metz, sedert 1656 te
houai en sedert 1775 te Nancy.
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zichte van de uitdeeling der sacramenten, —in lijnrechte tegenspraak met
de rechten der bisschoppen en der gewone eestelijkheid, gelijk met de
gansche hiërarchische orde en tot groot na eel én van de overige order
én van de vorsten en wereldlijke heeren, alsmede tot verkorting den
academische vrijheden en tot groot bezwaar van het volk —zoo vele en
onderscheiden voorrechten, vrijstellingen en indulgentiën van den
pauselijken stoel verkregen heelt; dit genootschap krenkt de rechten van alle overige monniken, maakt de moeitevolle en vrome
oefening tot’ deugd in de eenzame cel krachteloos, geeft den leden van
andere orden aanleiding hun gelofte te ontheiligen, onttrekt de geloo
vigen aan de gehoorzaamheid en onderwerping die ze aan hun recht
matige zieleherders verschuldigd zijn, verkort geestelijke en wereldlijke
overheden in haar rechten en veroorzaakt in beide standen onrust,

alsmede bij het volk veel ontevredenheid, twisten , scheuringen en een
menigte van andere wanordelijkheden. Ja, wanneer men in één woord
alles wil samenvatten, dan schijnt dit genootschap bestemd te
zijn om het geloof in gevaar te brengen, den kerkelijken
vrede te verstoren, de tucht der monniken te ondermijnen
en in ’t algemeen meer om af te breken dan om op te
bouwen.”
Zoo luidde het beroemde oordeel der Sorbonne, en ten gevolge daar
van weigerde het parlement stellig , aan ’s konings wil te gehoorzamen.
De aartsbisschop ging nog verder en verbood aan de leden der orde
iedere priesterlijke verrichting in zijn bisdom. Nu waren de goede paters
er minder aan toe dan ooit te voren, want de macht van den koning

kon hen niet beschermen tegen ’t bevel van den bisschop. Iedereen
verwachtte dus dat ze voor goed Parijs en Frankrijk zouden verlaten.
Ze deden ’t echter geenszins, maar wisten nog een achterdeurtje te vinden.
Hun huis in de straat St. Jacques te Parijs sloten zij wel is waar —
er bleven maar een paar als huisbewaarders achter — maar trokken
gemeenschappelijk naar de abdij St. Germain des Près in de buurt
van Parijs. Deze was van den aartsbisschop onafhankelijk en nam de
Jesuîten volgaarne op en wees hun een eigen kapel toe, om daar gods
dienstoefening te houden en andere priesterlijke verrichtingen waar te
nemen. Tegelijk kwam er ook op nieuw een gunstbewijs van hun
ouden vriend, Guillaume Du Prat, bisschop van Clermont.
schonk
hun behalve 150000 francs een groote bezitting in het stadje Billon ,
om er een collegium te stichten.
Zoodoende bleven ze in Frankrijk en hadden er zelfs nog een bezit
ting meer. Toch moesten zij zelven erkennen, dat hetgeen ze hier
hadden verkregen tegenover hun vorderingen in de andere romaansche
landen volstrekt niets beteekende. Bovendien , het oordeel dat de Sorbonne

in ’t openbaar omtrent hen had uitgesproken, klonk door gansch Europa
en ’t hieruit voortkomende nadeel was niet te berekenen.
Maar »tijd geeft raad" dachten de Jesuiten. Het is bekend dat
om dien tijd het protestantisme of eigenlijk calvinisme met verbazende
snelheid over Frankrijk zich verspreidde. Indien het nog eenigen tijd
zoo voortging, moesten de Hugenoten — zoo noemde men in Frankrijk
de aanhan ers der hervorming — noodzakelijk de overmacht verkrjgen.
Van dit reigende gevaar der roomsche kerk wisten de paters ten hun
nen behoeve partij te trekken. Overal en in de eerste plaats aan ”t hof,
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zorgden ze door tusschenpersonen de meening te verspreiden, dat om de

gehate ketterij te bestrijden niemand meer geschikt was dan de leden
van ’t gezelsc ap van Jesus. Met het gelukkigste gevolg was hiervoor
bovenal werkzaam pater Pontius Gongordan, die inburgerkleeding overal
rondzwierf. Vele Franschen begonnen dus gunstiger over de orde te
oordeelen en allengskens verdween , bij de pauselijk-gezinden althans, de
slechte indruk dien de uitspraak der Sorbonne teweeggebracht had.
In dit
In 1559kwam
kwam
na er
dennog
doodeen
vanvoor
Hendrikl
hen zijn
nstige
oudste
omstandigheid
zoon Frans 11

aan de re eering. Hij was gehuwd met Maria Stuart en nu werden de
lotharingsc e prinsen van Guise, ooms der koningin, ahnachtig aan ’t hof.
Met den kardinaal van Lotharingen aan ’t hoofd, bewogen ze den zwakken
koning, nieuwe patenten ten gunste der Jesuïten uit te vaardigen,
en drongen nogmaals bij het parlement er op aan, om eindelijk toch de
koninklijke bevelen te registreeren. — ’t Hooge gerechtshof bleef intusschen
Weigemchtig, schoon het zeer goed roomschgezind was en die gezind
heid genoegzaam bewees door tal van bloedvonnissen tegen de kettersche
lmgerloten. En het Parlement moest wel weigerachtig blijven, indien

het de vrjheden der gallicaansche kerk en de onafhankelijkheid der re
geering in alle wereldlijke dingen redden wilde. ’t Was immers bekend
dat de zonen van Loyola de macht van den paus stelden boven de kerk
‘Tergﬂderingen en boven vorsten, koningen en keizers.
Frans 11, die reeds 1560 stierf, verkreeg dus de wettige toelating der

Jesuîten evenmin als Hendrik 11.

’t Scheen ook onder zijn opvolger

Karel IX, voor wien als minderjarige zijn moeder Catharina de
Medicis voorloopig ’t bestuur waarnam, niet beter te zullen elukken.
Wel is waar toonde ze dadelijk een groote ingenomenheid met e vrome
vaders en sommige schrijvers beweren zelfs, dat ze in ’t geheim pater
Guillaume Petit tot biechtvader had gekozen. Wel is waar drong ze
in twee scherpe brieven er bij het parlement op aan , dat het eindelijk
zijn stijfhoofdigheid tegen de orde zou laten varen. Wel is waar schroomde
ze niet openlijk uittespreken, »dat men zich moest haasten , de Jesuî
ten in het koninkrijk op te nemen, want anders konden ze, vertoornd
over ’t lange dralen en den hardnekkigen tegenstand, er wel eens toe
overgaan, Frankrijk, tot groot nadeel van den

odsdienst en ’t algemeene

welzijn, uit eigen beweging weer te verlaten.” et parlement bleef hard
nekkig weigeren. 't Eenige waartoe het zich eindelijk liet bewegen was
de verklaring, dat de kerkvergadering, die de koningin van plan was
te Poissy bijeen te roepen, beslissen zou omtrent het al of niet op
nemen van ’t gezelschap van Jesus.
De genoemde kerkver adering, of beter gezegd, ’t genoemde gods

dienst-gesprek tusschen

u enoten en Catholieken was werkelijk toen

vast bepaald. Men wilde aar een poging wagen, of niet tusschen de
beide godsdienstige partijen, waarin toentertijd Frankrijk verdeeld was,
een minnelijke schikking tot stand kon gebracht worden. Want het
was toen reeds te voorzien dat anders de burgeroorlog noodzakelijk moest
losbarsten. Paus Pius IV trachtte op alle mogelijke wijzen die ver
gadering te voorkomen. De pauselijke stoel was een gezworen vijand
van al zulke pogingen tot verzoening, waardoor meestal, ten gevolge
der scherpe aanvallen van protestantsche zijde , zijn gezag en dat der
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roomsche kerk nadeel leed. 't Baatte hier echter niet. De catholieke
prelaten, zes kardinalen, veertig bisschoppen benevens zes en twintig
doctoren in de godgeleerdheid, voldeden aan de uitnoodiging der koningin
en verschenen, in ’t begin van ’t jaar 156i, te Poissy. Tegelijk kwamen dertien geestelijken der Hugenoten, o. a. de beroemde T eodorus
Beza met den scherpzinnigen Petrus Martyr. Buitendien waren er tal
van voorname wereldlijke heeren, die de zittingen wilden bijwonen.

Onder voorzitting van den kardinaal de 'l‘ournon begon het gesprek.
De roomsche prelaten met den kardinaal Van Lotharingen aan ’t hoofd
deden al het mogelijke, om de kettersche predikanten tot hun inzicht

te bekeeren. Maar — de paus had gelijk gehad , dat wil zeggen, hetgeen
hij vreesde gebeurde; de beide voorgangers der Hugenoten, Beza en

Martyr, wonnen door hun helderheid van gedachten en wegslepende wel
sprekendheid iederen dag meer aanhangers. Indien dus het aanzien van
het catholicisme en inzonderheid van ’t pausdom geen onherstelbare slag
zou ontvangen, moest er spoedig hulp komen. Pius zond derhalve
een afzonderlijken legaat (gezant), Hippolytus prins van Este, kardinaal
van Ferrara, naar Poissy, om voor den roomschen stoel en zijn rechten
op te komen. Tot ondersteuning van den legaat zond hij tevens pater

Laynez, toen generaal der Jesu'iten.

Deze stond bekend als‚de beste

dialecticus (pleitredenaar) van zijn tijd en was, volgens ’s pausen meening
de eenige die in staat was om de geduchte slagen der kettersche kamp
vechters af te weren.

De generaal voldeed ook werkelijk ten volle aan de verwachting die
de paus van hem had. Alleen aan zijn geslepenheid en bespraaktheid
had de catholieke partij het te danken,dat ze niet overwonnen werd, maar
met evenveel schijn van recht als de Hugenoten zich de zege kon toeschrij
ven, toen het gesprek in de herfst werd opgeheven. ’t Was volkomen
onvruchtbaar geweest; geen van beiden had een tittel ofjota toegegeven.
Laynez was nu onder de catholieken te Poissy de held van den
dag; ’t spreekt van zelf dat hij eenig recht had op de dankbaarheid.
Toen hij derhalve bij de vergaderin te Poissy een. door de paters
Brouet en Pontius zorgvuldig bewer t, verzoek van de orde om wet
tig in Frankrijk te worden toegelaten, liet indienen — werd dit verzoek
niet alleen gesteund door den kardinaal van Lotharingen en zijn vrien
den, maar stond de gansche vergadering het toe. De protestanten waren
namelijk reeds vertrokken. Het besluit dienaangaande werd terstond 15 September 1561 uitgevaardigd.
’

Eigenaardig evenwel was het dat ze niet »onvoorwaardelijk" wer
den toegelaten, zooals in Spanje en Portugal.

De hooge fransche gees

telijken maakten vrij wat beperkende bepalingen en voorwaarden , om

de bijzondere rechten der gallicaansche kerk te bewaren. Bovendien wer
den de pauselijke bullen aangaande de Jesu’iten tamelijk besnoeid. »Voor
alle dingen moeten de zonen van Loyola" —‘ zoo luidden de voorwaarden — »den naam Jesuiet of gezelschap van Jesus aﬂeggen, want ze
hebben er niet meer recht op dan ieder ander christen. Voorts moe
ten ze er van afzien, om zich een godsdienstige orde te noe
men, zooals de Benedictijners, de Augustijners, de Dominicaners enz.;
ze hebben louter de rechten van een vereeniging of genootschap, welks
statuten aan de bestaande wetten onderworpen zijn. Voorts moeten ze be

loven, de rechtsspraak der verschillende bisschoppen te erkennen, en aan
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de laatstgenoemden komt het toe, aan een strafwaardig lid van ’t ge
nootschap de gebruikelijke censuren (kerkelijke straffen) op te leggen. In
't algemeen zullen ze noch in geestelijke noch in wereldlijke dingen ooit
iets ondernemen tot nadeel der bisschoppen , abten , pastoors, academies
of geestelijke orden, en de pauselijke bullen die hen hiervan vrijstellen,
hebben geen gezag. Ten slotte zal de tegenwoordige vergunning ter
stond buiten kracht treden, bijaldien ze ooit de gestelde voorwaarden
overtreden of zich door den pauselijken stoel andere privilegiën laten toe
kennen , die met het bovengezegde in tegenspraak zijn. Zoo en niet an
ders moet het verdrag, heden met hen gesloten, verstaan worden."
Uit deze voorwaarden op de toelating der Jesuiten gesteld ziet men,

met welk een wantrouwen zelfs de catholieke fransehe geestelijken de
orde beschouwden. Maar al had men den vromen vaders van ’t gezel
schap van Jesus nog zwaardere lasten opgelegd, ze zouden ze op zich
genomen hebben. ’t Was er hun voorloopig slechts om te doen, vasten
voet in Frankrjk te krijgen en de noodige macht te winnen. Had men
dat eenmaal bereikt dan was niets gemakkelijker dan ’t verdrag te bre
ken en aan de voorwaarden zich niet meer te storen. Waarvoor zijn er
andere valsche eeden, als men ze niet zweert?

Dat men hen niet ten onrechte van. zulke voornemens beschuldigt,
bleek reeds korten tijd later. Nauwelijks hadden de vrome paters het
besluit van hun wettige toelating in den zak, of ze haalden hun huis te
Parijs onder den voet, om er een nieuw prachtig collegium voor in de
plaats te bouwen , en pas was dit paleis gereed of ze zetten aan den
gevel er van met groote letters: collegium van ’t genootschap
van den naam van Jesus.

Dat deden ze, schoon ze eerst twee

jaar geleden van dezen naam in Frankrijk plechtig afstand hadden moe
ten doen. En daarbij bleef het niet. Integendeel, ze haastten zich om
in alle goed-catholieke steden des lands insgelijks collegiën op te rich
ten, zooals te Avignon, Rhodes, Morioc, Bordeaux, Lyon, Rouen,
Marseille, Clermont, de la Flêche, Rennes, Moulins enz. enz. Voor al
deze scholen verlangden ze dezelfde rechten en gunsten die de academies
hadden. Ze wilden m. a. w. even goed de macht hebben, om iemand
magister in de wijsbegeerte en doctor in de godgeleerdheid te maken
als de Sorbonne te Parijs. En daar men
hen »voor niet” studeerde,
hoopten ze zooveel studenten te krijgen, dat ze binnen kort gansch
Frankrijk met priesters van hun maaksel en hun denkwijze konden voor
zien.
Tegen zulke aanmatiging kwam de universiteit van Parijs met alle
kracht op, gesteund door den aartsbisschop van Parijs, de schepenen en

burgemeesters der stad, den kardinaal van Chatillon als curator der Sor
bonne, de ezamenlijke monniks-orden en alle gewone priesters. Toch
bleven de esuïten, door het hof en vooral door de Guises gesteund,
in hun eischen volharden. Ze brachten hun zaak voor het parlement, en
nu ontstond er een proces, dat meer dan 200 jaar geduurd heeft zonder
ooit volledig beslist te zijn. Een proces tevens, waardoor hun eigen
aanzien meer en meer ondermijnd werd, daar de advocaten der Sor
bonne hun de bitterste verwijten ongezouten in ’t aangezicht zeiden.
Maar. wat hinderde dat den strijders voor den naam van Jesus? Ze
wonnen bij het proces al aanstonds dit, dat de regentes, op aandrang
der Guises, hun vergunning gaf, voorloopig tot de wettelijke beslis
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sing der zaak hun scholen te openen. Dat was een voordeeltje waarvoor
men zich al wat smaadredenen kon getroosten.
Nu stond aan de spoedige uitbreiding der orde in Frankrijk nog
maar een voornaam beletsel in den weg. En dat was, dat bijna de helft der
Franschen protestantsch was. De vrome vaders gebruikten dus natuurlijk
al hun invloed, om de catholieken van Frankrijk tot den strijd tegen
de ketters op te zetten. Immers alleen wanneer die gruwel uitgeroeid
was, konden ze machtig worden. Daarmeê willen
geenszins bewe
ren dat de oorzaak der burgeroorlogen, die toen in Frankrijk begon
nen, alleen gezocht moet worden in het wroeten van 't gezelschap van
Jesus. Zulk een beweren zou bezijden de waarheid zijn. Maar dit be
doelen wij, dat die oorlogen nooit zoo langdurig en nooit zoo wreedaardig geweest zouden zijn als er geen Jesuiten in Frankrijk waren ge
weest. — Soms toch namen de vrome vaders zelf deel aan den strijd,

bijv. bij de belegering van Poitiers, waar pater Lelio Sanquini, la
ter tot martelaar verheven, de pauselijke hulptroepen aanvoerde. In den
slag bij Jarnac had pater Auguier de eer. om den hertog van Anjou het
harnas en de laarzen aan te trekken! In den verfoeilijken Bartholomeus
nacht (bloed-bruiloft, 24 Aug. 1572) was hun collegium te Parijs een
der voornaamste bergplaatsen voor die moordenaarsbenden, die tegen de
arme Hugenoten werden losgelaten! In een andere van hun bezittingen
te Parijs, in hun professen-huis, vond de aanvoerder dier benden, Henri,

hertog van Guise, na den moordaanslag op den admiraal Coligny, dus
eenige dagen voor dien bloed‘nacht, een veilig toevluchtsoord.
Hoeveel moeite evenwel de Jesuïten deden, om den grooten strijd
tusschen Catholieken en Hugenoten nooit te laten stilstaan en er een ver
delgingsoorlog van te maken, zij slaagden hierin niet, zoolang Karel IX
en zijn moeder Catharina regeerden. Hun wereldlijke heerschappij lag
aan beiden veel te na aan ’t harte, dan dat zij ernstig van plan zouden
zijn, om de helft hunner onderdanen ter wille des geloofs op te
offferen. De oorlog tegen de Hugenoten werd dus wel vier- of vijfmaal
begonnen , maar telkens werd ook weêr vrede gesloten, zonder dat men
veel op de ketters gewonnen had.
Dit scheen anders te zullen worden onder Hendrik III (1574—89),
den broeder en opvolger van Karel IX. Deze door wellust geheel ontze
nuwde vorst was reeds als kroonprins ertoe gebracht, een lid der orde,
Edmund Auger, tot biechtvader te nemen. En wat invloed zoo iemand

in staat is uit te oefenen, is ons uit de geschiedenis van Portugal ge’
bleken. Ongelukkig voor hen was de zwakke Hendrik reeds lang ge
woon, den wil van zijn eer- en heerschzuchtige moederinalles te volgen,

en deze gewoonte bleef hij ook als koning aanhouden. Wel is waar kwam
het op nieuw door toedoen der Guises en der Jesuïten tot den oorlog met
de Hugenoten, en ditmaal was de strijd bloedig en zwaar. Toen echter
de protestanten, aan wier hoofd Hendrik van Navarre en de groote
(Jondé stonden, in den loop van 1575 en 1576 de ééne stad na de
andere veroverden, sloot het hof, den 8st<111 Mei van ’t laatstgenoemde
jaar, nogmaals vrede met hen. Hun werd behalve een menigte van
vrijplaatsen volledige godsdienstvrijheid toegestaan.
Men begrijpe — godsdienstvrijheid! godsdienstvrijheid aan ketters,
vergund door een catholieken koning, en dat nog wel in een land dat de
orde zich tot zetel van haar heerschappij had gekozen! Dit mocht in
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geen geval geduld worden; maar al gelukte het, den koning weêr tot
een nieuwen oorlog tegen de Hugenoten aan te hitsen, was dit wel
afdoende? De laatste gebeurtenissen hadden immers bewezen, dat het
huis Valois — zoo heette de regeerende koningsstam — nooit tot een
verdelgingsoorlog tegen de ketters te bewegen zou zijn. Men kon dus
met zekerheid voorspellen dat een nieuwe oorlog weêr met een on
voldoenden vrede zou eindigen. Bovendien, wat zou er gebeuren, als
Hendrik III, zooals waarschijnlijk was, zonder mannelijke erfgenamen
stierf en de naaste bloedverwant, Hendrik van Navarre, op den troon

kwam?
Waarlijk, tegen zulke gevaren was maar één afdoend redmiddel,
dat men nl. het denkbeeld van de wereldmonarchie ook hier in toepas
sing bracht en aan Philips 11 van Spanje met de kroon van Portugal
ook die van Frankrjk op ‘t hoofd zette. Bracht men het zoo ver, dan
kon men er zeker van zijn, dat van catholieke zijde het zwaard niet
eer in de schede zou keeren, voordat alle ketters binnen de fransche

grenzen uitgeroeid waren.

De Jesuïten zwoeren dus om dit plan ten

koste van alles door te zetten.

Ze wachtten zich intusschen wel, ten

einde den volkstrots der Franschen niet te kwetsen, om open met hun
bedoelingen voor den dag te komen; ze gaven veeleer aan het kind een
anderen naam; n1. dien van de heilige ligue (verbond) van alle
catholieken tegen de ketterij der Hugenoten.
Tot hoofden van deze ligue hadden de Jesuïten den paus, den koning
van Spanje en de Guises bestemd, en ’t viel hun niet moeielijk, dezen
voor de zaak te winnen. Den paus — omdat
het grootste belang
er bij had, dat de ketterij vernietigd werd; den koning van Spanje —
omdat
er de kroon van een machtig rijk bij kon winnen; de Guises
— omdat zij onder Filips 11, die in het verwijderde Madrid zetelde,
het wezenlijk gezag over Frankrijk zouden uitoefenen. Maar daarmeê
was nog lang niet genoeg edaan. Men moest ook, zou het plan kans
van slagen hebben, het cat olieke volk, den catholieken adel, de kleine

catholieke vorsten er voor winnen. ’t Schoen boven menschenkrachten
te gaan, zulk een doel te bereiken; toch ondernamen de Jesuïten het,
en volvoerden het ook werkelijk.
In

werd de ligue of het verbond tusschen den paus, den

spaanschen koning en de Guises gesloten, dat ten doel had het wettige
fransche koningshuis van den troon te stooten. Van toen af trokken
de Jesuiten gansch Frankrijk als zendelingen door en stichtten overal
onder het volk »associaties (vereenigingen) tot verdediging des geloofs.”
Het voornaamste beginsel dezer associaties leert men kennen wanneer
men verneemt, dat ieder die tot de vereeniging toetrad , bij eede moest
beloven, den koning van Navarre, den wettigen opvolger van Hendrik III,
nooit of ‘nimmer als koning te erkennen. Buitendien werd in de ver
gadering der verbondenen — die bijeenkomsten hadden in de steden
waar de Jesuíten collegiën of professen-huizen bezaten, steeds bij hen
plaats en elders in afgelegene localen—bovenal de grondstelling gepredikt
dat een goed catholiek het geloof zou benadeelen wanneer hij ooit
de voornemens van ’t spaansche hof of den pauselijkenstoel dwars
boomde. Die vereenigingen waren dus niets dan samenzweringen tegen
het regeerende koningshuis en zijn erfgenaam, het huis van Bourbon.
Niet minder ijverig werkten de Jesu'íten op den catholieken adel en
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de kleine catholieke hoven. Overal hadden ze hun zendelingen, die zich
als de meest geslepen diplomaten van hun taak wisten te kwijten. Onder
dezen wordt inzonderheid geroemd pater Hendrik Sammier, een man,
wien geen waagstuk te gevaarlijk was en die een heel eigenaardige gave
bezat om in allerlei rollen op te treden. Nu eens trad hij op als sol
daat, dan als priester, dan weer als eenvoudig reiziger; met kaarten,
wijn en vrouwen was hij even goed bekend als met zijn gebeden-boek.
Daarbij verloor hij echter zijn opdracht: leden voor de ligue te winnen,
nooit uit het oog. Hij was in Duitschland, Spanje, Italië en Frankrijk
— tusschen deze landen reisde hij telkens heen en weer — met zooveel

slimheid en zoo gunstig gevolg werkzaam, dat men hem niet anders
noemde dan den »directeur van de ligue”.
Een even belangrijke rol speelde pater Claudius Matthieu, die onder

Hendrik 1II de briefwisseling van de Guises met den heiligen vader
bezorgde en daardoor bestendig op weg was tusschen Parjs en Rome
en tusschen Rome en Parijs. Hij werd daarom de »koerier van de ligue”

genoemd. Door hem werd de paus in 1585 bewogen, de beruchte bul
van excommunicatie tegen Hendrik van Navarre en den prins van

Condé te slingeren. — Een beroemd zendeling in de zaken der ligue
was voorts pater Odon Pigenat, een man van woeste welsprekendheid
(»de trompetter van de ligue”); verder verdienen nog genoemd te wor
den de paters Commolet, Mandoza, Aquillon en Feria, die allen belang

rijke diensten aan de ligue bewezen.
In ’t kort, de Jesu'iten waren de ziel dezer samenzwering en alleen
door hun toedoen verkreeg ze die beteekenis en sterkte, waarvoor ze in
de fransche geschiedenis bekend staat. Er ontbrak slechts weinig aan
of ze had gezegepraald , en dan hadden de paters Frankrijk evengoed
onder den duim gehad als Spanje en Portugal. Ze jubelden reeds in
’t vooruitzicht en strekten reeds de handen uit om den buit te grijpen ,
toen één overhaaste daad hun niet slechts alle behaalde voordeelen weer

ontrukte, maar ook bijna gansch Frankrijk voor altijd voor hen geslo
ten had.

De geschiedenis hiervan echter behoort‘ niet hier ter plaatse;

in ’t zesde boek zullen wij haar ter sprake brengen.
V.
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MACHT

DER JESUÏTEN 1N DUITSCHLAND
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In de vier vorige afdeelingen hebben wij gezien, welk een onge

looﬂijken invloed de orde bij de romaansch-sprekende volkeren wist te
verwerven. Dit viel hun misschien juist wegens 't karakter dier volken
betrekkelijk licht. Veel zwaarder taak moest het aan de zonen van Loyola schijnen om zich te vestigen in ’t land der Duitschers, of zooals
men toen zei, »in ’t heilige romeinsche rjk der duitsche natie”. Maar
— wat hadden ze gewonnen , indien ze niet ook dit grootste en mach

tigste rijk van Europa wonnen? Wat baatte hun de macht in Italië,
Spanje, Portugal en zelfs Frankrijk, indien die groote staat hun niet
onderworpen was, van waar uit het kettersche lutherdom als een ge
zwollen stroom zich over de naburige landen en volken uitstortte?
In Duitschland zag het er tijdens de stichting der orde en korten
tijd daarna verschrikkelijk uit — verschrikkelijk nl. in de oogen der

aanhangers van Rome en der catholieke priesterheerschappij.

De meeste
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staten waren er geheel en al van ‘t pausdom afgevallen; in de anderen,
waar het catholicisme nog bestond , kon men op één roomsche stellig
twintig, zoo niet dertig, ketters rekenen.

De kloosters stonden verla

ten, omdat monniken en nonnen de voorwerpen waren van den alge
meenen spot. Daar men over de gewone catholieke priesters weinig
betere gedachten had, viel het den evangelischen predikers gemakkelijk,
verreweg de grootste helft van alle kerken in bezit te nemen. De schaar
der trouw geblevenen nam telken jare af en het was te voorzien, indien
er geen krachtig redmiddel werd gevonden , dat binnen kort gansch

Duitschland voor den pauselijken stoel onherstelbaar verloren zou zijn.
Was dit al wanhopig genoeg, meer reden tot bezorgdheid lag nog
in de verhoudin van verdraagzaamheid, ja zelfs van vriendschap en
liefde, die tussc en de protestanten en catholieken was begonnen te
ontstaan. Na de eerste opgewondenheid door de leer van Luther teweeg
ebracht, en inzonderheid na het sluiten van den Augsburger gods
dienstvrede (1555), begonnen de golven van den haat eenigszins tot
bedaren te komen. Nu het aanhitsen en stoken ophield, hield ook de
felle verbittering tusschen de verschillende geloofsrichtingen op. Beide
deelen leerden elkaar verdragen en woonden naast en door elkaar, zon
der elkaar te beschimpen of te heoorlogen.
»De eene partij” — schrijft in 1564 de venetiaansche gezant te
Weenen aan den senaat van zijn vaderstad — »is er zoo volkomen meê
tevreden om de andere te verdragen , dat er in plaatsen met gemengde
bevolking weinig op gelet wordt, of men catholiek of protestantsch
is. Maar niet alleen vele plaatsen, ook de huisgezinnen zijn evenzoo
emengd; er zijn huizen , waar de kinderen tot het ééne en de ouders tot

et andere , waar broeders tot een verschillend kerkgenootschap behooren.
Zelfs trouwen catholieken en protestanten onder elkaar, en niemand let
er op of neemt er aanstoot aan.”
Van dien aard waren de toestanden in gansch Duitschland; zelfs
de streken die onder abten of bisschoppen stonden. maakten daarop

geen uitzondering

Het beste bewijs hiervoor is, dat nog in 1580,

toen die zegenrjke verdraagzaamheid reeds begon te verdwijnen, de
streng catholieke Willem V van Beieren in een rondgaanden brief aan
de bisschoppen van zijn hertogdom verweet, dat ze gemengde huwelij
ken zonder eenige bedenking lieten inzegenen. En nog verder ging de
verdraagzaamheid. Vele der catholieke kerkvorsten in Duitschland kozen
zelfs mannen van den protestantschen godsdienst als raadslieden, rechters,
slotvoogden of voor andere ambten, zonder dat dit
iemand ergernis
verwekte (1). Ja, ze lieten zich daarvan niet eens terughouden door eenige
bestrafﬁng of berisping van wege den apostolischen stoel, zooals o. a.
blijkt uit het voorbeeld van den bisschop Johann Georg van Bamberg.
Deze benoemde in 1577 den lutheraan Johann Friedrich von Hoffmann
tot zijn rentmeester over de bezittingen van ’t bisdom in Karinthie en
hield hem tot zijn dood, in 1587 , niettegenstaande paus Gregorius XIII
in een eigenhandig schrijven opheffing van dezen gruwel dringend eischte.

Zoo iets ging toch waarlijk al te ver, en dat over dergelijke dingen
de verbittering en de woede te Rome ten top stegen, zal niemand ver
wonderen.
pauselijke besluiten dienaangaande ‚ die in de archieven der bisdommen
worden bewaard, zjn thans no aanwezig en daaruit blijkt, dat dergelijke benoemin

gen geenszins tot de zeldzaumhe en behoorden (zie D a 1 h a in, Concilia Salisburgensia.)
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Maar waar was redding? Alle geneesmiddelen die men tot hiertoe
had gebezigd , hadden niet geholpen, integendeel de groote kwaal nog
verergerd. ’t Was zoover gekomen, dat van het gansche volk slechts een
gering deel, van alle wereldlijke vorsten alleen de hertog van Beieren en
de opperheer der oostenrijksche landen trouw gebleven waren aan Rome.
Gelukkig voor Rome , dat de orde der Jesuïten was opgericht. Die
orde had immers »strijd tegen de ketters” op haar banier geschre
ven! Die kampvechters voor Christus hadden gezworen, niet te zullen
rusten voordat ze al de afvalligen weer voor den paus gewonnen had
denl En ze hadden reeds bewezen van plan en in staat te zijn hun eed
gestand te doen. Ja, alleen die mannen, die de woorden van Jesus: »ik
ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard”in hun geest
opvatten , die alleen waren in staat de monsters, »die den wijnberg ver
woestten," uit te roeien.

De paus aarzelde dan ook geen oogenblik hun deze zware taak toe te
vertrouwen en even volijverig verklaarden zij zich bereid, haar te aan
vaarden.

Ze wisten trouwens wel wat ze deden; ze wisten dat indien

ze het geluk hadden aan den eisch van Rome te voldoen, de volle
stroom van gunstbewijzen op hen zou neerdalen; ze wisten dat ze het
gansche terrein, dat ze schijnbaar voor den paus wonnen, eigenlijk
voor zich zelven wonnen, en dat eerst door de bekeering van ’t afval
lige Germanje hun macht zich over de gansche wereld zou uitstrekken.
Vastberaden legden ze dus de gelofte af, als strijders voor ’t catholi
cisme op te rukken. Hoe ze deze gelofte vervulden, zullen wij thans nagaan.
De eerste Jesuîten met wier tegenwoordigheid Duitschland geze
gend werd, waren de drie paters Le-Fevre of Faber, Le-Jay en Boba
dille. Ze werden nog door Ignatius zelf uitgezonden, en wel Faber
reeds in ’t najaar van 1540, de andere beiden een jaar later. In ’t al
gemeen was hun opdracht, de duitsche toestanden te peilen en de ge
moedsgesteldheid des volks te leeren kennen. Meer bijzonder moesten
ze zorgen, vrienden en beschermers tewinnen onder de catholieke grooten
en vorsten en hen zóó gunstig voor de orde te stemmen dat ze haar in
hun landen toelieten. Alle drie deden wat hun bevolen was, ieder na-‘
tuurlijk op zijne wijze, en ’t gelukte hun een zaad uittestrooien dat bin
nen kort tot een reusachtigen boom opgroeide.
Faber ging naar den Rijn , d. w. z. naar Maints en Keulen, de ze
tels der beide grootste , machtigste en aanzienlijkste kerkvorsten van
Duitschland.
hoopte hen te bewegen om Jesuiten-collegiën in hun
landen op te richten. Ofschoon hij dit al niet bereikte, maakte hij daar
ente en een verovering die vrj wat meer waarde had. Ze bestond hierin
dat
den candidaat in de godgeleerdheid, Petrus Canisius, toen drie
en twintig jaar oud , te _lîlijme en in Gelderland geboren, voor de orde
won (1543). Dit was een bnîerekenbare aanwinst, omdat Canisius in
derdaad buitengewone gaven bezat en, behalve een veel omvattende ge
leerdheid , een welsprekendheid zooals maar zelden voorkomt. Natuur
trad Canisius niet in de orde om zijn tijd aan boetedoeningen te
verspillen, maar omdat hij dadelijk inzag, welke onmetelijke loopbaan
’t genootschap bood aan zijn eerzucht, en hij naar niets meer verlangde
dan een groote rol in de wereld te spelen. Het laatste viel hem dan ook in
ruime mate te beurt, zooals we zien zullen. Geen lid der orde heeft vroe

ger of later — in Duitschland althans — meer tot stand gebracht dan
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Bobadilla trad het eerst op te Regensburg, waar juist een gods
dienstgesprek tusschen protestantsche en catholieke godgeleerden gehou
den werd. In een zijner redevoeringen liet hij zich echter zoo scherp
tegen het protestantisme uit, dat het woedende volk hem bijna in den
Donau had geworpen en hij hals over kop ’s nachts moest vluchten.
Veel beter had hij het te Munchen, waarheen
thans zijn schre
den richtte. Hij won door zijn onderwijs een menigte van leerlingen
en wist eenige jaren later zoozeer de vriendschap van den hertog Wil
lem IV te winnen, dat deze niets ondernam zonder hem te raadplegen.
’t Viel hem dus niet moeilijk den vorst tegen het zoogenoemde »Interim”
(voorloopige overeenkomst tusschen Roomschen en Protestanten), dat
keizer Karel V in gansch Duitschland wilde invoeren, zoodanig op te
zetten, dat het in Beieren niet afgekondigd werd. Hij was bij deze ge
legenheid onvoorzichtig genoeg, zich beleedigende uitdrukkingen tegen
den keizer te laten ontvallen. Hiervan in kennis gesteld maakte KarelV
korte metten met hem en verbande hem uit het duitsehe rjk.

Lejay, de meest geslepene van de drie genoemde Jesuiten, vestigde
zich in de hoofdstad der oostenrijksche landen en slaagde er in, door
zijn voortreffelijke preeken de inwoners van WVeenen voor zich in te ne
men.

Zelfs de broeder van Karel V, de duitsche koning Ferdinand I,

werd geheel door hem gewonnen. Hij bewees den pater niet alleen al
lerlei gunsten, maar wilde hem ook, in 1545, volstrekt tot bisschop van
Triëst verheffen, wat Loyola echter — zooals in ’t eerste boek is ver
meld — om goede redenen verhinderde. Lejay bleef dus te Weenen en
trachtte den koning te bewegen, om hier een collegium op te richten.
Want nog had de orde in gansch Duitschland geen vasten zetel, en men
mocht verwachten, dat wanneer de keizerlijke stad voorging, andere
steden zouden volgen.
Maar niettegenstaande de gunst, die Lejay aan 't hof genoot,
bleef de vervulling van zijn wensch lang achterwege, schoon hij door
zijn vertrouwden vriend, Urbanus Textor, biechtvader en hofprediker
van Ferdinand, ijverig ondersteund werd. Eerst in 1551 gaf de koning
den onvermoeiden vrager een verlaten klooster, dat gedurende het beleg
van Weenen door de Turken bijkans geheel tot een puinhoop was ge
schoten. — Innig verheugd, liet Lejay aan zijn nieuwe bezitting het
noodigste herstellen en verzocht terstond van Loyola uit Rome eenige
Jesuîten om het onderwijs te kunnen beginnen. De generaal voldeed
hieraan natuurlijk gaarne en zond elf uitstekend geoefende paters. Lejay
zelf werd tot »eersten rector der eerste JesuÎten-oolonie op duitschen bo
dem” aangesteld.
Dit was de bescheiden aanvang van de werkzaamheid der Jesuiten
in Duitschland. Nu echter de eerste stap gedaan was, ging het met
reuzenschreden verder , vooral sedert de orde door de bekwaamheid van

pater Laynez, Salmeron en Couvillon op de kerkvergadering te Trente(l)
(1) De pauselijke stoel te Rome, ten wiens behoeveede enoemde paters_»als theologen van den paus" naar Trente gingen, bezat onder allen, aar tegenwoordig, niemand
die zijn rechten — onverschillig o ’i: werkelijke of aan ematrgde waren _— met meer
ijver en kunde verdedigde dan Laynez en zijn beide elpers. Deze drie betoonden
zich ook de meest besliste vijanden van kerkelijke hervormmgen, en zelfs de verbete
ringen die algemeen als heilzaam waren erkend, bestreden ze met een stoutmoedrg
heid, die aan dweepzucht grensde. —Meer hierover vmdt men in Wessenberg, D1e
groszen kirehenversammlungen des 15. u. 16. Jahrh. in Bezug aufKnchenverbeeserung.
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een wijdklinkenden roem had verworven. Juist Oostenrijk bleek vooral
een vruchtbare akker te zijn. Toen Lejay reeds een jaar na de oprich
ting van ’t eerste collegium gestorven was, werd Canisius tot zijn opvol
ger gekozen. Deze slimme Jesuîet wist het vertrouwen van koning Fer
dinand in zulke mate te verwerven dat hij, in kerkelijke en godsdien
stige dingen ten minste, de hoofdpersoon aan het hof werd. Zelfs wilde
de koning hem tot bisschop van Weenen laten benoemen en het kostte
vrij wat moeite, om dit Ferdinand uit ’t hoofd te praten.
Moest Canisius in dit punt, op bevel van zijn generaal, de rol
spelen van den ootmoedige en bescheidene, te vrijmoediger tastte hij toe,
waar iets voor de orde was te krijgen. Hij wist o. a. te bewerken,
dat Ferdinand in Mei 1554 een schoon en groot klooster , dat vroe
ger aan de Carmelieten had behoord , aan de orde schonk om er hun
collegium in te vestigen. Twee maanden later kreeg hij een ander groot
gebouw om er een leeken-klooster op te richten , en op dezelfde wijze
verrezen vier jaar later een kweekschool voor arme godgeleerden, alsook
een opvoedingsgesticht voor adellijke jongelieden.
Trouwens niet ‘enkel in zijn hoofdstad bezorgde de rechtzinnige
koning Ferdinand aan de zonen van Loyola mooie bezittingen, maar
ookin andere deelen van zijnlanden. Zijn openlijk erkend beginsel daarbij
was »paal en perk te stellen aan de al verder doordringende Hervorming."
Sommigen van deze inrichtingen waren grootsch en belangrijk; inzon
derheid werden de huizen der Jesu'íten te Insbruck in Tyrol, te Tyrnau
‘ in Hongarje en te Praag in Boheme met rijke inkomsten bedacht. Zelfs
werd het laatgenoemde collegium reeds in 1562, toen het pas zeven jaar
had bestaan , tot een volslagen academie voor de godgeleerde en wijs
geerige wetenschappen verheven, zoodat het in staat was met de oude
hoogberoemde universiteit van Praag te wedijveren.
In Beieren had Bobadilla reeds vóór 1548 van hertog Willem W
de toezegging gekregen, dat er een collegium voor de orde gebouwd zou
worden. Door zijn verbannin bleef die belofte echter, zoolang Wil
lem IV leefde, onvervuld. Op \Ë’illem volgde Albrecht V, die inden be
ginne zeer verdraagzaam was en er allerminst aan dacht, de Jesuîten in
zijn land te halen. Die verdraagzaamheid viel echter niet in den smaak

der Jesu'iten; onderdehand brachten ze dus het gerucht in omloop, dat
hij in ’t geheim de ketters begunstigde en zelf ketterschgezind was.
Niets was meer bezijden de waarheid, maar wat kon dat schelen, wan

neer men door de leugen maar zijn doel bereikte? En ditmaal kwam
hun berekening goed uit.
De hertog werd woedend toen men hem meedeelde, in welke ver
denking hij bij zijne rechtgeloovige onderdanen stond. En van die woede
trokken ze partij. Canisius kwam opzettelijk, het was in 1555, met vele
aanbevelingen van koning Ferdinand, van Weenen naar Munchen. Hij
bracht den hertog aan ’t verstand dat hij de verdenking het best zou
logenstraﬁ‘en door openlijk als beschermer op te treden van de orde, die
immers door den paus en alle goede roomschen zoo eervol werd bejeend.

De hertog liet zich overreden en verbond zich, in een verdrag,

den 7den December 1555 met Canisius gesloten, om ten behoeve der
orde een grootsch collegium met rijke bezittingen er bij te Ingolstadt
te bouwen. Hij vervulde zijn belofte ook in alle opzichten en maakte zulk
een haast met bouwen, dat de inrichting reeds het volgende jaar, met

v-_I
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tien jesuîtische leeraars uit Rome, kon geopend worden.— Daarmeê was
evenwel de onvemadelijke Canisius niet voldaan; hij wenschte vooral
een vaste woonplaats voor de orde in de hoofdstad van Beieren zelf. Hij
hield niet op voordat Albrecht V te Munchen (1559) dat prachtige colle

gium stichtte , waarvan de bouworde nog thans door alle deskundigen
wordt bewonderd. Toen eerst, na dat alles bereikt te hebben, keerde pa
ter‘ Canisius naar Weenen terug. Met toestemming van den generaal
had hij te Munchen zijn stiefbroeder Theodorus Canisius tot rector be
noemd. Hij zelf bleef voortaan te Weenen werkzaam als »eerste pro
vinciaal van de boven-duitsche Jesuîten-provincie” waartoe Oostenrijk,
Zwaben en Beieren gerekend werden.
Sedert dien tijd werden er allerwege in Duitschland en vooral in de
landen van die duitsche kerkvorsten, waar de meerderheid der inwo

ners protestantsch was geworden, voortdurend nieuwe collegiën opge
richt. De rondtrekkende zendelingen der Jesuîten brachten meer an
een dezer kerkvorsten tot de overtuiging, dat hun heerschappij, of al
thans het duurzame bezit er van, vrij wankel stond, zoolang hun
onderdanen in geestelijke dingen onafhankelijk van hen waren. Even
oed — luidde hun redeueering — als ze zich in dit opzicht onafhankelijk
adden gemaakt, kon het hun ook eens in ’t hoofd komen, om in
staatkundig opzicht zich aan hun scepter te onttrekken, waarbij ze op
de bescherming der naastwonende protestantsche vorsten konden reke- ‚
nen. Het eenige middel was om weer alle onderdanen tot het catholi
cisme terug te brengen , en — hiertoe waren de leden hunner orde het

meest geschikt, wier taak immers was ketters tot het geloof te bekeeren.
Dergelijke overdenkingen brachten menig kerkvorst er toe hun hulp
in te roepen. Een der eersten deed dit de kardinaal-bisschop van Angs
burg, Otto Truchsesz von Waldburg. Hij richtte den zonen van Loyola
een collegium op te Dillingen (1563) en gaf hun tevens de leiding over
van de hoogeschool die hij veertien jaar geleden aldaar gesticht had.
Moeilijker viel het hem, hun de poorten van Augsburg zelf te openen,
want én de stedelijke overheid én zijn eigen kanunniken weigerden
standvastig de Jesuîten op te nemen. Eerst in 1579—bisschop Otto was
jaren lang overleden — slaagden ze er in, ook hier een collegium te stichten ,
schoon onder beperkende voorwaarden. De bekende Fuggers, even rijk
als streng-catholiek, zorgden dat het ruim met goederen bedeeld werd.
Andere neêrzettingen der Jesuîten verrezen te Wurzburg in 1564; vier
jaren later te Maints en Aschaffenburg. In 1570 kwam een collegium
te Trier, in 1573 te Fulda, en in 1587 te Heiligenstadt, te Keulen, te
Koblenz ente Spiers. Ik noem voorts nog de collegiën, seminariën en re
sidentiën te Regensburg (1589) te Munster (1589) te Hildesheim (1596), die
alle drie door leden van het beiersche hertogs-huis, jongere zonen die
bisschoppen waren, in ’t leven werden geroepen.
zien derhalve dat de Jesuîten binnen korte ‘aren tamelijk voor
uit kwamen, schoon niet zoo vlug als in Spanje en ortugal. Ook won
nen ze hun nieuw gebied geenszins zonder strijd, want meestal’legden
de stadsoverheden, en dikwijls ook de gewone geestelijkheid allerlei hinder
palen aan hun neêrzetting in den weg; soms riep men zelfs de hulp in
van den keizer, als den hoogsten rechter in Duitschland. Kwam het echter
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zoo ver, dan konden de Jesuiten, ten minste zoo lang Ferdinand I re
geerde, steeds op een gunstige beslissing rekenen, en zelfs zijn zoon en
opvolger, Maximiliaan II (1564—76), werkte hun juist niet tegen. Deze
vorst huldigde meer dan eenig Habsburger het beginsel van verdraag
zaamheid. Stond hij derhalve aan zijn protestantsche onderdanen volko
men vrije godsdienstoefening toe, hij dacht er om dezelfde reden volstrekt
niet aan, om het bestaan der orde te belemmeren.

Hij wilde te en elk

en iedereen even rechtvaardig zijn. Toen de oostenrijksche sten en, —
die meersndeels protestantsch waren — in 1566 de volledige uitzetting
der Jesuîten uit het aartshertogdom verlangden, antwoordde hij: »dat
zijn zaken van den paus; mij komt het toe, de Turken, niet echter de
zonen van Loyola te verjagen."
Was nu zelfs zijn regeering voor de orde niet bepaald ongunstig ,
hoe veel te minder was dit het geval met de regeering van zijn opvol
ger Rudolph II (1576—4612). Deze was volgens den uitdrukkelijken
wensch van zijn aanzienlijken bloedverwant I“ilips II , van zijn twaalfde
tot zijn twintigste jaar te Madrid opgevoed. Men kan dus begrijpen hoe
de aan ’t spaansche hof oppermachtige Jesuiten den jongen prins be
werkten, die van nature reeds verlegen ‚ zwak en onzelfstandig was.
Ze kregen hem geheel in hun macht —- en gelijk ze hem in zijn jeugd
leidden , bleven ze het doen in zijn mannelijken leeftijd. Zoolang hij regeerde liep hij aan hun leiband. Zoo schonk hij hun in 1580 het St.
Anna-klooster te Weenen met al de rijke bezittingen, die het had. In
1581 gaf
aan het Jesuîten collegium te Olmütz groote voorrechten
en hielp hun krachtdadig om te Brunn in Moravie een nieuwe neêrzet
ting te vestigen. Evenzoo ondersteunde hij de pogingen der orde , om
te Glatz in Silezie , en te Thurocz in Hongarije vasten voet te winnen
en verklaarde alle klachten ongeldig , dienaangaande door de staten van
Silezie en Hongarije ingebracht. De Jesuîten maakten er daarente en ook
hun hoogen beschermer geen verwijt van , als hij al te teedere etrek
kingen onderhield met allerlei dames aan ’t hof en zelfs van de straat,
die genade vonden in zijn oogen.
Maar door collegiën te stichten en zich te vestigen in de heel of
half roomsche streken van Duitschland werd het groote doel, dat de
Jesuïten beoogden , nog lang niet bereikt. Ten spijt van hun collegiën
bleven de Duitschers voor de grootste helft protestantsch; zoolang dit
het geval was, kon van een eigenlijke macht van ’t genootschap in ’t
duitsche rijk geen sprake zijn. »Bekeeringen in ’t groot" moesten dus
plaats vinden, indien iets van belang tot stand gebracht zou worden. In
de eerste plaats moest het bestaande vriendschappelijke samenleven van
protestanten en roomschen ophouden. De oude geloofshaat, die sedert
jaren sluimerde ‚ moest op nieuw aangewakkerd en het spook der gods
dienstige dweperj weer opgeroepen worden.
Had men eerst de beide partijen verbitterd en de catholieke vorsten zoodanig tegen de ketters opgehitst dat ze er naar dorstten hen uit
te roeien, dan kon het masker afgelegd worden. Dan was de tijd ge
komen voor gewelddadige bekeering. En men mocht hopen ten slotte de
overwinning te behalen. Immers het getrouwe huis Habsburg had de
beide machtigste tronen der wereld, Spanje en Oostenrijk, met een me
nigte van afhankelijke landen, in bezit had. Buitendien kon men rekenen op Beieren , op de gezamenlijke catholieke kerkvorsten en — wat
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veel meer gewicht in de schaal wierp — de protestanten waren onder
elkaar in twee partijen verdeeld. Men wist immers dat ze elkaar onder

ling bestreden , en daardoor werd aan hun schijnbare meerderheid de
eigenlijke kracht ontnomen.

De groote scheuring der Evangelischen

in Lntherschen en Calvinisten was de kracht der Roomschen , en als

men den bestaanden haat kon aanblazen of zelfs maar onderhouden, dan
kwam een vereeniging onder de ketters nooit tot stand, en ze waren
minstens de helft zwakker.
Zoo was de ﬁjne berekening der Jesuiten (1), en in de eerste plaats
aan pater Canisius komt de eer toe haar uitgedacht of uitgevoerd te
hebben. Voorzichtig en zachtjes begon hij de plannen in daden om te
zetten. In dezen tijd , toen de orde in Duitschland begon te werken,

werd godsdienstonderwijs bijna alleen gegeven door de Protestanten.
Hierbij werd gebruik gemaakt van Luther s catechismus , die de hoofd
gedachten van het evangelische geloof in korte heldere trekken weer
gaf. Ieder, zelfs de gewone leek ‚ kon dezen catechismus begrjpen;
ij was in iedere school, bijkans in ieder huisgezin te vinden. Ja, terecht
kon men zeggen, dat de groote uitbreiding van het Protestantisme niet
het minst aan dat bevattelijk geschreven boekske was te wijten. — Hoe
stond het echter in dit opzicht bij de Catholieken ? — Daar had men

niets van dien aard; het gansche godsdienstonderwijs was beperkt tot een
bloot uitwendige africhting. Toen kwam (‘anisius op de gedachte, dit
gebrek weg te nemen door een handboek der catholieke geloofsleer naar
het voorbeeld van den lutherschen catechismus. In 1554 verscheen zijn
»Summa doctri_nae christianae” d. i. »kortbegrip derchriste
lijke leer.” Daar echter deze »Summa” tamelijk uitvoerig was, maakte
daaruit zeer kort daarna, in den trant van den kleinen lutherschen
catechismus, een uittreksel onder den titel: »Onderwijzing van het
christelijk geloof of de kleine catholieke catechismus”, en bezorgde
daarvan een latijnsche en een hoogduitsche uit ave. Ferdinand I van
Oostenrijk (12 Aug. 1554) en koning Philips %I van Spanje (6 Dec.
1557) bevalen, dat deze geschriften overal in alle scholen en inrichtin
gen van onderwijs moesten ingevoerd worden. Daardoor werden ze op
een ongeloofelijk snelle wijze verspreid. Het beste bewijs daarvoor is,
dat de »Summa” honderd en dertig jaren na de eerste uitgave reeds de
vierhonderdste oplaag beleefde, terwijl de »kleine catechismus” omstreeks
dien tijd in schier elk catholiek huisgezin, zoo op het land als in de
steden, gevonden werd.
Welk een geest ademde nu deze »Onderwijzing van het christe
lijk geloof"? Den geest van het christendom en der christelijke liefde?
0 neen, volstrekt niet! Ze ademde veeleer den geest van onverdraag
zaamheid, van haat jegens andersdenkenden, den geest van godsdienstige
dweepzucht. »Hij alleen — zegt Canisius — is een christen, die den
paus als plaatsvervanger van Christus erkent; wie dit niet doet, is ver
(1) De is met het scheidteeken gekroond in het woord Jesuiten geven den zetter
zooveel last, dat de vertaler besloten heeft voortaan zonder dat teeken eenvoudig Je
suiten te spellen. Dat is ook in overeenstemming met zijn systeem van sgelling der
vreemde en bastaardwoorden. Hij is namelijk van meemng, dat daarbij e spelling
der taal waaruit het woord ontleend is, zooveel mogelijk behouden moet lijven en de
uitspraak moet over elaten worden aan dat weinigje kennis dier talen wat men hebben
moet om die weer en te begrijpen. Wie toch zooveel kennis niet heeft zal ze altijd
ongelukkig blijven uitspreken, al tracht men hem door de veelal gebruikelijke monster
lpelling op weg te helpen.
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oordeeld tot de eeuwige helsche pijnen.

De omgang met ketters is vol

strekt verboden, een zware straf is daarop gesteld; want de geloovigen

loopen daardoor gevaar besmet te worden. Vriendschap, zelfs huwelijks
gemeenschap met de afvalligen, sleept onmiddellijk de verdoemenis met
zich. De rechtzinnige catholiek moet dus elken protestant als een me
laatsehe ontwijken. En niet slechts ontwijken, maar ook bestrijden, ge
lijk men den duivel bestrjdt. Ja hoe meer hij tegen hem strijdt, hoe
meer hij er toe bijdraagt de ketterij uitteroeien, deste heerlijker stralenkrans zal hij vlechten om het hoofd van den geliefden Zoon der alleen
zaligmakende kerk.”
Zoo leerde Canisius, en men kan dus gerust aannemen, dat het doel,

’t welk
met zijn handboek over den godsdienst had, geen ander was,
dan haat onder de catholieken te verbreiden tegen de niet-catholieke bevolking.

En hij heeft zijn doel volkomen bereikt; want nooit heeft een

vergift doodelijker gewerkt dan het zijne, daar voortaan al de catholieke
jongelieden steeds meer in dien geest van godsdiensthaat opgeleid werden.
Maar deze godsdiensthaat, nadat hij eenmaal in de harten der men
schen post gevat had, moest ook de egelegenheid hebben zich te openba
ren. Daarom besloten de Jesuiten re s in ’t jaar 1570, den godsdienst
vrede opzettelijk te verbreken en een kleine protestantenjacht op touw
te zetten. Deze jacht moest tevens de toetsteen zijn, waaraan men kon
weten, of de evangelischgezinden zich onderwerpen, dan of ze terstond
naar de wapenen grijpen zouden. En al naardat deze proef uitviel, kon
men terstond tot grootere ondernemingen overgaan of nog een tijd
lang wachten. ‚Ook behoefde men er niet lang over na te denken.
waar men dit treurspel het eerst moest laten spelen; want de gelegen
heid bood zich als ’t ware van zelve aan, te weten in de prinselijke
abdij Fnlda, een der kleinste geestelijke vorstendommen van Duitsch
land.
Hier was in ’t begin van 1570 Balthasar "on Dernbach tot abt ge
kozen. In het protestantsche geloof opgevoed, was hij later tot de ca
tholieke kerk over egaan en priester geworden. 'l‘erstond na zijn aan
stelling ‘ noodigde
de Jesuiten aan zijn kleine hof, ofschoon hij
vóor het aanvaarden van zijn bestuur zich bij eede had moeten verbin
den, om in het stift geen vreemde geestelijke heeren op te nemen. De
zonen van Loyola kwamen natuurlijk aanstonds , en zetten zich daar

recht op hun gemak. Maar tevens drongen ze bij hun beschermer er
op aan, als geloofsheld op te treden en zijne protestantsche onderda
nen, die jaren lang ongemoeid gelaten waren, voortaan de vrije uitoe
fening van godsdienst te verbieden. Balthasar, een ijveraar als alle
bekeerlingen, ging terstond aan het werk en verjoeg niet slechts de
enkele evangelische predikanten uit zijn kerspel, maar schonk ook hunne
kerken aan de Jesuiten, die er van nu aan hun godsdienst konden uit
oefenen.
Dit gewelddadig drijven van den abt bracht natuurlijk een onge
hoorde opspraak in Duitschland te weeg. De voornaamste evangelische stenden trokken zich het lot der arme onderdrukte bevolking aan. Ze richt
ten een schrjven aan von Dernbach, dat hij de Jesuïten verwijderen en
zijne maatregelen van geweld opgeven moest. Daarentegen vond
zeer
grooten bijval bij den paus en
de aanhangers van Rome op duit
schen bodem; zoowel Albrecht V van Beieren, als de aartshertog
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Ferdinand van Oostenrijk en rl‘yrol beloofden hem hun ln‘achtdadige
hulp. Ten laatste wendden zich de beide partijen tot den keizer, en daar
toen Maximiliaan II die waardigheid bekleedde, verwachtte men
dat hier het recht streng zou gehandhaafd worden. Doch de keizerlijke
beslissing was niet meer noodig. Want het domkapittel van Fulda, dat
ook over de benoeming der Jesuiten ten hoogste vergramd was, dwong
(Juni 1576), met behulp der vereenigde ridderschap van Hessen, den
heer Balthazar, zijn ontslag te nemen en droeg het beheer der abdij
op aan bisschop Julius von Würzburg, die aan de verwarring een
einde maakte door de Jesuiten te verwijderen (1).
Daar het nu echter. blijkens het voorbeeld van Fnlda, vrij zeker
was, dat de protestanten niet naar de wapenen zouden grijpen , begre
pen de aanhangers van Loyola. dat het nu de rechte tijd was om in
andere bisschoppelijke landen hetzelfde spel te beginnen, en zij kozen
daartoe het aartsbisdom M ainz. Hier had namelijk het protestantisme
langzamerhand zoozeer het burgerrecht verkregen, dat verscheiden dor
pen en steden — onder de laatste inzonderheid Duderstadt en Heiligen
stadt — nog slechts weinige catholieke huisgezinnen telden, zoodat zich
daar zelfs het opmerkelijk geval voordeed, dat luthersche predikan
ten door een catholieken beschermheer aangesteld waren. Niemand
ergerde zich daaraan , en de burgers van beider belijdenis leefden sedert
jaren heel eendrachti
te samen. Dit zou echter andere worden,
toen de aartsbischop aniël aan het bestuur kwam. Want deze stelde
den Jesuiet Lodewijk Bacharel tot zijn biechtvader aan. Ook verkreeg
Tyreus, de pater-provinciaal der jesuitische provincie van den Beneden
R-ijn, den grootsten invloed op hem. Daniël verklaarde zich op aan
drang van Bacharel en Tyreus bereid, zijn geheel aartsbisdom van de
ketterij te zuiveren, en, daar deze zich vooral in het zoogenaamde
Eichsfeld genesteld had, benoemde hij tot hoofdambtenaar van dit district
een zekeren Leopold von Stralendorf, die door den Jesuiet Lambertus Auer
tot de alleen-zaligmakende kerk bekeerd was geworden.
Deze nu mocht met recht heeten een man naar het hart der Jesui
ten. Voor een ijver als
had, was de verdrijving der protestant
sche predikanten uit al de dorpen van zijn gebied maar een kleinig
heid. Immers een gewapende bende stond steeds ter zijner be
schikking, die met de weerspannelingen korte metten maakte. Hij kon
er op rekenen, dat al zijn maatregelen, hoe wreed ook, door zijn sou
verein of liever door de Jesuiten, de beheerschers van zijn souverein,

gebillijkt werden. Maar de bewoners van Duderstadt weigerden hard
nekkig hun hoofdkerk aan de Jesuiten voor den catholieken eeredienst
af te staan en verklaarden, dat ze geweld met geweld beantwoorden
zouden. Wat deed nu echter de aartsbisschop, op raad van Stralendorf
ent van zijn biechtvader? Hij verbood aan al zijn onderdanen (April 1576)
het gebruik van hier uit de weerspannige stad en sneed daardoor een
hoof‘dtak van haar bestaan af. Vervolgens legde hij in de naburige
(1) Echter niet "oor langen tijd, zooals ik hier maar dadelijk meedeelen zal. Im
mers na een lan en strijd werd de abt in ‘1; jaar 160_2 onder keizer Rudolf I! in
zijn wamdigheid hersteld, en hij riep aanstonds zijne geliefde Jesmten terug. Ook
gelukte het hem verder door hun hulp, zijn geheele l_an‘lje tot het cath_uheke geloof
terug te brengen. Hij zelf ontving daarvoor een brief van dankzeggmg van paus
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dorpen beslag op alle inkomsten der stad en dwong de burgers op die
wijze eindelijk, na een tegenstand van drie jaren, (Juli 1579), toe te
geven.
In het aartsbisdom Mainz gelukte het alzoo aan de Jesuiten de

ketterij zonder veel moeite te onderdrukken. Dit moedigde hen aan in
de bisdommen Trier en Worms op dezelfde wijze huis te houden. Ook
hier ing hun eveneens alles of althans het meeste naar wensch, en zoo
nam un moed in steeds meerdere mate toe.
Evenwel in den allereersten tijd zouden ze het nimmer gewaagd
hebben met nog grootere onbeschaamdheid tegen de protestanten o te
treden, zoo niet juist nu iets bijzonders ware voorgevallen, waaruit un
bleek, dat ze zonder vrees voor hunne, in getalsterkte hen ver overtrelfende,
tegenstanders alles konden wagen.

Die bijzondere gebeurtenis was de

bekende afval van den aartsbisschop Gebhard van Keulen. Gebhard,
ontsproten uit het beroemde stamhuis der Truchsessen van Waldburg,
had zich — om de geschiedenis hier met weinige woorden te verhalen ( 1) —
na veel inspanning, terwijl Ernst van Beieren, toenmaals proost van het

kapittel, zijn mededinger was, weten te verheffen tot aartsbisschop (157 7)

en vatte kort na zijn benoemin zulk een hartstochtelijke liefde op voor
de gravin Agnes van Mansfel , dat

zonder haar niet meer leven

kon. Wat nu te doen? Bedanken, evenals zijn voorganger Salentin
von Isenburg, die met inwilliging van den paus tot den leekenstand
over 'ng om te kunnen trouwen? Bedanken en weer een arme graaf
worâdn , in plaats van een rijks- en keurvorst met schier koninklijk
aanzien en koninklijke inkomsten? Neen, dat zou te veel van hem ge
ver d zijn , en daarom koos Gebhard een anderen uitweg. Hij trad namelijk
in et jaar 1582 openlijk tot het protestantisme over en huwde zijne

geliefde Agnes. Maar daarom deed

geen afstand van het aartsbisdom

Keulen, maar ging voort het te besturen, er rond voor uitkomende,
dat hij er een wereldlijk en erfelijk vorstendom van maken wilde. Bij dit
koene waaglstuk rekende hij natuurlijk op de ondersteuning der groote
protestantse e partij in Duitschland; want deze had er het grootste be
lang bij, dat er éen catholiek vorstendom minder in het rjk was. Bo
vendien kon men met zekerheid vooruit zeggen, dat de meeste bewoners
van het aartsbisdom het voorbeeld van hun heerscher volgen en tot het
evangelisch geloof overgaan zouden. Welk een aanwinst dus voor de
protestantsche zaak en tegelijk welk een slag het catholicisme toege
bracht, als Gebhard zijn plan doorzette!
Schrik en woede verspreidden zich nu aanstonds onder al de vrien
den van Rome, vooral onder de Jesuiten, toen ze deze tijdiug vernamen.

Dadelijk werden ijlboden naar Italië gezonden om paus Gregorius
XIII te beduiden, dat
oogenblikkelijk zijn banvloek moest slin
eren over de afvallige kerkheeren. Dit deed hij, en nog meer. Want
äregorius deed Gebhard niet slechts in den ban , maar hij verklaarde hem ook
vervallen van de keurvorstelijke waardi heid en maakte zich alzoo schul

dig aan schaamtelooze verkorting van e rechten der Duitschers.
Daarop ging het domcapittel, dat buiten Keulen vergaderde, over ‘

tot het doen van een nieuwe keus (1583). Deze keus viel op hertog
(1) Wie haar uitvoeriger in al hare bijzonderheden wil leeren kennen, loze daarover
na de duitsche geschiedenis ’t zij van mij, ’tzij van Wírth, of van een ander schrijver.
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Ernst van Beieren. Toen nu echter Gebhard zijn zetel niet afstond,
maar het klaarblijkelijk tot het uiterste wilde laten komen, bracht Ernst
een machtig leger op de been. Op aanstoken der Jesuiten kwamen zijn
broeders, neven en vele andere groote heeren van de Catholieken hem
met geld en manschappen te hulp; en nu maakte hij zich gereed het
aartsbisdom met geweld te veroveren.
Wat geschiedde nu van de zijde der protestantsche vorsten? Ze za
gen, dat het geheele pausgezinde gedeelte van Duitschland voor Ernst
van Beieren in de bres sprong. Ze konden dus zeer goed voorzien , dat
Gebhard, wanneer men hem niet krachtig te hulp kwam, het onderspit
moest delven. Evenzeer zouden ze blind moeten zijn geweest, indien ze
niet begrepen hadden, welke voordeelen er voor de protestantsche kerk
in gelegen waren , als Gebhard de overwinning behaalde. En zoo twij
felde dan ook geen enkel verstandig man ter wereld, of ze zouden tegenover
het catholieke leger insgelijks een protestantsch leger op debeen brengen.

En toch hoe geheel anders kwam het uit. Tot zijn ongeluk had
Gebhard niet de leer van Luther, maar die van Calvijn aangenomen.
Nauwelijks was dit feit bij de luthersche vorsten bekend , of ze wilden
niets meer van hem weten. Immers, in hun geestelijke bekrompenheid
haatten ze het calvinisme nog heviger dan de paapsche, ja zelfs de turk
sche dwaalleeringen; hoe zouden ze het dan van zich kunnen verkrijgen,

een aanhanger van dat geloof te ondersteunen? Gebhard mocht dus bid
den en smeeken wat hij wilde, hij mocht zelfs de belofte aﬂeggen alzijn
onderdanen luthersch te zullen laten worden; niets kon den godsdienst
haat der keurvorsten van Saksen, van Brandenburg, en hoe ze verder
mogen heeten, verminderen. Ze zagen met de grootste onverschilligheid,
ja met spot aan, dat de Beier steeds verder doordrong. Dat was een
meer dan »beestachtige domheid” (belluina stupiditas), schrjft een tijd
genoot, de zwitsersche geschiedschrjver Gualtherus. Maar de luthersche
vorsten zagen dit in hun bekrompenheid niet in. Gebhard zag zich na
’t verlies zijner laatste vesting Bonn, in ’t jaar 1584, gedwongen naar

Holland te vluchten, en de nieuwe aartsbisschop Ernst dwong al zijn
onderdanen , die intusschen protestantsch geworden waren, met geweld
tot het catholieke geloof terug te keeren. Nu het dan zoover gekomen
was, o! hoe juichten de Catholieken en vooral de Jesuiten! Ja, met welk
een diepe verachting zagen ze op die dwarskoppen van Lutheranen neêr,
wier zelfverblinding, verdeeldheid en zwakheid nu recht duidelijk aan
het licht kwamen!
Het natuurlijke gevolg van deze te Keulen verworven zege was,dat
al de bisschopszetels , die nu vooreerst open vielen, met mannen van
echt jesuitischen geest bezet werden, zooals l). v. Freisingen, Hildesheím,
Luik, Stablo, Munster, Osnabrück, Minden en Paderborn. De vijf eerst

genoemden wist Ernst van Beieren, de nieuwe aartsbisschop van Keulen,
allen onder zijn heerschappij te brengen, en men kan nagaan, hoe deze
geestelooze woestaard, die zich door de aanhangers van Loyola geheel en
‘al liet beheerschen, daar het bewind voerde. (1)
(1) Het bewijs voor deze bewering kan men vinden in_Aretin’s »Geschíchte Maximi
lian’s 1," waar de rampzalige toestand van Ernst en zijn diep gezonken zedelijkheid.
uit de oorkonden zelf aangewezen worden.
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In de andere drie genoemde geestelijke vorstendommen ging het

geen haar beter. De Jesuiten hadden er volkomen vrij spel en konden
met hun bekeeringswerk voortgaan, zonder dat hun van de hooge re
geering de geringste hinderpaal in den weg gelegd werd. Het gelukte
hun dan ook inderdaad al de evangelischgezinden dezer gewesten , zelfs
waar dezen de volstrekte meerderheid uitmaakten , in betrekkelijk zeer
korten tijd tot de roomsch-catholieke kerk terug te brengen. Men zou
er zelfs toe kunnen komen, hen wegens die verbazende uitkomsten te
gaan bewonderen, ware het niet , dat de middelen en wegen, waarvan

ze zich bedienden, ons aanstonds den blinddoek van de oogen wegna
men.

Wij kunnen , om dit te doen zien, niet beter doen, dan de zaak

door een voorbeeld ophelderen.
het bisdom Paderborn.

Daartoe diene ons het voorgevallene in

Hier had het protestantisme reeds zeer vroeg diepe wortelen gescho
ten. Toen in het jaar 1585 de vriend der Jesuiten, Theodorus von Fürstenberg, bisschop werd, was zoowel op het land als in de hoofdstad ter
nauwernood het tiende deel der bevolking nog het oude geloof toegedaan.
Dientengevolge was ook de geheele overheid , die door het volk gekozen
werd, ketterschgezind en de vorst-bisschop mocht dus wel op zijn hoede
zijn, geen bevel uit te vaardigen, dat niet strookte met den protestant
schen geest; want in dat geval zou men hem niet alleen gehoorzaamheid
geweigerd, maar zelfs bespot en met verachting gestraft hebben. Daarom
zagen dan ook Loyola’s aanhangers — die tegelijk met Theodorus von
Fürstenberg in zijn rijkje gekomen waren en van he grond en gelden
tot oprichting van een collegie ontvangen hadden -- aanstonds in , dat
ze hier, vooreerst althans , met hun lievelings-middel van geweld
niets konden uitrichten. De »dorre akker" — zoo noemden ze het ge
bied van Paderborn — moest vooraf goed bemest worden , eer men er
den ploeg over zou kunnen laten gaan. De protestantsche vorsten en
stonden waren, zooals het voorbeeld te Keulen genoegzaam getoond had,
volstrekt niet te vreezen. Maar de Paderborners zelven, zouden zij niet
opstaan en ten laatste den bisschop dwingen, om óf afstand van de re
geering te doen, óf de aanhangers van Loyola hun afscheid te geven?
was dus,eerdemen
lieden
huncatholieke
protestantsch
ge
loof De
aan verstandigste
’t wankelen w
teeîrengen,
huninhet
aanbood.
Om dit te bewerkstelligen, moest men er niet al te woest op inhakken.
Integendeel, men moest voorzichtig voor den dag komen, zóo voorzich
tig , bescheiden en onnoozel, alsof men geen tien kon tellen. Men moest
zich als een onschuldig kind aanstellen om het vertrouwen der lieden te
winnen. Vóor alles moest men het voorkomen van heiligheid aannemen,
om zoodoende het alleen-zalig-makende van het catholicisme te doen uitkomen.
Zoo deden de aanhangers van Loyola dan ook, en dat wel met een ge
duld en volharding, die waarlijk bewonderingswaard zijn. Zehadden in den
beginne ook een zwaren post. Want de Paderborners ontvingen hen
niet alleen met het grootste wantrouwen, maar zelfs met diepen haat.
Het scheelde weinig, of men wierp hen met steenen, zoodra ze zich op
de_ straten vertoonden. Velen geloofden zelfs stelli en zeker, dat de
vreemde paters geen gewone menschen van vleesc en bloed waren.
maar duivelen, door de hel uitgebraakt. De vrouwen vooral maakten
hare kinderen bang, als ze maar even van »de zwarte broeders"spraken.
Maar langzamerhand veranderden de inzichten en werd ook de stem
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ming anders. Och! die heeren paters gedroegen zich immers zoo on
schuldig, zoo beminnelijk, zoo wezenlijk goed, dat het inderdaad een
zonde zou wezen, nu nog langer slecht van die engelen te denken. Uit
eigen beweging en zonder eenige belooning daarvoor te nemen, ver
pleegden ze immers de zieken, ja ze verstrekten hun zelfs spijs en drank,
als het noodig was En evenzeer uit eigen beweging en zonder eenige
belooning te nemen, gaven ze immers aan de kinderen onderwijs. Ja,
u onderwezen ze niet alleen, maar zelfs reikten ze aan de behoeftigen
onder hen spijs en kleeding uit en namen daardoor den minder bemiddelden huisvaders een zwaren last van de schouders. Daarbij kwamen nog
die prachtige processies, die de heeren paters van tijd tot tijd hielden,
en dan zoo vele sierlijke dingen die ze ten toon stelden; de pracht en
praal bij hun godsdienstoefeningen , waarmee ze de oogen zelfs der ijverigste
Protestanten verblindden. Eindelijk en ten laatste wisten ze ook van de
lichtgeloovigheid der menigte, der vrouwen vooral, een zeer slim gebruik
te maken. Het gebeurde namelijk, dat eens een vrouw, die zich tot
nog toe steeds als eene hunner ergste vijandinnen gedragen had, een
misgeboorte ter wereld bracht, en natuurlijk verklaarden ze dit voor een
straf des hemels. Van dat oogenblik af aan waagde geen dochter
Eva’s het meer ben tegen te werken. Kortom, ze wisten de Paderborners
langzamerhand zoo tot andere gedachten te brengen, dat ze na verloop
van slechts elf jaren niet meer bij zoo heel velen gehaat waren. Be
halve dat alles, was het hun in dezen tijd gelukt niet minder dan 750
proselyten te maken.
Nu echter, nadat ze zoover gekomen waren, kwam hun de grond

bemest genoeg voor om , zooals ik boven zeide, met den ploeg daarover
heen te gaan. Zoo trokken ze dan nu hun schaapskleêren uit en lieten
daarentegen hun ware dracht, de wolfsvacht, zien.

Met andere woor

den: ze drongen hun beschermheer, den regeerenden bisschop, het be
keeringswerk door maatregelen van geweld te helpen bevorderen, en_
Theodorus von Fürstenberg voldeed natuurlijk aan hun begeerte in allen
deele. Zoo vaardigde hij dan in 1596 het bevel uit, dat al de protes
tantsche predikanten der landsgemcenten óf tot de catholieke kerk moes
ten terugkeeren ói het land verlaten, en dat wel op staanden voet zon
der eenig uitstel. Wie niet gehoorzaamde, werd zoolang op water en
brood gezet, tot hij mak genoeg was geworden. Natuurlijk schonk hij
te gelijker tijd ook al de protestantsche kerken aan de Jesuiten.en dezen
gebruikten nu al hun overredingsknnst, om den lieden het oude geloof
in te gieten.
velen ging dit goed. Maar verreweg de meerderheid
bood hardnekkig tegenstand, en na een inspanning van zes jaren moes
ten de volgelingen van Loyola bekennen, dat ze met de tot nog toe gebezigde middelen hun doel niet zouden bereiken. Zoo greep dan de bis
schop op hun raad een ander middel aan. dat van nog meer doortas
tenden aard was. Het bestond hierin, dat hij al zijn evangelischgezinde

onderdanen eenvoudig de keus liet, om óf het land te verlaten óf ca
tholiek te worden. En hij liet het niet bij 't bloote bevel, maar men ha'd

reeds bij voorbaat een behoorlijk aantal manschappen onder de wapenen
gebracht, waarmeê de Jesuiten klem aan het bisschoppelijk woord wis
ten te geven.

Hoe namen echter de burgers van stad en land dit wreede bevel
op? Wel, een deel schikte er zich in en werd óf catholiek óf verhuisde
naar de aangrenzende landen; maar een ander deel verliet de wettige
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houding, waarin ze tot hiertoe stipt gebleven waren. Ze bestormden in hun
woede het Jesuiten-collegie en dreigden al de bewoners met den dood.
Maar dit was een erge misgreep; want nu schreeuwden de Jesuiten des
te luider van rebellie en overtuigden den bisschop, dat hij in zijn volste
recht was, wanneer hij met deze oproermakers korte metten maakte.

Zoo kwam het dan tot een gevecht.

Maar de burgers, die in den wa

penhandel ongeoefend waren en bovendien niemand hadden, om het schip
in den storm met vaste hand te sturen, leden de nederlaag.

Kortom,

het oproer werd onderdrukt, en ’t einde van ’t lied was, dat in het

jaar 1604 al de Paderborners hun landheer op nieuw huldigden en het
protestantsche geloof afzwoeren.
Op deze wijze bereikten de aanhangers van Loyola in Paderborn
hun‘ doel en op gelijksoortige wijze wisten ze ook in de overige door
mij genoemde geestelijke vorstendommen de bekeerin der Protestanten
door te drijven. Maar daarmede was nog niet bijzon er veel gewonnen,
daar de genoemde staatjes een betrekkelijk zeer klein deel van Duitsch
land uitmaakten. ’t Was dus niet te verwonderen, dat de vrome paters
dag en nacht er over nadachten, of er geen mogelijkheid bestond, om
eens een geheele provincie, een hertogdom of zelfs een koninkrijk met
behulp zijner wereldlijke regenten van het evangelisch geloof te zuiveren.
Met dit doel richtten ze inzonderheid hun blik op het zooenaamde
»Binnen-Oostenrij k,” daar dit door een man naar hun art gere
geerd werd. En ziet, hun plan gelukte ook hier. Koning Ferdinand I
had namelijk in zijn testament de oostenrijksche erﬂanden zoo onder zijn
drie zonen verdeeld, dat de oudste, Maximiliaan, die hem tevens in het

duitsche rijk opvolgde, het aartshertogdom Oostenrijk, benevens Boheme
en Hongarijë, de tweede, Ferdinand , Tyrol benevens Vóor-Oostenrijk ,

de jongste, Karel, Binnen-Oostenrijk , d. i. Stiermarken , Karinthië,
Krain, Görtz , Istrië en Triest verkreég.

Van dezen aartshertog Karel

nu , den stichter der stiermarksche linie Habsburg, maakten de aanhan
%Ëîrs van Loyola bijzonder hun werk. En ze wisten heel goed waarom.
ant hij had in ’t jaar 1571 Maria, de dochter van Albrecht V , her
tog van Beieren, gehuwd , en deze Maria, een uiterst geloovige catho
lieke , had een blinde vereering voor de Jesuiten. Ziende dat de meer
derheid der Binnen-Oostenrijkers de evangelische leer beleed , hield ze
haar gemaal bestendig voor, dat er geen ander middel bestond om den
volkomen ondergang van het rechtzinnig geloof in zijn land te voorko
men,
weldra dan
geloofde
door de
haar
vrome
heer, gemaal
zwarte al
paters
wat in
zij het
hemland
voorhield.
te roepen,
De en
aarts
hertog wendde zich daarop tot den generaal der Jesuiten-orde te Rome,
en deze zond hem in ’t jaar 1573 vijf leden van de orde , tevens belovende
hem nog meer te zullen zenden, zoodra het noodig zou zijn. Die vijf
echter vestigden zich aanstonds met der woon in Grätz, de hoofdstad

van het land , en verkregen van hun hooge begunstigers zoovele gebou
wen, benevens zooveel geld en goed, dat ze reeds na weinige jaren een
collegie , een seminarie voor aankomende priesters en een adellijk kloos
ter konden oprichten.
Met dat al wilde het bekeeringswerk hun nog maar niet bijzonder
goed gelukken. Het scheen veeleer alsof het protestantisme zich sedert
un komst nog meer uitbreidde dan te voren. De chroniekschrijvers toch
melden eenstemmig, dat omstreeks het jaar 1580 niet slechts de burgerij
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der meeste dorpen, markten en steden, maar ook schier al de adellijke
stenden, alsmede verreweg de meeste ambtenaren zoowel burgerlijke als
militaire , het evangelisch geloof toegedaan waren. Dit hinderde natuur
lijk den aanhangers van Loyola geweldig. De bieehtvader van den aarts
llertog, de vrome pater Johannes, hield daarom zijn biechtkind steeds
voor, dat er veel strengere maatregelen tegen de Protestanten moesten
genomen worden. Hetzelfde deed in hare bedsermoenen zijn gemalin Ma
rie , en haar broedeì‘, de fanatieke hertog Willem V van Beieren, reisde
eens (1581) opzettelijk naar Grätz, om in persoon zijn zwager te be
werken.
Deze deed dan nu ook werkelijk een poging. Hij vaardigde eenige
bevelen uit, waardoor de vrije uitoefening van den evangelischen gods
dienst moest beperkt worden. Maar, daar hij gedurig in geldve‘rlegen
heid verkeerde, waaruit hem slechts zijne stenden konden redden, en
daar deze stenden elken doortastenden maatregel ten voordeele der Ca
tholieken tegenhielden, liep al zijn ijveren tegen de Protestanten nagenoeg
op niets uit. Daarentegen trachtte hij zijn vrienden de Jesuiten voor
zijn werkeloosheid door aanzienlijke giften en voordeelen schadeloos te
stellen. Het belangrijkste daarvan was , dat hij hun collegie te Grätz

in het jaar 1585 tot een universiteit met alle daartoe behoorende vrijhe
den en rechten verhief.
Zoo bleven dus de wenschen van de aanhangers van Loyola met
betrekking tot de godsdienstige aangele enheden van Oostenrijk onver
vuld, zoolang aartshertog Karel leefde.
aar een geheel ander aanzien
verkreeg de zaak , toen in den zomer van 1590 zijn oudste zoon, aarts

hertog Ferdinand — de latere keizer Ferdinand II — hem in de regee
ring opvolgde.
Deze prins, geboren te Grätz in ’tjaar 1578, werd reeds op zeer
jeugdigen leeftijd den Jesuiten ter opvoeding toevertrouwd , zooals dan
ook zijn naam in het register der nieuw gestichte universiteit te Grätz
ingeschreven is; hoewel hij toen nog — de inschrijving dateert van den
25sten November 1586 — te jong was om eigenlijk student te heeten.
Toen de knaap echter den leeftijd van twaalfjaar bereikt had, zond zijn va
der hem op aandrang van zijn zwager, Willem V van Beieren, den groo
ten vriend der Jesuiten, naar de hoogeschool te Ingolstadt, den hoofdze
te1 der aanhangers van Loyola in Duitschland. Hier werd hij nu, te
gelijk met den oudsten zoon van Willem V, Maximiliaan (die echter vijf
jaren ouder was dan hij) steeds onder het bijzonder toezicht van hertog
Willem, zes volle jaren in de grondstellingen der jesuitische staatswijsheid
onderwezen. Dat onderwijs droeg zulke goede vruchten, dat men hem

op zijn achttiende jaar als een toonbeeld van een echt catholiek regent
aﬂeveren kon.
»Alle voorspoed en zegen eener goede regeering,” zoo leerden de
Jesuiten, »zijn steeds afhankelijk van de herstelling der eenheid van
het catholieke geloof. Want godsdiensttwisten hebben van oudsher nooit
dan wanorde in een staat gebracht en de burgers tegen elkander ver
bitterd. Juist daarom behoort een vorst, wien de Voorzienigheid in een
tijd van godsdienstige beroeringen op den troon verheft , het als zijn
eersten plicht aan te merken, tegenover de ketters volstrekt geen toegevendheid of verdraagzaamheid te gebruiken. Geen middel mag hem te
streng, geen offer hem te zwaar voorkomen , om de orde in de maat-

schappij , die door de godsdiensttwisten in haar grondslagen geschokt
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wordt te herstellen.” (1) Men ziet, het waren dezelfde grondstellingen ,
waarin ook Philips 11 van Spanje groot gebracht was, en de geschied
schrijvers hebben groot gelijk , als ze ons berichten, dat zoowel Ferdi
nand als zijn lieve neef en vriend Maximiliaan niets anders geweest zijn
dan getrouwe afdrukken van het groote spaansche voorbeeld. Dezelfde
gloeiende, alle natuurlijk gevoel van recht en zedelijkheid verstikkende
haat tegen de nieuwe godsdienstige overtuigingen ; dezelfde schending van
alle trouw en hetzelfde roekelooze spel met de heiligheid van den eed en
de plechtigste verdragen; dezelfde onverschilligheid voor de grenzenlooze
ellende der volken; dezelfde energie des geestes en tevens geestelooze
hardnekkigheid in het doorzetten van eenmaal opgevatte plannen,en ein
delijk dezelfde hemeltergende overmoed in het geluk; kortom, geheel en
al dezelfde onzalige grondstellingen en eigenschappen, waarmede de ziel
van Philips van Spanje vergiftigd was, vervulden het hart van Ferdinand
en Maximiliaan. Toen de beide jongelieden in ’tjaar 1596 de hoogeschool
te Ingolstadt verlieten, stonden ze in het vaste besluit , aan de roem
rijke taak der kettervervolging hun gansche leven te wijden.” (2)
In ’t jaar 1596 aanvaardde Ferdinand het bestuur zijner landen,
die sedert den dood zijns vaders onder een regentschap gestaan hadden,
en terstond berichtte hij aan zijn neef, keizer Rudolf II, dat hij de te
genwoordige godsdienstvrijheid in zijn gebied voortaan niet meer dulden
zou. Daar echter de keizer in zijn antwoord hem de groote overmacht
der Protestanten herinnerde en hem tevens te verstaan gaf, dat daaruit
een groot verlies aan land en volk kon voortkomen, durfde hij gedu
rende de eerste twee jaren nog niet tot gewelddadige maatregelen in ’t
groot overgaan. Daarentegen besteedde men dezen tijd om de Protes
tanten door allerlei plagerijen te beproeven, of ze moed genoeg hadden
om geweld tegenover geweld te stellen; en ziet, de vrome paters —
aan wie— natuurlijk de taak om den patient den pols te voelen opgedra
gen was — ontdekten, dat de evangelische bevolking van Binnen-Oos
tenrijk een al te grooten eerbied voor de legitimiteit van hun vorst, of
beter gezegd, een al te ingekankerde onderdanigheid bezaten, dan dat
ze het zouden durven wagen revolutie te maken.
Toen besloot Ferdinand zijn groote plan niet langer uit te
stellen.

Toch reisde hij nog eerst, in ’t jaar 1598, naar Rome, om den

zegen van den Heiligen Vader voor het welslagen van zijn werk af te
smeeken.

Ten overvloed deed hij nog een bedevaart naar Leretto, waar

hij voor het beeld der Moeder Gods, zijne »generalissima", zijn gelofte
plechtig hernieuwde: al zijn landen geheel en al van de ketterij te zui
veren. Nauwelijks was hij uit Rome, waar hij in het klooster der Jesui
ten zijn intrek genomen had, teruggekeerd, of hij ontbood zijn drie
voorname _jesuitische raadslieden, zonder welken
nooit iets ondernam.
Dat waren: zijn biechtvader, pater Bartholomeus Viller, en de beide
rectoren Hauer en Neukirch. Met hen, benevens den catholieken stads(1) Men vergelijke Sugenheim oGBsGh. der Jesuiten in Deutschlan_d ," Bd. I, S. 11_9, 12‘).
(2) In een nog voorhanden zijnden brief (zie Hormayr's Archrv f. L_ìeographre und
Gesch. Jahrg. 18i2, S. 540) van 23 Jan. 1594 schrijft de rector der unwersrte1t te In
golstadt aan den rector van het collegie te Grätz: »De aartshertog Ferdinand heeft hier
vier jaren in de studie doorgebracht, en dat wel met geen gering nut. Er gaat niets
verloren ‚ wat in dezen vruchtbaren akker eplant wordt: want gewis het gemoed van
den goeden vorst is zoo gesteld, dat men met beter kan begeeren."
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prediker te Grätz, Lorenzo Sunabenter, werd nu,‘ in het cabinet van

den aartshertog, het plan van den veldtocht tegen de evangelischgezin
den besproken.
Dit plan was zeer eenvoudig; want men behoeft immers met ketters
niet veel complimenten te maken. De opening van den veldtocht be
stond hierin, dat Sunabenter in een krachtig gesteld verzoekschrift zich
bij zijn aartshertog bitter beklaagde, dat de evangelische predikanten
zich verstoutten in zijne parochie te doopen, huwelijken in te zegenen
en andere herderlijke handelingen waar te nemen. Dat beweren was
geheel en al op waarheid gegrond; slechts vergat de stadsprediker er bij
te voegen, dat de evangelische predikanten de bevoegdheid daartoe sedert
verscheidene jaren overeenkomstig de bestaande godsdienstvrijheid beza
ten en ongehinderd uitgeoefend hadden. Hoe beantwoordde nu echter de
aartshertog het verzoekschrift van Sunabenter? Eenvoudig hiermede, dat
hij de handelwijze der predikanten voor een verbreken van den vrede
verklaarde en tot straf hiervoor de vroeger aan de Protestanten verleende
godsdienstvrijheid ophief.
Diensvolgens werd er dadelijk (13 Sept. 1598) een bevel aan den
landvoogd van Stiermarken gezonden, om al de protestantsche kerken
en scholen binnen den tijd van veertien dagen te sluiten, en daarna een
tweede bevel (van den 23sten Sept.) aan de predikanten en schoolmees
ters, om den predikdienst en het onderwijs terstond te staken en binnen
acht dagen op straffe des doods het land te verlaten. Gelijkluidende be
velen volgden een maand later voor de overige provinciën van Binnen
Oostenrijk, en dat wel met de bijbepaling, dat op staanden voet alle
evangelischgezinden en ketters tot den catholieken godsdienst moesten
overgaan of anders oogenblikkelijk hun bezittingen verkoopen en, na
betaling van het tiende gedeelte der opbrengst, het land verlaten.
Men ziet, aartshertog Ferdinand draaide er niet om heen en ver
heelde zijn bedoeling in ‘t minste niet. Maar wat deden nu de Protes
ten, nu ze zagen dat het hier gold, te zijn of niet te zijn? Ze maakten
— gelijk ik boven reeds aangewezen heb — de meerderheid der be
volking uit en konden zeker wel tegenstand bieden, als ze maar
wilden; voornamelijk daar ook de meeste bezittingen in hunne handen
waren?
Maar — boden ze inderdaad tegenstand? Enkele landgemeenten
wel en ook sommige steden, zooals b.v. Klugenfurt, de hoofdstad van
Karinthië. Al de anderen echter bepaalden zich met slaafsche onder
danigheid tot dringende smeekingen of hoogstens tot heftige verweer
schriften; en zoo viel het den aartshertog gemakkelijk, de krachtige
oppositie der weinige afzonderlijke gemeenten door zijn huurtroepen te
onderdrukken.
Ik wil mij niet verder uitlaten over deze vernederende onderwerping
der protestantsche bevolking van Oostenrijk, die zich op de leer grondde,
dat het de plicht van den christen is liever het grootste onrecht te dul
den, dan zich tegen het goddelijk recht van den landsheer te verzetten.
Ik herhaal daarom slechts de opmerking, dat de overwinning zeer zeker
aan hunne zijde zou zijn geweest, wanneer ze maar het voorkomen aan
genomen hadden, in massa tegen hunne onderdrukkers op te staan.
Thans echter ging over hen een strafgericht, zooals zelfs over een ston
merhand veroverde stad zelden gegaan is. Zoodra namelijk de Jesuiten
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— en dezen waren thans de hoofdpersonen in Oostenrijk — tot hun
eigene verwondering zagen, dat de honderd duizenden hunner kettersche
tegenstanders vol diepen ootmoed zich alles lieten welgevallen, bewogen
ze hun werktuig, den aartsbisschop , een formeele Inquisitie op te rich
ten, en de zendelingen van dit gerechtshof trokken onder den titel van
landsheerlijke commissarissen het gansche land van dorp tot dorp, van
stad tot stad door, om de verdwaalde lammeren in de schaapskooi der
alleen-zaligmakende kerk terug te brengen. Dit terugbrengen geschiedde
echter natuurlijk niet door middel van zachte overredin of door over
tuiging uit den bijbel of het woord Gods, maar door îet zwaard der
krijgslieden, die de commissarissen vergezelden, en inzonderheid door de
vrees voor de galg. Ja, voor de galg! Want voor elk dorp, voor elke
stad stond er een opgericht; en wie niet terstond het land verliet of het
protestantisme
hielden de Jesuiten
afzwoer,
vijfdie
jaren
moest
langleeren
in dewat
oostenrijksche
hun elen is.landen
Op deze
huis, en
gedurende dezen tijd verbrandden ze meer dan veertig duizend luthersche
bijbels. Om de zaak te bekorten, lieten ze een menigte van protestantsche
kerken óf met kanonnen plat schieten ói door buskruitinde lucht springen.
Met het begin van het jaar 1600 konden ze zich beroemen, dat
ze — alleen uitgezonderd ruim dertig duizend, die het land verlaten
hadden — al de ketters, althans naar het uitwendige, bekeerd en aan
het gansche land de rust van het kerkhof geschonken hadden.
Zoo eindigde de eerste veldtocht van eenigen omvang , dien de Je
suiten in Duitschland tegen de ketters ondernomen hadden. Dat ze daarbij
zichzelf niet vergaten, d i. de uitbreiding hunner eigene macht niet uit
het o og verloren, dat spreekt wel van zelf. Zoo verkregen ze al zeer
kort nadat Ferdinand zelf het bestuur in handen genomen had, een groot
collegie te Laibach, de hoofdstad van Kruin; in ’t jaar 1590 in Karin
thië de heerlijkheid Müllstadt, zoo goed als een klein vorstendom, met
alles wat daartoe behoorde, onder anderen zeer uitgebreide souvereiniteits
rechten; in ’t jaar 1607 een nieuw prachtig collegie te Klagenfurten een
ander, niet minder prachtig, te Leoben; eindelijk in 1609 te Grätz een
universiteitsgebouw, een echt vorstelijk paleis, en nog een menigte klei
nere goederen of inkomsten , te veel om hier allen afzonderlijk op tenoe
men. Maar van veel meer gewicht dan dit alles was dit, dat ze sedert
de bekeering der ketters in geheel Binnen-Oostenrjk zoo goed als hee
ren regeerden en alle zaken naar hun goeddunken regelden.
Met groote ontsteltenis zagen de protestantsche vorsten van Duitsch
land de gebeurtenissen in Binnen-Oostenrjk aan. Maar ze zagen het
slechts aan, zonder een vinger uit te steken. Daarom ﬂuisterden de Je
suiten — uitgaande van het beginsel, dat men het ijzer smeden moet ,
zoolang het heet is —‘ keizer Rudolf II gestadig in het oor, dat thans
het gewichtig tijdstip gekomen was, om in al de oostenrjksche staten
de eenheid des geloofs te herstellen. En Rudolf verklaarde zich ook volstrekt
niet ongenegen dezen raad op te volgen. Hij benoemde voor zijn en. r t s h e r
_ t o g d o m O o s t e n r k speciale commissarissen, die in dejaren 1599—1603
het gansche land doortrokken om de protestantsche geestelijken te ver
jagen. Ook schonk
den aanhangers van Loyola een prachtig gebouw
‚ benevens eenige aan de Protestanten ontroofde kerken teLinz,de hoofd
stad van Oostenrjk »boven de Ens ,” en daarvan maakten ze zulk een
prachtig collegie, als er weinigen waren.
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Daarentegen moest hij er van afzien in de beide koninkrijken Hon
garijë en Boheme op dezelfde wijze voortte gaan; want anders zouden
de bewoners dezer landen , bijgestaan door de Turken, zich aan zijn ge
zach onttrokken hebben. Hier konden dus de vier jesuitische paters,
die den zwakken monarch in de laatste jaren zijns levens schier geheel
en al beheerschten, — namelijk Georg Seherer, Willem Lamormain,
Jacobus Geranus en Johannes von Mellen —- niet veel uitrichten. Maar
schoon de Jesuiten-orde, vooreerst althans, van gewelddadigheden als de
bovengenoemde moest afzien ‚ stelde zij zich op andere wijze schadeloos.
Door allerlei sehotschriften wisten de Jesuiten de Catholieken
tot een duivelachtigen haat tegen de Evangelischen op te zetten; en het
is onte enzeggelijk waar, dat ze hierin hun meesterschap getoond heb
ben, sc oon ook de Protestanten het antwoord niet schuldig bleven. ‘t
Zou zeker vermakelijk zijn ‚ den lezer eenigen er van op te disschen;
maar op goede gronden moet ik daarvan afzien, en de lezer ontvangt
daarom slechts enkele proeﬂes in plaats van een geheelen maaltijd.
Zoo schreef pater Andreas: »Het is beter met den duivel dan met
een luthersche vrouw te trouwen; want den duivel kan men met wijwa
ter en bezwering uitdrijven, maar bij luthersche vrouwen baat noch kruis
noch zalf, noch doopwater.”

Zoo meende pater Gretser, »dat wie het

avondmaal onder beide gestalten van de Lutheranen ontvangt, letterlijk
den duivel in het lijf krjgt”; en op een andere plaats beweerde hij, »dat
als evangelische geloofsgenooten trouwen willen , hun namen niet door
een priester, maar door een beul moesten afgelezen worden." Pater Con

rad Vetter noemde in ’t openbaar de Evangelischen nooit anders dan
»schelmen, booswichten en verraders”; Luther noemde hij een »verloo
pen afvallige, een dief, een roover , een morsig varken en een razend

beest of een spitsbroeder van den duivel.” Pater Christoph Un ersdorf
gaf in een ten jare 1610 uitgekomen brochure aan de evangelisc e vor
stelijke rijksstenden de navolgende vleiende bijnamen: aan den keurvorst
van Saksen den naam van »het doorlueht' e varken”, aan den keurvorst

van den Palts dien van »het beest van eidelberg; den landgraaf van
Hessen noemde hij »het hooggeleeri-de zwijn,” den hertog van Wurtemberg »den rjken tempelroover van Stuttga ”, den markgraaf van Bran
denbur »den gerechtsdienaar van Ansbach” en den paltsgraaf van Neu
burg » en zinneloozen en razenden gek.” Ja, alsof het niet genoeg ware
dat ze de Lutheranen met smaad en hoon van allerlei aard over‘aadden ,

riepen ze zelfs van den kansel en door de pers de Catholieken zonder om
wegen op, om de ketters met de wapenen in de hand te verdelgen. An
ton Possevin , een van hun aanzienlijkste medeleden , ging zelfs zoover,
dat

keizer Ferdinand I van de eeuwige zaligheid vervallen verklaarde,

omdat hij aan de Protestanten den godsdienstvrede g even had. »Waar
toe” ‘— zoo riepen de paters Adam Tanner, Paulus
indeck en Vitus
Ebermann — »hebben wij geld , waartoe soldaten , sabels en kanonnen,
dan om ze tegen onze vijanden te gebruiken? Wat dralen wij derhalve
om de ketters aan te vallen; wat aarzelen
het lutherdom en de cal
vinistische gruwelen met wortel en tak uit te roeien? Doodt die honden,
velt hen neder, werpt hen ter aarde, vernietig hen, steekt hun de hui
zen boven het hoofd in brand en begraaft hen onder het ergste wat ge
maar kunt bedenken, opdat het gehate gebroedsel eindelijk van den
aardbodem verdwijne!” Zoo riepen de Jesuiten, en niemand in Duitsch
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land behoefde er aan te twijfelen, of ze hadden het slechts hierop gemunt,
een algemeenen verdelgingsoorlog tegen de Protestanten uit te lokken.
Elk moest dit nog duidelijker worden, die zich de moeite wilde ge
ven op het doen en drijven der vrome vaders in hun geliefd Beieren
te letten. Hier waren ze reeds onder Albrecht V, zooals we gezien
hebben, tot groote macht gekomen, en nog meer was dit het geval on
der zijn zoon en opvolger Willem V, die van 1579 tot 1596 regeerde.

Op de opvoeding van dezen vorst had namelijk pater Hoﬂ‘aeus een zoo
groeten invloed uitgeoefend, dat men der orde reeds daarom onder de
toekomstige regeering van Willem een glansrijke toekomst kon voorspel
len. Maar deze verwachtingen stegen nog aanmerkelijk, toen genoemde
Willem als erfprins in ’t jaar 1568 de uiterst vrome Itenata, dochter van
hertog Frans 1 van Lotharingen, trouwde en haar biechtvader, pater Do
minicus Mengin, ook tot den zijne aanstelde. Want deze Jesuiet, een
man die zich zeer veel aanmatigde, maar voor ’t uiterlijk een zeer buig
zaam mensch en een echte hoveling, wist al zeer spoedig zijn aanzien
lijk biechtkind geheel in zijn macht te krijgen. Willem liet zich toen
hij aan de regeering gekomen was, als een kind door hem leiden en
wedijverde van toen aan met zijn gemalin in de buitenspori ste verkwistingen ten gunste der Jesuiten-orde, waarvan ons de prac tige gebou
wen te München het beste bewijs leveren. Deze verkwisting der lands
gelden ging langzamerhand alle perken te buiten. De hertog had ten
laatste voor niets meer oog en hart dan voor de jesuitische belangen.
Zóo b.v. stelde hij er een genoegen in met zijn beminden biechtvader
bij hevige zonnehitte of onder zwaren regen in de armoedi e kleeding
van een pelgrim te voet ter bedevaart te gaan, ’t
naar untenhausen, ’t zij naar de »zwarte Maria” te Altötting, en daar belangrjke offers
te brengen. Eindelijk ontstond hierover dan ook een zoo groote onte
vredenheid onder het volk, dat de hertog zich gedwongen zag in ’t
jaar 1596 afstand te doen van de regeering ten gunste van zijn zoon
Maximiliaan. (1)
Thans, zoo meenden de Beieren, zou de gouden eeuw voor hen
aanbreken. Want volgens herhaalde verzekering van den jeugdigen
regent, meende men dat het zijn ijverigst streven zou wezen, zijn land
tot den hoogsten bloei te brengen; maar — men had de rekening
buiten de Jesuiten gemaakt.
Maximiliaan I, hertog van Beieren van 1596 tot 1651, was, zee

als wij weten, met aartshertog Ferdinand te Ingolstadt door de paters
der Jesuiten-orde opgevoed en was doorvoed met hun grondstellingen.
Men kan zich dus voorstellen, dat de invloed der Jesuiten bij ’t aan

vaarden zijner regeering nog veel grooter werd dan onder het bestuur zijns
vaders. Maar die invloed openbaarde zich op een andere wijs, daar Ma
ximiliaan een man van een geheel andere natuur was en niet slechts een
veerkrachtigen geest bezat, maar ook op geen geringe beschaving bogen
kon.
.
Hoe en waarin openbaarde zich nu die invloed der Jesuiten? In
niets minder dan hierin, dat de heeren paters den nieuwen regent brach
(1) Willem V trok zich na zi'n aitreding in het eollegie der Jesuiten te München
terug om voortaan alleen voor e vroomheid te leven. Hij stierf hier als een soort
van heilige in ‘t jaar 1626 en liet eenige eigenhandig geschreven gebedeboeken na, die
echter nooit gedrukt zijn.
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ten tot deze overtuiging: »God had hem tot werktuig uitverkoren om
geheel Duitschland tot de eenheid des geloofs terug te brengen en aan
e gehate ketterij eens voor altijd een einde te maken.” In Beieren zelf
was voor den dweepzieken (1) vorst in dit opzicht niets te doen. Want
het gansche land was —» dank de zorg zijner voorouders! — goed ca
tholiek gebleven. Zijn eerzuchtig hart werd dan ook vervuld van afgunst
tegen den vriend zijner jeugd en zwager Ferdinand van Oostenrijk (2),
over ‘wiens heldendaden op kerkelijk gebied toenmaals de geheele catho
lieke wereld opgetogen was. Wat was dus natuurlijker dan dat de Jesu.iten dezen nijd steeds hooger deden ontvlammen, en dat ze hem een
weg aanwezen, langs welken hij niet alleen een even grooten roem,
maar een veel grooteren zou verkrijgen? Maximiliaan toch twijfelde ervan

den aanvang af geen oogenblik aan, of de godsdienstvrede, welken de
keizer in 1555 met de Protestanten gesloten had, mocht elk oogenblik
door de Catholieken verbroken worden; daar de vrijheid, aan een val
schen godsdienst verleend — en de evangelische leer was natuurlijk in
zijn oog een valsche — een onwettige daad was. Gevolgelijk was nu slechts
de vraag: wanneer die vrede verbroken zou worden. Om echter, zoo
dra dit »wanneer” gekomen zou zijn, met uitzicht op goed gevolg aan
’t werk te kunnen gaan, verzamelde hij in alle stilte soldaten, krijgs
behoeften en geld, voorgevende dat hij dit deed voor een ophanden zijn
den oorlog tegen de Turken, inderdaad echter alleen met het oog op
een grooten godsdienstoorlog, dien de Jesuiten thans met alle macht
trachtten te doen uitbreken.
‘
Maar voordat ze met dit treurspel begonnen, achtten ze voor den held
er van een soort van oefening vooraf niet ondienstig. Daarom voerden
ze eerst nog eenige voorspelen op , waarvan twee bijzondere vermelding
verdienen, te weten: de gewelddadige roof. en bekeering van Donauwörth, en de overgang van Wolfgang Wilhelm van Pfalts-Neuburg tot
het catholieke geloof benevens de uitroeing van het protestantisme in
zijne landen.
D o n e. u w 6r t h was in vroegere tijden een beiersehe stad geweest, maar
had zich reeds sedert 1420 onafhankelijk van het Rijk gemaakt en deze
vrijheid twee volle eeuwen weten te handhaven. Wat het geloof der be
volking betrof, voor een deel behoorde ze tot de catholieke kerk, en deze
had haar hoofdsteun in het klooster , »het heilige kruis” genaamd, van
de benedietijner orde. Meer dan het 4/„ gedeelte der burgers echter was
het luthersche geloof toegedaan. Men kon dus dit laatste als het heer
schende geloof aanmerken. Niettemin konden de beide partijen sedert den
godsdienstvrede goed met elkander overweg. Zelfs was er in de laatste
twintig jaren der zestiende eeuw tusschen Catholieken en Lutheranen een
bepaald vriendschappelijke verhouding tot stand gekomen. Maar ziet,
na den dood van den verdraagzamen abt Christopb Gerung (Mei 1602)
gelukte het den Jesuiten, door de voorspraak van hun machtigen begun
stiger Maximiliaan I en‚van hun bijzonderen vriend, bisschop Hendrik
(1) Om den lezer een denkbeeld te even van zijn verregaande dweepzucht, wil ik
slechts deze éene curiosrteit aanvoeren, äat hij de eerste catholieke "orst was, die zijn
eerstgeborene bij dan doop de vrouwennaam Maria en tevens den naam van‘den pene
raal der Jesuiten Ignatius gaf. Ook liet hij het eerst munten slaan met de beeldtenis
van Mﬂl‘rll. e“‚ met het omschìift »Patrona Bavariae", d. i. »de Beschermster van Beieren."
(2) Aartshertog Ferdinand was den 23sten April 1600 getrouwd met Maximiliaan’s
zuster Maria Anna.
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V van Augsburg, de monniken te bewe en, om Leonhard Hörmann, een gebo
ren Beier, tot abt te kiezen. En nu zou et met den vrede spoedig gedaan zijn.
Op aanraden van zijn biechtvader, den Jesuiet Johannes Buslidius ,
stookte Maximiliaan abt Hörmann op, om de sinds ettelijke jaren bestaande
bepaling der stedelijke overheid, dat geen openbare processies met kruis
en vaandel door de stad mochten gehouden worden, te overtreden. De
abt volgde dezen wenk aanstonds op, in ’t jaar 1605.
verordende
daarom op heiligen sacramentsdag een grooten plechtigen ommegang en
kwetste daardoor het gevoel der protestantsche bevolking niet weinig.
Toch werd de rust niet verstoord en het eenige dat er uit voortvloeide
was, dat demagistraat verzocht, voortaan van zulke dingen verschoond
te mogen blijven. Maar dit laatste werd door den abt en door genoem
den bisschop van Augsburg zeer euvel opgenomen, en beiden klaagden
bij den keizerlijken rijkshofraad over de verdrukking, waaraan de Catho
lieken te Donauwörth blootstonden. De rijkshofraad ,j anders niet zoo
voortvarend , bepaalde reeds in October 1605, dat dergelijke optochten
mochten plaats hebben en maakte den magistraat voor alle mogelijke bui
tensporigheden aansprakelijk. De magistraat echter bleef bij zijn gevoe
len, dat het beter was, het volk niet moedwillig aan te zetten en verzocht

den abt den vrede te bewaren. In weerwil daarvan verordende Hörmann
den 11de“ April 1606 een nog luisterrijker optocht naar een naburig
dorpje en maakte dit voornemen aan de geheele bevolking den dag te vo
ren van den kansel in recht beleedigende termen bekend. Wat men
vreesde gebeurde nu. Het onbeschaafde gedeelte der Evangelisehen school
bijeen en begroette niet alleen de processie met een hageljacht van stee
nen, maar scheurde ook een der meegevoerde vaandels in stukken. Na
tuurlijk beklaagde zich nu de tegenpartij bij den rijkshofraad zooveel te
meer, en nadat er veel over en weer gestreden was, droeg keizer Rudolf

11 op aandrang van Maximiliaan aan den raad op, »de Catholieken te
Donauwörth tegen verdere ruwe aanvallen te beschermen, nademaal de
magistraat blijkbaar te zwak was, om de kwalijk gezinde burgerij in
toom te houden.”
Nu hadden de Jesuiten het zoover als ze met dit ondergestoken spel
bedoeld hadden. Wat nu volgde kon niet uitblijven. Om te beginnen
zond Maximiliaan eenige commissarissen naar Donauwörth om, zoo ’t heette,
de noodige maatregelen te treffen tot bescherming der Catholieken. Maar
die heeren gedroegen zich, ingevolge een geheime instructie van Johannes
Buslidius, zoo overmoedig tartend, dat de burgerij hen terugjoeg. Nu
heette het, dat Donauwörth in openbare rebellie tegen zijne keizerlijke
Majesteit verkeerde, en de jesuitisché omgeving van keizer Rudolf
zorgde wel voor de rest. Ze wisten hem zoo lang te prikkelen, dat hij
eindelijk, den 3911 Augustus 1607, de stad in den rijksban deed. De vol
trekking van dien ban werd natuurlijk opgedra en aan Maximiliaan, als
den naastgelegene der catholieke rijksstenden. T)eze omsingelde Donau
wörth aanstonds met een zoo aanzienlijke strjdmacht , dat er aan geen
langen tegenstand te denken viel. Bovendien was er geen der protestant
sche vorsten die zich de arme bedreigde burgerij aantrok, en zoo bleef
haar niets over dan den beierschen hertog de poorten te openen, wat ze
dan ook den 7em Dec. 1607 deed. Daarbij was echter de voorwaarde ge
maakt, dat niemand in de uitoefening van zijn godsdienst gehinderd zou
worden, en Maximiliaan had op zijn »vorstelijke eer” beloofd, zich aan
die voorwaarde te zullen houden.
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Doch hoe kwam hij nu die belofte na? Op een zeer vreemde manier,
die zeker weinig met zijn „vorstelijke eer" strookte. Zijn wereldlijke raad
gevers namelijk, zijn ministers zooals men thans zeggen zou, rieden hem,
de kerkelijke toestanden der veroverde stad onaangetast te laten en haar
slechts zoo lang bezet te houden totdat de krijgskosten betaald zouden
zijn. Ze raadden hem dit, omdat Donauwörth een rjksstad was en, als
hij anders handelde, er de lastigste verwikkelingen met de protestantsche
rijksstenden uit zouden voortkomen. Maar zijn geestelijke raadslieden,
namelijk zijn biechtvader Johannes Buslidius benevens de paters Matthias
Mitner en Georg Schrettl, die hij met nog eenige andere Jesuiten meê
genomen had, gaven hem een geheel anderen raad. Zij drongen er op
aan, dat hij nu metéén aan de kctterij in Doriauwörth met geweld een
einde zou maken en de stad eenvoudig bij zijn gebied zou annexeeren, om
er het Catholicisme op den duur in stand te kunnen houden. Ze wisten
zeer goed dat
alzoo den godsdienstvrede openlijk breken zon en even
goed wisten ze, dat de hertog, als hij hun raad volgde, voor de gansche
wereld als een eerlooze woordbreker staan zou. Maar op dit laatste punt
wisten ze hem spoedig gerust te stellen, door hem voor te houden, dat

het voor den geloovige zelfs verdienstelijk was het woord aanketters ge
geven niet te houden. En wat het eerste punt betrof, beweerden ze spot
tend, dat de protestantsche rijksstenden „om zulk een kleinigheid” de zaak
niet tot het uiterste zouden drijven. Die hadden immers bij al wat erin
Binnen-Oostenrijk en elders voorgevallen was, óók lijdelijk toegezien. En
mochten ze al werkelijk tot krachtige maatregelen besluiten, dan zou juist
het eigenlijke doel, „de opening van den grooten godsdienstkrijg”, bereikt
wezen. En daarin moesten de Catholieken de overhand houden, daar im

mers hij, Maximiliaan, volledig ten strijde toegerust was en de protestantsche

partij niet.
Tegen zulke redeneeringen was Maximiliaan niet bestand; hij nam dien

overeenkomstig alle noodige maatregelen, om het Protestantisme in Do
nauwörth volledig uit te roeien. In de eerste plaats werden alle luther
sche geestelijken uit de stad gejaagd en hun kerken aan de zonen van
Loyola gegeven. Hetzelfde lot trof de evangelische onderwijzers, die zon
der eenige uitzondering door catholieke vervangen werden , terwijl de
burgerij met geweld gedwongen werd hun kinderen ter school te blijven
zenden. Evenzoo worden ze genoodzaakt de mis bij te wonen, wilden ze
niet op alle mogelijke wijzen gekweld en gehavend worden. Kortom men
deinsde voor geen middelen, ook de slechtste niet, terug, om de burgerij
tot de aanneming van het reeds lang verlaten geloof te dwingen. Ein
delijk volgde Maximiliaan ook den tweeden raad der Jesuiten op: Do
nanwörth tot een beiersche stad te maken. Daar de Jesuitisch-gezinde
keizer Rudolph II volgaarne zijne toestemming daartoe gaf, viel het niet
moeielijk dit plan door te zetten, en zoo was het bekeeringswerk in wei
nige jaren volkomen gelukt.
En de protestantsche rijksstenden , wat deden die? Deze waren juist
toen (1607—1608) met de catholieke rijksstenden op den rijksdag te
Regensburg bijeengekomen en ze zagen zeer goed in, wat dit drijven ei
genĳk beteekende. Ze begrepen best, dat de bezetting van Donauwörth
om zoo te zeggen de omverhaling was van den eersten steunpilaar, waar
op de groote godsdienstvrede rustte. Even duidelijk bleek er hun uit, dat
in den hoogen raad van de Jesuiten-orde besloten was, het verdelgings
11
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werk der ketters door te zetten. Blijkbaar was de toeleg, om met de
zwakste leden der protestantsche stemden , de kleine rijkssteden, te
beginnen, ten einde dan later naar gelang van omstandigheden aan de
sterkeren ook hun beurt te geven.
Dat alles zagen ze zeer goed in en spraken het ook onverholen uit;
maar wat d e d e u ze ? Ach, een d a a d werd te vergeefs van hen gewacht.
Ze vergenoegden zich met een p r ot es t, natuurlijk een protestin woor
den, waarom de tegenpartij zich geen jota bekommerde. Eén zaak ech
ter volgde hieruit, die goed had kunnen zijn, namelijk de stichting der
P ro te s t a n t s c h e U n i e, die in Mei 1608 tot stand kwam. Daardoor

zou eindelijk de broederband gelegd worden tusschen Lutherschen en Cal
vinisten, die tot nog toe gezworen vijanden geweest waren. Maar die
Unie duurde helaas! te kort, om iets duurzaam goeds tot stand te kun
nen brengen. Bovendien rie Maximiliaan I in Juli 1609 de Catho
l i e k e L i gu e in ’t leven, ie in kracht minstens tegen de Unie opwoog.
Welk was dus het gevolg van den jesuitischen aansla op Donau
wörth? Niets minder dan dit, dat voortaan ganseh Duitsc and in twee
openbaar vijandige helften verdeeld werd, die op den eersten wenk hun
ner aanvoerders wachtten, om elkander moorddadig te bestrijden. De Jesuiten kwamen dus, gelijk men ziet, hun groote doel steeds nader.
Voordat de eigenlijke godsdienstoorlog echter beginnen zou. moest er

nog een tweede voorspel vertoond worden. En dat was de overgang van
Wolfgang Wilhelm van Pfalz-Neuburg tot het Catholicisme en de uit
roeiing van het Protestantisme in zijn landen.
Toen namelijk Johan Wilhelm III hertog van Jülich en Kleef in
Maart 1609 zonder rechtstreeksche erfgenamengestorven was, meenden de
beide vorstelijke huizen Pfalz-Neuburg en Keur-Brandenburg gelijke rech
ten op de erfenis te hebben De eriprins Wolfgang Wilhelm van Pfalz
Neuburg nam aanstonds bezit van Jülich en keurvorst Johann Sigmund
van Brandenburg annexeerde Kleef. Ieder der beide heeren had echter
gaarne de geheele erfenis gehad, en de een zoowel als de andere wendde
zich derhalve tot de Protestantsche Unie, waarvan ze beiden leden waren,

met het verzoek , hun aanspraken bij den Rijksdag te ondersteunen. De
Unie had dus eerst moeten beslissen, wien der beide pretendenten ze

voortrekken moest. En een tijdlang scheen het inderdaad, dat Branden
burg de bovenhand zou behouden. Maar meer dan schijnen was dit niet,
want de leden der Unie waren veel te oneenig en halfslachtig, om eenige
afdoende beslissing te nemen, en Keur-Brandenburg zoowel als Pfalz-Neu

burg mochten dus van het eene uitstel op het andere wachten.
In dien stand van zaken liet Philips 111 van Spanje, op aanraden
der Jesuiten, door zijn gezant aan Wolfgang Vl’ilhelm een wenk geven ,
dat er een probaat middel was, om zich van de geheele erfenis te verze
keren. Wanneer hij namelijk zich met het beiersche huis verzwagerde,
dan zou Wolfgang de machtige hulp winnen van hertog Maximiliaan I
en de gansche Catholieke ligue. Dat begreep de Pfalz-Neuburger ook en
hij deed dus aanzoek om de hand van prinses Magdalena, "\’laximiliaans
zuster. Maximiliaan nam het aanzoek zeer gunstig op, maar verklaarde
ten stelligste dat hij nooit ofte nimmer een ketter zijn zwager zou noe- '
men. Dat was duidelijk genoeg gesproken. Maar Wolfgang Wilhelm haal
tot nog toe — evenals zijn gansche familie — tot de meest orthodoxe Luthe
ranen behoord. Hij placht zich te beroemen, dat bij den bijbel jaarlijks

Hun macht in Duitschland.

163

niet minder dan vier en twintig maal doorlas. Hoe kon dus van hem
verwacht worden, dat hij ooit zijn geloof verzaken zou? Maar heel toe
vallig rezen er nu plotseling in het hart van den Neuburger twijfelingen,
of hij tot nog toe wel het ware geloof gehad had. Entoen hij kort daar
op naar Munchen reisde om in persoon zijn huwelijksaanzoek te bevorde
ren, wist de meergenoemde J ohann Buslidius hem zoo uitstekend te be
werken, dat hij volslagen bekeerd werd. Daar hij echter den toorn van
zijn reeds bejaarden vader vreesde, ging
eerst slechts in het geheim
tot den catholieken godsdienst over. Dit geschieddein.luli 1618, en vier
maanden later trad
met Maximiliaans zuster in den echt. De Jesuiten
echter zorgden weldra dat zijn overgang algemeen ruchtbaar werd, om hem
te dwingen er openlijk voor uit te komen. Zulks deed
dan ook in
Mei 1614- , niettegenstaande deze zijn handelwijze zijn armen vader on
vegm(ijdelijk het hart breken moest, wat dan ook twee maanden later ge
sc 1e is.
De eerste helft van hun lan, den afval van Wolfgang Wilhelm,
hadden de Jesuiten derhalve

ereikt, en nu kon het hun ook niet

moeielijk vallen, het tweede deel van het programma, de uitroeiing der
ketterij in de Pfalz-Neuburgsche landen door te zetten. Bekeerlingen zijn
gewoonlijk woedende ijveraars voor het nieuw aangenomen geloof, al
ware het maar om der wereld te bewijzen, dat het hun ernst was met
hun overgang, en Wolfgang Wilhelm maakte geen uitzonderin op dien
regel. Reeds weinige dagen na zijn bekeering gaf hij in een %rief aan
paus Paulus V dezen de verzekering van zijn onderdanigheid en voegde
er uitdrukkelijk aan toe, dat hij vast besloten was, »het Lutherdom uit
te roeien, een steunpilaar van de roomsche kerk te zijn , de vrijheid tot
uitoefening van den evangelischen godsdienst in te trekken, de uiterste
middelen tegen de Protestanten te baat te nemen en op alle mogelijke
wijzen hun ondergang te zoeken.” Ook toonde hij zich al zeer spoedig als
een echte kweekeling der Jesniten. Want in spijt van zijn beloften aan
den paus ontzag hij zich niet,.twee maanden later, bij het aanvaarden
der regeering aan zijn luthersche onderdanen de volledige eerbiediging
van de vrijheid huns geloofs bij afzonderlijke oorkonde op het plechtigsj;
te verzekeren. Dit moest hij wel doen, omdat anders de Pfalz-Neuburgers

hem niet gehuldigd zouden hebben. Maar wat was er ook aan zulk een
belofte gelegen, als men de zekerheid had, zich elk oogenblik er van te
kunnen laten ontslaan?
Om kort te gaan, toen de nieuwe vorst, in Februari 1615 te Neu
burg, de hoofdstad zijner erﬂanden, aankwam, gaf hij de slotkerk dadelijk
over aan de Jesuiten Jacob Reihin en Anton Welser. De eerste was zijn
eigen biechtvader, de tweede ie zijner vrouw. En nu ging men met
allen ijver aan het werk om het Lutherdom uit te roeien. De middelen
waren dezelfde als in Donauwörth en elders: de protestantsche predikan
ten en onderwijzers werden verjaagd, alle weêrspannige beambten afge
zet, zij die in het kettersche ‘geloof volhardden, op alle mogelijke wijzen
onderdrukt en zij daarentegen die tot de alleenzaligmakende kerk over
Die middelen,
en gewenschte
vooral een gevolg.
sterke inkwartierirïgg
Ël‘ngen,
huizenbe ernstigd.
onwilligen,
hadden het
Zoowel de enin
burgers als de overige onderdanen van het vorstendom werden, sommi
gen reeds na enkele maanden, handelbaar. En mocht soms het tot wan
hoop gebrachte volk een opstand beproeven, — zie! dan was dat rebellie,
en tegen dezulken gebruikte men zonder verschooning het geweld der
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wapenen. Op zulke wijze gelukte het het Lutherdom niet alleen in het
Neuburgsche met wortel en tak uit te roeien , maar ook in het vorsten
dom Jülich, waar Wolfgang zich met behulp der (latholieke Ligue ge
handhaafd had. Het vorstendom Kleef echter, om hetwelk hij eigenlijk
catholiek geworden was, kreeg hij niet, maar dit bleef bij Keur-Bran
denburg.
De Jesuiten hadden dus alle reden tevreden te wezen. En de maat
werd hun vol gemeten, toen de hertog hun, om zijn geliefden Jacob
Reihing (1) genoegen te doen, in verscheiden steden van zijn rijkje col
legiën oprichtte, met name te Neuburg en Düsseldorf. Dit was niet al
leen weer een aanzienlijke aanwinst voor ben, maar daardoor hadden ze
ook gelegenheid om van hier uit op de naburige protestantsche landen
invloed te oefenen.
Uit deze uiteenzetting van het doen en drijven der Jesuiten in
Duitschland ziet men dat zij alleen het waren die den grooten verdel
‘ngskamp
tegen de
Protestanten
Immersgeheerscht.
vóór hun In
komst
glad
er tusschen
Catholieken
en aanstookten.
Protestanten vrede
dit
opzicht hadden de Protestanten geen schuld; maar hierin hadden ze schuld,
dat ze zich niet dadelijk toen de gewelddadige bekeeringen door de Je
suiten op touw gezet werden, met de wapenen te "‘ eêr stelden. Dat
hadden ze reeds bij de eerste Protestantenjachten in Fulda , Mainz enz.

moeten doen, in plaats van, zooals vooral bij de zaak van het Keulsche
aartsbisdom, slechts bewijzen te geven van inwendige verdeeldheid, ja
zelfs van lafhartigheid. Dan zou de_catholieke partij, die aanvankelijk
veel kleiner was, niet met elk jaar meer moed gekregen hebben. Dan
zou nooit in de bisdommen Paderborn, Minden, Munster en elders, nooit

in Binnen-Oostenrijk, Donauwörth en Pfalz-Neuburg dat alles geschied
zijn, wat, gelijk we weten, geschied is. Het eenige wat men hun verwijten kan, — ik herhaal het, — was een al te groote lijdelijkheid en
besluiteloosheid, een al te angstvallige onderdanigheid tegenover de rijks
wetten en de keizerlijke majesteit. Want het eigenlijke drijven tot den
oorlog ging eenig en alleen van de zonen van Loyola uit. Clp hen drukt
dus alle verantwoordelijkheid voor de vreeselijke gruwelen van den dertig
jarigen eloofsstrijd.
.
Doc ter zake! De verschillende voorspelen hadden de wereld ge
noegzaam op het treurspel dat nu volgen zou, voorbereid, en de Jesuiten
achtten nu de tijd gekomen, met het hoofdbedrijf zelf te beginnen. Doch
ze konden dit niet doen, zoolang de opperste leiding der duitsche aan

gelegenheden niet in handen van iemand berustte, die voor zulk een
vreeselijke taak berekend was. Dat moest een man zijn van groote gaven
en tevens van geduchte wilskracht, van een wilskracht tot de uiterste
hardnekkigheid toe, zoodat hij voor niets, hoe verschrikkelijk ook, terug

deinsde. Tevens moest het een man zijn die in de jesuitische grondstel
lingen opgevoed , zich voortdurend door hen liet leiden en steeds naar

(1) Ik kan de verzoeking niet weérstaan, den lezer hier mede te deelen, dat de
zelfde Reihing later tot het Protestantisme overging. Bij z"n strijdschriften tegen de
Protestanten was hij namelijk genoodzaakt den bijbel nauw eurig te bestudeeren , en
daardoor ging hem zooveel licht op, dat‘ hij zich (in 1621) te Tübingen bij de Evan-‘
elischen voegde. Zelfs werd hj aan die hoogeschool professor in de theologie en hij
bleef daar tot aan zijn dood.
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hun inblazingen luisterde. Slechts wanneer zulk een man den duitschen
keizerstroon besteeg en zijn zware keizerlijke zwaard in de schaal der
’ Catholieken wierp, — eerst dan zou er gegronde hoop zijn, dat het
Protestantisme in Duitschland , ondanks zijn grootere getalsterkte, niet
alleen machteloos gemaakt maar zelfs vernietigd zou kunnen worden. Dat
begrepen de zonen van Loyola zeer goed. En welk een geluk was het
nu voor hen, dat er toenmaals niet alleen zulk een vorst gevonden
werd , maar dat hij juist een aartshertog uit het huis Habsburg was, die
reeds van zelf eenige aanspraak op den keizerstroon had. Die vorst was
dezelfde Ferdinand van Binnen-Oostenrijk, over wien boven reeds uit
voerig gesproken is.
was dus de man wien de keizerlijke scepter in
handen gegeven moest worden, zou de aanstaande geloofsstrijd werkelijk
een zegepraal des geloofs worden, en daarom gold het thans voor alle
dingen hem dien scepter te verschaffen.
Dit was echter alles behalve gemakkelijk. Na het overlijden van
keizer Rudolph II besteeg zijn broeder Matthias den keizerstroon (in het
jaar 1612), en het was van algemeene bekendheid , dat hij om verschil
lende redenen reeds sedert lang een diepen haat tegen Ferdinand koes
terde.

Immers , — om maar ééne van die vele redenen te noemen, —

Ferdinand had het eenige jaren geleden gaarne daarheen willen brengen,
dat de kinderlooze Rudolph hem, den neef, in plaats van Matthias den
broeder en rechtmatigen erfgenaam, de kronen van Boheme en Hon
garije toegewezen had. Er was dus een diepe haat voorhanden en er
moest juist eene bepaalde voorliefde wezen, zou Matthias, die insgelijks

kinderloos was, dezen neef tot erfgenaam aanstellen. Want er waren
nog meer neven en daaronder zelfs sommigen, die hem nader bestonden.
Maar de Jesuiten hadden reeds meer dan eens getoond , dat ze het
onmogelijke of het onmogelijk schijnende toch tot stand konden brengen,
en ze toonden het ditmaal weder. Voor alle dingen waren ze er op uit,
de naaste omgeving des keizers op hun zijde te brengen. Ze begonnen
met de slechte vrouwspersonen, in wier armen de monarch gewoon was
zich in braspartijen te vergeten. Dat was zeker een zeer onkiesch middel
om op iemand te werken; maar de paters zouden als ’t wezen moest,
voor nog lagere middelen niet teruggedeinsd zijn. Op alle wijzen werden
de dames gewonnen , nu door geschenken, dan door vleierij , heden door

een zeer licht gemaakte absolutie, morgen door een vreeselijke bedreiging
met de helsche pijnen, en zoo slaagden de looze paters er in, een krach
tigen invloed op den vorst te verkrjgen. Nog beter gelukte hun dit, toen
ook bisschop Melchior Klesel , sedert jaren skeizers vertrouwde raads
man , dien hij dadelijk na zijn troonsbestijging tot zijn eersten minister
gemaakt had, zich aan hunne zijde voegde. Deze Klesel, de zoon van
een Lutherschen bakker te Weenen,was indertijd door pater Georg Sche
rer, over wien we vroeger reeds spraken, tot het Catholicisme bekeerd.
Zulk een bekeerling van de Jesuiten kon natuurlijk niet ongunstig je
gens de orde gezind zijn; maar de vrome paters wisten hem wel geheel
en al in te palmen. Ze beloofden den gewezen bakkerszoon dat ze hem
aan den kardinaalshoed zouden helpen, wat het toppunt zijner wenschen
was, wanneer hij hen in hun plannen ten opzichte van aartshertog
Ferdinand ondersteunde. En Klesel nam het aanbod met beide handen

aan en werd in ’t algemeen een Jesuiten-vriend, die met hen door dik
en dan ging.

Beide partijen hielden ook trouw hun woord, d. w. z.
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Klesel kreeg (in 1616) den kardinaalshoed en van zijn kant zorgde hij ,
dat de stemmin des keizers naar den zin der Jesniten omsloeg.
Verreweg et verdienstelijkst echter bewezen zich in deze zaak de
beide leden der orde Peter Pazman en Christo h Scheiner. Zij waren

het eigenlijk die Ferdinand de erfenis van Matt ias bezorgden. Pazman
was, evenals Klesel, de zoon van arme protestantsche ouders, die eerst in
Grosswardein en later te Gräz woonden. Hij werd op zijn zeventiende
jaar(1587) door de Jesuiten tot het Catholicisme bekeerd,studeerde daar
op te Gräz in de theologie en werd wegens zijn uitstekende gaven aan
stonds na zijn promotie tot professor aan de hoogeschool te Grîiz bevor
derd. Later trad hij in dienst van den kardinaal-bisschop van Gran ,
Franciscus Foräats, en hier onderscheidde hij zich zoozeer, dat deze
hooge prelaat em aanstonds tot zijn vertrouwdsten raadsman maakte
niet alleen . maar hem zelfs in het jaar 1615, toen hij zijn einde voelde
naderen , aan de Hongaarsche magnaten aanbeval als zijn opvolger.
Dienovereenkomstig verzochten de magnaten keizer Matt ias hem tot

hun aartsbisschop aan te stellen. Matthias , die hem zeer genegen was,
toonde zich hiertoe zeer bereid; maar de regelen der orde verboden aan

de Jesuiten hooge kerkelijke waardigheden aan te nemen.
Daarvoor was wel raad te schaffen: als Pazman maar voor het uiter

lijk uit de orde trad. Dit deed hij dan ook, en daar paus Paulus Vzijn
toestemming hiertoe gaf, stond niets zijn benoeming tot aartsbisschop
meer in den weg. Als zoodanig kwam hij met keizer Matthias veelvul
dig in aanraking, en deze werd hem steeds meer genegen, zoodat hij
allen skens geen staatszaak zonder zijn goedkeuring besliste.
oo raadpleegde Matthias hem ook aangaande de keuze van zijn op
vol er zoowel in de oostenrjksche erfstaten als in de keizerlijke waar
digheid. Zijn beide nog levende broeders namelijk, Maximiliaan, aarts
hertog van Tyrol en

oor-Oostenrijk, en Albert, regent der spaansche

Nederlanden, waren evenals hij zelf, oud, ziekelijk en kinderloos. Paz
man ried natuurlijk niets anders dan dat hij al zijn kronen aan den_
aartshertog van Stiermarken zou vermaken. En inderdaad wist hij op
zijn welsprekende wijze zoo vele gronden voor dien raad bij te brengen,
dat Matthias eindelijk , hoewel met tegenzin , in het begin van het jaar 1617 ,
er in bewilligde, zijn neef Ferdinand nog bij zijn leven tot uni

verseel erfgenaam te benoemen.
Toch zou de slimme Jesuiet bezwaarlijk zoo spoedi en zoo volledig
zijn doel bereikt hebben, als zijn medebroeder, pater Sc einer, hem niet

trouw en krachtig in de hand gewerkt had. Deze Scheiner was in den
aanvan der 17e eeuw professor in de mathesis te Ingolstadt. Aartshertog
Maxim‘ ‘aan, de regent van Tyrol, die een groote liefhebber van ma
thematische studiën was, riep hem dikwijls te Innsbruck bij zich, en een
maal had Scheiner (in 1615) bijzonder zijn gunst gewonnen, doordat hij
een zeer kostbaren verrekijker, die bij toeval beschadigd was , weêr vol

ledig herstelde. Nu hield Maximiliaan niet eer op voordat Scheiner zijn
professoraat opgaf en als aartshertogelijk biechtvader naar Innsbruck
kwam. En in deze betrekking verkreeg Scheiner zulk een buitengewo
nen invloed op zijn grijzen biechtzoon, dat deze geen wil meer had bui
ten den zijne.

Zoo werd nog in hetzelfde jaar 1615 aartshertog Maximiliaan over
reed, om in de hoogwichtige aangelegenheid van de troon-opvolging,

die den Jesuiten meer dan eenige andere zaak ter harte ging, uit eigen

Hun macht in Duitschland.

167

beweging een stap te doen, die tot hare beslissing zou kunnen leiden.
Die stap bestond hierin, dat Maximiliaan niet alleen zelf van de troon

opvolging afstand deed, maar ook zijn broeder Albert in de Nederlanden
tot hetzelfde zou trachten over te halen. Maximiliaan stemde daarin toe
en vertrok aanstonds in gezelschap van Seheiner naar Brussel.
Werkelijk gelukte het hem, zijn broeder tot het gewenschte besluit
te brengen. En evenzeer wist men Philips III van Spanje te bewe
gen, zijne aanspraken op te geven, die hij óók, als kleinzoon van keizer
Maximiliaan 11, op de oostenrijksche erfopvolging had. (1) Nu echter,
nu dat alles goed en wel op schrift en bezegeld was, richtte de regent
van Tyrol, in den herfst van 1616, zijn schreden naar Praag, om al
daar zijn broeder, keizer Matthias, rekenschap van zijn handelwijze te
geven, en deze moest bijna wel eindigen met zich naar de overtuigende
gronden van aartsbisschop Pazman te schikken.
Op die
gelukte het, keizer Matthias te bewegen , om aarts
hertog Ferdinand tot zijn opvolger te benoemen. Deze werd ook wer
kelijk zoowel door de Duitschers , — de meeste keurvorsten waren trouwens

catholiek, — als door de Bohemers, Hon aren enz. als zoodanig erkend.
Natuurlijk slechts nadat hij de plechtige

elofte afgelegd had, de vrij

heden en rechten zijner toekomsti e onderdanen te zullen eerbiedigen.

In het bijzonder had
ook den %ohemers vóór zijn kroning moeten
zweren, nooit een tittel of jota van den zoogenaamden »Rudolphini
schen majesteitsbrief", waarin de vrjheid van godsdienst gewaarborgd
was, te zullen veranderen of schenden. Maar, wat geeft een kweeke

ling der Jesuiten om een meineed?
De paters juichten luide toen ze de opvolgin van hun Ferdinand
verzekerd zagen. Ze verkondigden allerwege: » ovus rex, nova lex”,
d. i. »nieuwe heeren, nieuwe wetten”, en dat beteekende eigenlijk: een
nieuwe vorst is door de rechten die zijn voorgangers aan de volken
bezworen hebben, niet gebonden. Een der hunnen, pater Andreas Neu
bauer, predikte openlijk te Praag, dat »de boheemsche majesteitsbrief
gelijk geacht moest worden met de toelating die men in groote steden
slechts door den nood gedrongen aan bordeelen geeft." Andere leden
der orde spraken onbewimpeld van de verbanning en verbeurdverklaring
der goederen, ja zelfs van de terdoodbrenging der Evan elischgezin
den in alle duitsche landen als van een onvermijdelijke noo zakelijkheid.
Ln zoo werd het ieder die nadacht thans duidelijk, dat met de keuze
van Ferdinand, den grooten verdelger der Protestanten in Binnen-Oos
tenrjk, de vreeselijke strijd beginnen moest, waarop de zonen van
Loyola reeds zoo lang gedoeld en gewerkt hadden.
En hij begon dan ook, die groote krijg, gelijk ieder weet, in Mei
1618. Hij begon in Boheme en wel ten gevolge van de voortdurende,
lanmatige terging der Evangelischen door de mannen van Loyola.
%andaar dat de eerste regeeringsdaad der opstandelingen dan ook hierin
bestond, dat ze de Jesuiten voor eeuwig uit Boheme verbanden. De
oorlog begon reeds onder de regeering van keizer Matthias, die eerst in
(1) Philips 111 deed trouwens dien afstand niet »voor niet", maar Ferdinand moesﬂin
een geheim verdrag beloven, hem na zijn troonsbeklimming TärOl. Voor-Oostenrijk, de
Elsass en Breisgau af te staan. Die belofte is echter nooit ge ouden en waarschijnlijk
was Ferdinand geen oogenblik van plan geweest, haar gestand te doen.
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1619 stierf. Maar
was toen reeds zoo oud, ziek en vervallen, dat
hij niet meer was dan een lijdelijk werktuig in de handen van zijn op
volger Ferdinand. De gansche vreeselijke verantwoordelijkheid voor den
dertigjarigen broederkrijg rust derhalve op keizer Ferdinand II en zijn
opvoeders, raadslieden en boezemvrienden, de zonen van Loyola. —
Zal ik nu echter al de afschuwelijke tooneelen van dezen verwoeden

krijg den lezer voor de oogen brengen? Dat zou een afwijking zijn
van het eigenlijke doel van dit boek. Het zal voldoende zijn met enkele
woorden te wijzen op den invloed, dien de Jesuiten op den loop van
den oorlog oefenden.
‘
In de eerste plaats moeten we dan wijzen op hun drijven reeds
kort na het uitbreken van den oorlog. Daar bijna alle erfstaten van
Ferdinand II, Moravië, Silezië, Hongarije en zelfs Neder- en Opper
Oostenrijk aan den boheemschen opstand deelnamen, was hij reeds in
het eerste jaar van den oorlog er niet ver af, zelf het slachtoffer te
worden van den opstand, dien hij in het leven geroepen had. Daarom
zond hij, in 1619, buiten weten der Jesuiten, graaf Maximilian von

'l‘rautmannsdorf als buitengewoon gezant naar den paus met het ver
zoek een vrede te mogen sluiten, waarbij aan de Protestanten vrije
uitoefening van godsdienst toegestaan werd. De zonen van Loyola
kwamen hier echter spoedig achter. Oogenblikkelijk zouden ze bericht
aan hun generaal Mucius Vitelleschi, om te bewerken , dat paus Pau
lus V Ferdinands verzoek zou afslaan, wat dan ook later geschiedde.
Tegelijk moest de toenmalige biechtvader des keizers, pater Johan Wein

gartner, zijn biecbtzoon om dit »misdadige” voornemen de hel zoo heet
stoken, dat Ferdinand het weder opgaf. Hun werk was het dus, dat
de oorlog niet reeds in zijn geboorte gesmoord werd. Zij wilden een
verdelgingskrijg; zij wilden geen vrede met landen wier oproerige re
geering een wet had uitgevaardigd, die elken Jesuiet op straffe des doods
verbood, zich ooit weer binnen de grenzen te vertoonen. Zulk een
wet toch hadden, behalve de Bohemers, ook de Hongaren, Moraviërs,

Sileziërs en Opper- en Neder-Oostenrijkers uitgevaardigd. Bovendien
hadden ze er een openlijk schrijven aan de gansche christenheid aan
toegevoegd, waarin alle slechte eigenschappen en handelingen van de
orde van Jesus zonder verschooning blootgelegd waren. Hierover waren
de Jesuiten natuurlijk ten hoogste verbitterd.
Doch, nu werd het de vraag: al besloot Ferdinand 11 ook den
oorlog voort te zetten, — zou hij het kunnen doen? Al zijn kassen
waren uitgeput en zijn leger bestond hoogstens nog uit twaalf duizend
man. Daarmeê kon hij kwalijk het hoofd bieden aan den vijand, die
viermaal sterker was, en de ondersteuning die Philips III van Spanje
hem beloofd had, had niet veel te beteekenen.

Maar ook voor dezen

grooten nood wisten de zonen van Loyola een uitweg. En die bestond
hierin, dat ze hun habsburgschen beschermeling de hulp van Maxi
miliaan I van Beieren verzekerden.
Het beiersche huis van Wittelsbach stond anders alles behalve in
vriendschappelijke verhouding tot Oostenrijk. De Habsburgers hadden ,

sedert ze den duitschen keizerstroon hadden ingenomen, al menigmaal
de hertogen van Beieren zwaar benadeeld. Zoo hadden dezen zich vooral
te beklagen over den grooten roof dien de Habsburgers in 1505 begaan
hadden aan de nalatenschap van hertog Georg den Rijke van Landshut.
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Bovendien kon Ferdinand II zich niet beroemen, tegen zijn vriend der
jeugd M_aximiliaan als een echt vriend of zelfs als een eerlijk man te
hebben gehandeld. Hij had uit naijver op alle mogelijke wijzen tegen
hem ge'intrigueerd, om hem als hoofd van de Catholieke Ligue te ver
vangen, en buiten dat was er nog zoo veel voorgevallen, waarover de
beiersche hertog vertoornd moest zijn. Men zou dus meenen, dat Maxi
miliaan het oogenblik van nood des Oostenrijkers te baat genomen
zou hebben, om zich voor al de geleden schaden en verdrietelijkheden
schadeloos te stellen. Zelfs zou het staatkundig geweest zijn. Maar de
Jesuiten wilden het anders, en die waren, gelijk ik reeds boven ver

haald heb, alvermogend aan het hof te München. Door zijn biecht
vader en andere leden der orde werd de hertog voortdurend aangezet,
zich aan het hoofd van den strijd voor de eer Gods te stellen. En in
derdaad bereikten ze hun doel. Toen Ferdinand in het begin van Oc
teber 1619 met de bede om hulp zelf te München verscheen, wees
Maximiliaan den ontrouwen vriend niet alleen niet af, maar hij be
loofde hem integendeel zijn vollen bijstand. En zelfs zeide hij zijn
bijstand belangeloos toe, zooals blijkt uit het verdrag, dat den 8911 Oct.
1619 gesloten werd.
Welke gevolgen dit verbond tusschen Maximiliaan en Ferdinand,
dat eenig en alleen door de kunsten der Jesuiten tot stand is gekomen,
heeft gehad, en hoe de laatste daardoor alleen in staat geweest is den
zekeren ondergang te ontgaan en zelfs de overwinning te behalen, —
dat kunnen we zien uit de geschiedenis en den aﬂoop van den dertig
jarigen oorlog, die ik bij den lezer bekend moet vooronderstellen.
Dat was het eerste bewijs van den buitengemeenen invloed dien de

Jesuiten op den gang van den grooten godsdienstoorlog gehad hebben.
Het tweede was de wijze waarop Boheme_ tot rust en tot de catho
lieke kerk teruggebracht werd.
Hertog Maximiliaan behaalde in Nov. 1620 aan den Witten Berg bij
Praag een beslissende overwinning. In een voorbijgaande opwelling van
menschelijkheid had de hertog den Bohemers, op voorwaarde van onderwerging, volle amnestie en zekerheid voor hun personen toegezegd, en
de ohemers verlieten zich natuurlijk op dat vorstelijke woord. Maar voor
de Jesuiten was die belofte onuitstaanbaar.
dorstten naar het bloed
der raddraaiers, die hen voor twee jaren uit Boheme verjaagd hadden,

en ze drongen er derhalve bij keizer Ferdinand bestendig op aan, dat
hij het woord van Maximiliaan niet gestand zou doen. Langen tijd bood
Ferdinand weerstand, want hij kon niet besluiten, den man die Boheme
voor hem heroverd en den opstand in de overige oostenrijksche landen
onderdrukt had, zoo grovelijk te beleedigen. Doch eindelijk liet
zich
toch aan het wankelen brengen. In het begin van Juni 1621 riep hij
een geheimen geestelijken raad bijeen, om in deze netelige zaak tot een
beslissing te komen. De woordvoerders in dien raad waren de beide

keizerlijke biechtvaders, de Jesuiten Johann Weingartner en Martinus
’ Becanus (1), gelijk mede vier andere leden der orde, waaronder zich
(1) Becanus heette eigenlijk Van den Beek en was in het jaar 1561 in het vlek Hil
veren in België geboren. In 1583 trad hij in de orde der Jesuiten, en vijf jaren later
was hij reeds professor der theologie te Keulen. In dezelfde betrekking kwam bij
1613 te Weenen en zeven jaar later verhief de keizer hem tot zijn tweeden brochtva
der, daar pater Weingartner intusschen te oud geworden was. Lang bekleedde hij ech
ter dien belangrijken post niet, want hij stierf reeds in Januari 1624.
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vooral onderscheidde Willem Lamormain (I), die eigenlijk de schaal deed
overslaan, doordat hij met vaste stem uitriep, »dat hij al het te vergie
ten bloed op zijn geweten nam.” Zoo gaf de keizer dan eindelijk toe

en onderteekende de doodvonnissen, die de zonen van Loyola reeds lang
vooruit gereed gemaakt hadden.
Het treurspel begon hiermede, dat op den Zien Juni 1621 zeven
en twintig van de voornaamste, rijkste en edelste Bohemers ter dood’
gebracht werden. Op hetzelfde oogenblik waarop dat bloed vergoten
werd, lag Ferdinand zelf op de knieën voor het beeld der Moeder Gods
te Mariazell, waarheen
ter bedevaart opgegaan was, en bad als een
echte kweekeling der Jesuiten voor de zielen zijner slachtoffers. Voorts
bleef het natuurlijk bij dit »eerste” doodvonnis niet, maar er werd nu
een vervolging der Protestanten op touw gezet, zoo verschrikkelijk, wreed
en laag als men zich maar
mogelijkheid denken kan. En het was,
volgens het getuigenis der Jesuiten zelf, de bovengenoemde Willem La
mormain, die de uitvinder en drijver van dat alles was.

die in de nu volgende vier jaren in Boheme, onder
bekeering der ketters, uitgeoefend werden, gaan
boven. Alle niet-Catholieken werden niet alleen
rechten beroofd , maar zelfs niet meer als menschen

De gruwelen,

het voorwendsel van
alle beschrijving te
van hun burgerlijke
beschouwd en behan

deld. Een »(lommissie van Reformatie" werd door Ferdinand benoemd,

die niets anders was dan een navolging van de spaansche Inquisitie, en
die commissie ging met dezelfde onbeperkte macht te werk inhet brand
merken, afsnij en van neuzen en ooren, in het hangen, onthoofden en
radbraken. Er werden door de soldaten klopjachten gehouden, hierin be
staande, dat de Croaten, kurassiers of Lichtensteiner dragonders het volk
met uitgetrokken sabels of met zweepen en honden naar de mis _joegen,
terwijl de weerstrevenden in enge kooien werden opgesloten , waar men
noch zitten , noch liggen, noch staan kon, en de vrouwen en dochters
zoo lang aan de verfoeielijkste mishandelingen blootstonden, dat ze haar
mannen en vaders op de knieën bezworen , de ketterij af te zweren.
Maar dat alles en nog zooveel meer kan ik niet in bijzonderheden ver
halen; doch dit is mijn plicht, de namen te noemen van hen, die als
de hoofdleiders en drijvers van die duivelsche vervolgingen op den voor
grond traden.

Het waren de paters Jesuiten Adam Krawarsky , Andre

as Metsch, Leonhard Oppel, Caspar Hillebrand, Georg Ferus , Ferdi
nand Kollowrat, Friedrich Bridel en Matthias Vierius. En welke vree
selijke gevolgen die gruweldaden voor het rampzalige Boheme hadden,
blijkt reeds uit hetgeen de Jesuiet Balbinus, de geschiedschrijver des
lands en ooggetuige van die jammeren , zelf erkent: »het is inderdaad
verbazingwekkend, dat er na al wat gebeurd is, nog bewoners in het
land zijn.” Daarentegen was het een voldongen feit, »dat de overge

(1) Willem Lamormain, of eigenlijk Lämmermann, zag in 1570, teArduen_ne in het
Luxemburgsche, het eerste levenslicht. Hij trad reeds op zeer jeugdigen leeftijd in de
orde. Overigens had zijn loopbaan veel overeenkomst met die van Becanus. Van pro
fessor in de theologie werd hij rector van het collegie te Gräz en werd later, op v_er
lan en van keizer Ferdinand, toen deze naar Weenen verhuisde, in dezelfde betrekking
te ä’Veenen geplaatst. Ferdinand voelde zich namelijk bijzonder tot Lamormam aan
etrokken, zoodat de pater den grootsten invloed op s keizers besluiten oefende.‘ Na
en dood van Becanus (1624) werd Lamormain dan ook dadelijk tot ’s keizers b1echt
vader verheven, in welke betrekking hij tot aan zijn dood, in 1648, werkzaam bleef.
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eteisterde land allen tot het Catholieisme be

hoorden en het Evangelisc e geloof volledig uitgeroeid was."
Het derde bewijs voor den invloed der Jesuiten op den loop van

den grooten strjd in Duitschland bestond in d e u i t r o ei i n g v a n
het Protestantisme in Silezië.
Het opgestane Silezië was door keizer Ferdinand in 1621 weder ten
onder gebracht. Dit was echter niet zoozeer geschied door het geweld
der wapenen , als door een plechtig bezworen verdrag. Daarin werd
aan de Sileziërs algemeene amnestie toegezegd voor hun deelneming aan
den boheemschen opstand benevens algeheele eerbiediging van al hun rech
ten en privilegiën en met name hunner vrjheid van godsdienst. Dit
verdrag werd van wege den keizer zelf op den 17 Juli 1621 openlijk in
geheel Silezië afgekondigd, en geen enkele Sileziër hield het voor moge-‚
lijk, dat een vorst en keizer zoo eerloos en schaamteloos wezen kon, om
zulk een plechtig afgelegde belofte te breken. Maar Ferdinand II was

een leerling der esuiten, en de paters Martinus Becanus en Willem La
mormain verstonden de kunst, zijn geweten tot rust te brengen. Reeds
in het daaropvolgende jaar begon men derhalve de Silezische Protestan
ten systematisch te vervolgen, en toen ze zich niet aanstonds schikten
werden dezelfde maatregelen te baat genomen, waarmede men in Bohe
me het doel bereikt had. »Uitroeíing der ketters" was de leus die de
zonen van den heiligen Ignatius van den morgen tot den avond predik
ten. De Lichtensteiner dragonders en dergelijke onmenschelijke krijgs
lieden dienden daarbij als predikers der bekeering. Hoe grenzenloos
Wreed ze daarbij echter te werk gingen , blijkt het best uit de omstan
digheid, dat zelfs een Jesuiet, pater Nerlich in Glogau, hun afschuwe
lijkheden niet langer kon aanzien en bij pater Lamormain te Weenen
op hun verwijdering aandrong. Doch genoeg hiervan. Ook Silezië werd
door de Jesuiten weder voor het Catholicisme gewonnen‘, — wat deed
het er dan toe, dat het land daarbij de helft zijner inwoners verloor en
in de bitterste ellende gedompeld werd.
Als vierde bewijs noem ik de vermoIording van Albrecht
Wenzel von Wallenstein, hertog van Friedland, Mecklenburg en

Sagan, stellig dengrootsten veldheer van al diegenen, die in dezen oor
log de catholieke legers‘ aangevoerd hebben. Hij was door de Jesuiten uit
verkoren, om het huis Habsburg tot de alleenheerschappij in Europa en
keizer Ferdinand 11 tot den onbeperkten gebieder van het duitsche rjk
te maken. Want nooit verloren de zonen van Loyola hun oote plan
van de wereldmonarchie een oogenblik uit het oog. Hij, de Ëiiedländer,
zooals
genoemd werd, was dan ook alleszins de man daartoe, en wel
niet alleen om zijn groote veldheerstalenten, maar nog meer omdat hij
in het Jesuiten-collegie te Olmütz opgevoed was en inrichting volkomen
met hen scheen overeen te stemmen. La en tijd konden ze dan ook zeer
goed met elkander overweg. De Friedlän er bij voorbeeld had zijn ver

eﬂing tot hertog van Sagan en Mecklenburg alleen of althans groeten
deels aan de voorspraak van pater Lamormain, den invloedrijksten per
soon aan het keizerlijke hof en feitelijk eersten minister, te danken.

Daarentegen voorzag Wallenstein hem en zijn medebroeders trouw van
»het onmisbare”, d. i. van rijke geschenken, en bezorgde bovendien aan
de orde van Jesus in de door zijn troepen bezette rijkslanden die be
keerd werden, vasten voet en macht.
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Toen Wallenstein echter later ten tijde van den hoogsten nood tot
generalissimus met volstrekt onbeperkte macht benoemd werd, maakte
hij van dat dictatorschap een wat al te kras gebruik. Niet alleen het
leger, maar ook het hof moest zich geheel naar zijn wil voegen. Toen
begonnen de keizerlijke biechtvader en zijn ordebroeders hefti vertoornd ‚
te worden, want tot nog toe waren zij het geweest, die ge eel alleen
den keizer en het schip van staat bestuurd hadden. Hun toorn klom tot
woede als ze bedachten, dat de Friedländer eigenlijk op hun schouders
tot die duizelingwekkende hoogte opgeklommen was, waarop hij thans
stond. Toen ze zich dus overtuigd hadden , dat hij zich niet meer als
hun werktuig zou laten gebruiken, besloten ze tot zijn ondergang. Dit
bleef ook niet voor Wallenstein verborgen en hij liet zich dikwijls tegen
zijn vertrouwden uit, dat hij de Jesuiten uit den grond zijns harten
haatte en hen, als het maar ooit in zijn macht ware, voor altijd en

immer uit het rijk zou willen jagen.
De zonen van Loyola kwamen hem echter voor. In vereeniging met
Maximiliaan van Beieren en de vele andere vijanden van Wallenstein,
gelukte het hun, keizer Ferdinand te overtuigen, dat nu de tijd gekomen
was, dat men den lastigen dictator niet meer noodig had. Het was na
melijk in het begin van het jaar 1634. Met een bloote afzetting en ver
wijdering van den gehaten man waren ze echter niet tevreden. Ze ver
langden zijn dood; ze wilden, dat de man, dien ze hadden leeren vreezen,

geheel en al van het tooneel dezer wereld {zou verdwijnen. En zoo brach
ten ze het door middel van pater Lamormain zoover, dat de keizer het
doodvonnis onderteekende, dat den 24L‘Il Februari 1634 te Eger aan Wal
lenstein voltrokken werd. Zij waren het, die zich tot boden en koeriers
lieten gebruiken, om met de verraderlijke veldoversten van Wallenstein,
vooral met Gallas, Buttler en Piccolomini te onderhandelen. En in hun

collegie te Praag werden , volgens het uitdrukkelijke getuigenis der tijd
genooten , de eigenlijke beraadslagingen door de voltrekkers van het
vonnis gehouden. Meer kunnen we hier over de beruchte maar ingewikkelde geschiedenis van Wallensteins vermeend of werkelijk verraad niet
aanstippen.
Het vijfde bewijs voor den geduchten invloed der Jesuiten op den gang
van den dertigjarigen oorlog ligt in het beruchte Restitutie-edict
van 6 Maart 1629. Het werd door keizer Ferdinand uitgevaardigd, juist
toen het krijgsgeluk hem op het hoogste punt zijner macht gesteld had.
Doch de Jesuiten waren er de opstellers van en de keizer werd er eenig
en alleen door hun raad en hun inblazingen toe gebracht. Volgens de
woordelijke bepaling van dat edict waren de Protestanten gehouden, alle
kloosters, domkapittels, bisdommen en kerkegoederen, die ze sedert het
Passauer verdrag van 1552 aan zich getrokken hadden, terug te geven
aan de »rechtmatige” vroegere catholieke bezitters. Natuurlijk juichten

alle catholieke priesters,‘ bisschoppen en aartsbisschoppen van Duitsch
land, even als de paus te Rome, over dit behaalde voordeel.

Doch dit

was slechts in den beginne, want na weinige jaren bleek het, hoe het
edict eigenlijk gemeend was. Het bleek, dat keizer Ferdinand , die zich

zelf uitdrukkelijk de vrije en uitsluitende beschikking over die kerkegoe
deren voorbehouden had , volstrekt niet van plan was , die goederen aan
de vroegere bezitters terug te geven. Zijn bedoeling was, ze tot zijn eigen
voordeel en tot vergrooting zijner eigen macht te behouden, en grooten
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deels deed hij dat ook werkelijk (1). Het bleek verder, dat de zonen van

Loyola dat edict slechts daarom gemaakt hadden , om in al de bezittin
gen, die de Protestanten teruggeven zouden , zich zelf in te dringen;
om overal in die streken het sedert 1552 ingevoerde Evangelische geloof
met eweld uit te roeien , en de kerken en hare bezittingen die op die
wijze erkregen werden, voor de orde te winnen.
Daarom ontbraken de Jesuiten dan ook nooit en ner ens, waar een

schaar keizerlijke krijgers in een veroverde stad introk.
moesten im
mers die horden, die waarlijk niet te menschelijk waren, tot nog grooter
ijver, om „voor de eer Gods hun lansen te vellen," d. w. z. tot nog
afschuwelijker gruweldaden tegen de Protestanten, aanzetten. Ze moesten
overal waar de banier des keizers of der Ligue doordrong, door de losge
laten soldaten de tooneelen van Boheme en Silezië, in het begin van den

oorlog, doen herhalen. Pater Laurentius Forer bij voorbeeld, professor aan
de Jesuitenschool te Dillingen, moedigde de bevelhebbers der keizerlijke
legers aan met de woorden: „vertraagt niet in uw ijver, maar zengt en

brandt, totdat de engelen in den hemel de voeten optrekken en de ster
ren beginnen te smelten." Desgelijks zag men pater La-Mournay bij de
verovering der stad Oelnitz door de keizerlijken drie protestantsche gees
telijken met eigen hand vermoorden, terwijl hij aan een Croaat, die een

kind bij de voeten hield en het hoofd tegen een muur verpletterde,
tot loon voor die daad op slag absolutie voor al zijn zonden gaf. De pa
ters Jeremias Drexel, Frans Dubuisson, Ignatius Plachy en vele andere
leden der orde stelden zich dikwijls zelf aan het hoofd der bataillons. Na
den slag bij Breitenfeld , waarin Gustaaf Adolf eneraal Tilly versloeg,
vond men dan ook eeni e Loyoliten onder de ooden. In Kaufbeuren
gelijk in vele andere Zwa ische rijkssteden , trokken de Jesuiten tegelijk
met de keizerlijke bezettingstroepen in gelederen binnen en dwongen er‘
(in 1630) alle Protestanten òt het land te ruimen of catholiek te worden.
Zelfs met doodzieke grijsaards, gelijk b. v. met den zeventiarigen bur
gemeester Lauber, werd hierin geen uitzondering gemaakt. In hetzelfde
jaar 1630 kwam pater Lamormain in persoon naar Augsburg, om in ver
eeniging met den rector van het Jesuiten-collegie aldaar, Konrad Reising,

uitvoering te geven aan het Restitutie-edict.

Met behulp der medege

brachte soldaten waren spoedig alle protestantsche kerken en scholen òf

gesloten bf omvergehaald.

De inwoners die bij hun Protestantisme ble

ven volharden, werden met zweepen naar de ‘mis gedreven. Zelfs werd
hun niet vergund het land te verlaten, tenzij ze hun vermogen achter
lieten.
„Zoo ging het,” zegt een kroniekschrijver uit dien tijd, „in het gai1
sche rijk: wat de Jesuiten wilden, dat beval de keizer, dat dreef de Span
jaard, dat probeerde de Beier, dat regelden hun commissarissen, dat vol
voerden de soldaten, en het is niet mogelijk te beschrijven, hoe jammer

lijk en schrikkelijk het toeging met moorden, rooven en branden.”
‘‚

(1) Paus Urbanus Vlll beklaagde zich in het jaar 1632 allerheftigst hierover en ant
woordde dan jesuitischen kardinaal_Garman, dien Ferdinand naar hem afgevaardigd had
zonder omwegen, »dat de groote ‚voordeelen, die de Zweden juist toentertijd behaald
hadden, zeker een straf des hemels waren hiervoor, dat de kerkegoederen die aan de
Protestanten ontnomen waren, niet aan de kerk gegeven, maar door den staat voor zjn
belangen gehouden werden."
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Als zesde en laatste bewijs van dien jesuitischen invloed op de oor
logs-aangelegenheden wijs ik op de eindelooze bemoeiingen der Jesuiten,
om het tot stand komen van eenig vergelijk steeds bij
voorbaat te verhinderen.

Zij wilden van geenvredeweten,zoo

lang er nog één Protestant bestond. Reeds in het jaar 1632 zocht kar
dinaal Richelieu een eind aan den oorlog te maken, en wel op eene wijze,
die zijn verstand tot eer verstrekt. Toen was namelijk Ferdinand 1Idoor

de overwinningen van Gustaaf Adolf plotselin% van het hoogtepuntzijner
macht in diepen nood gestort. Het scheen uiten twijfel te staan, dat
het huis Habsburg door den dapperen zweedschen koning en zijne pro
testantsche bondgenooten weldra tot een tamelijk vernederenden vrede e
dwongen zou worden, als Maximiliaan I van l‘leieren maar met zijn a
tholieke Ligue onzijdig bleef. Dat ware zelfs in het helen van Beieren
geweest. Daardoor zou Beieren van den oorlog verschoond gebleven zijn
en zich tot een macht in het midden van Duitschland hebben kunnen

verheffen, die aanzienlijk genoeg geweest ware, om den toon in Duitsch
land aan te geven , voordeelen derhalve die een verstandig regent met
beide handen aangegrepen zou hebben. De fransche gezant Charnaeé
wendde dan ook al zijn welsprekendheid aan, om den hertog te bewe en

onzijdig te blijven.

Ook de commissie der landstenden die te Munc en

vergaderd was, ondersteunde hem hierin met alle kracht.

Maar wat zou er dan van de Jesuiten en hun plannen eener Habs
burgsche wereldmonarchie geworden zijn, als Maximiliaan dien voorslag
aangenomen had? Daarom spanden ze alle krachten in, om dit te
verhinderen. Adam Contzen (1), de biechtvader van Maximiliaan, nam
hel en hemel te baat, om hem van een zoo verderfelijk

lan af te

houden. Natuurlijk bliezen al de andere Jesuiten,’ waarvan et hof te.
Munchen wemelde, op hetzelfde hoorntje. Ze beweerden, dat Maximi
liaan, als hij ophield in dezen oorlog voor het geloof te strijden, al den
reeds behaalden roem verliezen zou. Ja, ze spraken van een onuitwisch

bare smet, die hij daardoor op zich zou laden. Bovendien vroeg Cont
zen hem, ofhij, de keurvorst (2), het dan op zijn geweten wilde nemen,
door een onzijdigheidverdrag met den zweedschen koning de zegepraal
van het ketterdom te begunstigen. Ten slotte zou hij zoodoende nog
genoodzaakt worden, zelf in Beieren ook vrijheid van godsdienst aan
de Protestanten toe te staan! Kortom, hij wist zijn doorluchtigen
biechtzoon zulk een schrik aan te jagen, dat Maximiliaan besloot, en
oorlog voort te zetten en zich ook verder als een voormuur van Oosten
rijk tegen den zweedschen koning te laten gebruiken, — tot onbere
kenbare schade en ellende van Duitschland en niet het minst van
Beieren zelf.
Op die wijze kwam, alleen door de schuld der Jesuiten, de vredein
1632 niet tot stand. En evenzoo ging het ook in de jaren 1635 en 1638.

In 1635 namelijk was het oostenrijksche hof er in geslaagd, door

den zoogenaamden Prager vrede het verbond van Saksen met Zweden
te ontbinden.

Die vrede had voor keizer Ferdinand een onschatbare

(1) Geboren 1575’ te Montjoije in het hertogdom Julich. Sedert 1617 biechtvader van
bisschop Jchann Gottfried van Würzburg, bekleedde hij van 1623 tot aan zijn dood
(in 1635) de betrekking van biechtvader bij Maximiliaan , die door Johannes Buslidius
van 1595 tot 1623 vervuld was.

(2) Keizer Ferdinand had den hertog van Beieren in 1623 tot de waardigheid van
keurvorst verheven.
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waarde, want hij was toen te veel uitgeput, om den strjd met al zijn
vijanden nog langer te kunnen volhouden. Niettegenstaande dat, spogen
de Jesuiten, pater Lamormain aan het hoofd, vuur en vlam over dien
vrede. Niet alleen trachtten ze de catholieke keurvorsten door alle mo
gelijke middelen van het toetreden tot de overeenkomst terug tehouden,
maar ze drongen er ook dagelijks bij den keizer op aan, den vrede te
breken. En dit was zeer natuurlijk, want volgens de overeenkomst van
den Prager vrede werd niet alleen aan de Lutherschen vrjheid van gods
dienst gewaarborgd, maar ook de verdere uitvoering van het jesuitische
Restitutie‘edict geschorst! De nood van den Habsburger was echter op
dat tijdstip te groot. dan dat hij zijn biechtvader op dit punt ter wille
had kunnen zijn. Deze was dus wel genoodzaakt, gunstiger tijden af
te wachten.
In Februari 1637 stierf Ferdinand 11, onder de verwenschingen der
volken van Duitschland, die door hem in onafzienbare ellende gestort
waren. Hij werd door ‘zijn zoon, Ferdinand III, opgevolgd, die van
1637 tot 1657 keizer was. Aanstonds na zijn troonsbestijging bood de
landgravin van Hessen, Amelie Elisabeth, als voogdes van haar achtja
rigen zoon, den keizer op dezelfde voorwaarden als Saksen in 1635, den
vrede. Den nieuwen keizer, die juist door Bernhard van Weimar ergin
de engte gedreven werd, was dat aanbod zeer welkom.
gai aan
keurvorst Anselmus Kasimir, aartsbisschop van Mainz, volmacht over

deze voor hem hoogstbelangrjke zaak te onderhandelen, en de keurvorst
bracht haar met zeer gunstige voorwaarden voor Oostenrjk tot stand,
Alle wereldlijke raadslieden van Ferdinand III juichten over dit
verdrag en de meeste geestelijke waardigheidsbekleeders verheugden er
zich evenzeer over. Alleen de Jesuiten echter streden er met hand en
tand tegen. Zij hieven de bitterste klachten aan, dat nu zelfs aan
Gereformoerden vrijheid van godsdienst zou worden toegestaan. Hessen
namelijk had het Calvinisme aangenomen, de gehaatste van de gehate
ketterijen. Het was dus een geluk voor hen, dat de keizer een der
knapsten uit hun midden, pater Johannes Gans tot biechtvader had.
En nog grooter geluk was het, dat de keizer zich door diens dringende
voorstellingen bewegen liet, het verdrag niet te ratiﬁceeren. De land
gravin trad derhalve op nieuw met de Zweden in verbond, en haar
dapper leger streed voortaan tot aan het einde van den oorlog aan
de zijde der Protestanten.
Zoo wisten de Jesuiten voortdurend het oorlopsvuur brandende te

houden. Te vergeefs drongen de Rijksstenden, die in den herfst van
1640 te Regensburg vergaderden , er bij den keizer op aan, voorloopig
althans een algemeene amnestie af te kondigen, om zoodoende de ver
zoening tusschen Oostenrijk en de Protestanten voor te bereiden. De
keizer deed het niet, omdat de Jesuiten er niet in bewilligden. Ze
wierpen het denkbeeld eener algemeene amnestie, als een zondige en ver
werpelijke zaak, ver weg. Uitdrukkelijk werd dat uitgesproken in een
memorie door den reeds genoemden pater Laurentius l“orer namens de
orde toentertijd in ’t licht gegeven. Ze drongen er krachtig en fel op
aan, den oorlog nooit te staken voordat het Protestantisme volledig uit’
geroeid ware.
Eindelijk echter sprak de nood al te sterk, dan dat de keizer nog
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langer zich aan dien stelregel had kunnen houden. In het jaar 1643
werden te Munster en Osnabrück de vredesonderhandelingen tusschen de
verschillende oorlogvoerende partijen geopend, waarbij ook het buiten
land, vooral Frankrijk en Zweden, sterk vertegenwoordigd was. Ganseh
Duitschland jubelde toen men zag, dat het eindelijk ernst werd met het

werk des vredes. \Vant men was den langen, vreeselijken strijd doo
delijk moede, en Catholieken zoowel als Protestanten hoopten hartelijk,
dat men het spoedig eens zou worden. Immers zoo lang de onderhan
delingen duurden, ging het vechten en slachten zijn gang en werd de
reeks der gruwelen nog steeds vermeerderd. Niettegenstaande dat alles
duurde het echter nog volle vijf jaren, eer de onderhandelingen ten
einde gebracht waren.
En wie droeg de schuld van die vertraging, gedurende welke het
arme Duitschland den ondergang nabij gebracht werd? Niemand anders
dan de orde van Jesus.
Het eerste en voornaamste wat de Protestanten eischten en volstrekt
eischen moesten, was vrijheid van godsdienst, gelijk in het alge

meen gelijke rechten in alle opzichten met de Catholieken. Zoolang die
hoofdvoorwaarde niet toegestaan was, konden de Protestanten aan geen
vrede denken. Maar juist die eerste voorwaarde werd door de Jesuiten als
een misdaad tegen den godsdienst stellig en hardnekkig verworpen. Ze
drongen er bij den keizer op aan, liever van een’andere zijde de grootste
offers te brengen, liever de schoonste duitsche landstreken aan Frankrijk en Zweden af te staan, dan die voorwaarde aan te nemen. En niet
alleen bij den keizer drongen ze daarop aan, maar bij alle catholieke
rijksstenden, bij alle kleinere of grootere catholieke mogendheden, die
op het vredescongres vertegenwoordigd waren.
Hoe krachti
kon men ’t best

de invloed van deze hun machinaties wezen moest,
ieruit opmaken, dat er toentertijd bijna in de gansche

catholieke wereld geen enkel vorst of minister of staatsman van eenig
aanzien was, die geen lid van de orde van Jesus tot biechtvader had.
Niet minder gunstig was hun de omstandigheid, dat de vredesonderhan
delingen juist te Munster en Osnabrück gevoerd werden, want in beide
steden hadden ze collegiën. Bovendien was de bisschop van Osnabrück,
de woordvoerder van de catholieke rijksvorsten, hun bijzondere vriend.
Genoemde bisschop namelijk, Franz Wilhelm genaamd, een natuurlijke
zoon van hertog Ferdinand van Beieren, was van zijn negendejaar af aan
door de zonen van Loyola te Ingolstadt opgevoed. Hij werd daar zoo
doorvoed met de grondstellingen der orde, dat zelfs zijn neef, Maximi
liaan 1 van Beieren , niet jesuitischer gezind kon zijn. Behalve dat hij
zeventien catholieke stemmen op het vredescongres vertegenwoordigde,
oefende hij bovendien door zijn welsprekendheid en hoogaanzienlijke fa
miliebetrekkingen een grooten invloed. En al wat hij deed en sprak,
dat deed en sprak hij in den geest zijner opvoeders. Al waren de beide
generaals der orde, Vitelleschi en Caraffa, in wier bestuurstijd het con

gres viel, persoonlijk tegenwoordig geweest, dan hadden ze niet beter
dan bisschop Franz Wilhelm de belangen hunner orde kunnen behartigen.
Even werkzaam als de bisschop van Osnabrück betoonden zich de
jesuitische professoren van de collegiën te Munster en Osnabrück. Vooral
waren het de beide paters Johannes_Mühlmann en Gottfried Coeler, be
nevens hun rector Johannes Schücking, die hierin met zulk een loosheid
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te werk gingen, dat men hen als model-jesuiten kon beschouwen. Er
was geen gezant van een catholiek vorst, bij wien ze niet elken dag
in- en uitliepen. Geen kamer was er, hoe afgezonderd ook, waar ze
niet hun luisteraars en spionnen hadden. Zelfs de woningen der protes
tantsche gevolmachtigden waren hiervan niet uitgezonderd. In het
tuinhuis van het Jesuiten-collegie van Munster hielden de ultra-catho
lieke gevolmachtigden hun voorbereidende beraadslagingen onder voor
zitterschap van den spaanschen gezant, en dat de besluiten aldaar in
zuiver jesuitischen geest uitvielen, spreekt dus van zelf.
Op die wijze gelukte het hun, het tot stand komen van den vrede
vijf volle jaren te vertragen. En zeker zou Ferdinand 1II aan zijn gesant, graaf Maximiliaan von Trautmannsdorf , — den »vredes-engel” ‚
zooals velen hem met recht noemden — nog niet eens in het jaar 1648
volmacht gegeven hebben om in de quaestie der godsdienstvrjheid de
concessies te doen, welke de Protestanten verlangden, wanneer hij niet
door den nood gedrongen ware geweest. Juist terzelfden tijd toch had
de voortvarende en koene zweedsche generaal Wrangel het laatste leger
dat de keizer had kunnen bijeenbren en, totaal verslagen. Onder die
omstandigheden moest Ferdinand I I toegeven. En zoo kwam den
2411 October 1648 de vrede waarnaar zoo lang met smachtend verlan
gen was uitgezien, — de Westphaalsche vrede, gelijkhijgenoemd
wordt, — toch eindelijk tot stand.
Doch hoe zag het er na dat alles in Duitschland uit? O! het dertig
jarige moorden en branden had een toestand in het leven geroepen, zóó
jammerlijk dat de pen weigert dien te beschrijven. Duizende steden en
dorpen lagen in puin. De vruchtbaarste velden langs onafzienbare uit
gestrektheden waren in wíldernissen veranderd. De wilde beesten waarden in menigte rond.‚ waar anders vreedzame kudden weidden. De
menschen hadden alle menschelijk gevoel verloren en waren niet zelden
tot beesten verwilderd. Jong en oud was zoo diep in onwetendheid ver
zonken, dat ze van God noch duivel wisten. Kortom het was een toe-‚
stand zoo deerniswaardig als men zich voorstellen kan, en die slechts
door een langen, zeer langen vrede weder terecht kon komen. En toch
hadden, ondanks dien vreeselijken nood, de Jesuiten al hun krachten
ingespannen, om den vrede niet tot stand te laten komen, en lieten ze
niet na dien vrede te vloeken, toen hij toch tot stand ekomen was.
Te verwonderen trouwens is dit niet. Want ze îadden gehoopt

hun macht over gansch Duitschland uit te breiden, en nu moesten ze
zich met twee derden er van tevreden stellen. Daarentegen konden ze
zich met zelfvoldaanheid beroemen, dat die twee derden van Duitsch-

land een resultaat waren, waarbij al hun aanwinsten in de andere
staten van Europa in de schaduw stonden. Immers ten tijde van het
sluiten des vredes bezaten ze in Oostenrijk, Bohemen, Beieren en de
kleinere geestelijke vorstendommen van het Duitsche rijk niet minder
dan honderd en achttien collegiën benevens een daaraan geëvenredigd
aantal van residentiën, novitiaten en professen-huizen. En toch hinderde
niets hen meer, dan de bewustheid, zich door den Westphaalschen vrede
een zoo eindeloos wijd veld als met één pennestreek ontrukt te zien.
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VI.
DE MACHT DER JESUITEN I‘N ENGELAND EN DE NOORDSCHE KIJKEN.

Veel minder dan in de genoemde staten van Europa gelukte het
den Jesuiten, zich in de Noordsche rijken vast te nestelen, Polen alleen

uitgezonderd. Daarom kan ik in de beschrijving hunner macht in deze
landen vrij wat korter; zijn.
Engeland was door het gewelddadig optreden van koning Hendrik
VIII aan den scepter van Rome ontrukt, en zoo lang die kon
leefde
(tot 1547) moest al wat Catholiek heette, zich op een behoorlij en af
stand houden. Reeds den stichter der Jesuiten-orde was dat iets onuit
staanbaars en hij vaardigde zijn beide apostelen Pasquier-Brouet en
Salmeron naar Engeland af, om te zien, of ook hier geen kolonie voor
zijn doeleinden te stichten ware.
Brouet en Salmeron overtuigden zich echter spoedig, dat hier voor
hen niets uit te richten viel. Daarom staken ze weldra over naar »het
groene Erin”, zooals men Ierland placht te noemen, om de bewoners

van dat eiland in hun verzet tegen Hendrik VIII en zijn hervormingen
te sterken. Maar ook hier bleven ze niet lang, want koning Hendrik
smoorde den opstand zijner iersche onderdanen in bloed en de jesuitische
zendelingen moesten zich hals over kop uit de voeten maken.
Evenmin was er toentertijd in Schotland iets uit te richten. Daar
had de groote hervormer John Knox bij zijn uitroeiing van het pausdom
het DWel
ganscheis volk
zijn hand.
waaropkwam
er in deze voor de Jesuiten zoo ongunstige
omstandigheden eenige verbetering na Hendrik’s dood. In Engeland
kwam na de korte regeering van Eduard VI (1547—1553) een dochter
van Hendrik VIII uit zijn echt met Catharina van Arragon, Maria I,

gewoonlijk »de bloedige Maria” genoemd, op den troon. In Schotland
kwam Maria Stuart, de dochter van Jacobus V en Maria van Lotha

ringen, aan de regeering. Beide koninginnen waren door hare moeders
streng catholiek opgevoed. Onder hare regeeringen spanden de Room
schen dan ook alle krachten in, om het Protestantisme voor goed te
verdringen. En natuurlijk stonden de Jesuiten hierin op den voorgrond,
vooral de beide paters Edmund Hay en Thomas Dasbire. Maar welke
gruwelen ook aangericht werden en hoeveel protestantsch bloed ook
vergoten werd, het jammerlijke treurspel eindigde hiermede, dat de
Jesuiten geheel Groot-Britannië moesten verlaten, toen in Engeland de
beroemde Elisabeth (1558) en in Schotland graaf Murray (1568), — in
naam van den minderjarigen Jacob VI —het bewind in handen kregen.
Trouwens de zonen van Loyola gaven natuurlijk hun pogingen,
om zich op de Britsche eilanden vast te nestelen, nog lang niet op.
Ze richtten weldra te Rome, gelijk mede op fransch grondgebied, te
Douay en Rheims en later ook te St. Omer, Luik en elders op het
vasteland , seminaríën op, om jonge Engelschen in roomsch-jesuitischen
geest op te leiden. En nu werden van uit die inrichtin en voortdurend
zendelingen onder allerlei vermommingen naar Engelan gezonden, om
ook dit rijk in verwarring te brengen. Als zoodanig onderscheidden zich
b. v. onder de regeering van Elisabeth de paters Edmund Campian,
Radulf Serevin, Alexander Briant en Robert Person. Nu eens als sol

daten, dan eens als kooplieden verkleed doorkruisten ze het land. Person
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was ook de schrijver van een aantal schotschriften op de koningin, gelijk
mede Campian. Maar het eigenlijke doel: blijvende nederzettingen in
Engeland en Schotland te vestigen, elukte aan de orde nooit. Groot
Britannië kon zich dus beroemen, de anier van Loyola slechts kort en
als in het voorbijgaan op zijn bodem gezien te hebben.
Evenzeer konden de koninkrijken van Denemarken en Zweden
zich daarop beroemen. Hier echter, vooral in het laatstgenoemde, he
reikte men dit niet zonder inspannin en strijd.
In Zweden was door Gustaaf % de Hervorming ingevoerd en het
Catholicisme geheel uitgeroeid. Maar onder zijn tweeden zoon en opvol

ger Johannes 111 (1568—1592) meenden de Jesuiten, dat het oo enblik
komen was, om weêr vasten voet in Zweden te winnen. Jo1annes

ad namelijk tot gemalin de zeer goed catholieke prinses Catharina, een
zuster van koning Sigismundus Augustus II van Polen, en deze vorstin
wist haar gemaal geheel en al naar haar zin te leiden. Openlijk kon
men hierin echter niet te werk gaan, daar het zweedsehe volk zeer
sterk aan zijn evangelisch geloof gehecht was en alsdan als één man
0 gestaan zou zijn. Daarom werd de koning overreed, om vooreerst
slîchts in alle stilte eenige paters Jesuiten te laten komen
Die paters verschenen, met Laurentius Nicolai uit Leuven aan hun
hoofd, en stelden zich aan als protestantsche theologen.‚ Ze worden zelfs
op uitdrukkelijk bevel van koning Johannes aan de nieuw opgerichte
hoogeschool te Upsala aangesteld. Doch hun heimelijke werkzaamheid
ging den toenmaligen generaal der orde, Eberhard Mercurien, veel te
langzaam. Hij zond derhalve pater Anton Possevin, dien we reeds van
Savoye kennen, naar den zweedschen konin , om hem over te halen,

dat hij de openlijke uitoefening van den cat olieken godsdienst in zijn
rijken ‘zou toestaan. Zoo ver echter bracht Possevin, die zich als een
keizerlijke gezant voordeed, niet. Maar dit bereikte hij toch, dat koning
Johannes heimelijk tot het Catholicisme overging. Hij nam pater Stanis
lans Versovicins, den biechtvader van zijn gemalin, ook tot zijn eigen
biechtvader aan, en liet in zijn paleis een kapel bouwen, waar dagelijks
de mis gelezen werd. Van veel grooter gewicht was het echter, dat hij
zijn oudsten zoon en vermoedelijken troonopvolger Sigismundus, ten
einde zijn toekomstige verkiezing tot koning van olen mogelijk te ma
ken, openlijk in het catholieke geloof liet opvoeden. Daardoor werden
de Zweden reeds eeni zins er op voorbereid, dat die godsdienst met de
troonsbeklimming van igismundus openlijk ingevoerd zou kunnen worden.
Beide verwachtingen schenen zich ook inderdaad te zullen verwe
zenlijken. Sigismundus werd in het jaar 1587, als de naaste erfgenaam
van Sigismundus Augustus 11, ook werkelijk door de‘ Polen tot hun
koning gekozen; en toen Johannes III in 1592 stierf, erfde de jonge
vorst insgelijks het koninkrijk Zweden. Wat was nu echter natuurlijker,
dan dat hij, die door de Jesuiten opgevoed was en sedert zijn bestijging
van den poolschen troon geheel aan hun leiband liep, dadelijk het mo
elijke deed, om het Catholicisme in Zweden ingang te verschaffen? De
Zweden verwachtten ook niet anders. Daarom kwamen de zweedsche
Stenden of Staten dan ook reeds den 9den Jan. 1593 te Upsala bijeen;
en op die vergadering werd met eenparigheid van stemmen het besluit
‚ enomen, dat in het gansche land voor altijd slechts de A

sburgsche

elijdenis, dus het luthersehe geloof, geduld zou worden.

at besluit
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werd door alle aanwezenden, — bestaande uit den Rijksraad, de rid
derschap, de geestelijkheid, de ministers van staat, de provinciale gou
verneurs en de burgemeesters, -— onderteekend en door den rjksbestuur
der. Karel, hertog van Oost-Gothland en broeder van den overleden
koning, gecontrasigneerd. Daarop werd het door een deputatie naar
Sigismundus, die nog te Warschau was, gebracht en van hem gevorderd,
dat hij er den eed op aﬂeggen zou, eer hij naar Zweden overkwam, om
zich te laten kronen. En wat deed Sigismundus? Eerst beproefde hij
zonder den gevorderden eed den zwee schen troon te bestijgen. Toen
dit echter mislukte, daar er een algemeene opstand dreigde uit te bar
sten, deed hij wat de Jesuiten hem raadden. En die raad was, dat hij
alles bezwoer, maar met het zoogenaamde »inwendige voorbehoud" (re
servatio mentalis), om namelijk het contract voor zoo ver het hem niet
paste, aanstonds weder te breken.
Zoodra hij dan ook ekroond was, bekommerde hij zich geen jota meer
om zijn eed. Hij liet zijn geliefde Jesuiten naar Stockholm komen en
stelde hen daar in het bezit van verscheiden kerken, die hij aan de Protestanten ontnam. Voorts stelde hij catholieke raadslieden aan, liet proces
sies houden, eischte dat men overal de zonen van Loyola colleg’iën’ zou
helpen oprichten en ten slotte stelde hij de besluiten van Upsala geheel
buiten werking. Hieraan onderwierpen zich echter de zweedsehe stenden
niet. Ze protesteerden aanstonds op de krachtigste wijze en toen pro
testeeren niet hielp, brachten ze een leger op de been , waarmede het
leger dat Sigismundus uit Polen tegen hen oprukken liet, verslagen werd.
Daarop verklaarden de rijksstenden hem van den troon vervallen en zet
ten eindelijk, den 18en Maart 1607, den hertog Karel van Oost-Gothland de kroon op.
‚
’
Zoo was het op eenmaal uit met de korte heerschappij der Jesuiten in
Zweden en sedert zijn ze er ook nooit weder teruggekeerd. Doch neen, ik
vergis mij. Nog één enkele maal keerden ze terug, namelijk onder koningin

Christine, de dochter van Gustaaf Adolf, die in den dertigjarigen oor og
zooveel voor de zaak der Protestanten gedaan heeft. Ze kwamen echter
niet.openlijk voor den dag, maar onder allerlei vermommingen. Bourdelot
b. v. kwam als

eneesheer en Paulus Cassati en Franciscus Malines als

wiskundigen. An eren kwamen als eenvoudige huis-kapellaans van vreemde

gezanten, zooals de paters Mannerschied en Anton Macedo. De eerste
behoorde bij het gevolg van den spaanschen, de tweede bij dat vanden
portugeeschen am assadeur. Toch gelukte het hun niet de koningin tot
eenige begunstiging van hun orde of van den catholieken godsdienst te
bewegen. Want zij legde eerst hare kroon neder, en toen eerst zwoer
ze haar geloof af. Dit geschiedde den 24en Dec. 1654 te Brussel, waar
ze zich door pater Guemes in de catholieke kerk liet opnemen. Here

geloofsverandering had op Zweden ook nietde minste terugwerking. Zelfs
werd haar, toen ze later eens tijdelijk te Stockholm terugkwam, niet
eens vergund haar nieuwen godsdienst aldaar openlijk uit te oefenen.
Veel beter slaagden de zonen van Loyola in Polen. Hier was de
catholieke godsdienst de heerschende gebleven, ofschoon ook een aan
zienlijk deel (ongeveer een vierde) der bewoners van dat land het pro
testantsche geloof hadden aangenomen.

De eerste die de zwarte paters ‚in het land haalde, was de‚bis‘sellop
van Wilna.

Onder zijne bescherming stichtte pater Magius aldaar een

_

.

__

mu

""

‘
Hun macht in de noordsche rijken.

181

collegie, dat als het vaderhuis van alle latere jesuitische stichtingen in
Polen en Lithauen beschouwd kan worden. Vooral echter hadden ze
hun macht in dit rijk te danken aan Stephanus Bathori, die in het jaar
1576 door de Polen tot hun koning verkozen werd. De slimme paters
wisten zijn gunst in zoo hooge mate te winnen, dat hij hen gedurende
zijn tienjarige regeering letterlijk met rijkdommen bijna overlaadde. Zoo
verrezen er in het district van Kraken , behalve een professenhuis en
een novitiaat, niet minder dan zeventien collegiën en acht residentiën,
waarin samen bij de zes honderd Jesuiten werkzaam waren. In het dis
trict van Warschau en in Lithauen waren twee professen-huizen , een
novitiaat, vijftien collegiën, vier residentiën en omtrent vijfhonderd leden
der orde. Ja tot aan Riga en Smolensk brachten ze hun voorposten
vooruit, en zelfs in het verwijderde Nowgorod hadden ze een nederzetting.

Zoo voordeelig echter dit alles voor de orde was, zoo nadeelig en
verderfelijk was het voor het poolsche volk. Zoodra toch de Loyoliten
eenmaal goed in het zadel zaten, begonnen ze den veldtocht tegen de
Protestanten ‚en alle niet-catholieken te openen. Tot nog toe hadden
dezen volgens de bestaande wetten volkomen vrijheid van godsdienst ge
had en was ‘er onderlinge vrede geweest. Maar nu ontstonden er, tenge
volge van de deels openbare deels verborgen streken der Jesuiten, inwendige
onlusten in het’ rijk, die eerst na eeuwen en niet dan met den ondergang
van Polen eindigden. Een uitvoerige geschiedenis echter van al die bin
nenlandsche beroerten ten gevolge der machinatiën der Jesuiten , moet
hier achterwege blijven. En ze kan dat zooveel te eerder, daar de wijze
waarop de Loyoliten ook hier te werk gingen, geheel dezelfde was , als
vóór en tijdens den dertigjarigen oorlog in Duitschland.
Het zal voldoende zijn een enkel voorbeeld aan te halen, hoe haar
meer verlichten onder de Polen reeds op het einde der 16e eeuw tot de
duidelijke bewustheid kwamen, waaruit de verdeeldheid in het rijk haar
oorspron had en waartoe ze eindelijk leiden moest. In een Memorie ,
die te rosznowitz aan den poolschen adel werd overhandigd , komt
o. a. letterlijk het volgende voor: »De Jesuiten denken er volstrekt niet
aan , de andersdenkenden te overtuigen; ze zijn er slechts op uit, hen
te vervol en en te plagen , en een eeuwigen godsdiensthaat levendig te
houden.
un knapste en scherpzinnigste medeleden gebruiken ze niet
tot de opvoeding der jeugd , maar aan de hoven, om alle koningskeuzen
en koninklijke besluiten naar hun zin te doen uitvallen. Ze trekken van
de bescherming der koningen slechts partij ter bereikinghunner heersch
zuchtige bedoelingen. Zij zijn het eweest, die de onlusten in Riga, in
Lithâuen en Volhynië aangestookt Ëebben. Zij waren het desgelijks, die
te Kraken de protestantsche geestelijken, om hun kerken machtig te
worden, met geweld verdreven zonder eenige verschooning voor ziekte of
hooge jaren , bij welke gelegenheid zelfs eenige kerken aan de vlammen
werden prijs gegeven. Hun collegiën , seminariën en professen-huízen
schi'nen wel paleizen en bevestigde citadellen te zijn , alsof ze er opzet
telij op aangelegd zijn, om veilige schuilplaatsen te worden voor ver
raders des vaderlands. Oproer aanstoken is hun element en al hun kracht
besteden ze tegen dezulken , die als goede patriotten bekend zijn. Daarom
is er dan ook geen ander middel om den staat te redden , dan, — zoo

als reeds de beroemde Doctor Pir en de rijkskanselier Johannes Zamoyski
gë " (1 hebben — deze menschen uit het gansche land te verjagen.”
00 oordeelden reeds op het einde der 16e eeuw de helderdenkenden
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onder de Polen over de orde van Jesus. Doch de Jesuiten hadden reeds
toen , zoowel bij het hof als bij den adel, veel te veel invloed , dan dat

de landdagen op zulke oordeelvellingen acht zouden slaan. En zoo be
reikten de mannen van Lo o1a ten slotte toch hun doel (in het jaar 1717),
namelijk de volledige on erdrukking van het niet-catholieke geloof en
tevens de ontzetting van de andersdenkenden uit al hun politieke rechten.
Ten gevolge van dat dweepzieke drijven echter brak de burgeroorlo in
volle vlam uit. En daar de onderdrukte dissidenten door Ruslan in
bescherming genomen werden, kwam het ten slotte zoo ver als het nood
wendig komen moest, namelijk tot de ophefﬁng en deeling van het
poolsche rijk.
Nu blijft mij nog over de macht der Jesuiten in Rusland te ver
melden. Maar dat kan met weinig woorden geschieden, daar de orde hier
nooit werkelijk eenige macht verkregen heeft. Wel is waar deed de reeds
herhaaldelijk genoemde pater Possevin een poging, om vasten voet in dat
uitgestrekte rijk te winnen. Hij reisde daartoe in verschillende vermom
mingen van Zweden uit herhaaldelijk in de grensprovinciën. Maar, waar
hij ook aanklopte , nergens wilde men hem opendoen. Het volk zoowel
als de meer aanzienlijken waren al te zeer gehecht aan hun voorvader
lijken Griekschen godsdienst, dan dat ze iets zouden hebben willen weten
van een voorstander van de roomsch-catholieke kerk en vooral van het
pausdom, En zoo moest Possevin met zijn enkele metgezellen, die hem
op zijn verschillende zwerftochten begeleidden, Rusland geheel onverrich
ter’zake weder verlaten.
Op eens echter, in het eerste begin van de 17e eeuw, kwam er een
weg open, om in het groote noordsche rijk in te dringen. En ofschoon
die weg al een zeer kromme, ja misdadige was, aarzelden de Jesuiten
toch geen oogenblik, om daar langs binnen te komen. Na den dood na
melijk van Csaar Iwan II/ Wasiljewitsch, bijgenaamd »den Vreese‘ lijke” , kwam, in het jaar 1584, zijn minderjarige kleinzoon Feodoor I
Iwanowitsch aan de regeering. In zijn plaats worden de teugels van het
bewind gevoerd door vorst Boris Feodorowitsch Godünow, den emaal
zijner zgster Irina. Aangaande dezen Boris nu liep het gerucht , at hij
den eenigen broeder van Feodoor, den grootvorst Dmitri of Demetrius ,
in 1591 had laten vermoorden , om na den dood van den ziekelijken
Feodoor de regeering in handen te kunnen krijgen. Werkelijk scheen de
loop van zaken dit vermoeden te bevestigen , want toen Feodoor in 1598
stierf en met hem tevens de stam van Rurik was uitgestorven, maakte
Boris zich aanstonds van den troon meester. Het grootste gedeelte van
het volk, en zelfs de grooten des rijks, erkenden hem ook als csaar.

Maar de buitengemeene gestrengheid waarmede hij vele bij de Russen
gehate nieuwigheden invoerde ‚ alsmede de begunstiging van vreemde
lingen aan zijn hof, verwekten hem spoedig een aantal vijanden. Zoo
doende was er slechts een vonk noodig, om het smeulende vuur van den
opstand in lichte-laaie vlam te doen uitbarsten. En nu stond er juist in
dezen tijd van gisting aan de grenzen van Polen een man op, die zich
voor den vermoorden Dmitri uitgaf. Deze man , die eigenlijk niemand
anders was dan een weggeloopen jonge monnik uit het grieksche klooster
Tschudow , namens Grischka Otrepiew, trok de aandacht van den pool

schen Jesuiet Nicolaus Knermkowsky. Aanstonds werd de gewaande Dmitri
in een Jesuiten-collegie in Lithauen gebracht en daar niet alleen inden

Hun macht in de noordsche rijken.
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roomsch-catholieken godsdienst onderwezen, maar zeker ook behoorlijk
afgericht voor de rol die hij spelen moest. Zoo bericht althans de zeer
onpartijdige Thuanus in de »Geschiedenis van zijn tijd”. Nadat
daar
voldoende gedrild was , stelden de Jesuiten hem voor aan hun trouwen
vriend en begunstiger, den woiwode van Sandomir, Mniszeck, en wisten
dezen , door et vooruitzicht van een huwelijk zijner dochter Marina met
den geïmproviseerden csaar, volledig voor de zaaktewinnen. De woiwode

erkende dus den bedrieger voor den waren Dmitri en door zijn invloed
zoowel als door dien der Jesuiten gelukte het, koning Sigismundus III

en bijna den ganschen poolschen adel voor de zaak van den pretendent
te winnen. Men stond Mniszek toe, in den herfst van 1603 , een groot

poolsch leger bijeen te brengen , om daarmede de rechten van zijn toe

komstigen schoonzoon tegen den csaar Boris tedoen gelden. De volgende
lente begon de oorlog, en uit haat tegen Boris kozen een aantal Russen
de zijde van den pretendent. En binnen een jaar was het zoo ver ge

komen, dat de bezitter van den russischen troon voorzien kon dat hij het
onderspit zou moeten delven. Hij nam dus, in April 1605, vergif in, om
zijn eenigen zoon Feodoor, die zeer bemind bij de Russen was, op den
troon te brengen. Deze werd ook werkelijk tot csaar uitgeroepen, maar
reeds twee maanden later werd hij, na een ongelukkigen veldslag, door
den zegevierenden Dmitri gevangen en aanstonds gewurgd. Daarop trok
Dmitri zelf in triumph Moskou binnen en liet zich met groote praal
tot keizer kronen.
Groot was de vreugde der Jesuiten. Het gewaagde spel was gelukt,

en de valsche Demetrius, die hun beloofd had , hun orde in gansch
Rusland in te voeren , zat op den gouden troon van het Kremlin. En
werkelijk maakte Dmitri V, zooals
zich nu liet noemen, ook aan
stonds aanstalten, om zijn belofte te houden. Hij richtte den Jesuiten, die
hem zulke goede raadslieden en helpers geweest waren, al zeer spoedig
een prachtig collegie op te Moskou.
antwoordde paus Paulus V op
een schrijven van Z. 11., dat hij van plan was den oatholieken godsdienst
tot den heerschenden in Rusland te maken ; slechts verzocht hij, wegens de

vooroordeelen zijner onderdanen, den noodigen tijd daarvoor te mogen
nemen. Kortom, het vooruitzicht voor de orde stond gunstig, en de
Jesuiten droomden reeds de meesters van gansch Rusland te zijn; maar
even onverwacht als het geluk hun toegelachen had, even snel keerde
het hun ook weder den rug toe. Nauwelijks zat Dmitri anderhalf jaar

op den troon of er brak een opstand uit, in het begin van hetjaar 1607,
juist op den dag toen hij zijne plechtige verloving vierde met Marina ,
de dochter van den woiwode van Sandomir. Het volk , aangevoerd door
vorst Wasili Schuiski, bestormde het Kremlin; Dmitri en zijn Polen

verweerden zich met de grootste dapperheid, maar weldra bezweken ze
onder de overmacht en Dmitri zelf viel onder de slagen van Wasili

Schuiski. Zoo nam de regeering van Dmitri V een spoedig eind en met
haar natuurlijk ook de invloed der Jesuiten in Rusland. Want Wasili

jaagde de Jesuiten en de Polen het land uit, en van dat tijdstip af aan
bleef de Grieksche godsdienst in datj‘groote rijk weder voor eeuwen de
alleenheerschende.
Hiermede is het uitgebreide hoofdstuk over de macht der Jesuiten
in Asië , Africa ‚ America en Europa ten einde. Klein, bijna onmerk
haar, was de aanvang; maar onberekenbaar groot en geducht was het
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gevolg. Reeds een eeuw na de stichting der orde, heerschte haar gene
raal in zeker opzicht als onbeperkt gebieder over alle werelddeelen. De
verschillende rijken van Asië , Africa , America en Europa waren in

provinciën ingedeeld , die van Rome uit bestuurd werden. Over ieder pro
vincie was een provinciaal als stedehouder van den generaal gesteld, en
elke maand moest zulk een provinciaal zijn generaal op de hoogte van

alles brengen. Hetzelfde werd om de drie maanden door de rectoren der
collegiën gedaan, alsmede door de superiors der residentiën en professen
huizen , door de bestuurders der seminariën en novitiaten en door de
hoofdleiders der zendingen onder de heidenen. Door die duizende be
richten droeg de generaal ten allen tijde allernauwkeun'gst kennis van al
wat er ter wereld voorviel. Bovendien werd hij door de biechtvaders aan
de verschillende hoven in de staatsgeheimen ingewijd , en hij was altijd
nog beter op de hoogte dan de ministers dier landen zelf. En wat niet
het minst belangrijke was, geen van die tallooze berichtgevers kon hem
misleiden, daar ieder weder een assistent naast zich had , die van zijn
kant ook weer rechtstreeks met den generaal correspondeerde. Die contrôle

was zoo streng en nauwkeurig, dat daarom alleen reeds ieder van die
provincialen , rectoren, superiors en hoe de hooggeplaatsten onder de
mannen van Loyola verder heeten mochten ‚ zich op de zuiverste waar
heid toelegde.
Men kan dus de orde der Jesuiten ten tijde van dezen haar hoog‘
sten bloei het best vergelijken met een onmetelijk groot net, dat over
de gansche aarde uitgespreid was en welks draden allen in de handen
van den generaal te Rome uitlie en. En in dat net spartelde het rootste

gedeelte der menschheid, even

de visschen wanneer de vissc er het

net langzamerhand ophaalt. Al mocht menig koning zich nog zoo groot
wanen, hij was slechts een zwak wezen in vergelijkin van den generaal

der Societeit van Jesus. Men beweert dan ook, dat %laudio Aquaviva,
die van 1581 tot 1615 generaal was, eenmaal uitgeroepen zou hebben:
»waarom er toch geen brug naar de sterren was, om ook de andere
deelen van het heelal te kunnen overwinnen 1”
Die uitspraak mag men wel in de gedachte houden, als de Jesuiten
tegenwoordi beweren, dat ze maar weinigen in aantal zijn en dus niet
gevreesd be oeven te worden.

DERDE BOEK.
DE ZEDELIJKHEID DER JESUITEN
DE GELOF'I‘E DER KIJIS‚CIIIIEID.
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EERSTE HOOFDSTUK.

De oude Adam in het masker der heiligheid.

Gaarne zou ik dit hoofdstuk en in ’t algemeen dit gansche boek
achterwege laten; want het onderwerp is niet van dien aard , dat het

aangenaam is er over te spreken. Maar voor alle dingen moet het recht
der waarheid gaan, en trouwens, hoe zou men een juist oordeel over
het karakter der orde van Jesus kunnen vellen, als men ook niet deze

zijde van hun doen en drjven leerde kennen. Bovendien, dit is buiten
kijf. dat juist de onthullingen welke in dit opzicht gedaan werden, de
eerste aanleiding waren, waardoor men de mannen van Loyola met een
ander oog begon aan te zien dan waarmeé men in de eerste tijden van
hun bestaan gewend was hen te beschouwen. En inderdaad zou het reu
zengebouw van de macht der Jesuiten, zooals we die in het vorige boek
gezien hebben , onmogelijk zoo spoedig ineen hebben kunnen storten ,
wanneer de allerliederlijkste uitspattingen der heilige vaders den bodem

waarop dat gebouw stond, niet ondermijnd hadden. Derhalve zou mijne
esehiedenis der Jesuiten volstrekt onvolledig zijn, wanneer ik uit onge

paste kieschheid dit boek liet wegvallen.

De lezer moet er zich dus op

voorbereiden , zaken te hooren, die hem met walging en afschuw zullen
vervullen. Daarentegen zal ik mijn best doen, het zóó in te kleeden ,

dat het niet geheel onleesbaar
nemen , mijn schilderingen zoo kort
»Het ware te wenschen ,” zegt
der oostersche monniken-orden, —--

, gelijk ik dan ook de vrjheid moet
mogelijk te maken.
de heilige Basilius, de groote stichter
»dat al degenen , die de gelofte af

leggen, de wereldsche begeerlijkheden te vlieden, van hun zinnen geheel
en al bevrjd en verlost konden zijn. Maar ze mo en doen wat ze willen,
ze ondervinden helaas! toch altijd, dat ze mensc en zijn, en geen van

hen brengt het zoo ver, dat hij van de vleeschelijke lusten—volstrekt
niets meer gevoelt.” Die uitspraak werd aan alle celibatairs bewaarheid,
of ze monniken en nonnen of gewone geestelijken en priesters waren.
Steeds hadden ze een geduchten strjd met hun menschelijkheidtevoeren.

Velen hielden zich standvastig en doodden hun vleesch door honger en
andere middelen ;‘ maar de meesten waren niet in staat de eischen der
natuur te weêrstaan. Zoo nam allengskens de zinnelijkheid ‚ zoowel in

de kloosters als bij de gewone priesters, hand over hand toe, enten tijde
der Reformatie was de gansche catholieke geestelijkheid , met alles wat
er annex aan was, in wellust en liederlijkheid verzonken. Ieder had er
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den mond vol van en verachtte er de geestelijkheid om. Ja, in deze
enzenlooze liederlijkheid lag, gelijk we hier boven reeds zagen, de
Ëdof'doorzaak, waarom de Reformatie zulke reusachtige vorderingen
maakte.

Dat alles wisten de Jesuiten maar al te goed, en juist daarom was
hun streven, om op dit punt geheel het tegenovergestelde van de andere
geestelijken te worden. Ze zagen duidelijk in, dat ze onmogelijk eeni
gen invloed op de Christenheid verkrijgen zouden, zoodra ze in dezelfde
slechtheden vervielen, waarin de andere „geschorenen” zich te buiten

gingen. En omgekeerd konden ze zeker zijn, door de gansche wereld
als halve wonderen en model-priesters te zullen bewonderd worden, als
het hun gelukte in‘ den roep van zedelijkheid en reinheid te komen,
zooals

b. v. weleer een Antonius, Pacliomius en Basilius.

Daarom

moest het ’t streven der orde wezen, om zulk een roep te verwerven,
en van Ignatius af aan gaven alle generalen de strengste bevelen aan
gaande al wat daartoe zou kunnen leiden.
Daartoe strekte onder anderen de verordening, dat de zonen van
Loyola, wanneer ze op de openbare straat gingen, de oogen naar den
ond moesten richten en overal van alle vrouwen, die hen te enkwamen,
die oogen af‘wenden moesten. „Wanneer echter”, — zoo lui t de veror

denin

verder, — „een vrouw aan hun deur mocht aankloppen , mag

men

aar niet binnenlaten , maar de deurwachter moet haar met kort

bescheid afwijzen.

Verlangt de vrouw een biechtvader, dan moet men

haar naar de kerk zenden en daar zal haar de biecht worden afgenomen.
Dan echter mag de pater slechts door het traliewerk en met afgewend
gelaat met haar spreken, en bovendien moet steeds op een kleinen afstand
een andere broeder staan, die wel niet hooren maar alles zien kan , op-

dat er niet misschien iets anders gedaan wordt, dan eenig en alleen
biechten. Deed zich echter, ondanks alle voorzichtigheid, het geval voor,
dat een dochter der zondige Eva in een professen-huis ware gekomen,
om dezen of ‘genen pater te bezoeken, dan moet een der‘ leekenbroeders
haar aanston s aan de hand buiten de deur brengen en de deurwachter
moet het stof dat ze betreden heeft, opvegen en buiten werpen , opdat

geen der leden van de orde door de aanraking er van verontreinigd
worde". — Zoo streng luidden de voorschriften der generaals aangaande
de verhouding der leden tegenover het vrouwelijke geslacht, en daar
blinde ehoorzaamheid de eerste regel was, werden die voorschriiten ook
werkelijk nagekomen. Het was dus een stichtelijke aanblik, als men de
vrome paters maar aanschouwde; want ze hielden hun oogen, ooren ‚
tongen en handen zoo eerzaam in toom, als waren ze volstrekt niet »van
vrouwen geboren”, en zelfs tegenover de schoonste jonge meisjes hielden

ze zich als blinden en stommen. Ja het was alsof ze het gansche vrou
welijke geslacht den diepsten haat gezworen hadden, en wanneer ze ooit
genoodzaakt waren in et bijzijn van anderen met een vrouw of meisje
te spreken, dan deden ze dit met een weêrgalooze verachting, daar ze
duidelijk lieten uitkomen, dat ze alle dochteren van Eva voor van God
verworpene schepselen hielden, die zeker in de eeuwigheid verdoemd

waren.
Onder zulke omstandigheden is het niet te verwonderen dat de
Christenheid vol bewondering voor de Jesuiten werd, ja, dat velen hen
zelfs als halve heiligen begonnen te vereeren.

Ook zorgden ze er zelf
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op alle manieren voor, dat deze hun roem veelvuldi besproken werd.
Ze schreven verhalen over hun ingetogenheid, die %ret lagere volk in
verrukking moesten brengen. En, daar hun deugd in dit opzicht zoo
groot was, — zoo luidde de lof, dien ze zich zelf gaven «'— stonden ze
in zeer bijzondere gunst bij de maagd Maria. Die gunst openbaarde
zich in zekere genadebewijzingen die aan sommigen van hen ten deel
vielen. Zoo b. v. gebeurde het pater Beraldus, dat hem in de St. Paulus
kerk te Rome op klaarlichten middag een engel uit den hemel verscheen,
die hem van wege de moeder Gods , behalve vele groeten , een gordel

bracht , welke de eigenschap had , dat ieder die hem maar aanraakte ,
aanstonds van alle zinnelijke gedachten verlost werd. Daarom moest
Beraldus dat kostbare kleinood dan ook , op bevel van zijn generaal, in
een menigte kleine stukken snijden, en die stukjes werden zoo ver ze
strekten in de Jesuiten-collegiën verdeeld. Waar echter zulk een stukje
zich bevond, daar kon volstrekt niet meer tegen de kuischheid gezon
digd worden, maar daar heerschte een echte paradijs-onschuld.
Een ander lid der orde, pater Julius, die in 1585 professor in het
Collegium Romanum te Rome was, had de volgende verschijning. Alle
nachten verscheen hem een onuitsprekelijk schoon'e maagd, die prachtig

op de luit speelde en hem trachtte te verleiden. De pater klaagde zijn
nood aan den rector, en deze ried hem, zoodra de maagd hem weêr
verscheen, op te staan en zich zoo lang te geeselen totdat ze verdwenen

zou zijn. Natuurlijk volgde de pater adelijk den eerstvolgenden nacht
dien raad op en geeselde zich zoo vreeselijk, dat het bloed in stroomen
langs zijn rug liep. Toen hield de maagd met spelen op en zeide met
een liefelijke stem:

„O, vrome vader! ik ben de dienstmaagd van de

heilige Maria, die
gezonden heeft, om u in uwe kuischheid te be
roeven. Maar gij hebt ridderlijk gestreden en ridderlijk overwonnen.
Daarom ziedaar! neem dezen krans der maagdelijkheid, dien de hei

lige moeder Gods u zendt. en blijf altijd zooals tot dusver, [opdat ge
eenmaal in het koor der kuische, reine maagden de onvergankelijke

kroon des eeuwigen levens moogt ontvangen”. Met die woorden ver
dween ze en de pater zag haar voortaan nooit weder. Maar den krans
had ze achtergelaten. Die bestond uit allerlei wonderlijk prachtige en
onvergankelijke bloemen en hij had eheel dezelfde kracht als de kuisch

heidsgordel van pater Beraldus.

Doc

uit eerbied voor de maagd Maria

en vooral omdat de bloemen zoo onuitsprekelijk schoon waren, deelde
men hem niet in stukken; later werd hij bij de andere heilige zaken
bewaard, die de orde van Jesus bezat, en daar bleefhij en behield altijd
zijn zelfde frischheid. — Geheel gelijksoortige historietjes werden er in
menigte in omloop gebracht, en in allen werden de zonen van Loyola
als letterlijk bovenaar sche wezens voorgesteld, die slechts met de aarts
engelen Michaël, Gabriël en Raphaël te vergelijken waren. Ja, in een van
‘die boekjes (1) werd rondwe beweerd, dat de orde van Jesus boven
alle ebreken van het mensc dom verheven was en dat, zoo dikwijls
een arer leden op sterven lag, Jesus Christus in persoon voor zijn
sterfbed kwam om zijn ziel in ontvangst te nemen.
‘ Doch hoe meer de Jesuiten zich zelf met lof overlaadden, des te

(1) Het heeft ten titel: »Imago primi Seculi Sooietatis Jesu" d. i. »Beeld van het
gezelschap van Jesus in de eerste eeuw van zijn bestaan".
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leelijker contrast vormde daarmede de meening, dat al die heiligheid
slechts een uitwendige, en dus wat men noemt schijnheiligheid, was.
De meening begon werkelijk hier en daar reeds in de eerste eeuwen van
hun bestaan op te komen. „Hun oogen-neerslaan”, — zoo sprak men,
»als hun een vrouw tegenkomt, hun verachtelijk spreken over het andere

geslacht en in het algemeen al hun zich voordoen alsof ze nooit eenige
aanvechting gevoelden, — dat alles is slechts een gemaakte mouw, en
heimelijk gunnen ze zich in hun binnenkamers alle genietingen die de
omgang met de dochteren Eva’s maar geven kan. Ja ze doen dat zelfs
zonder de minste gewetenswroeging, want ze hebben hun eigen bijzon
dere zedeleer, en lachen in hun hart om allen die meenen dat God een

welbehagen heeft aan dezulken, die hun vleesch kastijdenl” —Zulke
meeningen kwamen al zeer vroeg onder de menschen op, hoewel trou
wens in den aanvang nog maar bij zeer weinigen. Maar die weinigen
gaven zich dan de moeite, het leven der Jesuiten zeer nauwkeurig na
te gaan, en ten gevolge daarvan kwamen er dingen aan het licht, waar
door zelfs de ergste vermoedens bevestigd werden.
Hooren we bij voorbeeld, wat reeds in het jaar 1560 te Monte
Pulciano, een stadje in Toscane, met hen gebeurde. Aldaar hadden ze
met de milde bijdragen die hun in menigte toevloeiden, een collegie
gesticht, en nauwelijks was dat gebouw, met de daaraan belendende
kerk, voltooid, of alles stroomde naar hun biechtstoelen. Vooral wisten

de paters het vertrouwen der Monte-Pulciaansche vrouwen te winnen,
en meisjes zoowel als vrouwen biechtten hun met de lieftalli ste openhar
tigheid. Zoo ontstonden er voor en na allerlei teedere etrekkingen
tusschen biecht-afnemers en biecht-aﬂegsters; maar beide partijen wisten
langen tijd haar spel volkomen bedekt te houden. Ofschoon men hier
en daar wel wat mompelde, bleef alles een geruimen tijd behoorlijk in
het verborgen, totdat eindelijk de ijverzucht van een oudejonge-jufvrouw
de bom, zooals men dat noemt, deed losbarsten.

De rector van het

collegie namelijk, Johannes Gombard genaamd, stond met twee zusters
tegelijk in betrekking, een oudere en een jongere natuurlijk. In den
aanvang wist hij zijn liefkozingen zoo tamelijk gelijkmatig te verdeelen.
Later echter trok hij zijn jongste biechtkind wat in ’t oogloopend voor,
en‘ hierover werd de oudere zuster zoo woedend, dat ze de gansche ge
schiedenis aan haar broeder bekend maakte. Deze verbood zijn beide
zusters aanstonds allen omgang met den rector zoowel in den biecht
stoel als daarbuite'n en diende zijn oeklag bij den bisschop in. Deze
liet op het onverwachts huiszoeking in het collegie doen, en nu ont
dekte men een menigte galanteminnebrieven, die de Jesuiten met hun
vrouwelijke biechtkinderen gewisseld hadden. Tegelijkertijd werd het
ruchtbaar, dat een van de vrome paters een dame, bij een bezoek, ge
weld had willen aandoen, zonder echter zijn doel bereikt te hebben.
Een andere pater echter had die misdaad werkelijk aan een arm meisje
buiten in het veld bedreven, en een derde sloop ’s nachts heimelijk uit
het collegie, om den nacht bij een beruchte courtisane door te brengen.
Toen dat alles bekend werd. kwam natuurlijk gansch Monte-Pulciano
in rep en roer en het had weinig gescheeld of men had het collegie der
Jesuiten geplunderd. Nog even bijtijds echter kwamen de bewoners
tot betere gedachten. Men begreep. dat het beter was. de bestrafﬁng
der schuldigen aan den bisschoppelijken stoel over te laten, die aanstonds

een scherp onderzoek liet instellen.

De rector Gombard wachtte echter
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den uitslag niet af, maar vluchtte bij nacht en ontijd uit de stad. Hij
zelf werd door den generaal Laynez aanstonds uit de orde gestooten;
maar de andere paters kwamen er zonder straf af , tenzij men het mis
schien als een straf wil aannemen, dat ze naar andere collegiën ver
plaatst werden. Want het collegie te Monte-Pulciano moest gesloten
worden, daar de inwoners al zijn inkomsten ínhielden en alle verkeer
met zijn bewoners volledig en streng afsneden.
Dat was zeker een leelijke geschiedenis; maar ze werd door nog
leelijker en gemeener geschiedenissen gevolgd, en die gingen als een
loopend vuurtje door de‘gansche beschaafde wereld, zoodat het heilige
gezelschap groote moeite had , zich tegen den slechten naam dien het

verkreeg, te vrijwaren. Zoo kwam ook een andere geschiedenis van
het jaar 1576 op ieders tong en er verscheen zelfs een afzonderlijk vlug
schrift over het schandaal. Het was de geschiedenis van pater Majotius,
die zich aan zijn schoone biechtdochter. de molenaarsvrouw van Azenay
bij Bourges , verslingerde. En het schandaal werd nog erger, toen de
Jesuiten voor hun broeder in de bres sprongen en zijn verhouding tot
de molenaarsvrouw trachtten voor te stellen alsof ze gelijk geweest ware
aan de betrekking tusschen vader en kind. Van nu af aan regende het
als ’t ware satyres op de Jesuiten— Een der scherpsten was een spot
schrift dat eeni e jaren later (in 1610) verscheen onder den titel: »Dank

adres van de oterkoopsters te Parijs aan den Heer Courbouson, lof
redenaar der Sociëteit van Jesus.”
Evenzoo werd het ruchtbaar, dat pater Petrus Galesz, rector van
het collegie te Bordeaux, een afzonderlijk journaal bij zijn biechtregister
aangelegd had, waarin de schoonste van zijn biechtkinderen met name
genoemd werden en tevens de arcadische uurtjes, die hij met haar door
gebracht had, waren aangeteekend. Desgelijks kwam het aan het licht,
dat pater Fronton Gadauta, rector van het collegie te Fontana, en zijn

opvolger Petrus B.egnier elken dag der week afwisselend met de voor- .
naamste dames, die ze uit de aanzienlijksten der stad uitkipten, een uur

of wat alleen op hun kamer zaten. Te Poitiers was een zekere vrouw,
die zich volle tien jaren ziek hield en elken d
om de beurt de paters
Bonnet en Danceron liet halen, terwijl ze sîîiertsend verklaarde, dat
die vrome heeren de beste ziekentroosters »hadden,” die ze kende. —

Pater Galozin, professor van het collegie te Metz slaagde er na lang
aanhouden, half door overreding, half door geweld, in over de onschuld

der dochter van den koninklijken gouverneur te triumpheeren. Maar daar
hij niet voorzichtig genoeg te werk ging, werd het minnende paar ver
rast, en het gevolg was, dat de gouverneur in zijn woede den verleider
de ooren liet afsnijden. — Pater Gilbert Russow, een andere Jesuiet, kwam
er beter af.
was ‘als geheime agent der orde naar de stad Narack ge
zonden, en knoopte daar een betrekking aan met een waschmeisje.

Toen de gevolgen niet nitbleven, eischte ze van hem, dien ze allerminst
voor een catholiek geestelijke hield, dat hij haar huwen zou. Natuurlijk
kon de pater daaraan niet voldoen, en nu bracht ze de zaak voor het
gerecht; maar de slimme Jesuiet wist raad. Voor eld en goede woor
den kan men alles gedaan krijgen, en zoo stelde hij een houthakker in
zijn plaats, die ronduit verklaarde, dat hij de vader van het kind was,
en daarmee werd het arme meisje tot zwijgen gebracht. Zelfs deed deze
ergerlijke geschiedenis den pater volstrekt geen kwaad bij zijn superieuren;
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integendeel de generaal te Rome erkende zijn slimheid en bevorderde hem
later tot provinciaal van de provincie van den Boven- Rijn. — Pater Johan
nes Delvosz, die twintig jaar lang de stad Luneville door zijn zalvende
preeken in verrukking gebracht had, werd op een badplaats van de
Sundgau, die hij wegens een borstkwaal bezocht, met een beruchte

persoon van slecht gedrag in het bad overvallen. Hij moest
zijn
provinciaal Boer op de knieën vergiffenis afsmeeken. — Pater Oliva,
professor aan het collegie te Valencia, gaf een boerendeern, wier vormen

zijn zinnelijkheid geprikkeld hadden, voor een nabestaande van hem
haar
uit enbijna
huurde
alle dagen,
haar een
onder
kamer
voorwendsel
vlak bij het
dat collegie.
hij familie-aangelegenheden
Daar bezocht
aangaande een erfenis met haar te regelen had. Dikwijls bleef hij zelfs
’s nachts bij haar, om haar gelijk hij beweerde, »de disciplinetegeven”,
omdat ze in de vroomheid nog niet ver genoeg was. —‘Etienne Petiot,
de provinciaal van Guienne, had zich den roem van een zeer heilig
man verworven, en als hij in de hoofdkerk die aan de orde toebehoor
de, predikte, was de ontzaggelijke ruimte veel te klein om de menigte
der heilbegperige geloovigen te bevatten. Dit verhinderde hem echter
niet doode ‘jk verliefd te worden ‘op een schoone brunette.
wist
haar te overreden dat ze zich als een boerenjongen verkleedde, om zoo
zonder opzien in het collegie te kunnen komen. In die verkleeding
bracht het meisje den pater menigvuldige bezoeken, en zoo dikwijls ze
kwam sloot hij zich uren langümet haar op. Eindelijk echter was ook
dat hem nog niet genoeg en "j stelde het meisje formeel aan tot zijn
oppasser, die hem dag en nacht bedienen moest. Zoo huisde het paar
eenige maanden achtereen zonder dat men iets ontdekte, en waarschijn
lijk zou dat nog lang zoo voortgegaan zijn, als het vrouwspersoon geen
tong gehad had. Maar de deern verried de geheele betrekking aan haar
vroegeren biechtvader, Nathanaël Sichard. Deze zorgde dadelijk, dat
er een eind aan de zaak kwam eer de wereld er iets van vernam.
Petiot echter kwam er zeer gemakkelijk af. Men verzocht hern drin
goud, in het vervolg zulke onvoorzichtigheden niet meer te begaan,
want hoe licht had hij het gansche gezelschap van Jesus in de hoogste
verle
enheid
gebracht,
wanneerprofessor
het schandaal
— Vgan
Nicolaus
Coprevitius,
aan hetopenbaar
collegie geworden
te Gräz , ware?
wordt
bericht, dat hij een ongehuwde dame aan het hof van aartshertog Karel
ongelukkig maakte, waardoor een geweldige verslagenheid onder de
heeren en dames van dien vromen Habsburger ontstond. Maar de mede
leden van Coprevitius verloren hun bezinning in geenen deele. De rector
van het collegie zond het schurftige schaap dadelijk weg, d. w. zi. hij
gaf hem een opdracht naar een oud vriend van de orde, Thomas Cre
mius, den bisschop ‚van Lubia in Spanje, en deze hield den gevallen
broeder in het vervolg bij zich. De toekomstige moeder echter moest
zich voor een badreisje van een maand of wat verwijderen, en na aﬂoop
daarvan verscheen ze weer aan het hof, alsof er niets

ebeurd ware.

En het kind? Nu ja, een der paters nam het dadelijk bij de geboorte
in ontvangst, en men heeft later nooit gehoord wat er van gewor
den is.

Dergelijke voorbeelden van onkuischheid der Jesuiten zou men nog

‘
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bij honderden, ja bij duizenden (1) kunnen bijbrengen, terwijl men ge
rust kan aannemen, dat verreweg het kleinste aantal van dergelijke
misstappen van leden der orde bekend geworden zijn. Want het gold
als een eerste regel bij de Jesuiten, dat al wat er van dien aard ge
beurde op alle mogelijke wijzen bedekt gehouden moest worden. De
zonde die bedreven was, werd altijd maar als bijzaak beschouwd; —
hoofdzaak was hun altijd de voorkoming van het openbare schandaal, van

de schande der orde, die door het bekend-worden van elk vergrijp een
stuk van den mantel der heiligheid, waarin ze zich hulde, verliezen zou.
Juist daarom vermeed men het ook met opzet, om door bestraffin

van

de zondaars opzien te verwekken. Men vergenoegde zich met een ge eime
berisping, of men verplaatste hen ergens anders heen om het gepraat
te doen ophouden. Wanneer echter het wereldlijke of geestelijke ge
recht zich in de zaak mengden, rustte men niet alvorens men het
schuldige medelid aan de armen van zulk gerecht onttrokken had. \’Vant
nooit ofte nimmer mocht de wereld zich vergasten aan de vernedering
van een broeder der orde.
Het beste bewijs dat de Jesuiten steeds zoo en niet anders handel
den , leveren een paar geschiedenissen, die hier volgen.
De eerste daarvan had plaats te Salamanca. Daar stond in den
aanvang van de 173 eeuw pater Mena in hoog aanzien, zoowel wegens

zijn bijzonder heiligen levenswandel als wegens de groote gave der wel

sprckendheid, die hij bezat. Hij was een man van een schraal en bleek
voorkomen en zijn oogen la en hem diep in het hoofd. Zijn gang tee
kende den diepsten ootmoed en uit zijn hoogst eenvoudige manieren
sprak een bescheidenheid, die door iedereen bewonderd werd. Maar wan

neer hij op den kansel stond en tegen de verdorvenheid der zondige
wereld »donderde”, dan schoot zijn oog en mond zulk een vuur, dat
alle toehoorders trilden en zelfs de verstoktste zondaars sidderden en
beefden. Het was dus niet te verwonderen, dat vele bewoners van Sa

lamanca pater Mena tot hun biechtvader kozen en dat vooral het vrou
welijke geslacht, van de hoogste tot de laagste standen, storm bij hem
liep. Qnder die biechtkinderen behoorde nu ook een meisje van een zeer
schoon en zinnelijk uiterlijk, welks verstand echter niet zoo sterk ont
wikkeld was. Van deze laatste omstandigheid hoopte pater Mena, in
wiens aderen een vurige liefde voor dit verleidelijke wezen gloeide, voor
zijn bijzonder doel partij te kunnen trekken. Nadat
het meisje, dat
elke week bij hem ter biecht kwam, behoorlijk had voorbereid, kwam
hij eindelijk met zijn plan voor den dag. Hij kondigde haar aan, dat

God hem in een openbaring bevolen had, het sacrament des huwelijks
met haar te voltrekken »om een heilige geboren te doen worden”. Maar
hoe fraai de pater zijn plannetje ook inkleedde en hoe goedgeloovig de
jonge dame anders ook in alles naar hem. luisterde, — van zulk een
voorslag chrok ze toch zoozeer, dat ze op het punt stond om in allerijl
uit den biechtstoel weg te loopen. Maar pater Mena wist haar met
zachte woorden terug te houden en beduidde haar, dat haar goede
(1) Wie er meer van lezen wil verschaffe zich b. v. het boek: »Histoire de Pere La
Chaise, Jesuite et Confesseur du Ii_oi Louis X1V, oontenant les partioularités les plus
seorètes de sa vie, ses amours avec plusieurs Dames de la première gualité et les
sgr‘lí’ableslavontures, qui lui sont arrivées dans le eours de ses galanteries ‚" — twee
ee en vo l
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naam onder dezen door God bevolen echt volstrekt niet zou behoeven
te lijden. Immers hij bezat onder een aangenomen naam een kleine her
mitage in de nabijheid, waar ze ongestoord bijeen konden komen, en met
niet minder zorg zouden alle maatregelen genomen worden, om haar
toekomstige bevalling geheim te houden. Mocht ze trouwens, — zoo
ging hij met welberekende slimheid voort, — toch nog in haar binnenste
eenigen twijfel voeden aangaande de noodzakelijkheid, om dit bevel van
God op te volgen, dan kon ze immers den een of anderen godgeleerde
der universiteit raadple en. Maar tegenover de leeken moest ze het
diepste stilzwijgen over e zaak in acht nemen, daar ze anders den toorn
des hemels op zich laden zou.
Zoo slaagde hij er in den eersten schrik der arme jonge dochter te
overwinnen. Ze noemde hem een paar paters die ze kende en wie ze
wilde raadplegen en zoo verliet ze de kerk, reeds half overtuigd, dat ze

door God uitverkoren was in een geheimen echt met pater Mena heiligen
ter wereld te brengen. Doch hoe ging het nu verder? Zoodra de schoone
vertrokken was, spoedde de pater zich naar de twee theologen die ze
genoemd had. Hij verklaarde hun, dat hij een zeer angstvallig biechtkind
had, dat zijn voorschriften slechts dan wilde opvolgen, wanneer ook
andere geleerde paters haar verzekerden dat zulks noodig en goed was.
Daarop vroeg hij zijn collega’s, of ze eenige reden hadden hem te wan
trouwen en of hij‘ niet integendeel in zijn langdurige practijk bewijzen
gegeven had, dat hij in gewetenszaken wel gerechtigd was een oordeel
uit te spreken. Als dat nu zoo was, voegde hij er ten slotte aan toe,
en als hij door zijn lwenswandel tot nog toe zijn deugdzaamheid genoegzaam bewezen had, dan moesten zijn collega’s met het meisje maar
niet in verdere bijzonderheden treden, maar haar eenvoudig raden, alles
te doen wat pater Mena haar bevelen zou. De twee theologen beloofden
hem zulks volgaarne, want ze kenden hun ambtsbroeder slechts als een
zeer zedelijk en eerbaar man, wien men niet het geringste ten laste
kon leggen, en bovendien gold hij immers voor een van de beste pre
dikers der zedeleer in Salamanea.
Toen dus het meisje kwam, om in de bewuste zaak hun raad in
te winnen en uit schaamte in haar eigen woorden verward raakte,
kwamen de beide geestelijken haar vóór en verzekerden haar, dat dat
gene wat pater Mena haar voorschreef, altijd nuttig en goed was,
zoodat zij het maar onvoorwaardelijk opvolgen moest. Nu bleef er geen
twijfel meer bij het arme misleide kind over. Toen ze den volgenden
keer bij pater Mena ter biecht kwam, zag hij tot zijn groote vreugde,
dat ze bereid was zich naar den wil van God te voegen. Hij zette dus
zoo spoedig mogelijk de zaak door. Onder de gewone plechtigheden, die
in dit geval inderdaad godslasterlijk waren, zegende hij zelf zijn eigen
huwelijk met haar in, en daarop spoedde het paar zich naar de boven
genoemde hermitage.
Zoo leefden ze eenige jaren samen, altijd onder de noodige voor
zorgen om alles geheim te houden. Het gevolg was, dat ze verscheidene
kinderen kregen, die de pater behoorlijk bij kinderlooze lieden als von
delingen uitbesteedde. A1 dien tijd ging Mena voort zijn geestelijk ambt
waar te nemen en vooral legde hij zich bij voortduring met zulk een
ijver en vuur op het prediken toe. dat zijn roem met elk jaar nog toe
nam. Eindelijk echter bracht een ongelukkig toeval het diepe geheim
van deze schandelijke verhouding aan den dag. Aanstonds maakte de
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In uisitie zich van het misdadige echtpaar meester en bracht hen naar
Va(lladolid in de gevangenis der Inquisitie.
Daar legde de arme vrouw reeds bij het eerste verhoor een uitvoe

rige bekentenis af. Daar dus de gemeenheid en laagheid van pater Mena
in haar volsten omvang aan het licht traden, zou men meenen dat de
Societeit van Jesus, om haar eigen eer te redden, het schurfti e schaap
aanstonds uit de orde zou stooten. Doch dat was volstrekt et geval
niet; integendeel ze trok zich haar medelid met een ijver aan, die
iedereen ten hoogste verbaasde. Maar de paters Jesuiten wisten wel wat
ze deden, en de uitslag bewees dat ze zeer goed gerekend hadden.
Natuurlijk veroorzaakte deze schandelijke geschiedenis een vreeselijk
opzien niet alleen over gansch Spanje maar ook daar buiten. Het stond
dus te vreezen, dat men zou gaan meenen, dat al de leden der Orde

meer of minder schijnheilige wellustelingen waren. Daarom moest pater
Mena, het koste wat het wilde, zonder smet weêr uit het onderzoek

te voorschijn komen. Met grof geld werd derhalve een arts om ekocht,
om de onnoozele vrouw voor volslagen krankzinnig te verklaren. %)ezelfde
doctor leende zich ook om der arme vrouw een slaappoedertje te geven,
dat zoo sterk werkte, dat ze niet weer wakker werd. Tevens wist de

Provinciaal van een anderen doctor een getuigenis te verkrijgen, dat
pater Mena hoogst gevaarlijk ziek was, zoodat een langer verblijf in de
gevangenissen der Inquisitie zijn dood ten gevolge zou hebben. Op grond
van dat getuigenis bewerkte de Societeit, die toenmaals bijna almachtig
aan het spaansche hof was, dat ze Mena naar het Jesuíten-collegie
zouden mogen overbrengen, om aldaar verpleegd te worden. Natuurlijk
werd dat slechts toegestaan voor zoo lang tot hij genezen zou zijn.
Bovendien waren de heeren Inquisiteurs zoo voorzichtig, eenigen van
hun beambten mede te geven, die den zieke geen oogenblik uit het oog
mochten verliezen.
Doch die voorzorgsmaatregel hielp niet veel, gelijk we zien zullen.
Oogenschijnlijk werd Mena met den dag zwakker en de beambten der
Inquisitie waren reeds van meening, dat het spoedig met hem gedaan
zou zijn. Zoo worden ze al wat minder streng in hun toezicht. En zie,
op een zekeren dag, terwijl ze aan tafel zaten, — waarbij de Jesuiten
hun goed opdischten, — klonk op eenmaal onder het luiden van alle
klokken van het collegie de tijding, dat de arme zieke zoo even over
leden was. Ze verwonderden zich zoo weinig daarover dat ze zich niet
eens bijzonder haastten met het inspecteeren van het lijk. Eenige uren
later deden ze dit echter toch, al was het maar voor den vorm. Ze

vonden den pater dan ook behoorlijk in Jesuiten-gewaad in zijn doodkist
liggen, zoodat ze maar aanstonds het collegie verlieten, om de tijding
van zijn overlijden aan hun superieuren te brengen.
Maar pater Mena was volstrekt niet dood.
was springlevend,
en zoodra de beambten van de Inquisitie weg waren, stapte hij uit zijn
kist. Zijn kameraden wieschen hem de lijkkleur waarmeê hij geblanket
was van het gelaat, trokken hem een behoorlijke verkleeding aan en
zetten hem op een vlaggen muilezel, die hem over de grenzen bracht.
Verder ging pater Mena naar Genua; in zijn doodkist echter werd een
wassen beeld gelegd, dat zoo goed en zoo kwaad dat ging gelijkend op
hem gemaakt was, en die pop, behoorlijk in het lijkkleed der Jesuiten ge
stoken. werd met alle staatsie begraven. Op die wijze wist de Societeit
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een spoedig eind aan het proces tegen Mena te maken. Natuurlijk werd
nu overal rondgebazuind, dat de gansche aanklacht slechts uit een her
senschim van een krankzinnige vrouw was voortgesproten, daar er nooit
een heiliger man geweest was dan de jammerlijk belasterde pater Mena.
De tweede geschiedenis die ik verhalen wilde, speelt in de stad
Granada, insgelijks in Spanje. Aldaar hadden de Jesuiten een zeer schoon
colle ‘e ook
meteen
rijke
inkomsten
Onder dietwee
bezittingen
be
hoorille
fraai
landgoed en
in bezittingen.
het dorp Caparazena,
mijlen van
Granada, dat aan het beheer van pater Balthasar Des Rois was opge
dragen. Deze Balthasar echter werd verliefd op de vrouw van een boer aldaar.
Het viel hem niet moeielijk de vrouw tot zijn wenschen over te halen,
en om nu ongestoord zijn lusten te kunnen botvieren stelde hij den
boer aan tot vasten werkman op het goed met een zeer hoog loon. De
man was daarover in de wolken, en er liepen maanden over heen, zon
der dat hij in ’t minst begreep, waarom de pater hem zoo in ’t oogloo
pend begunstigde. De andere dorpsbewoners keken echter beter uit hun
oo en en maakten den boer er eindelijk opmerkzaam op, dat zijn

ees

tehjke beschermer verboden vruchten plukte terwijl hij zelf op den a er
werkzaam was. Toen ging de boer dadelijk naar hem toe om zich te beklagen.
Maar de pater wierp die beschuldiging als enkel laster ver van zich,
en de vrouw, die op haar omgang met den geestelijke en — op zijn
mildheid erg esteld was, zong natuurlijk hetzelfde lied. Voor het

oogenblik stel e zich de boer gerust, maar voor een oogenblik slechts.
Want de prikkel der ijverzucht zat hem diep in het hart en hij
besloot zich zekerheid te verschaffen. Op zekeren dag dus, toen hij
wist dat de pater van Granada komen zou, ging hij reeds vroeg in den
morgenstond naar het veld en zei tot zijne vrouw, dat zehem wat koud
eten moest meêgeven, daar zijn werk hem niet veroorloofde voor den laten
avond terug te keeren. Vol vreugde deed de vrouw wat hij haar beval.
Ze plaatste zich aan het venster om naar haar geliefden pater, dien ze
binnen weinige uren verwachtte, uittezien.

Doch de boer was heenge

gaan, niet om zich naar het land te begeven, maar om na eenige minu
ten langs een omweg naar huis terug te keeren en door de achterdeur
naar binnen te sluipen. Heel stil ging hi‘ daarop naar de slaapkamer
en verborg zich daar onder het bed, afwac tende wat er gebeuren zou.
Niet lang daarna kwam de geestelijke, en daar de vrouw hem zeide
dat het veld vrij was en ze voor geen verrassing te vreezen hadden ,

gingen ze in volle gerustheid naar de slaapkamer. Doch toen sprong de
boer van onder het bed te voorschijn en doorstak het overspelige paar met
een langen dolk, dien hij opzettelijk bij zich gestoken had. De pater
was oogenblikkelijk dood. Ook de vrouw stierf spoedig daarop, doch
leefde nog zoolang, dat ze een volledige schuldbekentenis aﬂegde ten
aanhoore van eenige buren, welke de boer in der haast er bij geroepen
had.

pater

Bovendien immers bewees reeds de toestand, waarin ze met den

gevonden

was ,

onbetwistbaar

dat hier overspel bedreven

was. De boer was alzoo volgens de spaansche wetten volkomen in zijn
recht eweest, zijn verloren eer met een dolksteektewreken. Zóó althans
dacht ijzelf, en de wereldlijke rechters, voor wie de zaak terstond ge
bracht werd, dachten er evenzoo over. Immers nadat ze het noodige ge

rechtelijk onderzoek ingesteld en de buren als getuigen gehoord hadden,
spraken ze den heer van alle schuld vrij.
'
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Maar het Jesuiten-collegie te Granada nam met die uitspraak geen
genoegen. Het wilde de schande dat een zijner medeleden met recht
als overspelige vermoord was geworden, niet op zich laten zitten. De
rector verzocht terstond met aandran een nieuw onderzoek door een
andere rechtbank, onder voorwendsel at de eerste partijdig geoordeeld
had. Verder begaf hij zich met een notaris uit Granada in persoon naar
de plaats van het gebeurde en trachtte de menschen, die eerst vóór den
boer en tegen den vermoorden pater getuigd hadden, door geschenken,
beloften en bedreigingen, al naar het te pas kwam, op zijn zijde te
krijgen. Dit gelukte bij niet weinigen, en het eind der zaak was, dat
al die menschen hun verklaringen totaal herriepen. Diegenen echter,
die niet in zulk een grove tegenspraak met zichzelven wilden komen,
werkten niettemin in zoover meê, dat ze verklaarden, zich thans de ver

schillende omstandigheden niet meer te herinneren. Op die wijze werd
reeds het overspel voor het minst twijfelachtig. Toen wierf de rector
nog bovendien met grof geld verscheiden nieuwe getuigen, die bij eede
.verklaarden, vooreerst, dat pater Balthasar een dóór en dóór heilig man
was geweest, wien men nooit anders gezien had dan zijn rozenkrans
biddende, voorts dat een liefdesbetrekking met de vermoorde reeds daar
om als onzin moest verworpen worden, omdat ze haar eerste jeugd —
zij was bij de acht en twintig — reeds lang achter den rug gehad en er
zelfs als een vrouw van leeftijd uitgezien had. Deze en andere verkla
ringen verzamelde de rector met vee vlijt en de notaris schreef ze allen
nauwkeurig op. Toen men hiermee gereed was, legde men de bewijs
stukken aan de nieuwe commissie van onderzoek voor en eischte op
staanden voet de strengste bestraﬂing van den moordenaar.
Toch was men nog niet zeker, of de omgekochte getuigen stand

vastig zouden blijven, wanneer soms de zoo onrechtvaardig beschuldi de
boer mocht eischen, dat ze persoonlijk met hem geconfronteerd zon en
worden. Daarom liet men hem door een zoogenaamden vriend in ’t oor
ﬂnisteren, dat hij ’t best deedte vluchten, daar hij anders zonder eenigen
twijfel als moordenaar opgehangen zou worden. In zijn angst volgde nu
de man dien raad oogenblikkelg‘k op, en daar men zijn vlucht in stilte
begunstigde, ontkwam hij zonder eenige moeite. Zoodra hij echter weg
was, riepen de Jesuiten zegevierend uit, dat de schuld van den man
nu duidelijk was, daar hij slechts door zijn kwade geweten tot de vlucht
bewogen kon zijn. Dit kraaiden ze zoo herhaalde malen uit, tot ze het
eindelijk werkelijk zoover brachten, dat ook de rechters hetzelfde be
onnen te denken. Om kort te gaan, gesteund door hun valsche getuigen
grachten de Jesuiten het zoover , dat de arme boer , als overtuigd van moord ,

bij verstek tot de paal veroordeeld werd. Nauwelijks was dit vonnis geveld,
of de Jesuiten lieten, om het treur- en blijspel te volmaken, al de acten
met het vonnis drukken en deelden dat geschrift in de geheele stad rond,
even alsof ze een g;oote overwinning behaald hadden. Het scheelde
weinig of de snoode althasar des Rois was nog als een martelaar voor

zijn kuischheid door hen gecanoniseerd.
Een derde geschiedenis van denzelfden aard had plaats in de stad
Poitiers tusschen pater Mania, een der beroemdste jesuitische predikers
te St. Didier, en een jonge weduwe uit den hoogeren stand , die door
hem in gezegende omstandigheden kwam. De bijzonderheden kan ik
echter hier niet verhalen, omdat de tooneelen die daarbij plaats hadden,
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mogelijk, nog schandelijker waren dan

de zoo even verhaalde.

Een vierde soortgelijke geschiedenis wil ik echter, omdat ze nog al
vermakelijk is , beknopt meedeelen. In de stad Bordeaux leefde in ‘t
midden der 16de eeuw een naaister, die door hare armoede tot een on

zedelijk levensgedrag was gebracht, en daarvoor bij ieder in de stad bekend
stond. Nadat ze haar tweeledig beroep van haar zestiende tot haar twee
en dertigste jaar gedreven had, werd ze zwaar ziek. In haar vreeselijken
doodsangst liet ze pater (iaska roepen, opdat zij van hem absolutie mocht

krijgen van haar vele begane zonden. Deze echter, een om zijn vroom
heid bijzonder hoog geschatte Jesuiet van eenigszins gevorderden leeftijd,
stookte haar de hel zoo heet, dat ze beloofde, zoodra ze hersteld zou zijn,

in een gesticht te gaan van boetvaardige vrouwen, dat teBordeaux voor
zulke zondaressen opgericht was. Het vrouwspersoon genas werkelijk
en werd daarop aanstonds in genoemd gesticht opgenomen. Want de
goede pater Gaska, wien het toezicht over het asyl opgedragen was,
vroeg het voor haar, en zijn verzoek kon men natuurlijk niet weigeren.
Ook had men, naar ’t scheen, geen reden hier berouw overte hebben. De

naaister gedroeg zich in den eersten tijd zeer voorbeeldig en volbracht
hare plichten in elk opzicht. Maar toen met het toenemen harergezond
heid de zinnelijke begeerten weer hare rechten lieten gelden, gevoelde
ze des nachts niet zelden hevige aanvechtingen. Ze verzuimde natuurlijk
niet den pater, die haar biechtvader was, geregeld daarvan mededeeling
te doen. Deze beduidde haar dat dit alles van den duivel kwam , en
bracht haar hierdoor langzamerhand tot de overtuiging, dat de duivel
het voornamelijk op haar gemunt had.
Doch ziet, na veertien maanden gebeurde het, dat de vrouw ken
nelijk en zichtbaar in gezegende omstandigheden was. Nu werd het een

echt satansche geschiedenis. Het werd bewezen dat nooit eenig man in
het gesticht kwam dan alleen pater Gaska, en deze was om zijn heilig
heid natuurlijk ver boven alle verdenking verheven. ‘t Was ook een
bewezen zaak , dat de vrouw nooit den drempel van het gesticht overschreden had en dus ook de mogelijkheid van onzedelijkheid buiten het
huis wegviel. Het malste van de zaak echter was, dat de vrouw hoog
en duur zwoer, in al dien tijd nooit iets met een man te doen gehad te
hebben. ‘Men kon ’t ook aan haar angst zien, dat ze de volle waarheid
sprak. Nog meer. Ze verklaarde stellig en zeker, dat alleen de duivel haar
deze poets kon espeeld hebben , en ze was bereid de heilige hostie daarop

te gebruiken. 1 u werd de verlegenheid nog grooter. Geneeskundigen,
die geraadpleegd werden, beweerden dat de deerne krankzinnig moest
zijn; want een vleeschelijke gemeenschap met den duivel liet zich niet
denken. Die bewering echter riekte zoozeer naar ketterj, dat pater Gaska
en eeni e andere collega's daar met verontwaardigin tegen opkwamen.
1n dus bij slot van rekening niet van ketterij beschuldigd te

worden , zwegen de artsen en stelden zich tevreden met de schouders op
te halen. De Jesuiten echter benoemden eene commissie van geleerde the
ologen en beraadslaagden op hun wijze over de zaak. Buitengemeen
ijverig betoonden zich daarbij de paters Antonio Palomo en Martin de la
Conchille , die belast waren met het uitbrengen van een rapport. Deze
beide vrome heeren haalden daarbij zooveel plaatsen aan uit de kerkva
ders, vooral uit Augustinus, dat de zaak nog duisterder werd. Kortom,
het werd eindelijk uitgemaakt, dat de duivel en geen ander de naaister
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Iedereen -— want men kan zich voorstellen , welk een

geweldig opzien dit voorval in Bordeaux baarde — was ten hoogste be
geerig te weten, hoe toch een spruit van Beëlzebub, als die ter wereld
kwam, er zou uitzien. Doch zie, de ongelukkige beviel, en het knaapje
dat ze ter wereld bracht, had noch paardevoet noch duivelskuren, maar

zag er precies uit als alle menschen. Desniettemin kwam de geheele stad
op de been en ieder wilde het zoontje van den duivel zien.
Zelfs scheelde het weinig of het huis der boetelingen was door het
volk bestormd geworden. Dit gaf pater Gaska en zijn collega’s aanlei
ding, de moeder met het kind uit de stad te verwijderen — de moeder,
om haar op een afgelegen plaats in een strenge afzondering te houden,
het knaapje, om het in de Pyreneën door een hermiet te laten opvoeden,
die de duivelsnatuur wel uit hem drijven zou. Daarmee moest het pu
bliek zich tevreden stellen en men deed dat dan ook, ofschoon er nog
geruimen tijd daarna bijgeloovig of spottend — al naarmate de menschen
meer of minder ontwikkeld waren — van het kind des satans gesproken werd.
Bijna echter ware de geheimzinnige sluier, die over deze geschie
denis lag, eindelijk toch nog opgeheven geworden en op den vromen
pater Gaska een altijd blijvende schandvlek geworpen. Ongeveer tien
jaren later bekende namelijk de portierster der boetelingen, toen ze op
sterven lag, aan den geneesheer die haar behandelde, uit eigen be
weging, dat ze verscheiden maanden lang elken Zaterdag avond aan de
naaister op bevel van pater Gaska een beker met wijn had moeten bren
gen, nadat ze in dezen wijn een lepeltje wit poeder, dat haar de pater
gegeven had, had gemengd; dat de naaister hierop regelmatig in een
zeer vasten slaap gevallen was; en als ze dan ingeslapen was, was de
pater gekomen en meestal een of twee uren bij de slapende gebleven.
Tegelijk met deze bekentenis reikte zij den geneesheer een klein over
schot van het poeder over, dat ze bewaard had, en nu bleek het dat

het een krachtig slaapmiddel was. Zoo kwam dan nu het gedrag van
pater Gaska in al zijn laagheid aan den dag, en de geneesheer ijlde
terstond naar een advocaat van zijn kennis om hem te vragen, hoe hij
in dit buitengewone geval moest handelen en of hij daarvan geen kennis
moest geven aan het gerecht. Maar de advocaat raadde hem dit laatste
niet te doen. Want vooreerst was pater Gaska intusschen gestorven en
kon dus niet meer gestraft worden. Ten tweede zouden de Jesuiten
de portierster wel weten te dwingen het gezegde te herroepen, en dan
zou de geneesheer met zijn verklaring als leugenaar ten toon gesteld
zijn. Ten derde was het immers bekend, dat allen die het waagden de
Jesuiten-orde aan te tasten er altijd slecht afgekomen waren. Men deed
daarom verstandiger zich aan zulk een gevaar niet bloot te stellen.
Daarom zag dan ook de arts van een gerechtelijke aanklacht af. Toch
kon hij zich niet weerhouden, dit gruwelstuk der Jesuiten in een
afzonderlijk opstel te beschrijven; en deze beschrijving vond men na zijn
dood onder zijn papieren.
Uit het hier aangevoerde kan men genoeg zien, hoe ijverig de
Jesuiten er voor zorgden, dat niets betreffende de orde ruchtbaar werd.
Daarom bleven dan ook dergelijke zonden en de bedrijvers er van
meestal ongestraft Het zesde gebod: »Gij zult niet echtbreken" legden
zij aldus uit, dat God door deze woorden den menschen heeft willen
aanbevelen, zeer voorzichtig en op bedekte wijze in de lielde te werk
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te gaan, opdat niemand er zich aan ergeren zou.

Maar de min zelve

had God niet verboden en ook nimmer willen verbieden, want anders

zou hij den man niet de begeerte tot de vrouw en omgekeerd van na
ture in ’t hart gelegd hebben. »Zij zelf dus ook,” zoo redeneerden ze
verder, »hadden met hun gelofte der kuischheid, zich geenszins de liefde

ontzegd, maar alleen beloofd geen openbare ergernis te geven, en deze
belofte wilden zij houden".
Daarom vonden ze het dan ook beter zich niet met wereldlijke
vrouwen, d. i. met de vrouwen en dochters der leeken, in te laten,

daar men door de laatsten altijd met Argus-oogen bewaakt wordt. Veiliger
was zulks met maagden, die in denzelfden toestand als zij, verkeerden,

dus (om duidelijker te spreken) met de nonnen. Want met dezen kon
men zeer gemakkelijk het diepste geheim voor de leekenwereld bewaren,
en wat het voornaamste was, door de liefde voor gesluierden werd geen
jaloezie opgewekt van broeders, minnaars en echtgenooten, zooals altijd
bij de andere vrouwen het geval was. Op deze wijze redeneerden de
Jesuiten, en daarom beschouwden ze de nonnenkloosters als het jachtveld,
door het lot uitsluitend aan hen overgelaten.
\’Vat ze daar uitvoerden, wil ik niet in ’t breede meedeelen. Liever

haal ik de woorden aan van een schrijver uit het eind der 17de eeuw,
die verscheidene jaren onder de Jesuiten doorbracht en hun geheele
doen en drijven zoo nauwkeurig kende als zich zelt‘.
»Daar de leden der Jesuiten-orde,” — zóo verhaalt onze schrijver (1),

— »in den waan verkeeren dat ze bij voorkeur het recht hebben met
de nonnen om te gaan, houden ze zich dikwijls zes uur lang voor het
traliewerk op (zooals bekend is, mogen de nonnen met manspersonen

niet anders dan door het traliewerk der spreekzaal zich onderhouden)
en converseeren met hunne uitverkorenen. Ik zou er echter wel op
willen zweren , dat er geen enkel nuttig woord over de bekeering tot god
zaligheid gesproken wordt, maar meestal vuile taal en andere onbe
hoorlijkheden.”
»Zóo verklaarde eens pater Cluniac, zooals hij zelf mij verhaalde ,
aan eene nou van het St. Antonieklooster het boek over de verwerping
van het huwelijk en sprak daarbij uitvoerig over de »impotentia."
»Zóo onderrichtte pater Johannes Adam, een zeer welsprekende
Jesuiet, de non Ursula van het klooster bit. l\lacarius, hoe kinderen

geteeld worden en legde zich daarbij op zoo groote duidelijkheid toe ,
dat geen professor in de anatomie het hem verbeteren kon."
»Zóo onderrichtte Jakob Bois een andere non uit hetzelfde klooster,
hoe ze zeer nauwkeurig uit de gelaatstrekken van een man de andere
eigenschappen van het mannelijk lichaam kon leeren kennen en wijdde
haar tegelijker tijd in eenige andere geheimen in, welke bij de houders
van bordeelen vaak niet eens bekend zijn.”
»Kortom, een leek zou de handen inéenslaan, als hij hoorde welke
gesprekken de Jesuiten met de nonnen gewoonlijk houden. Zij noemen
haar daarbij niet anders dan: mijn hartje,
schatje, mi‘n allerliefste
of zoo. Ook is het wel bekend, dat de ordeleden hun ontuc ti ehanden

door het getraliede steken om de nonnen te betasten. Zoo het aarbij nu
_(1) Het is de bekende Petrus Jarrigius of Pierre Jarrige, wiens werk over de
Jesuiten-orde in ‘tjaar 1682 voor de eerste maal in ’t licht kwam.
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maar bleef! Maar het is, helaas! een maar al te zeer bewezen feit, dat
de Jesuiten den weg naar de cellen der nonnen weten te vinden en daar
dikwijls geheele nachten doorbrengen. Of ze ontmoeten elkander in ge
slotene biechtstoelen, die dan tot zetels der wellust worden.”

»Zóo hebben de heeren professoren van het parijsche collegie met de
Dominicaansche nonnen aldaar zulk een minzaam verkeer gehad, dat
vele van haar, om redenen, voor eenige maanden naar Bordeaux , waar
men haar niet kende, gezonden moesten worden.”
‘
»Zóo heeft de bekende Melchior Stör, die te Rome tot doctor in de

theologie promoveerde , een geheel jaar in het nonnenklooster van St. Maria
als raadsman der abdis geleefd en deze bezwoer hem met duizend kussen,
dat ze zonder hem onmogelijk kon leven.”
»Zóo werd pater Friedrich Sommermann, eveneens doctor in de
theologie, naar Lucern beroepen, om daar van een bezetene non den
duivel uit te werpen en bracht dat ook werkelijk tot stand, maar niet
zonder dat de gewijde maagd een aandenken van hem ontving, waarvan
ze in de eerstvolgende negen maanden niet afkwam.”
»Zóo is het zelfs van een der beroemdste leden der Orde, pater
Cotton, biechtvader van koning Hendrik IV, bekend, dat
te Avignon
een non tot moeder maakte, en de daarvan geschrevene processtukken

werden zelfs naar Rome gezonden en aan paus Clemens VIII voorgelegd.”
»Zóo vond men bij het verjagen der Jesuiten uit Boheme in den
aanvang van den dertigjarigen oorlog in hun collegie te Praag een nog
bloedigen kraamstoel, waarmeê ze de nonnen hunner nabuurschap plachten
te helpen.”
»Zóo onderschepte de bisschop van Lemov een zestigtal minnebrie
ven, welke de leerlingen van het novitiaat aldaar met de bewoonsters
van een naburig nonnenklooster wisselden.”
»Zóo zou ik nog vele voorbeelden, door mij zelf beleefd, kunnen
aanvoeren. Gelijk de éene zonde steeds een andere voortbrengt, zoo ont
stond er dikwijls tusschen twee of drie Jesuiten, die éene en dezelfde
zuster begeerden, de grootste ijverzucht. Dan trachtten ze elkander bij
deze minnarij, om de eenige haan in den loop te zijn, op de allergrofste
wijze te verdringen. Zóo twistten b. v. de paters Johannes Adam en Ja
cobus Piroat om een zekere Cor‚dula zóo hevig, dat het bijna tot een duël
tusschen hen gekomen was. Op ’t laatst ec ter werd het bewezen dat
Piroat bij een lagen muur van den kloostertuin, waar men gemakkelijk
overheen springen kon, geregeld afgesprokene samenkomsten met Cor
dula hield, en nu was het einde van ’t lied, dat hij in alle stilte naar.
een ander collegie overgeplaatst werd.”
»Doch, waarde lezer, vergeef mij dat ik hier eindig, want het
schaamtegevoel verbiedt mij de zaken nog duidelijker te schetsen. Daar
entegen kunt ge mij op mijn woord gelooven, dat ik gemakkelijk nog
veel
welijker dingen had kunnen openbaren. Want de schanddaden
der esuiten gaan inderdaad alles te boven, want van dien aard ooit in
de wereld is voorgevallen.”
Zóo schrijft mijn zegsman en ik zou dit hoofdstuk daarmee gevoegelijk
kunnen besluiten, zoo ik niet no een paar woorden had bij te voegen
over de beruchte instelling der » esuitesse n", van welke in onzen
tijd schier niets meer bekend is.
In welk jaar die instelling tot stand kwam, kan niemand met
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nauwkeurigheid bepalen. Want de heeren Jesuiten, die alleen in
staat geweest zouden zijn ons daarvan nauwkeurig bericht te geven ,
bewaarden steeds om goede reden een diep stilzwijgen hierover. De
wereldlijke schrijvers in deze vuile eschiedenis in te wijden — nu ,
daarvan was natuurlijk geen spraak. î‘let is echter een feit, dat de Je
suitessen in ’t jaar 1600 niet alleen bestonden, maar ook door geheel
Italië , alsook aan de andere zijde der Alpen in‚Zuid-Duitschland en het
zuidelijk gedeelte van Frankrijk zeer verspreid waren. Het is verder een
feit , dat ze geheel op dezelfde wijze gehuisvest waren als de Jesuiten ,
dat wil zeggen, dat ze dezen zoo in naam als in kleeding op een haar
geleken, dat ze collegies, novitiaten en professenhuizen bezaten, evenals
de Jesuiten , en dat ze dezelfde regeering hadden met een vrouwelijke
eneraal aan het hoofd. ’t Is eindelijk een feit, dat ze met de mannelijke
esuiten in de nauwste betrekking stonden; dat ze in alle steden naast

genen hare woningen bouwden en dat ze voor hen, om het met een
enkel woord uit te drukken, waren wat Eva voor Adam, wat elke

vrouw voor haar man is.
Zoo iets had men in de christelijke wereld nog niet beleefd. Er
waren velerlei monniken en nonnen en onder zeer verschillende namen.
Er waren ook zulken, die éen en denzelfden titel aangenomen hadden,
zooals Dominicaners en Dominicaneressen, Franciscanen en Franciscane
ressen enz. enz. Maar vrouwen — die de drie beloften „van armoede,

kuischheid en gehoorzaamheid aﬁegden, zooals de Jesuitessen, en toch
het wereldsche leven niet verloochenen, maar zonder een vaste verblijf
plaats ronddolen en als wereldsche dames leven wilden; die zich aanma

tigden overal waar ze verschenen, de rechten der priesters uit te oefe
nen en te doopen, tot lidmaten der kerk aan te nemen, in ’t huwelijk
in te zegenen, evenals geordende geestelijken; die er voornamelijk naar
streefden om bij mannen van elken leeftijd en stand als zielsverzorgsters
te ﬁgureeren en onder den naam van biechtmoeders voor hen datgene
te wezen, wat reeds zoo menig biechtkind voor zijn biechtvader was

geweest; die eindelijk zonder vrees of schaamte zich als de wederhelften
hunner naamgenooten de Jesuiten gedroegen en er openlijk voor uit
kwamen, dat eerst door deze nauwe vereeniging de Societeit van Jesus
haar volmaaktheid wezenlijk bereikt had; — — neen, zoo iets ging alle
begrip te boven.
Bovendien deden de Jesuitessen dit alles, zonder ooit daartoe van

den pauselijken stoel de vergunning verkregen te hebben. Ze deden het
op eigen gezag en achtten het niet eens noodig hare statuten bekendte
maken, noch zelfs aan de lloomsche Curie kennis te geven van haar
bestaan. Daarom gevoelde zich ook paus Urbanus VIII verplicht, met
al de middelen zijner apostolische macht zich tegen haar te verzetten.
Hij slingerde den banbliksem tegen haar, waardoor haar instituut niet
alleen voor eeuwig opgeheven, maar ook verdoemd en als een groot
kwaad ten toon gesteld werd.

Deze bul van 21 Mei 1631, die aan al

de kerken te Rome aangeslagen en door de geheele christelijke kerk afge
kondigd werd, bestaat natuurlijk ook heden nog. 'l‘en bewijze dat alles,
wat ik zooëven van de Jesuitessen gezegd heb, volkomen waarheid, ja

zelfs een al te zacht uitgedrukte waarheid is, moet ik eenige plaatsen
uit genoemde bul letterlijk aanhalen. »Wij hebben" — zoo lezen we
daar in het begin — »niet zonder groote ontroering vernomen, dat in
Italië en aan gene zijde van ’t gebergte zekere vrouwen en meisjes onder
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den naam van Jesuitessen zonder eenige pauselijke goedkeuring sints
ettelijke jaren samenwonen; dat zij, onder voorwendsel van een geestelijk
leven te leiden, zekere huizen naar den. trant en vorm van een collegie
bezet, Probaiie-huizen, opgericht en daarover een hoogste bestuurderes
‚onder den titel van generale aan esteld hebben; dat zij zeer vele dingen
gedaan hebben die het vrouwelijk geslacht niet wél staan en tegen de
eerbaarheid en het vrouwelijk sehaamtegevoel regelrecht aandruischen,
ja zelfs dingen uitgevoerd hebben, welke oude afgeleefde mannen, die
in de wellust door en door ervaren zijn,’ walging zouden veroorzaakt
hebben. Daar nu echter zulk een bestaan bijzonder groote ergernis ver
wekt, zoo hebben wij, dewijl wij zoodanige boosheid niet langer van
zins zijn te dulden, van ons recht gebruik emaakt en besloten deze
kranke planten geheel en al uit te roeien.
aarom wij, na ons hier
over met onze heilige broeders de cardinalen en inquisiteurs verstaan te
hebben, bevelen dat deze vrouwen-societeit ganschelijk opgeheven, afge-‘
schaft en weggedaan worde. En besluiten alzoo, dat zij, e societeit der
Jesuitessen, van den aanvang af krachteloos, ongeldig en nietig geweest
is, en dat zij hierdoor ten eenenmale afgeschaft, in eeuwige vergetelheid
begraven en uit de kerk Gods gansch en al uitgeroeid zij."
'
Zoo spreekt paus Urbanus VIII. Wat hebben wij dus nog meer
getuigen van noode? (1).
(l) Hierop volgt een tweede hoofdstuk over der Jesuîten Paederaslie, (gelukkig
als de lezer het woord niet eens kent!) dat zoo afschuwelijk is , dat de vertaler be
sloten heeft het weg te laten.

“_‘
.

TWEEDE HOOFDSTUK.

De nieuwe vinding der schijnheiligheid of de geestelijke
exercitiën der Jesuiten.

In het eerste hoofdstuk van dit boek behandelde ik die zonden der
Jesuiten die uit de zwakheid der menschelijke natuur voortvloeien en

dus de meest vergeffelijke van allen. In het tweede wil ik den lezer
bekend maken met de geraf‘ﬁneerde listigheid waardoor ze hun’ schande
lijke bedoelingen wisten te bereiken, dat is met die zonden die, onder

den dekmantel van den godsdienst gepleegd, met den hemel beginnen
om met de hel te eindigen.
Zelfpijniging werd reeds in overouden tijd door de aanhangers der
meest uiteenloopende richtingen op godsdienstig gebied als een groote
verdienste beschouwd, en reeds vroeg werden er Christenen gevonden
die meenden den hemel te zullen verdienen door zich in spelonken te
verschuilen of boven op een zuil met ketens beladen hun leven door te
brengen. Later, toen ook het Westen het Christendom had aangenomen,
werd daar nog aan toegevoegd de vrijwillige geeseling, verbonden met
vasten, bidden, het doen van bedevaarten, enz., en de priesters leerden

dat hoe meer het lichaam van man of vrouw door de aldus toegebrachte
striemen van bloed droop, des te reiner de vreugdetranen waren die
boven in den hemel door engelen en aartsengelen worden geschreid.
Ook Ignatius van Loyola was, zooals wij in het eerste boek zagen, dit
geloof toegedaan en martelde zich dikwijls, zoowel in het begin zijner
godsdienstige loopbaan als later, door vasten, geeselen en andere asce’
tische oefeningen, zoozeer af dat hij meer dan eenmaal op het punt
gestaan heeft van aan de gevolgen te bezwijken. Om nu dit christelijke
werk der zelfpijniging als een noodzakelijk bestanddeel in zijne orde in
te lijven en daarmede op het innigst te verbinden, schreef hij, zooals
ik mede vroeger reeds verhaalde, zijn beroemd boek »Over de gees
telijke exercitiën” en beval hij die exercitiën of Oefenin en ten
grondslag te leggen aan de opvoeding van al zijn leerlingen. » m een
goed soldaat van Christus te worden”, leerde Ignatius, »moet men de

ledematen zijns lichaams zoo streng mogelijk tuchtigen, want daarin ligt
‚het geheim van het opnemen des kruises, en wanneer Jesus Christus in
zijne onbegrijpelijke liefde zich voor de menschheid kruisigen liet, dan
mogen de krijgslieden van zijn heirleger niet aarzelen om zich insgelijks
tot offerlammeren te maken.” — »Doch niet alleen wij, die soldaten van
Christus zijn,” zoo gaat Ignatius op een andere plaats voort, »hebben
die tuchtigingen noodig, maar ieder die zich een goede plaats in den
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hemel wil verzekeren, want met den dolk van het lijden slechts kan
men de zonde dooden en de dierlijke driften in bedwang houden; met
den dolk van het lijden slechts kan men den aardschen mensch temmen
en hem dwingen om het pad van genade en deugd te bewandelen totdat
de volmaaktheid bereikt is.” In die geestelijke exercitiën dus werd, be
halve vele andere dingen van mystieken aard en uit dweperij voort

spruitende, een volledige ascese geleerd, waarin het geeselen een hoofdrol
speelde. Daarnevens echter werd ook nog een groote waarde gehecht
aan zeer vele dagelijksche gebeden en godsdienstige gesprekken, aan een
dagelijksch biechten en gebruik maken van het H. Avondmaal, aan
herhaald vasten‘, menigvuldi e bedevaarten, gedurig knielen, enz.
Onder zulke omstandig eden zal men het zeer natuurlijk vinden
dat de Jesuiten nooit achterwege bleven om met hunne biechtkinderen
»de geestelijke oefeningen” zeer vaak en zeer grondig te doorloopen.
Vooral drongen ze aan op het -geeselen als zijnde het beste tuchtmiddel
voor het zondige lichaam. Met het oog echter op de menschelijke zwak
heid drongen ze er bij niemand sterk op aan om zich zelf te geeselen;
volgaarne namen zij zelven die taak op zich en maakten daartoe een
zeer zacht gebruik van dunne roeden of riemen of ook wel van hunne
handen, maar nooit van eigenlijke geesels, nog veel minder van geesels
met scherpe punten. Zulk geeselen of met roeden slaan noemde
men de »discipline”. Zij was tweederlei; men had vooreerst eene »disci
plina snrsum” of »secundum supm” en ten andere eene »disciplina de
orsum” of »secwndum sub”; het onderscheid tusschen die twee bestond
in niets anders dan hierin dat men de slagen »bovenwaarts”, op borst,
schouders en rug toebracht, of »benedenwaarts”, op lendenen, heupen

en dijen. De laatste noemde men ook de »Spaansche discipline”
omdat zij in Spanje zeer geliefd was en vooral door de Spaansche Jesuiten in
‘de mode kwam; met nog meer recht evenwel had men haar de wron
welijke discipline” kunnen noemen, omdat zij bijna uitsluitend op vrou
wen werd toegepast. De Jesuiten verklaarden namelijk dat de disciplina
sursum het zwakke gestel van vrouwen en meisjes te sterk aan ‘eep en

dat de »onderste” lichaamsdeelen de hun toegedachte tuchtigmg veel
beter konden verduren; en daarom, zoo voegden ze er met den hoogsten

ernst aan toe, daarom gaven ze aan hun vrouwelijke biechtelingen,
tenzij dezen er zich met aandrang tegen verzetten, steeds die disciplirw.
deorsum. Anderen echter waren van meening dat de zonen van Loyola
hierbij door geheel andere beweegredenen geleid werden, welke , behoef
ik hier niet nader aan te duiden.
l\Iaar de vrouwen , zal de lezer nieuwsgierig vragen, leenden die zich
inderdaad tot zulk een discipline? Ja gewis, en niet alleen de vrouwen
wier eerbaarheid aan eenigen twijfel onderhevig was, maar ook voorname

dames die in hoog aanzien stonden en met edele mannen gehuwd waren,
en insgelijks zeer zedige en voortrefïelijk opgevoede meisjes op wier namen
zelfs niet de geringste vlek kleefde. Bovendien waren het geenszins eenige
weinige jonge dochters en vrouwen die men als een uitzondering op den
regel had kunnen beschouwen, neen, troepsgewijze kwamen zij om
zich der jesuitische discipline in de armen te werpen, en hoofdza
kelijk gelokt door die dweepzieke godsdienstoefening die hare hoogste
uitdrukking vond in de »geestelijke exercitiën." De Jesuiten, om aan dien
grooten aandrang te kunnen voldoen, stichtten daarom zoogenaamde
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afîiliatiën of congregatiën , ook wel sodaliteiten en retraites genoemd. Dat
waren: broeder- en zusterschappen wier leden ‘ zoo niet dagelijks dan
toch ten minste eens in de week bijeenkwamen , deels om in het open

baar processies te houden, waarbij men zoo ellendig mogelijk gekleed,

dikwijls half naakt en barrevoets, door de straten trok en zich ten bloede
toc liet geeselen, -— deels om in de kerken of in groote zalen ge
meenschappelijk te bidden, te zingen , te biechten, te communiceren en
zich in allerlei boetedoeningen te oefenen. Dat leverde dan telkenmale
een schouwspel op dat op vrome zielen een ontzaggelijken indruk maken
moest , en daar de zonen van Loyola slim genoeg waren om de Moeder
Gods tot patrones dezer sodaliteiten te benoemen en daarbij een massa
wierook te verkwisten , zoo werd de toeloop hoe langer hoe grooter.
Zoo lezen wij b. v. van het jaar 1552 dat eenige Jesuiten te
Leuven een‘ kleine vereeniging van ongeveer tien vrouwen stichtten
om de geestelijke exercitiën op zich toe te passen, en dat die ver
eeniging binnen een jaar was uitgedijd tot vier congregatiën die te
samen bijna duizend leden telden. Een dezer congregatiën bestond louter
uit dames van adel of ten minste uit den hoogsten stand, in onder
scheiding der drie andere, waarin de handwerksstand en de burgerij de
hoofdrol speelden. Maar juist die adellijke sodaliteit won het inijver van
de andere , en geen enkel lid daarvan liet een week voorbijgaan zonder
zich door haren biechtvader de spaansche discipline te laten toedienen.
Dit bedrijf, zoo geheel in strijd met alle begrippen van betamelijkheid ,
en waartoe men zelfs lichte deernen niet zou in staat geacht hebben,
veel min edele en fatsoenlijke vrouwen, verwekte groote ergernis onder
de mannen, en op hun aandrang vereenigde zich aanstonds de geheele
geestelijkheid met de professoren der hoogeschool om aan het schandaal
een einde te maken. De congregatiën werden van regeeringswege ver
boden en op de uitvoering der geestelijke exercitiën een straf gesteld.
De dames echter vonden er zooveel vermaak in dat ze hare zielzorgers
verzochten om in weerwil van het verbod met de tucht voort te gaan,
en ten slotte brachten
het zoover dat de overheid haar verbod introk.
Ook in de stad Brugge legden de Jesuiten het op dezelfde wijze aan
als te Leuven, en de drie paters Johannes Akkerboom , Peter Wills en
Adriaan van Wolf wisten het aldaar verwonderlijk ver te brengen. Het
dolst van allen stelde zich de eerwaarde pater Gersen aan; deze over
viel de boerenmeisjes als zij aan ’t werk waren op het land en tuchtiu‘de
haar op zijn spaansch zoo lang totdat zijn arm er lam van werd. Nîtiïiﬂ'
het schijnt leed hij aan een geesehnanie; volgens anderen had hij daar
mede een gansch ander doel, dat hij dan ook niet zelden bereikte.
In Portugal, vooral in de hoofdstad Lissabon, ontstonden er onder
de regeering van koning Alphonsus insgelijks onderscheidene, deels mau
nelijke, deels vrouwelijke congregatiën, aan wier hoofd pater Nunnoz
stond. Maar vooral de vrouwelijke sodaliteiten vonden ontzaggelijk veel
bijval en hare exercitiën bestonden evenals te Leuven in vasten, biechten,
bidden, en, waar het vooral op aankwam , in de spaansche discipline.
Na Nunnoz werd pater Malagrida de held van den dag in het houden
van zulke oefeningen ‚ en hij voerde een afzonderlijke zusterschap voor
boetedoeningen onder de hofdames in. Zij wilden geen van allen door
iemand anders gegeeseld worden; hij wist, naar het schijnt, de roede
met een buitengemeene virtuositeit te hanteeren. Naar de verzekering
der dames zelven althans vonden zij het veel pleizieriger wanneer
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hij haar tuchtigde dan wanneer de discipline door een anderen pater op
haar werd toegepast.
Ook in Span j e maakten de geestelijke exercitiën in den beginne
snelle vorderingen, en iedereen, de vrouwen natuurlijk voorop , haastten
zich om zich in eene der vele sodaliteiten te laten opnemen. De bisschop
pen echter, onder aanvoering van den aartsbisschop van 'l‘oledo. Don
Martinez Siliceo, namen ergernis aan de zaak en eischten op een
synode te Salamanca, dat men eerst het exercitiënboek van Ignatius
grondig zou onderzoeken alvorens men toestemming gaf tot het voortzetten der oefeningen. Zoo ver kwam het nu, dank zij den grooten
invloed van pater Araoz op koning Philips 11, wel niet, maar toen on
middellijk daarop de schandalen der spaansche discipline onverbloemd
voor den dag traden, bemoeide de Inquisitie er zich mede. Zij verbood in
het jaar 1570 voor het vervolg alle lichamelijke ontblooting en ook het
gebruik van roeden, ja zelfs van de hand , bij het toepassen der tucht.
Dit verbod werd door de Jesuiten van Marcia, Toledo, Scvilla,
Saragossa en andere steden , waarin zij collegiën hadden, beantwoord
met groote processies, waaraan de schoonste vrouwen in grooten ge
tale deelnamen , en wel allen barrevoets, met naakte schouders en

beenen, en over het algemeen zoozeer in paradijskostuum dat alle eer
bare huismoeders, die haar verstand nog niet verloren hadden, haar met

de vingers nawezen. Ook hield men bij deze optochten van tijd tot tijd
stil en alsdan ontdekten de dames zich nog meer om zich te laten gee
selen. Kortom, de onbetamelijkheid werd ten top gedreven, en de Jesuiten
legden het er klaarblijkelijk op toe om de inquisitie te tergen en tot
het uiterste te brengen. Nu of nooit moest het aan den dag komen
wier macht grooter was, de hunne of die der Dominicanen, en natuurlijk
hoopten de zonen van Loyola, met het oog op den buitengemeenen invloed
dien zij op koning Philips Il uitoefenden, ten slotte de zegetezullen behalen.
Maar reeds spoedig bleek het dat de verschrikkelijke macht der
Inquisitie zoo maar niet door een stouten aanval kon ebroken wor
den, maar dat zij integendeel al te diepe wortelen in bpanje gescho
ten had dan dat zij welken vijand ook zou hebben behoeven te vree‘
zen. Dientengevolge hielden de zonen van Loyola, uit vrees van ten
slotte nog meer te zullen verliezen , het maar voor beter om terstond
_ wat in te binden en eerbiediglijk toe te geven. Ze zagen dus voor
taan zoowel van de openbare geesel-processiën af als in het alge
meen van de openlijke uitoefening der geestelijke exercitiën. Daarentegen
ontvingen zij de dames driemaal daags in hunne kerken om haar de
communie toe te dienen , en des nachts zetten zij heimelijk hunne col
legiën voor haar open, opdat het haar toch maar niet aan den troost der
spaansche discipline zou ontbreken. Het geheele onderscheid bestond
dus daarin, dat nu datgene, wat vroeger in het openbaar geschiedde, geheel
in stilte en in het geheim plaats had, en dat het getal der boetenden
een weinig afnam , daar het ter sluiks en te middernacht binnentreden
van de collegiën der Jesuiten dan toch voor vele ongehuwde en onder
behoorlijk opzicht staande meisjes, en meer nog voor gehuwde vrouwen,
met eenige moeielijkheden verbonden was. In weerwil daarvan echter
kwamen er nog altoos zeer velen, zooals de Jesuiten niet zonder trots
zelven bevestigden (1), en bij slot van rekening was, als men let op het
(1)
vergelijke het jesuitischc werk: Imago primi Sacculí Sov. Jesu. Lib.Vl.Cap.
l. pag. 731.
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uur waarop de discipline plaats had, het schandaal eer grooter dan klei
ner eworden.
îlet ergst maakten het de Jesuiten met hun geesel-processies een
tijd lang in Frankrijk, vooral in den tijd toen Catharina van Me
dicis het bewind voerde. Deze vorstin zelve stelde zich eens te Avignon
aan het hoofd eener damessodaliteit en ook weet men van haar, dat zij
hare jongere hofdames met eigen hand placht te tuchtigen. Ook haar
zoon Hendrik 111 was een groot vriend der geesel-processles en woonde
die bijna regelmatig in hoogst eigen persoon bij met rozenkrans, waskaars,
eruciﬁx, roede en gebedenboek. Een zoo voornaam voorbeeld werkte
natuurlijk aanstekelijk en zoo viel het aan de Jesuiten niet moeielijk in
alle groote steden, waar ze nederzettingen hadden, congregaties en
sodaliteiten te stichten. Vooral het reeds genoemde Avignon, en ook
Lyon en Toulouse, muntten daarbij door ijver uit. Het ijverigste van allen
echter was Parijs zelf. Daar zag men bijna dagelijks vrouwen en meisjes
met niets dan een hemd aan en met geesels in de hand rondloopen, en
zelfs de hoogst geplaatste dames, zooals de hertoginnen van Guise, van
Mercoeur, van Aumale, van Elbeuf en anderen, vertoonden zich halt
naakt aan de bevolking ten einde de overige parijsche vrouwen in boet
vaardigheid voor te gaan. Omgekeerd werd de zaak ook nergens meer
bespot en gehekeld dan juist te Parjs, en het regende letterlijk pas
quillen waarin de jesuitische exercitiën werden aan de kaak gesteld.
Daarom gaven de zonen van Loyola weldra aan hunne biechtelingen,
vooral aan de voorname, vergunning om onder de geestelijke exercitiën
haar gelaat te bedekken, waarom men dan ook bij de latere processies
bijna enkel maskers zag. De toeschouwers echter, — en er waren
er dikwijls, wanneer zulk een processie door de straten trok, een
honderd duizend op de been, — wisten niet zelden te raden wie de
personen waren die er aan deelnamen, en dan vielen er zulke scherpe
en ruwe hatelijkheden , dat‘ de boetelingen wel gewenscht hadden
daar nooit gekomen te zijn. Daarop volgde natuurlijk een merkbare
verkoeling, en toen vervolgens onder koning Hendrik IV de zelfpijniging
of geeseling, inzonderheid de spaansche discipline met al haar toebehooren,
op grond harer onzedelijkheid door het parlement onder strenge strafbe
dreigingen verboden werd, toen werd die dweperij binnen steeds engere
grenzen beperkten zij verdween eindelijk geheel uit het openbare leven.
Maar ook alleen uit het openbare leven, want in het geheim, tusschen
vier muren, duurden die wellustig-mystieke godsdienstoefeningen voort.
En vooral in het zuiden zouden de aanzienlijke fransche vrouwen lieve
alles ontbeerd hebben dan het genot der geestelijke roede.
‘
Eindelijk zou ik er nog van behooren te gew en welken opgang
het boek over de heilige evercitiën in Duitsch and maakte, en
de Ohronique scandaleuse van Beieren en Zwitserland weet daarom
trent zooveel te verhalen, dat ik er onderscheidene hoofdstukken mee

zou kunnen vullen. Ook de beiersche en zwitsersche dames schijnen
er een bijzonder groot vermaak in geschept te hebben om zich door de
Jesuiten op zijn Spaansch te laten tuchtigen. Het onbegrensde ver
trouwen alleen dat echtgenooten en vaders aldaar in de kuischheid en
vroomheid der zonen van Loyola pleegden te stellen, lost het raadsel
op, hoe het komt dat door zulke exercitiën de huiselijke vrede niet
overal onherstelbaar vernietigd werd. Toch gebeurde het hier en daar
wel eens dat er een pater van de trappen werd gegooid, of op een
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van het volk bedacht menig ondeugend liedje waaruit ten
bleek hoe men over hunne geheime discipline dacht.
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Doch hoe schaamteloos en onzedelijk ook die »Spaansche tucht”
op zich zelve reeds mocht zijn en welk een onrein behagen de vrome
leden van het gezelschap van Jesus in de toepassing daarvan mochten
vinden, zoo waren ze toch daarmede volstrekt nog niet tevreden. De
toedienin der discipline was voor hen slechts het middel om nog meer
te verkrijgen. Wanneer toch een vrouw of een meisje hare schaamte
in zooverre afgelegd had dat zij zich tot zulk ‘een behandeling door
haren biechtvader leende, dan spreekt het van zelf dat het weinig
moeite moest kosten haar nog een stap verder te brengen. Het behoeft
dan ook niet gezegd te worden dat de heeren Jesuiten alles aanwendden
om de dochteren van Eva tot dien laatsten stap te bewegen. Ja, zij
dachten dien ten gevalle een splinternieuwe zedeleer uit, die zij de
vrouwen van lieverlede inpompten — een zedeleer, die zij voorstelden
als onmiddellijk uit het zuivere christendom voortgevloeid, terwijl toch
zelfs de duivel er geene had kunnen bedenken die beter aan den naam
van duivelsche beantwoordde.
»De mensch," zoo leerden zij, »genomen zooals hij is, is volkomen
onmachtig om de begeerten van het vleesch geheel te onderdrukken;
maar dat is ook volstrekt niet noodig, want de geest kan deugdzaam
blijven al zondigt ook het lichaam naar de alledaa sche opvatting der
menschen. De geest namelijk behoort aan God en et lichaam aan de
wereld, en aan ieder van dezen moet het zijne gegeven worden, aan
God wat Godes, aan de wereld wat der wereld is. Opdat nu echter
God het zijne krjge behoeft men slechts te zorgen dat de geest of de
ziel rein blijve; m. a. w., men kan aan het lichaam zijn zin geven en
alle zinnelijke lusten en neigingen op‘volgen, mits de geest daarin geen
genoegen neme en in geen geval mede werkzaam zij; de geest mag
alleen toelaten, behoort zich geheel lijdelijk te gedragen, moet doen
alsof het lichaam hem geheel vreemd ware en niet tot hem behoorde.”
Zoo leerden de Jesuiten, en onder hunne biechtkinderen waren er maar

al teveel die deze leer van harte toejuichteu; was het eenmaal zoo ver ge
komen, dan natuurlijk hadden de paters gewonnen spel, en de geestelijke
exercitiën maakten onmiddellijk plaats voor de meest gewone zinnelijkheid.
Om dit te bewijzen zou ik een onnoemelijk aantal voorbeelden kun
nen bijbrengen; één enkel echter houd ik voor voldoende, en ik ben
vast overtuigd dat de lezer, wanneer hij deze geschiedenis gelezen
heeft, het geheel overbodig zal achten ook nog een tweede te hooren.
Ik bedoel de zaak »Girard-Cadière”, of, wil men liever: hetschan

daal-proces tusschen den Jesuiet Doctor Jean Baptiste Girard en mejuffrouw
Catharina Cadière, dat in zijn tijd zooveel opzien baarde, dat er geheele folianten over zijn volgeschreven, (1) en dat duizenden van men
(1) Het hoofdwerk, dat over dit proces in het licht kwam, is getiteld: Rccueil
général des Pièces concernant le procès entre la Demoiselle Cadière ct le père Girard.

Het bestaat uit niet minder dan acht stevige ootavo-deelen; uittreksels uit dit werk
verschenen in alle levende talen “an Europa; ook worden er voor liefhebbers van on
tuchtige voorstellingen kopergravurcs bij gemaakt, die men later in een grooten foliant
bijeenverzamelde.
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schen ten gevol e van den aﬂoop een onverzoenlijke veete tegen elkan
der opvatten. íln terecht, want er is geen geval bekend dat de ge
meene moraal der Jesuiten in een helderder daglicht plaatst dan dit,
en niet één der vele gruwelen door de zonen van Loyola bedreven ‚
heeft hun een zoo gevoeligen slag toe ebracht als juist die zaak »Girard
Cadiêre.” Daarom dan ook moet de ezer er genoegen mee nemen dat
ik hem die geschiedenis wat uitvoeriger verhaal , en evenzeer moet hij het
mij ten goede houden wanneer ik daarbij van dingen gewaag waarover
men anders in fatsoenlijk gezelzchap zwijgt. Maar — er moet helderheid
komen in de geschiedenis der Jesuiten, en er is geen helderheid zonder
waarheid.
Catharina Cadière was de dochter van Joseph Cadière , koopman,en
van Elisabeth Pomet; ze werd in November 1710 te Toulon geboren.
Zusters had zij niet, maar wel drie broeders , een die voor koopman
werd o geleid , een die

Dominicaan werd , en een die in de theologie

studeer e om wereldlijk priester te worden. Van kindsbeen af bleef zij
in het ouderlijk huis, en toen haar vader reeds vroe , maar met achter
lating van een aanzienlijk vermogen stierf , bleef zij eoogappel, de troost
en de steun van haar moeder. Deze besteedde dan ook, gelijk men wel

denken kan, aan de opvoeding harer dochter alle mogelijke zorg , en
het schoone , wel wat tot dweperij overhellende meisje groeide heerlijk
op , rein en onschuldig, vol voortreffelijke eigenschappen van verstand
en hart, de liefste, braafste en bekoorlijkste van al haar vriendinnen.

Zoo stond het met Catharina Cadière, toen in April 1728 de Jesuiten
' pater Jean Baptiste Girard, doctor in de godgeleerdheid, door zijn supéri
euren naar 'l‘oulon verplaatst werd , om daar het rectoraat van het
jesuitische seminarie der scheepspredikers op zich te nemen en tevens
de betrekking van zielzorger en prediker in de stad te vervullen. Nu
echter had er zeer spoedig met‘ het schoone meisje een geweldige
omkeer plaats, en dat alleen door de schuld van genoemden pater Girard.
Beschouwen wij dus dien man wat meer van nabij.
Van zijne vroegste jeugd is ons maar weinig bekend, evenmin als van
zijn ouders; alleen verhaalt men dat hij een achterkleinzoon was van
den beruchten Balthasar Girard (of Gérard), den moordenaar van den

prins van Oranje. Op zijn 15‘19 jaar trad hij in de orde van Jesus, en
tien jaar later, in 1721 , werd hij haar het eiland Martinique in West
Indië gezonden om daar als zendeling werkzaam te zijn.

Hier echter

schijnt hij juist niet het meest eerbare leven geleid te hebben; onder
anderen werd van hem verteld dat een wellustige negerin hem zou hebben

ingewijd in de mysteriën van de paters Mena en Balthasar des Rois. Voor
de wereld trouwens nam hij steeds het voorkomen aan van een streng
zedemeester.

Ook onderscheidde hij zich door een buitengewonewel

sprekendheid zoowel als door andere zeer uitstekende begaafdheden
van den geest. Ten einde hem alzoo een werkkring te geven die voor
hem geschikt was, verplaatsten zijn supérieuren hem naar de stad Aix in
Provence, en daar hij ook hier de bewijzen gaf van een even goed pre
diker en zielzor er te zijn als een ﬁjn menschenkenner, zoo benoemde
men hem, ter
looning voor zijne verdiensten, in het jaar 1728 , tot

rector van het seminarie te Toulon.
Dat waren de antecedenten van Catharina Cadière en van Girard

Zooals men ziet waren ze aan weerszijden gunstig, ook die van Girard,
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want wat ik omtrent zijn leven op Martinique zeide, steunde alleen
op een gerucht, En geruchten. gelijk men weet, liegen maar al te vaak.
Bij pater Girard althans scheen dit het geval te zijn. Van het
eerste oogenblik dat hij te Toulon was af, ademde zijn levenswandel een
zoo strenge zedelijkheid, en hij was oogenschijnlijk zoo geheel het
tegendeel van schijnheilig, dat iedereen cm voor een toonbeeld van
degelijkheid hield. Ook ontwikkelde hij zulk een wegsleepende welspre
kendheid en had tegelijk iets zoo innemende, dat allen naar zijn redi
catiën en naar zijn biechtstoel heenstroomden. Vooral wist hij zic be

mind te maken bij de dames, en een menigte van vrouwen en meisjes
kozen hem tot hun geestelijken raadgever. Hij was door dit vertrouwen bijzonder gestreeld, en hij sprak elke schoone zeer krachtig toe, —
krachtig met veel nadruk en vol zalving. Maar in den beginne ging hij
niet verder dan hij voor God en de wereld kon verantwoorden, onge
twijfeld omdat hij het voor verstandiger hield, niet op eens met de deur
in huis te vallen, maar voorzichtig voorwaarts te gaan en geen stap te
doen alvorens zijn terrein verkend te hebben. Toen hij echter eenmaal
zoo ver was en er ten minste enkelen had opgediept, die hem voor zijn
doel geschikt toeschenen , bracht hij zoo van lieverlede de geestelijke

exercitiën op het tapijt, en daar zijn schaapjes zeer verlangend waren om
bare begane zonden door boetedoeningen uit te wisschen , zoo legde hij
haar verschillende oefeningen op die haar moesten voorbereiden op de
laatste handeling, op de discipline.
Alles ging boven verwachting goed , en toen hij nu werkelijk bij
ieder zijner boetelingen afzonderlijk tot de eeseling overging , onder
wierpen
zich allen zonder tegenspraak. ' rouwens, hij liet haar de
eerste paar malen slechts een klein gedeelte der schouders ontblooten,ten
einde zijn slachtoffers langzamerhand aan de zaak te gewennen, en eerst
na maanden , nadat hij met groote moeite het aangeboren schaamtege
voel overwonnen had, kwam hij tot de volledige toepassingder spaansche
disci line.
ij sommigen van haar liet hij het daarbij blijven; bij enkele anderen
echter ging hij verder en gebruikte haar, na met de roede hars harts
tochten te hebben opgewekt, tot bevrediging zijner dierlijke lusten.
Zoo handelde hij bijv. met de jonge dames Langier, Batarelle , Gravier,
Allemande en Rebout en met de weduwe Guiol , en die allen had hij
zoozeer in zijn machtdat niet ééne van haar, de weduwe Guíol alleen
nitg}ezonderd, tot een duidelijk besef kwam van het gemeene dezer
ver onding. Ze geloofden veeleer, op zijn zeggen , dat zijne omar

ming het laatste stadium der boete was en evengoed een deel uit
maakte der spaansche discipline als het streelen met de roede; van zonde
kon daarbij geen sprake zijn omdat slechts haar lichaam zich misdroeg ,
haar geest en haar wil niet. De weduwe Guiol echter, die op een zeer
goed gevormd lichaam een schrander hoofd droeg, wist zeer goed waar
zij aan toe was, en doorzag den wellustigen paap volkomen; maar zelve
van een der elijke betrekking niet al te afkeerig en hopende daaruit
groote geldelijke voordeelen te zullen kunnen trekken, bewaarde zij niet
slechts gelijk de andere vijf het stilzwijgen, maar zij voegde zie on

middellijk geheel in de denkbeelden van

den pater en werd weldra

in alle opzichten zijn vertrouwde. Ja, zij schaamde zich niet zelve de
vogeltjes te lokken welke Girard in zijn net wilde hebben, en de arme,
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onnoozele en bedrogen diertjes volgden haar blindelings zonder te mer
ken naar welk een soort van slachtbank zij werden heengesleept.
Zoo ver had pater Girard het in betrekkelijk korten tijd te Toulon
gebracht, en terwijl de wereld hem wegens zijn oogenschijnlijk heiligen
wandel en voortreffelijke eigenschappen op het hoogst vereerde, baadde
hij zich heimelijk in allerlei zinnelijke genietingen.
Door den roep die van hem uitging getrokken, koos hem inhet begin
van

1729 ook Catharina Cadiêre tot haar biechtvader , en dit schoone,

door eenvoud en vroomheid uitmuntende meisje maakte al spoedig
zulk een geweldigen indruk op hem , dat al zijn zinnen en neigingen op

haar gericht werden.

Doch daar zij goed opgevoed was en tot een zeer ge

achte familie behoorde, die den hoogsten prjs stelde op strenge zedelijkheid ‚ besloot hij niet dan met de grootste omzichtigheid te werk te
gaan, in welk gevoelen hij door de weduwe Guiol , aan wie hij zijn
hartstocht toevertrouwde, versterkt werd. Zij beloofde hem niettemin
haar hulp en begon terstond Catharina te zijnen behoeve te bewerken,
dat wil zeggen het onschuldige meisje voor den heiligen man in geest
drift te doen ontvlammen. Hij zelf deed natuurlijk ook zijn uiterste
best om haar zoover te brengen, en al zijn gesprekken waren variaties
op het ééne thema: de buitengewone zorg die hij koesterde voor het
heil harer ziel. Toen hij op die wijze haar volkomen vertrouwen gewon
nen had, sprak hij met haar over den verbazenden aanleg door God haar
geschonken en over de heerlijke bedoelingen die God met en door haar
wilde bereiken. Eindelijk wekte hij haar op zich geheel aan zijne lei
ding over te geven, opdat de verheerlijking boven alle andere menschen
die God met haar voorhad , des te eer zou kunnen plaats grijpen, en
besloot zijn vermaningen altoos met de dringende vraag: »Wilt gij u
geheel aan mij overgeven?”
Op die wijze wist de pater zich bij zijn biechteling hoe langer hoe

meer in te dringen , en het schoone kind dronk het zoete gif zijner
vleierijën zonder ook maar aan eenig kwaad te denken. Weken en
maanden verliepen alvorens
zeker kon zijn dat
eheel staat op
haar kon maken , en er was een verbazend gedu%d toe noodig
om al dien tijd alleen de rol van een liefdevol geestelijk vader te spelen.
zonder den zinnelijken lust te verraden die onder dien dekmantel ver-_

borgen was. Eindelijk bood zich een gunstige gele enheid aan om een
stap verder te gaan, en de pater maakte van die ge egenheid natuurlijk
terstond gebruik.
Eens namelijk, toen Catharina hem in het refectorium van zijn
seminarie opzocht, vond hij haar in een buitengemeen vertrouwelijke
stemming, en zoo boog hij zich, na lang en gemeenzaam met haar
gesproken en haar zachte verwijten gemaakt te hebben omdat ze hem
in verscheidene dagen niet bezocht had, over haar heen en drukte haar
een gloeienden kus op de roode lippen. Die kus brandde haar als vuur
door de aderen en zij zwoer hem terstond zich van nu voortaan geheel
door hem te willen laten leiden. Daarop verzocht hij haar hem naar
den biechtstoel te volgen, stelde daar een nauwkeurig onderzoek innaar
al haar neigingen, gevoelens en gedachten, beval haar dagelijks onder- ’
scheidene malen in de verschillende kerken der stad te communiceren ,

voorspelde haar, na hare verbeeldingskracht op het hoogste gespannen te
hebben , reeds binnen korten tijd hemelsche verschijningen en visioenen,
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en liet haar eindelijk gaan onder belofte van hem iederen dag behoorlijk
en zonder eenige achterhoudendheid bericht te geven omtrent den toestand
van haar ziel zoowel als van haar lichaam.
Catharina gehoorzaamde stipt. Zij gin iederen dag ter communie en
knoopte daaraan lange gebeden vast, alsme e een bijna overdreven vasten ,
juist zooals het haar door haar biechtvader was voorgeschreven. Dientenge
volge werd haar zenuwgestel ziekelijk geprikkeld; m. a. w. zij kreeg , wat ook
wel niet anders zijn kon, aanvallen van hysterie , en in dien toestand had ze
nu eens hemelsche, dan weder helsche gezichten, waardoor haar bloed nog
meer verhit, hare phantasie no meer verward en haar denkvermogen nog
ongeregelder werden. Weldra íwam het zoo ver dat ze den pater haar
nood klaagde, hoe haar geheele ziel zoo in liefde tot hem ontvlamd was,
dat ze niet meer hardop bidden kon, en hoe ze bovendien gruwelijke
pijnen leed waarvan zij de oorzaak niet kon nagaan. Girard stelde haar
op zijn manier gerust. »Het gebed", zeide hij, »is slechts een midde
om tot God te naderen; heeft men dat doel eenmaal bereikt en is men

met God verbonden, dan is het voortaan overbodig. Over de liefd
echter, die
tot mij in het hart draagt, moet gij u niet bekommeren;
want de goede God wil dat wij beiden met elkander vereenigd zullen
zijn. Ik draag u in mijn schoot en in mijn hart, en
zijt slechts een
ziel in mij, de ziel van mijn ziel." Met die woorden kuste hij haar op den
mond en ontvlamde daardoor het vurig gemoed van het meisje nog meer.
Zij dacht er echter nog geen kwaad bij; nooit immers sprak hij van een
andere liefde , van een andere vereeniging dan »van de liefde en ver
eeniging in het heilige hart van Jesus”!
Ondertusschen moest het bidden, vasten en communieeren met steeds

grooteren ijver worden voortgezet. Ze werd daardoor hoe langer hoe
meer overspannen en niet zelden overvielen haar toevallen en ﬂauwten
gepaard met al die verschijnselen , die het somnambulisme plegen te
vergezellen. De visioenen herhaalden zich steeds meer; menigmaal stel
de ze zich aan als een bezetene en braakte allerlei vloeken enjgodslaste
ringen uit. Dan kwam ze niet eer tot rust alvorens pater Girard bij
haar bed kwam, want hij alleen had eenigen invloed op haar, waarom

hij dan ook geheel vrijen toegang kreeg tot het huis der familie Cadiêre.
Op zekeren dag nu meende Catharina, terwijl ze weer zulk een
aanval had, de ziel van een gestorvene voor zich te zien die een
doodzonde had begaan, en tevens hoorde zij de woorden: »Wanneer
'j mij uit dezen toestand wilt redden, heb dan den moed u een ge
eel jaar in de macht van satan te begeven.” Zij schrikte niet weinig
en deed haren biechtvader terstond verslag van de verschijning, ter
wijl_ ze hem smeekte haar tegen zulke klaarblijkelijk duivelsche aan
vechtingen te beschermen. En wat deed deze nu? In plaats van haar
gerust te stellen, verklaarde hij haar ronduit, dat het haar plicht was
die ziel te redden, en dat ze zich dus een rond jaar aan satan moest
overgeven. Ja, hij drong zoo lang en zoo hefti bij haar aan, tot
zij verklaarde met alles ‘vrede te hebben en het vo gende met een eed
bezwoer: »Ik onderwerp mij, ik geef mij over, ik ben bereid alles te
zeggen, alles te doen en alles te ondergaan, wat men van mij ver
langen zal”. Van dit oogenblik af —‘- het was omstreeks het einde van
1729 — meende het arme kind geheel in de [macht van den dui
vel te zijn, en in dien half krankzinnigen toestand kon zij zoo ver
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schrikkelijk vloeken, dat hare moeder en broeders er van ontstelden.
Een ander gevolg van nog meer gewicht was, dat het schoone

meisje, wier gezondheid onder die aanvallen zeer leed, bijna voortdurend
haar bed of ten minste haar kamer houden moest, en dat alzoo pater
Girard gelegenheid kreeg, om niet slechts heele en halve uren, maar

gansche dagen van den vroe en morgen tot den laten avond alleen bij
zijn biechteling te blijven.
ij alleen en niemand anders had immers
macht over haar en over den duivel; hoe kon men hem dan den toe
ang tot haar verbieden? Gold hij niet bovendien algemeen als een
halve heilige, en stond hij niet inzonderheid bij de moeder der zieke,
een zeer bijgeloovige vrouw, als zoodanig hoog in eere? Waarlijk, het
zou doodzonde geweest zijn, bij hem aan eenig kwaad te denken, en
zoo werd het hem zonder eenig bezwaar vergund, niet alleen om iede
ren dag Catharina te komen zien, maar ook om zoodra hij bij haar
was, ten einde den duivel naar behooren en met goed gevolg te kun
nen bezweren, de deur achter zich te grendelen en voor niemand, zelfs
niet voor de naaste bloedverwanten, te openen, als hij het minder ge

schikt achtte.
Dat was het juist waar de eerwaarde pater het van den beginne
af aan op gemunt had gehad, en men kan zich nu ook wel eenigszins
voorstellen hoe hij zich den tijd, waarin Catharina door hysterische be
zwijmingen overvallen en ﬂauw lag, ten nutte maakte. Weken en
maanden achtereen misbruikte hij haar bijna dagelijks, zonder dat het
arme slachtoffer er eeni bewustzijn van had, wat er in die uren met

haar gebeurde.

Wel ha<?ze in den beginne bij het ontwaken een zeker

’pijnlijk gevoel, dat ze niet verklaren kon, en vond ze zich soms li gen
in een houding, die haar schaamtegevoel opwekte, en waarvan zij de
oorzaak evenmin kon gissen. Maar den pater, den eenige die bij haar
geweest was, daarover ondervragen durfde ze niet. Deze echter wist
zeer goed wat zij verlangde, en zond haar de weduwe Gniol, in de
hoop dat zij aan die haar vertrouwen zou schenken. Zoo geschiedde
het ook inderdaad; maar dit geslepene wijf lachte slechts om de be
zorgdheid van Catharina en noemde haar een dom en onnoozel wicht
om at zij zich over zulke beuzelingen bezwaard maakte. »Wacht maar,”
riep zij haar toe, »totdat gij, evenals wij andere boetelingen, waardig
bevonden wordt om de laatste wijdin der discipline te ontvangen, dan
verheft gij u boven al die nietighe en, en het leven der heiligheid in

het hart van Jesus neemt voor u eerst recht een aanvang.”

’

Die laatste wijding zou nu ook inderdaad niet lang uitblijven.
Catharina namelijk kreeg, waarschijnlijk ten gevolge harer ongesteld
heid, aan handen en voeten, alsmede onder de borsten een paar roode
vlekken, die haar eenige pijn veroorzaakten, waarom ze er verzachten
de pleisters op legde. Girard echter rukte de pleisters weg en verklaar
de dat die roode vlekken niets anders waren dan een afdruk der littee

kenen van Christus, en hij kuste en bevoelde daarop die zoogenaamde
stigmata met zulk een vuur, vooral die onder de borsten, dat de zieke

tot dol wordens toe overspannen werd. De vlekken werden door die
behandeling hoe langer hoe grooter, totdat ze eindelijk opengingen.
Desniettegenstaande mocht er niet om den geneesheer gezonden worden;
Girard hield vol dat zij een kenteeken der bijzondere genade Gods waren.
»Gij zult nu,” zeide hij tot zijn arm slachtoffer, terwijl hij te gelijk
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een kleine roede voor den dag haalde, »gij zult nu in den hemel wor
den opgetrokken, maar niet alvorens gij u tot het uiterste verootmoe
digd hebt, en.....”
zullen zijne overige woorden onvermeld laten,
evenals ook het tooneel dat nu volgde.
ij bedoelde dat zij de Spaan
sche discipline in haar meest volmaakten vorm moest ondergaan. Eerst
weigerde zij, eindelijk gaf zij toe, maar onder het ontblooten
gaf zij een gil en viel in onmacht; Girard voltooide daarop het
werk geheel, en..... »Maar," zoo drukt zich de vrome godgeleerde uit,
die het hoofdwerk over dit beruchte roces uit het Fransch in het Duitsch
vertaalde, »wat nu volgt is geen ge eim der tong meer, maar der ge
dachten, en de pen weigert zulke schandelijke dingen te beschrijven.”
Op die wijze ging pater Girard onderscheidene maanden achtereen

met zijn biechteling om, en de verblinde moeder, die den Jesuiet nog
altoos voor een heilige hield, merkte niets, ook niet het allerminste. Der
dochter zelve ging echter eindelijk een licht op, toen ze zich moeder
voelde worden. Onmiddellijk deelde zij het ontzettende nieuws aan den
pater mede. Deze verbleekte eerst, maar weldra herstelde hij zich en
verzekerde de ongelukkige dat ze zich vergiste omtrent de beteekenis
harer kwaal en dat hij haar een onfeilbaar eneesmiddel zou toedienen,
waardoor ze weldra herstellen zou. Nu gaf
haar eenige malen daags
een roodachtig poeder in water opgelost te drinken.
mengde het
echter altoos zelf, en noch het dienstmeisje noch de moeder der zieke
mochten er aan raken , nog veel minder het onderzoeken. Op de vraag
der moeder wat dat alles te beduiden had, antwoordde hij alleen dat
Catharina aan een ontstekin van het bloed leed en dat daarvoor die
poeders goed waren. Waar %1et hem eigenlijk om te doen was, zal de
lezer wel reeds geraden hebben, en de bedoelde werking bleef dan ook
niet lang achterwege. Onder sterk bloedverlies had er een abortus
plaats; de pater beredderde en verheimelijkte alles zelf. Maar de bij
zonderheden, zooals die in het proces met vreeselijke uitvoerigheid ver
meld worden, zijn niet te noemen.
Het grootste gevaar was dus uit den weg geruimd, maar Catharina
werd door het geleden bloedverlies zoo verzwakt, dat haar leven in ge
vaar kwam. Toen nu de moeder er ernstig op aandrong dat er een
geneesheer zou ontboden worden, werd de misdadiger op nieuw met
ontmaskering bedreigd. Doch ook nu wist hij weêr raad te schaffen.
Hij verzekerde de moeder met het ernstigste gezicht van de wereld dat
de ongesteldheid harer dochter, als zijnde een hemelsch lijden, buiten
het bereik der geneeskunde lag, en de bijgeloovige vrouw schonk hem
op nieuw geloof. Toch begreep hij dat het zaak werd op zijn hoede te
zijn, en hij besloot naar een middel te grijpen, waardoor naar hij meen
de een onderzoek voor altoos onmogelijk werd gemaakt. Hij besloot
namelijk haar naar een nonnenklooster te brengen. Gelukte hem dit,
dan sloeg hij, zooals het spreekwoord zegt, twee vliegen in één klap;
vooreerst toch bleef het geheim van zijn ontuchtigen omgang met haar
onontsluierd, en ten andere had hij ook verder gelegenheid dien om
gang voort te zetten.
Hij schreef dus oogenblikkelijk aan de abdis van het klooster van

St. Clara te Ollioules en schilderde haar de vroomheid, de deugd en de
verheven bestemming zijner biechteling met zulke schitterende kleuren
af, dat er terstond een toestemmend antwoord volgde. Nog gemakke

‘ÀIU

lil.

De zedelijkheid der Jesuiten.

l,ijker viel het hem de toestemming van Catharina te erlangen, en zelfs
bare moeder bood ter nauwernood eenigen tegenstand, toen
haar
voorstelde hare dochter af te staan. Alzoo vertrok zij den 6den Juli 1730
werkelijk naar het Clarissenklooster te Ollioules, tot groote blijdschap
van pater Girard. Doch zijn blijdschap zou ditmaal niet lang duren.
De eerste veertien dagen liet pater Girard voorbijgaan zonder zelfs
naar zijn geliefde om te zien; daarna echter verscheen hij zelf in
het klooster en wist de abdis zonder moeite over te halen om briefwis
seling met haar te houden. Van deze vergunning maakte hij een zeer
ruim gebruik, en onder het voorwendsel van haar de biecht af te nemen,

bleef hij vaak uren lang met zijne uitverkorene alleen. Hij gedroeg
zich echter in den beginne zeer voorzichtig, en in al zijn brieven, die
ondertusschen van de meest verliefde uitdrukkingen »voor zijn dierbaar
door God begenadigd kind" wemelden, liet hij tevens een weinig moraal
en eenige geestelijke onderwijzingen invloeien. Toch bleek ook weder
aan hem dat ook de schrandersten wel eens oogenblikken hebben, waar
in hun schranderheid hen in den steek laat. Hij had reeds in de eerste
vier weken de onvoorzichtigheid van aan de opzichteres der noviees in
tegenwoordigheid der abdis een vra
te doen omtrent den gezondheids
toestand van Catharina, waarover 8de beide vrouwen zich ten uiterste

verbaasden en waarvan ze niet wisten wat te moeten denken. De arg
waan daardoor op ewekt werd niet verminderd toen hij eens in scherts
aan Catharina sc reef, dat ze een kleine ondeugd was die de roede
verdiende, en dat hij haar die, zoodra hij haar weder bezocht, op de

ewone manier zou toedienen. Toen nu de andere novices en nonnen
aar vroegen wat die »gewone" manier was, antwoordde zij dat dit een gees
telijk genot was, dat slechts aan (ìodgewijde zielen kon ten deel vallen,
en dat zij er dus niet over spreken mocht. Zoo iets luidde ongemeen
verdacht; vooral viel het allen op dat de pater niet slechts uren lang
na het afnemen der biecht bij zijn biechteling alleen bleef, maar dat
hij zich zelfs met haar opsloot, en om te voorkomen dat men hem zou
bespieden, de schuif, die in de deuren der kloostercellen is aangebracht,

toeschoof. Dat was tegen den regel, en de abdis verbood het hem dus
teil strengste. Hij bekommerde zich daarom niet, maar ging voort zich
uren lang met de novice op te sluiten, en nu trok de abdis de vroeger

geschonken vergunning om zijn biechteling in haar cel zonder getuigen
te bezoeken, geheel in en stond hem alleen nog maar toe haar aan het
zoogenaamde spreekvenster, dat met tralies voorzien was, te zien.
Dat was een leelijke streep door de rekening! maar de liefde is

vindingrijk.
sneed met zijn pennemes de tralies zoo door, dat hij
ze er uit kon lichten, en zoo ontstond er een opening groot genoeg
om het voorwerp zijner lusten, wanneer er althans niemand in de nabijheid was, aan te raken, te kussen, te omarmen, te disciplineeren!

Dat werd hij dan ook niet moede, ja, hij bracht elke week vele halve
dagen aan het venster door en liet zelfs zijn eten daarheen brengen om
zijn liefste als een tortelduiije te voederen. Eens zelfs, toen de dienende
leekenzuster de spijstaffel een weinig te ver naar zijn zin van het venster
afzette, schoof hij die onmiddellijk naar zich toe en vroeg toornig aan
de zuster, of ze soms meende het recht te hebben hem van zijn biech
telin te scheiden.
ä:let minnespel werd dus ook in het (Ìlarissenklooster voortgezet, en

’_

‘_

_._‘‘-_‘r‘

De nieuwe vinding.

217

dat ten laatste zoo onvoorzichtig, dat de leekenzuster hem eenmaal over

viel terwijl hij bezig was Catharina te omhelzen en te kussen. Er werd
aangifte van gedaan; hij loochende het ten stelligste en drong er zelfs
op aan dat de engenares zou gestraft worden. Maar hij merkte wel dat
men hem niet geloofde en dat hij voortaan zeer oplettend werd nagegaan.
Hier te Ollioules kon dus die omgang niet langer worden voortgezet,
en zoo verklaarde hij op een goeden dag dat Catharina nu in het klooster van St. Clara en in het algenieen in Toulon door haar heiligen

levenswandel de menschheid voldoende gesticht had, waarom het tijd
werd haar naar een ander klooster te zenden, opdat ook dat het genot
harer heiligheid zou hebben.
De abdis van het Clarissenklooster van haar kant gat’ zoo spoedig
mogelijk bericht van al het gebeurde aan den bisschop van Lyon, en
deze beval terstond dat Catharina voorloopig zou blijven waar ze was.
Ook verbood hij haar in het vervolg pater Girard als biechtvader te
gebruiken en dezen om nog een voet in het klooster te zetten. Eenige dagen
later gelastte hij den abt Camerle om Catharina in een wagen af te
halen en haar naar een veilige schuilplaats te brengen, naar een niet
ver van Toulon gelegen landhuis dat aan een zijner bloedverwanten, den
heer Panque, toebehoorde. Bovendien kreeg pater Nicolas, prior van
het Carmelitenklooster van Lyon, bevel om voortaan als biechtvader
van Catharina op te treden en haar onder streng toezicht te houden.
Pater Girard was woedend toen de maatregelen door den bisschop
genomen hem ter oore kwamen, te meer daar hij zich reeds verbeeldde,
dat Catharina een volledige bekentenis had afgelegd. Spoedig echter
herkreeg

zijn tegenwoordigheid van geest en vaardigde terstond een

zijner vroegere vertrouwden, mejuffrouw Gravier, naar Catharina af, zoo
wel om van haar een verslag van het gebeurde uit te lokken, als om
haar te bewegen de vele haar door Girard geschreven brieven terug te
geven.

Het laatste was voor hem een levensvraag, want mocht men

die verliefde briefwisseling vinden, dan lag de schandelijke betrekking
waarin zij tot elkander stonden, voor aller oogen bloot. Met het oog
vooral daarop dan ook was het, dat hij juist mejuffrouw Gravier tot
zijn gezant llad gekozen, omdat hij wist dat Catharina in deze een vol
komen vertrouwen stelde. De zending had een boven verwachting gunstigen
uitslag. Niet alleen toch kreeg mejuffrouw Gravier al de verlangde brieven ‚
op eenige weinige na , die nog in een koffer te Ollioules lagen; maar Catha
rina leverde haar zelfs al de mystieke geschriften uit, die onder den schijn
van het godsdienstig leven te bevorderen slechts dienden om de hartstoch
ten op te wekken en waarvan hij haar vroeger de lezing had aanbevolen.
Girard herleefde; het voornaamste corpus delicti had hij in handen,
en mondelinge uitspraken kon hij ontkennen; wie zou hem dus nog
eenig kwaad kunnen doen?
Ditmaal echter rekende hij buiten den waard. De goede pater had
namelijk zijn biechteling de overtuiging ingeprent, dat al de ontuchtige

aanrakingen, die tusschen hen hadden plaats gehad, geen zonden waren
omdat hun geestelijke wil daaraan geen deel had gehad.

Uitgaan

de van de waarheid dier leer, schroomde Catharina derhalve niet haren
nieuwen biechtvader, pater Nicolas, een aantal zaken te openbaren,

Waardoor deze alles behalve gesticht werd.
begon dra te vermoeden
van welken aard de betrekking was waarin de Jesuiet tot zijn biechteling
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had gestaan. Dat vermoeden vond bovendien volkomen bevestiging in het
feit, dat Catharina meermalen des nachts het landhuis heimehjk verliet,
om haren innig geliefden vroegeren biechtvader in het seminarie der
Jesuiten te Toulon op te zoeken. Vlijti zette hij dus zijn onderzoek
voort, en door sterk aanhouden bracht hijíet eindelijk zoo ver, dat het
meisje hem het geheele geheim der gepleegde gruwelen mededeelde.
stond ontzet, want zooveel gemeenheid achtte hij niet bestaan
baar in een priester des Allerhoogsten, allerminst in een die zoo in den
reuk van heiligheid stond. Natuurlijk gaf bij den bisschop terstond van
alles kennis, en deze ijlde onmiddellijk in eigen persoon naar het land
huis van den heer Panque, ten einde uit den mond der zondares zelve
de bevestiging der medegedeelde schandalen te vernemen. Welk een
uwel! De bisschop zwoer de beleedigde kerk te zullen wreken, en
e stad Toulon van den roofwolf te zullen verlossen. Maar Catharina
smeekte hem op de knieën en in tranen badend, dat hij, ter wille van
den goeden naam harer familie, het gebeurde met den sluier der ver

getelheid zou bedekken, en hetzelfde vroeg ook haar broeder, de Domi
nicaan, dien de bisschop als getuige had medegenomen. Met hen ver
eenigde zich de abt Camerle, die den bisschop onder de oogen bracht,
dat de eerbied voor het christendom zelf er onder lijden zou, wanneer
men het schandaal aan de openbaarheid prijs gaf, en dat de wijsheid
gebood ditmaal aan het recht niet zijn loo te laten. Kortom, de
bisschop werd weldra aan het wankelen gebrac t, en beloofde ten slotte
de vreeselijke geschiedenis onder een eeuwige vergetelheid te zullen be
graven. Hij kon het echter niet over zich verkrijgen om Girard nog
langer als zielzorger werkzaam te laten zijn, en zoo gelastte hij pater
Nicolas, den prior der Carmeliten, om samen met pater Cadiêre, den

Dominicaan, de geestelijke leiding van de gezamenlijke biechtelíngen van
pater Girard over te nemen.
Zoo scheen dan het ontzettende misdrijf voor eeuwig aan de open
baarheid onttrokken te zullen worden. Zulks zou ook zonder twijfel he

geval zijn geweest, wanneer maar de Jesuiten hun grenzenloozen geeste
lijken hoogmoed wat hadden kunnen in toom houden. Ze konden het
namelijk niet verkroppen, dat het hun rector, den voor zoo heilig ge
houden pater, verboden was in het vervolg de biecht af te nemen, en

de rector zelf spuwde vuur en vlam omdat hij zich op zoo ruwe wijze
van zijn vroegere geestelijke dochters gescheiden zag. Ook liepen er over
het voorgevallene onderscheidene onbestemde geruchten door de stad
Toulon, en die geruchten waren juist niet altijd in het voordeel der
zonen van Loyola. En eindelijk, wie stond er borg voor, dat Catharina
zelve niet nog eens op een goeden dag de geheele zaak aan het licht
bracht of zelfs met een aanklacht optrad?
Er moest dus iets gebeuren om de orde van Jesus tegen iedergevaar
te beveiligen , en men wist er niet beter op dan het zoo mogelijk daar
heen te sturen , dat de biechteling van Girard door de rechtbank, al

ware het ook op de meest partijdige en onwettige wijze , als een leuge
nares en‘ lasteraarster veroordeeld werd. Dit was de hoop en werd nu
het streven der Jesuiten, vooral van pater Girard, wiens liefde, nu zijn

leven op het spel stond, eensklaps als weggeblazen was, en van pater
Sabathire, die in het proces de hoofdrol vervulde. Daar ze niet alleen
den oﬂìciaal van den bisschop, (d. w. 1.. diens vicaris in wereldlijke aan
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gelegenheden), maar ook het te 'l‘oulon gevestigde gerechtshof voor
geestelijke zaken geheel ophunne zijde hadden, zoo twijfelden ze niet of
ze zouden zonder moeite zulk een vonnis kunnen uitlokken.
Nadat ze nu met hun aanhangers de noodige afspraken gemaakt
hadden, kwamen ze eensklaps tot den bisschop met de verklaring, dat
ze met het stilzwijgen door hem gelast, volstrekt geen vrede konden
hebben. Tevens leverden ze bij den bisschoppelijken oﬂicíaal een goed
esteld verzoekschrift in, waarin ze op een nauwkeurig onderzoek aan
rongen. »Een van beiden", zeiden ze, »of pater Girard heeft den
gruwel, waarvan men hem beticht, bedreven, en dan behoort hij op

het strengst gestraft te worden, — of hij heeft hem niet bedreven, en
dan moet zijn aanklaagster hebben wat zulk een lasteraarster toekomt.”
Alzoo gedwon en gelastte de bisschop zijn ofﬁciaal om zijn plichtte doen,
en deze open e nu terstond het proces met een verhoor van Catharina ,
van haar broeder, den Dominicaan , en van haar tegenwoordigen biecht
vader, den prior der Carmeliten. Hierbij echter ging hij zeer partijdig
te werk. Onderscheidene hunner uitspraken nam hij , zooals later bewezen
werd, of in het geheel niet, of wat nog erger‘was, geheel verdraaid in
het proces-verbaal op, terwijl ook Catharina, door schaamte verhinderd,
niet zelden verwarde en tegenstrijdige antwoorden gaf.

In den beginne dus het de zaak zich voor Girard zeer gunstig aanzien,
en zoo duurde het ook nog eenigen tijd. Na het eerste verhoor namelijk
door den ofﬁciaal, kwam zij, voor het reeds genoemde gerechtshof. Dit
onderzocht in de eerste plaats, gemeenschappelijk met den oﬂiciaal, de
zoogenaamde species facti , of de bewijsstukken die tegen Girard konden
worden bijgebracht. Deze bestonden echter met alles en alles slechts
uit vijf brieven van Girard, waarvan drie aan de abdis te Ollioules en
twee aan Catharina zelve; de andere toch, gelijk wij weten, waren door
hem uit den we geruimd. Vervolgens ging men over tot het getuigen
verhoor, en ook hierdoor kwam evenmin iets aan het licht dat geacht
kon worden bezwarend te zijn voor den pater. Daar toch de rechters
met de Jesuiten, zooals men zegt , onder één deken lagen, zoo nam men
de uitspraken tegen Girard zeer licht op , zoo men ze niet opzettelijk
verdraaide of verzuchtte; zeer lang echter en met kennelijke voorliefde
vertoefde men bij de mededeelingen van hen , die door de Jesuiten omge
kocht, zich ten gunste van Girard uitlieten, en met bijzondere zorgvuldigheid
vooral hield men aanteekening van de uitspraken der vroegere biech
telingen van den rector, die zijn rein en godzalig leven natuurlijk niet
genoeg te roemen wisten. Ja, de rechtbank ontzag zich zelfs niet het
recht openlijk te schenden , en om de maat der knoeierj geheel vol te
meten , kwamen de rechters’iederen avond in het seminarie der Jesuiten

bijeen om met de paters Girard en Sabathire alles af te spreken , wat
men den volgenden dag zou opdisschen.
_
Eindelijk ging men zelfs zoo ver dat men de ongelukkige Catha
rina zelve overbracht naar het klooster van St. Ursule te 'l‘oulon ,
waarover de Jesuiten het toezicht hadden , en ten einde haar week te maken ,

overlaadde men haar daar met kwellingen van allerlei aard. Men sloot haar
op in een kamer waarin kort te voren een krankzinnige was gestorven, waar
de atmospheer door stank en vuil verpest was, en waar een bundel smerig
stroo haar bed uitmaakte. Ja , opdat er niets aan ontbreken zou, traden de
nonnen als getuigen tegen haar op, en zwoeren, dat ze nog nooit iets anders
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gedaan had dan liegen en lasteren, en dat zij zonder eenigen twijfel door de
vijanden der Jesuiten was omgekocht om dezen te betichten van de mis
' daden , waartoe zij alleen in hars onbeschaamdheid in staat was geweest.
Men zou haar zelfs’ van tooverij kunnen beschuldigen, daarzedoor allerlei
kunstmiddelen den schijn van heiligheid had trachten te verwerven en
met het oog daarop haar lichaam met litteekens had bedekt!
Met dat al liep het proces toch niet zoo spoedig ten einde als de Je
suiten zich voorgesteld hadden; het baarde integendeel zulk een geweldig
opzien door geheel Frankrjk, dat de koning, op voordracht van den
Staatsraad, het gestrengste onderzoek beval en dit aan het hoog ge
rechtshof van Aix opdroeg.
Nu kreeg dus de zaak een geheel andere wending en geheel de
beschaafde wereld zag in gespannen verwachting den uitslag tegemoet.
De Jesuiten echter , ziende dat die uitsla voor hen een levensvraag ge
worden was, zetten het geheele genootsc ap aan het werk om door zijn
invloed een gunstige uitkomst te erlangen. Ze spaarden daarbij zoo
weinig het geld , dat ze, alleen om de rechters en de etuigen om te
koopen, meer dan een millioen francs besteedden.
at verstand en
loosheid en gemeenheid maar bedenken konden, werd bedacht, en er

werden honderden van valsche eeden afgelegd. (1‘) Pater Girard legde ‚
zooals het heette , alle brieven voor die hij vroeger aan Catharina geschreven
had; maar het waren niet de echte brieven; zij waren nu pas geschreven
en ademden niets dan een zeer natuurlijke bezorgdheid voor zijn biechte
ling. Er traden getuigen op , die den prior der Carmeliten en pater
Cadíère , den Dominicaan , beschuldigden een complot te hebben gesmeed
tegen pater Girard, en overeen te zijn gekomen om niet alleen hem,
maar de geheele orde van Jesus door de verzinselen van Catharina
Cadière te schande te maken. Men bewerkte de nonnen van Ollioules
om alles terug te trekken wat zij vroeger ten nadeele van pater Girard
hadden gezegd, en nu juist omgekeerd Catharina als een ondeugend
schepsel voor te stellen , die haar best gedaan had om den eerwaardigen
man’ te verleiden. Men martelde inzonderheid Catharina zelve, zoowel
lichamelijk als zedelijk, op een meer dan barbaarsche wijze, en ontzegde

haar, de verlatene en diep ongelukkige, allen eestelijken troost, totdat
zij een verklaring zou hebben onderteekend, dat haar geheele beschul
diging van ’Girard niets dan leugen en laster behelsde. Men onthekste
haar zelfs met groote plechtigheid in tegenwoordigheid van een groot
aantal geestelijke en andere personen, en bracht haar door dat schouw-

spel van duiveluitbanning in zulk een spanning, dat ze in een ﬂauwle
viel die onderscheidene uren aanhield.
Eindelijk nam men haar drie dagen achtereen, 25,26 en 27 Febru
ari 1731, van ’s morgens tot ’s avonds, in het verhoor. Door allerlei
strikvragen, en vooral ook door middel van het opeenstapelen van schijn
bare bewijzen tegen haar, trachtte men haar zoo in de war te brengen,
dat men haar of tot herroeping dwingen of als een onnoozele kon
ten toon stellen. Den eersten dag week ze van hare vroegere uitspraken
(1) Wie belang stelt in de bijzonderheden van het proces, en vooral in het net
van leugens door de Jesuiten geweven, die leze het eerste deel van het werk getiteld:
Prozeu zwischen de‘m Pater Girard , S. 1.. Rccîoris dcs Seminarii de la Marine :u

Toulon, umi der Jungfvr Cadière. C‘öln 1732.."

De nieuwe vinding.

221

niet af; ze herhaalde in duidelijke en ondubbelzinnige bewoordingen al
de schandelijke dingen welke pater Girard met haar gedaan had. Even
zoo deed ze den volgenden dag zonder zich ook in het minst van haar
stuk te laten ‘brengen. Den derden dag echter kreeg ze van hars op
passter, een dochter der vroeger reeds meermalen genoemde weduwe
Guiol, bij haar ontbijt een verdoovend middel, dat zoo sterk werkte
dat ze in den eersten tijd haar eigen moeder zelfs niet kende. Daarom
wendde zich deze dan ook terstond tot het gerechtshof met een smeek
schrift, dat men hiernaar een onderzoek zou instellen. Er werd echter
op dat verzoek geen acht geslagen; men ging terstond met het verhoor
voort, zoodra het arme kind haar bewustzijn weer even terug gekregen
had. Het gevolg was dat zij, wier geest toch reeds neêrgedrukt was
door de eindelooze mishandelingen, bedreigingen, verwijtingen en bang
makerijen waaraan ze was blootgesteld , en die nu nog meer in de war was
geraakt door het genoemde medicament, — dat zij, zeg ik, na lang en

heftig dringen niet slechts alles, wat ze tot nog toe omtrent Girard gezegd
had, herriep, maar dat ze ook op de vraag, wie haar bewogen had
zulk een samenstel van leugens te bedenken, ten antwoord gaf dat
pater Nicolas, de prior der barmeliten, de oorzaak was van het geheele

schandaal, en dat hij alleen haar had overgehaald om haar vroegeren
biechtvader van de bekende misdaden te beschuldigen en die beschul
diging voor de rechtbank vol te houden. Welk een gejuich ging er

op onder de Jesuiten, toen deze bekentenis haar over de lippen kwam!
Eindelijk dan toch — eindelijk had men datgene bereikt, waar men sedert
maanden met zoo ontzaggelijk veel moeite en met opoffering van ont
zaggelijk veel geld naar gestreefd had: de onschuld van Girard kon nu
aan de geheele wereld triomfantelijk worden verkondigd, en de eer van
het gezelschap van Jesus was gered!
Zoo voorspoedig ging het echter niet. Wel beval het gerechtshof
dat Catharina onmiddellijk zou worden overgebracht naar het klooster
de la Visitation te Aix, waar ze in strenge afzondering zou worden ge
houden, totdat het gerechtshof zijn vonnis had uitgesproken; ook kon
men vooruit wel zien dat dit vonnis buitengemeen hard zou uitvallen

zoowel voor de misdadigster zelve als voor haar medeschuldige,den prior
der Carmeliten; maar jammer slechts was het, dat Catharina, zoodra ze

haar bewustzijn herkregen had, haar laatste getuigenis een valsch ge
tuigenis noemde, dat haar met geweld was afgeperst, en dat ieder ver
stsndig mensch aan deze verklaring geloof schonk!

Want al ontkende pater Girard natuurlijk met de meest mogelijke
onbeschaamdheid, dat hij zich ooit aan een ongeoorloofden omgang
met Catharina zou hebben schuldig gemaakt en dus veel minder aan
de nog ergere dingen die hem worden ten laste gelegd, hij moest toch
wel

iets

van

de

aantijgingen

van Catharina toegeven, aangezien

enkele getuigen standvastig bleven bij hetgeenzij eenmaal hadden gezegd,
en ook dat weinige wierp reeds een zeer zonderling licht op hem. Zoo
erkende hij bijv. dat zijn biechteling geruimen tijd aan aanvallen van
hysterie geleden had, die haar soms uren lang van het bewustzijn be
roofden, en dat hij dan al dien tijd zich met haar placht op te sluiten.
Hij erkende ook dat
bare litteekens, vooral die onder de borsten,
nadat zij zich op zijn bevel ontbloot had, had betast en gekust, alsook
dat hij haar de spaansche discipline had toegediend. Hij erkende einde
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lijk dat hij, toen zij hem een zekere mededeeling had gedaan, haar
onderscheidene malen een roodachtig poeder in een glas water had inge
geven, tengevolge waarvan zij veel bloed verloren had, dat door hem
aan een nauwkeuri onderzoek was onderworpen geworden. Dat alles
erkende hij, omdat ij de ontkenning er van tegenover de moeder en de
meid, die hem aan al de bijzonderheden herinnerden, niet kon volhou
den, en omdat zijn verstand hem zeide dat hij, door al te stijfhoofdig
te zijn, slechts argwaan kon opwekken; hij erkende het om het recht
te hebben zooals men zegt de uitlegger zijner eigene woorden te zijn, en

om later aan dit zijn doen en drijven een uitlegging te geven die zoo
onschuldig mogelijk was. Maar, hij mocht zeggen wat hij wilde, lag '
niet in die bekentenissen ook de verdere erkenning opgesloten, dat de
betrekking waarin hij tot zijn biechteling had gestaan, van een geheel bijzon
deren aard was? Ja — dat die betrekking met alle mogelijke begrippen
van zedelijkheid in strijd was, daar toch geen man ter wereld zich
tegenover een meisje zulke vrijheden kan veroorlooven, zonder ook het
recht te hebben van nog verder te gaan? Vrijheden inderdaad , die een eer
bare vrouw aan haar eigen man niet zou veroorloven, en die menige lichte
kooi, waarin nog niet alle eergevoel was uitgedoofd, met afschuw zouden
vervullen‘.
Zoo was het dan geen wonder, dat onder de leeken bijna niemand
pater Girard voor onschuldig hield, en juist daarom schonk men aan
Catharina algemeen geloof, toen zij onder eede hare in het derde ver
hoor afgelegde herroeping vernietigde en verzekerde, dat alleen hare
eerste verklaring de zuivere waarheid behelsde. Wat meer zegt — toen
Catharina op aanraden van haar advocaat zich bij den Staatsraad be
klaagde over de handelwijze der geestelijke rechters en om restitutie ver
zocht, dat wil zeggen om het laatste verhoor als niet geschied te be

schouwen en met de behandeling der zaak voort te gaan daar waar het
voorlaatste verhoor was geëindigd , werd dat verzoek haar terstond toe

gestaan en het parlement van AiX aangewezen om de zaak in laatster
instantie te beslissen.
Het proces ving dus op nieuw aan en no aals spanden de Jesuiten
al hun krachten in, om ook die nieuwe recîiibrs gunstig voor zich te
stemmen. Andermaal moesten vrienden en vriendinnen de leden van het
arlement bewerken; andermaal speelden de bedreigingen met eeuwige
hellestraf een gewichtige rol; andermaal werd het goud in zoo groote
massa's uitgegeven, dat het reeds verdwenen millioen nog door een tweede
werd achtervolgd. Ook gelukte het den zonen van Loyola werkelijk om
niet weinigen er rechters voor zich te winnen, terwijl ze gelukkig e
noeg waren om den beroemden advocaat Thorame over te halen , dat ij
de verdediging van Girard zou op zich nemen. Ook mochten zij den
procureur-generaal, den eersten advocaat der regeering, onvoorwaar
delijk voor een der bannen houden, en ook de president van het hof
had zich in stilte met lijf en ziel aan hen verkocht.

Konden zij dan

niet met volkomen vertrouwen den uitslag van het proces afwachten,
te meer daar Catharina noch over vele vrienden, noch over veel geld

te beschikken had ?
Eén ding echter hadden de zonen van Loyola vergeten — de
liefde tot rechtvaardigheid, die nooit uitsterft onder de menschen. Die
liefde was het, die niet slechts aan Catharina een advocaat bezorgde als
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de beroemde Chaudon was, die Thorame zoo al niet in spitsvondigheid en
list , dan toch in kennis en scherpzinnigheid overtrof, — maar die ook
belette , dat al de rechters of ook maar de meerderheid daarvan zich

door het geld van de partij van Girard lieten verblinden.
Ik wil echter den lezer niet langer vermoeien met de bijzonderhe

den van dit in meer dan één opzicht merkwaardig geding, en spoed mij
dus tot het einde.
Den llden September 1731 sprak de advocaat van Girard, 'l‘horame,
den eisch uit: adat Catharina zou worden veroordeeld, voor
eerst om boete te doen voor de deur der kerk te St. Salva
dor en daarna om gehangen en geworgd te worden."
Deze eisch echter werd terstond door de_ roote meerderheid van het

gerechtshof, dat uit vier en twintig, of met

en president mede uit vijf

en twintig, leden bestond, onvoorwaardelijk verworpen.
De tegenovergestelde eisch van Chaudon luidde: vom pater Gi
rard, wegens volkomen bewezen geestelijke bloedschande
en vruchtaidrijving, alsmede wegens schending zijner
priesterlijke waardigheid door dikwijls herhaalde vergrij
pen tegen de zedelijkheid, ter dood te veroordeelen.”
Deze eisch werd door niet minder dan twaalf rechters t o e g e s t a a n
zoodat er maar één enkele stem aan ontbrak om hem in een vonnis van
het erechtshof te doen veranderen.
%)e andere twaalf rechters spraken zich uit ten gunste van een der
den eisch, die het midden hield tusschen de beide voorgaande, en die
aldus luidde: »dat pater Girard, op grond zijner zwakke geestvermo
ens , die hem tot de speelpop zijner biechtelingen maakten, van de
Ëem ten laste gelegde misdaden en vergrijpen zou worden vrijge
sproken, maar dat hij naar de geestelijke rechtbank zou worden ver
wezen; vervolgens. dat Catharina Cadière insgelijks zou worden
losgelaten en overgegeven aan hare moeder , onder voorwaarde alleen
dat zij de kosten zou dragen door het crimineel gerechtshof van Toulon
wegens dit geding gemaakt, doch zonder eenigen interest en zonder
verdere schadevergoeding; ten derde dat de prior der Carmeliten, Ni
colas de St. Joseph, en de broeder van Catharina Cadière,

die van samenzwering en van het indienen eener valsche aanklacht tegen
Girard waren beschuldigd, evenzeer zouden worden vrijgesproken
en uit de gevangenis ontslagen; eindelijk, dat de schriftelijke verkla
ringen door de partijen ingediend , in zooverre zij nadeelig waren
voor de kerk, zouden vernietigd en door den oppergerechtsdienaar
verscheurd worden.”
’
De tweede en derde eisch dus verkregen elk een gelijk aantal stem
men, en de uitslag hing alleen af van de beslissende stem van den pre
sident. Deze echter als zijnde een vriend der Jesuiten, stemde natuurlijk
voor den derden eisch, en alzoowerd deze bemiddelingseisch, die
alle artijen zonder straf ontsloeg, tot vonnis verheven.
el is waar meenden eenigen der rechters, die bijzonder voor de
orde van Jesus ijverden , na aﬂoop van het proces , dat het niet ongepast
zou zijn om aan Catharina ten minste een kleine tuchtiging toetedienen,
opdat zij zich niet zou kunnen beroemen , er geheel en al ongestraft te
zijn afgekomen; maar de overige leden van het parlement waren hiertoe

volstrekt niet te bewegen.

»Wat?” riep een hunner toornig uit, »wij
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hebben zooëven een man vrijgesproken , die misschien een der grootste
misdadigers van de wereld is, en wij zouden aan dat meisje ook maar
de geringste straf opleggen? Eer moge dit paleis in vlammen opgaan
en wij onder de puinhoopen begraven worden!” Deze krachtige woorden
maakten indruk , en Catharina Cadière werd in vrijheid gesteld.
Alzoo eindigde het proces Girard-Cadière, dat zoo ontzaggelijk veel op
zien in geheel Europa baarde. Het leidde, wanneer men aan den woor
delijken inhoud van het vonnis hangen blijft, tot geen resultaat, en
toch —‘ welk een schitterend resultaat lag er niet in opgesloten! Of
hoe? Had niet de orde van Jesus Catharina als een gemeene bedriegster
en haar broeder benevens den prior der Carmeliten als valsche beschul
digers en samenzweerders aangeklaagd, en waarom werden zij dan nu
niet gestraft ? Of is het soms een kleinigheid iemand vrouwenschennis
en vruchtafdrijving toe te dichten, en dat nog wel een priester, een
rector der Jesuiten? Ware pater Girard onschuldig geweest, Catharina
zou den dood gewis niet ontkomen zijn, en de Jesuiten hebben het dus
met al hun anders zoo oppermachtigen invloed, met al hun geldverspil
ling, niet verder weten te brengen dan daarheen, dat hun medelid niet
ter doodisveroordeeld. Dat hij dien echter verdiend had, daar
aan twijfelde in de beschaafde wereld niemand die ge
z‚ond verstand bezat, en men moest dan ook te Aix, na de
bekendmaking van het vonnis, het garnizoen versterken,
om hem van het paleis van justit:ie veilig en heelshuids
door de woedende menigte heen te brengen.
Ja, wat meer zegt, de aartsbisschop van Aíx, — ofschoon anders

kraaien elkander de oogen niet plegen uit te pikken, —— trad openlijk
over tot de zijde van hen, die hem een misdadiger noemden, en ver
bood hem niet slechts den kansel te beklimmen, waarop hij zijn triomf
wilde vieren, maar verbande hem ook uit de stad Aix en uit geheel
zijn diocese. Ook in Toulon mocht Girard niet terugkomen, omdat
men vreesde, dat het daar tot een oproer komen zon, en hij koos dus
Lyon tot zijn residentie. Doch ook hier bleef hij niet lang, want reeds
na verloop van een jaar moest hij de wereld voor altoos vaarwel zeggen,
en het volk hield den spoedigen dood van dien sterken en gezonden
man voor niets anders dan een Godsgericht. Wat hielp het dus de
Jesuiten, of zij hem later in alle mogelijke geschriften voor een ver
volgden heilige poogden uit te geven? Geen mensch schonk hun ge
loof, maar wel kwamen duizenden en nog eens duizenden tot het‘‘be
sluit, dat een genootschap, hetwelk een afschuwelijken booswicht van
de ergste soort niet als een schurftig schaap uit zijn midden verwijdert,
en hem zelfs in bescherming neemt en tot den hemel toe verheft —
dat, zeg ik, zulk een genootschap niet meer waard is dan die boos

wicht zelf.

Ten slotte nog een paar woorden over het verdere lot van Catharina Cadière.

Ze werd, toen zij de gerechtszaal verliet, met gejuich be

groet en iedereen haastte zich haar den diepsten eerbied te betuigen.
Ja, men vierde haar als een heldin, en er kwamen een menigte ge
dichten in het licht, waarin hare standvastigheid en vooral hare schoon
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heid (1) op hoogen toon werden verheerlijkt. Van de andere zijde ech
ter zweeg ook de laster niet, en vooral deden oude vrijsters, die een
Jesuiet tot biechtvader hadden, haar best om haar op alle manieren te be

nadeelen. Op die wijze werd een langer verblijf te Aix haar onmogelijk
gemaakt, en ook te Toulon kon zij het op den duur niet uithouden.
Ëare moeder verkocht daarom zoo spoedig mogelijk al haar have, en op
een goeden morgen waren beiden, moeder en dochter, spoorloos verdwe-

nen. De zonen van Loyola gaven zich alle mogelijke moeite om haar
verblijf te ontdekken, en menigeen van wien men vermoeden kon dat
hij in het geheim was ingewijd, werd zelfs onder een of ander voor
wendsel in de gevangenis geworpen, in de hoop dat hij zou opbiechten.
Of het hun gelukte, daarover zwijgt de geschiedenis, want de wereld
vernam nooit weer eenig zeker bericht omtrent de arme ongelukkige.
Velen beweerden dat zij onder een anderen naam naar een ander land
gegaan of zelfs wel de zee overgestoken was. Anderen wilden weten ,
dat zij zich, vermoeid van het leven in de wereld, in een klooster be
graven had, en dat haar ‘moeder haar geheele vermogen aan dat kloos
ter had vermaakt. De meesten echter hielden vol dat de Jesuiten haar
verblijf opgespoord en haar heimelijk met vergif uit den weg geruimd
hebben.
(1) Zij was een brunette met zeer zachte en bevallige gelaatstrekken, van gemid
delde grootte en buiten ewoon regelmatigen lichaamsbouw. Vooral muntte zij uit door
een in erdaad wonderli; e harmonie van haar gansche wezen, alsmede door haar fris
sche kleur en ronde vormen. Doch het meest van al prezen de ti'dgenooteu haar don
kere , vurige en toch ook mijmerende en zachte oogen, waarme e haar blanke huid
en haar glinsterend zwarte haren een prachtig geheel uitmaakten. In één woord,alle
mannen waren ‘het met elkander eens, dat men niet licht in een enkel vrouwelijk
wezen zoovele bskoorlijkheden vereenigd vond als in Catharina Cadière, het slacht
oﬂ‘er van de booze lusten van den Jesuiet —Girard.
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DE GELOF'I‘E DER ARMOE‘DE.

Motto: Die Schwarzröck sind die Hirten der Erde,
Die Bürger des Erdkreises sind die Heerde;

Die Weid' ist ihr liegendes Gut,
Die Woll‘ ihr Reichthum und Blut.
Wer aber bestimmt die Plätze zum Weiden?
Das ist in Rom der schwarz‘ General,
Der da herrscht über Pabst und Könige zumal.
Er scheeret die Wolle, das Schaaf musz es leiden,
Und musz noch danken demüthiglich,

Dasz er mit der Wolle begnüget sich;
Denn wenn er auch noch das Fell wollt’ nehmen,
Wer könnt's ihm wehren?.....

Uit het Drama.‘ ‚Der Weinberg des Naboth."
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EERSTE HOOFDSTUK.

De biechtstoel als sleutel tot de geldkist gebezigd.

De verregaande ontucht, waaraan de zonen van Loyola zich over
lgaven , was, gelijk ik aantoonde, de eerste groote nagel aan de doodkist
unner orde; een tweede, nog grooter en van nog meer gewicht, was
hun zucht om rijkdommen te vergaderen, en hun gewetenloosheid in
het kiezen der middelen om dat doel te bereiken.
Wij weten uit het eerste boek van dit werk, hoe groote waarde de
stichter van het gezelschap van Jesus hechtte aan christelijken ootmoed,
armoede en zelfverloochenende liefde. In hem zelven waren die deugden
in haren hoogsten graad als verpersoonlijkt, en met onwrikbare gestreng
heid stond
er op, dat zijn jongeren in dat opzicht zijn etrouwe
volgers zouden zijn. Te gelijker tijd echter, zooals wij zagen, ende hij
aan zijn orde het recht toe om zich, tot het oprichten, verrjken
en onderhouden van collegiën, seminariën , opvoedingshuizen en andere
dergelijke gestichten, van zooveel geld en goed meester te maken als ze
maar kon. Hij legde op de toepassing van dit recht vooral niet
minder gewicht dan op het pronken met armoede, ontbering en naakt
heid.

Die twee regels nu, een rijke orde en arme leden , werden ook

na den dood van den stichter met waarlijk ijzeren volhardi
gehand
haafd. Ieder Jesuiet toch nam, wanneer hij zich in het geze sc ap liet
opnemen, de dubbele verplichting op zich , vooreerst om voor de orde
zooveel geld te verdienen als maar mogelijk was , ten andere om al wat
hij verdiend had of zelf bezat af te staan aan de orde, van zijn recht
om zelf zijn vermogen te bebeeren geen gebruik te maken en in de
grootste armoede te leven. Een moeielijke taak voor een mensch , ja
ijna onmogelijk te volbrengen; zij werd dan ook in werkelijkheid nooit
volbracht, men nam er alleen den schijn van aan, ten einde de men
schen des te beter te kunnen foppen.
Maar hoe? moesten dan de meer ingewijden er niet al zeer spoedig
achter komen, dat men het zich in de professen-huizen, in de colle
giën en de overige gestichten der orde, met betrekking tot eten,
rinken, en wat dies meer zij, waarlijk aan niets ontbreken liet?
ja dat er in menig opzicht een overvloed heerschte, zooals men die

slechts in de voornaamste huizen aantrof — een overvloed , die zoo
alle perken te buiten ing , dat men daaraan juist de grove uit
s attin en moet toeschrijven, die ik in het vorige boek schilderde?
Jî , ze er werd dat alles van lieverlede bekend; maar slechts in de

kringen der meer in ewijden. Het groote publiek liet zich zeer lan
gen tijd beet nemen oor den schijn van behoeftigheid, dien men in het

4

IV.

De belangeloosheid der Jesuiten.

openbaar aannam. Vreemden, die een inrichting der Jesuiten bezochten,
zagen daar dan ook niets dan eenvoudig gemeubileerde kamers, waar
mede al het overige in overeenstemming was.
‚Nog veel erger echter was het gebruik, dat men van al de rijk
dommen maakte, welke de orde als zoodanig bijeenvergaderde. Hield
men zich inderdaad aan het voorschrift in de statuten der orde ver
vat, om ze eenig en alleen te besteden voor de inrichtingen van
onderwijs? Maar waaruit betaalde men dan de vele spionnen, die men
aan de in liederlijkheid verzonken hoven, groote zoowel als kleine, onder

hield ? Hoe kocht men de vaak zoo dure aanstellingen tot biechtvader
van deze of gene hooge personnage, en waarmede kocht men al die
ministers en andere invloedrjke personen om? Hoeveel kostten wel de
vele verbintenissen en huwelijken, die de orde van Jesus in haar be
lang onder de grooten dezer aarde tot stand bracht, en hoeveel de
maitressen en soortgelijke wezens? Immers, de groote hoop kon men
aan het lijntje houden door vertooningen van dweperij , huichelarij en
bij eloof. Maar tot het bewerken der hoogere standen waren heel
an ere werktuigen noodig, en het koopen en vlot houden dier werk
tuigen kostte geld, veel geld zelfs.
Uit dit weinige kan men genoeg opmaken waarom, in weerwil
van al dat pronken der afzonderlijke leden met armoede en eenvoud ‚
het gezelschap van Jesus er vooral op uit moest zijn om zich schatten
te verwerven. Dit gelukte dan ook zoo uitstekend, dat de universiteit
van Parjs, reeds in het jaar 1626, zich over dien ontzettenden rijk
dom beklaagde. »Hunne collegiën” — zoo luidt het in haar bezwaar
schrift — »zijn in het bezit van de beste omlig ende beneﬁciën, land
goederen en heerlijkheden in het eheele koninkrijk, en hun inkomsten
zijn zoo groot, dat zij ze met al un slimheid niet meer aan de oogen
van het publiek onttrekken kunnen. Men kan dan ook hunne huizen
geen huizen meer heeten; in pracht en grootschheid van aanleg gelijken
ze veelmeer op de paleizen en residentiën der koningen en prinsen van
den bloede.” Zoo was het in Frankrjk , zoo was het ook in alle overige
landen waar de orde van Jesus zich genesteld had. En nu begon men
verder te vragen, hoe en door welke middelen die rijkdommen
waren verkre en.
De Jesuiten eweerden natuurlijk, dat ze daartoe altoos rechte wegen
insloegen en dat het alles eerlijk in zijn werk was egaan. De geloovigen
aven hun , zoo zeiden ze, vrjwillig en uit eigen Ëeweging geschenken.
En het valt ook niet te ontkennen, op die wijze kwam er menig
aardig stuk geld en goed in hun zak terecht. Ook zagen wij reeds in
het eerste boek, dat de pausen, bijna zonder uitzondering, hun uitermate
gunstig waren. Zij bezorgden hun niet alleen een meni
van inkom
sten, die ter beschikking stonden van de Roomsche

rie, maar zij

wekten ook door opzettelijk uitgevaardigde bullen de geloovigen tot
milddadigheid jegens de orde op , terwijl zij omgekeerd de heftigste vervloekingen naar het hoofd slingerden van ieder , die de belangen der
orde tegenwerkte.
Verder is het een bewezen feit dat alleen het lezen van ziehnis
sen -— om van de rozenkransen niet te spreken — een zeer aanzienlijke
som aan de zonen van Loyola opbracht. Immers zij lazen er in hun
bloeitijd jaarlijks gemiddeld een half millioen, en, let wel! dat half millioen
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lazen ze alleen voor zulke dooden, die zich door bijzondere weldadigheid
jegens de orde hadden onderscheiden. Maar — in weerwil van dat alles

moest het toch eenige verwondering baren , dat de Jesuiten langs dien
weg in het bezit hadden kunnen komen van zulke ontzettende rijkdommen
als zij werkelijk bezaten. Menschen die gewoon waren na te denken ,
kwamen dan ook al heel vroeg tot het vermoeden, dat de zonen van
Loyola zich van nog geheel andere middelen bedienden om hun doel
te bereiken. Het viel hun zelfs niet moeielijk bewijzen voor dat vermoe
den te vinden , wanneer zij maar wat nauwkeuriger letten op de houding
der Jesuiten, die bij voorname personen en bij vorsten den post van
biechtvader bekleedden. Deze raadslieden toch waren door het voor
schrift van hun generaal be aaldelijk verplicht om hun biechtkinderen
tot voortdurende welwillend eid jegens de orde op te wekken. En de uit
komsten bewezen, dat zij die verplichting steeds getrouw nakwamen.
Meer dan een oppervlakkig overzicht van de geschiedenis van Beie
ren en Oostenrijk, of van Spanje en Portugal zou niet noodi zijn om
tal van voorbeelden te vinden. Men kan ze als het ware met e handen
grjpen; en zoo was het in alle andere landen en landjes, waarde zonen
van Loyola op een goeden voet met het hof stonden. In één woord,
het was weldra voor geen verstandig man een verborgenheid meer, dat
de ‚Jesuiten op het besturen der zielen en ewetens van alle rijke en
voorname lieden als een soort van monopo ie aanspraak maakten, en
dat het aan hunne volhardende pogingen gelukte, de overige monniken
en leden van geestelijke orden zoo ge eel te verdringen, dat voor dezen

ten laatste alleen de armen en genngen overschoten. Met welk doel?
Alleen omdat er van de rjken en voornamen veel te halen viel en van
de armen en geringen geen duit!
Doch dit zijn maar algemeenheden. Bepaalde onderzoekingen leid
den tot nog heel andere ontdekkingen, tot ontdekkingen, die bewezen,
dat de zonen van Loyola van den biechtstoel een gebruik maakten, dat
verre van eerlijk te noemen is.
Zoo kwam men bij hunne verjaging uit Venetië (zie het tweede
boek) door onderschepte brieven tot de wetenschap, dat ze zich van den
biechtstoel bedienden, om de geheimen der familiën en vooral den staat
van het vermogen van particuliere personen uit te vorschen, en dat zij
om de zes weken daarvan een nauwkeurig verslag opzonden aan hun
generaal te Rome. — Zoo vond men bij het onderzoeken van het Jesuiten
collegie te Roermond een brief van den generaal Ricci, waarin de be
stuurders werden onderricht aangaande de beste wijze om jonge en rijke
weduwen van een tweede huwelijk afte houden. Daarin kwam o. a. dit voorschrift voor, dat men aan zulke weduwen die wat zinnelijk van aard
waren, jonge, schoone en forsche paters, maar die wisten te zwijgen,
tot biechtvaders geven zou, opdat dezen haar hunne diensten zouden aan
bieden pour les convoitises de la chair. (1) Want dat was geen
zonde, wanneer maar het gevolg was dat die dames hare goederen aan
de orde vermaakten. —Zoo wekten zij bij onderscheidenen hunner biecht-

kinderen de hoop op van na hun dood te zullen worden zalig ge
(l) Letterlijk heet het: Si alles (nl. les veuves jeuncs al î‘ichcr) se trourent dans
le cas: »Meli.us est nubere quam uri" (I Cor. VII. 9), alors un père jcune, p1‘udcnt
_et discret doit leur oﬂ'riv ses serviccs pour les convoitises de la chair.
—

/
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sproken, wanneer
hun goederen eheel aan het beheer der Jesuiten overgaven.
erkelijk liet zich ijv. de rjke Marie de la Coque ,
op aandrang van pater la Colombière, edurende de jaren 1674—1690

den eersten Vrijdag van iedere maan

»ter eere van het heilige hart

van Maria” een ader openen, zoodat zij eindelijk, na hare goederen aan
het gezelschap van Jesus vermaakt te hebben, in het jaar 1690 aan
bloedverlies stierf. — Zoo beangstigden velen hunner hun schaapjes op
een inderdaad barbaarsche wijze met de eeuwige hellestraf en gaven

hun niet eer absolutie, alvorens zij een bepaalde som hadden ingepalmd.
De bekende Jesuiet Salmeron liet zich tot duizend gouddaalders toe be
talen. — Zoo plaagden de beide paters Alegambi en Ortitz gravinM da
lena Ulloja, de weduwe van den opperhofmeester van Karel V, zoo ang
met den duivel, totdat zij hun 16000 dukaten ter hand stelde om den
duivel te bannen Op dezelfde wijze ging pater (‘anisius te werk met
de beide gravinnen Ursula en Sibilla von Fugger. — ‘Zoo gaven twee an
dere Jesuiten aan een zeer rijk man, die maar half bij zijn verstand
was en die zekerheid verlangde omtrent het lot dat hem iernamaals
zou te beurt vallen, het volgende paspoort voor de eeuwigheid: »Wi_j
ondergeteekenden betuigen en beloven, als priesters en ware geloovi en
namens ons gezelschîìp, ’t welk daartoe behoorlijk gemachtigd is, dat et
den heer Hippolyte räm, licentiaat in de rechten, onder zijn bijzon
dere bescherming neemt, om hem tegen al de machten der hel, in ge
val die iets tegen zijn eer, zijn persoon en zijn ziel mochten onder
nemen, te verdedigen, wat wij te dien einde bezweren, terwijl wij in
dit geval het gezag van onzen doorluchtigen stichter zullen inroepen,
opdat de genoemde Brä.m door hem aan het allerheiligste hoofd der
apostelen worde voorgesteld, zullende wij hierin met al die goede
trouw en eerlijkheid handelen, waartoe onze orde verplicht is. Ter
bevestiging van de waarheid hiervan hebben wij het voorzien van
het geheime ze el van ons gezelschap. Gegeven te Gent, den 29 Maart
1650. Frans Ëeclin, rector van het collegie; Peter de Bie, prior en
lid van het gezelschap van Jesus.” Wat echter niet te vergeten was:

»de kosten dezes” waren 200,000 gulden!

‘

Uit deze weinige voorbeelden reeds kan men zien , hoe de Jesuiten
het aanlegden, om zich een vette erfenis of een niet minder vette
schenking bij 't leven toe te eigenen. Ik zal er wel nauwelijks be
hoeven bij te voe en, dat zij het daarbij vooral op rijke weduwen
remunt hadden. . en weet toch hoeveel gemakkelijker het valt die te
bewerken dan gehuwde vrouwen van denzelfden leeftijd of leden
van het mannelijk geslacht.
De bestuurders kozen bovendien tot
bieehtvaders van weduwen altijd zulke leden der orde uit, die zoowel
door hunne lichamelijke als door hunne geestelijke hoedanigheden daar
voor het meest geschikt waren. Het moesten mannen zijn , die, zooals
zij zich uitdrukten, den besten leeftijd hadden bereikt, dat wil zeggen,
niet al te jong, om geen ergernis te verwekken, maar— vooral ook niet
al te oud; mannen van een vroolijk en levendig

estel, forsch en ﬂink

ebouwd , en inzonderheid met de gave der ta e bedeeld, om op het
art der dames indruk te maken. Zij moesten niet maar eenvoudig
biechtvaders zijn in den engeren zin van het woord, maar tevens huis
vrienden, aan wie de weduwen al haar kleine geheimen toevertrouw
den , die zij om raad vroegen ook in wereldlijke aangelegenheden, met
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wie zij zich gaarne over de nieuwtjes van den dag Ònderhielden , en van
wie zij vooronderstellen konden dat hun de lichamelijke belangen, de ‚
gezondheid en de vermaken hunner biechtkinderen , niet minder ter
harte gingen dan de geestelijke belangen en de gezondheid der ziel.
Zulke raadslieden hadden altijd veel succès bij de troostbehoevende
weduwen; ook weken zij, wanneer deze ziek werden, nooit van haar
bed, en zoo kon het niet missen , of bijna altijd werd er in hare testa

menten een clausule ingelascht in het voordeel der orde.
Maar al was het oog van de Jesuiten voornamelijk gericht op rijke
weduwen, zij verzuimden toch ook geenszins andere klanten. Vooral
waren
er op gesteld de zonen van rijke ouders in hunne orde op te
nemen. Deze novitii werden dan aan een scherp verhoor over den
leeftijd en het vermogen hunner ouders onderworpen; ook ondervroeg
men ben over hunne bloedverwanten en over de erfenissen die nog te
wachten waren. Alles, wat de rectors op die wijze te weten kwamen,
werd dan in een uitvoerig register opgeteekend, dat aangevuld werd
met berichten, die zij onder de hand van elders ontvingen’. Op die
manier was de orde steeds precies op de hoogte van de erfenissen die
te

dat

eenigertijd

aan hare

leden

zouden kunnen te beurt vallen, en

bij een sterfgeval wist te zorgen dat zij haar deel kreeg, —

nu, daaraan behoeft men volstrekt niet te twijfelen.

Ja, de heeren

paters spreidden hierbij een wilskracht en een taai geduld ten toon, die
inderdaad aanspraak zouden hebben op onze bewondering, wanneer niet
de schaamteloosheid, die zij daarbij tevens aan den dag legden, een ge
heel tegenovergesteld gevoel bij ons wakker riep. Ziehier een paar
voorbeelden.
Graaf Karel Zani, zoon van graaf Johannes Zani te Bologna in Italië,

liet zich in het jaar 1627 door de Jesuiten overhalen om lid van hun
gezelschap te worden. Alvorens zijn vader hem echter verlof gaf tot
dien stap, moest hij in tegenwoordigheid van een notaris en eenige go
tuigen een schriftelijke verklaring opstellen, dat hij, zoolang hij lid van
de Jesuiten-orde bleef, geen aanspraak maken zou noch voor zich zelven
noch voor het gezelschap van Jesus, op zijn vaderlijk erfdeel of op iets
wat hem van welke andere zijde ook mocht worden vermaakt of ge
schonken. Na den dood zijns vaders erfde dus zijn oudere broeder,
graaf Angelo Zani, de geheele grafelijke bezitting, en het scheen dus
at de zonen van Loyola geen bijzonder voordeel hadden van het op
nemen van Karel Zani in hun midden.
Maar nauwelijks had graaf Angelo, in het
1639, de erfenis
aanvaard of hij stierf tamelijk plotseling, naar men vermoedt niet
zonder dat de Jesuiten-geneesheer,

die hem behandelde, hierin een

handje geholpen had. En nu lieten de zonen van Ignatius de aan
gelegde mijn springen. Karel Zani moest onmiddellijk den Jesuitengeneraal Vitelleschi een request ter hand stellen om uit de orde ont
slagen te worden, opdat hij, teruggekeerd in den wereldlijken stand,
recht zou hebben de groote erfenis op te eischen. De generaal draalde
niet hem door den provinciaal Menochio de noodige papieren te doen
toekomen, maar liet hem eerst bij eede beloven, dat hij, zoodra de

quaestie der erfenis geregeld was, zich weder in de orde zou laten op

nemen. Men legde hem te dien einde een verklaring voor, die woordelijk overgezet aldus luidt: »Nademaal ik, Karel Zani, op mijn verzoek
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zal ontslagen worden als lid van het gezelschap van Jesus, zoo doe ik
hierbij, alvorens
mij Menochio
de verlangde
hoogwaardi
en pater
provinciaal
Stephanus
wordtacte
ter door
handden
gesteld,
vrijwli%lig
en in
zijne tegenwoordigheid een gelofte aan God, waardoor ik mij in mijn
geweten aan Zijne Goddelijke Majesteit op het allerstrengst verbind, om
na de ontvangst van mijn ontslag, en zoodra ik die zaken, waarom ik

dat ontslag gevraagd heb, behoorlijk zal hebben in orde gebracht, bij
hen, die alsdan aan het hoofd van het gezelschap staan zullen, op het
dringendst aanzoek te doen, mij wederom in de orde op te nemen, en

dat wel op dat tijdstip, dat de eerwaardige pater Vincentius Maria Bar
gellini, dien men mij voor de behartiging mijner zaken als mijn bege
leider in den wereldlijken stand me egeeft, voor het meest geschikte
zal houden. En alzoo wil ik gehouden zijn zijn verstandig bevel en
goeddunken, met terzijdestelling van alle bezwaren, stipt te volgen en
alles, wat door erfenis in mijn bezit komt, ter beschikking te stellen van
het collegie, om zoo met Gods hulp mijn gelofte na te komen." Na de
onderteekening dezer verklaring ontvin Karel Zani de benoodigde stuk
ken en legde onmiddellijk, den 27 îïov. 1639, het Jesuitenkleed af.
Nu viel het hem niet moeielijk, als naaste bloedverwant, weldra

in het bezit der erfenis te komen. Voor de geheele wereld stond hij
nu te boek als een rijk en onafhankelijk cavalier, en men drong van
alle kanten bij hem aan om in het huwelijk te treden en het geslacht
der Zani voort te planten; ja, velen van de schoonste dames werden
hem als het ware aangeboden. De verzoeking werd hem te groot, hij
begon de bovengenoemde verbintenis wel wat al te lastig te vinden en
ijl e naar Rome, om zich door paus Innocentius van zijn geloftetedoen
ontslaan. Deze echter luisterde naar de inblazingen van den generaal
der Jesuiten, en geld noch goede woorden vermochten iets op hem.
Intusschen werd Karel Zani gevaarlijk ziek, en nu belegerden, gelijk
men denken kan, de Jesuiten zijn bed nacht en dag, om hem tot een
testament in hun belang te noodzaken. Ook gelukte het hun werkelijk;

kort voor zijn dood maakte hij er een, waarbij hij al zijn bezittingen
aan hen vermaakte, en als hongerige wolven vielen zij op het vette
houtje aan.
Maar wat gebeurt? De bloedverwanten van vaderszijde kwamen
met een andere familiebepaling voor den dag, volgens welke Karel
Zani in het geheel niet bevoegd was om over de familiegoederen
bij testament te beschikken, en zoo ontstond er een proces dat de
rechters der romeinsche rota vele jaren achtereen bezig hield. In
den loop er van kwamen echter de zonen van Loyola tot de overtuiging,
niet alleen dat zij het niet winnen konden, maar ook dat
zich te

veel bloot gaven. Immers hun onverzadelijke hebz'ucht en de zonderlinge
wijzen, waarop zij aan erfenissen wisten te komen, zouden al te duidelijk aan het licht komen. Daarom vroegen ze paus Alexander VII, den
opvolger van Innocentius X, om een zoogenaamde genadesignatuur,
dat wil zeggen om een bevel aan de rechtbank, dat men de zaak tot
een vergelijk zou brengen. Dat geschiedde; de betwiste goederen en
eigendommen werden in twaalf deelen verdeeld, waarvan er vijf aan de
Jesuiten en zeven aan de rechtmatige erfgenamen werden toegewezen.
Ofschoon dus hunne aanspraken volkomen onwettig waren, zoo er
langden de zonen van Loyola toch nog een zeer aanzienlijke por

tie.

Bovendien hadden ze nog het genoegen van te zien, dat de rechtmatige
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erfgenamen door de kostbaarheid van het proces bijna geheel geruïneerd

waren.
Een andere niet minder merkwaardige strijd over een erfenis werd
in Frankrijk gevoerd tegen het einde der 16e eeuw onder de regeering
van Hendrik 111. Ook dat liep ten voordeele van de zonen van Loyola
af, ofschoon zij ook nu het ongelijk aan hun zijde hadden evengoed als
in het zooëven medegedeelde geval.
Pierre Airault, ofﬁcier van justitie bij het gerechtshof van Angers,
had een eenigen zoon, Réné , een zeer begaafd jong mensch, die wegens
den rijkdom en het aanzien zijner familie de schitterendste vooruitzichten
had. Ter voltooiing zijner studiën zond zijn vader hem naar een Jesui
tencollegie , hetwelk bijzonder geroemd werd om het uitstekende onder
wijs dat er gegeven werd.

Alvorens dien stap te doen echter ver

klaarde hij uitdrukkelijk aan de goede paters, dat hij zijn zoon tot toe
komstigen opvolger in zijn betrekking had bestemd , en dat deze dus
slechts in aanraking mocht worden gebracht met knapen, die zich tot
den wereldlijken , en niet met hen die zich tot den geestelijken stand

voorbereidden. Bij al wat heilig was beloofden de zonen van Loyola dien
wensch

etrouw te zullen nakomen, en

zouden het ook misschien

gedaan
ebben , wanneer de jonge Réné een arme knaap zonder
toekomst geweest was. Maar het tegenovergestelde was het geval, want
vooreerst ad hij van zijn vader een groot vermogen te wachten, en
ten andere was hem nu reeds een aardig sommetje van zijn groot
moeder ten deel gevallen.

Zou dan de orde van Jesns zich zulk een

rijke buit laten ontgaan? Neen, dat konden de vrome paters niet over
hun hart verkrijgen, en zij legden daarom zooveel ijver aan den hun
toevertrouwden jongeling ten koste, dat hij na een driejarig verblijf in
hun collegie, in het jaar 1586 , het ordekleed aantrok.

Zoodra de vader het bericht hiervan ontving, kende zijn woede
geen palen. Hij wendde zich oogenblikkelijk tot de rechtbank met den
eisch , zijn zoon terug te erlangen; maar de paters Jesuiten, ter verantwoording geroepen, verklaarden dat Réné vrijwillig lid van het ge
zelschap geworden en nu onafscheidelijk daaraan verbonden was. De
ofﬁcier van justitie bracht de zaak voor het parlement van Anjou, en dit
veroordeelde de beschuldigden tot teruggave van hun kweekeling als van

een die wederrechtelijk werd vastgehouden.

Met dat vonnis gewapend

snelde Pierre Airault naar Angers en klopte onder bescherming van de
militaire macht aan het Jesuitencollegie aan. En wat werd hem geant
woord? Dat de jonge Réné weg was, dat hij bij nacht en ontijd was
weggeloopen en dat men niet wist wat er van hem geworden was. De
vader kon het niet gelooven en doorzocht het geheele collegie. Maar
nergens vond

zijn zoon, om de eenvoudige reden, dat deze er niet

was. Men had hem reeds veel vroeger, — uit wijze voorzorg! — in
alle stilte naar een collegie in Lotharingen gebracht , vandaar naar
Duitschland en eindelijk heel naar Italië. Ook was men er op bedacht
geweest om Réné Airault als een voortvluchtige van de registers te
schrappen en daarvoor een anderen naam, onder welken het nieuwe lid
voortaan bekend stond , in de plaats te stellen.
dat Hendrik
die voorzor
nietop over
bodigWeldra
geweestbleek
was. het,
Koning
II%S maatregel
toch wendtlang
zich,
aan
‚

drang van den ongelukkigen vader, door bemiddeling van zijn ge
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zant tot paus Sixtus V , en verlangt van den Heiligen Stoel een bevel

ten gunste van den ofﬁcier van justitie.

Ten einde aan het verlangen

van den oudsten zoon der kerk tegemoet te komen , eischt de paus dat
de Jesuiten-generaal Claudio Aquaviva hem de lijst van al de ordeleden
met inbegrip van de novitii voorleg e. De generaal gehoorzaamt zon
der aarzelen, omdat hij wel weet at het onmogelijk is om te vinden
wat men zoekt. Het wordt dan ook niet gevonden, en de paus zoowel
als de koning moeten zich tevreden stellen met het antwoord, dat zich
onder de leden van het gezelschap van Jesus geen Réné Airault bevindt.
Er gaan jaren voorbij en nog altoos ontdekt men geen spoor
van den verdwenene. Eindelijk begint de oude Airault in te zien,
dat zijn zoon in de samenzwering is ingewijd en het met de Jesuiten
eens is; anders toch had hij wel eens een middel gevonden, om, al was

’t maar een enkele maal, iets van zich te laten hoor—en. Hij maakt der
halve in tegenwoordigheid van een notaris en van getuigen een testa
ment, waarin hij zijn zoon vervloekt en , voor zoover de wetten het

toelaten , onterft. Kort daarna sterft hij , beweend door allen die hem
gekend hadden. Maar wat geschiedt? auwelijks is de doode begraven,
of Réné Airault verschijnt ten tooneele en verlangt wat hem toekomt.
Hij komt niet als Jesuiet, maar als gewoon burger , en verklaart zijn
langdurige afwezigheid door zijn verlangen om vreemde landen te zien.
Men kon hem datgene, wat hij van zijn grootmoeder geërfd had en dat tot

nu toe door de weeskamer beheerd was geworden , niet weigeren, en
met even weinig moeite stelt hij zich in het bezit van de vaste goederen,
welke zijn vader hem bij testament niet had kunnen ontnemen. Maar
zoodra hem de bewijzen van eigendom zijn ter hand gesteld , komt hij
als lid van het gezelschap van Jesus voor den dag, trekt het slechts
tijdelijk afgelegde zwarte gewaad weder aan, en geeft het zoo pas ver
kregen erfdeel aan zijn superieuren over, want een Jesuiet mag geen
eigen vermogen bezitten. Zoo kwam de orde van Jesus ten slotte toch
nog tot haar doel, en wat deerde het haar nu wat de wereld er van
zei en hoe die haar beschimpte?
Niet veel later was Vlaanderen het tooneel van een dergelijke erfe
nisjacht.

Aldaar was het de Jesuiet Grébert, die, na dertien jaar lang

het vrij gewichtige ambt van geestelijk coadjutor te hebben bekleed, een
paar jaar in den leekenstand terugkeerde, om ten koste zijner broeders
zijn aanspraken te laten gelden op de vaderlijke nalatenschap.
Een gelijk geval gaf aanleiding tot het veeljarige proces, dat

in de tweede helft der 17e eeuw de ridderlijke familie Purgstalle von
der Rie gersburg in Stiermarken met het gezelschap van Jesus te voeren
had. l\‘ aar waar zou de grens zijn, wanneer ik deze en de tallooze an
dere histories van elijken aard wijdloopig behandelen wilde? Ik ver
genoeg mij dus met et verhalen van een enkel geval, namelijk van het
groote proces, dat door de zonen van Loyola gevoerd werd om de aan
zienlijke heerlijkheid Buren in Westphalen. Mij dunkt dat de lezer
door de uiteenzetting dezer meer dan ergerlijke zaak, een tamelijk juiste

voorstelling zal verkrijgen van de wijze waarop de Jesuiten te werk gin
gen om erfenissen in te palmen.
In het jaar 1610 stierf de vrijheer Joachim von Buren, een goed
protestant. Hij liet een eenig, natuurlijk ook protestantsch, zoontje van
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zes jaren na: Maurits geheeten, waarover de moeder, een niet minder

ijverige protestantschgezinde, de voogdijschap aanvaardde. Toentertijd,
nog vóór het uitbreken van den dertigjarigen oorlog, stonden de Pro
testanten en de Catholieken in Duitschland nog op een goeden voet
met elkander, voor zoover zij niet reeds door hunne geestehjken waren
opgehitst. Zoo zag dan ook de weduwe Elisabeth er geen kwaad in,
om ook eenige catholieke dames van adel uit den omtrek, vooral uit

het naburige Paderborn, onder hare vriendinnen te rekenen. Dat zij
bij deze dikwi'ls bezoeken aﬂegden bleef natuurlijk niet lang een ge
heim voor de esuiten, die zich toen juist te Paderborn — zie het twee
de hoek -- hadden nedergezet. Tegelijkertijd vernamen zij dat de we
duwe rijker was aan gevoel dan aan verstand, en terstond ontwierpen
zij het plan om den jongen Maurits von Buren met zijn moeder tot de

catholieke kerk over te halen, en daarna de door beiden geërfde goede
ren, vooral de prachtige heerlijkheid Buren, in hunne bezittingen in te
lijven.
J Dat was een inderdaad stout bestaan; maar de zonen van Loyola
hadden te Paderborn iemand in hun midden, die in gemakkelijkheid van
omgang en in mooi praten en in fijne beschaving en in één woord in
alles, waardoor men zich bij vrouwen aangenaam maakt ‚ voor niemand
behoefde onder te doen.
Onmiddellijk toog dan ook pater Friedrich Roerich, want zoo heette
die iemand , met den grootsten ijver aan het werk; door eene der boven

genoemde catholieke dames liet hij zich aan mevrouw von Buren voor’
stellen, en had weldra haar vertrouwen gewonnen. Eerst werd hij haar
huisvriend, vervolgens haar raadsman in wereldsche aangelegenheden,
daarna haar geestelijke raadgever. Kortom, na een onvermoeide in
spanning van drie jaar, smaakte hij de zelfvoldoening dat de weduwe
von Buren openlijk tot de alleen zaligmakende kerk overging.
Dit geschiedde omstreeks het einde van het jaar 1613, en het na
tuurlijke gevolg er van was dat de opvoeding van den jongen Maurits
geheel in handen kwam van de zonen van Loyola. Immers, wat zou
de pas bekeerde moeder, die dan toch eenigen ijver voor haren nieu
wen godsdienst moest aan den dag leggen, anders doen? De nu negen
jarige knaap kwam dus vooreerst op het Jesuitengymnasium te Pader
born en bleef daar tot het jaar 1617, toen zijn moeder een tweede
huwelijk aanging met den landdrost Wilhelm van Westphalen. Daarop
bracht men hem naar het beroemde Jesuiten-instituut te Keulen, en hier

werd hij zoo bearbeid, dat wil zeggen, hier werd met zooveel behen
digheid op zijn toch reeds tot dwepen overhellend gemoed gewerkt, dat
hij op zeventienjarigen leeftijd aan zijn moeder vergunning vroeg,
om zich als novitius in het gezelschap van Jesns te mogen laten op
nemen,ten einde de verleidingen der zondige wereld te kunnen ont
vluchten.
De Jesuiten meenden,

dat zoowel de moeder als

de stiefvader

die vergunning gaarne zouden geven; maar zij bedrogen zich. Beide
ouders gaven zeer nadrukkelijk als hun gevoelen te kennen, dat het
beter was dat de jongeheer eens een kijkje nam in de wereld en reizen
ging, en naar de gewoonte dier dagen de verschillende hoofdsteden en
oven van Europa door eigen aanschouwing leerde kennen. De Jesui
ten, om het bij den machtigen landdrost niet te verkerven, gaven toe,
en in het jaar 1621 begaf Maurits zich met hunne toestemming op
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reis. Ze wisten echter gedaan te krijgen dat een zekere Balthasar Bön
ninghausen, een jong mensch die hun geheel toegedaan en in hunne
leerstellingen grootgebracht was, hem als mentor en geleider werd
ter zijde gesteld, zoodat zij van al het doen en laten van hun voor
mali en kweekeling steeds op het nauwkeurigst onderricht werden.
k laat nu de reisavonturen van den jongen von Buren ach
terwege en vermeld slechts dat hij, na een tamelijk lang verblijf in
Frankrijk en Spanje, naar Italië ging om het eeuwige Rome te be
zoeken. Nauwelijks echter was hij daar aangekomen, of hij wist niets
beters te doen dan zich aan den paus te laten voorstellen en onder
danig zijn opwachting te maken bij den Jesuitengeneraal Mutius
Vitelleschi. Het bleef echter niet bij een eenvoudige betuiging van
eerbied en onderdanigheid, maar
gaf aan den generaal zijn voor
nemen te kennen, om, zoodra hij maar eenigszins kon, zich in de
orde te laten opnemen. De generaal zag met den eersten blik dat
het hem daarmede volkomen ernst was; nochtans greep hij niet toe,
maar raadde hem zijn vroom plan nog eenigen tijd uit te stellen
en’ zich ondertusschen in stilte tot den grooten stap voor te bereiden;
zulke zaken toch moesten van te voren ernstig gewikt en gewogen wor
den. Die raad klonk zeer vaderlijk en von Buren nam hem ook als
zoodanig op; de beweegredenen echter, die den generaal tot zulk een
handelwijze aanspoorden , waren van een geheel anderen aard. De jonge
Maurits namelijk was toen pas zijn negentiende jaar ingetreden en had
alzoo ‚als minderjarige nog geen recht om over zijne heerlijkheid Buren
te beschikken. Nog minder had hij, zoolang zijn moeder leefde, te
zeggen over die goederen die hij eenmaal van haar zou moeten erven.
De generaal had daarom met zijn raad geen ander doel, dan von Buren
te bewegen om niet vóór den dood zijner moeder, veel minder tijdens
zijne minderjarigheid, lid der orde te worden. Natuurlijk; het was het
gezelschap immers niet te doen om den dierbaren persoon van Man
rits — zooals een geschiedschrijver der orde zich uitdrukt — maar
alleen om zijn groote landerijën en bezittingen!
Toen von Buren van zijn reis huiswaarts gekeerd was , drongen zijn
moeder en zijn stiefvader er ten sterkste op aan, dat hij zich een vrouw
zou kiezen , daar toch , indien hij zonder afstammelingen kwam te over
lijden, zijn schoone heerlijkheid op een zijtak zou overgaan. Maar in
dit opzicht bleef de jonge man onverbiddelijk. En geen wonder, want
hij had in stilte een eed gedaan, dat hij voornemens was later tot het
gezelschap van Jesus toe te treden, en zijn biechtvader liet niet na
cm te herinneren aan de eeuwige hellestraffen , die een meineedige
onvermijdelijk zouden treffen. In een ander opzicht daarentegen voegde
hij zich naar het verlangen zijner moeder, hierin namelijk dat hij
een maatschappelijke betrekking koos. Ja hij voelde zich zelfs zeer
gestreeld , toen keizer Ferdinand II op aandrang der Jesuiten , hem in
ctober 1629 tot president van het Reichskammergericht benoemde. 'l‘e
zelfder tijd aanvaardde hij het beheer zijner heerlijkheid, maar altoos nog _
met eenige beperking, omdat zijn moeder, zoolang
leefde, recht be
hield op eenige inkomsten daarvan. Ook die beperking viel in het jaar
1632 door den dood zijner moeder weg, en nu drongen de zonen van
Loyola er ernstig op aan, dat hij lid hunner orde zou worden of ten
minste een testament maken in hun voordeel. Maurits von Buren be
loofde beide; hij verzocht slechts om eenig uitstel, om zich eerst tever
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staan met zijn stiefvader en met zijn zusters , die aanspraak hadden op
een deel der inkomsten.
.
Zoo verliep het eene jaar na het andere, en de zonen van Loyola
werden reeds hoe langer ‚hoe ongeduldiger. Eindelijk, in het jaar
’ 1640, deden zij een nieuwen krachtigen aanval op hem, en nu maakte
hij den 2lsten April een testament, waarbij hij al zijn bezittingen ,
zonder eenige uitzondering, vermaakte aan de orde van Jesus, onder
voorwaarde, dat men daarvan na zijn dood de oprichting zou bekosti
gen van een collegie te Buren. Tot executeurs benoemde hij de bis
schoppen van Munster en Paderborn, alsmede den keizer. Daardoor
meenden de zonen van Loyola iedere mogelijkheid, om het testament
krachteloos te maken , voor goed uit den weg geruimd te hebben. Doch
om geheel zeker te gaan, haalden zij eenige jaren later hun getrouwen
kweekeling over om ook nog zelf lid der orde te worden. Dit eschiedde
in April 1644, en nu konden zij reeds bij zijn leven het goe in beslag
nemen , hetgeen zij dan ook terstond deden, daarbij echter voorzich
tig genoeg waren , voor het oog der wereld althans , aan von Buren
het vruchtgebruik te laten. In waarheid was hij slechts de administra
teur en stond daarbij zoo geheel onder toezicht zijner oversten, dat hij
niets zonder hunne toestemming doen mocht.
Men had met die regeling geen ander doel dan der wereld zand in
de oogen te strooien. Het zou immers niet slim geweest zijn, wanneer
zij, de zonen van Loyola, die reeds zooveel hooren moesten over hun onverzadelijke hebzucht, zoo maar plompweg zich van de heerlijkheid had
den meester gemaakt. Het was veel wijzer de menschheid, inzonderheid
de bloedverwanten en vrienden van het geslacht von Buren, langzamer
hand op den grooten slag voor te bereiden , daar men dan hopen mocht,
dat zij zich met des te meer gelatenheid in het onvermijdelijke zouden
schikken!
Een tijd lang gelukte het bedrog , maar ook slechts een tijd lang.
Na verloop van eenige jaren werd de landdrost Wilhelm von West

phalen , die wel is waar een goed catholiek, maar in nog hoogere mate
een trotsch edelman was, met het geheim bekend. Hij gevoelde zich door
die streken der Jesuiten ten zeerste gekrenkt, en drong er terstond met

al de kracht waarover hij te beschikken had, bij zijn stiefzoon op
aan , dat hij niet slechts het bewuste testament zou vernietigen , maar
ook dat hij in de wereld zou terugkeeren en de Jesuiten voor eeuwig

vaarwel zeggen. Tevens bracht hij hem onder het oo , hoezeer zijn
zusters en verdere verwanten door de wegschenking er heerlijkheid
Buren aan de zonen van Loyola in hunne rechten waren verkort ge
worden , en dat zijn zusters zoowel als hij volkomen gerechtigd waren
om de hulp der wet daartegen in te roepen. Wanneer dan Maurits bleef
weigeren om het Jesuitenkleed af te leggen , zou er noodwendig een pro
(‘es moeten ontstaan , dat, daar het tusschen na aan elkander verwante
personen werd gevoerd , overal ergernis zou verwekken.
Maar hij mocht praten wat
wilde, zijn stiefdochters mochten
smeeken zoo dringend zij maar konden, Maurits von Buren bleef stijf
hoofdi en bekommerde zich in het minst niet. noch om de argumenten
van z‘ 11 stiefvader, noch om de tranen zijner zusters.

et gedreigde proces nam nu een aanvang, en de landdrost had
gelijk gehad, toen hij reeds van te voren had gewezen op het schandaal,
dat daaruit ontstaan zou. Er kwamen dingen aan den dag, die de
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geheele wereld met afschuw en walging vervullen moesten. Ja, de
zonen van Loyola spreidden daarbij zulk een verachtelijke roofzucht
ten toon , dat de bisschop van Paderborn , Dietrich Adol h von Reek,

op wiens gebied de heerlijkheid Buren gelegen was, zic genoopt zag
haar in Augustus 1657 door zijn troepen te laten bezetten. Hij legde
er op die wijze volle drie jaar beslag op, totdat eindelijk keizer Leopold I
hem in 1660 tot ontruiming dwong.
Het daarop volgende jaar, den 7den November 1661, stierf pater
Maurits, zooals de heer von Buren sedert 1644 genoemd werd; maar
hij stierf zonder het einde van het groote proces te hebben aanschouwd. Nog
zeven en dertig jaar duurde dit voort; het eindigde eerst in 1698 en wel

met een vergelijk, waarbij bepaald werd, dat de zonen van Loyola, om
de gestolen erfenis te mogen behouden , de toen zeer aanzienlijke som
van vijf en veertig duizend gouddaalders zouden betalen.
Uit het voorgaande zal de lezer zich een vrij juiste voorstelling kun

nen vormen van het buitengemeene talent door de Jesuiten ontwikkeld
in het jacht maken op erfenissen; met dat talent verbonden zij echter
maar al te dikwijls een schaamteloosheid , die niet zelden gemeen werd.

Ook dit kan het best door eenige voorbeelden worden aangetoond.
De graaf de Marle , eertijds stalmeester bij den prins van Condé,
had een eenigen zoon , dien hij naar de Jesuitenschool van St. Acheul
zond, om daar zijn opvoeding te ontvangen. De vrome paters stelden
nu bij den zoon een onderzoek in naar de omstandigheden van den vader,
en toen zij te weten kwamen , dat deze eenmaal een zeer groot vermo

gen zou achterlaten, besloten zij diens eenig kind voor hunne orde te
winnen. Dat ging echter niet zoo heel gemakkelijk, want de jonge de

Marle bezat een zeer levenslustig karakter en had er volstrekt geen
ooren naar , om zich in den eestelijken stand te begeven. Hij dreigde
integendeel de bestuurders er genoemde inrichting, dat, zoo zij nog
langer bij hem aanhielden, hij zou wegloopen en alles aan zijn vader
vertellen.
Nu zooveel
veranderden
de aters
plotseling van
gaven
den
jongeling
gele enh_eidp
tot uitspattingen
vantactiek
allerleien
aard,
dat
hij meer dan een bezadig man had moeten zijn , om van die gelegen
heid geen gebruik te maken. Hoe meer echter de zoon zich te buiten
ging, hoe meer klachten er gezonden werden aan den vader, zoodat
deze ten laatste geheel troosteloos werd. Hij sprak dus met den rector
der school af om den míslukten kweekeling van St. Acheul te verplaat
Sen naar het Jesuitenseminarie te Bordeaux , in de hoop dat een veran

deriug van leeraars en makkers een gunstigen invloed mocht hebben.
Maar de gewenschte beterschap bleef achterwege, althans volgens
de berichten van de bestuurders van het seminarie , en andere berichten

kwamen den gefopten vader niet ter oore. Vooral wist men te be
letten, dat zijn zoon aan hem schreef, of, wanneer men het hem liet

doen, dan was het een brief door den rector zelven gedicteerd , of ten
minste nagezien en verbeterd. Toen nu de jonge de Marle ook te Bor
deaux geen ander mensch werd, zond men hem, om n een laatste poging aan te wenden , naar Forcalquier, en zijn vader sc reef hem der

Waarts, dat hij de hand geheel van hem zou aftrekken, indien er
nogmaals slechte berichten omtrent hem kwamen. De zoon, diep ge
troffen, nam zich vast voor niet weder zoo lichtzinnig te zijn en wijdde
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zich een tijdlang geheel aan de studie. Doch dit was volstrekt niet naar
den zin der zonen van Loyola. Daarom brachten zij hem in aanraking
met een makker, die den ouden lust tot lichtmisserij weder in hem
wakker riep. Natuurlijk luidden nu de berichten aan den ouden graaf
weder zeer verontrustend, ja verontrustender dan ooit, zoodat zijn be

zorgdheid en toorn ten top klommen.

In die gemoedsstemming schreef

hij , op aandrang van den rector van het seminarie te St. Acheul, zulk
een gestrengen brief aan zijn zoon, dat deze in vertwijfeling het semi
narie te Forcalquier ontliep en zijn heil in de wijde wereld zocht. Nu
hadden de heeren paters bereikt wat zij van den beginne af hadden be
oogd , want de wanhopige vader besloot terstond al zijn goederen, voor
zoover het geen leengoederen waren , te verkoopen, en zich met dien
uitzet onder de Jesuiten te begeven , ten einde in hun vrome omgeving

zalig te sterven.

Van den zoon hoorde men later niets meer; het is

waarschijnlijk, dat de vrome vaders hem een ontijdig graf bezorgden.
Nog schaamteloozer bijna is de volgende historie. Onder de landen,
waarin de zonen van Loyola dikwijls, maar steeds zonder bijzonder ge
volg, vasten voet poogden te krijgen, behoort vooral Europeesch Turkije.
Een zekere pater Sarot inzonderheid gaf zich buitengewoon veel moeite
om onder de Grieksche christenen van Rumelië proselyten te maken.
Het scheen hem echter minder te doen te zijn om hun zieleheil dan om
hun vermogen ‚ want hij hield zich bij uitzondering aan de rijken, en
vooral maakte hij vermogende weduwen door zijn toespraak gelukkig.
Zoo was er onder anderen een vrouw, Soﬁa Nara geheetcn, die aan

goud en kostbaarheden ruim veertig beurzen, dat is zoo wat dertig dui
zend gulden bezat. Dit was spoedig ter kennis gekomen van Sarot, en

hij rustte niet, voordat de goede oﬁa van de kettersche secte der Ar
meniërs, waartoe zij behoorde , tot het catholieke geloof overging, en
onder voorwaarde, dat men levenslang ruimschoots voor haar zorgen zou,
haar geheele vermogen aan de orde van Jesus schonk. Dat was een
oede vangst, want de vrouw behoorde niet meer tot de jongste, en

aar zij nog bovendien erg sukkelde , zoo mocht men hopen , dat men
het jaargeld niet al te lang zou behoeven uit te betalen. Maar Sarot _
had, gelijk‘ men zegt, buiten den waard gerekend, en de vrouw kwam
in de eerste twee jaar h_etügraf geen schrede nader. Nu begon hij haar
wat korter te houden en weigerde haar zelfs, toen haar kort daarop een
slepende ziekte overviel, iedere verpleging ’ die ook maar iets kostte.
Zij wendde zich toen tot hare neven , maar ook deze wilden niets meer
van haar weten , zoodra zij vernamen dat zij al haar have aan de Je
suiten had geschonken.
De toestand der arme Soﬁa werd dus hoe langer hoe pijnlijker;
in haar eenzaam kamertje, dat zij wegens zwakte niet meer kon
verlaten, gaf zij zich geheel aan wanhoop over en stond op het punt
haar verstand te verliezen. Nogmaals wendde zij zich tot hare neven
en nogmaals kreeg zij tot antwoord, dat zij ondersteuning moest vra
gen van diegenen, aan wie zij haar vermogen geschonken had. Nu
raapte de beklagenswaardige al hare krachten bijeen en kroop naar bui
ven. Op straat zakte zij in elkander; ze werd door een medelijdende ziel
op de been geholpen en in een wagen naar het huis harerbloedverwan
ten gebracht. Men klopt voor haar aan en smeekt , dat haar barmhar
tigheid geschiede. De neven blijven eerst voor alle smeekingen doof, maar ein
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delijk doen zij toch de deur open en laten haar binnen. De tante vertelt van het begin af, hoe de geheele zaak in haar werk was gegaan,
hoe men haar eerst door vleitaal ingepakt en ten slotte verschopt
had. Het medelijden ontwaakt en al de aanwezenden ontsteken
in woede over de gemeene handelwijze der zonen van Loyola. Men
eeft den armenischen patriarch, die zich toevallig daar ter stede
Ëevond, kennis van de zaak, en deze komt zelf om alle bijzonderheden
te vernemen. De vrouw volgt vol vreu de zijn raad om weder tot de
Armenische kerk terug te keeren, en na at dit gebeurd was belooft "

haar al zijn invloed te zullen aanwenden, opdat zij het weggegeven gel
terug erlange. De kerkvorst houdt zijn woord en dient een aanklacht
‘ in bij den pacha. De pacha, niet minder ﬂink, laat pater Sarot halen
en dreigt hem de ooren te zullen afsnijden, indien, hij niet de geheele
schenking teruggeeft. _De pater echter beweert, niet veertig maar slechts
vier beurzen ontvangen te hebben, en hij bezweert dien leugen bij het
kruis van Christus. Hiermede tevreden laat de pacha hem gaan, en de
pater juicht in zijn hart, omdat hij ten minste zes en dertig beur
zen gered
heeft.al vindt hij het maar beter zoo spoedig mogelijk met
LÏ/let dat
de noorderzon heen te gaan, toen hij verneemt; dat de neven, niet te
vreden met het‘ besluit van den pacha, bezig zijn bewijzen bijeen te
brengen, om den waren rijkdom hunner tante te staven en tevens de

meineedigheid van pater Sarot aan het licht te brengen.

vond het

beter om heen te gaan, zeide ik; daarmede bedoelde ik alleen uit Ru

melie en niet uit de wereld, want kort daarop bevindt hij zichin Italië,
en de generaal beloont hem voor zijn voortreffelijke diensten door hem
een plaats als rector te geven.
Maar genoeg hiervan! Ja genoeg, want het zou den lezer gaan wal
gen, indien hij nog meer bewijzen van de schaamteloosheid der zonen
van Loyola in het jacht maken op erfenissen moest aanhooren.
Onwillekeurig echter doet zich een andere vraag aan ons op, of
dan alle Jesuiten in dit opzicht gïelijk gezind waren en eveneens te werk
gingen? In een gezelschap toc , dat zoovelen leden telde, en onder
die leden velen, die een hoogen trap van ontwikkeling hadden bereikt,
zou men het voor onmogelijk houden dat er ten minste niet enkelen
waren, die zich voor zulk een emeen ambacht, als het jacht maken op
erfenissen algemeen erkend wordt te zijn, schaamden.
Men zou zoo zeggen, en ik geloof ook dat men recht heeft zoo te
zeggen; maar al ware dat ook zoo, wat heeft dat te beteekenen? De
bestuurders , van het gezelschap en vooral de generaal te Rome kenden
ieder lid door en door, daar omtrent ieder hunner, door superieuren en

medebroeders jaarlijks verslagen werden opgezonden, waarin zelfs de
kleinste bijzonderheden waren opgenomen, zoodat zij precies wisten ,
waartoe deze of gene het best te gebruiken was. Gelooft men nu, dat
iemand, die op het stuk van de erfenissen maar eenigszins afweek
van de leer der Jesuiten, ooit tot biechtvader en vooral tot biechtvader
van rijke weduwen zal benoemd geworden zijn? Gesteld echter, dat
men zich een enkele maal vergist had , en een verkeerde had aange
steld tot geestelijken raadgever van iemand, op wiens verovering men het
gemunt had, zal men dan die dwaling niet terstond door afzetting van

den verkeerden en de benoeming van den rechten man hebben goed ge
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maakt? De bestuurders hadden vrije beschikking over de leden, en het
is bekend welk een ruime toepassing zij van die bevoegdheid maakten.
Ieder lid daarentegen moest gehoorzamen , anders wachtte hem zonder
eenigen twijfel een straf, die hem die ongehoorzaamheid wel voor altoos
verleeren zou.
Maar gesteld nu zelfs dat het allerergste zich voordeed, dat
namelijk een lid al zijn broeders omtrent zijn wezenlijk karakter l:ad
weten te misleiden , en van zijn betrekking als biechtvader gebruik
maakte, om zijn biechtelingen af te houden van het voornemen om
hunne

bezittingen

aan

de orde te vermaken, of althans hen niet

daartoe opwekte, — wat zou daarvan het gevolg geweest zijn? Het
voorbeeld van pater Ximenez kan ons daaromtrent het best inlichten.
Pater Ximenez was biechtvader van een rijke weduwe te Madrid , en
toen deze in het jaar 1633 met den dood voor oogen haar testament
maakte, wekte hij haar niet alleen niet op om al het hare aan de orde

te schenken, maar vermaande haar veeleer alles aan hare rechtmatige
erfgenamen na te laten. Zoo deed zij dan ook, en ten overvloede maakte zij

een oogenblik vóór haren dood hare bloedverwanten met de edelaardige
handelwijze van den pater bekend. Deze vertelden het op hunne beurt
verder, zoo vernamen de Jesuiten het óók, en vier weken later behoorde
de eerlijke Ximenez niet meer tot de levenden.
stierf in het pro
fessenhuis te Madrid , naar het zeggen zijner medeleden aan een plotseling
opgekomen hartkwaal. De waarheid echter was , en later bij de verjaging
der zonen van Loyola kwam dit aan het licht, dat hij door zijn oversten
‘ter dood veroordeeld en door geheele onthouding van spijs en drank

langzaam vermoord was.

moest tot een waarschuwend voorbeeld

strekken voor zijn medeleden; en dat doel is zonder twijfel bereikt ,
want daarna heeft men er nooit meer van gehoord, dat een Jesuiet
iemand zou hebben afgeraden om al zijn bezittingen aan de orde van
Jesus te vermaken. Integendeel‘ legden zij allen daarbij zulk een ijver
en bekwaamheid aan den dag , dat men geen enkele andere orde met
de hunne ver elijken kon, waarom dan ook een schrjver uit de voor
1gaande eeuw un den naam gaf van »erfenisjagers par excel
ence"
Ik mag echter bij deze gelegenheid niet verzwijgen , dat hun door
overmaat van ijver menige vette buit ontging, ten bewijze dat het in
alle dingen goed is maat te houden , hetgeen ik door een paar voor
beelden wil aantoonen.
Te Brussel woonden in het begin der
zuster vreedzaam en gezellig bij elkander.
verstoord door het feit, dat de zuster wel
terwijl de broeder in het godsdienstige
aankleefde.

17e eeuw een broeder en een
De eendracht werd zelfs niet
wat overdreven kerksch was ,
tamelijk vrijzinnige gevoelens

Ofschoon beiden rijk waren , zoo kon er toch , daar zij niet

meer tot de jongsten behoorden, noch bij den een noch bij den ander
van een huwelijk meer sprake zijn. Daarom leefden
echter geenszins
als kluizenaars , maar genoten wat er te genieten viel. Vooral de
broeder mocht gaarne jaarlijks een reisje van een of twee maanden ma
ken, om vreemde landen en steden te gaan zien.
Wederom zou hij zulk een reis aanvaarden; hij dacht echter nu
wat langer dan gewoonlijk uit te blijven en maakte dus eerst zijn tes
II.
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tament, \\’aarin hij zijn zuster tot universeele erfgenaam benoemde; niet
dat hij ernstig aan sterven dacht, maar . . .. men kon toch nooit weten.
Toen hij nogtans veel langer uitbleef dan zijn plan was geweest en
al dien tijd niets van zich hooren liet, begon de zuster het ergste te
vreezen. In die vrees werd zij versterkt door haar biechtvader, een
eerwaardigen pater van de orde van Jesus, die het reeds voor uitge
’maakt hield , dat haar broeder dood was en daarop de schoonste ver

wachtingen bouwde. Op haar aandrang beloofde hij haar, door zijn orde
broeders , die immers over de geheele wereld verspreid waren, een nauw
keurig onderzoek te zullen instellen, opdat zij niet langer door die on
zekerheid zou gemarteld worden, en zij deelde hem dus alles mede wat
zij van de plannen, waarmede haar broeder op reis was gegaan, wist.
Kort daarop werd zij zelve ziek , en de Jesuiet drong onmiddellijk
ten sterkste bij haar aan, dat zij een testament zou maken ten gunste
der orde. Langen tijd bleef zij weigeren, daar haar broeder, dien zij
beloofd had tot erfgenaam te zullen benoemen, indien zij vroeger mocht
komen te overlijden, misschien nog wel in leven kon zijn. Daarkwam
de biechtvader eensklaps met een document voor den da , opgesteld
door den rector en den coadjutor van een ver verwijderd esuitencolle
gie , waarin zwart op wit te lezen stond, dat de broeder der zieke daar
ter plaatse op dien en dien dag aan die en die ziekte overleden was.
Nu kon er natuurlijk aan zijn dood niet meer getwijfeld worden, en de
Jesuiet kreeg dus zijn zin. De vrome ziel vermaakte aan de orde‘niet

alleen haar eigen vermogen, maar ook dat van haar broeder, waarop
krachtens zijn testament recht had.
Wie waren nu blijder dan de goede paters der orde van Jesus?
Maar zie, de vrouw, die men reeds opgegeven had, herstelt eens
klaps, en, wat nog erger was, tegelijkertijd keerde de dood gewaande
broeder zoo gezond als een visch terug. Hij was wel is waar ernstig
ziek geweest, maar in een heel andere stad , dan waar hem de zonen
van Loyola hadden laten sterven; het was dus zoo klaar als de dag, dat
het te berde gebrachte document valsch was geweest en uit hun eigen
koker gekomen was.
Onmiddellijk kreeg de biechtvader zijn afscheid, en de zuster maakte
een nieuw testament, waarbij het eerste geheel ingetrokken werd, zoo
dat de Jesuiten, ditmaal ten minste, mochten toekijken.
Een andere geschiedenis, die nog grappiger is, en waarbij aan de
zonen van Loyola een erfenis ontging , ie zij reeds in hun bezit waan
den, viel voor te Metz in de tweede helﬁ der 17e ‚eeuw.

Daar hadden de Jesuiten een zeer rijken man, toen hij op sterven
lag, wijs gemaakt, dat zijn ziel tienduizend jaar in het vagevuur moest
blijven, tenzij zij tienduizend zielmissen voor hem lazen, dat is tien jaar
lang duizend per jaar. De stervende geloofde dat werkelijk; hij ge
lastte dus in zijn testament, dat zijne zonen elke mis, die gelezen was ,
met tien gouddaalders betalen zouden, zoodat zij dus tien jaar lang
jaarlijks tienduizend daalders zouden hebben uit te geven. Dit middel
om hun vader uit het vagevuur te verlossen leek hun wat erg duur,
en zij overlegden met hun advocaat, een slimmen vogel, of daar niet
op de eene of andere manier iets aan te doen zou zijn. Maar het tes
tament was in den besten vorm opgemaakt; hoe men het draaide en
keerde, er viel niets op aan te merken. Het scheen dus wel, dat alle
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moeite tevergeefs zou zijn, en reeds wilden zij zich in hun lot schik
ken, toen de advocaat op een aardigen inval kwam. »Wel ,” zeide hij ,
»als wij eens van den paus een getuigschrift haalden , dat de ziel van
den erﬂater reeds uit et vagevuur verlost is? Voor een ﬂinke som
gelds moet zulk een getuigschrift wel te krijgen zijn, en dan zijn er
een zielmissen meer noodig, om de ziel van den doode te verlossen.

allen de zielmissen weg, en vervalt ook de verplichtin tot betalen,
en ik zal er dan wel voor zorgen, dat de zonen van îoyola er niet
slechts met schade , maar ook met schande zullen afkomen!"

Zoo rekende de rechtsgeleerde, en toen hij met zijn plan gereed
was, stelde hij zich in verbinding met een Minoriten-broeder, een echt
loozen guit. Deze, die de Jesuiten met hun aanmatiging toch al
haatte als de pest, nam den last met groote vreugde op zich. Met
geld en aanbevelingsbrieven ruim voorzien , reisde hij met den grootst
mogelijken spoed naar Rome. In het openbaar gaf hij natuurlijk een

geheel andere beweegreden voor die reis op, en ook de belanghebbenden
ielden zich doodstil, opdat de zonen van Loyola geen argwaan zouden
krijgen en een spaak in 't wiel stekeri. De Minoriet kwam be
houden te Rome aan. Hij was, zooals ik reeds zeide, geen domoor,
wendde zich dus terstond tot de rechte personen en kreeg onmiddellijk,
voor nog geen duizend daalders, het verlangde getuiĳchrift. Nauwelijks
had hij dat in den zak , of hij ijlde verheugd naar etz teru en stelde
het aan de erfgenamen ter hand, die hem daarvoor rijkelijk eloonden.
Intusschen hadden de zonen van Loyola niet opge ouden vlijtig ziel
missen voor den gestorvene te lezen. Toen dus het eerste vierendeel
jaars om was, dienden zij hun eerste rekening in voor tweehonderd

vijftig missen , ten bedrage van tweeduizend vijfhonderd daalders.

Maar

hoe stonden ze te kijken, toen zij in allen ernst ten antwoord ontvingen,
dat de ziel van den erﬂater reeds uit het vagevuur verlost was, en toen
hun, omdat het toch onzin was, voor een verloste ziel missen te lezen, het
eld eenvoudig geweigerd werd. »Maar dat is een dwaas antwoord!
dat is gekkenpraat‘." riepen de Jesuiten den erfgenamen toe. Dezen
echter bleven bij hun wei ering, wat ook de zonen van Loyola er te
en inbrachten. Ja, de advocaat verklaarde, dat hij bereid was hun het
wijs te leveren , dat de erfgenamen gelijk hadden.
Natuurlijk kwam het nu tot een proces. De Jesuiten, ten volle
overtuigd dat zij het stellig winnen moesten , ver enoegden zich met
op de bepalingen van het testament te wijzen. 1 aar toen de rechts
geleerde het getuigschrift van den Heiligen Stoel uit zijn zak haalde en
voor de rechters nederlegde ‚ toen verdween alle vroolijkheid van hun
gelaat, en zij erkenden hun meester gevonden te hebben.
Zij zagen dus van alle verder procedeeren en van al hun aanspra
ken op betaling af. Maar tegen den advocaat, die het middeltje bedacht
had, en tegen den Minoriet, die het had uitgevoerd, vatten zij zulk een
onverzoenlijke vijandschap op, dat zij niet rustten , alvorens beiden de
stad verlaten ha den , om er nooit terug te komen.
No slechter kwamen de zonen van Loyola van een dergelijk zaakje
af te lêapels, ten tijde dat de hertog van Ossuna daar als vicekoning
het bewind voerde.
Een zeer rjk koopman had hun zijn geheele vermogen vermaakt
onder deze voorwaarde: wanneer namelijk zijn eenige zoon, die toen hij
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stierf nog zeer jong was , lid hunner orde zou worden. Wilde deze echter,
wanneer hij zijn achttiende jaar zou bereikt hebben, liever in de wereld
blijven en geen Jesuiet worden , dan waren zij gehouden, hem het va

derlijke vermogen, dat meer dan honderdduizend dukaten bedroeg, uit
te keeren. Zij zouden niet meer voor zich zelven mogen houden, dan
wat zij als vrome Christenen zonden meenen , dat hun billijkerwijze toe
kwam voor wat zij aan zijn opvoeding hadden ten koste elegd.
Dat was een zeer onbestemde bepaling, waaruit men esnoods maken
kon wat men verkoos; de Jesuiten namen zich dan ook terstond voor

daarvan in hun eigen belang gebruik te maken.
Toen nu de jonkman op zijn achttiende jaar verklaarde, dat hij van
plan was leek te blijven, gaven zij zich geen bijzondere moeite om hem
terug te houden, maar lieten hem integendeel geheel ongemoeid trekken.
Toen hij echter zijn vermogen opeischte, vonden zij et bijna nog te
veel, wanneer zij hem tienduizend dukaten teru gaven; in de vooronder
stelling toch, dat hij bij hen blijven zou, beweer en zij reeds bijna alles tot
liefdadige doeleinden aangewend te hebben. De jongelin was daarmede
niet tevreden en eischte de uitbetaling van tachtigduizen dukaten, daar
met een som van twintigduizend dukaten zijn opvoeding meer dan vol
doende betaald was. En zoo ontstond er een heftige strijd tusschen de
beide partijen , waarbij de Jesuiten inzonderheid geen den minsten lust
aan den dag legden om een streep toe te geven.
Eindelijk, om de zaak tot een spoedig einde te brengen, wendde
de jongeling, op raad zijner vrienden, zich tot den vice-koning, denher
tog van Ossuna. Deze liet terstond den eischer en de beklaa den voor
zich komen , en vroeg den eerste hoeveel hij eischte, de anderen oeveel zij
vrijwillig van plan waren te geven. De eischer verklaarde het desnoods ook
met zeventigduizend dukaten voor lief te zullen nemen; de Jesuiten
echter hielden stijf en strak vol, dat zij niet meer dan tienduizend be
talen konden.

»Nu, goed," zeide de vice-koning tot de zonen van

Loyola: »gij hebt aanspraak op wat
als vrome Christenen meenen
zult, dat u billijkerwijze toekomt; ik vraag u dus: Is het een christe
lijke re el, dat men den naaste moet doen , wat men wil dat ons zelven

geschie e?” — »Zoo leert de Heilige Schrift,” antwoordden de
jongeren van Ignatius. — »Welnu,” besliste de vice-koning, »handelt
dan ook dienovereenkomstig, m. a. w. gijlieden geeft den jongeling de
negentigduizend dukaten, die
voor u zelven wenschtet te houden,
en zelf neemt ge de tienduizend , die gij bereid waart uit te betalen."

En bij die beslissing bleef het, in spijt van al het kuipen der
zonen van Loyola, en iedereen prees den hertog zoowel om zijn wijs
heid à la Salomo, als vooral wegens de standvastigheid, die hij hierbij
aan den dag legde.
Een enkele keer dus kwamen de Jesuiten slecht van de reis; over
het algemeen echter wisten zij datgene , wat hun bij testament beschikt
was, zeer goed vast te houden, en de wereld zou de handen in elk

ander slaan, wanneer men eens al het geld, dat zij op die wijze
bijeenbrachten, nauwkeurig uitrekende en alles tot in bijzonderheden
wereldkundig maakte.

TWEEDE HOOFDSTUK. ’

Roof en diefstal van wereldlijk en geestelijk goed.

Voor dit hoofdstuk bezitten wij eene zóó onuitputtelijke massa van
stof ‚13 dat men haast meenen zou, dat de zonen van Loyola zich met
niets liever bezig hielden, dan met stelen en rooven. Immers, daar men
door dat middel veel sneller en gemakkelijker in het bezit eener zaak
komt, dan door eerlijkheid en vlijt, waarom zouden zij er zich dan
niet van hebben willen bedienen?
Om nu den lezer een zeer duidelijk inzicht in deze schurkenstreken
te geven, zal ik beginnen met »het bedrog in het klein" , dan tot
den eigenlijken »diefstal” overgaan, en eindelijk met den »roof in het
groot" besluiten. Doch ook van deze drie soorten van schelmerj zal
slechts het voornaamste worden aangevoerd , dat wil zeggen, niet meer

dan hoog noodig is, om een juiste voorstelling te erlangen van de orde
van Jesus. Daarom toch alleen is het te doen, niet om der »chronique
scandaleuse” in de hand te werken.
Onder de zonen van Loyola was het vrij algemeen het gebruik, om
van rijke ouders, die een zoon als novitius in de orde wenschten te
doen opnemen ‚ een schenking te vragen, een schenking, die overeen
kwam met het vermogen , dat de knaap eenmaal zou erven. Het was
dus een soort van »uitzet” , of liever no

een »vervroe de inbezitne

ming van het toekomstig erfdeel”. Als zo enig beschouw en het ook de
Jesuiten, en op die beschouwing grondden
hun recht, om het te
krijgen.

Ook beweerden zij , dat, daar ieder die lid hunner orde werd,

voor zijn geheele leven verzekerd was, zulks wel een stuivertje waard
was. Kortom, zij wisten het ten aanhoore der geheele wereld uitge
sproken statuut om alle onderricht en alle opvoeding kosteloos te ver

leenen-, zonder ook maar eenige vergoeding daarvoor te vragen , op
gezegde wijze zeer handig te ontduiken. En de sommen , die zij op die
wijze meester werden , waren voorzeker niet gering.
Maar dit was nog het ergste niet; het gruwelijkste was, dat zij
zeer velen van die jongelingen na korten tijd als onbruikbaar ontsloegen,
het uitzet echter als hun eigendom behielden. Ja , zij namen er zelfs
niet weinigen in het novitiaat op , van wie zij vooruit wisten , dat zij

ze wegens hun geringe vermogens niet zouden kunnen gebruiken , die
zij dus klaarblijkelijk alleen daarom opnamen, opdat zij zich
meester zouden kunnen maken van het voor hunne opname uitbetaalde

geld!Bewijzen hiervoor zou men bij honderden en duizenden kunnen aan
voeren.

Eén enkel echter zij voldoende , dat zich hierdoor van andere
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onderscheidt, dat de vader het voor zijn zoon betaalde uitzet op een
alleraardigste wijze wist terug te krijgen.

Een zeer rijke smid in de nabijheid van Milaan wilde de eer e
nieten van een zijner zonen onder de Jesuiten te zien. Hij bood us
den rector van het collegie in de genoemde hoofdstad de vrij belangrijke

som van tweeduizend dukaten, indien deze aan zijn wensch gehoor
wilde geven.
De rector lachte in zijn vuistje , want de jongen was wel is waar
een forsche, vierkante deugniet ‚ maar tevens zoo stompzinnig , dat men
niet eens een gewonen monnik, veel minder een Jesuiet van hem zou
hebben kunnen maken. Desniettegenstaande gaf de rector gaarne zijn
toestemming, stak de tweeduizend dukaten in den zak en—den jongen
in het kleed der novitii.
Een paar weken lang ging nu alles goed.
Men behandelde den
toekomstigen zoon van Loyola zoo , dat hij het niet beter had kunnen

verlangen.

Daarna echter begon men wat af te takelen, en weldra

liep het plagen, vitten en mishandelen de spuigaten uit.

Klaarblijkelijk

wilde men den jongen dwingen om_ het gesticht te ontvluchten; dan
immers konden de Jesuiten hunne handen in onschuld wasschen?
Toen nu echter de arme knaap, uit vrees voor den toorn zijns
vaders, zich alles welgevallen liet, raakte het geduld der vrome paters
eindelijk uitgeput. Zij jaagden den kweekeling zonder omwegen weg,
en gaven hem niet meer dan vijf daalders reisgeld mede.
Men kan zich de woede van den smid voorstellen, toen zijn zoon
bij hem terugkwam, en hoe deze in het eerst van hem te lijden had.
Doch weldra zag de vader in, dat de zonen van Loyola alleen schuld
hadden. Hij verlangde daarom niet slechts zijn twee duizend dukaten
terug te hebben, maar, toen

die

eisch rondweg werd afgeslagen,

klaagde hij hen zelfs aan bij de rechtbank.
Maar wat baatle hem een aanklacht?

De zonen van Loyola be

wezen, dat de smid hun de twee duizend dukaten als een »schenking”
had gegeven. Iemand te dwin en om een schenking terug te geven
gaat niet aan, en zoo werd us de eischer afgewezen en gelast zich
stil te houden.
Was hem de wettige weg om het zijne terug te krijgen alzoo af
gesneden, de smid sloeg nu een niet door de wet aangewezen weg in,
en deze bracht hem tot zijn doel. Hij liet namelijk voor zijn zoon een
volledig Jesuiten-costuum maken; daarmede getooid moest hij in de
smidse werken, de paarden op straat beslaan en naar al de klanten
gaan, die hem ontboden. Dit ongewone schouwspel lokte een meni
nieuwsgierigen, want iedereen wilde den Jesuiten-kweekeling aan et
aanbeeld zien, en weldra werd in den geheelen omtrek over niets
anders meer gesproken. En er werd niet alleen over gesproken, maar
er werd ook braaf gehekeld en gespot, en de eer der zonen van Loyola
begon er niet weinig onder te lijden.
‘Eindelijk dienden zij een aanklacht in wegens ontheiligíng van
hun ordekleed. De rechtbank echter meende, dat de smidsjon en
recht had dat kleed te dragen, daar hij inderdaad onder de kweeke in
gen der Jesuiten was opgenomen geworden; en nu was er aan het
ekelen en spotten geen einde meer. Kortom, er bleef den zonen van
Loyola niets anders over, dan den smid niet alleen zijn twee duizend
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dukaten terug te geven, maar hem bovendien met zoete woordjes te

paaien, om toch aan het spectakel een einde te maken. En zoo kwam
deze door zijn aardigen inval, spoediger dan hij gehoopt had, tot zijn doel.
|

Ook bestond er onder de zonen van Loyola nog een ander voor
geschreven gebruik, namelijk om van rjke lieden, die zich der orde
genegen toonden, voor het een of ander hunner collegiën of seminariën,
een grooter of kleiner kapitaal, desnoods tegen een geschreven
schuldbewijs, te leenen, en met de terugbetaling zoo lang mogelijk te
wachten. Werd dan later de schuldeischer ziek, zoodat
aan zijn
dood begon te denken, dan bezocht men hem onophoudelijk en drong

zoolang bij hem aan, tot hj het schuldbewijs uitleverde, of, wat op
hetzelfde neerkomt, tot
van de leening een schenking maakte.
Op die manier won de orde van Jesus veel geld; nog meer echter
daarmede, dat Zij, wanneer het maar eenigszins ging, de bewuste
kapitalen leende, zonder daarvan een schuldbewijs te geven.
Om dit gedaan te krijgen, gaven zich de heeren paters het voorkomen
van onkreukbare eerlijkheid en stelden zij zich aan als toonbeelden van
goede trouw. Zij gedroegen zich alsof het begrip »bedrog" met hun
karakter ten eenenmale onbestaanbaar was, en hoe zou nu een vrome

ziel, van wie zij voor een heilig doel geld leenden, zulke slechte ge
dachten kunnen hebben, zoo laag kunnen handelen, om veiligheidshalve
een schriftelijk bewijs te vragen?
Hielden zij nu hun woord, en betaalden zij het geleende eerlijk en
te goeder trouw terug? Verre van daarl_ Van de tien maal ontkenden
zij negen maal iets geleend te hebben en ontdeden zij zich dus
van hun schuld door een meineed.
Een zeer gemakkelijke manier voorzeker om aan geld te komen ,
ofschoon zij met diefstal op ééne lijn staat. Maar domkoppen alleen,
zeiden de Jesuiten, hebben zulk een eng geweten, dat zij tegen zulk
een kleinigheid opzien!
Natuurlijk mag ik zulk een zware beschuldiging tegen de Jesuiten
niet inbrengen, zonder ook de noodige bewijzen te bezitten en aan t
voeren. Welnu, ik zal er eenige laten volgen.
‘
In de stad Orleans schonk een zekere Mademoiselle Vinet aan het
meisje, dat haar sedert vele jaren gediend_had, op haar sterfbed een
vrij groote som gelds in louis d’ors benevens een zeer kostbare verzame
ling oude gouden munten. Dit geschiedde in tegenwoordigheid van
haren biechtvader, pater Director. Deze bood nu terstond aan het
meisje zijn diensten aan, om het geld tegen hooge rente te plaatsen
en de oude ‘munten aan een liefhebber, dien hij kende, voordeelig te
verkoopen. Het meisje was met dien voorslag zeer ingenomen en af
hem terstond haar geheelen schat over zonder schnldbewijs. want een
pater kwam het in het geheel niet in het hoofd er een te even, en
het meisje wilde er niet om vragen; zij zou het zonde geac t hebben
een zoo eerwaardigen heer, als de pater was, niet volkomen te ver
trouwen.
Eenigen tijd later stierf mademoiselle Vinet, en daar nu jufvrouw
Alice, — zoo heette het meisje — zich in den echt begeven wilde,
zoo vroeg zij, op raad van haar minnaar, hoeveel de pater voor de
gouden munten gekregen en waar hij ‚al het geld geplaatst had. »Gouden
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munten?" antwoordde de pater. »Grij vergist u, mijne dochter, zij
waren niet van goud,. maar van heel gemeen koper; en wat het andere
geld betreft, gij kunt de geheele som, met alles en alles duizend
francs, iederen dag opvragen.” Het meisje stond te kijken alsof zij het
te Keulen hoorde donderen, want hare overleden meesteres

had

haar

gezegd, dat de waarde van het geheele legaat ruim twintig duizend
francs bedroeg. De pater echter hield vol, en hij nam een zeer hoogen
toon aan, toen de minnaar van Alice zich met die duizend francs niet

wilde laten afschepen.
Men wendde zich nu tot een advocaat en deelde dezen de geheele
zaak mede. Doch de Jesuiten, die gezamenlijk partij trokken voor hun
medelid , keerden terstond het blaadje om en dienden zelven een aan
klacht ín wegens laster. Ten slotte moesten Alice en haar verloofde
nog vergiffenis vragen en openlijk erkennen, dat zij pater Director val
schelijk beschuldigd hadden , hun te kort te hebben gedaan.
Iets beter ging het den Capucijner Timotheus de la Flêche, van
wien pater Le Tellier, de beruchte biechtvader van koning Lodewijk
XIV, in zijn strijd tegen de Jansenisten zich vele jaren lang als agent,
correspondent en koerier bediend had.
Deze Uapucijner werd in het jaar 1732 bisschop van Berithe en
vorderde toen van de Jesuiten van Tours de som van honderddertig

duizend livres terug, die hij hun in bewaring egeven had. De zonen
van

Loyola

echter

ontkenden

ooit

een

enke en

stuiver van hem

gekregen te hebben , en het tegenbewijs leveren kon hij niet, omdat hij
dwaas genoeg geweest was geen quitantie te vragen. Nu begon hij te
bidden en

te smeeken en vernederde zich tot

schreiens toe; maar

de heeren paters lieten zich niet van hun stuk brengen , en zeiden dat
zij hem zouden aanklagen, indien hij hen nog langer lastig viel. In
zijn woede vatte hij toen het voornemen op om a de knoeierijën en
gemeene handelingen aan het licht te brengen , die hij op last van den
biechtvader Le 'l‘ellier had volvoerd. Reeds stond hij op het punt de
partij der Jansenisten van alles in te lichten, toen Le Tellier nog bij
tijds tusschenbeiden kwam en zijne medeleden aanspoorde om toe te
geven. 'I‘imotheus de la Fléche kreeg dus zijn geld terug, doch niet op
eens , maar in dertien jaarlijksche termijnen, en zonder bijbetaling van
renten, zoodat de paters toch nog altijd een klein voordeeltje hadden.
In het begin van de 18de eeuw speelden de Jesuiten te Luik de
eerste viool. De meeste weduwen en oude vrjsters wilden van geen
anderen biechtvader ediend zijn. _

Tot die dames beroorde ook mejufvrouw Devisé, een bedaagde jonk
vrouw, even rjk als bijgeloovig. Reeds vroeger had
op verschillende
tijden aan het collegie er Jesuiten vrij groote sommen zonder quitantie
geleend. Zoo ook stelde zij in het jaar 1737, toen zij eens heel erg
ziek was, aan haar biechtvader , pater Adriaan Lontemberg, een met
goudstukken gevuld kistje ter hand, om dat over te geven aan haar
neef Devisó, wanneer deze na haar dood te Luik zou zijn aangekomen.
De biechtvader, die nog bovendien een zeer aanzienlijk le aat kreeg
voor zijn orde, beloofde dit bij al wat heilig was, en het goeâe vrouwtje
stierf onmiddellijk daarna in de stellige overtuiging, dat zij voor haar
lieven neef goed gezorgd had.
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Gelukkig was de neef van alles onderricht door een brief, dien zijn
tante hem, toen zij stervende was, door haar kamenier had laten schrij

ven. Hij begaf zich terstond naar Luik en eischte van het collegie de
geleende kapitalen en met name van pater Lontemberg het in bewaring
gegeven kistje met oud op. De laatste echter ontkende in de sterkste
bewoordingen ooit et geringste van juffrouw Devisé gekregen te heb-—
ben. Ja, hij noemde den eisch van den neef een schandelijk verzinsel,
alleen uitgedacht om de orde van Jesus van haar crediet te berooven.
Voor zoover hij toch wist, — en hij had tot zijn overleden biechteling

in een zeer nauwe betrekking gestaan, zoodat zij voor hem geen gehei

men gehad had , — had het nooit in ‚het karakter van juffrouw Devisé
gelegen, om groote sommen zoo maar renteloos te laten liggen, en een
kistje met gouden pistolen gevuld kon er nooit bestaan hebben. In denzelfden geest spraken ook de andere Jesuiten van het collegie te Luik.
Zij ontkenden wel niet nu en dan eens een klein sommetje van de over

ledene gekregen te hebben, maar loochenden toch stoutweg de aanzien
lijke kapitalen waarop de neef aanspraak maakte.
Daar stond nu de arme Devisé, die gemeend had een rijke erfenis

te doen , en hij wist letterlijk niet wat aan te vangen. Wel had
den
brief van de kamenier, maar deze zelve had eensklaps midden in den
nacht de stad verlaten, en niemand kon ook maar de geringste aanwij

zin doen omtrent haar nieuw verblijf. Hoe zou hij dus bewijzen, dat
de rief waarheid behelsde, ja zelfs maar dat hij echt was?
Het was een netelige toestand, maar — er is raad voor alles. In
het collegie te Luik was een zekere pater Golenvaux, die het geheim
register der inkomsten en.uitgaven hield. Deze had een neef, —— vol
ens anderen was het zijn zoon, -— voor wien hij een buitengewone

liefde koesterde; die neef nu had altoos vrijen toegang bij zijn oom,
en — voor geld en goede woorden nam hij op zich, onder de hand
een afschrift te zullen nemen van al de ontvangsten die het Jesuiten
colle ‘e had genoten.
‚
%it geschiedde, en— zie! werkelijk stonden in dit geheime boek niet
slechts al de gelden opgeteekend , waarop de neef aanspraak maakte,

maar er stond ook in , hoeveel istolen het bewuste kistje had bevat.
Nu wendde zich de jonge evisé, op raad van zijn advocaat,tot den
apostolischen vicaris, die toevalli te Luik was, en maakte dezen met
al de bijzonderheden bekend.

Hij verklaarde zich echter bereid, om aan

de Jesuiten het schandaal van een openlijk proces te besparen, wanneer
zij hem uit eigen beweging recht wilden laten wedervaren. De vicaris
nam daar genoegen mede, en op zijn bevel moest pater Golenvaux

de origineele registers voorleggen. Toen deze bleken in overeenstemming
te zijn met het afschrift, schoot d_en zonen van Loyola natuurlijk niets
anders over, dan te betalen wat zij schuldig waren.
het hun dus totaal mis.

Voor ditmaal liep

Geheel anders was de aﬂoop van het beruchte proces tusschen hen ‘
en den heer von Viane, dat in 1738 begon en eerst in 1745 ten einde
liep. De zonen van Loyola toch wonnen dat, ofschoon er omtrent de

door hen gepleegde schurkenstreken geen de minste twijfel bestond.
In het jaar 1738 beurde vrouwe Marianne Justidavis, echtgenoot
van den heer Rombault von Viane , in Duitschland een erfenis van

driemaalhonderd duizend gulden, bestaande deels in gemunt geld, deels
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in diamanten en andere kostbaarheden. Zij begaf zich daarmede naar
Brussel, om dat alles tegen gangbaar geld in te wisselen. Daar nam ze
een zekeren pater Lutger Jansens, wegens den roep die van hem uitging,
als biechtvader aan. Deze verklaarde zich bereid haar in alles voort te
helpen en ried haar de voorwerpen van waarde voorshands over te
brengen naar het collegie der Jesuiten, aangezien zij daar veiliger lagen
dan in een particuliere woning. Mevrouw von Viane begreep dat ook,
en de pater haalde terstond een koetsier, met wiens hulp hij het geld
en de kostbaarheden naar het collegie overbracht. Een bewijs, dat hij
dien schat, die in courant geld zes honderd dertig duizend franken waard
was, in ontvang genomen had, werd niet noodig geacht, omdat hij toch
zoo spoedig mogelijk in belgische munt zou worden omgeruild.
Nauwelijks was dit geschied , of de heer Rombault von Viane kwam
te Brussel aan. Zijn vrouw vertelde hem alle, maar toen zij tevens
mededeelde, dat zij geen schuldbewijs bezat, begon hij terstond de
zaak donker in te zien. Hij beval haar dus voor het oogenblik met
geen woord van zijn komst te reppen, en zocht onmiddellijk een bekwa
men rechtsgeleerde op , om met dezen te overleggen , wat hem te doen
stond. Na lang beraad sprak men af, dat de vrouw zich ziek zou hou
den en deswege om haar biechtvader, pater Jansens , zou zenden. Had
deze haar dan de vertroostingen van den godsdienst geschonken, dan zou
zij een gesprek met hem aanvangen over de kostbaarheden, die hem
waren toevertrouwd, en hem zeggen, dat haar man haar geschreven had,
dat zij ze moest geven aan den heer van Dormael, een bekend koopman
te Brussel. Al de woorden echter, die er gewisseld werden, zouden wor
_den opgeschreven door twee notarissen en onderteekend door vier eer
zame burgers, die te dien einde in een aangrenzende alcoof zouden ver
borgen worden.
Dit plan werd in alle deelen stipt ten uitvoer gebracht. De vier
getuigen benevens de twee notarissen verscholen zich zoo handig in de ‚
alcoof, dat zij alles wat er in het nevenvertrek plaats greep, niet alleen
hooren maar ook zien konden. Vervolgens ontbood men den beroemden
pater, om de zieke vrouw, die zich te bed legde, te troosten.

Hij het natuurlijk niet o zich wachten en volbracht zijn plicht als
geestelijke naar behooren. 'Ëoen dat was afgeloopen, vroeg hem de
vrouw, of zich al een gelegenheid had opgedaan, om het duitsche geld
benevens de edelgesteenten en andere kostbaarheden op voordeelige wijze
tegen belgisch geld in te wisselen. »Nog niet,” antwoordde de pater,
die natuurlijk in den waan was, dat hij met zijn biechteling alleen was;
»binnen kort echter hoop ik u goede tijding te kunnen brengen, en
voor het oogenblik ligt de schat op een veilige plaats." Nu maakte de
vrouw hem bekend met het bevel van haar echtgenoot, om het‘ goud en
de diamanten aan den koopman van Dormael te laten bezorgen, een
bevel, dat zij, of zij wilde of niet, wel behoorde op te volgen. De pater
echter werd zeer boos, en zeide volstrekt niet van zins te zijn die voor
werpen aan den genoemden koopman af te geven. Hij verbood de
vrouw zelfs ten strengste, met den heer van Dormael een woord
over die aangelegenheid te spreken, en zwoer bij hoog en laag. dat,
wanneer zij onbescheiden genoeg was om het toch te doen, hij het bezit
van den schat eenvoudig loochenen zou, op het gevaar af van levend
verbrand te worden. Met deze woorden nam hij zijn afscheid , zonder
in de verte te vermoeden, dat hem nog iemand anders had aangehoord,
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dan mevrouw von Viane. De twee notarissen echter kwamen terstond
uit de alcoof te_ voorschijn, voltooiden hun proces-verbaal , en lieten het
door de vier burgers als getuigen onderteekenen.
Het eerste gevolg was, dat de heer von Viane van pater Jansens
den in bewaring gegeven schat terugvorderde, en dat hij, toen de pa
ter zijn bedreiging van alles te zullen ontkennen , nakwam, hem bij de
rechtbank aanklaagde. Zijn advocaat beriep zich op het gemaakte pro
ces-verbaal, en de vier getuigen zwoeren, dat alles juist zoo was als

daarin beschreven stond. In weerwil van dat alles ging pater Jansens
voort met alles te ontkennen, en de gezamenlijke Jesuiten van Luik
maakten zijne zaak tot de hunne. Men diepte den koetsier op , die de
zakken met goud en edel esteenten naar het collegie der Jesuiten ge
bracht had, en de man %ekende onder eede Zulks gedaan te hebben.
Van hun kant echter hielden de zonen van Loyola vol, dat al die aan

tijgingen verzonnen, en de beide notarissen benevens de vier getuigen
door den heer von Viane omgekocht waren. Het gelukt hun den koet
sier over te halen zijn eerste bewering in te trekken; het gelukt hun
vervolgens zestig getuigen te voorschijn te brengen, die verklaringen
aﬂeggen in hun voordeel, het gelukt hun eindelijk door het uitstrooien

van pamphletten en door het houden van kanselredenen het volk zooda
nig te bewerken, dat niet weinigen in de stellige overtuiging verkeeren ,
dat de echtgenooten met de beide notarissen en de vier getuigen een
bedriegelijke samenzwering hebben gesmeed om de Jesuitenorde te be
nadeelen.
Het schijnt dus, dat het proces ten gunste der zonen van Loyola
zal aﬂoopen. Reeds geeft de hooge raad van Brabant bevel om den
koetsier als een meineedige te straffen. Ja, reeds wordt de eisch gesteld,
den heer von Viane en zijne vrienden in verzekerde bewaring te nemen,
toen eensklaps, in Mei 1743, vijftig van de zestig getuigen der Jesuiten,
door de rechtbank in de engte gedreven, verklaren dat zij voor hun g)
tuigenis geld ontvangen hebben, dat zij dus valsche getuigen zijn.
c
aanvoerder dier zestig, Konisloe genaamd , die met de negen anderen nog
altijd bij zijn eerste verklaring blijft volharden, wordt onmiddellijk op de
pijnbank gelegd, en nu wordt het gansche weefsel van schurkerijen
openbaar.
Konisloe en vijf der valsche getuigen met hem worden ver
oordeeld tot geeseling en brandmerking met den strop om den nek,
vervolgens tot tien jaren gevangenisstraf met dwangarbeid, eindelijk tot

eeuwige verbanning uit de stad en haar rechtsgebied. Twee anderen
veroordeelt men tot geeseling en eeuwige verbanning, en nog twee om

enkel te pronk te staan. Ook beveelt de hooge raad van Brabant om
meester Versin, den secretaris van den procureur-generaal , gerechtelijk
te vervolgen, op grond dat hij zich insgelijks door de Jesuiten had laten
omkoopen. Deze redt zich echter met eenigen zijner vrienden, die niet

minder schuldig zijn dan hij, door de vlucht, waartoe het geld hem door
een onbekende hand — zonder twijfel van de Jesuiten -- wordt toege
zonden.
Nu eindelijk schijnt de rechtvaardige zaak van den heer von Viane
te zullen zegevieren , en ieder wacht eerstdaags een vonnis te zijnen

unste. De zonen van Loyola echter appelleeren bij het hoog gerechts
Ëof te Brussel en verlangen, met een beroep op nieuwe getuigen ‚ dat

de zaak van voren af aan zal worden behandeld.

Het hoog gerechts
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hof, dat hoofdzakelijk uit aanhangers der orde is samengesteld, staat
hun eisch toe, en het proces begint op nieuw.
Alle krachten worden nu door de Jesuiten ingespannen, om de
rechters in hun voordeel te stemmen; eld en vrouwen spelen daarbij
de hoofdrol. De heer Rombault von iane daarentegen is door de
reeds gemaakte kosten aan het eind van zijn middelen gekomen en kan _
tegen den invloed der Jesuiten niet langer opwerken.
Eindelijk, in den zomer van het jaar 1745, is de zaak rijp voor een
beslissing, en het hoog gerechtshof besluit het volgende:
Vooreerst: Hombault von Viane wordt tot evangenisstraf veroor
deeld, omdat hij valschelijk verklaard heeft , dat
een schat , bestaande
in gemunt en ongemunt geld en in ruwe diamanten en andere edelge
steenten, ten bedrage van tweehonderd zes en negenti duizend gulden
hollandsch courant, zou bezeten hebben, en dat hem Ëie schat door het
Jesuitencollegie , met name door pater Lutger.lansens zou ontnomen zijn;
doch wegens de langdurige preventive gevangenschap, die hij heeft on
dergaan , alsmede wegens een vroegere zwakheid van geestvermogens ,
en wegens nog andere verzachtende omstandigheden, wordt hij uit de
gevangenis ontslagen en betaalt alleen de kosten van het proces.
Ten tweede: de beide gevangenen, Michael Valder , schilder, en Jo
docus Roos, gewezen ofﬁcier bij de infanterie, moeten beschouwd worden
als overtuigd, dat zij als valsche getuigen tegen pater Jansens zijn op
getreden , en zullen op het schavot gegeeseld en daarna verbannen worden ;
un vermogen echter vervalt, na aftrek der proceskosten , aan den staat.
Ten derde: de gevangene Cauve, burger van Brussel, wordt insge
lijks schuldig verklaa'rd een valschen eed ten nadeele van pater Jansens
gezworen te hebben; wegens zijn langdurig verblijf in den kerker nog
tans, wordt hij van verdere gevangenisstraf ontslagen en alleen veroor
deeld tot betaling der kosten.
Zoo luidde het vonnis van het hoog gerechtshof te Brussel, en wie

schetst nu de vreugde der Jesuiten? Zij mochten hun roof behouden en
waren nog bovendien op wettige wijze onschuldig verklaard. Desniette
min gold het van dien tijd af als een spreekwoord in Brabant, dat men
even goed zijn geld in ‘t water kon gooien als het aan de Jesuiten toe
vertrouwen; want, eenige bijgeloovige vrouwen uitgezonderd , was ieder
een overtuigd , dat zij zich tegenover den armen Rombault von Viane
als schurken gedragen hadden.
Maar niet alleen toevertrouwd geld wisten de zonen van Loyola
zich op bedriegelijke wijze toe te eigenen; hunne bedriegerijen strekten
zich nog veel verder uit; zij haal en overal wat maar te halen viel.
Ja, zij legden in die soort van zaken zulk een behendigheid aan den
dag. dat het er veel van had, of zij bij valsche munters, dieven en roovers
van beroep in de leer waren geweest; velen hunner werden zelfs erkende
meesters in het vak.
Zoo lieten, om met een klein staaltje te beginnen, eenige zeer rij
ke en tevens zeer vrome inwoners van Bordeaux eens een maSsiefzilve
ren kist maken, om daarin onderscheidene reliquieën op het hoogaltaar
der hcofdkerk ten toon te stellen. De superior der Jesuiten echter, Rus
sow, verving de kist in den nacht door een andere van met zilver
overtrokken lood, die er volkomen op geleek, smolt en verkocht de

zilveren en won zoo voor de orde eenige honderde ponden zilver.
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Zoo legden zich de paters Cluniac en Marsan in het Jesuitencollegie
te Angoulême vele jaren lang op het munten van valsch geld toe; zij
bezigden tot dat doel een afgelegen kelder, en hunne medeleden brach
ten de valsche munt in omloop. Toen echter in het jaar 1641 de zaak
ruchtbaar werd, verplaatste men de beide genoemde paters spoedig naar
ver verwijderde collegies en verklaarde , dat men hen wegens hun wan
bedrijf uit de orde verwijderd had , en dat men niet wist waarheen zij

gestoven‘ waren.
Zoo schonk koning Philips 111 van Spanje aan de in zijn rijk wonen
de zonen van Loyola het recht, om van het ruwe goud en zilver, dat
zij uit America haalden, spaansche munt te slaan, en dat wel tot een
bedrag van één millioen piasters, opdat zij uit het daaruit behaalde voor
deel een collegie te Malaga zouden kunnen bouwen. De slimme paters
breidden echter dat recht tot drie millioen uit, en de stukken van vier
maravedis , die zij sloe en, waren zóó slecht, dat daarover een algemeen
gemor ontstond. Ja, íelì werd een spreekwoord om, wanneer een nala

ti schuldenaar maar voor de helft betaalde, te zeggen: »Hij heeft zijn
sc uld betaald met maravedis van de Jesuiten.” Ten slotte moest dan
ook de regeering de wettige waarde dier muntsoorten verminderen, daar
niemand ze meer tegen den vollen prijs wilde aannemen.
Zoo liet in het jaar 1729 pater Dequet te Parjs uit het huis van
den heer Tardif, ingenieur en secretaris van maarschalk Bouﬂeur, in den
nacht waarin Tardif stierf, door twaalf schoenpoetsers , die hij in der

haast bijeenbracht, honderd en een schilderijen van groote waarde met
geweld weghalen, en dat met zulk een overhaasting, dat er onderweg
een en twintig verloren gingen. Toen men de hulp van de politie tegen
hem inriep vertoonde hij , ter rechtvaardiging van zijn diefstal , een strookje
papier, waarop geschreven stond: »Ik schenk aan het novitiaat der Je
suiten te Parijs al mijn schilderijen uit achting voor pater Dequet , mijn
vriend, die ze terstond mag laten weghalen. Den 20en Mei 1729, Tardif."
Men onderzocht dat strookje papier van meer nabij, en nu bleek het,
dat Dequet zelf er die woorden o geklad had. De politie veroordeelde

deswege Dequet, en met hem de esuiten van het novitiaat tePar-ijs, om
de nog voorhanden schilderijen oogenblikkelijk terug te geven en de
verdwenene te vergoeden. De uitspraak van dat vonnis werd door het
aanwezige publiek met een uitbundig vreugdegejuich ontvangen.
Zoo voerden de zonen van Ignatius te St. Fé, niet ver van Granada,
een stukje uit, zoo listig bedacht, dat de slimste bedrieger er hen om
benijden zou , en dat ik dus reeds daarom niet met stilzwijgen kan
voorbijgaan.
De inwoners van St. Fé hadden reeds in de 15e eeuw van het ko
ningspaar Ferdinand en Isabella de vergunning erlangd, om van de ri
vier Genil een kanaal af te leiden. Dit kanaal had voor hen een on
schatbare waarde, daar het hunne landerijen besproeide , die zonder dat

niets zouden hebben opgebracht.
Nu kregen in de 17e eeuw de zonen van Loyola in de nabijheid
daarvan insgelijks een groot stuk land , en dat wel voor een spotprijs,
omdat' dit land geen waterrecht bezat, en dus in den zomer— men kent
de brandende en regenlooze zomers van Granada — geheel uitdroogde.

Daarom was ook hun streven er alleen op gericht om deel te mogen heb
men aan het waterrecht der inwoners van

t. F‘é, en zij probeerden het op
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alle mogelijke wijzen, dat gedaan te krijgen. De burgers lieten zich echter
niet ompraten , want zonder de grootste schade konden zij geen droppel
van het water missen, en de zonen van Loyola zagen ten slotte in,
dat zij langs den weg van goedheid en overreding niets zouden uitrichten.
Toen vatte pater Fonseca ‚ rector van het collegie van Granada, een
vermetel besluit op. Hij liet door een leekenbroeder, die een voortref
felijk bouwmeester was , in alle stilte een compleeten molen maken. Dat wil
zeggen, al de deelen van een molen. zooals balken , raderen,molenstee
nen , enz. werden ieder afzonderlijk geheel pasklaar gemaakt, zoodat het
geheele werk in een klein aantal uren kon worden in elkander gezet.
Toen al die toebereidselen gemaakt waren, laadde men alles, houtwerk,

steenen, en wat er meer was, op een goeden avond op wagens en reed
daarmede naar een plekje, waar de bezitting der Jesuiten bijna aan het
kanaal grensde.
Aldaar aangekomen begon de leekenbroeder, door eenige gezellen
geholpen, den molen op te bouwen, en liet tevens door de arbeiders

der naburige jesuitische meierijen een gracht graven tot aan het kanaal,
opdat de molen water zou krjgen. Binnen enkele uren was alles afgeloopen, en toen de dag aanbrak klapperde het molenrad zoo lustig,
alsof het zich over zijn eigen bestaan verheugde. Vervolgens stelde een
notaris, dien men had medegenomen en voor zijn moeite goed betaalde,
een document op, waarin hij uiteenzette, dat bij den gezegden molen
op het aan de Jesuiten toebehoorende terrein had zien malen, zonde
dat iemand er zich tegen verzette; en toen dit document gereed en
door meer dan twintig ooggetuigen onderteekend was , stak pater
Fonseca het met een triumpheerenden lach in zijn zak. »Wie,” —
zoo dacht
— »wie is nu nog in staat ons den molen te betwisten ,
en, kan men dat niet, wie zal ons dan de molengracht ontnemen,

waarmede wij onze onvruchtbare landerijen in het heerlijkste land kun
nen veranderen?”
Zijn vreugde kwam echter een weinig te vroeg. Nauwelijks
hadden de burgers van St. Fé vernomen, wat er des nachts gebeurd was,
of zij trokken, onder aanvoering van hun burgemeester Thomas Muros,
een even dapper als bezonnen man, op den molen los, haalden hem
geheel omver, en stampten de molengracht zoo stevig dicht, dat het
water weder zijn oude richting volgde.
Natuurlijk dienden de Jesuiten terstond een aanklacht in bij de
rechtbank van Granada en vertoonden aan deze het document, waarin

het ongestoord bezit des molens werd etuigd. En waarlijk, de rechtbank,
wier leden voor het meerendeel op unne zijde stonden, nam niet al
leen die aanklacht aan, maar beval ook terstond, dat men de raddraaiers

bij het verwoestingswerk in de gevangenis zou werpen.
Het proces scheen dus een voor de Jesuiten
nstigen loop te
nemen. Zij spaarden dan ook geen geld, om de rec ters voor zich te
winnen, en het scheelde maar heel weinig, of de burgers van St. Fé
waren veroordeeld geworden om den molen op hun eigen kosten weder
op te bouwen. Doch dit werd verhinderd door het voornaamste lid van
de rechtbank, door den even bekwamen als r'echtvaardigen Paul Vasquez
de Aäuilar, die voor geen omkooping vatbaar was.
p welsprekende wijze zette hij de ware toedracht der zaak uiteen,
en toonde het goed recht der burgers zoowel als het gemeene in de
handelwijze der zonen van Loyola zoo helder aan, dat geen zijner ambt
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genooten het waagde voor een tegenovergesteld gevoelen uit te komen,
En zoo werd het voorstel van Aguilar, om de Jesuiten niet ontvankelijk
te

stellen in hun eisch,

met algemeene stemmen aangenomen,

en

de burgers die reeds waren gevangen gezet, werden op staanden voet
in vrijheid gesteld. Ook wachtten de Jesuiten zich wel, om ooit weder
eenige aanspraak op het bewuste kanaal te maken. De verstan
digsten onder hen hadden er zelfs wel wat voor over gehad, wanneer
de gansche zaak niet was voorgevallen; het viel toch niet te ontkennen,
dat het geloof des volks aan hunne vroomheid er een geduchten knak
door gekregen had.
Soortgelijke geschiedenissen zou ik

dozijnen kunnen vertellen.

Om den lezer echter niet te vermoeien, zal ik maar liever terstond

overgaan tot de zoodanige, waarin het niet maar om eenige honderden
of duizenden, maar om tien- en honderdduizenden en meer nog te doen
was. Doch UOK hier moet ik, om niet al te wijdloopig te worden, een
keuze doen, en ik bepaal mij dus tot drie roofhistoriën, waarvan de een
al sterker is dan de andere. Ter zake dan.
In het allereerste begin van de 18de eeuw zette zich te Nantes een
oude matroos, Grillet geheeten, met der woon neder. Zijn gansche
familie bestond uit een volwassen dochter, die, zoolang de vader ter zee

I

voer, met haar nu overleden moeder te Orleans had gewoond. De ma
troos was oogenschijnlijk zeer arm, en verrichtte dus, om ten minste
iets te verdienen, den geringsten handarbeid. De dochter ging als
waschvrouw uit werken en zat van den morgen tot den avond geen
oogenblik ledig.
Zoo brachten
vele jaren lang vreedzaam door, en daar zij niemand
tot last waren, sloeg niemand bijzonder acht op hen. In het jaar
1713 echter begon de oude Grillet te sukkelen, en wel zoo dat men
weldra bevreesd werd voor zijn leven. Zijn dochter zorgde daarom voor
een biechtvader; haar keuze viel op pater Drouet, een der aanzienlijkste
Jesuiten-paters uit de stad; en ofschoon na lang tegenstribbelen, —

want zooals ik reeds zeide, Grillet ging voor zeer arm door, en om
de zielen der armen hebben de zonen van Loyola zich nooit veel be
kommerd, — nam deze toch eindelijk die taak op zich. Hij bezocht
zijn nieuwen biechteling van tijd tot tijd, en deze bezoeken waren altijd
zeer welkom; de dochter toch was eregeld van huis, om het noodige
levensonderhoud te verdienen, en en lag de zieke oude man, die het
bed niet meer verlaten kon, alleen en zonder troost neder.

Desniette

min herhaalde de pater zijn bezoeken niet dikwijls, en de weinige, die
hij maakte, maakte hij zoo kort mogelijk. ongetwijfeld omdat de armoe
d.ige omgeving en de vieze lucht in het krotje hem tegenstonden.
Eens op een dag kwam hij op een ongewoon uur, en hoe ontstelde
hij, toen hij Grillet uit zijn bed op den grond zag hurken! Zijn
verbazing echter nam nog meer toe, toen hij hem zachtjes van achteren

naderde en zag waarmede de oude man zich bezig hield.
Deze had namelijk een kist, die de pater al dikwijls onder het bed
had gezien, open voor zich staan, en in den inhoud dier kist woelde hij
met beide handen rond. _En waarin bestond dan die inhoud? In niets

dan zware goudstukken, wier getal wel bij de zesti duizend bedroeg!
Men stelle zich dat schouwspel voor in een ho je, dat niet veel

32

IV.

De belangeloosheid der Jesuiten.

‘meer was dan een bedelaarsverblijf, — men stelle zich zulk een rijkdom
voor bij een man, die van gebrek en kommer bijna verging! Geen
wonder dat de pater van verbazing bijna zijn bezinning verloor; geen

wonder echter ook van den anderen kant, dat de oude Grillet bijna een
beroerte kreeg van schrik, toen hij den pater bemerkte. Tot nu toe
toch had hij niemand in het geheim van zijn rijkdom ingewijd en zijn

oogen dan alleen verkwikt met het gezicht van den schat, wanneer hij
zeker wist geheel alleen te zijn.
Vóór alles wilde nu de pater weten, vanwaar die rijkdommen kwamen,
en nu bleek het terstond, dat Grillet voorheen aanvoerder was geweest
van een kaperschip , waarmede hij de bochten van den stillen Oceaan
onveilig gemaakt had. Vervolgens dreef de nieuwsgierigheid den pater
om nauwkeurig te onderzoeken , hoe groot die rijkdom wel was, en hij
rustte niet , voordat hij de goudstukken eigenhandig tweemaal overge
teld en zich verzekerd had dat er niet meer en niet minder waren dan
zesti duizend.

‚

u kwelde hem echter eene andere gedachte. De oude man, wiens
geestvermogens even gebrekkig werden als zijn lichaam , kon zich laten
verleiden nog een derde in het geheim in te wijden. Hij drukte
hem dus op het hart om toch vooral tegen iedereen , zelfs tegen zijne
dochter, het stilzwijgen daarover te bewaren. De oude beloofde het met
een duren eed, en de pater verwijderde zich, gerustgesteld en vast over
tuigd , dat de ander, al ware ’t alleen uit schraapzucht, zijn woord wel

houden zon.
De man hield ook zijn woord , maar desniettemin waren er, gelijk
later bleek, nog een paar menschen, die van de zaak wisten , namelijk

een insgelijks zeer behoeftig echtpaar, dat een vertrekje bewoonde naast
dat van Grillet, en door een reet in den maar het geheele tooneel mede
aanschouwd en al het gesprokene gehoord had. Maar daar die twee ,
de man zoowel als de vrouw, hetzij uit vrees, hetzij met een andere
bedoeling , zich geen woord ontvallen lieten, kon de pater niet vermoe
den , dat ook zij met het geheim bekend waren. Hij bleef in de vaste
overtuiging, dat hij en de zieke oude man de eenigen waren, die

iets wisten omtrent den inhoud van de houten kist onder de bedstede.
Maar wat nu te doen? Zooveel stond bij dezen echten zoon van

Loyola vast, dat de inhoud der kist het eigendom moest worden van
het gezelschap van Jesus; over het »hoe” echter kon hij het een tijd
lang met zich zelven niet eens worden, en hij probeerde het nu eens
op deze , dan op ene manier.
Eerst legde ij het er op toe, in de vele uren, die hij van nu af
dagelijks bij den zieke doorbracht, om dezen te overreden, dat die
massa goud in de armzalige woning van Grillet niet veilig lag , en dat
het dus verstandig zou zijn het over te brengen naar het collegie der
Jesuiten , waar men het beter bewaren kon.

Hiertegen kwam Grillet uit al zijn macht in verzet , en verklaarde
nooit of nimmer van zijn schat te zullen scheiden. En zoo moest hij
dit plan opgeven en een ander bedenken. Eindelijk, na lang overleggen,
vond hij er dit op.
De pater hield niet op zijn biechteling steeds voor te preeken: dat
de vele zonden , die hij als zeeroover begaan had , door de gewone mid

delen van zielmissen en dergelijke niet konden worden uitgedelgd , en
dat zijn ziel eeuwig verdoemd zou blijven, tenzij hij stierf in het kleed

'
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der Jesuitenorde. Alleen de zonen van Loyola toch hadden het voor
recht onmiddellijk na hun dood in den hemel te worden overgeplaatst;
want, zoodra er een Jesuiet op sterven lag , verscheen Christus zelf aan
het sterfbed en droeg, in spijt van alle duivelen, zijn ziel de hemelpoort
binnen.

Er schoot dus niets anders over ,

dan dat Grillet zich in

het gezelschap van Jesus liet opnemen , en daarbij wilde hij, de pater,
hem »uit bijzondere toegenegenheid gaarne behulpzaam zijn.” Zulke
redeneeringen kreeg de vroegere zeeroover bijna ieder uur van den dag
te hooren; wat was dus natuurlijker, dan dat hij aan die woorden ge
loof schonk en eindigde met pater Drouet te smeeken, dat deze niet
lang) zou dralen met hem naar het novitiaat der Jesuiten over te bren
gen‘.
De pater bewilligde hierin , en eens op een avond, toen de dochter
van Grillet van haar werk huiswaarts keerde, zag
tot haar groote
verbazing, — want de geheele zaak had in het grootste geheim plaats
gehad , — dat haar vader met zijn kist verdwenen was, zonder de

minste aanwijzing achter te laten, waarheen hij zich begeven had.
Zij zou echter niet lang in onzekerheid blijven.
Weldra kwamen er praatgrage buren’ genoeg aanzetten, die haar
verhaalden

van de draagkoets waarin men haar vader, en van de kar,

waarop men de zware kist vervoerd had. Laat in den avond verscheen
ook het echtpaar, dat het aangrenzende vertrek bewoonde, en nu ver
nam de arme dochter het gansche geheim, waarvan zij tot dusverre
niet het minste vermoed had.
Den volgenden morgen was het haar eerste werk pater Drouet in
het Jesuitencollegie op te zoeken. Men verwees haar naar het novitiaat,
en zij ijlde er heen. Toen zij binnentrad trof zij de aldaar aanwezige
zonen van Loyola in de grootste ontsteltenis aan. Zooëven toch had de
oude Grillet het tijdelijke met het eeuwige verwisseld , nog voordat men
hem in behoorlijken vorm onder de novitii had kunnen opnemen.
De dochter eischte terstond de nalatenschap haar vaders op , inzon
derheid den zwaren koffer met wat er in was. Men wees haar kortweg
het
t van de deur.
aarop wendde zij zich, op raad van eenige bekenden , tot een
eerlijken advocaat. Deze bedreigde pater Drouet en zijn medeplichtigen
namens haar met een crimineel proces. Maar tevens maakte hij zijne
cliënte opmerkzaam, dat haar twee dingen ontbraken, om het proces te
winnen, vooreerst de noodige bewijzen , daar het echtpaar, dat alles gezien

had, zich niet in het vertrek zelf, maar in een nevenvertrek bevonden
had , — en ten tweede, het noodigste van alles, geld om den strijd te
voeren.
gaf haar daarom den welmeenenden raad, om maar liever
een vergelijk te treffen , waarbij zij iets kreeg, hoe weinig het ook
wezen mocht, dan alles op het spel te zetten. De Jesuiten toch zou
den gewis al hun invloed en de macht van het geld aanwenden, om
de zaak tot een gewenscht einde te brengen.
Die raad was goed, en de arme waschvrouw besloot hem op te
volgen. Toen dus kort daarop pater Guimont naar haar afgevaardigd
werd, om de zaak in der minne met haar te schikken , vergenoegde zij
zich met een afkoopsom van vierduizend livres, en daarmede was alles
afgeloopen.
Nogtans werd de geschiedenis wereldkundig, en allen waren het
eens met de rechtsgeleerden der stad, die de bijzonderheden kenden ,
II.
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wanneer zij openlijk en onbeschroomd de zonen van Loyola dieven en
roovers noemden.
Nog grooter roof begingen de Jesuiten aan de erf ena1nen van
Ambrosius Guy, ja, deze geschiedenis levert een voorbeel op van be—
drog op zoo groote schaal, als misschien nooit in de beschaafde maat
schappij voorkwam.
Gezegde Ambrosius werd geboren [in het jaar 1613 te Apt in
Provence. Tot den mannelijken leeftijd genaderd , zette hij zich als
pasteibakker te Marseille neder en huwde daar in 1640 met‘ Anna lioux,
die hem twee dochters schonk.
Twintig jaar later werd hij weduwenaar .‚ huwelijkte zijn oudste
dochter uit aan Jean Baptiste Jourdan, besteedde zijn tweede dochter
bij het jeugdige echtpaar, en verliet daarna Frankrijk, om op de fransche
westindische eilanden handel te drjven. Hij kwam echter niet in WestIndië, maar bedacht zich onderweg, zeilde naar Brasilië en ging daar
aan het delven van goud en edelgesteenten, waardoor hij in den loop van
veertig jaar onmetelijke schatten bijeenverzamelde. Daarna, dat wil zeg
gen, nadat hij zeven en tachtig jaar oud geworden was, begon hij te
verlangen om zijn vaderland en zijn familie weder te zien.
begaf
zich daarom in het begin van het jaar 1701 met al zijn rijkdommen aan
boord van het schip Phelipeaux, kapitein Beauchène, naar Europa.
Die rijkdommen bestonden uit negentienduizend (?) pond goud in staven,
een daarmede overeenkomstige hoeveelheid zilver, en acht kisten vol
edelgesteenten en andere kostbaarheden , te samen een waarde verte

genwoordigende van acht millioen fransche livres of francs.
Ter reede van Rochelle aangekomen ging Guy over op een ander schip,
dat naar Brest zeilde, en hier landde
in Augustus 1701 in een vrij
slechten gezondheidstoestand, daar de zeereis hem op zijn ouden dag

niet al te best bekomen was. Hij verlangde naar een goede herberg
gevoerd te worden, en men bracht hem met alles wat hij bij zich had ,
naar een logement op de kade Recouvrance , toebehoorende aan een
zekerenomGuimar.
zond
den rector
Nauwelijks
van het
wasJesuitencollegie
hij op zijn kamer
te Brest
aangekomen
en liet, of
dezen
zeggen, dat hij brieven voor hem had van de Jesuiten, die aan de
Amazonen-rivier in Brasilië gestationeerd waren. Ook verlangde hij een
pater, die hem de vertroostingen van den godsdienst kon schenken ,
want ‘hij gevoelde zich zeer zwak, en het kon misschien zeer sp‘oedig

met hem aﬂoopen.

‘

‚

De rector zond terstond iemand naar het logement , om de brieven
af te halen; maar hij deed het zonder zich veel aan den ouden man te

laten gelegen liggen , omtrent wien hij toen nog geen bijzonderheden
kende. Zoodra hij echter uit de brieven vernam, hoe ontzaggelijk rijk
die man was, riep
terstond de overige leden van het collegie bijeen
en overlegde met hen, hoe er in dit buitengewone geval het best in het
belang van het gezelschap kon worden gewerkt.
Men besloot pater Chauvel als biedhtvaden naar Ambrosius Guy te
zenden, en de Jesuiten wisten zeer goed, waarom zij juist dezen zonden.
Deze pater toch was niet slechts een der handigsten onder hen en een
man van veel ondervinding, die door zijn groote welsprekendheid de
harten zijner biechtelingen naar willekeur wist te leiden , maar hij had
ook bovendien een zoo trouwhartig voorkomen , dat men zou gedacht
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hebben, dat hij in het geheel niet in staat was, om iets te doen dat met
de eerlijkheid in strijd was.
Chauvel rechtvaardigde die keuze in alle opzichten. Het best blijkt
dit daaruit , dat Ambrosius Guy reeds na twee uur van kennismaking

hem zijn geheele vertrouwen schonk.

Dit was trouwens geen wonder.

De pater toch vergenoegde er zich geenszins mede, om zijn biechtehnä
geestelijken troost te schenken en op te beuren , maar hij toonde zie
ook zeer bezorgd voor zijn lichamelijk welzijn en reikte hem met eigen
hand de door de artsen voorgeschreven geneesmiddelen toe. Vooral
rustte hij niet, eer Guy een afgezonderd vertrek in het achterhuis
betrokken had , zooals het heette omdat de drukte in het voorhuis een

nadeelige werking uitoefende op het zenuwgestel van den zieke , — in
waarheid echter om te zorgen , dat deze zooveel mogelijk buiten aanra
king bleef met de overige bewoners van het hotel.
Dat spel werd vele dagen achtereen voortgezet, en aan den avond
van iederen dag mocht de pater zich zelven geluk wenschen , dat hij
weer meer vasten voet had gekregen in het hart van zijn belangwekken
den biechteling.
Na verloop van een week echter scheen het alsof al de bemoeiin en
van den slimmen Loyoliet eensklaps en met een slag zouden verij eld
worden. Op zekeren morgen namelijk, na een slapeloos doorgebrachten
nacht, gevoelde Ambrosius Guy zich buitengewoon zwak en verzocht
pater Chauvel, zoodra deze de kamer binnentrad, ten spoedigste een
notaris te ontbieden benevens vier getuigen, opdat hij zijn testament zou
kunnen maken. Ook verheelde de zieke het volstrekt niet, dat hij wel
is waar het collegie te Brest met een legaat bedenken wilde, maar dat
hij toch vast besloten was , om zijn voornaamste bezittingen aan zijn
beide dochters en hare erfgenamen te vermaken. Chauvel zag ook da
delijk in, dat alle pogingen, om een verandering in dit plan te weeg te
brengen, vruchteloos zouden zijn. Ware het een paar weken later geweest en de zieke nog wat buigzamer geworden en nog wat meer in
_jesuitischen geest bearbeid , misschien wel tot de overtuiging gebracht,
dat zijn dochters sedert lang, zonder kinderen na te laten, gestorven _
waren, dan — ja, dan had men kunnen hopen hem tezullen overhalen,
om alles aan de orde van Jesus te vermaken. Maar nu was dat we ens
het eigenzinnig karakter van den ouden man een volstrekte onmoge ijk
heid!
’
Zou men daarom het uitzicht op die groote erfenis zoo maar opge
ven? Zou men de vele centenaars goud en zilver, de acht met juweelen
en andere kostbaarheden gevulde kisten , in één woord de acht millioen,

aan de rechtmatige erfgenamen laten? geen poging zelfs wagen , om ze
op de eene of andere wijze voor de orde te behou en?
Het begon pater Chauvel voor de oogen te schemeren.
plan verdrong het andere.

Het ééne
~

Zooveel tegenwoordigheid van geest had hij echter, dat bij den
zieke beloofde terstond den notaris met de getuigen te zullen halen , en
dat hij zich ook inderdaad oogenblikkelijk op weg begaf.
Op weg, ja; doch niet naar de stad om een notaris te halen,
naar zijn collegie natuurlijk , om de zaak met de broeders te bespreken.

De tijd drong en men moest een spoedig besluit nemen ; anders toch
zou de zieke in staat geweest zijn, door een ander den gewenschten tes
tamentmaker te laten halen.
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Doch hoe zouden de zonen van Loyola, waar het hun voordeel gold,
niet de eenig juiste uitkomst gevonden hebben? Ook ditmaal vonden
zij die, en dat wel door een besluit , dat in vermetelheid alles overtrof,
wat ooit in het vak van bedrog is vertoond geworden.
Er bevond zich namelijk in het colle ie een tuinman , een geslepen
kerel, die in iedere rol te huis was ‚ en die bovendien vroeger een paar
jaar bij een notaris als klerk was werkzaam geweest. Dezen staken zij
in het notariskleed en onderrichtten hem nauwkeurig omtrent alles, wat
hij te verrichten had. Vier hunner verkleedden zich als eerzame burgers
van Brest, om den notaris als getuigen te vergezellen. Met die vijf nu
voer pater Chauvel in een overdekte schuit, — men behoefde immers
de nieuwsgierigheid der Brestenaren niet gaande te maken! — naar de
kade Recouvrance. Ongehinderd, en naar bij meende ook ongezien,
bracht hij’ hen naar de achterkamer van Ambrosius Guy, die zich over
hunne aankomst niet weinig verheugd toonde. Het werk nam terstond
een aanvang en de gewaande notaris schreef alles wat de zieke hem
vóórzeide , met een ernstig en deftig gelaat op. Eindehjk was het tes
tament klaar en in alle vormen opgemaakt, en nu werd het door de
vier zoogenaamde getuigen onderteekend. Daarop nam de tuinier-notaris
het mede, naar
zeide om het op de grifﬁe van het stadhuis neder te

leggen.

Natuurlijk echter bracht hij het niet daarheen , maar naar het

Jesuitencollegie, waarheen de vier getuigen hem op den voet volgden.
Ambrosius Guy had dus een testament gemaakt en toch ook geen
testament gemaakt, dat wil zeggen , hij had een testament gemaakt,
dat hij voor geldig hield , terwijl het toch volkomen ongeldig en zonder
eenige waarde, en dus geen testament was.
meende ook dat zijn
testament op het stadhuis lag en na zijn dood van regeeringswege zou
geopend en uitgevoerd worden; in waarheid echter was er geen mensch
mede bekend dan alleen de zonen van Loyola, — of liever de laatsten
waren in de meening, dat geen mensch er van wist, en handelden
dienovereenkomstig.
Met deze heldendaad toch was nog maar de helft gedaan van
wat er gedaan moest worden, wanneer het aan de zonen van Loyola

zou gelukken ‚ om de geheele erfenis van Ambrosius Guy meestertewor
den. Vóór alles moest er gezorgd worden , dat de oude man overgehaald
werd, om met zijn schatten naar het Jesuiten-collegie te verhuizen. Kon
men het daarheen sturen, dan kon men er zich terstond na zijn dood
van meester maken, voordat nog iemand wist, dat hij gestorven was.

Gelukte dat niet, dan stond het te vreezen, dat de wettige overheid ter
stond de geheele nalatenschap zou verzegelen, en zoo lang verzegeld hou
den, totdat het bekend was, of er rechtmatige erfgenamen waren of niet.

Men moest dus tot iederen prijs de verhuizing tot stand brengen, en ,
dank zij der overredingsgave van pater Chauvel, het gelukte.

De pater praatte met een allerliefst gelaat den ouden man maar
steeds over de onmogelijkheid om hem in het logement, dat hij be
trokken had , de noodige lichamelijke en geestelijke verpleging te doen
geworden; het was er veel te druk, en bovendien een gebouw, waarin
matrozen, karrelieden en andere menschen van die soort verkeerden, was

geen geschikte verblijfplaats voor een man als Ambrosius Guy. Maar
de zonen van Loyola zouden het zich tot een groote eer rekenen, hem
in hun collegie te mogen herbergen ‚ en zij zouden zich dag en nacht
met zulk een ijver aan hem toewijden, dat hij het niet beter zou kun

m
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nen verlangen, Bovendien lagen de schatten die hij bij zich had , in
het collegie veel veiliger dan in een logement, dat misschien ook
door vermomde dieven en roovers werd bezocht.

Ten slotte moest hij

bedenken of het niet gebeuren kon , dat, ingeval hij plotseling kwam
te overlijden, de regeering in den persoon van een inhaligen ambte
naar op zijn nalatenschap aanviel en het beste daarvan voor zich behield.
Men had zoo iets wel meer beleefd, en juist de nu in functie zijnde inten

dant van Bretagne stond niet in den besten reuk van eerlijkheid, terwijl
daarentegen de zonen van Loyola met hun gewone trouw en nauwge
zetheid den schat bewaken en onaangeroerd aan de executeurs ter hand
stellen zouden.
Zulke en andere honigzoetewoorden bezigde de goede pater Chau
vel , en Ambrosius Guy, die veertig jaar lang in een land gewoond had,
waar men gewoon was aan de zonen van Loyola den hoogsten eerbied
te betoonen, kon wel niet anders, dan het gedane voorstel dankbaar
aannemen.
Zoo landde dan op zekeren avond de pater, begeleid door onder
scheidene bedienden en leekebroeders , in een sloep aan de kade Recon
vrance , en een uur later was Ambrosius Guy met al zijn goud en ver’
dere bezittingen goed en wel in het Jesuiten-collegie onder dak gebracht.
Welk een geluk! Nu behoefde men dan toch niet meer te vree
zen, dat de oude man zijn vertrouwen zou schenken aan den waard of
aan iemand anders. Vooral behoefde men nu niet bang meer te zijn,
dat de pastoor der diocese van zijn recht gebruik zou maken, om den
stervende te bezoeken en in de biecht alles vernemen zou, wat men tot
nu toe zoo zorgvuldig had pogen geheim te houden. Neen, nu behoorde
Ambrosius alleen aan de zonen van Loyola, en zij alleen kenden de ware
ä'ootte van zijn vermogen, zij alleen hadden dit vermogen onder hun
reik.
Maar als dat zoo was, wat behoefde men zich dan nog zooveel
moeite voor den zieke te geven? Waartoe dan een zorgvuldige verple
ging? Waartoe zelfs een geneesheer, tegenover wien de zieke misschien
het zwijgen niet zou kunnen bewaren?
Neen, sterven moest de oude man, en zoo spoedig mogelijk sterven!
Daarom bekommerde men zich dan nu ook in het geheel niet meer om
hem , maar liet hem aan zijn smarten en aan zijn ellende over, zonder
hem zelfs de noodige geneesmiddelen toe te dienen. Wat wonder alzoo,
zoo hij reeds na weinige dagen niet meer in leven was? Wat wonder ook,
zoo
zijn laatsten adem uitblies met een vloek tegen de Jesuiten op
de lippen ?
Maar wat vreemd was, reeds eenige uren na zijn dood verspreidde
zich door Brest het gerucht, dat de vreemdeling, dien de zonen van Loyo
la bij nacht en ontijd uit het logement van Guimar naar hun collegie
hadden overgebracht, overleden was. Ja, op dit gerucht afgaande, kwam
de pastoor van het kersspel St. Louis, waartoe de kade Recouvrance
behoorde , en eischte het lijk met de nalatenschap op.

De Jesuiten weigerden en verklaarden, dat zij zelven den doode ter
aarde bestellen zouden; en wat zijn nalatenschap betrof, die was nau
welijks voldoende, om de uitgaven die men tot dusverre voor den zieke '
gedaan had, goed te maken.
Met dit antwoord echter was de pastoor, de heer Roignant, niet
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tevreden; hij diende een aanklacht in bij de rechtbank
heeren paters in zooverre toe, dat zij het lijk voor de
legie zetten. Daar nam de pastoor het in ontvan
een eerlijke begrafenis op het gasthuiskerkhof van

, en nu gaven de
deur van nu col
sten schonk het
‘t Louis. De be

af'eniskosten werden hem evenwel niet ver oed, omdat de zonen van

oyola zeer bepaald hunne verklaring herhaal en, dat de overledene met
hun weten niets had achtergelaten, en, — er was geen voldoende grond
aanwezig om aan de waarheid dier verklaring te twijfelen. Daarom ook
deed de overheid geen nader onderzoek naar den overledene en naar
zijn levensomstandigheden en, daar zich binnen jaar en dag geen bloed
verwanten aanmeldden om aanspraak te maken op zijn nalatenschap, zoo
mochten de Jesuiten vertrouwen , dat
onbetwiste eigenaars zouden
blijven van den ganschen buit.
'
Maar, merkwaardig enoeg, ontstond er onmiddellijk na de begrafenis
van Ambrosius Guy te rest een praatje, dat hij onmetelijke rijkdom
men bezeten had. Weldra wist men zelfs elkander in ’t oorteﬂuisteren ‚
waarin die rijkdommen bestaan hadden. Ook werden die geruchten ver
sterkt door het feit, dat de zonen van Loyola in de eerstvolgende jaren
groote inkoopen deden van vaste goederen, en nog bovendien belangrij
ke sommen op rente zetten. Bovendien wisten de juweliers van nabu
rige groote steden te verhalen van een aantal zeer kostbare edelgesteen
ten, die het eollegie van Brest bij hen te gelde gemaakt had, terwijl

men vernam, dat er andere zaken van waarde te Parijs aan den man ge
bracht waren.
Zoo kon het niet missen, of het gerucht van de fabelachtige schatten , die Ambrosius Guy zou hebben nagelaten, verspreidde zich verre
buiten de stad Brest. Eindelijk werd er ook te Marseille over de zaak
gesproken.
Te Marseille nu woonde een kleindochter van Ambrosius Guy, Fran
cisca Jourdan, ehnwd met Esprit Béranger, en men kan zich voorstellen , welken in ruk dat erucht op dit echtpaar maakte. Op raad van
een paar advocaten, die
over de zaak gesproken had , begaf zich Bé
ranger in het begin van 1715 op reis naar Brest, om daar nadere in
lichtingen in te winnen. Hij ging met veel overleg te werk, en daar
hij nog bovendien door een voortreﬁ‘elijken rechtsgeleerde ondersteund
werd, zoo kwam hij na veel moeite achter al de bijzonderheden, die

ik boven verhaald heb.
Zoo diepte bij onder anderen personen op , die de aankomst van Ann
brosius Guy met zijn zware kisten in het logement van Guimar hadden
gezien. Anderen weer, vroegere bedienden van Guimar , verhaalden hem,
at de overleden Ambrosius een testament had willen maken , en dat de

tuinman van het Jesuiten-collegie , dien zij zeer goed kenden , als nota
ris verkleed , zijn laatsten wil had opgeschreven. Eindelijk was hij vol
ledig op de hoogte , wanneer , hoe en door wiens toedoen de grootvader
zijner vrouw met al zijn schatten naar het Jesuiten-collegie was overge
Ërachít, zoodat het gansche wanbedrijf der zonen van Loyola open voor
om ag.
Dientengevolge eischte Bémnger, uit naam zijner vrouw , de hem
toekomende erfenis van het Jesuiten-collegie te Brest op. Hij werd een
voudig afgewezen, en zoo klaagde hij den 4en Augustus 1715 de Jesui
ten aan bij het gerechtshof te Brest. Daarmede nam het groote schan
daalproces, dat onder den naam van cause célèbre d’Ambrosius
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Guy, niet alleen in Frankrijk. maar in geheel de beschaafde wereld berucht
werd, een aanvang, en het ezelschap van Jesus, dat de zaak van het
collegie van Brest onmiddellijk tot de zijne maakte, toonde hierbij op
nieuw, hoe goed het de kunst verstond om zelfs het schreeuwendste
onrecht tot recht te maken.
_
Zij gingen hierbij wederom op volkomen dezelfde wijze te werk als
vroeger tegen Rombault von Viane en in het proces Girard-Cadière.
Geld noch invloed werd gespaard, om de rechters op hunne zijde te krij
gen. Inzonderheid waren zij allergelukkigst in hun pogen , om enkele
al te evaarlijke getuigen van de baan te schuiven; ja, Béranger zelf
zag zie meer dan eens in gevaar , zijn leven door den gehuurden dolk
eens sluipmoordenaars te verliezen.
Kortom, na verloop van twee jaar werd den eischer, hoe rechtvaar
dig zijn zaak ook wezen mocht in de oogen van iederen onpartijdige, door
het gerechtshof van Brest zijn eisch ontzegd. Geen middelen bezittende ,
om de zaak voor een hoogere rechtbank te brengen, schoot hem niets
anders over dan zich weder naar Marseille te begeven.
Daarmede was de zaak nog niet afgeloopen. Integendeel, overtuigd
dat het gerechtshof van Brest voor zijn vonnis betaald was met geld van
de Jesuiten, en aangevuurd door den kreet van verontwaardiging, die
in geheel Frankrijk was opgegaan. gelastte de kanselier d’Argeausseau
den procureur-generaal van het parlement van liennes , de hoofdstad van
Bretagne, om de zaak voor het genoemde parlement te brengen. Dit
laatste nam daarop , den 7en Maart 1718 , het besluit om den eersten
parlementsraad naar Brest af te vaardigen , ten einde op de plaats zelve
een onderzoek in te stellen, hoe alles zich toegedragen had.
Een doodelijke schrik beving de zonen van Ioyola; ging men toch
bij het onderzoek onpartijdig te werk, dan moest hunne slechtheid aan
den dag komen. Maar zij herstelden zich spoedig en appelleerden bij den
raad des konings, waar

in den grootzegelbewaarder d’Argenson een

zeer goeden vriend bezaten. Deze bezorgde hun dan ook een decreet van
den l7en Februari 1719, waarbj het parlement van Rennes gelast werd

zijn bovengenoemd besluit in te trekken
Wederom dus rustte het proces. Nauwelijks echter had Esprit Bé
ranger , door de overige nakomelingen van Ambrosius Guy ondersteund,
weer over eenig geld te beschikken , of hij wendde zich terstond in 1723
tot het parlement van Bretagne 1 et het verzoek om het geschil op nieuw
te onderzoeken. Het parlement was bereid aan zijn verzoek tevoldoen;
maar de Jesuiten appelleerden ten tweeden male bij den raad des konings,
en met goed gevolg. Wel was d'Argenson als grootzegelbewaarder ver
vangen door d’Armenonville, maar deze was hun niet minder genegen
dan gene; hetzelfde was het geval met den cardinaal Fleury, den alver
mogenden minister van Lodewijk XV, en zoo werd het gerechtshof van
Quimper, de tweede hoofdstad van Bretagne aangewezen, om het vonnis
te herzien. Welke nu de uitslag zijn zou was voor niemand een geheim.
De leden van dit gerechtshof toch behoorden allen tot de meest vertrouwde
vrienden van de orde van Jesus; het zou dus wel een wonder hebben

mogen heeten , wanneer de Jesuiten niet in het gelijk gesteld waren ge
worden.
Het vonnis liet dan ook niet lang op zich wachten , en uitbundig
was de vreugde der Jesuiten. Nu toch waren zij vast overtuigd, dat het
proces voor goed tot een einde gekomen was.
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Maar hierin vergisten zij zich. In het jaar 1735 namelijk werd pa
ter (lhauvel, zooals wij weten de ziel van de heele onderneming , wegens
hoogen ouderdom overgebracht naar het professenhuis La Flêche , om
daar in een zachter en zuiverder lucht, zijn leven rustigte besluiten. In
die eenzaamheid echter begon eensklaps zijn geweten te ontwaken , en
met schrik dacht hij er aan , welke straffen hem voor zijn misdrijf in de

andere ‚wereld te wachten stonden. Hij wilde goed maken wat hij nog
goed maken kon. Maar hij werd al te goed bewaakt , dan dat hij in de
gelegenheid zou geweest zijn, om een getuigenis voor de rechtbank afte
met
leggen.
dat doel
Ja ‚ doen
hij kon
zou,
er zijn
vast doodvonnis
op rekenen,zoudatzijn.
de

eerste
Zoo schoot
schredehem
, dieniets

anders over, dan in het geheim de geheele toedracht der zaak op papier
te stellen. Hij maakte dus een nauwkeurige inventaris op van al de
voormalige bezittingen van Ambrosius Guy en beschreef haarﬁjn al de
listen, die men in ’t werk gesteld had, om hem naar het Jesuiten-col
legic te brengen. Dit , bij wijze van een testament , eigenhandig door

hem geschreven document , gaf hij goed verzegeld aan een vriend , die
niet tot de orde behoorde, en op wien hij zich verlaten kon , in bewa
ring, en die vriend beloofde hem er geen gebruik van te zullen maken,
voordat hij de oogen gesloten had.
Nauwelijks was nu Chauvel gestorven , of zijn vriend spoedde zich
naar den maarschalk d’Estrées, dien

goed kende , en deze gaf het

pakket over aan koning Lodewijk XV.
De koning las het en stond versteld. Hoe goed hij anders ook jegens
de zonen van Loyola gezind was , kon
toch ditmaal zijn veront
waardiging niet bedwingen. Oogenblikkelijk vaardigde
, den llen
Februari 1736, een bevel uit aan het collegie van Brest , om aan de erf

genamen van Ambrosius Guy de geroofde goederen , hetzij in natura te

rug te geven, hetzij met acht millioen franken te betalen.
Dit bevel was zoo categorisch , dat de Jesuiten eheel van hun stuk
raakten. Gelukkig echter voor hen was Lodewijk X een van de traag
ste , stompzinnigste en liederlijkste vorsten , die Frankrijk ooit bezeten
heeft , en nog gelukkiger was het, dat hij zich geheel beheerschen liet
door den reeds genoemden cardinaal Fleury , den vriend der orde van Je

sus. De cardinaal haalde den koning over om aan de Jesuiten tijd te
gunnen, om de groote som op te brengen, en van dien tijd maakten zij
gebruik , om met de erfgenamen van Guy een minnelijke schikking te
treffen. Dat wil zeggen in plaats van acht millioen betaalden zij een
half millioen, of volgens anderen slechts tweehonderd duizend livres, en
daarmede was de geheele zaak afgeloopen tot onberekenbaar voordeel van
de orde van Jesus.
Maar in de oogen der wereld kreeg de orde daardoor een grooten
stoot, die haar bestaan voor altoos ondermijnde, en haar vele vrienden
onttrok , die haar tot nu toe trouw gebleven waren.
De derde roof historie, die ik den lezer beloofd heb, luidt aldus.

In het midden der 17e eeuw maakte het Jesuiten-collegie van San
Hermenigilde te Sevilla bankroet (1). De hooge raad van Castilië gelastte
daarom terstond den president der regeering van Sevilla, Don Juan de
(1) De nadere bijzonderheden hieromtrent verneemt de lezer in het derde hoofd
stuk van dit boek, dat ik hem dus verzoek op te slaan.
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Santelicés-Guevara , om , ter voldoening van de schuldeischers , op de
goederen en inkomsten van het collegie beslag te leggen en het ver
mogen dier inrichting aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen.
In gevolge dit bevel maakte Don Santelicés zich meester van al de
boeken, rekeningen en geschriften der Jesuiten van Sevilla, en vond bij
die gelegenheid een handschrift, getiteld: Liber piorum secreto
rum operum, d. i.: »het boek der geheime goede werken."
Die titel trof zijn aandacht, hij las het geschrift van het begin tot
het einde door. Er stond echter niets bijzonders in behalve ééne enkele
bladzijde, die de volgende woorden behelsde:
»Met Don Rodrigo Barba Cabeza de Vaca moet men
eduld oefenen tot na den dood van den provenier Juan
äeguero de Velasco; maar zoodra deze gestorven is, wijze
men Don Itodrigo Barba het gat van de deur, alsof men
nooit iets met hem uitstaande gehad heeft.”
Iets lager bevond zich nog een aanmerking van dezen inhoud:
»Van het bestaan van dit boek en van de goederen en inkomsten
van het collegie mag niemand onderricht worden dan de rentmeester,
de rector, de provinciaal en de consultatoren der provincie.”
Het was dus duidelijk, dat het hier iets gold , wat niet voor ieders
ooren paste; van die gedachte uitgaande liet Santelicés den vroegeren
procureur van het collegie, pater André de Villar, benevens Don Rodrigo
Barba en Juan Seguero de Velasco , ieder afzonderlijk, voor zich komen
en nam hen in het verhoor. Don Rodrigo verhaalde terstond alles, wat
hij van de zaak wist, maar hij was niet op de hoogte van het geheim.
De beide anderen echter kenden het des te beter, maar zij waren moeie
lijk tot bekentenis te brengen. Eindelijk echter biechtten
alles op,
en nu kwam het volgende voor den dag:
Voor nu negen en dertig jaar was Don Juan de Monsalve , een
edelman,

uit West-Indie, waar hij lang gewoond had, naar Sevilla

teruggekeerd. Daar hij een aanzienlijk vermogen medebracht, zoo vond
hij nu natuurlijk vele goede vrienden , want hij was ongehuwd gebleven
en kon dus vrij over zijn vermogen beschikken. Dit laatste vooral
knoopten de Jesuiten van het collegie van San Hermenigilde in het Oor ,
maar zij wachtten zich wel hunne bedoelingen al te duidelijk te laten
merken. Zij namen veeleer den schijn der grootste belangeloosheid aan,
ten einde des te eer het vertrouwen van den heer de Monsalve te win
nen. Nu gebeurde het, nadat er eenige jaren rustig voorbijgegaan
waren , dat er een jonge dame te Sevilla verscheen , die verlangde, dat

de oude rijke heer haar als zijn dochter erkennen zou. Volgens haar
beweren zou
, ongehuwd zijnde, haar bij hare moeder , die toen ook
ongehuwd was, verwekt hebben; die betrekking zou echter later gewet
tigd zijn geworden, daar hij voor zijn vertrek naar West-Indie hare
moeder in het geheim getrouwd had; zij beschouwde zich dus terecht
als z"n wettig kind en als de rechtmatige erfgenaam van al zijn goederen.
i')at was ongeveer de inhoud van haar verhaal, en tot stavin van
haar beweren bracht zij onderscheidene papieren te voorschijn, ie op
het eerste gezicht zoo maar niet voor valsch konden verklaard worden.
Juan de Monsalve echter loochende alles , ook dat hij in eenige
betrekking zou hebben gestaan tot de moeder der jonge dame, en noem
de deze zonder omwegen een geslepen bedriegster.
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Daarmede echter was, gelijk men denken kan , de zaak niet af e-

loopen; het meisje klaagde hem aan, en er ontstond een proces, dat
veel opzien baarde in de stad. Een proces zelfs, waarvan men niet eens
vooruit zeggen kon , welk einde het hebben zou, want er waren vele
lieden, en daaronder rechtsgeleerden , die het er voor hielden, dat het
recht aan de zijde van het meisje was. Dit wekte in hooge mate de
ergernis van Juan de Monsalve, die over zijn nalatenschap reeds beschikt
had ter gunste zijner beide neven ,‘ zoons van zijn overleden zuster.
Ja, hij trok het zich zoo aan, dat hij zich een slepende ziekte op den
hals haalde, waaraan hij ook na verloop van tijd stierf.
Tijdens zijn ziekte ging hij veel om met een Jesuiet uit het collegie
van San Hermenigilde; deze gaf hem een middel aan de hand , om de
bedoelingen van het gehate vrouwspersoon , dat hem met geweld tot
vader maken wilde , terwijl hij toch zeker wist het niet te zijn, gedeeltelijk althans te verijdelen. Welk middel was dat? De zieke moest
eenvoudig al zijn roerende goederen onder de hand en zonder dat iemand
het merkte, te gelde maken en dat geld te bewaren geven aan het
Jesuiten-collegie. Liep dan het proces , na den dood van Don Juan de
Monsalve, ten voordeele van het meisje af, dan bleven haar wel is waar
de vaste goederen. maar van het geld, dat in het geheim bij de Jesui
ten was gedeponeerd , zou zij niets krijgen, omdat zij daar niets van
wist; de Jesuiten echter zouden die som in alle stilte aan de twee neven

uitkeeren, en voor hen was daardoor in ieder geval ten minste een
deel van het hun toekomende gered.
Dat was de raad , dien de Jesuiten aan hun biechtelin gaven, en
hij nam dien raad met beide handen aan. Bovendien bepaa de hij nog ,
dat, ingeval het proces gewonnen werd, de jongste der beide neven,
Don Rodrigo Barba Cabeza de Vaca, al het geld krijgen, en de oudste
de gezamenlijke vaste goederen als majoraat erven zou.
Toen dit alles in dier voege vastgesteld was begon Juan de Mon
salve oogenblikkelijk met zich van zijn roerende goederen te ontdoen,
en de Jesuiten hielpen hem daarbij zoo handig, dat er in heel Sevilla
geen baan naar kraaide. Het geld, dat die verkoop hem opleverde,
benevens de kapitalen, die hij vroeger reeds bezat, vijf en tachtig dui
zend zware pistolen, gaf hij terstond aan den rector van het collegie in
bewaring.

Hierbij was niemand tegenwoordig, dan een zeer verre neef

van hem, Juan Seguero de Velasco, die sedert lang zijn gansche have
aan het collegie had overgegeven, waarvoor hij een jaargeld trok van
eenige honderd dukaten.
Kort na de voltooiing van dit werk stierf Juan de Monsalve, en
nu haastte zich de oudste zijner neven, om het proces bij minnelijke
schikking ten einde te brengen. Dit gelukte hem ook zonder veel
moeite, want de eischeres was zich van haar ongelijk zeer goed bewust,
en toonde zich bijzonder tevreden, toen men haar aanbood hare vorde
ring met tienduizend dukaten af te koopen.
Zoo kwam dus het zoogenaamde majoraat, d. i. al de vaste goederen van den ouden Monsalve, zonder eenige moeite in handen van den
rechtmatigen erfgenaam, en op den rector van het Jesuiten-collegie
rustte nu de verplichting om aan den jongeren neet de vijf en tachtig
duizend zware pistolen uit te betalen.
Maar hoe kon men van een Jesuiet verwachten, dat hij ooit iets
zou loslaten, wat hij eenmaal in handen had! En dan nog wel een zoo
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colossaal vermogen van meer dan drie millioen franken, — dat ging
in geen geval! Dat zou met recht een diefstal aan de orde geweest zijn,
een diefstal, die des te minder verontschuldigd kon worden, daar het

verduisteren der gelden zoo buiten ewoon gemakkelijk was. Buiten de
Jesuiten was er immers niemand, ie het geheim kende?
Ja toch — er was behalve de zonen van Loyola nog iemand , die
van het geld wist, de provenier Juan Seguero de Velasco. Maar dat
was een zwakke en reeds tamelijk bejaarde man, met den diepsten eer
bied voor de orde bezield, en dien men gemakkelijk het zwijgen kon
opleggen door hem met de intrekking zijner inkomsten te dreigen , in
dien hij zich maar een woord ontvallen liet.
Juan Seguero beloofde dan ook zoolang hij leefde het diepste
stilzwijgen te zullen bewaren. Hij verzocht alleen , dat men zijn neef,

Don Rodrigo Rarba Cabeza de Vaca, niet geheel van honger zou laten
omkomen, en in dat verzoek moesten de zonen van Loyola, of

of niet, bewilligen.

wilden

Zij stonden dus den genoemden cavalier een jaar

lijksche gratiﬁcatie van drie honderd pistolen toe, onder voorwendsel,

dat dit de opbrengst was van een fonds, door een der voorouders van
don Rodrigo tot ondersteuning van verarmde edellieden ingesteld. Deze

gratiﬁcatie namen zij zich echter vast voor slechts zóó lang te betalen ,
als Juan Seguero leefde, en daarop hadden de woorden betrekking:
»dat men met Don Rodrigo geduld moest oefenen tot na den dood van
den provenier Juan Seguero."
Negen en dertig jaar lang echter verkoos de genoemde Seguero
maar niet te sterven; ten tijde toen de misdaad aan het licht kwam,
was hij, ofschoon negentig jaar oud, nog een kras man; en zoo had
den dus de Jesuiten van lieverlede negen en dertig maal drie hon
derd pistolen aan Don Rodrigo uitbetaald. Daarvoor hadden
dan ook
vierduizend tweehonderd vijftig pistolen aan renten in den zak gesto
ken, hetgeen met het oorspronkelijk kapitaal de ontzaggelijke som van
tweehonderd veertigduizend pistolen uitmaakte.
Inderdaad, een colossale diefstal, grooter nog dan die aan de erven
van Ambrosius Guy begaan! Een diefstal bovendien, die nooit weer ge
heel goed te maken was; want wel beval de hooge raad van Castilië,

die door Don Juan de Santelicés terstond met de zaak werd bekend ge
maakt, aan Don Rodrigo Barba Cabeza de Vaca de meest volkomen
schadeloosstelling te

even, maar het bleek terstond, dat de middelen

van het collegie van an Hermenigilde daartoe ten eenenmale ontoerei
kende waren, en Don Rodrigo moest zich dus met een deel van de ge
heele som tevreden stellen.
Toch altoos beter iets , dan in het geheel niets, en hij mocht dus
wel het toeval prijzen, waardoor die schurkerij aan het licht kwam.
Men ziet uit het voorafgaande, hoezeer de zonen van Loyola de
kunst verstonden , om de geloovige menschheid te bestelen en uit te
plunderen. Ja, menigeen die deze schandalen leest, moet tot de gedachte
komen , dat zij hun biechtelingen voor citroenen aanzagen, die alleen
goed waren om uitgeperst te worden.
Wie echter meenen zou, dat de Jesuiten hun roofsysteem alleen toe
ten
hun biechtelingen,
op keken,
zou zich grootelijks
lIîlllîen, zijopstrekten
het ook uit tot
hunne ambtgenooten,
tot devergissen.
geestelij
ken, en vooral de nonnen en monniken waren voor hun roofzieke han
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den nooit veilig. Men kan zelfs gerust beweren, dat zij het op hun con
fraters nog veel meer voorzien hadden , dan op de niet geschorenen.
Hadden zij hun zin gehad, dan waren de inkomsten van alle kloosters
en abdijen van de geheele christenheid aan hunne collegiën en opvoe
dingshuizen overgegaan.
Zoo wisten zij bijv. reeds onder hun generaal Lainez, van paus
Pius IV gedaan te krjgen, dat deze hun een groot nonnenklooster te
Rome afstond , gesticht door de markiezin van Ursini , een nicht van
Paulus IV, en zegevierend namen de zonen van Loyola het in het
jaar 1560 in bezit, nadat de vorige bewoonsters zonder eenigen omslag
er uit verjaagd en in andere vrouwelijke kloosters ingedeeld waren.
Minder gewelddadig, maar des te emeener was de handelwijze der
zonen van Loyola met de nonnen van t. Ursule te Macon in Frankrijk.
Deze zaak droeg zich volgens de acten aldus toe.
In den nazomer van het jaar 1649 vernam pater Forget, rector van
het Jesuiten-collegie van Metz, dat de nonnen van het klooster St. Ur
sule te Macon voornemens waren een ﬁliale van haar klooster te stich
ten te Metz, en hij besloot terstond haar een huis aan te smeren , dat
zijn collegie in die stad bezat.
Dit huis was klein en zoo bouwvallig, dat de Jesuiten er slechts
honderd
er
zich vijftig
aarne livres
van wilden
aan huur
ontdoen.
voor kregen.
Doch zij Geen
wildenwonder
er zichdus,
nietdat
alleen
van on oen, maar er ook een hoogen prijs voor bedingen, en daartoe
kwam het er op een beetje meer of minder bedrog niet aan.
Een uit hun midden, een bekwaam bouwkundi e, teekent alzoo op
bevel van den rector een prachtig plan , waarop et huis zich keurig
voordoet, van onder tot boven met beeldhouwwerk netjes versierd,
omgeven door een grooten, frisschen, bloemrijken tuin, in welks dichte
bosschaadjes tallooze vogelen kweelden en nestelden. Op dit plan zag
men ook een aardig kerkje met een gothischen toren, en door de ge
opende vensters van het hoofdgebouw viel het oog op groote schoone
zalen , op spijs- en slaapkamers , zoo licht en ruim als men zich maar
kon voorstellen.
In waarheid echter , zooals ik reeds zeide, stond het armzalige krot
op invallen, en van een aangrenzende kerk, of ook maar van een plaats
daarvoor, was in het geheel geen sprake. Bovendien was het wonen
aldaar wegens de nabijheid van een modderpoel zeer ongezond, en de
Jesuiten hadden er daarom ook nog nooit een kooper voor kunnen vin
den, ofschoon zij het kleine nest reeds voor weinig geld te koop hadden

aangeboden.
Desniettemin begeeft de waardige rector Forget zich op het einde
van Augustus met zijn prachtigen plattegrond in den zak stoutweg naar
de abdis van het klooster St. Ursule te Macon. Hij weet het haar zoo
smakelijk te maken, dat zij, niet twijfelende aan zijn eerlijkheid en verlokt
door de fraaie teekening, een koopcontract sluit voor 80,000 Metzer
franken, d. i. ongeveer 30,000 livres tournois. Dit geschiedt den 6en
Septgmber 1649, en de kooppenningen worden uitbetaald den 13en Decem er.
Zij worden uitbetaald , zonder dat de nonnen het gebouw gezien
hebben, en de Jesuiten juichen , want de koopsom overtreft viermaal de
werkelijke waarde van het verkochte voorwerp.
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In het vol ende voorjaar komt er een afdeeling der nonnen van
St. Ursule naar 1 etz, om het prachtige verblijf in bezit te nemen; maar,
goede hemel, welk een teleurstelling! Het is een ellendige, armzalige
schuur, ten eenenmale onbewoonbaar; de platte grond, die aan de non
nen was voorgelegd , was dus bedrog, opzettelijk bedrog!
Terstond ontbiedt men deskundigen, om de werkelijke waarde te
schatten, en deze bepalen die op hoogstens 6000 livres tournois. Men
heeft hier dus te doen met een oplichterij van de ergste soort, en op
grond daarvan eischt de abdis, dat het vroegere koopcontract onmiddel
lijk vernietigd worde. Pater Forget wil daarvan echter niets weten, en
hij wordt in die weigering gesteund door den provinciaal Thomas Le
Blanc en door het geheele gezelschap van Jesus.
Nu dienen de nonnen een aanklacht in, en er ontstaat een proces,
dat elf jaar duurt. De nonnen hebben zonder eenigen den minsten
twijfel het recht op haar zijde, maar het gezelschap van Jesus bezit geld
en een onmetelijken invloed. Den 10den Mei 1661 velt het parlement
van Metz in laatster instantie het eindvonnis: »dat het gansche koop
contract van nul en geener waarde is, en dat de betaalde kooppennin
gen aan de nonnen moeten worden teruggegeven; deze echter zullen

gehouden zijn 18000 metzer franken in plaats van de vroegere 80000
voor het huis te betalen , indien ten minste het collegie met die
som genoegen nam.” Het parlement erkende dus, dat de nonnen voor
drie vierden, dat is voor 65000 franken waren opgelicht; het
constateerde dus dat er een bedrog gepleegd was, waarvoor gewone
christenmenschen zonder omwegen met tien jaar tuchthuis zouden gestraft
geworden zijn. De Jesuiten echter kwamen er zonder straf af , want zij
behoorden tot een heilig gezelschap, dat voor onschendbaar gold.
Een nog veel gruwelijker onrecht begingen de zonen van Loyola,
toen zij pas in Portugal gevestigd waren aan de broeders van den
heiligen Rochus. een vereeniging van monniken, die in dat land ge
vestigd was, en, wat wel het ergste was, zij werden daarbij door den
koning, later zelfs door den paus, ondersteund.
Te Lisabon n.l. had in het jaar 1506 koning Emanuel ter eere van
den heiligen Rochus, den schutspatroon tegen de pest, op een allerschoonst
plekje een kapel gebouwd en ten geschenke gegeven aan die vereeniging
van monniken, die zich „de broederschap van den heiligen Rochus’

noemde. Natuurlijk verbond hij aan dat geschenk onderscheidene niet
onbelangrijke bronnen van inkomsten , onder anderen een groot klooster
achtig gebouw met een heerlijken tuin, die vlak achter het gebouw lag.
Deze schoone bezitting , die vele jaren het onbetwist eigendom was
'geweest van de broederschap van den heiligen Rochus , wekte van den
beginne af de hebzucht der Jesuiten op , en daar zij, zooals bekend

is , in Portugal maar al te spoedig almachtig werden, hoopten zij zich
daarvan gemakkelijk onder een of ander voorwendsel te kunnen meester
maken.
’
En welk was nu het voorwendsel, dat zij te baat namen?
Wel, zij traden eensklaps op met de bewerin , dat God hun in
een gezicht bevolen had, om op die plaats, waar de ochuskapel stond,
een professenhuis met bijbehoorende kerk te bouwen. Daar men nu
tegen een goddelijke openbaring zich niet verzetten mocht, zoo verwachtten zij, dat de broeders van b‘t. Rochus hun de bewuste bezitting
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zonder tegenspraak zouden overgeven. Dezen waren daartoe echter vol
strekt niet genegen; zij meenden veeleer reden te hebben om aan het

voorgewende gezicht te twijfelen. Het zevende gebod immers luidde:
»Gij zult niet stelen!"
Die wenk was al te duidelijk, dan dat de zonen van Loyola niet
zouden begrepen hebben, dat zij met goede woorden hun doel niet zou
den bereiken, en daarom wendden zij zich terstond tot konin Johan
nes 111, die, gelijk ik in het tweede boek heb aangetoond, zie geheel
en al aan hen overgegeven had.
Natuurlijk nam nu de zaak een andere wending; de even zwakke
als bijgeloovige Johannes toch zou het zonde geacht hebben aan de voor
gewende openbaring te twijfelen. Hij zou dus de broeders van St. Ro
chus zeker terstond uit hun eigendom hebben verjaagd, wanneer men
hem niet herinnerd had, dat hij dan een stichting van zijn vader Ema
nuel vernietigde.
gaf er dus de voorkeur aan, om Don Pedro Mascarenhas, een
der aanzienlijkste personen aan zijn hof, naar de Rochusbroeders te zen

den, ten einde het geschil tusschen hen en de Jesuiten te beslechten.
Deze Mascarenhas, tegelijkertijd een der ijverigste begunstigers van de
orde van Jesus, zocht door alle middelen die hem ten dienste stonden ,
de genoemde broeders te bewegen , om toe te geven. Maar zij waren
onverbiddelijk en verklaarden, dat
zich in geen geval van hun eigen
dom zouden laten berooven , want dat het geheele voorgeven der zonen
van Loyola niets anders was, dan een erbarmelijk voorwendsel, om

daaronder den diefstal te bedekken. Na die verklaring liet Mascarenhas
zich door de Jesuiten verleiden, om een daad van geweld tegen de broe
ders te ondernemen en hun klooster benevens de kapel gewapenderhand
te bestormen. Doch de broeders verdedigden zich manhaftig en sloegen
den aanval zegevierend at’.
Daarmede trouwens was de zaak niet uit. Het werd nu een proces,
daar de Jesuiten de broeders bij het gerecht aanklaagden van »het on
rechtmatig bezethouden van eens anders goed”. De rechtbank moest
dus nu beslissen, of het voortaan in Portugal geoorloofd zou zijn, zijn
naaste willekeurig van het zijne te berooven , en — men zou het bijna
niet gelooven, dat zulks mogelijk was, —
beslisten inderdaad in
dien zin.
Het einde van het lied was dus , dat de broeders van den heiligen
Rochus een acte moesten teekenen, waarbij zij voor altijd afstand de
den van hun eigendom, en zonder dat
voor dien schaamteloozen
roof de minste vergoeding ontvingen.
De zonen van Loyola haalden nu terstond de bestaande‘gebouwen
ten onderste boven en richtten in plaats daarvan een professenhuis op ,
zoo prachtig, als er bijna geen tweede in de wereld was.
De voorgewende goddelijke openbaring werd dus op die wijze toch
tot waarheid, ofschoon op een wijze, men moet het erkennen , die als
een klap in het aan ezicht was der hemelsche gerechtigheid.
Doch hieraan ad men nog niet genoeg; zooals gewoonlijk moest
uit de eene zonde ook een tweede voortvloeien.
De tuin namelijk van het pasgebouwde professenhuis grensde aan
het park, dat het paleis van den graaf van Almirante omgaf ; daardoor werd

in de zonen van Loyola de begeerte wakker om ook dat park te bezit
ten. Welke hebzuchtige blikken zij echter dagelijks op de heerlijke be
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zitting mochten werpen, zij wisten toch langen tijd niet, hoe zij in
haar bezit zouden geraken, en
begonnen bijna te wanhopen , of zij
wel ooit hun wenschen bevredigd zouden zien.
Maar zie, in het jaar 1612 maakte de graaf toebereidselen, om ter
uitbreiding van zijn paleis in het park eenige gebouwen op te richten ,
en nu ging er eensklaps als een licht op voor de zonen van Loyola. Zij
dienden terstond bij de rechtbank een bezwaarschrift in tegen het bouw
plan van den graaf, en verlangden, dat het reeds begonnen werk zou
gestaakt worden , daar het park niets anders was dan het vroegere kerk
hof der St. Rochuskapel.
In die gansche bewering was natuurlijk geen woord waar; toen
dus de rechtbank zich tot den aartsbisschop van Lissabon wendde met
het verzoek om voorlichting, verklaarde deze, dat de betwiste grond te
geenertijde tot een begraafplaats had gediend. Met die uitspraak waren
de Jesuiten echter niet tevreden, maar
wendden zich terstond tot
het tribunaal der supplieken, en eischten driestweg, dat hun gerechtig
heid zou geschieden. Deze geschiedde hun dan ook, maar niet zooals
zij die verwachtten, want in eerster en tweeder instantie kreeg de aai‘
verlof. om met bouwen voort te gaan, en aan de supplianten wer het
zwijgen opgelegd.
Daarop appelleerden de paters aan ltome, bewerende dat de aus
boven alle koningen en rechtbanken stond. Zulke grondstellingen vielen
juist in den geest van Paulus V , en deze verbood dus niet alleen alle
portugeesche rechtbanken om zich langer met den strijd tusschen de Je
suiten en graaf Almirante in te laten , maar daagde ook de genoemde
partijen voor zijn vierschaar, opdat zij van zijne heilige rota zouden ver
nemen, wat recht was.

Men kan zich voorstellen, wat er gebeurd zou zijn, indien de graaf
aan die oproeping gehoor had gegeven. Maar deze beklaagde zich over
die pauselijke aanmatiging bij Philips 11, die toen ook over Portugal re
geerde,
verzette enzich
hoetoch
groottegen
een vriend
die inmenging
Philips ook
van anders
Rome van
in zijne
de kerk
binnenland
was,
sche aangelegenheden met zooveel nadruk, dat Paulus V verstandiger
vond een minder hoogen toon aan te slaan.
Den graaf bleef dus ten slotte zijn eigendom en de zonen van Loyo
la moesten van den zoo slim aangelegden roof afzien.
Soortgelijke rooftochten als die tegen de broederschap van den hei
ligen Rochus in Portugal, ondernamen de zonen van Loyola ook tegen
de monniken en nonnen van andere landen. Ik zou daarvan een ge
heele verzameling van de stichtelijkste historiën kunnen opdisschen.
Te Dantzig bijv. beroofden zij in het jaar 1606 de nonnen der orde

van de heilige Brigitta van haar klooster, maar werden door de overheid
gedwongen hun buit los te laten.
Te Thorn maakten de paters Lassas en Valentin zich aan dezelf
de gewelddadigheid schuldig, maar kregen insgelijks hun verdiende loon.
Ook te Krakau en in vele andere steden hadden dergelijke toonee
len plaats.
Den heldersten blik echter zal de lezer in het Jesuitische plunder
systeem kunnen slaan, wanneer ik hem vertel, hoe de zonen van Loyola
partij wisten te trekken van den dertigjarigen oorlog. Want nooit ofte
nimmer hebben zij op grooter schaal hun dievenbedrijf uitgeoefend dan
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juist in dat tijdvak. ’t Is waar, er is ook maar één Ferdinand de
tweede geweest, en de verkwistende milddadigheid van dezen keizer je
gene de orde van Jesus is later nooit weder vertoond geworden , even
min als de grenzelooze zwakheid , waarmede hij al hunne rooverijen wet
tigde. (1)
Vooral was het in Oostenrijk zelf , dat zich de zonen van Loyola
zooveel bezittingen , als maar mogelijk was, poogden toe teei enen. Het
eerst (2) traden
op met den eisch om de universiteit van
eenen in
hun bezit te hebben. Dit deden zij niet zoozeer, omdat aan dat bezit
groote geldelijke voordeelen verbonden waren , maar opdat geheel het
hooger onderwijs in hunne handen zou komen, en vooral om het protes
tantscheelement , dat aan die hoogeschool bijna den boventoon voerde,
geheel te kunnen’ uitroeien. Maar juist omdat dat einddoel der zonen
van Loyola zoo klaar voor oogen lag, weerden zich de professoren zoo
goed zij maar konden, en ook de studenten protesteerden eenstemmig
tegen de samensmelting der hoogeschool met het Jesuiten-colle ‘e.
Maar wat baatte het? Na een paar jaar van besluiteloosheid gaf de
keizer aan den drang zijns biechtvaders, pater Lamormain, toe en ge
lastte den 2len October 1622 de gevorderde vereeniging. En alsof dat
nog ‘niet genoeg ware , stond hij ook de noodige gelden toe ‘, om een
nieuw en groot en inderdaad prachtig collegie met een kerk te bouwen,
omdat de bestaande ruimten niet groot genoeg waren tot berging van
alle vier de faculteiten.
Niet geheel ontbrak het dus bij deze inbezitneming aan stoffelijk
voordeel, en het blijkt zelfs zeer aanzienlijk geweest te zijn, wanneer
men in aanmerking neemt, dat nu het geheele vermogen der universi
teit onder het beheer, zegge in het bezit, kwam der orde van Jesus.
Maar dit was nog niets, vergeleken bij den roof, waaraan
zich
omstreeks dienzelfden tijd schuldig maakten in het oostenrijksche Salz
kammergut , — den roof nl. van het Benedictijnernonnenklooster Traun
Kirchen , dat in een verrukkelijke omgeving van meeren en bosschen ge
legen was en waa‘rlijk vorstelijke inkomsten bezat.
Dit klooster was door keizer Maximiliaan in 1573 opgeheven, iets
waartoe hij zijn goede redenen had. Keizer Ferdinand II echter begon
zich onder den invloed der Jesuiten van die ophefﬁng een gewetensbe
zwaar te maken, en werd eindelijk door zijn biechtvader tot de over
tuiging gebracht, dat het niets anders was dan een diefstal aan de
kerk.
besloot dus de rijke stichting aan de kerk terug te geven , en
de Benedictijnernonnen verwachtten nu natuurlijk niets anders, dan
dat zij haar voormalig eigendom zouden wederkrijgen.
Dat zou echter een leelijke streep geweest zijn door de rekening der
Jesuiten. Zij toch hadden het geweten van Ferdinand II alleen wakker
geschud, om Traunkirchen voor zich zelven te krijgen. Zij zetten dus
(1) Keizer Ferdinand schijnt het aan het einde van zijn leven zelf gevoeld te
hebben, dat hij de rechte maat der milddadigheid verre overschreed; anders toch zou
hij in het jaar 1653 den paters niet toegeroe en hebben: »A eci pite, vos pa tres,
non semper habebitis Ferdinan um secunduml" d. i. »Neemt maar
aan, waarde paters, gij zult niet altijd een Ferdinand 11 hebben."
2) Op de uitbreiding van de bezittingen der Jesuiten in het zoogenaamde Bin
nen- osäenrijk vóór den 30 jarigen oorlog heb ik reeds in het tweede boek de aandacht
gevest1g .
‘
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nu ook alle zeilen bij, om den keizer tot andere gedachten te bren
gen. Hoofdzakelijk riepen zij daartoe de hulp in van hun grooten be
schermer , aartshertog Leopold, een broeder des keizers, tevens bisschop
van Passau. Deze moest niet ophouden aan zijn hoo en bloedverwant
het betoog te leveren, dat het klooster alleen waarde íad in de handen
der Loyoliten , omdat die alleen in staat waren de inkomsten aan te
wenden tot uitroeiing van het protestantisme in het land aan de BovenEne. Hij bracht het dan ook ten slotte wezenlijk zoo ver, dat de
keizer den l2en Juli 1624 de heerlijke stichting voor goed toewees aan
het Jesuitencollegie van Passen.
Wel beklaagden de Benedictijnernonnen zich daarover bij den paus
als over een roof, die aan haar geschied was , en dat met het meeste
recht, maar Urbanus VIII koos de partij der zonen van Loyola, en
zoo bleven dezen in het onbetwist bezit van hun rijken buit.
Met niet minder hebzucht. haalden zij in Silezië en Moravië alles
naar zich toe, wat zij maar krijgen konden, en ook hier vonden hunne

plannen altijd steun bij keizer Ferdinand II.
Vooral verrijkten zij zich met de goederen, die aan de protestanten
ontnomen waren. Alleen hunne collegiën te Olmutz en Brünn ver
kregen op die wijze behalve onderscheidene adellijke goederen, vier groote
marktvlekken; zooals, den len September 1622 , Pollehradiz, Rzeizko
witz , en hoe zij verder heeten mogen.
Ook stonden zij in hooge gunst bij een anderen broeder van keizer
Ferdinand , bij aartshertog Karel, bisschop van Breslau en tevens eige

naar van het graafschap Glatz en van de hertogdommen Oppeln en
Ratibor, zoozeer zelfs dat , had het van dezen afgehangen , de overige

geestelijkheid niets zou hebben overgehouden.
Zoo gelukte het hun zonder veel moeite , om voor hun collegie te
Glatz de daar aanwezige Malthezercommende en voor hun collegie te
Neisse het klooster en de kloosterkerk der kruisheeren te veroveren.
Voor hunne school te Glogau kregen zij zes majoraatgoederen van vrij
heer George van Schönaich te Carolath-Leuthen, of liever ze namen ze
hem eenvoudig af, omdat hij calvinist was. Ook ve‘rdient genoemd te
worden de inbezitneming der op ersilezisehe heerlijkheid Olbersdorf ,
welke jaarlijks ruim negentigduizen gulden opbracht.
Kortom de Jesuiten tastten ﬂink toe, en de landsheeren en vorsten

schenen er zich in te verheugen , wanneer de paters wederom een stroop
tocht gelukkig hadden ten einde gebracht.
Dat alles was echter maar een kleinigheid bij wat de zonen van
Lo ola in het koninkrijk Boheme wisten in te palmen , — in datzelfde
Boheme, waaruit zij in het begin van den dertigjarigen oorlog zoo
smadelijk waren verjaagd geworden.
Toen namelijk tengevolge van den slag bij Praag, in het jaar 1620,

het gansche Czechenland , zooals wij weten , zich aan de genade van
keizer Ferdinand II moest overgeven, keerden de Jesuiten in groote
zwermen derwaarts terug en namen terstond op nieuw bezit van hunne

voormalige collegiën en goederen. Doch dat was slechts het voorspel
van de dingen die nu volgden. Zij plaatsten zich toch terstond aan de
spits der keizerlijke regimenten, en brachten met hunne hulp een roof
systeem in practijk , waarvan de wedergade tevergeefs gezocht wordt.
11.
4
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Overal, in ieder dorp, in ieder vlek, in iedere stad, waar maar
protestanten of van protestantsche neigingen verdachte lieden woonden,
trokken de zonen van Loyola met de soldaten in zegepraal binnen , en
overal was het hun eerste werk aan de ketters alles te ontnemen , wat
zij bezaten. Zooals het heette deden
dat niet voor zich zelven , maar
voor den keizer, die het recht had zijn oproer‘ e onderdanen op deze
wijze te straffen; de keizer echter betoonde zic dankbaar en schonk
van de veerti millioen gulden, die de verbeurdverklaringen volgens
een matige sc atting opbrachten, de grootste helft aan de zonen van
Loyola. Ja, hij stond hun zelfs het grootste deel zijner persoonlijke
grondbezittingen af, en zoo geschiedde het , dat ten slotte de vrome va
ders bijna het derde gedeelte van de gezamenlijke inkomsten des lands
in den zak staken!
Met zulk een verbazenden uitslag hadden zij nog in geen enkel
christelijk land gearbeid; zelfs in Portugal, waar zij toch bijna twee
eeuwen achtereen het bewind voerden en letterlijk almachtig waren ,
konden zij niet op zulke uitkomsten wijzen.
Doch in weerwil van dat alles waren de zonen van Loyola nog
altoos niet tevreden , maar streefden steeds naar meer, ten bewijze , dat

zij in den vollen zin des woords onverzadelijk waren.
Vooral strekten zij hun gierige handen uit naar de universiteit
te Praag. Ze hoopten zich van die even rijke als beroemde en
tevens oudste hoogeschool van Duitschland niet minder gemakkelijk te
zullen meester maken dan van die te Weenen. In die hoop echter, in
de hoop namelijk, dat het zoo gemakkelijk zou gaan, zouden zij zich
bedriegen. De Caroline toch, — zoo heette de universiteit naar
haren stichter Karel IV, — gaf zich aan het Ferdinandeum, —
dit was de naam van het door keizer Ferdinand I reeds in 1555 gestich
te Jesuitencollegie —— volstrekt niet bij den eersten aanval over. Zij
waagde het zelfs zich te verzetten tegen het oppermachtig bevel van
keizer Ferdinand 11. Die zaak droeg zich namelijk op de volgende wijze
toe.

Terstond na de herovering van Boheme voor keizer Ferdinand, brach
ten de Jesuiten den keizer onder het oog, dat de Carolina van ouds de
ketterij begunstigd had, en dat het dus noodig was, wanneer men de
studeerende jeugd voor dat gif wilde vrijwaren, de geheele leiding der
universiteit op te dragen aan de Jesuiten.
»Zij alleen, de Jesuiten namelijk, hadden van hun ontstaan af
bewezen, dat zij in staat waren de jeugd in het zuiver catholieke geloof
op te voeden; de andere catholieke leeraars daarentegen waren dat

bewijsde overal
in in
de cglien
ansche
christenheid schuldig
Liettotmen
dus
Caroline.
onafhankelijken
toestandgebleven.
, waarin zij
nu
toe verkeerd had , — vereenigde men haar niet met het Ferdinandeum, —
bepaalde men niet, dat de rector van het Jesuitencollegie te Praag ook
tevens rector der vereenigde universiteit zou zijn en dat een der Jesuiten
tot haar kanselier werd benoemd , dan kon men er ook niet op reke
nen, dat al de professoren op de Carolina hun onderwijs zouden geven

in den geest van het alleenzaligmakend geloof. Integendeel zouden er
onder bescherming van een niet jesuitischen rector en kanselier telkens
weder nieuwe dwaalleeraars en ongeloovigen insluipen."
Zoo spraken de Jesuiten tot keizer Ferdinand II, en hun dienst
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vaardig werktuig, de vorst van Lichtenstein, toenmaals stadhouder van
Boheme, ondersteunde deze hunne bezwaren uit al zijn macht.
Een tijdlang aarzelde de keizer ,. zonder twijfel omdat het hem toch
wel wat bedenkelijk voorkwam , de oude voorrechten der Carolina om
zoo te zeggen met één enkele pennestreek te vernietigen. Maar het is
algemeen bekend , hoe men hem door het schrikbeeld der ketterij tot
alles bewegen ‘kon , en zoo vaardigde hij den 9en September 1622 een
decreet uit, waarbij hij het beheer van de Carolina met al haar goederen
en rechten aan de zonen van Loyola overdroeg, — dus in zekeren zin
de samensmelting beval der geheele universiteit met het Ferdinandeum.
»Krachtens — zoo heette het in het genoemde decreet — krachtens
onze keizerlijke en koninklijke macht, vereenigen Wij rechtmatig en voor

altoos de Carolinische universiteit met het in Onze stad Praag gestichte
Ferdinandische collegie der orde van Jesus, in dier voege, dat aan deze
vereeniging geen privilegie der genoemde universiteit in den Weg mag—
staan, gelijk
dan ook door deze tegenwoordige verordening alle
privilegiën opheffen , die met de door ons tot stand gebrachte vereeni
ging in strjd mochten zijn. Diensgevolgens is het ook Ons verlan
gen, dat steeds de door de orde van Jesus aangestelde rector van het
maken
collegie hierdoor
tevens rector
krachteloos
zijn zal
alleder1echten
gezamenlijke
, die iemand
universiteit,
anders op
en deze
waardigheid mocht meenen te hebben.

Insgelijks plaatsen Wij onder

het gezagl van genoemden rector al de leeraars der lagere en van alle
andere sc olen in de stad Praag, en zullen dezen verplicht zijn de beve
len op te volgen van den rector of van dengene, dien hij zal aanstellen
om de scholen te visiteeren of welke reglementen ook te maken. Nie
mand zal bevoegd zijn , om zonder schriftelijke vergunning van den
rector een nieuwe school, in welke faculteit het ook zi‘n moge, op te
richten. Ook dra en Wij aan genoemden rector het ge eele toezicht op
over al de thans estaande'scholen en collegiën in het geheele konink
rijk Boheme. Eindelijk stellen
genoemden rector aan tot inquisi
teur en corrector der ketters, en geven hem uit vrije keizerlijk-ko
ninklijke macht de censuur over alle boeken, die zullen gedrukt of
verkocht worden.”
Zoo decreteerde de keizer overeenkomstig het verlangen der Jesuiten,
en noch hij, noch de zonen van Loyola stoorden er zich in het minst
aan, dat men alzoo op de meest gewelddadige wijze inbreuk maakte op de
wettig beschreven rechten van den aartsbisschop van Praag. Krach
tens vroegere pauselijke privilegiën toch was juist deze grootwaardig
heidsbekleeder kanselier en opperste bestuurder der Carolina. Maar
»Macht gaat voor recht!”

dachten beiden , de keizer en de Jesui

ten, en ook begrepen zij, dat het tegenwoordige oogenblik bij uitne
mendheid gunstig was om hun voornemen ten uitvoer te brengen.
De aartsbisschoppelijke zetel van Praag namelijk was door den dood
van den aartsbisschop Johannes Lohelius zoo juist vacant eworden, en
tot opvolger was benoemd graaf Ernst Adalbert van arrach , die ,
opgevoed in het Collegium Germanicum te Rome , als een groot ketterjager
bekend stond.
Men hoopte dus, dat deze niet zoo sterk op de handhaving zijner
aartsbisschoppelijke rechten zou aandringen, maar dat hij stilzwij
gend de verovering zou goedkeuren. Doch hierin bedrogen zich de
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zonen van Loyola volkomen. Nauwelijks toch had Ernst Adalbert
in het jaar 1623 van zijn zetel bezit genomen , of hij stelde den keizer
een bezwaarschrift ter hand ‚ waarin hij krachtig tegen het uit evaar
digde decreet protesteerde, en toen dit niets baatte, maar de esuiten
zich van alle goederen der universiteit meester maakten , reisde hij zelf
naar Weenen, om daar ersoonlijk zijn zaak te bepleiten.
Bovendien klaagde ij zijn nood aan den paus en beschreef bij
die gelegenheid het drijven der zonen van Loyola in zulke bittere be
woordingen , dat men er zich niet genoeg over verbazen kan. »Zoodra
— dit zijn zijn eigen woorden — zoodra zij (de Jesuiten) bemerkten,
dat ik ernstig besloten was mij tegen hunne onderneming met kracht
te verzetten, begonnen zij terstond , zoo in ‘t openbaar als in ’t ge
heim, mijne aartsbisschoppelijke macht aan te randen. Vooral waren
zij er op uit om door lasteringen van allerlei aard , en wat nog erger
is door ongeteekende smaadschriiten, mijne dienaren en mijne voor
vechters aan het hof zoo zwart te maken, dat ik haast niemand meer

vinden kan, die bij mij in dienst wil komen, of mij als verdediger
mijner aartsbisschoppelijke rechten wil ter zijde staan. Zelfs de geeste
lijken mijner diocese hebben zij zoo tegen mij opgezet, dat ze mij
onbeschroomd de gehoorzaamheid hebben opgezegd , en het is al zoo ver
gekomen , dat de Jesuiten in dit land in waarheid de aartsbisschoppelij
ke macht uitoefenen, terwijl ik van een aartsbisschop niets meer bezit
dan den titel. Moet men het nu niet een onoplosbare, allerverwon
derlijkste te enstrijdigheid noemen, wanneer een gezelschap , ‘dat enkel
de eere Go s als einddoel zijner bemoeiingen opgeeft, zoo verhit is
op het bezit van wereldlijke macht en wereldlijke goederen , dat het
geen middel schuwt, om beiden te verkrijgen? Ja, wanneer het zoo ver

gaat, dat het allen , die zich niet ootmoedig aan zijn dictatuur onder
werpen , met den onverzoenlijksten haat vervolgt, en terstond den
onvermijdelijken ondergang der catholieke kerk voors elt, wanneer maar
niet dadelijk de catholieke wereld met slaafschen eer ied zichaanhunne
voeten nederwerpt en hun aanmatigingen met laffe toegevendheid duldt?”
Dat en nog veel meer schreef de aartsbisschop aan paus Urbanus
VIII, en niet minder scherp liet hij zich ook tegenover den keizer en
zijne ministers uit.
Tevergeefs poogde Ferdinand II hem daardoor tot bedaren te bren
gen, dat hij hem in 1625 het recht afstond om alle kerkelijke benoe
mingen te doen in al de koninklijke steden van Boheme. Tevergeefs
benoemde hem de paus een jaar later tot kardinaal, ten einde hem in
' een meer toegefelijke stemming te brengen. Tevergeefs deed de stad
houder van Boheme, vorst Lichtenstein, zijn uiterste best , om invloed
uit te oefenen op de halstarrigheid van den kerkvorst. Ernst Adalbert
wilde noch van een vergelijk noch van toegeven weten, en, daar hij
volkomen in zijn recht was, zoo kon men hem toch ook maar niet
eenvoudig het stilzwijgen opleggen.
Omgekeerd echter wilde de keizer zijn decreet ten gunste der
Jesuiten in geen geval terugnemen, en ook de paus waagde het niet
een beslissing te nemen tegen de zonen van Loyola.
toch had te
veel verplichting aan dien keizer, die het wegzinkend aanzien van het
roomsche hof met zoo gelukkigen uitslag trachtte te herstellen, dan
dat hij diens gunst »om den wille van het recht” had mogen op het
spel zetten, en zoo duurde de twist ruim zestien jaren voort.
\
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Ja, het was niet maar een twist, maar een openbare wezenlijke
oorlog; niet alleen toch slin erden de beide partijen elkander de ve
nijnigste smaadschriften naar et hoofd , maar niet zelden stroomde er
bloed, wanneer de wederzijdsche aanhangers met elkander slaags raakten
in de straten van Praag!
_
Eindelijk stierf Ferdinand II, en nu had de paus geen voorwendsel
meer om nog langer met zijn eindoordeel te wachten. Hij beval dus
den 7en Januari 1638 , dat de zonen van Loyola de Carolina te Praag,
die zij door een dwangbevel der wereldlijke macht wederrechtelijk had
den verkregen , met al de daaraan toebehoorende goederen aan den
keizer zouden teruggeven; deze echter zou haar niet mogen uitleveren
aan den aartsbisschop, maar als regent een wereldlijken »protector" over
haar aanstellen.
Zoo geschiedde het ook , en de door Ferdinand 11 tot eersten
protector benoemde Friedrich von Tallemberg nam terstond de leiding
der universiteit op zich.
Berustten nu de partijen daarbij? Neen, zeker niet!
De Jesuiten _niet, omdat men hun ontnam, wat
gaarne behouden
hadden.
De Aartsbisschop niet, omdat men hem niet teruggaf datgene,
waarop hij wettige aanspraken had.
Alzoo ontbrandde het twistvuur weldra op nieuw, en wederom
regende het pasquillen en hatelijke spotschriften; wederom worden er
slagen uitgedeeld en stroomde er bloed.
Het zou echter te vermoeiend voor den lezer zijn, wilde ik den
strjd in al zijn bijzonderheden schilderen; ik deel dus maar kortweg
mede , dat er eerst vijftien
later, in 1653 namelijk, een vergelijk
tusschen beide partijen tot stand kwam, een vergelijk overigens, waar
bij beide partijen verloren, ofschoon beide meenden gewonnen te hebben.
Er werd vastgesteld, dat voortaan de Carolina, vereenigd met het
Ferdinandeum, onder den naam »Karl-Ferdinandsuniversiteit" slechts

ééne enkele hoogeschool zou uitmaken, dat echter niet alle vier de fa
culteiten, maar alleen de theologische en philosophische met Jesuiten
zouden mogen bezet worden. Den keizer werd het recht toe ekend om
ook leeken te benoemen tot professoren in de rechtsgeleerd eid en in
de geneeskunde.
Het rectoraat zou bij 'aarbeurten door al de professoren worden
waargenomen in deze volgor e: eerst een j1)1rist, dan een theoloog, dan
een medicus en eindelijk een philosooph.
e senaat der beide wereldlij
ke faculteiten, der juridische en medische alzoo , had uitsluitend het
bezit en dus ook het beheer der gezamenlijke inkomsten van de oude
Caroline. De aartsbisschop van Praag behield den titel en de waardig
heid van »kanselier der vereenigde Karl-Ferdinandsuniversiteit” , zoodat
allen, die in eenige faculteit wenschten te promoveeren, en dus ook de
Jesuiten , de vergunning daartoe bij hem moesten komen vragen. Hij
had echter niet meer zooals vroeger een onbeperkt gezag over de uni
versiteit, maar hem werd een wereldlijk gevolmachtigde van de regeering
ter zijde gesteld met den titel van »superintendent”, zonder wiens
toestemming hij een enkele regeeringsdaad mocht plegen.
Dat was de oofdinhoud van het in 1653 gesloten verdrag. Had ik

nu geen gelijk met te zeggen, dat beide partijen oogenschijnlijk gewon
nen, maar inderdaad ver oren hadden?
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Doch zoo bekrompen waren de zonen van Loyola niet, dat zij hun
rooverijen slechts tot Oostenrijk zouden beperkt hebben. Zij strekten
ze over geheel Duitschland uit, en om dit met des te beter gevolg
te kunnen doen, bewogen zij Ferdinand II in 1629, toen hij het top
punt van zijn geluk had bereikt, om het zoo beruchte Restitu t i e
edict uit te vaardigen.
In dit edict werd bevolen, dat alle geestelijke goederen, waarvan
de Protestanten zich na den vrede van Passau in 1552 hadden meester
gemaakt, alle abdijen, kloosters en verdere beneﬁciën dus, die sedert
dien tijd waren opgeheven en geseculariseerd, zouden worden »terugge
geven aan hun voormalige bezitters.”
Daar nu toen ter tijd de Protestanten tegenover de keizerlijke wa
penen volkomen machteloos waren , zoo konden zij, tot overgroote

vreugde der Catholieken, aan de uitvoering van dit tirannieke bevel geen
belemmering in den weg leggen , die iets te beteekenen had. Ik zeide
»tot overgroote vreugde der Catholieken”; maar ik had moeten zeggen
>der Jesuiten."

Want het bleek alras, dat de keizer volstrekt niet van

plan was, de kerkegoederen, die aan de Evangelischen ontnomen wer
den , werkelijk aan e vroegere bezitters weer te geven. Zijn bedoeling
bleek te zijn, het beste deel der goederen zelf te behouden ter bestrj
ding van de kosten des oorlogs, en het overige aan de Jesuiten te
geven tot loon voor hun trouwe diensten.
Het Restitutie‘edict was zoo gesteld, dat die uitlegging er aan gege
ven kon worden, en inderdaad ha den de Jesuiten den kerzer slechts tot de
uitvaardiging er van bewogen, om een colossalen buit machtig te wor
den. Ferdinand II, die heel goed inzag, dat zijn voordeel met dat der
vrome paters hand aan hand ing ‚ luisterde zeer bereidwillig naar al
hun voorstellen hieromtrent.
elfs richtte hij in Mei 1629 een eigen
handig schrijven aan pater Gualterus Mundbrodt, waarin hij de Jesuiten
formeel uitnoodigde, om hem de plaatsen en steden te noemen, waar
het hun ’t meest welkom zou wezen , nieuwe stichtingen en bezittingen
te verkrijgen. Zou men nu bijgeval denken, dat de goede paters hun
wenschen en begeerten in dit opzicht binnen al te bescheiden perken
gehouden zouden hebben?

Wie meenen zou , dat ze niet toetastten,

waar wat te halen viel, maar in allen ootmoed wachtten totdat de kruim
kens hun toegeworpen werden, — die zou zich zeer vergissen. Neen,
wien men ook zulke bescheidenheid verwijten kon, den zonen van Lo
yola zeker niet! Het liefst zouden’ ze dadelijk maar alles wat het Resti
tutie-edict opbracht, voor zich gehouden hebben. Doch hiertegen bestond,
jammer genoeg, een bezwaar, en wel een bezwaar, dat niet zoo erg ge
makkelijk op te heffen was.
Er stond in het Restitutie-edict, — om er althans nog een schijn'
van billijkheid aan te geven, — dat de kloosters en abdijen , die sedert
1552 vervreemd waren, aan hun vroegere bezitters teruggegeven moes
ten worden. Aanstonds dus kwamen al die vroegere bezitters, Benedic
tijners, Dominicaners, Franciscaners, Praemonstratensers, Cistertiensers

en hoe ze verder heeten mochten, zich aanmelden. Daartoe zouden ze
de beide abten von Hassenfeld en Kaisersheim als hun afgezanten naar
Weenen , om hun zaak
het hof te bepleiten. Dat stond den zonen
van Loyola volstrekt niet aan; maar ze lieten dat niet blijken, en pater
Lamormain, de biechtvader van den keizer, behandelde de beide afge
zanten zoo lief en vriendelijk als ’t hem geleerd was.
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Toen hij ze op die wijze genoegzaam ingepakt meende te hebben,
kwam hij met een voorstel voor den dag.

Het best ware , zoo meende

hij, ‚voor de andere partij zoowel als voor de Jesuiten, wanneer men
een schikking met elkaar trof. Wanneer men bijv. hun ‚ den Jesuiten,
de gezamenlijke nonnenkloosters, die teruggegeven zouden worden, be
nevens een paar mannelijke abdijen voor het stichten van collegiën,
overliet, dan beloofde de Societeit van Jesus harerzijds, dat ze op de

verdere restituties geen aanspraak zou maken. De beide abten stemden
hierin echter nog lang niet toe, maar verklaarden, dat ze tot zulk een
gswichtige overeenkomst geen volmacht hadden. Daarmede verlieten ze
eenen tevens voor goed.
Wat deed nu echter pater Lamormain? Zoodra de abten vertrokken
waren , ging hij naar den keizer en verzekerde hem , dat de eerwaarde
heeren de bewuste schikking volgaarne hadden aan enomen. Derhalve
was er geen enkel bezwaar meer tegen, om al de se ert1552vervreemde
nonnenkloosters, benevens de enkele bedoelde mans-abdijen, aan de zo
nen van Loyola af te staan.

De keizer sloeg natuurlijk volledig geloof

aan die verzekering, want de woorden van zijn biechtvader waren voor
hem orakelsprenken. Derhalve werd aan generaal Wallenstein en zijn
ondergeneraals het bevel gegeven, om de Jesuiten in het bezit van de
bewuste kloosters te stellen.
Maar zie! nu protesteerden de beide abten met alle kracht tegen de
hun door pater Lamormain toegeschreven aanneming van zijn voorstel.
Ze beschuldigden hem ronduit van opzettelijken leu en. Hetzelfde deed,
ofschoon in hoofscher bewoordingen, de keizerlijke îoffkamerpresident en
geheimraad, de abt Anton Wolfradt von Kremsmünster, —die de onder
handelingen van den pater biechtvader met de beide abten bijgewoond
had. Het scheen dus tamelijk onwedersprekelijk, dat Lamormain terecht
van leugen werd beschuldigd. Niettegenstaande dat bleef de pater bij
zijn beweren, en natuurlijk schaarden alle zonen van Loyola zich aan
zijne zijde.
—
Daaruit ontstond een allerhevigste strijd tusschen de andere mon
niks-orden en de Jesuiten, en beide partijen vielen elkander aan met

alle wapenen, waarover ze maar beschikken konden.

Vooral was de

pennestrijd levendig die langen tijd daarover gevoerd werd. In dien
pennestrijd onderscheidden zich aan de zijde der oyolisten vooral de pa
ters Paulus Layman en Lorenz Forer, professoren aan de hoogeschoolvan
Dillingen ‚ en de reeds meermalen genoemde Johannes Crusiuste Bremen.
De oudere monniksorden daarentegen vonden ijverige en welsprekende
verdedigers in den Benedictijner Romanus Hay te Ochsenhausen en den
' beroemden criticus Caspar Scioppius, of eigenlijk Schoppe. Maar hoe
dapper de strijders zich ook woerden en hoe ruim de Jesuiten vooral
ook gebruik maakten van het middel, om in naamlooze geschriften hun
tegenpartij te beschimpen, te belasteren en door het slijk te scheuren ,
— al dat plukharen bracht de zaak niet verder.
Dat zagen de zonen van Loyola zeer goed in ‚ en bijtijds herinner

den ze zich de spreuk: >»Zalig zijn de bezitters!” Ze wachtten derhalve
niet totdat de strijd, »wie de te restitueeren kloosters hebben zou” ‚ be
slist zou zijn , maar ze zochten zich nog vóór die beslissing in het feite
lijk bezit der betwiste voorwerpen te stellen. Als de anderen dan achter
het net vischten , zouden ze in hun vuistje lachen. Werkelijk gelukte
het hun ook met behulp van de keizerlijke krijgsbevelhebbers , een aan
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tal kloosters te bezetten.

En om den lezer te doen zien , hoe ze daarbij

te werk gingen, wil ik ten minste een van die »1nbemtnemmgen” meer
in bijzonderheden beschrijven.
In het jaar 1630 had de bisschop van Osnabruck, — een van de
commissarissen die door den keizer met de uitvoering van het Restitu
tie-edict belast waren , — het klooster Wöltingerode in Neder-Saksen,
dat de Protestanten indertijd aan de Bernhardijner-nonnen ontnomen
hadden , weder aan de vroegere bezitsters gerestitueerd. De Bernhardij
ner-nonnen trokken dan ook , onder aanvoering van den abt van Valen
ciennes, plechtstatig weder in haar eigen klooster in. Dat verhinderde
echter de oppersten van het onlangs te Goslar gestichte Jesuiten-collegie
volstrekt niet, om naar Weenen te berichten , dat het klooster leêg stond
en er reeds sinds lang door niemand aanspraak op gemaakt werd. Der
halve verzochten ze, dat de keizer zoo genadig mocht zijn , het hun over
te laten, ten einde er een novitiaat te stichten. De keizer had ook wer

kelijk die »genade” en liet de paters door zijn lieveling Lamormain hier
van in kennis stellen. Daarop begaven oogenblikkelijk eenige Jesuiten
van Goslar zich naar het klooster Wöltingerode en hielden de nonnen
zeer welmeenend voor, dat ze in deze open plaats steeds aan de stroo

perjen de_r soldaten blootgesteld zouden zijn. Daarom , — zoo voegden
ze er trouwhartig bij , — was het voor haar veel raadzamer , om voor
loopig , totdat het krijgsgevaar voorbijgedreven zou zijn, in het veilige
Goslar een onderkomen te zoeken. Zij, de Jesuiten, zouden er dan wel
voor zorgen, haar voor dien tijd een behoorlijk verblijf te verschaffen.
De nonnen, die geen kwaad vermoedden , volgden dien raad op en
werden ook inderdaad door de zonen van Loyola in het Frankenberger
klooster behoorlijk onder dak gebracht. Zoodra ze echter die schuilplaats
betrokken hadden, trok de provinciaal van de provincie den Beneden
Rijn , de pater Jesuiet Hermann Gawinz , door een bende keizerlijk krijgs
volk begeleid, den 2911 Maart 1631 naar Wöltingerode. Zich beroepende
op de keizerlijke schenkingsoorkonde, nam hij bezit van het klooster en
dwong het dienstpersoneel, dat de nonnen er achtergelaten hadden, hem
den eed van getrouwheid te zweren.
Nu meenden de heeren Jesuiten gewonnen spel te hebben. Maar
zoo ver was het toch niet, want de vrome nonnen hadden het hart op
de rechte plaats. Zoodra ze kennis kregen van de poets, die de Jesui
ten haar gespeeld hadden, namen ze een kloek besluit. Midden in den
nacht verlieten ze heimelijk Goslar, begaven zich naar Wöltingerode en _
drongen , daar het klooster gesloten was, door een achterdeurtje binnen.
Daar verschansten ze zich in het koor der kerk met stoelen en al wat
ze vonden en verklaarden den volgenden morgen den heeren paters ten
stelligste, dat ze alleen voor geweld zouden wijken. Te vergeefs be
. proefden de paters alle kunsten hunner welsprekendheid; te vergeefs de
den ze de moedige nonnen de aannemelijkste voorstellen; te ver eefs
onthielden ze haar zelfs eenige dagen lang alle voedsel, om ze door on
ger mak te maken, — de vrouwen hielden stand en gaven niet toe.
Toen verloren de Loyoliten eindelijk alle geduld en ze besloten den
12den April tot geweld hun toevlucht te nemen. Derhalve requireerden
ze een troep ruwe krjgsknechten, drongen met die in het kerkkoor bin
nen, sleurden de nonnen uit de koorstoelen waaraan ze zich vastklemden,
met geweld los en wierpen haar ten slotte, van alles beroofd, buiten de deur.

Hun rooven en stelen.

57

Zulk een schandelijke gewelddadigheid echter zou den heeren paters
niet best bekomen. De gansche wereld was er verontwaardigd over en
keizer Ferdinand II kon niet wel anders doen, dan de societeit van Je

sus ten strengste te bevelen, om de nonnen oogenblikkelijk weder haar
eigendom terug te geven.
Voor ditmaal delfden dus de Jesuiten het onderspit; doch in de
meeste andere gevallen gelukte hun wederrechtelijke bezetting der kloos
ters. Het gelukte hun met de nonnenkloosters Clarenthal bij Mainz en
Marienkron bij Oppenheim. Desgelijks met de priorijen St. Valentin te
Rulïach en St. Jacob te Feldbach, alsmede met de abdij St. Morand in
Breisgau en de proosdijen St. Ulrich en Ellenberg in den Elsass. En het
gelukte hun met nog een menigte andere kloosters, die het te langdra
vdig zou worden alle met namen te noemen. In ’t kort, ze dreven de zaak

zoo driest, dat de catholieke rijksridderschap van de Rijnlanden en de
Wetteran in Maart 1637 een memorie met de bitterste klachten over de
onverzadelijke hebzucht der Jesuiten aan paus Urbanus VIII richtte met
het dringende verzoek, om aan hun misdadige aanslagen op den recht
matigen eigendom der andere monniks-orden paal en perk te stellen. Ja
vier en een half jaar later werd er een geheel gelijkluidend verzoekschrift
aan den heiligen vader te Rome gericht door de drie geestelijke keur
vorsten van Trier, Keulen en Mainz, in vereeniging met den ons beken
den hertog Maximiliaan I van Beieren, die toch waarlijk anders geen
vijand van de Jesuiten was. Zelfs zij verzekerden daarin, dat de onlesch
bare dorst naar geld en goed, waarvan de Jesuiten brandden, inderdaad
bij geen mogelijkheid langer te verdragen was.
Waar zulke stemmen spreken, zouden verdere getuigenissen over
bodig wezen.

- DERDE HOOFDSTUK.

Handel en woeker en frauduleus bankroet der Jesuiten.

Geen enkel christelijk genootschap, geene enkele orde liet zich ooit
zooveel voorstaan op hetgeen ze ter bekeering der heidenen tot stand
brachten, als de Societeit van Jesus. En evenmin slaagde ooit eenige
corporatie er in, de goedgeloovige wereld met haar pralen zoo lang om
den tuin te leiden als die der Jesuiten.
En hoe kon dit ook anders? In hun zoogenaamde »stichtelijke brie
ven” verspreidden de Loyoliten de stichtelijkste legendes over de
vorderingen die ze gemaakt hadden. Daarin las men van zoovcle »bloed
getuigen" ‚ van zulk een menigte wonderwerken, dat het bijgeloovige deel
es volks er onmogelijk aan twijfelen kon. Daarbij kwam nog, dat aan
gaande die vreemde volken in de afgelegen werelddeelen, over welke de
berichten der Jesuiten handelden, langs anderen weg nog bijna niets met
zekerheid bekend was. Er was dus aan een wederlegging der _jesuitisehe
berichten volstrekt geen denken. En bovendien — golden de zwarte
paters bij den gemeenen man, en vooral bij de vrouwen uit de lagere
volksklasse, niet voor halve heiligen, die het een doodzonde zou geweest
zijn, van een leugen te verdenken? Zoo luisterde men langen tijd slechts
met verbazing en bewondering naar het luide geroep, dat de zonen van
Loyola over den zegen van hun zendingswerk aanhieven. Met geloovige
geestdrift verslond men de honderde boekdeelen met verhalen, waarin zwart
op wit aangetoond werd, dat zonder de jesuitische inrichtingen er noch
in Asië, noch in Africa, noch in America een christendom bestaan zou.

Maar — deelde de gansche menschheid wel in dit geloof, en werd
het ook door de verstandigen en verlichten gekoesterd? Neen! Dezen
begonnen zich reeds vroeg af te vragen, of het wel waarschijnlijk was,
dat een genootschap, dat in Europa slechts voor heerschappij en rijkdom,
slechts voor tijdelijk voordeel werkte, elders zoo geheel anders zou we
zen. Of het wel waarschijnlijk was, dat diezelfde Societeit van Jesus in
afgelegen werelddeelen eenig en alleen de uitbreiding van het christendom zou bedoelen, en of ze daarvoor alleen de grootste opofl‘eringen en
ontberingen, ja zelfs van tijd tot tijd het martelaarsschap, zich etroosten
zon? Zoo vroeg men zich af, en menigeen schudde ongeloovig et hoofd.
Lang duurde het niet, of men kreeg het ware antwoord op die vra
en deels door de schriften der Dominicaners en Capucijners, die vele
ier Jesuitische zendingen uit eigen aanschouwing hadden leeren kennen,
deels uit de ofïicieele getuigenissen van vrome bisschoppen en pausen
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zelf. Want hoewel de Jesuiten de getuigenissen dier bisschoppen met
alle driestheid wraakten, eindelijk waren de pausen zelf wel enoodzaakt,
decreten en hullen uit te vaardigen, waarin het Jesuitisc -heidensche
christendom in China, Japan en Oost-Indië ten strengste afgekeurd werd.
En ten slotte waren er ook vele gouve-rneurs en stadhouders dier stre
ken, die hun regeeringen klaren wijn schonken en in hun oﬂicieele
berichten het eigenlijke doen en drijven der Jesuiten blootlegden.
En wat kwam nu aan het licht?

Niets minder dan dit, dat het

eigpnlijke doel der Jesuitische zendingen hierin bestond: heerschappij en
rij dommen te verkrijgen. Wel is waar vonden enkelen van hen bij het
najagen van dit zelfzuchtige doel den dood. Maar moesten de zonen van
Loyola als »soldaten en strijders Christi" het zich niet etroosten, als ze
door hun oversten op een gevaarlijken post gesteld wer en? Bovendien
verschafte het der Orde van Jesus niet het hoogste aanzien, als men deze
slachtoffers van baatzuchtige oogmerken als heiligen en martelaars kon
verheffen en vereeren?

‘Het was dus in het voordeel der Societeit, dat

men om de paar jaren een enkel lid er aan waagde.
Kortom, bij de meer verlichten was de heiligheidsglans van het Je
suitische zendingswerk een kleine halve eeuw na hun ontstaan verbleekt.
En toen men eindelijk de naakte waarheid ook aan het lagere volk be
kend maakte, werd dat letterlijk met afgrijzen vervuld over de gruwelen
die aan het licht kwamen.
Reeds dit moest ieder meer helderdenkende in het oog vallen, dat
de vrome paters slechts zulke landen hun aandacht en bekeeringsijver
waardig keurden, die door de natuur met groote rijkdommen gezegend
waren. Daarentegen werden armere streken , waar niets te halen viel,
door hen volledig verwaarloosd en geminacht.
Immers, waarom gingen ze in Asië slechts naar Japan, China en
Hindostan, en niet ook naar de noordelijke doelen? Waarom gaven ze
zich zoo weinig moeite in Atrica vasten voet te krij en en lieten de
arme zwarten aldaar in hun heidensche blindheid? \/ aarom waren ze
zoo bijzonder zorgzaam voor Middel- en Znid-America, Mexico, Chili,
Peru, Brasilië enz., zonder zich eenigszins te bekommeren om de niet

minder afgodische Indianen aan den Boven-Mississippi en de IJszee, ‘
alleen de pelsen opbrengende bewoners van Canada uitgezonderd? Een
goede reden voor deze in ’t oog loopende handelwijze moesten de goede
paters toch hebben , en waarin anders kon die reden gelegen zijn , dan
in den meerderen of minderen rijkdom, waarmede de natuur de ver
schillende landen der aarde gezegend had?
Ten bewijze hiervan kan het volgende voorbeeld dienen, dat ik in
het voorbijgaan hier aanhalen wil.
Om Cochin-China,

een deel van het tegenwoordige

koninkrijk

Anam, bekommerden de zonen van Loyola zich langen tijd volstrekt
niet. Ze lieten het geheel over aan den catholieken bisschop, die in de stad
Cochin resideerde , om de inboorlingen, meest Hindoe’s , te bekeeren.

Als reden hiervan gaven ze op, dat ze belangrijker werk te doen
hadden, en eigenlijk verwonderde zich ook niemand over hun voortdu
rende afwezigheid. Want het land gold algemeen voor zeer arm.
Doch op eens vernamen de vrome paters, dat er in het binnen
land ergens een meer was, waar paarlen werden gevonden , en wel
paarlen van bijzondere grootte en van het zuiverste water. ’l‘ei’ens werd
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hun bericht, dat er alle jaren eenige portugeesche kooplieden zoo hei
melijk mogelijk kwamen, om die paarlen op te koopen. Toen werd het hart
der Jesuiten op eens »innerlijk met ontferming bewogen over die schare".
Ze verklaarden den bisschop , dat ze diep berouw gevoelderr, de arme

afgodische Hindoe’s in zijn bisdom zoo lang verwaarloosd te hebben.
Maar nu wilden ze dan ook goedmaken wat nog goed te maken was.
De goede bisschop was daardoor zeer getroffen, en de vrome paters
kwamen weldra in Cochin-China , om ook daar hun werk te beginnen.
Vooral betoonden ze hun ijver aan de Hindoe’s bij het bewuste meer.

Ze zorgden ook tevens voor hun tijdelijk heil, daar ze hun de paarlen
voor een h o o g e r e n prjs afkochten , dan de portugeesche kooplieden
betaald hadden. Toen die kooplieden dus weder kwamen om hun ge-

wonen jaarlijkschen handel te drjven, waren er geen paarlen meer te

koop, en ze moesten onverrichter zake weer aftrekken. Het volgende
jaar deden de Jesuiten hetzelfde en de kooplieden deden dus ten twee
den male een vergeefsche reis. Natuurlijk verdroot hun dat, en ze kwa
men dan ook eindelijk niet weer terug.
Nu lachten de zonen van Loyola in hun vuistje , want nu hadden
ze de arme Hindoe’s in hun macht. Daarvan maakten ze dadelijk ge
bruik door voortaan niet meer dan de helft van den ouden prijs voor
de paarlen te betalen. Ze hadden dus nu een enorme winst. Eindelijk
bewerkten ze_ zelfs , dat het meer zelf met de omliggende landstreek
hun door den onderkoning van Goa ten geschenke gegeven werd. Van
dat oogenblik af behandelden ze de inboorlingen eheel als slaven en
gaven hun niet meer dan een armzalig dagloon.
p den duur echter

ging dat toch niet. Na ‘een twintig jaren van lijden kwamen de verbit
terde Hindoe’s in opstand; ze staken de magazijnen der Jesuiten in
brand en joegen ze voor goed het land uit.

Die geschiedenis viel echter eerst in het einde der 17e eeuw voor,
en hieruit verklaart het zich, waarom de zonen van Loyola zich zulk
een behandeling lieten gevallen of liever moesten laten gevallen. Toen
tertijd was namelijk de macht van Portugal reeds geducht aan het da
len, en de onderkoning van Goa kon hun dus geen gewapende hulp
verleenen, zelfs al had hij gewild.
Niet minder moest het in ’t oog vallen, dat de heeren Jesuiten hun

bekeerlingen de aanneming van het christendom zoo bijzonder gemakke—
lijk maakten. Zooals we namelijk in het tweede boek gezien hebben,
wisten ze de heidensche gebruiken van China, Japan enz. uitstekend
naar het Christendom te fatsoeneeren , zoodat de Japaneezen, Chineezen
en al die volken , al hadden ze den doop ontvangen, evengoed heidenen
en afgodendienaars bleven.
Maar dat alles had hierin zijn grond, dat eigenlijk het Christendom
zelf bijzaak was en men slechts waarde hechtte aan de opofferingen welke
de bekeerden zich getroostten. Immers de vrome paters ontzagen zich
zelfs niet, van den heiligen stoel te Rome de zaligspreking van een hei

denschen groote te verlan en, als de overledene zich maar in zijn tes
tament bijzonder verdienste ijk jegens het gezelschap van Jesus gemaakt
had! Ik geloof echter niet dat het noodig is, dit punt nog uitvoeriger
te behandelen , daar ik vooronderstellen mag, dat de lezer bij al wat
ik van de Jesuitemmandarijnen en Jesuiten-bonzen verhaald heb, hetzijne
wel gedacht zal hebben.

0
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Het meest verdacht moest het echter voorkomen , dat de Loyoliten
zich altijd ten sterkste verzetten tegen elk indringen van andere Chris
tenen, en vooral van andere zendelingen, in die streken waar zij zich ge
vestigd hadden. Hoezeer ze dit ook op alle mogelijke wijzen trachtten te
bemantelen, het beteekende toch eigenlijk niet anders dan dit: »Wij zo
nen van Loyola, hebben geen derde noodig, die ons onder de duiven
‚ schiet, en allerminst zijn we er op gesteld door iemand anders zoo op de
handen gezien te worden, dat hij al ons doen en drijven nauwkeurig ken .”

Zoo zonden b. v. de Hollanders in het jaar 1655 een gezantschap
naar Peking aan den keizer van China , om handelsbetrekkingen in dat
rjk aan te knoopen. Daar dat gezantschap de kunst verstond, om door
rijke geschenken de harten der grooten aan het hof te winnen , had het
zeer veel kans te zullen slagen. Om dat dus te verhinderen liepen de
Jesuiten bij alle hofbeambten rond en schilderden hun de Hollanders af
als menschen van de ergste laagheid en trouweloosheid, als afvalligen en
ketters in het godsdienstige en als opstandelingen te en hun rechtmati
gen opperheer. »Bovendien waren ze”, — zoo verze erden de Loyoliten
verder op plechtigen toon , — »als zeeroovers bekend , die zonder eenig
onderscheid van alle volken de schepen roofden welke hun in handen
vielen. Daarom werden ze dan ook door alle andere koningen der gan
sche wereld als de schadelijkste pest, die ooit in een staat kan binnen
sluipen, met den diepsten afkeer vermeden. En wat de hoofdzaak was
— overal waar de Hollanders nog zich ingedrongen hadden, hadden ze
ook dadelijk ergens aan den mond eener rivier of op eenig ander goed
gelegen punt vestingen aangelegd , en datzelfde zouden ze in China ook
wel doen, zoodat ze, eenmaal meester van de uitmondingen der groote rivieren, het gansche land met hunne kanonnen konden bedwingen.”
Dergelijke dingen zeiden de Loyoliten van de Hollanders, en hun
opperste , de mandarijn-pater Adam Schall, hield in dienzelfden geest een
uitvoerige toespraak tot den keizer, die hem onbeperkt geloof schonk.
Het kon dus niet missen, of het gezantschap moest, niettegenstaande
alle gemaakte kosten aan geschenken als anderszins, onverrichter zake
heengaan. De gevreesde concurrentie was dus voor ditmaal gelukkig on
mogelijk gemaakt.
Veel erger belasterin en ja zelfs gewelddadigheden en wreedheden ver
oorloofden de Jesuiten zic echter tegenover leden van andere Christelijke
orden , wanneer die zich als zendelingen te na aan hun jachtveld waag
den. De Dominicaners, Franciscaners, Lazaristen en Capucijners . die
aan het einde der 16e en in het midden der 17e eeuw zich dit onder’
stonden , zouden daar vreemde din en van weten te verhalen.
In het jaar 1597 bij voorbeel werden zes Franciscaner monniken ,
omdat ze op het eiland Kiu-Siu het evan elie wilden prediken, eenvou
dig te Nangasaki ter dood gebracht.
el is waar dit geschiedde niet
rechtstreeks door de zonen van Loyola, maar door de wereldlijke over
heid. Doch het geschiedde op aanstoken der Jesuiten , die er luide over
juichten en nitriepen: »Zoo moge het ieder vergaan, die ons den roem
onzer missies rooven wil.”
Desgelijks moest de Dominicaner Franciscus Capillas te Nanking den
marteldood sterven, op bevel van een mandarjn, wien het niet beviel,

dat de Dominicaan de Jesuiten hard viel over hun toegefelijkheid ten
opzichte van de heidensche gebruiken.
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Pater Martini gaf, toen hij hof-astronoom en mandarijn eerste klasse
te Peking geworden was, aan keizer Yong-Tsching den raad, om alle
christelijke priesters en monniken , die niet tot de Jesu1ten behoorden,
buiten de grenzen des rijks te laten zetten. Ze deugden nergens voor,
beweerde hij , dan om de onwetenden door hun dwaalleeringen te verleidenZelfs
en zoo
doende
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de Jesus,
onderdanen
des Gregorius
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gelukte
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een bul te verkrijgen, waarin aan ieder, op straffe van den grooten
ban verboden werd , zonder uitdrukkelijke vergunning van den heiligen
stoel naar Japan te gaan, om aldaar eenige geestelijke verrichting welke
ook uit te oefenen. En pater Colin erkent uitdrukkelijk, dat die bul
door de Societeit doorgedreven was , om de andere godsdienstige orden
van het eiland Japan uit te sluiten.
In ’t kort de Capucijner Michel Ange had volkomen gelijk , toen hij
zich op de volgende wijze over de zonen van Loyola en hun zendelings
werkzaamheid beklaagde: »De eerwaarde paters hebben de eigenaardig
heid, overal waar ze zijn, niemand naast zich te dulden, en die eigen
aardigheid heeft hun reeds veel geld en goed opgebracht l" (1)
De Jesuiten wilden niemand naast zich dulden, om de vette weiden

alleen te behouden , en hoofdzakelijk, opdat niemand zien zou, op wel
ke wijze ze haa:r afgraasden. Ze wilden de vreemde werelddeelen
alleen exploiteeren, evenals handelscompagnieën , die van hare regeeringen
een uitsluitende concessie erlangen , want wel beschouwd waren ze
niets anders dan een groote handelscompagnie, die handel
met de geheele wereld dreef, en hun verschillende zendings-huizen in
Japan, China, Hindostan, Mexico, Brasilië, Chili, Peru en Buenos
Ayres konden als even zoovele kantoren en handel-depôts beschouwd
worden. En waarom ook niet? Immers elke macht van eeni aanzien
trachtte in de 10e en 17e eeuw de schatten van Oost- en \ eet-Indië
voor zich te verwerven. Zouden dan de Jesuiten , die toch in dien tijd
de grootste macht vormden, achterblijven uit bekrompenheid, omdat ze
een godsdienst’ e orde waren? Neen! zulke bekrompenheid zou dwaasheid geweest zijn , en de zonen van Loyola maakten zich eerder aan een
zonde dan aan een dwaasheid schuldig. Daarom worden ze handelaars,
en wel groothandelaars.
Hoe ze echter dezen hun groothandel dreven, kan men het best
zien uit een ofﬁcieel bericht van den heer Martin, gouverneur-generaal

van de fransche bezittingen in Indië, in het jaar 1697 aan de fransche
regeering opgezonden:
’

»Het is een uit emaakte zaak” — zoo heet het daar, — »dat, na

de Hollanders, de esuiten den uitgebreidsten en voordeeligsten handel
in Oost-Indië drijven. Ze overtreffen hierin zonder twijfel de Engelschen,

de Denen, de Franschen en zelfs de Portugeezen, door wie ze in het
land gebracht zijn. Ik wil gaarne gelooven, dat sommigen van de
orde van Jesus werkelijk uit godsdienstigen ijver naar Oosblndië komen.
Zij zijn het hoofdzakelijk, aan wie het bekeeringswerk der heidenen
door het Gezelschap opgedragen wordt. Maar hun aantal is onbeteeke
nend, en zeker behooren zij niet tot diegenen, die de volledige kennis
(1) Qver de godsdienstige en niet-godsdienstige twisten der Jesuiten met de andere Christelijke orden verge ijke men verder het vijfde Boek.
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van de geheimen der orde hebben. Zij zijn eenvoudig zendelingen, maar
geen ingewijden.‘ Daarentegen zijn er weer anderen onder hen, die
volstrekt geen Jesuiten schijnen te wezen, daar ze niet als Jesuiet, maar
in wereldlijke dracht gekleed gaan , en men houdt hen dan ook in
‘Snrate, Agra, Goa of waar ze verblijf mogen houden, voor ewone
kooplieden ‚ waarvoor ze zich uitgeven. Maar ik weet dat het esuiten
zijn , en wel wezenlijk in alles ingewijden, die van alles op de hoogte
zijn, zelfs van het geheimste.

Bovendien is het bewezen , dat ze uit

de meest verschillende natiën uitgezocht worden, en er zijn zelfs Arme
niërs en Turken, die zich geheel en al aan de belangen van het gezel
schap van Jesus wijden.”
"Die vermomde Jesuiten mengen zich overal in en zijn volko
men op de hoogte, in welke magazijnen men de beste waar en bij
welke kooplieden men de rijkste keus heeft. Ook worden zij door de
geheime correspondentie, die ze zeer bedektelijk met elkaar houden ,
steeds nauwkeurig onderricht, welke waren op deze en welke op een
andere plaats het best aftrek vinden. Daar ze dus altijd het best we
ten, niet alleen waar ingekocht moet worden maar ook waarheen het
ingekochte ten verkoop gezonden moet worden, om het op ’t voordeeligst
aan den man te brengen, behalen ze door hun handel een onmetelijke
winst voor hun Societeit”
»Merkwaardig is verder nog het groote vertrouwen dat ze genieten.
Want oogenschijnlijk staan ze onder niemands opzicht en hebben ze aan
niemand rekening te doen, dan alleen aan eenige paters , die zoo een

voudig mogelijk en in armzalig ewaad van e eene stad van Oost
Indië naar de andere trekken.
ie paters zijn echter zeer gewichtige
personages en bezitten het volste vertrouwen van den generaal en de
oversten der orde in Europa. Van dezen krjgen ze dan ook hun in
structies, wat ze de boven enoemde vermomde Jesuiten moeten laten

doen en handelen. Dat wor t dan door dezen altijd zonder tegenspraak
met de grootste sti theid uitgevoerd, en wel hierom , omdat deze
verkapte Jesuiten be alve de gewone gelofte der gehoorzaamheid nog
een zwaren eed moeten aﬂeggen, dat ze nooit aan een niet-ingewijde
iets zullen verraden en al hun krachten ten nutte van de Soeieteit zul
len besteden."
‚
_
»Opdat er echter nooit eene verwarring of vergissing tusschen 1n
gewijden en oningewijden zal kunnen plaats grijpen , heeft men aan de
ingewijden een geheim teeken gegeven, waaraan ze elkaar wederkeeng
herkennen kunnen. Zoo weet ieder dadelijk, of hij een broeder voor
heeft of niet. Nog voeg ik hierbij, dat ze allen, ofschoon ze over
ganseh Achter-Asië verspreid zijn en hun aantal niet gering is, toch m
allen deele naar één gemeenschappelijk plan geregeerd worden, zoodat
het spreekwoord: »zooveel hoofden , zooveel zinnen" hier volstrekt met
in toepassing komt. Integendeel blijft de geest der Jesuiten altijd en
overal dezelfde , en men heeft nog nooit beleefd, dat er verwarring en
tegenstrijdigheid in hun ondernemingen geheerscht heeft.”
_
»Echter vergenoegen de Jesuiten zich in geenen deele met de winst,
— die in Oost-Indie zelf te behalen is. Nog veel grooter winst maken ze
hierdoor, dat ze een menigte waren onder allerlei bedekkingen uit hun
missiën naar Europa zenden. Doch dan zenden zij ze gewoonlijk met
aan de collegiën en professenhuizen in Europa, maar aan andere ver
kapte Jesuiten, die handelshuizen opgericht hebben. Daar die waren
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dus uit de eerste hand betrokken worden, is de winst daarop zooveel
te grooter.”
‘
»Intusschen, hoe uitgebreid en aanzienlijk die soort van handel ook
was, wisten de Jesuiten hem toch steeds tamelijk geheim te houden ,
en daardoor wisten ze te voorkomen, dat niemand in Europa er be
zweren tegen opperde. Toch is het een feit, dat de handel van andere
natiën daaronder zwaar ebukt gaat, en met name geldt dit van Frank
rijk of de fransche Oost- ndische compagnie.”
»Ik heb daarom dikwijls aan die compagnie geschreven, en mijne
ingediende memories waren altijd zeer uitvoerig en stipt overeenkomstig
de waarheid. Doch wel verre dat de Directeuren der compagnie daar
iets tegen gedaan zouden hebben , heb ik integendeel herhaalde malen
uitdrukkelijk bevel ontvangen , de Jesuiten in alles te wille te zijn wat
ze van mij verlangen zouden, ja hun zelfs, zoo dikwijls ze het vroegen,
geld voor te schieten. Van deze begunstiging maakten ze ook werkelijk
in vele gevallen een zeer ruim gebruik. Zoo is bijv. pater Tachard
alleen 150,000 harde piasters, d. i. 750,000 francs aan de compagnie

schuldig , zonder dat hij daarvoor eenigen waarborg of ook maar een
schuldbekentenis heeft behoeven te geven.”
»Om nu echter op den omvang van den handel der Jesuiten terug
te komen, — in het jaar 1690 waren er op het groote eskader, dat
van Frankrijk naar Asië zeilde , acht en vijftig balen voor de Jesuiten
in Oost-Indie bestemd. De kleinste van die balen was grooter , dan de
grootste der O. Indische compagnie, en geen er van bevatte rozenkransen
of reliquieën of Christus-beeldjes of andere zendelings-artikelen. Neen,
ze hielden allen fraaie en kostbare europeesche koopwaren in, van welke
men wist, dat ze in Indie goeden aftrek zouden vinden. En in ’t al
gemeen komt er bijna geen schip uit Frankrijk of Europa aan, dat geen
vracht voor de Jesuiten aan boord heeft.”
»Verder moet ik nog vermelden, dat er ook vele vermomde Jesui
ten zijn, die in vereeniging met die afgodische indische kooplieden, die
men Banianen noemt, het land rondzwerven, om diamanten en paarlen
te zoeken. Die soort van Jesuiten doen niet alleen der fransche O.
Indische compa nie veel schade. maar zij zijn het ook die den naam
der christenen et meest in oneer brengen. Zij kleeden zich namelijk
geheel als de Banianen; ze spreken hun taal; ze eten en drinken met

hen en nemen geheel dezelfde gebruiken in acht. Ja, wie ze niet kent,
zou ze zeker voot echte Banianen houden, daar ze evengoed als de in
boorlingen ‚ hun oﬂers aan de indische godheden brengen. Wel is waar
geschiedt dit alles onder het bedriegelijke voorwendsel, dat ze alzoo de
inboorlingen bekeeren willen. Maar in werkelijkheid trekken ze alleen
daarom met die Banianen rond, om met hen te handelen en tevens om

door hun bijzijn hun eigenlijke zaken bedekt te houden. Immers nog
nooit ofte nimmer hebben ze een enkelen van die Banianen bekeerd.
En daarin ligt wel het bewijs, hoe weinig ze zich op hun reizen met
die kooplieden om den godsdienst bekommeren. ‘Ook heeft mij eens
zulk een Baniaan , die drie jaren aanhoudend met de Jesuiten gereisd
had , verzekerd , dat in al dien tijd geen enkel woord van Christendom
met hem gesproken , nog veel minder ooit een poging om hem te be
keeren, gedaan was. Wat is er dan nog verder bewijs noodig ?"
Zulk een getuigenis geeft de fransche gouverneur-generaal in Oost
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Indië over de Jesuiten met betrekking tot hun handel. En deze heer
Martin had een aantal jaren in Pondichery, de hoofdstad der fransehe
bezittingen aldaar, doorgebracht, en bovendien vele reizen door het
geheele land gedaan. Men kan dus begrjpen , dat hij nauwkeurig met
het
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die de oogen
bekend
dergeworden
regeeringmoest
opende,
zijn.of—liever
zocht

te openen , want de biechtvaders aan de hoven zorgden er wel

voor, dat de koningen en hun ministers ze aanstonds weêr sloten. Er
kwamen in het laatst der 17e en het begin der 18e eeuw nog een
menigte andere rapporten in, die geheel dezelfde strekking hadden en
zich dikwijls nog veel sterker uitdrukten. Bovendien werd het bekend,
dat de zonen van Loyola in alle groote handelsplaatsen van Asië, Euro
pa en America , -—_ zooals in Madras, Goa, Pondichery , Canton, Nan

king, Ma‘rseille, Genua , Lyon, Lissabon, Sevilla, op Martinique, te
Buenos- Ayres, en een aantal andere groote steden, — hun eigen kan
toren hadden. En de meeste van die kantoren deden tevens groote ban
kierszaken, om de loopende wissels te disconteeren.
Niet minder colossaal was hun binnenlandsche handel. Te Rome
bijv. hadden ze den ganschen brood-, kruideniers- en wijnhandel aan
zich getrokken, terwijl_ de ontzaggelijke omzet in paarlen , robijnen en
diamanten, die te Venetië plaats had, insgelijks uitsluitend door hun
handen ging. Te Peking en elders, waar het geld schaarsch was,
leenden ze tegen woekerrente uit, en 25 ja zelfs 50 percent was niets

buitengewoons. Ze hadden formeele wisselkantoren daarvoor opgericht,
en ze’ontkenden het feit ook volstrekt niet,

maar verklaarden het

volkomen gerechtvaardigd, daar andere woekeraars evenveel namen.
Olie, katoen en specerjen werden bijna in al hun collegiën verkocht.
En waar dit niet aanging, richtten ze naast die oollegiën winkels op ,
waarover een hunner het opzicht voerde. Vooral legden ze zich toe op
den verkoop van drogerijen , en hun apotheken te Lyon, Parijs en
elders voorzagen allerwege de kleinhandelaars van theriak (1), kina
bast, Paraguay-kruid , kalomel en dergelijke middelen, die toen in
zwang waren. In ’t kort, hun handel was énorm uitgebreid , en tus
schen de verschillende zeehavens waren altijd een menigte schepen onder
zeil, die alleen met hun goederen bevracht waren.
Ook ontzagen ze zich volstrekt niet, met hun handel nog een aan
zienlijken smokkelhandel te verbinden. Ten bewijze hiervan wil
ik slechts twee voorbeelden aanhalen.
Pater Tambin, generaal-agent van de Jesuiten voor den handel
tusschen Genua en Lissabon, had 25 jaar lang een scheepskapitein in dienst
gehad voor het transport van de koopwaren der Jesuiten. De kapitein
maakte gewoonlijk zes reizen heen en terug, waarbij in 't oog gehouden
moet worden, dat het {hoofdartikel van Lissabon uit altijd in koﬂijba
len bestond. Nu vaardigde de republiek Genua in het jaar 1725 een
streng verbod uit tegen het invoeren van haren goud. Ieder scheeps
kapitein die dat verbod overtrad , werd behalve met een zware straf,

met de verbeurdverklaring zijner lading bedreigd. Men begrijpt dus,
dat de kapiteins der koopvaardijschepen voortaan met de uiterste voor
zichtigheid te werk gingen.
d) Een dito middeltje als de Haarlemmerolie.
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Onze kapitein nam zich dus ook bijzonder in acht. Toen hij dus
weder eens te Lissabon, behalve andere koopwaren van gewone koop
lieden, ook van de Jesuiten aldaar een aanzienlijke partij koﬂij in ba
len ter overbrenging naar Genua kreeg, werd zijn aandacht door enkele
verdachte omstandigheden getrokken. Daar hij natuurlijk verantwoor
delijk was voor zijn ladin , zorgde hij dat die balen afzonderlijk gelegd
werden. Verder maakte
echter geen aanmerkingen, maar nam zijn
vrachtbrief en stak in zee. ‚
Zoodra hij in volle zee was. was zijn eerste werk de bewuste balen
één voor één te openen. En ziedaar, wat vond hij ? In elke baal een
of twee baren goud onder de kofiij zorgvuldig verborgen.
nam ze er
allen uit, deed onderweg een andere haven aan en gaf ze daar aan een
bekende ﬁrma ter bewaring.
Te Genua aangekomen liet hij aanstonds pater Tambin zeggen, dat
hij waren voor hem in had.

Deze kwam met het noodige volk, om ze

in ontvangst te nemen, en de kapitein gaf hem de balen over juist zoo
als ze in den vrachtbrief vermeld stonden. De pater, die alles in de
beste orde vond, ging met zijn balen heen. Doch den volgenden dag
was hij reeds weder
den kapitein ‚ nam hem in het verhoor en vroeg
hem, wat hij met de staven goud gedaan had. De kapitein was een
eerlijk man en zeide hem aanstonds de gansche waarheid. Maar men
kan begrijpen , dat hij nog meer te zeggen had; want door hun smok
kelarij hadden de Jesuiten hem aan het gevaar blootgesteld , zijn gan
sche lading en zijn gansche vermogen bovendien te verliezen, ja zelfs
in de gevangenis te komen.
Het tweede voorbeeld van smokkelarij der Jesuiten , dat ik den_ le

zer toegezegd heb, is veel stichtelijker. Het betreft een scheepskapitein ,
die in het jaar 1760 van Cadix eveneens naar Genua voer. Reeds was
zijn gansche schip vol, toen er een paar paters bij hem kwamen, die
hem verzochten, nog een kleine kist met kerk-ornamenten benevens
eenige ponden chocolade mede te nemen. Ze verzochten hem zelfs het
voor niemendal te doen, daar zij zelf zeer arm waren en hun broeders
in Genua niet minder.
De kapitein was een goedig man en willigde hun verzoek in. De
Jesuiten bepaalden een uur, waarop hij aan land gegaan was, om hun
kist aan boord te brengen en zorgden, dat ze heel onderin in het ruim
geborgen werd. Vervolgens gaven ze hem den vrachtbrief, en daarin
stond de kist aangeduid als gevuld met kerk-ornamenten. Den dag daar
op zeilde het schip met gunstigen wind uit. Ongelukkig echter voor
de Jesuiten hield die wind niet lang aan. Er kwam een storm op ,
zoodat de golven over het dek rolden en het water in het ruim
dron .
%)e kapitein was natuurlijk bang, dat de heilige versierselen door
het water beschadigd mochten worden en hij gaf order de kist van de
paters naar boven te halen, om ze op een eschikter plaats te brengen.
Toen men dat bevel wilde opvolgen , bevon men , dat de kist, hoewel
niet groot, zoo zwaar was, dat ze kwalijk door vier sterke mannen

gedragen kon worden. Dat wekte natuurlijk den argwaan van den ka
pitein op. Hij liet de kist in zijn kajuit brengen, om ze in tegenwoor
digheid van zijn scheepspersoneel te openen.

En wat vond men nu? Een zeer aanzienlijke som gemunt geld,
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kapitein werd woedend, want ofschoon de invoer van geld in Genua niet
verboden was, moest het bedrag toch , op straffe van verbeurdverklaring,

worden aangeg)even , en bovendien werd voor Ëamunt goud een veel
hooger vracht erekend, dan voor andere waren. et was dus duidelijk,
dat de vrome paters met hun leu enpraat van armoede hem slechts zijn
vracht hadden willen afzetten. Hij nam dus het geld uit de kist, zonder
echter aan de kerkornamenten iets in wanorde te brengen.
Zoodra hij te Genua binnengekomen was, verscheen er een Jesuiet
met een paar knechts, om het kistje, waarvan hij reeds advies ontvan
en had, in ontvangst te nemen. De kapitein gaf het hem over, nadat
e vrachtbrief met den advies-brief geconfronteerd en alles in orde be

vonden was. Maar een paar uur later kwam de Jesuiet reeds terug en
was blijkbaar zeer ontsteld, terwijl hij verzekerde, dat in het kistje niet
alles gevonden was, wat zijn broeders te Cadix in hun schrijven opge
geven hadden.
»Hoe zoo”? — riep de kapitein. »Ontbreekt er iets aan uwe cho
colade of aan uw kerkornamenten ?" — »Dat niet”, antwoordde de pater,
»maar mijn broeders schreven mij, dat ze er eenige aalmoezen bijgedaan
hadden, die ze bij liefdadige menschen hadden ingezameld.” — »Leugens !"
hernam de kapitein daarop , »maar gijlieden wildet mij, een armen zee
man, mijn vracht afzetten , en hebt mij daarom liever aan het rootste

gevaar blootgesteld, dan te betalen wat billijk was. Doch daar Irebt ge
uw geld, tel het maar na! De vracht echter heb ik er van afgetrokken,
want die ben ik nu niet van plan ulieden te schenken." Zoo kregen de
zonen van Loyola al weder hun geld terug, daar de kapitein eerlijker
was dan zij. Want, zouden de vrome paters , als zij in zijn plaats ge
weest waren, wel evenzoo gehandeld hebben?
Waarschijnlijk zou men nu ook gaarne willen weten, hoe groot het

bedrag van den omzet der zonen van Loyola wel was en welke winsten
die handel hun opleverde. Doch dat blijft een geheim der orde en de
leekenwereld heeft daar nooit iets zekers van geweten. Er kan echter
geen twijfel aan zijn, dat die winst allerverbazendst moet geweest
zijn, want alleen hun koninkrijk Paraguay bracht hun jaarlijks over de
vier millioen ducaten op. Dat blijkt bijv. uit het oﬂicieele rapport, dat

de portugeesche

ouverneur van de stad Portosi, Don Mathia de An

glose Gortari, in et jaar 1731 , opzond. Genoemde ouverneur name
lijk had het land, op bevel zijner regeering, in alle ric tingen doorzocht.

Hij vond het gansche land verdeeld in zes en dertig kerspelen of »Re
ductiones” , ieder van welke over de tien duizend familiën bevatte. In
ieder van die reductiones was zulk een overvloed van levensbehoeften en
producten in voorraad , dat een enkele in staat geweest zou zijn, om zes
andere een jaar lang te onderhouden. Zelfs de kleinste en onvrucht
baarste telde veertig tot vijftig duizend stuk ossen en koeien, en de groot
sten en rijksten wel het dubbele aantal.

Dientengevolge konden de Jesuiten jaarlijks wel 300.000 ossenhuiden
uitvoeren, die per stuk in Spanje met zes piasters betaald werden. De
lederhandel bracht op zijn minst evenveel op. De grond bleek overal
zeer vruchtbaar te zijn: alle soorten van koorn werden er verbouwd,
elijk mede vooral tabak, suiker en katoen. Dit laatste werd door de
ndiaansche vrouwen gesponnen en geweven. Al die artikelen werden
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insgelijks naar Europa uitgevoerd; alleen de katoenen goederen brachten
jaarlijks een winst op van 100.000 harde piasters. Allerwege zag men wel

ingerichte werkplaatsen, waar de Indianen de schoonste goud- en zilver
waren fabriceerden. Bovendien waren er een menigte smederjen, en
zelfs ontbrak het niet aan gieterijen , waar kanonnen en mortieren enz.
werden gegoten. Deze waren echter niet zoozeer voor den handel als
voor binnenlandsch gebruik bestemd’, evenals de producten der vele ge
weer-fabrieken.
Een zeer belangrijk product was het zoogenaamd Paraguay-kruid,(l)
een artsenijmiddel , dat oudtijds, vooral in America, ontzettend veel
gebruikt werd. Daar men hiervoor bijna de gansche wereld dóór aftrek
vond ‚ bracht het misschien meer op dan de oud- en zilvermijnen van
andere americaansche landen. Kortom de esuiten trokken uit hun
handel in Paraguay onmetelijke sommen. Die gelden werden door de
opzieners der missies ambtshalve in bewaring genomen. En alle zes
jaren kwamen de generale procuratoren in de provincie en zonden het
geld, hetzij in wissels , hetzij in goudstaven , naar Rome.

Voorts moet

nog opgemerkt worden, dat er zich in elk kerspel uitgestrekte pakhuizen
bevonden, waar de producten en handelswaren zoolan op eslagen
werden ‚ totdat ze naar de groote handelsplaatsen Santa- e, äìuenos
Ayres en 'I‘ucuman konden getransporteerd worden , waar ze verkocht
of ingescheept werden. Kortom uit alles kan men zien , dat de Jesuiten

uitstekend de kunst verstonden om van hun koninkrijk Paraguay partij te
trekken.
Aldus berichtte Don Mathia de Anglose Gortàri aangaande de Je
suiten in Paraguay, en hij berekende (zooals we reeds zagen) de op
brengst van hun handel aldaar op een twintig millioen gulden jaarlijks,
Bovendien voe hij nog hierbij dat al wat het onderhoud der Indianen
kostte, aan spijs, drank en kleeding, van die som nog afgetrokken was.

Niet minder colossaal werden langzamerhand de zaken die de Je
suiten in Mexico hadden. Hierover bestaat een uitvoerig rapport, aan
paus Innocentius X ingeleverd door Johannes van Palafox , aartsbisschop
van Merico en onderkoning van Spaansch-America, een man , die zeer

eerlijk en waarheidlievend was , maar dan ook door de zonen van Loyola
geweldig vervolgd is geworden (zie bladz. 90 en volg.) In dat schrijven
komt woordelijk het volgende voor:
»Ik bevond , dat bijna de gansche rijkdom van Zuid-America in de
handen der Jesuiten is. Wat ze aan kudden rundvee en schapen be
zitten, is inderdaad ontzaggelijk. Ik ken bijv. twee hunner collegiën,
die elk 300,000 schapen bezit, en een ander heeft een streek weidegrond

met meer dan 60,000 stieren. Terwijl de gewone geestelijkheid en alle
andere geestelijke orden samen ternauwernood drie nog wel zeer kleine
suiker-raﬂinaderijen bezitten , hebben de Jesuiten alleen in de provincie
Mexico de zes grootste raﬂinaderjen of plantages, die er in gansch
Midden-America bestaan. Ieder van deze vertegenwoordigt een waarde
van een tot bijna twee millioen
lden. Ja sommigen daarvan leveren
jaarlijks een netto winst van bij de 200,000 gulden, en de kleinste
brengt toch minstens een halve tonne gouds per jaar op. Bovendien
hebben ze hier tien collegiën, die uitgestrekte streken land bezitten ,
(1) Het blad van de Ile:v maté, een afrlrijvend en na’reotisch middel.
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die dikwijls verscheidene mijlen groot zijn. Ze hebben die landerijen
verpacht, en daar ze altijd tot de vruchtbaarste behooren , brengen ze
een onberekenbare massa maïs, tabak en andere producten op. Ook
behooren bij die collegiën zeer rijke zilvermijnen. In een woord, is
hebben hun rijkdom en macht zoo weten op te drijven , dat de gewone
geestelijkheid weldra genoodzaakt zal zijn, haar brood van de Jesuiten
al’ te bedelen."
‘
Zoo schreef Palafox, en zijn berichten werden van andere zijden maar
al te zeer bevestigd. Onder anderen bleek het, dat de Jesuiten zich bijna
van allen handel meester gemaakt hadden en zich niet schaamden voor
de armzaligste inhaligheden. Ze hadden bijv. een colossaal transport
tusschen Carthagena en Quito ingericht, en om de noodige krachten hiertoe
goedkoop te verkrijgen, zonden de eerwaarde paters jaarlijks eenige
schepen naar Angola aan de kust van Africa, waar men voor weinig
geld zwarte slaven in menigte kon koopen. En dan wisten ze nog de
geringe inkoopsom van die menschenlading weêr geheel gedekt te krijgen,
oor een deel er van aan mexicaansche planters te verkoopen. Door die
verkoopen worden de kosten van de slaven-schepen volledig gedekt, zoo
dat ze de voerlieden en pakdragers die ze noodig hadden, eigenlijk voor
niet kregen.
Trouwens ze haalden zich hierdoor ook vrij wat vijanden op den hals,
vooral onder hun concurrenten, de voerlieden, die tot nog toe dat trans

port

edreven hadden. Dezen vernielden hun eens bij nacht het grootste

deel

unner vrachtw

ens; maar de vrome paters lieten zich daardoor

niet afschrikken. Ze leven hun zaken op dezelfde wijze voortzetten,
totdat eindelijk de hooge raad van Castilië aan dit bedrijf, dat zoo
weinig passend was voor priesters en zendelingen, door een machtwoord
een einde maakte.
Niet minder bloeide de handel, die de Jesuiten met J a pandreven,
en Europa stond verbaasd over de koopwaren die daar vandaan kwamen.
Honderde schepen werden er mede bevracht en er ontbrak no maar aan,
dat de zonen van Loyola een eigen vlag gevoerd hadden.
e bekende
schrijver Navarette, die met eigen oogen de zaken aldaar gezien had,
bericht uitdrukkelijk, dat de zonen van Loyola nooit nalieten, naast elke
kerk een pakhuis of een schuur te bouwen. Later hebben ze dat ook
zelf moeten erkennen. Maar langen tijd hadden ze er niets van willen
.weten. De paters Cevico en Tellier, ‚die door den Roomschen stoel er

naar gevraagd worden, gaven slechts toe, dat er jaarlijks een vijftig
balen zijde naar Europa gezonden werden. Maar m __het jaar 1702
vaardigde hun eigen generaal, 'l‘hyrsus Gonzalez, natuurlijk niet uit eigen

beweging maar op aandringen van paus Clemens XI, een bevel uit, dat
duidelijk genoeg sprak. Het luidde , dat de japansche paters »hun sche
pen" moesten wegdoen, en — wie schepen bezit, moet toch ook wel
vrachtgoederen er voor hebben.
De aangevoerde bewijzen zijn zeker wel voldoende, ofschoon ik er

nog een aantal meer zou kunnen bijbrengen. Een andere vraag isechter,

hoe de catholieke kerk en hare hoofden over zulk een alles behalve gees
telijk werk der Jesuiten dachten. Hebben de stedehouders van Christus
het goedgekeurd, of hebben ze het veroordeeld? U
Welnu , goedgekeurd werd het maar door een paus, veroordeeld
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werd het door een aantal pausen achter elkander. Die ééne paus was
Gregorius XIII, die van 1572 tot 1585 den heili en stoel bekleedde en
zich al dien tijd blindelings door de zonen van oyola liet leiden. Ze
hielden hem voor, dat ze onmogelijk al hun collegiën, seminariën en
andere huizen in de afgelegen werelddeelen in stand konden houden, als
men hun niet toestond , een weinigje handel te drijven. En de paus was
goed genoe dit te gelooven en hun vergunning te geven voor iets, dat
voor geeste ijken en zendelingen zoo weinig passend was.
Maar de gansche Christenheid ergerde zich aan die onbehoorlijk
heid, en vooral de verschillende universiteiten, met die van Parijs (reeds
in 1594) aan het hoofd , alsmede de gansche wereldlijke geestelijkheid en
alle geestelijke orden, benevens alle bisschoppen en aartsbisschoppen, pro
testeerden er openlijk tegen. Daarom trokken de opvolgers van enoemden
Gregorius de vergunning weder in. De pausen Urbanus VII , Clemens
IX, Clemens X en Benedictus XIV verboden nog bij opzettelijke bullen
alle handelsbedrijf door priesters.
»Wij verbieden," heet het bijv. in de bul van Benedictus XlV, die
den 25sten Februari l741 uitgevaardigd werd , »wij verbieden uit eigen
beweging en krachtens onze souvereiniteit, aan alle geestelijke personen
het drijven van eenigen handel, ook in het geval dat de uitvoering niet
door hen zelf, maar door leeken geschiedt. Wij verbieden aan de gees
telijken en ordebroeders allen handel, zelfs in het geval dat de voorwerpen
van dien handel uit de opbrengsten hunner eigen domeinen of de goe
deren hunner coadjutoren en wereldlijke associés.bestaan. Wij verbieden
het op straffe van den ban, onverschillig‘ of die handel op naam van de
geestelijken zelf , of op naam van hun genootschap, of op naam van we
reldlijke personen, die hun rekenplichtig zijn , gedreven wordt."
Geheel hetzelfde had reeds in 1625 Urbanus VII_I gezegd. Wel is
waar waren in zijn bul de zonen van Loyola niet uitdrukkelijk genoemd;
maar uit de bewoordingen volgde duidelijk genoeg, dat zij, de leden der
sociëteit van Jesus, alléén bedoeld waren.

En wat antwoordden de ‚le-

suiten daarop? Ze antwoordden niets en dreven hun handel even goed
als vóór die bul, zonder zich in ‘t minst om de pauselijke besluiten te
bekommeren.
Evenzoo maakte bijv. de Parijsche Universiteit, in het jaar 166«i‚/’
een contract openbaar, in de stad Dieppe in behoorlijken vormdoor den
notaris Thomas le Vasseur en zijn adjunct René Bense opgemaakt. Daar
uit bleek, dat de eerwaarde paters handel dreven op Canada in compag
nieschap' met de reeders van kaperschepen van Dieppe. De contractee
rende partijen waren ter eene zijde Charles de Biencourt en de Heer de
St. Just te Dieppe, benevens Thomas Robin, heer van Calognes, te
Parijs; van de andere zijde de paters Biard en Ennemont Massé van het
gezelschap van Jesus. Woordelijk hield het contract in: :>Genoemde
tegenwoordige en contracteerende partijen erkennen, dat ze voor de la
ding van het schip »Genade Gods” gemeenschappelijk handelen, en de
eerwaarde paters Biard en Massé, die in naam hunner orde onderteekend
hebben, hebben door dit contract recht op de helft van alle koopwaren,
en in ’t algemeen op de helft der gansche lading , van het schip »Ge
nade Gods.” — Zoo stond in het contract geschreven, en dat is zeker

bewijs genoeg voor hetgeen we boven beweerden.
Doch ik wil nog andere getuigen laten spreken, getuigen wier ver-
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klaringen het grootste opzien in de Christenheid verwekten, daar er uit
bleek , dat de Jesuiten niet alleen kooplieden, maar ook gemeene woe
keraars en zelfs frauduleuse bankroetiers waren.
In het jaar 1639 heerschte op het eiland Malta een zware hongers
nood. De toenmalige grootmeester der Johannesridders, Lascaris ge
naamd , spande alle krachten in, om den algemeenen nood te lenigen.
liet koorn en meel van elders komen; maar hij bracht het niet verder,
dan dat hij eenige verzachting der ellende aanbracht. Onder hen die
voornamelijk gebrek schenen te lijden , behoorden ook de bewoners van
het collegie der Jesuiten, en de eerwaarde paters sloegen dan ook nooit
over, om hun aandeel aan de levensmiddelen die uitgereikt werden,
regelmatig in persoon te komen afhalen.
Toevallig gebeurde het nu , dat één van hen, een zekere pater Cas
sia , een zeer zwaar en laag misdrjf beging, en de gerechtsdienaren van
den grootmeester maakten dus aanstalten, om hem gevangen te nemen.
De pater vluchtte in het collegie, hopende daar veilig te zijn; maar de
gerechtsdienaars volgden hem , en — wat ontdekten ze nu ? Het col
legie-gebouw zelf zoowel als de belendende magazijnen en zolders waren
allen letterlijk overladen met koorn, meel en andere voedingsmiddelen.
Het was dus zoo klaar als de dag, dat de eerwaarde paters al dien voor
raad slechts achterwege hielden, om hun waar, als de hongersnood het

toppunt bereikt zou hebben, voor de enormste prijzen af te zetten.
Natuurlijk kende de woede van het volk thans geen grenzen meer.
En zeker waren al de Jesuiten het slachtoffer van de volkswoede ge
worden, als Lascaris hen niet, zooals ze reilden en zeilden, in een galei
gepakt en naar Sicilië had laten overbrengen. Hun provisie werd echter
zonder complimenten verbeurd verklaard , en al hun latere reclames om
hun goed terug te krijgen, waren natuurlijk geheel vruchteloos.
Nog meer opzien baarde het bankroet van het colleo’ie der
Jes uiten St. Hermenigilde in de spaansche stad Sevilla, — hetzelfde
brankroet, waarover ik reeds in het tweede hoofdstuk van dit boek ter
loops gesproken heb. Die zaak droeg zich aldus toe.
Omtrent het jaar 1640 werd de Jesuiet André de Villar procurator
of tijdelijk rentmeester van genoemd collegie , een van de rijksten van
gansch Spanje. Hij was een slimme gast en hij besloot, in overleg met
zijn medebroeders , den rijkdom van het collegie door een uitgebreide
industrie en handel te verdubbelen, ja misschien te verdrievoudigen. Om
dit echter tot stand te brengen had hij geld, en zelfs veel geld, noodig.

Hij wendde zich dus tot de geloovige zielen van Sevilla en verzocht hun
voorschotten »voor een vroom doel.“ Ieder die er op gesteld was, be
loofde hij de heerlijkste belooning in den hemel; maar hij liet niet
minder het vooruitzicht van goede renten in de oogen schitteren, om
ook de hebzucht der wereldlingen te prikkelen. Bovendien wist hij
uiterst zalvend te spreken over de zekerheid van een kapitaal, dat aan
de orde der Jesuiten toevertrouwd was.
Zijn woorden hadden de gewenschte uitwerking. Een groot aantal
burgers van Sevilla ‚ en vooral kleine kapitalisten, weduwen , weesvoog
den, gepensioneerde militairen en dergelijken, haastten zich, om hun
geld en papieren van waarde aan den jesuitischen rentmeester toe te
vertrouwen. Op die wijze kreeg onze André de Villar in betrekkelijk
korten tijd niet minder dan 450,000 ducaten bijeen. Met die som, welke
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voor die tijden buitengemeen groot was, kon nog al wat gedaan wor
den. Hij kocht dus aanstonds verscheiden landgoederen met aanzienlijke
veestapels, liet fabrieken en molens bouwen, legde magazijnen aan ,
enz. Voorts liet hij schepen bouwen, bevraehtte ze met ijzer, linnen
en andere europeesche producten en zond ze naar de s aansche koloniën,
van waar ze de voortbrengselen van Oost- en West-ïndië weêr terug
brachten. Kortom, hij werd een handelaar en industrieel op de grootst
mogelijke schaal.
De ﬁrma »Villar en Comp.” deed op die wijze jaren achtereen
enorme zaken. Op eenmaal echter, in het jaar 1644, juist toen er een
aantal groote wissels vervallen moesten , verklaarde mijnheer de rent
meester , dat hij op ’t oogenblik niet in staat was , die te betalen. Toen
dientengevolge een aantal andere schuldeischers met hun vorderingeh
opkwamen, gaf hij zich gerechtelijk als’ failliet over.
Men kan zich den schrik voorstellen van al die luidjes, die hun
kapitaal bij het huis Villar ‘en (Jo. belegd hadden , en daar hun getal
bij de drie honderd bedroeg, bracht hun gejammer gansch Sevilla in
rep en roer. Maar jammeren beteekent in zulke zaken niets en de
zonen van Loyola bekommerden zich daarover bitter weini . Ze lieten
de zaak rustig haar loop gaan en stelden zich aan, alsof et hun vol
strekt niet aanging. Eindelijk , na verloop van een jaar, was de stand
der zaken zoo ver opgemaakt dat men, op den 9n Mei 1645, een algemeene

vergadering van crediteuren in het professen-huis der Jesuiten te Se
villa kon bijeenroepen.
Op die vergadering kwam de provinciaal van Andalusië , pater Pier
re de Avilas met een aanbod van 50 procent voor den dag. »André
de Villar, de rentmeester van het collegie van St. Hermenigilde," zoo sprak hij, ‘-‘ »heeft wel is waar zijn bevoegdheid overschreden en
slechts op eigen gezag gehandeld, zoodat de orde van Jesus eigenlijk
geene de minste aansprakelijkheid heeft, maar uit bijzondere consideratie
voor de vele weduwen en andere onbemiddelde crediteuren , willen de

eerwaarde paters meer doen dan ze verplicht zijn en bieden alzoo vijftig
ten honderd.” —
geloofde vast, dat de crediteuren dat voorstel
zouden aannemen en had dan ook reeds een notaris medegebracht, om
de noodige stukken op staanden voet in orde te brengen. Maar de
crediteuren weigerden eenstemmig en stelden de geheele Sociëteit van
Jesus voor het tekort aansprakelijk. De vergadering ging dus onverrich
ter zake uitéén.
Nu sloeg de pater provinciaal een anderen weg in.
begon met
broeder Villar gevangen te laten zetten, als hebbende zonder vergunning
zijner superieuren en tegen de regelen der Societeit van Jesus, op eigen
gezag een handel aangevangen. Tegelijkertijd echter ging men parti
culier met de crediteuren één voor één aan het onderhandelen en
trachtte hen door goede woorden tot toegeven te bewegen. Werkelijk
bereikte de provinciaal althans dit, dat sommigen zich lieten vinden.
Het grootste deel der crediteuren echter, met Juan Onufre de Salazar
aan 't hoofd, wendden zich rechtstreeks met een verzoekschrift tot ko

ning Philips IV en smeekten om recht. Natuurlijk duurde het een
geruimen tijd eer er antwoord op het request kwam , en van dien tijd
wisten de Jesuiten uitstekend partij te trekken. Ze overreedden namelijk
den commissaris die de onder beslag gelegde goederen administreerde.
dat hij de crediteuren aanraadde liever een vergelijk aan te gaan , dan
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En daar een groot aantal dier crediteuren ,

ja de meesten , wegens het uitblijven hunner renten in groote verlegen
heid zaten , waren er bij de honderd, die dezen raad opvolgden. Zij
kregen dan ook allen dadelijk de vijftig procent van hun oorspronkelijke
kapitaal in klinkende munt uitbetaald , of althans word hun vordering
in een hypothecaire schuld veranderd. Zoo verminderde het aantal der
crediteuren met den dag , en het scheen dat de paters konden hopen,
bij slot van rekening de gansche schuld van 450,000 ducaten met de
helft te kunnen afbetalen.
Op eens iechter nam de zaak een andere wending. Er kwam ant
woord van den koning op bovengenoemd request, en dat hield in , dat
de regeerings-president van Sevilla, Don Juan de Santelicés, met de
oriderzoeking der zaak belast werd. Deze was een degelijk , onpartijdig
man ‚ die zich door het jesuitische goud niet verblinden en door de
jesuitische drogredenen niet ompraten liet. Hij begon met den partijdi
gen commissaris te ontslaan; daarop haalde hij Villar uit de gevangenis
en bracht hem tot een uitvoerige bekentenis, hoe het eigenlijk met het
bankroet toegegaan was. Toen kwam het uit, dat de Jesuiten het er
van den aanvang af op toegelegd hadden, om hun schuld met de helft
af te doen. Ja , er kwamen zelfs verscheiden brieven van den pater
provinciaal voor den dag, die duidelijk genoeg daarop doelden.
Don Juan de Santelicés zou dus niets liever gedaan hebben, dan
aanstonds alle goederen van het collegie St. Hermenigilde verkoopen. Dan
zouden alle crediteuremvan de opbren st voluit betaald kunnen worden.
Maar de paters beriepen er zich op, at het grootste ‚deel van die goe
deren »geestelijke” goederen waren en dus niet met beslag belegd en
evenmin verkocht mochten worden. Hierdoor werd het proces weder
eenige jaren gerekt, en in dat lange tijdsverloop waren er weêr een
aantal der crediteuren , die uit geldverlegenheid zich genoodzaakt zagen,
in schikking te treden. Kortom de zonen van Loyola bereikten tame
lijk wel hun doel, ofschoon de eindbeslissing van het proces, in het
jaar 1652, in hun nadeel uitviel. De crediteuren die volgehouden
hadden , werden dan ook uit den verkoop der voorhanden vaste goede-‘
ren, volledig betaald. Maar het publiek van Sevilla wist voortaan , wat
men van het gezelschap van Jesus denken moest, en het duurde zeer
lang eer de verbittering tegen de paters uitsleet.
Een waardige tegenhanger tot dit Sevilla’sche schandaal was het
beruchte bankroet van pater La Vallette op het eiland Martinique. Daar
om wil ik dat ten slotte nog mededeelen.
Broeder La Vallette werd in het jaar 1742 door zijn superieuren
als zendeling naar Martinique gezonden.
werkte eerst een tijdlang
in het kleine kerspel Carbet, dat slechts een uur van de stad St. Pierre
verwijderd was. Die werkkring werd hem echter spoedig te klein, want
hij was bij zijn aankomst te L\Iartinique slechts vijf en dertig jaar oud
en bovendien was hij iemand van een zeer ondernemend en voortvarend
karakter en groote scherpzinnigheid. Zoo bracht
het na een jaar of
vijf reeds zoo ver, dat hij (in 1747) tot procurator van het professenhuis
van St. Pierre benoemd werd. Hij aanvaardde die betrekking met het
vaste voornemen, zijn huis zoo nuttig te wezen als hem mogelijk was.
Het professenhuis van St. Pierre was door slecht beheer zeer in ver
val gekomen ‚ ofschoon het uitgestrekte landerijen , of plantages, bezat.
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Hier was dus een goede werk ing voor een knap bestuurder. Doch er
behoorde veel moed , verstan , kennis en handelsgeest toe , om die
taak behoorlijk te vervullen. La Vallette begon met een aanzienlijke
menigte negerslaven te koopen, om de voorhanden plantages beter te
kunnen bebouwen. Tevens zorgde hij voor bekwame opzichters, die met
den slavenarbeid volkomen bekend waren. Voor dat alles had hij echter
geld, en wel zeer veel geld, noodig. Bovendien wilde hij nog meer land
aankoopen , waartoe zich juist een geschikte gelegenheid aanbood. Hij
wilde die gelegenheid niet laten voorbijgaan, omdat die landerijen zeer
geschikt waren, om later in de heerlijkste suiker- en katoenplantages
herschapen te worden.
Maar van waar al dat geld te krijgen? Als een echt koopman over
woog
de zaak van alle kanten, en eindelijk viel hem een kostelijke
gedachte in, die hij dadelijk in practijk bracht. —— Frankrijk behandelde
toenmaals zijn koloniën nog zeer stiefmoederlijk en zoo kwam het, dat
wie van Martinique geld naar het moederland wilde zenden , bijna altijd
een vierde zoo niet een derde er op verliezen moest. Bijv. wanneer een
bewoner van Martinique te Parijs of ergens anders in Frankrijk 20,000
francs te betalen had, moest hij een 28,000 tot 30,000 francs besteden,

om zijn schuld betaald te krijgen. Men kan begrijpen dat dit een last
was, die den kooplieden van ‘Martinique geweldig zwaar woog. Nu zond
La Valette een circulaire bij de kooplieden van Martinique en de Antil
les rond, waarin hij verklaarde »dat hij in staat was, door de hulp
van zijn orde , alle gelden die men hem te Martinique ter hand stelde,
te Lyon voor het volle bedrag zonder eenigen aftrek betaalbaar te stel
len, alleen onder voorwaarde, dat de uitbetaling eerst dertig tot zes en
dertig maanden later geschieden zou.” Hij bood daarbij aan, voor
alle sommen die hem toevertrouwd werden, deugdelijke wissels te geven,
-— natuurlijk wissels op den zeer langen termijn van twee en een half
jaar en zonder rente voor al dien tijd.
De kooplieden van Martinique dachten over het aanbod na en von
den het zeer voordeelig in de gegeven omstandigheden, natuurlijk in de
vooronderstelling, dat de handteekening van den eerwaarden pater steeds
met betaling gehonoreerd werd. Maar waarom daaraan te twijfelen ,
daar immers het professenhuis te St. Pierre een zeer aanzienlijk vermo
gen in landerijen bezat? Men vertrouwde hem dus geld, dat men wilde
overzenden, toe; in den beginne wel is waar kleine posten, maar later,

toen men de ondervinding had dat de betaling altijd prompt volgde,
ook grootere en ten laatste zelfs enorme sommen.
Zoo was het eerste doel van La Vallette, maar veel contant geld
in handen te krijgen, na weinige jaren reeds bereikt en de op crediet
gekochte landerijen konden dus betaald en in plantages veranderd wor
den. Hiermede nog niet tevreden, kocht hij deels op Martinique zelf,
deels op de eilanden Du-Vent en San Domingo nog een menigte andere
plantages. Daar verbouwde hij met zijn vele negers zulk een massa
suiker, koﬂij , tabak, indigo en katoen, dat niemand op de Antilles met

hem concurreeren kon. Bovendien kocht
nog de roducten van
andere plantages op en richtte daartoe buiten zijn hoofd antoor te St.
Pierre nog een aantal bijkantoren op , zooals bijv. te St. Domingo, Ma
ria-Galanda, St. Lucia en St. Vincent. En toch waren zijn magazijnen
nooit te vol, want zooveel als hij kocht , zooveel verkocht hij ook weêr.
Hij verkocht natuurlijk niet op de Antilles of ergens anders in America,
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maar in Frankrijk, Spanje, Italië en Duitschland. En daarom stelde
hij zich met de eerste handelshuizen in Europa in de voornaamste han
delssteden, als Marseille, Nantes, Lyon, Parijs, Lissabon, Cadix,Livorno,

Amsterdam enz. in betrekking.
Ten gevolge van deze even gelukkig als schrander gedreven handels
operaties, namen de zaken van het huis La Valette en (Jo. na een jaar
of vijf zulk een verbazende vlucht, dat de gansche handel van Martini
que om zoo te zeggen in zijn handen was. Toen eerst begonnen de
overige kooplieden en planters te begrijpen , hoe dom ze gehandeld had
den door den zwartrok met hun geld aan zijn zaken te helpen. Ze lie
ten het echter niet bij jammeren blijven, maar ze beklaagden zich
bij de fransche regeering, dat de geestelijke macht hun afbreuk deed.
De regeering gat hierop aan pater Sacy , den generaal-procurator, een
wenk , dat hij den wereldschen zin van zijn orde-broeder op Martinique
althans eenigszins beperken moest. Sacy beloofde zulks, maar dacht er
geen oogenblik aan zijn belofte te houden. en zoo werden de klachten
der kooplieden en planters hoe langer hoe luider.
Toen zag de regeering zich eindelijk wel genoodzaakt een krachtiger
maatregel te nemen. De iransche stadhouder der Antilles kreeg (in het
eind van 1753) bevel , pater La Vallette ter verantwoording naar Parijs
te zenden. De pater vertrok ook werkelijk, maar hij nam zijn voorzor
gen. Hij liet zich door den stadhouder en andere hooggeplaatsten, bij
wie hij in hooge gunst stond, de gunstigste getuigenissen medegeven.
En toen hij, in Januari 1754, te Havre aankwam, werd hij door zijn
medebroeders, met name door Sacy en Forestier, zijn hoofdcorresponden
ten in Frankrijk, in triumf ontvan en. Nog eervoller was zijn ontvangst
in het collegie van Parijs, en de esuiten zorgden er voor dat zijn lof
overal, vooral bij de invloedrijkste personen aan het hof, luide uitgeba
zuind werd. Zoo werd zijn verantwoording zeer gemakkelijk, of liever
men maakte ze hem gemakkelijk ‚ daar men aan zijn verzekeringen, dat
hij in ’t geheel geen »eigenlijken” handel dreef, zonder verderonderzoek
geloof sloeg.
Trouwens, kon men wel anders bij de uitstekende bewijzen die hij tot
zijn zuivering bijbracht? Hij toonde immers een getuigschrift van den heer
Bompar, gouverneur van Martinique,—die dus waarlijk wel weten kon,
wat op het eiland voorviell — dat alle schuld van hem afwentelde. De
goede pater was dus zeker een hoogst onschuldig man, die zich eenig
en alleen met de uitbreiding der zending onder de heidenen en de be
keering der wilden bezighield! Als hij af en toe wat suiker en koffij

naar Europa overzond, dan deed hij dit slechts om het allernoodigste
voor de instandhouding der missie te verkrijgen. Trouwens hij ver
scheepte geen andere suiker en geen andere koﬂij , dan die het profes
sen-huis op zijn eigen goederen verbouwde, en als de Jesuiten die
enkele artikelen verkochten, was dat immers evenmin eigenlijke handel,
als wanneer een boer zijn koorn ter markt bracht. Zóó onschuldig
werd pater La Vallette voorgesteld, en de regeering was dus niet in
staat iets bepaalds tegen hem te doen. Men kon hem van geen schuld
overtuigen, ofschoon trouwens zijn tegenpartij het harerzijds ook niet
aan bewijsstukken had laten ontbreken.
Na verloop van een jaar liet men La Vallette naar Martinique

terugkeeren, echter niet dan nadat men hem onder eede had laten be
loven, dat hij in het vervolg de kooplieden aldaar geen reden tot
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klagen zou geven en zich eenig en alleen met zijn dienstwerk bezig
houden zou. Doch wanneer had ooit een zoon van Loyola zich door
een belofte of zelfs door een eed gebonden gerekend? Zoodra La
Vallette dus, in Mei 1755 , weder te St. Pierre aangekomen was, nam
hij niet alleen aanstonds zijn oude zaken weer op , maar hij zette er

nog nieuwe bij op touw. Hij richtte een bank op, bouwde fabrieken
en wat dies meer zij. Zijn handelszaak bloeide thans nog meer dan
vroeger , en de generaal der orde Ignatius Visconti stelde zijn werk
zaamheden zoozeer op! prijs, dat bij den goeden pater tot generaal
visitateur en apostolischen prefect van de jesuitische missies in de
Antilles bevorderde.
Ja, wie weet wat er verder nog gebeurd zou zijn, als de Engel
schen den armen onschuldigen La Vallette niet een leelijke streep door
de rekening gemaakt hadden.
Onder de europeesche bankiershuizen namelijk, met welke de pater

zaken deed, was een der voornaamsten de ﬁrma der »Gebroeders
Lioncy en Gouffre”, teMarseille. Op het eind van het jaar 1755 was La
Vallette aan die ﬁrma voor afgegeven wissels meer dan anderhalf mil
lioen liv_res schuldig. Natuurlijk hadden echter de Gebr. Lioncy en

Gouffre het huis La Vallette en Co. zulk een enorm crediet niet gegeven
zonder behoorlijke dekking daarvoor te hebben.

Die dekking bestond in

koloniale waren van een waarde van bij de twee millioen, die La Val

lette beloofd had, nog in den herfst van 1755 op twee koopvaardij
schepen aan de Gebr. Lioncy en Goul’fre toe te zenden.
Dic waren werden ook inderdaad afgezonden, en als ze te Marseille

aangekomen waren, dan zouden beide partijen er goed bij gestaan hebben.

Maar ongelukkig was Frankrijk sedert het voorjaar van 1755 met En e
land in oorlog. En wat nog ongelukkiger was, de beide schepen werden
door de Engelschen gekaapt en buit verklaard. Natuurlijk kwamen de
Gebr. Lioncy en Gouffre daardoor in de hoogste verlegenheid, want
waarmede zouden ze nu de wissels ten bedrage van anderhalf millioen
op den vervaldag betalen? Ze zonden dus onmiddellijk hun associé
Gouffre naar pater Sacy te Parijs , met den eisch, dat hij, als corres
pondent en procuratie-houder. van La Vallette , het tekort zou dekken.
Pater Sacy dekte ook werkelijk eenige wissels, maar tot een on

voldoend bedrag; doch hij beloofde aanstonds naar Rome te zullen

schrjven, opdat het ontbrekende van daar uit mocht worden aangevuld.
Hij deed dat ook werkelijk.

Maar ongelukkig stierf juist in denzelfden

tijd de generaal Visconti, en in dien tusschentijd, eer er een nieuwegene

raal gekozen was. bleven alle belangrijke zaken rusten. Dat was jammer,
en erg jammer ook, voor de gebroeders Lioncy en Gouiï're, want onder
tusschen waren de anderhalf millioen aan wissels vervallen, en — ze

zagen zich genoodzaakt, zich den 29a Februari 1756 insolvent te ver
klaren. Ze gedroegen zich trouwens hierbij op de eerlijkste wijze en
gaven hun gansche vermogen aan hun crediteuren over, daar ze liever
bedelaars dan bedriegers wilden zijn.

De liquideering van hun zaak hield vrij lang aan.

Na een jaar

echter was ze zóóver gevorderd, dat men het debet en credit precies
vaststellen kon. Aanstonds diende de syndicus van de commissie der

crediteuren bij het consulaat te Marseille een eisch tot schadeloosstelling
in te en de beide paters La Vallette en Sacy, tegen den eerste als chef
van ‘het Jesuiten-huis te St. Pierre, tegen den tweede als generaal
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procurator van de zendingen in de Antilles. Het consulaat liet niet al
te lang op zijn uitspraak wachten; het stond den eisch den 19den
December 1759 (1758 ?), volledig toe. Het vonnis luidde, dat Sacy en
La Vallette samen de som van 1,502,236 livres te betalen hadden, ter

wijl ieder afzonderlijk voor het eheel solidair aansprakelijk was.
De crediteuren juichten!
aar te vroeg. Immers La Vallette was
reeds lang zoo goed als verdwenen van de aarde. En Sacy teekende
appel van het vonnis aan, op grond dat La Vallette alleen aansprakelijk
was, daar hij in alles slechts op eigen gezag en zelfs tegen den wil
zijner superieuren gehandeld had. Intusschen verwekte het proces zulk
een opzien in Frankrjk, dat de andere bankiershuizen, met welke La
Vallette in betrekking gestaan had, reden meenden te hebben, zich
zekerheid te verschaffen voor hun pretenties op hem. Met de ﬁrma
»Wed. Groce en Zn.” te Nantes, aan ’t hoofd, wendden ze zich geza
menlijk tot den provinciaal der Jesuiten te Parjs, met den eisch, dat
hij borg zou staan voor de schulden van het professenhuis van St. Pierre
op Martinique. De provinciaal wilde daar volstrekt niets van hooren ,
en het gevolg was, dat de ﬁrma Wed. Groce en Zn. met de anderen
insgelijks de zaak voor‘ het gerecht brachten. Ze brachten de zaak echter
niet te Nantes aan, maar bi] het consulaatte Parjs en stelden de vordering
in , dat alle huizen van de Societeit van Jesus in het gansche gebied
van den koning van Frankrjk voor de schulden van La Vallette
solidair aansprakelijk gesteld zouden worden. De uitspraak van het
consulaat te Parijs volgde reeds in Januari 1760 en wees den eisch der
klaagster volledig toe. Het vonnis luidde, dat alle in Frankrjk wonende en te huis behoorende Jesuiten »in corpore” verplicht waren,
het door La Vallette verschuldigde kapitaal met interessen te betalen.
dat de crediteuren, in geval van weigering der betaling, beslag mochten
leggen op den g_anschen inventaris en alle eigendommen der Orde , die
zich in Frankrijk bevonden.
‚
Tegen dat vonnis teekende de provinciaal van Parjs aanstonds appel
aan, en hij werd hierin gevolgd door alle andere provincialen van Frank
rjk, zijnde die van Champagne, van Guyenne , van Toulouse en van
Lyon. Allen verklaarden ze met nadruk , dat het ten eenenmale
onrechtvaardig was , een gansch genootschap voor de schulden van een
enkel lid aansprakelijk te stellen. Tevens beriepen ze zich op hun sta
tuten , waar uitdrukkelijk de regel gesteld zou zijn, dat altijd ieder af
zonderlijk lid slechts aansprakelijk gesteld kon worden voor zijn hande
lingen. Ze zetten al hun drjfveeren en hefboomen in werking, om den
koning te bewegen, dat hij deze gansche aan elegenheid door het hoog
ste, het zoogenaamde koninklijke , gerechts of, zou laten uitmaken ,

zoowel het proces van de crediteuren van het huis Liondy en Gouffre
als dat van de Wed. Groce en Zn. »De quaestie toch”, zoo beweer
den ze, — »loopt thans niet enkel over de schulden van pater La
Vallette, maar over het rechtsbeginsel, wie, ingeval één lid van de
societeit van Jesus schulden maakt, die moet betalen, het gïezelschap

of dat lid alleen, en die ewichtige vraag kan alleen door et hoog
ste gerechtshof van Frankrijk beslist worden.”
De staatsraad des konings erkende dit insgelijks en verwees de gan
sche aangelegenheid , bij een decreet van 17 AIIÎXSÍAIS 1760, naar de
groote kamer van het Parlement van Parijs, als et hoogste gerechts
hof‘ van gansch Frankrijk — Aanstonds begon men met het onderzoek,
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dat met de meest mogelijke nauwgezetheid ingesteld werd. Want de
procureur-generaal van het parlement, de heer Le Pelletier du San Far
geau , was een man van de strictste rechtvaardigheid, die alle gronden
voor en tegen wel driemaal woog, eer hij een eisch stelde. \oor alle
dingen wilde hij zich volledig op de hoogte stellen ‚ volgens welke wet
ten de goederen van de Jesuiten beheerd werden. Daar nu de heeren
provincialen in hun memories aan den koning zich juist op hun Statu
ten beroepen hadden , verlangde hij de overlegging van die Statuten.
Pater de Montigny , de procurator van het professenhuis te Parijs ,
voldeed aan het bevel van den procureur-generaal ‚ en legde een gedrukt
exemplaar van de Statuten van de orde over. Maar — dat was de dom
ste streek , die ooit door een zoon van Loyola begaan was. (1) Hij had
dan ook reeds een aar dagen later het bitterste berouw over dezen zijn
misslag. — In die tatuten nu stond met kapitale letters te lezen ‚
»dat alle goederen der Jesuiten een gemeenschappelijk en onvervreemdbaar eigendom der orde uitmaakten ;”

»dat geen enkel Jesuitisch huis, derhalve noch een professenhuis,
noch een collegie, noch eenige andere inrichting, een enkel stuk
ei en vermogen bezat;”
» at het opperbeheer van al die ontzaggelijke, over de gansche
wereld verspreide , bezittingen in handen van de hoofden der orde
lag, en dat zonder de oedkeuring van den generaal te Rome zelfs
de minste kleinigheid met vervreemd mocht worden.”
Wat volgde dus hieruit? Niets minder dan dit, dat de chef van elk

Jesuitisch handelshuis altijd slechts als de commissionair van den gene
raal te Rome beschouwd kon worden.
Vallette volstrekt

En dat dus de zaken van La

een particuliere zaken , maar zaken van de Orde als

zoodanig waren.
iets minder dan dit, dat de plantages en alle aanhoo
righeden van het kantoor op Martinique noch aan La Vallette, noch aan
het professen-huis van St. Pierre, maar aan de geheele Societeit van
Jesus toebehoorden, en dat diensvolgens — ook de gansche Societeit
tot de betaling der schulden van het huis La Vallette en Co. ver
plicht was.
Zoo luidde dan ook de eisch van den procureur-generaal, en daarop
sprak het parlement, den 8n Mei 1761, met de meest mogelijke plech
tigheid , ten aanhoore van een ontelbare menigte , zijn vonnis uit. Dat
vonnis luidde aldus:
»dat de gezamenlijke fransche Jesuiten verplicht waren te betalen:
zoowel de wissels door La Vallette op het huis Lioncy getrokken ,
benevens een schadevergoeding bovendien van 50,000 livrcs, als ook
de vordering van de V\red. Groce en Zn., gelijk mede alle door La

Valette gemaakte schulden, te samen tot een bedrag van bijna drie
millioen (francs); — dat daarentegen de bezittingen van het huis
op Martinique aan de orde verblijven zouden."
Zoo eind:gde dit beroemde proces over het bankroet van La Vallette.
Toen het publiek den uitslag vernam, barstte er als een storm van ]\1
bel en vreugde los; want de liefde van het volk voor de Jesuiten was
reeds toen in een diepen haat veranderd.
(1) De allergewíchtigste gevolgen welke dit overleggen der Statuten van de orde
voor haar toestand in Frankrijk later nog gehad hebben , zullen in het Zesde boek van
dit werk ter sprake komen.

VIJFDE BOEK.
DE EERLIJKHEID DER JESUITEN
OF

DE ZONEN VAN’ LOYOLA IN lIUÏ\‘ WARE GEDMN'I‘E.

Motto: Ich hab's Euch g‘sagt, lhr habt's gehört:
Wir sind gewez=en lang bethört;
Da.sz Lug und Trug so‘breit sich macht,
Die Schwarzröck‘ haben's dahin gebracht,
Deun Wahrheit mögen’s leiden uit,

Ist wíder ihren Brauch nnd Sitt.
Vivat Ignatius!
Wo ich der Teafel steekt eín Ziel,
Da han die Schwarzröck’ Hand im Spiel,
Und wo man ihn mit Spott und Hohn
Ersänft, da la‚ufen sie dn.von;

Deun Wahrheit mögen’s leiden uit,
Ist wider íhren Brauch und Sitt.

Vivat Ignatiu.=!
Auf ! La‚ndsknecht gut und Reiters Muth ‚
Auf! haut entzwei die schwarze Brut!
Erst musz sie treﬂ‘en göttlich‘ Bach’,
Sol1 oben stahn die gute Sach',
Die Wahrheít mög‘m‘.s leiden uit,
Ist wider ihren Brauch uud Sitt.
Vivat Ignatius!
Oud Soldatenlied.
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EERSTE HÛOFDSTUK.

De eeuwige strijd der zonen van Loyola met de overige ca
tholieke geestelijkheid.

In het derde boek zagen we, dat de liederlíjke uitspattingen, waarin
zoo vele zonen van Loyola zich te buiten gingen en vooral de schijn
heilige vindingrjkheid, waarmede ze het zingenot wisten te verhoogen ,
reeds zware slagen aan hun aanzien toebrauhten. Nog meer schaadde
hun echter de grenzenlooze begeerlijkheid naar geld en bezittingen, waarbij
ze voor de laagste middelen niet terugdeinsden, als ze maar tot het doel
leidden.
En toch droeg nog het meest tot hun ondergang bij de vijandige

verhouding, waarin ze tegenover de andere catholieke geestelijkheid en
geestelijke orden optraden. Daardoor ontstond een bijna onverzoenlijke
haat, en geen der beide partijen rustte, eer ze de andere vernietigd
had. — Vanwaar nu die vijandelijkheid en onverzoenlijke veete tusschen
priesterlijke corporaties onderling? De schuld daarvan droegen eenig en
alleen de zonen van Loyola, daar ze zich voor veel gewichtiger dienst
knechten des Heeren hielden dan al de overige gewijde personen samen.
Natuurlijk! Immers zij waren, blijkens hun naam, de strjdgenooten
van Jesus! Ze waren zijn strjders en krjgsmakkers , over wie hij zelf
den
het bevel
hoofdsleutel
voerde. der
Aanpoorten
hen , zijn
des lievelingen
hemels toevertrouwd
en uitverkorenen,
, of liever,
had de
deurwachter des hemels, Petrus, had bevel van Jesus zelf, niemand in
de verblijven der eeuwige zaligheid binnen te laten, die niet met een pas
poort van de zonen van Loyola kwam! Dat toch waren de grondstellin
gen , waarvan de Jesuiten uitgingen. En, daar ze derhalve alle andere
priesters , vooral die in het monnikskleed, als lastige concurrenten be
schouwden, moesten ze die noodwendig bestrjden. Want slechts door
strijd komt men tot zegepraal.
Daarom moet men echter niet meenen, dat de paters daar
waar ze vasten voet trachtten te verkrijgen, aanstonds met die grond
stellingen voor den dag kwamen. Integendeel waren ze slim ‘genoeg, om
overal, waar ze pas kwamen, zich gansch anders voor te oen. Met
den diepsten ootmoed , de innemendste bescheidenheid, de kruipendste
onderdanigheid traden ze altijd eerst op, zoowel tegenover de wereld
lijke als de geestelijke machten. Hadden ze echter eenmaal vasten
voet verkregen; hadden ze het eenmaal zóóver gebracht , dat de
bisschoppen en vorsten of andere grooten van een land op hun hand
II.
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waren en hen bij de stichting van een huis of collegie ondersteunden ,

— dan begonnen ze met hun operaties.

In alle stilte en voorzichtig

werd den hoogen heeren de overtuiging ingeblazen, dat de Jesuiten-orde
al zeer ver boven de andere orden stond. »Wij alleen", — zoo maakten
ze de aanzienlijken wijs, — »wij, Jesuiten, alleen hebben de rechte
manier om de jeugd op te voeden. Wij alleen brengen er den waren
geest van ouderdanigheid in; wij alleen dien eerbied voor godsdienst en
staat, die voor het opperpriesterschap van den paus en de souvereiniteit
der koningen noodi is. Waar daarentegen onze collegiën en seminariën
niet bloeien , waar et onderwijs tot nog toe aan andere godsdienstleer
aars toevertrouwd was, daar is ook overal het onkruid der ketterij opgeko
men en met de ketterj de geest van staatkundige woelingen, vr" eidszin,
ja zelfs rebellie.”
Met zulke redeneeringen trachtte men de voornamen en machtheb
benden tam te maken, en in de meeste gevallen gelukte dat ook. Nog
gemakkelijker viel het den vromen paters om de goedgeloovige menigte
in de meening te brengen , dat de orde van Jesus al de andere gods-‘
dienstige vereenigingen en stichtingen verreweg overtrof , ja dat ze zelfs
al het goede en nuttige van die andere vereenigingen en orden in zich
vereenigde. Immers al de andere monniksorden hadden in den tijd van
het ontstaan van het Jesuitisme. gelijk we in het eerste boek gezien
hebben, alle achting bij het volk bijna geheel verloren. En de zo
nen van Loyola ontzagen zich natuurlijk volstrekt niet, om door
allerlei inblazingen en lasteringen wat er nog van die achting over mocht
zijn , totaal weg te nemen. Zij, de Jesuiten, moesten immers wel in
aanzien winnen al wat de anderen verloren. Waarom zouden ze die
anderen dan niet zoo zwart mogelijk maken, waarom niet al hun gebre
ken openbaar maken, ja hun no meer gebreken toedichten dan ze wer’
kelijk reeds hadden? Wanneer ec ter de aldus heimelijk belasterden dat
gewaar werden en het waagden zich te verdedigen of met gelijke munt
te betalen, — dan, o! dan vooruit met het grof geschut, dan vooruit
met speer en zwaard en zoolang toegeslagen, totdat de vijand doodelijk
getroffen was en geen tong en geen vin meer roeren kon!
Zoo gedroegen de zonen van Loyola zich tegenover hun collega's ,
en ik zou gansche folianten kunnen vullen met e twisten , die hieruit
ontstonden. Zoo wel met wereldlijke geestelijken, vooral doctoren der
universiteiten en bisschoppen , als met andere monniken, zooals de Do
minicaners, Capucijners , Benedictijners, en hoe ze verder boeten moch

ten, hadden ze het te kwaad. Maar dergelijke verhalen zouden den le
zer misschien niet erg bevallen. En daarom neem ik de vrijheid, alleen
de drie groote hoofdoorlogen der Jesuiten te beschrijven , en zelfs die
slechts in hoofdtrekken , niet in alle bijzonderheden.
Welke waren nu die hoofdoorlogen?

Ten eerste de meer dan honderdjarige oorlo over de koloniën , ten
andere de bijna nog langduriger strijd met de arijsche Sorbonne, en
ten derde de geduchte kamp met het Jansenisme.
Ik heb den lezer reeds in het tweede boek verhaald, hoe gemakkelijk
de zonen vanLoyolahetden Chineezen en Japanneezen maakten,
om tot het Christendom over te gaan. Het Christendom, dat de Jesuiten
in China en Japan invoerden, was eigenlijk niets anders dan het oude
chineesche en japaneesche heidendom, slechts met wat andere benamingen
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en enkele weinig hinderlijke wijzigingen. De goede paters redeneerden
aldus: »Om proselyten te maken en door hen tot macht, rijkdom en
heerschappij te komen, moet men een oog toedrukken, ja, als ’t wezen
moet, alle beide oogen. Waarom zou men dien menschen hun oude
gebruiken en gewoonten, zooals bijv. het lantaarnfeest, het feest van
Phelo, de aanbidding van Confucius en dergelijke zaken , verbieden?
Lieve hemel! als we dat deden, zou het er met onze bekeeringen slecht
uitzien en eer we er om dachten , zouden we dan dat heerlijke land,
waar zoo veel voor ons te halen valt, hals over kop moeten verlaten.”
Dat waren de leidende beginselen der Jesuiten in het uiterste oosten
van Asi'e'. Ze zagen er dan ook volstrekt geen bezwaar in, om zelf als
mandarijnen-priesters gekleed aan de heidensche gebruiken, die slechts
christelijke namen ontvangen hadden, deel te nemen. Vooral bleven ze
miet in gebreke , om aan Confucius dezelfde goddelijke eer te bewijzen
als de voorname Chineezen deden. Immers die groote wijsgeer en gods
dienststichter moest, blijkens zijn heerlijke zedeleer, als een voorlooper
van den Christus beschouwd worden. Hem kwam dan immers ook een
der eerste plaatsen in den christelijken hemel toe.
Zoo ging het bij de jesuitische zending in Asië toe. Daar echter de
Jesuiten zelf natuurlijk wel oppasten, dat er in Europa niets van hun
eigenaardige manier van bekeeren uitlekte, nam geen mensch er aan
stoot aan. Integendeel, de hoeren paters oogstten nog grooten lof in we
gens hun buitengemeen welslagen, en ze werden overal in de catholieke
christenheid geprezen als de eenige priesters, die voor de zendingszaak
deugden.
Nu gebeurde het in het jaar 1633 , dat twee andere geestelijken
met toestemming van hun superieuren, insgelijks naar China reisden om
bekeerlingen te maken. Het waren de Dominicaansche pater Johannes
Baptista de Morales en de Capucijner monnik Antonius de Sancta Maria.
Niettegenstaande de Jesuiten, zoodra ze kennis van de zaak kregen, hun

alle mogelijke hindernissen in den weg legden, sla crden ze er toch in,
om toegang tot het Hemelsche Rijk te verkrijgen.
ank zij hun ruste
loozen ijver kwamen ze, hoewel eerst na vele jaren, ook tot in die
streken , waar de zonen van Loyola huizen bezaten en werkten. Ze hadden
dus ruimschoots gelegenheid de Chineezen die door de Jesuiten bekeerd waren, te spreken en de jesuitisch-christelijke godsdienstoefeningen bij te wonen.
Maar hoe verbaasd stonden ze nu , toen ze zagen, dat de paters
Jesuiten aan hun bekeerlin en toestonden met hun heidensche gebruiken
en zeden voort te gaan! a, ze zagen hen zelfs aan Confucius godde
lijke eer bewijzen en eigenhandig offers brengen! Dat waren ondragelijke
gruwelen in hun oogen en ze deden den Jesuiten daarover de bitterste
verwijtingen. Dezen echter beweerden dat ze geheel en al volgens Pau
lus’ woord handelden, die immers ook den Joden een Jood en den

Grieken een Griek wilde zijn. Ze lieten zelfs niet na met al de scherp
te huns geestes de >bekrompen monniken-orthodoxie” tebespotten. Zoo
viel er maanden lang menig scherp en bitter woord over en weder , en
zelfs de kansel werd gebruikt om elkander smaadredenen toe te voegen.
Het bleek meer en meer, hoe langer de strijd duurde, dat de beide par
tijen hoe langer hoe meer verbitterd werden , en van eenige schikking

of toegevendheid ‚ hetzij van de eene of van de andere zijde, was in de
verte geen sprake.
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Toen besloot eindelijk de Dominicaan Morales, de hulp van dan
paus in te roepen. Daartoe ging hij in het jaar 1643 naar Rome op reis,
echter niet zonder vooraf de nauwkeurigste bewijsstukken bijeenverzameld
te hebben, waaruit overtuigend blijken kon , welke groote smaadheid de

zonen van Loyola der christelijke kerk aandeden. Nadat hij te Rome
aangekomen was, overhandigde hij de bewijsstukken aan paus Innocen
tius X en hing zulk een treffend tafereel op van de vernederin des
christelijken geloofs in China door de Jesuiten, dat Zijne Heilighei met
verontwaardiging vervuld werd. Het gevolg was, dat er een speciale com
missie van kardinalen benoemd werd, om de zaak te onderzoeken. En daar
de onweder'sprekelijke bewijzen voorhanden lagen, dat de Jesuiten vol
komen in ’t ongelijk waren, vaardigde de paus weldra íin 1644) een
decreet uit, om paal en perk aan de ergernis te stellen.
u dat decreet
werd aan de paters Jesuiten ten zeerste aanbevolen , voor het vervolg
geenerlei overblijfselen van heidensch bijgeloof, ze mochten nog zoo on
beduidend of onschuldig schijnen , meer te dulden , maar de inzettingen
der roomsch-catholieke kerk in haar volle reinheid te prediken.
Met dit pauselijk decreet in den zak reisde pater Morales het vol
gende jaar weer naar China terug en maakte het aanstonds zegevierend
aan de Jesuiten bekend. Hij dacht natuurlijk niets anders of de Loyo
liten zouden zich in allen ootmoed aan de uitspraak van den heiligen
stoel onderwerpen. Maar daarin bedroog hij zich deerlijk. Wel is waar

verklaarden de hoofden van de orde in China, met den »pater-mandarijnn
van Peking (d. i. den president van het Hof der Wiskunde) aan het
hoofd , dat ze den paus te Rome in alles, waar ze konden, gehoor
zaam wilden zijn. Maar hier, — zoo beweerden ze, — bestond blijk
baar aan de zijde des pausen een vergissing. Ze zouden Zijne Heiligheid
wel beter onderrichten , en voorloopig , totdat zij hem de zaak voorge
dragen hadden ‚ moest natuurlijk alles in statu quo , d. i. »bij het oude"

blijven.
‘ zonden ze ook, — trouwens niet vóór het jaar 1654,—
J Werkelijk
hun medebroeder Martini met de noodigle instructies, en vooral met het

noodige geld, naar Rome.

Zijn opdrac t hield niet minder in dan: het

heilige oﬂicium met den paus incluis te overtuigen, dat de Dominicaners
uit onkunde en hatelijke afgunst de orde van Jesus gelasterd hadden.
Dat was zeker een zware taak; maar de slimme pater slaagde er volko
men in.
Doch de omstandigheden hielpen ook mede. Want ondertusschen was paus Innocentius X , in het jaar 1655, gestorven en zijn
opvolger, Alexander VII, had zulk een voorliefde voor de zonen van

Loyola, dat hij hun niets weigeren kon.
Zoo kreeg pater Martini een zeer unstig antwoord.

Het decreet

van Innocentius X werd niet alleen opge even, maar zelfs werd aan de
orde uitdrukkelijk toegestaan zich in enkele gebruiken naar die der Chi
neezen te »accommodeeren ," te voegen. Bovendien berispte de paus de

Dominicaners over hun gedrag en sprak de verwachting uit, dat ze in
't vervolg de Jesuiten geen overlast meer zouden aandoen.
Daarmede scheen de zaak ten gunste der zonen van Loyola beslist.
blaar ze was nog lang niet uit. De orde der Dominicaners en Capucij
ners beiden voelden zich namelijk door de beslissing des pauses ten hoogste
beleedigd. Ze zonden nog meer leden hunner orden naar China, en de
zen verzamelden steeds meer bewijzen, om het Jesuitische heidendom

openlijk ten toon te stellen en te ontmaskeren.

De Jesuiten echter zaten
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ook niet stil, maar namen gezamenlijk deel aan den strijd. Het regen
de hnnnerzijds smaadscln‘iften en verketteringen in zulk een menigte ,

dat niemand het ware meer van het valsche kon onderscheiden.
Daarbij kwam nog, dat na den dood van paus Alexander, beide par
tijen verscheiden gezantschappen naar Rome zonden, om de pauselijke
onfeilbaarheid beter in te lichten.

Eindelijk wist de roomsche Curie

een anderen uitweg meer dan een seheidsgerecht te benoemen, dat uit
e knapste en geleerdste godgeleerden bestaan zou. Deze zoogenaamde
»Congregatie ter vaststelling van het ware geloof” trok zich de zaak
met buitengemeenen ijver aan.

Doch niettemin kwam het noch onder

de pausen Clemens IX en Clemens X , noch onder Innocentius XI en
Alexander VIII tot een volledige beslissing.
De strijd woedde dus, — dank zij het Jesuitische goud, waartegen
de godgeleerde kardinalen niet bestand waren —met onverminderde woede
voort tot het jaar 1691.
stoel.

Toen besteeg Innocentius XII den pauselijken

was een man van vasten wil, en na nauwkeurig onderzoek

van het'pro en contra, gaf hij eindelijk een beslissing, die de zonen van
Loyola in het volste ongelijk stelde. Met die beslissing zond bij den
kardinaal Karel Maigrot als zijn vicaris naar China, waar hij in 1693
aankwam. Maigrot verkondigde daar dadelijk , dat alle heidensche ge
bruiken , die paus Alexander VII toegestaan had, voortaan op zware
kerkelijke straffen verboden waren. Vooral mocht de heiden Confucius
niet meer als een God vereerd worden, en wie dit deed, haalde zich de
helsche verdoemenis op den hals en — den pauselijkenlvloek bovendien.
Dat was duidelijk gesproken, en wanneer de Jesuiten het met hun

vierde gelofte , die der onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan den Heiligen
Stoel, maar half ernstig gemeend hadden, dan had de strjd nu geëin
digd moeten zijn. Maar verre van daar. De in China_aanwezige zonen van
Loyola stelden tegenover de proclamatie van den pauselijken vicaris
eene andere, waarin ze zijn gedrag kettersch, goddeloos, onverstandig en

oneerlijk noemden. Ja, daarmede niet tevreden, spraken ze openlijk van
de kansels den vloek over hem uit, als zijnde een bedrieger, die zich ten
onrechte voor een ezant des pausen uitgaf. Ten slotte wendden ze zich
tot het hof van Pe 'ng, waar ze, ‘zooals we vroeger zagen, alles waren,
en rustten niet eer, voor Maigrot formeel uit het gansche Hemelsche
Rijk verbannen werd. Hij zag zich dus genoodzaakt, naar Goa in Oost

Indië, te vluchten , en van daar uit zond hij bericht aan den paus aan
gaande de ruwe handelwijze der Jesuiten.
’
Maar wat was van dit alles het gevolg? Liet Innocentius XII nu

zijn rechtmatigen toorn niet op de europeesche Jesuiten vallen en riep
hij hun generaal te Rome nu niet ter verantwoording?

Volstrekt niet!

De hoven van Madrid en Parijs, waar de zonen van Loyola toentertijd

almachtig waren , mengden zich in den strijd en hielden Zijne Heilig
heid van krachtige maatregelen terug. Ja, die hoven betoonden zich
2óó partijdig, dat ze alle geschriften, die in deze aangelegenheid door
de tegenpartij der Jesuiten uitgegeven werden, openlijk door beulshan
den lieten verbranden, terwijl de Loyolisten volle vrijheid hadden, hun
tegenstanders met hoon te overladen.
Zoo verliepen er wederom een aantal jaren, zonder dat er een eind
aan den treurigen strijd kwam. Toen besloot eindelijk paus Clemens XI ,
die in het jaar 1700 de pauselijke kroon ontving, om in elk geval te
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doen wat recht was en desnoods zijn volle pauselijke macht in de schaal
te werpen. Derhalve zond hij in het jaar 1702 den titulainbisschop van
Antiochië (later kardinaal) Charles Thomas Maillard de Tournon in hoe
danigheid van nuntius a latere met de uitgebreidste volmacht van Goa
naar China, om aan de bron zelf den oorsprong van den onzaligen
twist na te gaan en naar bevind van zaken te handelen. Uitdrukkelijk
was hem de bevoegdheid opgedragen, om de tot nog toe in het chineer‘
sche christendom bestaande heidensche gebruiken of goed te keuren of
te veroordeelen. Hij moest ze veroordeelen, wanneer ze volstrekt o11
christelijk waren, maar goedkeuren, wanneer ze zonder al te groote er
gernis met het christendom in overeenstemming gebracht konden worden.
Ieder prees deze keus des pausen. Wel is waar wist men van de Tour
non, dat hij van ouds een groote vriend en begunstiger der Orde was;
maar het was niet minder van algemeene bekendheid, dat de reinheid van
het christelijk geloof en de eer van den pauselijken stoel hem zeer na
aan ’t hart lagen. Ook wist men, dat zijne eerlijkheid nog steeds tegen
elke poging tot omkooping bestand geweest was. Des te vaster vertrouwde
men er dus op, dat hij met de grootste onpartijdigheid te werk zou gaan ,
en dat was ook de reden, waarom de paus juist aan hem die belangrijke
zending had toevertrouwd.
Hoe het zij, Tournon vertrok naar China en werd aldaar door de Je
suiten op meer dan voorkomende wijze ontvangen. Dat bleef ook langen
tijd zoo: ze deden al het mogelijke om hem te winnen, en hij zelf
legde ook dikwijls de meest ongeveinsde bewijzen van zijn ingenomen

heid met de orde van Jesus aan den dag. Toen hij echter na een zorg
vuldig onderzoek van jaren bespeurde, dat het Jesuitisch-chineesche
christendom niets anders was dan een ietwat met roomsche bloempjes
opgesierd heidendom, begon het anders te worden. En toen hij aanstal
ten maakte , om aan die onbehoorlijkheden voor goed paal en perk te
stellen, toen wierpen de Loyoliten op eenmaal het masker af en
worden van onderdanige dienaren zijn bitterste, felste vijanden.
Er was geen ondeugd, die ze hem niet aanwreven; die van ketterij en
ongeloof waren nog de minsten. Toen hij echter ondanks dat alles er
‚ bij bleef, het chineesche heidendom als heidensch en goddeloos te ver
oordeelen, wisten ze den keizer ‘z'oozeer tegen hem op te zetten , dat
zijne hemelsche majesteit den vromen ijveraar met geweld naar Macoa
in’ het Jesuiten-collegie liet brengen. Dit geschiedde in het jaar 1710 ‚
en nu werden de Jesuiten aldaar zijne wachters en cipiers.
Nog was hun dit niet genoeg. Ze wilden het voor goed onmogelijk
maken, dat de 'I‘ournon naar Europa teru keerde en den paus benevens
de ansche christenheid aangaande het rijven der Orde in China zou
inlic ten. Zoo gaven ze hem in een kop chocolade een doodelijk vergif
te drinken. En op die wijze ruimden ze met geweld dezen hun zoo ge
vaarlijken tegenstander uit den weg. (1)
Niet veel beter ging het den nuntius Carolus Ambrosius de Mezza
barba, die in het jaar 1719 door paus Clemens XI als gevolmachtigde

(1) Nadere bijzonderheden kan men vinden in: »Mémoires historiques presentés en
1724 aan souverain Pontife Benoit XIV, sur les missions des Pères Jesuites aux lades
Orientales, par le R. P. Norbert." — Aldaar (deel III bl. 99-148) staan de aut hen

t i eke bewijzen, geleverd door den koorheer Angelita van St. Peter in Caroere, die als
ooggetuige tegenwoordig was, toen men den kardmaal de vergiftigde chocolade aanbood.
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naar China gezonden werd. Zoodra hij aankwam overreedden de Jesui
ten den keizer Kang-hi, dat het allerverkeerdst was, eenige vreemde
macht, al ware het ook die des pausen, eenige rechtsmacht in het He
1nelsche Rijk te laten uitoefenen. Mezzabarba moest dus, nadat hij vijf
audiënties gehad had, geheel onverrichter zake heengaan. Zelfs zei de
keizer hem ronduit, dat de pausen met hun elkander weêrsprekende de
creten slechts haat en verdeeldheid onder de chineesche christenen zaai
den. Om die reden verzocht hij ook van alle verdere inmenging der
Roomsche Curie in de chineesche aangelegenheden verschoond te blijven.
Nog verder ging de opvolger van dezen keizer, Yong-tching. Met
uitzondering van de Jesuiten, die zich als wiskunstenaars en kalender
berekenaars verdienstelijk jegens den staat maakten, joeg hij alle andere
zendelingen buiten de grenzen van zijn rijk. »Hij wilde rust in zijn lan
den hebben," — zeide hij, — »en door de Dominicaners en Capucijners,
of hoe ze verder heeten mochten, was tot nog toe niets dan onrust geko
men. Bovendien schijnt het,” ‘— zoo zeide hij verder, — »de bedoeling

der niet-jesuitische monniken te wezen, van de Chineezen Europeanen te
maken, en die bedoeling moest hij natuurlijk ten sterkste te engaan.”
Zoo bleef China voortaan den Jesuiten alleen overgelaten. ’ e hielden
zich daar ook staande tot in de nieuwere tijden, gelijk bijv. pater Hal
lerstein, een Zwaab, als mandarijn en president van het groote gerechts
hof der wiskundigen nog in het jaar 1780 werkzaam was.
Het laat zich begrijpen, dat de zonen van Loyola door dit hun e
drag in ‘China zich de Dominicaners en Capueijners tot doodvijanâen
maakten. Insgelijks spreekt het van zelf dat deze laatsten voortaan elke
gelegenheid allergretigst aangrepen, om‘de Orde afbreuk te doen en hare
goddelooze onchristelijkheid, bare alle perken te buiten gaande brutaal
heid, voor de gansche wereld bloot te leggen. Bij een groot deel der
christenheid gelukte hun dit dan ook vrij wel. Men begon de Jesuiten
meer en meer te beschouwen als lieden, die tot den dood vervolgden ieder
die hun in hun zendingen in den weg stond of het waagde hun te weêr
streven. Wel is waar verdedigden de heeren paters zich met alle kracht
tegen zulk beweren, of — zooals zij het noemden — tegen zulken las
ter. Maar met elk schip dat uit Asië kwam, kreeg men kennis van nieuwe
feiten, die de aantijgingen der Dominicaners en Capucijners volkomen
bevestigden.
Eindelijk hoorde men ook van de missies in America geheel
hetzelfde. Ja, de wreedheid waarmede ze in de nieuwe wereld tegen de

bisschoppen Cardenas en Palafox te werk gingen, overtrof nog hun laag
heid ten opzichte van kardinaal de Tournon. Daarom wil ik ook van
deze beide aangelegenheden een kort verhaal geven.
In het jaar 1641 benoemde de paus den Franciscaner priester Ber
nardin de Cardenas tot bisschop van Paraguay. Zijn residentie was te
Assumption, waar hij drie jaren lang ongemoeid bleef. In het jaar 1644
echter gaf hij zijn voornemen te kennen, om de gemeenten der provin
ciën Parana en Uruguay te visiteeren, waar, gelijk we weten, de Je
suiten heer en meester waren. De bisschop was tot zulk een visitatie
niet alleen bevoegd , maar zelfs verplicht. Doch nu begonnen de zonen
van Loyola hemel en hel in beweging te bren en, om dit te beletten.
Het was hun namelijk van te veel belang, nu doen en drijven in
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hun koninkrijk Paraguay voor de gansche wereld verborgen te houden.
Ze wilden noch van hun handel noch van hun staats-inrichting aldaar
iets bekend hebben.
In den beginne beproefden ze door vleierij en omkooping den bis
schop van
voornemen af te brengen. Toen hij echter vast bij zijn
voornemen bleef, bestreden ze zijn recht op de bisscho pelijke waardig
heid. Openlijk van den kansel verkondigden ze, dat ardenas zich die
waardigheid op wederrechtelijke wijze had aangematigd en men hem dus
geen gehoorzaamheid schuldig was.
Daarmede was de bisschop echter nog lang niet onschadelijk ge
maakt. Dat kon alleen met behulp van de wereldlijke macht geschieden.
Daarom beproefden de Jesuiten den spaanschen gouverneur van Assump
tion, Don Gregorio de Hintrosa, op hun zijde te brengen. Dit gelukte
hun door middel van 54,000 gulden in goud. Het gevolg was, dat de
gouverneur den bisschop als een bedrieger met geweld op een schuit liet
rengen en hem zoo aan wind en stroomen prjs gaf. Zoo dreef hij over
de tachtig mijlen ver op de rivier den Paraguay voort tot naar Corrientas.
Hier bleef Cardenas verscheiden jaren; maar natuurlijk niet zonder
bij de koninklijke regeering van La Plata de noodige stappen te doen ,
om weder in zijn post hersteld te worden. Deze gaf ook werkelijk, in
het jaar 1646, deze beslissing, dat Cardenas de rechtmatige bisschop van
Assumption en Paraguay was. Daar echter de Jesuiten aldaar alles ver
mochten en zijn weder verschijnen er zeker aanleiding zou kunnen ge
ven tot betreurenswaardige tooneelen, bood men hem den bisschopszetel
van Popayan aan en verzocht hem, zich zoo spoedig mogelijk daarheen
te begeven.
Cardenas nam die schikking echter niet aan, want Popayan lag ten
minste duizend spaansche mijlen van Assumption verwijderd, en op zijn
hoogen leeftijd kon zulk een reis licht gevaarlijk voor hem worden. Hij
verkoos dus liever in Corrientas te blijven en van daar uit op nieuw te
beproeven of hem recht gedaan zou worden. Dat bereikte hij ook wer
kelijk. In het jaar 1648 werd de vroegere gouverneur, Don Gregorio
de Hintrosa, teruggeroepen en vervangen door Don Diego Escobar de
Osorio. Zoodra Bernardin de Cardenas dit vernam, reisde hij oogenblik
kelijk naar Assumption. En toen werd hij door den nieuwen gouverneur
zeer vriendelijk ontvangen en zelfs dadelijk in zijn bisdom hersteld.
De strijd scheen dus beslist; maar in werkelijkheid was hij dit
nog niet. De Jesuiten hadden namelijk toentertijd aan het spaansche
hof zulk een invloed, dat niemand in de omgeving des konings het wa
gen zou iets tegen het belang der orde te ondernemen. Want wie dat deed,
kon zeker zijn, dat de eerwaarde broeders, die »het oor des‚ konings"hadden, niet ecr zouden rusten, alvorens hij ten val gebracht was.
Don Diego de Osorio had dus ook alle reden om te vreezen, dat
het hem niet beter gaan zou, wanneer hij voortging, Cardenas ten koste
van de zonen van Loyola te begunstigen. Dientengevolge liep
al zeer
spoedig openlijk naar de Jesuiten over. En nu begon hetzelfde lied op
nieuw. Ja, het kwam zoover, dat de bisschop door de Loyoliten, met
goedvinden van Don Osorio, vijftien dagen lang in zijn eigen kerk let
terlijk belegerd werd en bijna van honger gestorven ware!
Plotseling echter kwam Don Osorio te sterven, en nu nam alles een
andere wending. Cardenas was bij het volk van Assumption zeer be
vriend , en de meeste burgers hadden de gewelddadigheden der Jesuiten
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ten hoogste afgekeurd. Na Don Osorio’s dood ontstond er dus een soort
van omwenteling, en het gevolg daarvan was, dat Cardenas op eene
groote vergadering voorloopig tot gouverneur en kapitein-generaal werd
uitgeroepen, totdat de koning van Spanje een nieuwen gouverneur be
noemd zou hebben. Natuurlijk spanden nu de Loyoliten álle krachten
in, om de tenuitvoerlegging van deze volkskeus te beletten. Maar ze
hadden zich reeds veel te gehaat gemaakt, dan dat hun dit gelukken
zou. Cardenas aanvaardde ongehinderd zijn nieuwe betrekking, die de
wereldlijke en geestelijke macht over Paraguay in zijn handen vereenig
de. En hierbij bleef het nog niet eens. De burgers der stad dienden
een aanklacht tegen de paters in en eischten, dat ze, als onruststokers,

die altijd twist en tweedracht in de gemeente brachten, uit Assumption
verbannen zouden worden. Dat verlangen was billijk, en de bisschop
gouverneur stond het dan ook toe. Den 6en Maart 1649 kregen de
oede vaders derhalve bevel, de stad te verlaten. Wel verre van te ge
oorzamen, verschansten ze zich in hun collegie. Daarop drong Don
Villasanti, de luitenant van den bisschop-gouverneur, met geweld in het
gebouw in en pakte de Jesuiten op een schip, dat met hen naar Cor
rientas afzakte.
Nu hadden zij dus op hun beurt het brood der ballingschap te eten,
evenzeer als Don Bernardin de Cardenas nog een jaar te voren. Maar
ze aten het niet zoo geduldig. Ze brachten onverwijld in hun reductio
nes een leger van vier duizend Indianen op de been, en stelden aan het
hoofd daarvan Don Sebastian de Leon, een ofﬁcier die hun met hart en ziel

toegedaan was. Tevens benoemden ze hem tot voorloopigen gouverneur
van Assumption, en zoo rukten ze op de stad aan, om haar met geweld
te overmeesteren. Dit gelukte hun ook zonder veel bloedvergieten.
Maar bisschop Cardenas verded. de zich hardnekkig tien dagen lang in
zijn kerk , die behoorlijk verster t was en formeel bestormd moest wor
den, eer hij zich overgaf.
Zoodra het bruine leger meester van zijn persoon was, wierp men
hem eerst in een donkeren, onderaardschen kerker, waar hij bijna in
vuilnis omkwam. Daarop plaatste men hem op een armzalige schuit en
bracht hem naar Santa-Fé , op twee honderd mijlen afstands van As
sumption. Wederom hadden dus de Jesuiten de zege behaald en we
derom zag Cardenas zich van zijn waardigheid en post ontzet. Aanstonds
wendde hij zich weder tot de koninklijke regeerin van La-Plata, om
recht te verkrijgen en reisde in het jaar 1651 zelf âaarheen , om de af‘
doening van zijn zaak te bespoedigen.
'
Doch van de eene maand op de andere, ja van het eene jaar op
het andere, werd zijn zaak uitgesteld. Eindelijk bespeurde hij, dat de Lo
yoliten de meeste leden van de regeering omgekocht hadden. Nu besloot
hij naar Europa te reizen, om persoonlijk bij het spaansche en het room
sche hof zijn recht te bepleiten. Zoo ezegd, zoo gedaan; maar de Je
suiten zaten ook niet stil. Met pater edraso aan het hoofd, bedachten
ze zulk een menigte lasteringen en logens, dat het scheen of bisschop
Bernardin de Cardenas de ergsim booswicht van de wereld ware, die van
den beginne af geen ander doel gehad had, dan de duiven-onschuld der
Jesuiten op alle mogelijke wijzen te belasteren. Cardenas echter had
de ofﬁcieele stukken medegebracht, waarmede hij de waarheid van zijn
beweringen staafde, en het gelukte hem inderdaad, ondanks alle jesuiti
sche kunsten en streken , ten slotte toch de overhand te behouden. Het
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hof te Madrid liet hem recht wedervaren en herstelde hem weder in alle
betrekkingen en waardigheden, waarvan de Loyoliten hem beroofd had
den. Paus Alexander VII ging zelfs nog verder en verweet den Jesuiten hun kwaadaardige machinaties, als een groote ergernis die ze aan de
wereld gegeven hadden.
Doch de arme Cardenas had weinig nut van deze gunstige beslissing.
Weinige maanden nadat hij ze verkregen had , stierf hij, zoodat hij niet .
eens in de gelegenheid was, voor de derde maal bezit van zijn bisdom
te nemen.
Even brutaal en gewelddadig gedroegen de Loyoliten zich jegens den
vromen D on J oli anne s Palafox. Hij was niet alleen aartsbisschop van
Mexico, maar bovendien bisschop van Angelopolis en Osina, zoodat men
zou meenen, dat zoo iemand te hooggeplaatst zou wezen , dan dat één
het wagen zou tegen hem op te treden. Maar, voor wien zijn de zonen
van Loyola ooit bang geweest? Zelfs niet voor koningen en keizers, en
dus ook volstrekt niet voor een aartsbisschop, vooral niet wanneer dat
een vroom en godvreezend man was.
De eerste oud van den fellen strijd tusschen Palafox en de Jesui
ten ligt in de ebzucht van deze laatsten. Zij toch gaven zich alle mo
gelijke moeite , om verscheiden tienden , die rechtens aan den aartsbis
schoppelijken stoel in Mexico toebehoorden, langs slinksche wegen of zelfs
met geweld aan hun collegiën te trekken. Daardoor noodzaakten ze den
bisschop, een aanklacht tegen hen bij de koninklijke regeering in te
dienen. Dat ergerde de Jesuiten geweldig en nog verwoeder werden ze,
toen de aartsbisschop het proces in alle instantiën van hen won.
Ze zochten zich derhalve op hem te wreken en maakten daartoe ge
bruik van elke gelegenheid die zich opdeed. De beste weg echter om
hun haat aan hem te koelen , scheen hun toc , zich aan zijn rechtspraak
te onttrekken en te doen alsof hij volstrekt niet bestond. Nu is het een
wet in de catholieke kerk , dat niemand in een bisdom het priesterambt
uitoefenen mag zonder de vergunnin van den bisschop waaronder hij
ressorteert. En het Trentsche Concilie %eveelt uitdrukkelijk aan alleorde
geestelijken zonder uitzondering, wanneer ze ergens de biecht afnemen
of prediken willen , vooraf aan den bisschoppelijken stoel hun volmacht
daartoe te vertoonen. Wanneer dus de Jesuiten in de diocese van den
aartsbisschop van Mexico priesterlijke diensten wilden verrichten , dan
moesten ze hem in persoon of althans zijn vicaris de noodige bewijzen
overleggen betrekkelijk hun volmacht. Wanneer ze dit niet deden, had
de aartsbisschop het recht, hun alle geestelijke verrichtingen tot nader
order te verbieden.
Zoo sprak de kerkelijke wet, en zoo moest het ook wezen, zou er
niet de grootste wanorde komen. Immers in het tegenovergestelde geval
zouden alle mogelijke onbevoegde personen den kansel kunnen bestijgen
of den biechtstoel innemen en alzoo het priesterdom onteeren. Maar wat
deden nu de zonen van Loyola? Ze matigden zich in gansch Mexico
het priesterschap aan , zonder ooit eenige volmacht te vertoonen, even
goed als hadde de bedoelde wet niet bestaan. De aartsbisschop besloot,
aan deze onbehoorlijkheid een einde te maken. Zijn vicaris-generaal
sommeerde den 6den Maart 1647 de Jesuiten om de bewijzen hunner
bevoegdheid te toonen, en middelerwijl, totdat zulks geschied zou zijn,
zich van het afnemen der biecht en het prediken te onthouden.
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De Jesuiten antwoordden daarop, dat ze van den paus het privilegie
hadden , om overal in de wereld priesterlijke bedieningen uitteoefenen,
zonder eerst noodig te hebben de vergunning daartoe van de respective
bisschoppelijke regeeringen te vragen. »Goed” — zeide de generaal‘vica
ris nu — »toont mij dat privilegie, dan zal ik u ongemoeid laten.”
Doch ook daaraan voldeden de paters niet en beweerden, dat ze verder
nog een privilegie hadden, dat hen zelfs van het vertoonen van het
eerste ontsloeg. —- Dat was een openbare beleedi g aan de aartsbis
schoppelijke
heid aangedaan.
En bovendien
adden
de paters
de
tartende waard’
onbeslbghaamdheid
om, zonder
zich verder
ergens
om te nog
bekommeren , met biechten, prediken en wat dies meer zij, voort te gaan.
Toen besloot Palafox , ter handhaving van zijn waardigheid tegen zulke
drieste ongehoorzaamheid , een voorbeeld te stellen. En dat bestond hierin,
dat hij den Jesuiten op straffe van den grooten kerkelijken ban alle ker
kelijke dienstverrichting verbood en tevens aan alle Christenen van zijn
diocese, om bij hen te biechten of hun predicatiën bij te wonen.
Ongetwijfeld was de aartsbisschop hiermede in zijn volste recht. En
als de esuiten zulke gehoorzame zonen der kerk geweest waren als ze
altijd voorgaven, dan zouden ze zich aanstonds aan dit bevel onderwor
pen hebben. Ze dachten daar echter geen oogenblik aan. Integendeel
ze werden woedend en besloten, hun hooggeplaatsten tegenstander ,
het mocht gaan hoe het wilde , te fnuiken.
De toenmalige onderkoning van Mexico , die het land namens den
koning van Spanje bestuurde, was hun bijzondere vriend. Daar ze nu
die vriendschap door een aanzienlijk geschenk nog aanwakkerden, meen
den ze met grond te kunnen verwachten, dat hij, desnoods met ge
weld , hen wel zou bijstaan. Ze wendden zich dus tot hem en leverden
een uitvoerig bezwaarschrift in, waaruit zou moeten blijken ‚ dat Palafox

zich aan de hoogheilige orde van Jesus zwaar vergrepen had. De onder
koning gaf hun ook werkelijk aanstonds gelijk en beval den aartsbisschop,
zijn bedreiging met den ban in te trekken en de Jesuiten ongestoord
het biecht- en predikambt te laten uitoefenen, gelijk ze tot nu toe gedaan haddèn.
Palafox protesteerde hiertegen natuurlijk als een onwettig bevel.
Tevens bracht hij den onderkoning onder het oog, hoe door zulk een
handelwijze de priesterlijke orde en tucht in de kerk geheel verstoord
zou worden. Ten gevolge daarvan werd de plaatsvervanger van den spaan
schen koning al ietwat verlegen, en hij was er al bijna aan toe, zijn
voorb ' bevel weêr in te trekken. Maar nu lieten.de zonen van Loyo
la óók na laatste mijn springen. Stoutweg sloegen ze op eenmaal den
aartsbisschop met zijn vicaris-generaal en het gansche bisschoppelijke
collegie in den ban. En het banvonnis , dat wemelde van de grofste
lasteringen en aantijgingen , lieten ze onder pauken- en trommelslag
openlijk in alle straten der stad Mexico voorlezen.
»Al wie," — zoo stond in dat banvonnis, — »al wie voortaan nog
den bisschop en zijn ofiicium gehoorzaamt of aanhangt , tot welken stand
hij ook behooren moge , maakt zich schuldig aan rebellie. Personen
van rang zullen in dat geval met twee duizend ducaten of, wanneer ze
onvermogend zijn, met vierjarige vestingstraf ; personen van minderen
rang echter met tweehonderd stokslagen en vierjarige slavernij in de
bergwerken gestraft worden.” Men ziet, de Loyoliten namen geen halve
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maatregelen. Het kwam er nu maar op aan, of de onderkoning hun

driest bestaan met zijn wereldlijke macht ondersteunen zou; want zon
der die waren ze machteloos geweest. Maar ze kenden hun man en had
den hem al te zeer in hun macht, dan dat ze niet zeker zouden zijn

van hun zaak. Het jesuitische decreet werd dan ook door zijn gezag
bekrachtigd en aan de militaire macht opgedragen, om aan de geweld
dadíge maatregelen der Loyoliten klem bij te zetten.
Wat zou de arme Palafox onder zulke omstandigheden nu doen?
Zou hij toegeven of geweld met geweld zien te koeren? Het laatste zou
hij wel kunnen, want het volk was geheel en al op zijne zijde, en een
wenk van hem ware genoeg geweest, om gansch Mexico tegen de Je.
suiten en den partijdigen onderkoning de wapenen te doen opvatten
Maar hij beefde terug voor bloedvergieten en liever ontweek hij heime
lijk uit de stad, om in een onbewoonde bergstreek zoolang een toe
vlucht te zoeken , totdat de hoven van Rome en Madrid , tot welke hij

zich wendde, hem recht zouden hebben doen wedervaren. »Ik ben ge
vlucht," — zoo schreef hij zelf aan paus Innocentius X, — maar de
bergen en heb in het gezelscha van slangen en schorpioenen de veiligheid gezocht, die de onverzoenhjke Societeit van Jesus mij volstrekt ge

weigerd heeft. Nadat ik twintig dagen met groot levensgevaar heb
doorgebracht en onder zulk een nijpend gebrek, dat ik dikwijls geen
andere spijze had dan mijne tranen, heb ik eindelijk een kleine hut ge
vonden, bij wier arme bewoners ik mij vier maanden lang verborgen
gehouden heb.”
Nu waren de Jesuiten de meesters in l\lexico en ze speelden ook
werkelijk den baas met een dwingelandij , zooals maar zelden een over

weldiger geoefend heeft. Alles moest voor hun willekeur bukken, en wie
het maar in de verte waagde hun maatre elen te berispen,hem wachtte
ballingschap of de gevangenis, ja zelfs et schavot. Niemand zag dus
een anderen uitweg totreddin , dan zich bij hun partij te voegen. Zoo
brachten ze het zoover , dat et domkapittel den aartsbisschoppelijken
stoel voor vacant verklaarde. Hiertegen protesteerden nu wel is waar de
vicaris-generaal van den voortvluchtigen Palafox met eenige anderen zijner
aanhangers. Maar ze werden zoo secuur ingekerkerd , dat hun stem wel
niet meer gehoord zou worden. Kortom , al wat maar denkbaarwas werd

edaan, om de stem der gerechtigheid te smoren, en bovendien
Ëoonde mr_n den bisschop nog op zoo afschuwelijke wijze , dat de duivel
het niet erger zou hebben kunnen bedenken. (1)
Toen men echter op het punt stond, een nieuwen aartsbisschop te
benoemen en alzoo aan de geweldenarij der Jesuiten de kroon op te zet
ten. — verscheen er op eenmaal een koninklijke vloot uit Spanje in de
haven van Vera-Cruz. Op die vloot waren koninklijke commissarissen ,
die weldra, door verscheiden hoofdofficieren begeleid , in de stad Mexico
verschenen. Wat brachten die commissarissen mede? Niets minder dan

de afzetting van den onderkoning en de overdraging van die waardig

(’l) Zoo hielden de leerlingen der Jesuiten een openlijke processie, die er geheel
op aangelegd was de waardigheid van dan aartsbisscho te schande te maken. Ze
leidden daarbij een schurfti paard door de straten ron
aan welks staart de bis
schoppelijke muts en de bisso opsstaf gebonden waren. Daarbij zongen ze de smadelijk
ste Straatliederen, waarin Palatox als een ketter beschimpt werd, en brulden in zijn
naam het volk op een koehoorn den zogen toe.
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heid aan den bisschop van Yucatan. Voorts het bevel, aartsbisschop
Palafox onverwijld met alle eer weder in zijn bisdom te herstellen en
zijn vroeger besluit tegen de Jesuiten ten strengste te handhaven. Niet
lang daarna kwam er ook een pauselijk brevet in Mexico aan, dat de
Jesuiten nog harder berispte dan het koninklijk schrijven en hun zelfs
voor eeuwi het stilzwijgen in deze zaak ople de. En in datzelfde
brevet wer Palafox met den hoogsten lof ove'rl en en als een marte
laar voor de kerk geprezen.
Ditmaal derhalve zegevierde de zaak van het recht, en het gelukte
den Jesuiten ook later nooit de bevelen van den koning en den aus
te doen intrekken, hoeveel moeite ze zich daarvoor ook gaven.
och
hoe weinig had het gescheeld, of hun gewelddadi e dwingelandij hadde
‘gezegevierd! In allen gevalle bewezen ze ook we er door dezen handel
evenzeer als door de vroeger van hen medegedeelde gedragingen, dat het
hun stellig streven was, ieder ten doode toe te vervolgen, die het waagde
hen te wederstreven, en dat ze daaitoe voor geen middel, al was het nog
zoo ruw en slecht, terugdeinsden.
Nog meer misschien dan door deze twisten en onlusten deden de
zonen van Loyola zich zelf schade door hun langdurigen strijd met de
theologische faculteit van Parijs, de zoogenaamde Sorbonne. (1) Immers
de uitspraken van die beroemde inrichting hadden niet alleen in Frankrijk,
maar in de gansche christelijke wereld zooveel gezag, dat ze bijna eer
met goddelijke orakelspreuken, dan met menschelijke uitspraken gelijk
gesteld werden.
Toen de genoemde Sorbonne door de regeering van Frankrijk ge
vraagd werd haar oordeel uit te spreken over de toelating of niet toela
ting der orde in het koninkrijk, velde ze met volstrekte eenstemmigheid,

gelijk we óók reeds hierboven zagen, den len Dec. 1554 het volgende
oordeel:
»Dit genootschap (de Societeit van Jesus), dat zich zonder eenig
recht den naam van Jesus aanmatigt; dat zonder onderscheid misdadi

gers en eerloozen als leden opneemt; welks leden in geen ding, noch in
gebruiken, noch in hunne godsdienstoefening, noch in leefwijze of klee
ding, zooals monniken anders toch doen, van de gewone priesters onder
scheiden zijn; dit genootschap, dat in het predik- en leeraars-ambt als
mede ten opzichte van de uitdeeling der sacramenten, — in lijnrechte
tegenspraak met de rechten der bisschoppen en der gewone geestelijk
heid , gelijk met de gansche hiërarchische orde en tot
oot nadeel én

van de overige orden én van de vorsten en wereldlijke ílaeren, alsmede
tot verkorting der academische vrijheden en tot groot bezwaar van het
volk — zoo vele en onderscheiden voorrechten, vrijstellingen en indul
gentiën van den pauselijken stoel verkregen heeft; dit genootschap krenkt
de rechten van alle overige monniken , maakt de moeitevolle en vrome
oefening tot deugd in de eenzame cel krachteloos, geeft den leden van
andere orden aanleiding hun gelofte te ontheiligen, onttrekt de geloovigen
aan de gehoorzaamheid en onderwerping, die ze aan hun rechtmatige
(1) De Sorbonne was, gelijk we boven(bladz.13il, noot)[z en, ei eniijk niets anders
dan het vereenigde colle ie der Pari'ser doctoren 1n de theo og1e, at langen tijd als
het geleerd<te der werel beschouw werd. Het bleef dien naam dragen tot aan de

Fransche Revolutie.
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zieleherders verschuldigd zijn, verkort geestelijke en wereldlijke over
heden in haar rechten en veroorzaakt in beide standen onrust, alsmede

bij het volk veel ontevredenheid, twisten, scheuringezn en een menigte
van andere wanordelijkheden. Ja, wanneer men in één woord alles wil
samenvatten, dan schijnt dit genootschap bestemd te zijn om
het geloof in gevaar te brengen, dan kerkelijken vrede te
verstoren, de tucht der monniken te ondermijnen en in
’t algemeen meer om af te breken dan om op te bouwen.
Zoo oordeelde de Sorbonne reeds in het jaar 1554, dus in een tijd, toen
de orde van Jesus nog pas met haar werkzaamheid begonnen was.
Men kan zich dus voorstellen , welken invloed dit oordeel op de Fran
schen, althans op de meer beschaafden onder hen, geoefend moet hebben.
Ook is het merkwaardig, dat de genoemde faculteit later ook nooit van
de hier uitgesproken inzichten en grondstellingen is afgeweken. Ze
heeft dat zelfs niet gedaan toen later het ansche hof, met den andere
bijna almachtigen franschen koning aan 1et hoofd, het Jesuitisme ten
hoogste begunstigde, en de heeren doctoren der theologie te Parijs zich
belangrijk zouden hebben bevoordeeld, als ze zich naar de inzichten van
het hof gevoegd hadden. Ik noem dat merkwaardig en meen dat met
recht zoo te mogen noemen, daar de theologen der Sorbonne lang niet
uit liberaliteit of vrijgeesterj dat harde oordeel velden. Integendeel was
niemand en geen lichaam in gansch Frankrijk ijveriger in het bestrijden
der Reformatie, dan juist diezelfde Sorbonne, en de meesten harer leden,
zooals b. v. de doctoren Mailard, Demochare, Perior en Oeri, onder

scheidden zich zelfs door een inderdaad onmenschelijken haat tegen de
ketters.
Hoe streng echter dit oordeel der Sorbonne ook was, de beroemde
Etienne Pasquier ging nog veel verder, en het is inderdaad bewonderens
waard, hoe juist hij de Societeit van Jesus wist te kenschetsen. Trou
wens Pasquier sprak niet alleen uit eigen gezag, maar als woordvoerder
van de Sorbonne voor het parlement, zoodat zijn woorden, die we straks
hooren zullen, ook weder te beschouwen zijn als de meening der Sor
bonne zelf.
Maar, zal men vragen, waarom had de Sorbonne een advocaat voor
het Parlement noodig? Eenvoudig, omdat ze een proces, en wel een

zeer langdurig proces, met de Jesuiten had. De Jesuiten namelijk
hadden, ondanks de tegenwerpingen van de Parijsche universiteit, in
het jaar 1561, hoewel onder zeer drukkende voorwaarden, de vergun
ning verkregen , zich in Parijs te vestigen. Nauwelijks echter was
hun die vergunning gegeven, of ze overtraden die voorwaarden op
de brutaalste wijze en verlangden ten slotte voor hun collegie, in
de straat Jacob, dezelfde academische voorrechten en privilegiën, die
de Sorbonne bezat. Hiertegen kwam echter de gansche Parijsche uni
versiteit als één man op en verlangde, dat men de aanmatigende
paters op hun
laats zou terugzetten. De universiteit was daarbij
in haar volle reciit, en gansch Parijs, je. bijna gansch Frankrijk, stond
op hare zijde. Maar de zonen van Loyola verstonden van ouds de
kunst, om een liederlijk hof te winnen, en het fransche hof was in
de 16e, evenals in de 17e en 18e eeuw, een van de liederlijkste. Zoo
wisten ze het hof op hunne zijde te brengen en verkregen daarvan de
begunstiging, dat hun geschil met de universiteit voor het hoogste ge
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rechtshof des lands, voor het parlement van Parijs, gebracht werd.
Maar het ware beter voor hen geweest, dat ze die gunst niet ver
kregen hadden. Want Etienne Pasquier, de advocaat der Sorbonne, zeide
hun waarheden, zooals ze nog nooit gehoord hadden, en de gansche ver
lichte wereld schonk hem haar bijval. Vooral legde hij den geest der
orde van Jesus bloot en toonde met onwedersprekelijke bewijzen aan, dat
haar leden de wereld door drogredenen zochten te verblinden en dat ze
hun beruchte vier geloften, al naar dat hun belang medebracht, nu eens
zoo, dan weder andere uitl den.
bewees, dat hun gansche systeem
op dubbelzinnigheid berusîïe. En die dubbelzinnigheid was ‚ zeide hij,
voor de rust en de veiligheid der staten zóó gevaarlijk, dat hij, Pasquier,
de vaste overtuiging had, dat deze secte er op aangelegd was onder alle
standen de jammerlijkste tweespalt te bewerken.
»Waar de Jesuiten geduld worden," zoo riep Pasquier uit, »daar
kan geen vorst of regent zich tegen hun machinaties beveiligen, daar
wordt noodwendig de vrede der kerk verstoord.”
Hij bewees hun, dat ze gansehe familiën van haar vermogen be
roofd en uitgezogen hadden; dat ze een meni te jonge lieden door een
schijnbaar godsdienstige opvoeding totaal be orven; dat ze door hun
bedriegelijke leerstellingen in gansch Frankrijk de zaden van muiterij
en ontrouw gestrooid hadden.
Ten slotte sprak hij het parlement met de volgende woorden toe:
»Gij, die er vóór zijt, de Jesuiten te dulden, gij zult u te laat

over uwe lichtgeloo ' heid berouwen, en het nageslacht moet er u
om veroordeelen.
ant het feitelijke bewijs bestaat thans reeds
en zal in toekomende tijden nog veel helderder aan het licht tre
den, — dat ze door list, bedrog, bijgeloof, huichelarij en lage kunst
grepen niet alleen in dit koninkrijk, maar in de gansche wereld ,
e openbare rust verstoren.”
Zoo sprak Etienne Pasquier. En het lijdt dus geen twijfel, dat het
voor de Loyoliten veel beter geweest zou zijn, wanneer ze den strijd
met de Sorbonne nooit begonnen waren.
Verreweg het meeste afbreuk deed echter den Jesuiten een andere
strijd, die onder den naam van den strijd met de Jansenisten
bijna wereldberoemd geworden is. Daardoor toch maakten ze zich niet
duizenden, maar honderdduizenden tot doodvijanden, — en daar
door moesten alle catholieke geestelijken der wereld tot het inzicht
komen, dat men of jesuitisch denken en leeren moest of er op voorbe
reid wezen, door de Jesuiten als een afvallige van het ware catho
licisme behandeld te worden. Met dezen strjd droeg het zich al
dus toe.
Over de leerstukken van de praedestinatie, gelijk mede over die
van de genade en de vrijheid van den menschelijken wil, zijn van

oudsher, zoolang het christendom bestaat, onder de theologen verschil
lende meeningen geweest. Vooral waren het de beroemde kerkvaders
Pelagius en Augustinus, die in deze drie punten l"nrecht tegen eiken
der overstonden. Wie van beiden gelijk had, valt ier niet te beslissen.
Dit echter kan hier gezegd worden, dat de leer van Augustinus door
verreweg de meeste theologen voor de alleen orthodoxe en rechtzinnige

verklaard was. De Pelagianen daarente en, en zelfs de Semi-Pels
gianen, — die half als Augustinus en

elf als Pelagius dachten, —
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waren door alle synoden van de vijfde en zesde eéuw als ketters veroor
deeld geworden.
Zoo was het Pelagianisme en het Semi-Pelagianisme bijna geheel
verdwenen en geen mensch dacht er meer aan, toen de Jesuiten het
weer oprakelden. De paters Leonard Lesz, Johannes Hummel, Bene
dictus Fonseca, Ludovicus Molina en anderen verkondigden in hun
theologische werken en van hun catheders leerstellingen, die geheel en
al Semi-Pelagiaansch klonken. Vooral was dit het geval in het be
roemde
1588 onder
werkdenvan
titelMolina,
van »Concordia
een portugeeschen
divinae gratiae
Jesuiet,
et liberi
dat arbitrii”
in het (1)
verscheen.
‘
De Dominicanen, als ijverige aanhangers der Augustijnsche ortho
doxie, bleven natuurlijk niet in gebreke, de in dat werk geleerde half
Pelagiaansche ketterj meedoogenloos aan de kaak te stellen. Aanstonds
ontstond daaruit een hevige strjd en er verscheen een tallooze menigte
partijschriften vóór en tegen. Want de gansche Soeieteit van Jesus
schaarde zich als één man aan de zijde van Molina, terwijl aan de zijde
der Dominicanen zich stelden vooreerst verscheidene universiteiten, vooral

die van Leuven en Douai, en voorts een menigte bisschoppen en aarts
bisschoppen, om van de lagere geestelijken te zwijgen. Zelfs de Inqui
sitie mengde zich in den strjd en was er bijna toe gekomen, het boek
van Molina, met den schrjver er bij, te laten verbranden.
Toen gelukte het den generaal der Jesuiten Aquaviva nog juist bij
tijds, om paus Clemens VIII over te halen, de zaak voor zijn rechtbank
te trekken. Derhalve werd al aanstonds aan de Dominicaners verboden
op eigen gezag met den strijd voort te gaan, op grond dat in zulke
gewichtige zaken de Heilige Stoel alleen de eindbeslissing had. De
paus vorderde beide partijen op, de noodige bewijsstukken, vooral de
voor of tegen getuigende uitspraken der universiteiten en bisschoppen,
naar Rome op te zenden. En zoodra dat geschied was, stelde hij een
speciale commissie aan, die zich noemde: »Congregatio de auxiliis divinae
gratiae" (2) en den 2n Januari 1598 hare eerste zitting hield.
Nu ging het evenals bij de wereldlijke gerechten. Beide partijen
stelden advocaten, de Dominicaners hun geleerde ordebroeders Alvarez
en Lemoz, de Jesuiten de paters Bellarminius, Arrubal en Valentia.
Ook lieten natuurlijk noch Dominicaners noch Jesuiten een enkele ge
legenheid voorbijgaan, om de heeren rechters te bewerken. Zelfs de
invloed van uitheemsche vorsten werd te hulp geroepen, zooals b. v.
die van de bigot-jesuitische keizerin Maria Augusta, gemalin van keizer
Rudolph II, en die van haar even jesuitisch-gezinden zoon, den aarts
hertog Albert.
‘
och het schijnt, dat de commissie, juist ten gevolge van al die
intrigues, niet tot een spoedig resultaat kon komen. Ofschoon ze van
het jaar 1598 tot 1605 niet minder dan zeven en zestig groote zittin
en hield; ofschoon haar voorzitter, de kardinaal Madruzius, op aan

ringen van paus Clemens VIII, onvermoeid er op uit was, het proces
tot een eind te brengen, — moest toch genoemde paus dezer wereld

(1) »De overeenstemming van de goddelijke genade en den vrijen wil."
(2) »Commissie van on erzoek over de krachten ter medewerking met de godde
lijke genade."
‘
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vaarwel zeggen, zonder dat l\lolina, — zooals hij misschien in stilte
wenschte! — veroordeeld was geworden.
Ook zijn opvolger, Paulus V, ofschoon hij bijna 16 jaar lang
(van 1605 tot 1621) den pauselijken stoel bekleedde en de talrijke zit
tingen der commissie meestal zelf praesidieerde, beleefde het eind van
den strijd niet. En diens opvolger Gregorius XV zag het eind zelfs
ook niet.
Met der tijd zagen dus het collegie van kardinalen en de paus in,
dat het veel verstandi er zou zijn, de gansche zaak, die toch geen ’t
minste practische nut ad, dood te zwijgen. Want door een beslissing
zou men toch altijd een van beide partijen, hetzij de Jesuiten met hun
aanhang, hetzij de Dominicaners met hun partij, voor het hoofd stooten.
Men liet dus eenvoudig de zaak hangende blijven, in de hoop dat ze
eindelijk in het vergeetboek zou komen. En zonder twijfel ware dit
ook gebeurd, ja, reeds was het, in de ruim veertig jaren sedert de eer
ste zitting der commissie, eigenlijk zoo ver al gekomen, — toen er in
het jaar 1640 een boek uitkwam, dat niet alleen den strijd weer deed
herleven, maar hem tot een hoogte opvoerde, als waarvan men vroeger
geen vermoeden gehad had.
Dat boek heette: »Augustinus seu doctrina de humanae naturae sani
tate, aegritudine et medicina, adversus Pelagianos et Massilienses” (1).

De schrijver er van was Cornelius Jansen, de reeds in 1638 gestorven
bisschop van Yperen (2) in de Nederlanden. Het was een ontzettend
geleerd werk. Jansen had er over de dertig jaren aan gewerkt, en daar
toe de dertien deelen in folio van Augustinus benevens de schriften van
Bajus en andere kerkvaders geëxcerpeerd. Het werd door de vrienden
van Jansen eerst in 1640 te Leuven gedrukt en het volgende jaar te
Parijs herdrukt. Maar juist omdat het zoo geweldig geleerd en tot een
onhandelbaar dikken foliant aangegroeid was, zouden al zeer weinig men
schen het gelezen hebben, als men maar verstandig genoeg geweest
ware, er over te zwijgen.
’
Ja zeker, het boek zou den weg van alle vleesch gegaan zijn, even
als zoovele folianten voor en na dezen, en de leeken , ja zelfs de meeste

geestelijken, zouden er nooit iets van gewaar zijn geworden , — als de
zonen van Loyola wat minder heet bloed gehad hadden. Maar zoodra
ze bespeurd hadden, dat het boek van Jansen meedoogenloos op de Mo
linisten lostrok , begonnen ze letterlijk vuur en vlam te spuwen. Hun
eneraal ‚ Vitelleschi rustte niet, eer hij paus Urbanus VIII zoo ver ge
%racht had , dat het werk van Jansen door een afzonderlijke bul, die in

het jaar 1643 uitgevaardigd werd, vervloekt was. Naar haar eerste
woorden, gelijk de gewoonte is bij pauselijke bullen, heette ze de bul
»In eminenti.”
__
De paus had dat gedaan, zonder het werk gelezen te hebben, Hij
vertrouwde de verzekeringen der Jesuiten, en hij vond zich gevlerd, als

(1) »Augustinus, of Leer van de gezondheid, krankheid en genezing der men
schelijke natuur, tegen do Pelagianers en .\larserllers.__
(2) Jansen werd in het jaar 1585 op een dorp bij Leerdam eboren_ , studeerde te
Utrecht, Leuven en Parijs in de theologie en doctoreerde In 16 7. Hij werd daarop
professor in de theologie en in 1636 bisschop van Yperen.
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opperste scheidsrechter in geloofszaken met zijn gezag op te treden. Maar
de vrienden van den overleden Jansen vroegen in openbare vlugschriften
met rechtmatige verbazing, wat er dan toch voor kettersch in het boek
was. Daarin vonden een aantal geleerde theologen aanleiding het boek
nauwkeurig te onderzoeken.‚
En zoo kwamen er tegenstanders en voorstanders van Jansen.
Onder de laatsten, die voortaan J anseniste n genaamd werden ,
behoorden mannen als Anton Arnauld , Blaise Pascal, Pierre Nicole

en Nicolas Perrault, wier namen in de wetenschappelijke wereld als
sterren van de eerste grootte blonken. Bovendien voegden zich een

menigte bisschoppen ‚ doctoren aan de universiteiten en andere hoogge
plaatste geestelijken bij de partij van Jansen , — die eigenlijk zuiver

Augustijnsch was, — kortom er ontstond eene geheele geordende partij.
In Port Royal des Champs , naast het beroemde nonnenkloos
ter der Cistertiensers , welks bewoonsters insgelijks Jansenistisch-gezind
waren, ‚onder de bescherming van den abt van St. Cyran, Jean de Ver

gier de Hauranne , stichtten de Jansenisten een afzonderlijke inrichting
van onderwijs, waar , tegenover het onzedelijke Jesuitisme , een stren
gere zedeleer en grondiger geleerdheid onderwezen werden. Zoodat eigen
lijk juist door de bul »In eminenti" en door den onbehoorlijken tegen
stand der Jesuiten tegen het werk van Jansen , het Jansenisme in het

leven geroepen is. Zoowel in de Nederlanden als in Frankrijk won het
Jansenisme met ieder jaar meer veld. Ook kon men niet ontkennen ,

dat het een veel hoogeren trap van zedelijke en echt christelijke ontwik
keling vertegenwoordigde, dan het jesuitische Molinisme.

Doch dit was

slechts een reden te meer voor de Jesuiten, om zichtebeijveren, dat ge

brek aan innerlijke kracht door het verwerven van uitwendige macht te
vergoeden en hunne tegenpartij met geweld te onderdrukken.
Die poging gelukte in den loop der tijden maar al te goed.
Tusschen de beide partijen ontbrandde een strijd , die in Frankrijk
tot hetd jaar 1728 voortduurde, en in de Nederlanden tot in den jong
sten tij .
Dien geheelen strjd in al zijn bijzonderheden te schilderen kan na
tuurlijk niet in mijne bedoeling liggen; in dat geval toch zou ik een
werk moeten schrijven, dat in lijvigheid den »Augustinus” overtrof. Een
korte schets echter zal ik er noodzakelijk van moeten geven, al ware
het alleen maar, omdat de zonen van Loyola daarbij met wapenen stre
den , waaraan men alle namen geven kan behalve die van eerlijk, rid
derlijk en manhaftig.
Ze begonnen met uit den Augustinus vijf stellingen op te visschen,
die, buiten het verband gelezen , eenigszins naar alvin.isme riekten.
Terstond daarop, in het jaar 1653, bewogen
paus Innocentius X, den
opvolger van Urbanus VIII , alle vijf die stellingen te veroordeelen.
Toen ze zoo ver waren, wendden ze zich tot den kardinaal de Mazarin,

opdat deze aan de pauselijke bul, waarbij ze veroordeeld waren, met

kracht en geweld uitvoering zou geven, hetgeen hun niet moeielijk viel;
deze minister van Frankrijk toch was toen ter tijd niet alleen almachtig,
maar ook bovendien een onderdanige slaaf van Rome.

Tegenover dezen maatregel van geweld zwegen de Jansenisten niet. Ze
bewezen integendeel, dat de vijf stellingen in den Augustinus niet die
‘ beteekenis hadden, die de Jesuiten er aan gaven. : e hadden,” be
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woerden ze, »een geheel anderen zin, wanneer men ze in het verband
las, en de paus had iets veroordeeld, zonder er van te voren behoorlijk

kennis van genomen te hebben.”
Dat was niet naar den zin van den roomschen stoel, en Alexander

VII, de opvolger van Innocentius , vaardigde daarom,

op aandrin

gen van de zonen van Loyola, in 1656 een nieuwe bul uit, waarin hij alle

catholieke Christenen, op straffe der eeuwige verdoemenis , gelastte te
gelooven, dat de vijf stellingen terecht veroordeeld waren.
»Onzin ,” antwoordden de woordvoerders der Jansenisten, »de paus kan
niet veroordeelen, wat niet bestaat."

»Dat kan hij wel!” schreeuwden de Jesuiten, »en al beval hij ons
Jesus Christus zelf te verloochenen , zoo zouden wij hem moeten gehoor

zamen; want in zaken des geloofs is hij almachtig en onfeilbaar, en hij
zelf alleen zou voor zijn bevel verantwoordelijk zijn, niet Wij.”
Zoo ontbrandde de strijd hoe langer hoe feller, en het stond te
vreezen, dat hij geheel Frankrijk zou verteren. Dit gevaar bewoog Cle
mens IX, die in 1667 den pauselijken zetel beklom , om in vereeniging
met den toenmaligen beheerscher van Frankrijk aan het land den vrede
te verzekeren. Aan beider vereenigde bemoeiingen gelukte het ook in
derdaad, om in 1668 een vergelijk tusschen de strjdvoerende partijen tot
stand te brengen. De woordvoerders der Jansenisten verklaarden, dat de
beruchte vijf stellingen veroordeelenswaardig en terecht veroordeeld wa
ren , maar dat zij niet van Cornelius Jansen waren en ook niet in dien
zin in den »Augustinus” stonden.
Daarmede moesten de Jesuiten zich tevreden stellen, en de Janse

nisten hadden ten minste een weinig rust.
Maar voor hoe lang?
In het jaar 1671 was de beroemde godgeleerde Paschasius Quesnel ,
lid van de orde der Vaderen van het Oratorium , begonnen met het

Nieuwe Testament stuksgewijze in het fransch te vertalen, en met toe
asselijke opmerkingen voorzien uit te geven. Dit werk was eindelijk in
1687 voltooid (ofschoon een geheel volledige uitgave eerst in 1693 te
Parijs verscheen), en het werd door alle geloovigen in Frankrijk wegens
zijn stichtelijken inhoud met de hoogste ingenomenheid begroet.
Door vele ‚zielzorgers werd het aan hunne biechtelingen met warmte

aanbevolen, en onder die herders bevonden zich mannen als Benignus
Bossuet, aalmoezenier van den dauphin en bisschop van Meaux , als
Louis Anton Noailles, kardinaal-aartsbisschop van Parijs , als Pierre La
Broue, bisschop van Mirepoíx , en vele anderen. Ja zelfs de Sorbonne

vond veel goeds in het boek , en hetzelfde oordeel velde paus Innocen
tius XII ‚ wien het insgelijks was voorgelegd geworden.
In een geheel ander licht echter vertoonde zich dit Nieuwe Testa
ment aan de Jesuiten; zij vonden daarin zooveel wat in strijd was met

hunne leer van de Genade en met hunne zedeleer, dat zij hevig verbit
terd werden. Zij maakten aanspraak op den naam van de eenige ware
leeraars der Christenheid te zijn, moest het hun dan niet als een grove
beleediging voorkomen, wanneer een hunner leeringen ook maar van
verre aangevallen werd ?
Voorzeker! Al de od eleerden , de geheele kerk , al wat leefde ,
moest zich naar hen sc ik en, of er op bedacht zijn, om ten doode

toe door hen vervolgd te worden.
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Eenstemmig alzoo en met een waar moordgeschreeuw vielen ze op
het boek van Quesnel aan , en haalden alle bisschoppen, die het gewoon
lijk met hen hielden , over, om het in opzettelijk daartoe uítgevaardigde
herderlijke brieven openlijk te veroordeelen.
Als grond der veroordeeling gaf men op de jansenistische strekking,
die men bijna in iederen regel van het boek kon ontdekken , en zoo
ontwaakte op nieuw de jansenistische strijd, na nauwe
lijks twee jaar geleden met moeite gesust te zijn.
Ja , hij ontwaakte weder, de oude strijd, en dat wel met dubbele

en driedubbele hevigheid , zoodat heel Frankrjk er in betrokken werd.
Ditmaal echter vergenoegden de Jesuiten zich niet meer met het venijn
van spotredenen en sehotschrif'ten, maar zij voegden er den sterken arm van
het wereldlijk gezag aan toe. Lodewijk XIV toch, de beheerseher van
Frankrijk, was intusschen een zwakke en bijgeloovige grijsaard gewor
den, die zich geheel liet besturen door zijn jesuitischen biechtvader La
Chaise en door zijn gelijkgezinde maitres de Maintenon.
»Weg met de jansenistische ketters!" was nu de strijdleus der zonen
van Loyola, »weg met hen, even goed als met de Hugenoten en Calvi
nisten , die men met behulp van het zwaard in zoo korten tijd wist uit
te roeien! Lang genoeg hebben wij getracht hen beter te onderriehten
en te bekeeren, lang genoeg alle vreedzame middelen aangewend , lang
genoeg al ons geduld uitgeput. Nu is de kruik tot overloopens toe vol,
en er blijft ons niets meer over dan hen te vuur en te zwaard te be
keeren, zullen ooit rust en orde in den staat wederkeeren !”

Zoo schreeuwden de Jesuiten, en wat er nu volgde kan men zich
zoo eenigszins voorstellen, wanneer men bedenkt, dat zij, gelijk wij
reeds zei en, den koning geheel in hun macht hadden, en dat die koning
in onbeperkte koninklijke macht zijn gelijke niet had op aarde.
Met de grootste willekeur ging men te werk tegen ieder , die het ’
Jansenisme aankleefde, of die door de orde van Jesus om de eene of

andere persoonlijke reden als verdacht van Jansenisme werd voorgesteld.
Weldra was in heel Frankrijk, de verklaarde aanhangers der Jesuiten
uitgenomen, niemand meer zeker van zijn vrijheid, van zijn eer, van
zijn bezittingen, van zijn leven zelfs.
Quesnel zelf vluchtte met een groot deel zijner meer vermogende
aanhangers naar de Nederlanden en ontkwam zoo aan de wraakzucht
zijner vijanden. (1) De orde van Jesus koelde echter hare woede aan
Port Royal; zij bracht het zoo ver, dat dit heerlijke klooster, als kweek
plaats en bakermat van het Jansenisme, door de parijsche politie op be
vel der regeering niet slechts gesloten, maar in 1709 met al zijn nevengebouwen afgebroken en met den ond gelijk gemaakt werd! De
gevangenissen van Frankrijk, vooral de astille, werden op schrikbarende
wijze gevuld met personen, die van Jansenisme verdacht waren; en wie

eenmaal zat, kon er vast op aan, dat
niet dan als lijk weer buiten
die onzalige muren komen zou. Geheel Frankrjk zuchtte onder die daden
van‘ ruw geweld en gruwzame dwingelandij.
Men wist zeer goed, van wien die gewelddadigheden uitgingen;
van daar dat de dag, waarop de goddelooze biechtvader La Chaise stierf,
algemeen als een vreugdedag werd begroet. l\Iaar de vreugde veranderde
(1) Hij stierf als balling te Amsterdam op 76jarigen leeftijd , in het jaar 1710.
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spoedig in nog grooteren rouw, toen de goddelooze La Cl1aise werd op
gevolgd door den nog veel goddeloozer Le 'l‘ellier, die den ouden be
rouwhebbenden zondaar, Lodewijk XIV geheeten,

nog veel meer in

zijn macht kreeg dan zijn voorgangers.
De vervolging der Jansenisten en van allen, die de Jesuiten gaarne
uit den weg wilden ruimen, duurde dus niet alleen voort, maar werd

nog erger.

Wederom vluchtte een groot aantal fransche burgers naar

de naburige Nederlanden, waar men veilig was.
Om nu aan die vervol ing een schijn van recht te geven, verzocht
Le Tellier paus Clemens

I, om, naar het model der Congregatio

de auxiliis, een gerechtshof op te richten tot het onderzoeken der
Quesnelsche ketterijen, welk verzoek terstond werd toegestaan. Ja, nog
erger,
benoemde tot rechters in die rechtbank enkel aanhangers der
Jesuitenorde, en tot president kardinaal Fabroni , een groot vriend van

het gezelschap. Maar, wat op alles de kroon zette ,‘ onder al die rechters
was er maar één, die fransch verstond. En toch moesten zij een in het

fransch geschreven werk lezen, beoordeelen en veroordeelenl
Een ontzaggelijke comedie voorwaar, zooals er wel nooit een tweede
werd ten tooneele gevoerd. Maar wat kwam er dat op aan, wanneer
de geloovige wereld zich maar liet beetnemen?
.

De congregatie hield dus hare zittingen, en haar medehd dat fransch
verstond, Aubenton, bracht het reeds in betrekkelijk korten tijd zoo ver,

dat honderd en één stellingen van het Testament van Quesnel werden
veroordeeld als gevaarlijk, geschikt tot het geven van ergernis en
kettersch. Wel is waar bevonden zich daaronder ook eenige spreuken
uit den bijbel zelven, alsmede onderscheidene leerstelllngen van den hei

ligen Augustinus en van andere rechtzinnige kerkvaders. Maar zij bevonden er zich onder, zonder dat de geleerde leden der congregatie er
‘

dden, want geen van allen had van de

studie der kerkvaders en van den bijbel bijzonder veel werk gemaakt.
Maar wat was ook daaraan gelegen?
_

Genoe , de Jesuiet Jouvenci stelde een bul op, waarm de bewuste
101 stellingen plechtig veroordeeld worden, en de paus maakte het von
nis, dat naar het eerste woord »de b‘ul Unlgenltus” heet, den 8er1
October 1713 aan de gansche christenheid bekend. __
Nu hadden de zonen van Loyola toch een scln_]rbaar wettig steun
punt voor hun Jansenistenvervolging. _Ook stond Lodewijk
hun
met zijn koninklijke macht getrouw ter z1de, en Zoo mochten z_ij hopen
spoedig van het Jansenisme en van al hun vijanden In Frankrijk om,
slagen
zullenwerd
worden.
__ XIY twee
Diete hoop
ook inderdaad vervuld, OfsGhOOĲ Lodewijk
'7

wijk XV toch, geheel beheerscht door kardinaal Fleury, trad in al de
voetstappen van zijn overgrootvader en vaardigde ten slotte m 1728 een

zoogenaamd lit de justice uit, dat tengevolge had, dat de laatste
Jansenisten naar Utrecht de vlucht namen.
.
' ‚
Op die wijze kwam er een einde aan den grooten jansemstlschen
strijd. De zonen van Loyola konden zich beroemen, ook hierin de zege
te hebben behaald. Maar zedelĳ'k dolven ze het onderspit; want
de wereld leerde uit dien strijd de Jesuiten eerst recht kennen, en die
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kennis deed hun meer kwaad, dan wanneer ze zich met den »Augus
tinus” van Jansen in het geheel niet hadden ingelaten.
Ook bleef het Jansenisme in de Nederlanden in zijn volle kracht
bestaan, en nu nog heeft het aldaar zeven en twintig gemeenten. Maar
zijne aanhangers noemen zich niet zoozeer »Jansenisten” als wel »leer
lingen van den heiligen Augustinus.” Want het is vooral de leer van
dezen kerkvader, die ze ten strengste handhaven, en daarom zijn ze ook
altijd heftige bestrijders gebleven van het Jesuitisme.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Het ergerlijke in de constitutie, de leer en de opvoedings
wijze der Jesuiten.

Reeds in het eerste boek van dit werk heb ik verhaald, op welke
wijze, volgens welke beginselen en naar welke regels de orde van Jesus
werd ingericht. Van dat alles kwam behalve de leden zelven, niemand,
de paus alleen uitgezonderd, iets te weten. Nog veel minder werd iemand
bekend met de toevoegselen, waarmede de statuten en regelen der orde
door de latere generaals werden uit ebreid.
De zonen van Loyola hielden zich, wat dat betreft, gaarne in een

zeker geheimzinnig donker. En geen wonder, want ze wisten zeer goed,
hoe bijgeloovige menschen in het geheimzinnige altijd iets bovennatuurlijks
zoeken. Ook wisten ze, dat der gansche menschheid de schrik om het
hart zou geslagen zijn, wanneer ze den geheelen inhoud hunner wetten,
regels en grondstellingen had vernomen.
Het laatste werd door ontwikkelde menschen zeer spoedig vermoed.

Uit een brief van bisschop Palafox aan paus Innocentius X van het jaar
1649 zien wij, dat hij de Jesuiten wegens hunne »lichtschuwheid” wel
in de aten had.
»Ëe besluiten, schrijft hij, »der algemeene kerkvergaderingen , en’
van de pausen, de kardinalen, de bisschoppen en de geheele geestelijk
’’

heid, zijn aan de geheele wereld bekend, want nooit eeft de kerk het
licht gevreesd, en duisternis is haar een gruwel. Insgelijks vindt men
overal in iedere eenigszins goede bibliotheek geschriften over de vrjhe
den, regels , verordeningen en statuten van alle geestelijke orden, en een

aankomeling bij de Franeiscaners bijv. kan alles zien en leeren, wat
hem te weten noodig is, om later generaal derseraphische orde te worden.
De Jesuiten alleen schuilen in het donker; geen leek vermag daarin door te
dringen, en aan velen der leden zelfs is het niet vergund dien sluier op
te lichten. Men vindt namelijk onder hen een groot aantal van dezul‘
ken, die wel de drie eerste, maar niet de vierde gelofte hebben afge
legd, en daarom dan ook niet recht op de hoogte zijn gebracht van de
wezenlijke grondstellingen, ordonnantiën en vrijheden der orde. Dit ge
heim, gelijk aan Uwe Heiligheid bekend moet zijn, wordt slechts aan

een zeer klein getal overgeleverd, en veel is er, en daaronder het aller
gewichtigste, wat slechts aan de oversten en aan den generaal bekend
is. Ook richt zich hun regeeringsvorm niet naar de regelen der catho
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lieke kerk; het bewind wordt bij hen gevoerd naar zekere geheime leer
stellingen, die slechts aan de aauvoerders bekend zijn. Ook jaagt men
op geheime aanklachten vele ondergeschikten weg, zonder dat ze met
de reden hunner verwijdering worden bekend gemaakt, zonder dat er
naar het vergrijp zelf een onderzoek ingesteld wordt. Kortom, de orde
van Jesus is een geheel eigenaardige instelling, die noch met de ker
kelijke verordening, noch met de natuurlijke wetten van het gezond ver
stand, in overeenstemming is. Men heeft dus wel recht achter al die
geheimzinnigheid iets te zoeken, dat in lijnrechten strijd is met het
woord van Christus: »Ik ben het licht der wereld!"
Zoo schreef Palafox. Zoo dachten vele anderen, wien het aan een

helderen blik niet ontbrak. Maar in weerwil van dien argwaan , waar
mede men de orde van Jesus aanzag, bleef men toch in het onzekere
omtrent hare regels en omtrent haar inwendig bestuur. Langen tijd twij
felde men zelfs, of er wel zulke regels bestonden, d. i. of er gedrukte
of ten minste geschreven voorschriften waren.
Van lieverlede echter begon er het een en ander uittelekken. Men
vernam bijv. dat in het jaar 1584, in een tijd dus toen de orde reeds
in alle rjken der wereld verspreid was en een aanzienlijke macht erlangd
had , bare regels voor de eerste maal waren gedrukt geworden. Doch
alleen ten gebruike harer leden, en onder streng bevel aan deze, om
het boek aan geen oningewijde in handen te geven.
Met dien voorzorgsmaatregel trouwens, —- zoo ﬂuisterde men el
kander in ’t oor — was de orde nog niet tevreden. Er zou_een bepaling
bestaan , dat de stellingen en voorschriften van bijzonder gewicht, die op
de oversten betrekking hadden, alleen geschreven mochten worden,
en dat daarvan niet meer exemplaren mochten bestaan dan ten hoogste
noodig waren. Op die wijze bleven ze verborgen voor de leeken en voor
de groote massa der leden , de novitii, coadjutoren en scholastieken;

niet alles toch was geschikt voor de ooren van iedereen.
Zoo ﬂuisterde men, zeg ik. Maar dat ﬂuisteren behelsde de waarheid,

en de geheimste geheimen van het gezelschap zijn daarom nooit ten
volle aan het licht gekomen.
Maar er was veel, zeer veel zelfs, waarmede men het na verloop van
tijd niet meer noodig vond, zoo buitengewoon geheimzinnig te zijn. In‚
het jaar 1635 drukte men daarom een nieuwe uitgave van de regels der
orde onder den titel: Ratio et institutio Societatis Jesu (»Het
wezen en de inrichting van het gezelschap van Jesus”). Daarin nam men
een menigte zaken op, die men vijftig jaar vroeger nog »ongesehikt"
had geacht »om gedrukt te worden”, zooals pauselijke breves, decreten
van de generaals der orde en van de algemeene vergaderingen of con
gregatiën der professen, regels voor de collegiën, voorschriften voor de

scholen, en dergelijke.
Nog vollediger was een derde uitgave, die in 1702 in twee groote
quarto-deelen in het licht verscheen onder dezen titel: Corpus insti
tutorum Societatis Jesu in duo \"olumina distinctum; accedit
Catalogus provinciarum, domoruin, collegiorum, etc. ejusdem Societatis.

4o. (» Verzameling van de instellingen der orde van Jesus in twee deelen,
waaraan is toegevoegd een lijst van de provinciën , huizen , collegiën ‚
enz. der orde”).

Eindelijk verscheen er in 1757 in de drukkerij van het Jesuiten
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collegie te Praag nog een vierde uitgave, insgelijks in twee quarto-deelen.
Dit was of is de volledigste van allen , want daaraan werden toegevoegd
de nieuwste besluiten en bevelen der al emeene eongregatiën, als ook
brieven van de generaals der orde van gnatius Loyola af tot Ignatius
Visconti toe. In al het andere is ze slechts een herdruk van de derde
uitgaat‘, gelijk ze dan ook nog denzelfden titel draagt. Men verneemt dan
ook uit haar niet veel meer omtrent de orde, dan uit die van het jaar 1702.
Dit alles te zamen toont duidelijk genoeg aan, dat er omtrent de
Jesuitenorde niet al te veel gedrukte geschriften bestaan. Maar ook dat
weinige zou meer dan voldoende geweest zijn, om aan de wereld een
juiste voorstelling van dat genootschap te geven, indien men er maar
kennis van had gehad.
De gelegenheid tot kennismaking echter werd niet gegeven, om de
eenvoudige reden, dat de zonen van Loyola nooit of nimmer een exem
plaar hunner statuten aan een leek afstonden, zelfs niet aan een orde
broeder van logeren rang. Vóór het jaar 1761 ten minste hoorde men
er nooit van , dat iemand buiten de zwarte vaders zelven een e orp us
institutorum Societatis Jesu zou in handen gehad hebben. Wat
men van de instellingen der Jesuiten wist, was uit mondelinge mededee
lingen geput, of het waren bloote vermoedens.
Des te grooter was de verbazing van iedereen, toen eindelijk in het

proces La Valette (zie het vierde boek, bl. 78) zulk een exemplaar,
van de uitgave van Praag van 1757, aan het parlement van Parijs, dat
zulks eischte, werd voorgelegd. Nog hooger steeg die verbazing, toen
men den inhoud van ‘het Corpus institutorum vernam.

\’Vaarlijk, die uitlevering van een exemplaar hunner statuten was
de onvoorzichtigste daad, waaraan de zonen van Loyola in den persoon
van den pater-procureur de Montigny zich ooit hebben schuldig gemaakt.
Ze zouden er heel wat voor over gehad hebben, om de ongehoorzaam

heid van den pater-procureur ongedaan te maken; maar het parlement
had nu eenmaal het boek in handen, en was door niets te bewegen
om het weer af te geven.
Integendeel,op grond van den inhoud van dat boek verklaarde het
alle bullen, breves en brieven der pausen , die op de Jesuitenorde
betrekking hadden , de statuten zelven der orde en de verklaringen
daarvan, eindelijk de decreten der generaals en der algemeene vergade
ringen, en in het algemeen alle beschikkingen der oversten voorgrove
misbruiken, en dat wel om de volgende redenen:
Vooreerst, omdat de statuten van het gezelschap evenzeer in‘ strijd
zijn met het wezen der kerk, der algemeene conciliën, van den Heiligen

Stoel en van alle geestelijke rechtbanken, als met dat van het wereld
lijke gezag van monarchen en souvereinen , en met dat van den staatin
het algemeen.‘ De generaal der Jesuiten toch kan, krachtens de hem ver
leende privilegiën, den spot drijven met de besluiten der conciliën , de
bullen der pausen, de beschikkingen der hoogere geestelijkheid en de
wetten der wereldlijke gouvernementen. Hij kan doen wat hij wil en
bevelen wat hij wil, want noch geestelijk, noch wereldlijk gezag ver
mag iets tegen een orde, die de bevoegdheid heeft haar eigen statuten

te veranderen, op te heffen en te herroepen, of ook zoo noodig geheel
nieuwe te maken, zonder dat eenige overheid, zelfs de pauselijke stoel
niet , daarover eenig toezicht mag uitoefenen!
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Ten tweede, omdat volgens de statuten der orde één enkel per
zoon , de generaal, een onbeperkte macht uitoefent over het eheele
ezelschap en over al zijn leden in alle deelen der wereld, oo over
dezulken , die door de betrekkingen welke zij bekleeden , onder het
onmiddellijk gezag van den paus staan. Waarbij op te merken valt, dat
die macht zich niet alleen uitstrekt tot het beheer der goederen en tot

het recht om contracten te sluiten en te verbreken , maar zulk een wijde
strekking heeft, dat allen, die tot het gezelschap op eeni erlei wijze
behooren, verplicht zijn aan dat opperhoofd , evenals aan esus Chris
tus, derhalve blindelings, zelfs zonder inwendige aarzeling, gehoorzaamheid
te betoonen, — ja, al zijn bevelen met dezelfde stiptheid, alsof het
leerstellingen van het catholieke geloof waren , na te komen, en tegen

over hem, met verloochening van eigen zin en lust, een willeloos werk
tuig, een levend lijk als het ware, te zijn.

Ten derde, omdat aan de orde van Jesus privilegiën verleend
worden, die lijnrecht strijden met de rechten der regenten en over
heden, met de rechten van aartsbisschoppen, bisschoppen, pastoors en
universiteiten, met de rechten eindelijk der overige geestelijke en wereld
lijke orden, zoodat eigenlijk alle standen in den staat van die voorrech
ten der Jesuiten de grootste nadeelen ondervinden.
'l‘en vierde, omdat, in strijd met het gebruik, de onderscheidene

leden van het gezelschap van Jesus geenerlei rechten maar alleen plich
ten hebben, en dat wel plichten alleen tegenover den generaal, wien
zij onvoorwaardelijke gehoorzaamheid verschuldigd zijn. De generaal
integendeel heeft de bevoegdheid om geheel naar willekeur ieder lid uit
de orde te stooten. De nitgestootene van zijn kant heeft geen recht,
noch om tegen die daad van geweld verzet aan te teekenen, noch om

naar de beweegredenen daarvan te vragen, noch zelfs om aanspraak te
maken op voorziening in zijne behoeften voor zijn verdere levensdagen.
Ten vijfde, omdat ieder lid van het gezelschap van Jesus ook in

geloofszaken onvoorwaardelijke, slaafsche gehoorzaamheid verschuldigd is
aan den generaal, zelfs dan, wanneer het ’den generaal en der alge

meene congregatie behaagde, stellingen te decreteeren, die volkomen
in strijd waren met de algemeene christelijke kerkleer, zoodat geheel
kettersche leeringen geloofsartikelen der Jesuiten konden worden.
Op deze gronden, waarbij nog vele andere van meer ondergeschik
ten aard kwamen, verklaarde het parlement van Parijs de constitutie
der Jesuiten-orde voor een zoodanige, die, wegens haar ergerlijk karak

ter, in geen geördenden staat kon geduld worden. Dit oordeel werd
terstond ter algemeene kennisse gebracht, en nu kan men zich voor
stellen, welk een ontzetting zich van alle rechtgeaarde menschen meester maakte.
Die ontzetting klom nog hooger, toen er eenige maanden later,

in het begin van 1762, een uittreksel van de in het Corpus insti
tutorum bevatte leerstellingen der Jesuiten in het licht verscheen. (1)
In alle beschaafde en weldenkende kringen der maatschappij sprak men

(1) Dit boek, een lijvige quartijn , is getiteld: »Uittreksel der gevaarlijke en schan
delijke beweringen, door c Jesuiten steeds en onafgebroken in hunne geschriften en
met goedvinden hunner generaals geleerd.“
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nu het vonnis der veroordeeling over dat verschrikkelijke gezelschap van
Jesus uit.
_
O, hoe berouwde het nu den zonen van Loyola, hunne constitutie
‘boeken aan het parlement van Parijs te hebben voorgelegd! Hoe haast
ten ze zich, om alle nog bestaande exemplaren,

die ze maar mees

ter konden worden, te verbranden, ten einde een verdere verspreiding
onmogelijk te maken! Maar hoe spoedig ook ontwaarden ze tot hun
groote droefheid, dat ze met al die maatregelen te laat kwamen!
Niet alleen toch de constitutie-boeken der orde waren het,

die de ontsteltenis der menschheid gaande maakten, maar nog meer bijna
de leerboeken, die door hunne voornaamste godgeleerden waren op
gesteld. Ik bedoel de leerboeken over christelijke zedekunde en over
moraaltheologie, boeken ‘welker leerstellingen door het geheele gezelschap’
van Jesus van oudsher voor de zijne waren verklaard, en waarvoor het
dus ook de verantwoordelijkheid moest op zich nemen. Daarin las men
in waarheid afgrijselijke dingen, — dingen waarvan iemand de haren
te berge zouden rjzen!
Reeds de eerste blik was voldoende, om iedereen te overtuigen, dat
hier van geen »christelijke zedekunde” meer sprake was, maar

van een meer dan heidensche nuttigheidsleer, die, naar
gelang van tijden en omstandigheden, het begaan der ergste zonden
veroorloofde !
Wel waren, het valt niet te loochenen, die boeken reeds vóór hon
derd en meer jaren geschreven, en men was dus reeds lang in de ge
legenheid geweest, om zich over hun inhoud te verbazen; maar de
zonen van Loyola stonden toen nog in te groot aanzien, dan dat men
het had durven wagen hun den stralenkrans van heiligheid van het hoofd
te rukken.
Wel hadden reeds vroeger enkele geleerden op de nadeelige gevol
gen hunner zedeleer opmerkzaam gemaakt, zooals bijv. Anton Arnauld
in zijn »Morale pratique des Jésuites” van het jaar 1643, Blaise Pascal
in zijn »Lettres provinciales” van het jaar 1656, Nicolas Perrault in
zijn »Morale des Jésuites extraite de leurs livres” van het jaar 1669;
maar die aanvallen hadden slechts geringe uitkomsten opgeleverd. De
zonen van Loyola wisten er voor te zorgen, dat dergelijke geschrif
ten door de regeeringen verboden en door beulshanden verbrand wer
den. Ze wisten er voor te zorgen, dat de groote hoop vastelijk ge
loofde, dat de geschriften van een Arnauld, van een Pascal, of hoe die
bestrijders der Jesuiten verder heeten mochten, niets dan schandelijke
leugens behelsden.
Nu echter, nu het onderzoek van het Corpus institutorum bewezen
had, hoe gevaarlijk de orde van Jesus was voor de eheele mensche
lijke maatschappij, nu viel men met een onbegrijpelij en ijver op den
inhoud der overige jesuitische geschriften aan , en men vond , wat men
vree er voor ten eenenmale onmogelijk had gehouden, een zedeleer,
die outer onzedelijkheid predikte.
Juist daarom ook liet het parlement van Parijs een menigte boeken
der Jesuiten, die het meest opspraak maakten, ambtshalve onderzoeken,
en het gevolg was, dat men eenstemmig het besluit nam om de zede
kundige geschriften van een aantal Jesuiten wegens hun allerverderfe
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lijksten, onchristelijken en afschuwelijken inhoud in het parlementsge
bouw onder aan de groote trap door den beul te laten verscheuren en
verbranden.
De schrijvers dier aldus veroordeelde boeken heetten: Emanuel
Sa , Martinus Antonius Delrio, RobertPerson, S. Bridgavater, Robert
Bellarminius, Lodewijk Molina, Alphonsns Salmeron, Gregorius de Va
lentia , Clarus Bonarscius, Johannes Azor, Jacobus Keller, Gabriel
Vasquez, Johannes Lorin, Leonard Lesz, Fran ois Tolet, Adam Tan

ner, Martinus Becan, Edmond Pirot, Anton de
Jacobus Gretser en Herrmannus Busenbaum.
Om nu den lezer eenig begrip te
Loyola in hunne geschriften en op hunne
kleine bloemlezing laten volgen uit hunne
ter niet bepalen tot de zooëven genoemde

scobar, Jacques Tirin,

geven van wat de zonen van
collegiën leerden, wil ik eene
leer. Ik zal mij daarbij ech
matadors hunner orde, maar

ook andere, en vooral nieuwere, schrijvers aanhalen.

Daarin toch ligt

het’ bewijs, dat de genoemde grondstellingen niet op zich zelven staan
en niet aan enkele leden toebehoorden, maar dat zij het eigendom zijn
der geheele orde, en dat zij in den loop der tijden niet zijn veranderd.
Zien wij eerst, hoe de zonen van Loyola over de zonde van ontucht
en echtbreuk dachten.
Pater Franciscus Xaverius Fegeli zegt daaromtrent in zijne »Prac
tische vragen over de werkzaamheden van een biechtvader", uitgegeven
te Augsburg in 1750, bladz. 284.
»Wie een jong meisje met haar eigen toestemming verleidt, begaat
geen zonde, omdat zij meesteres is over haar eigen persoon, en hare
gunst schenken kan aan wien zij wil."
Volkomen hetzelfde beweert pater Escobar in zijn »Moraaltheologie”,
die hij in 1655 te Lyon drukken liet.
Ook pater Moullet drukt zich op gelijke wijze uit in zijn »Ver
korte moraal”, en voegt er aan toe:
»Hij echter, die door geweld, bedreiging of list een meisje ont
eerd heeft, zonder haar trouwbelofte te doen, is gehouden het meisje
en hare bloedverwanten schadeloos te stellen voor al de nadeelen, die
daaruit zouden kunnen voortvloeien, hetzij door haar een uitzet te ge
ven , opdat een ander haar trouwe, hetzij door zelf haar tot vrouw te
nemen, wanneer hij haar op geen andere wijze schadeloos stellen kan.
Maar wanneer zijn vergrijp volkomen geheim gebleven is, dan is hij naar de uitspraak van het geweten
tot}g)een schadeloosstelling verplicht.”
iezelfde pater Moullet leert verder:
»Wanneer iemand ongeoorloofden omgang met een vrouw heeft,
niet omdat zij gehuwd, maar omdat zij schoon is, zoo
is dat, in weerwil dat de vrouw gehuwd is, geen echtbreuk, maar
eenvoudige onkuischheid."
Over ontucht in het algemeen laat pater Etienne Bauny in zijn
werk: »De la somme des Péchés”, uitgegeven te Parijs in 1653, op
pag. 7? zich aldus uit:
»Het is allen geoorloofd slechte huizen te bezoeken, ten einde daar
zondige vrouwen te bekeeren, al is het ook waarschijnlijk, dat men
daar zondigen zal, omdat men zich door den aanblik en de liefkozin
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gen dier vrouwen maar al te licht verleiden laat. Dit is echter geen
stuprum, maar enkel fornicatio. Want een stuprum begaat men, wan
neer de handeling plaats heeft met een maagd, tegen haren zin en
met geweld. De fornicatio daarentegen berust op wederzijdsche toe
stemming , en der vrouw, met wie men te doen heeft, geschiedt hier
door geene beleediging."
Ook het begunstigen van ontucht is naar het oordeel der Jesuiten
iets zeer geoorloofds. Pater Castro Paolo drukt zich in zijn boek: De
Virtutibus et Vitiis (»Over de deugden en ondeugden”) van het jaar 1631,
op pagìl 18 op deze wijze uit:
» anneer een bediende , om zijn levensonderhoud te verdienen, zich
gedwongen ziet een losbandigen meester te dienen, dan mag hij in dien
_ dienst e zwaarste misdaden helpen volbrengen. Hij mag bijzitten voor

hem zoeken en hem die aanbrengen, ook hem naar slechte huizen ge
leiden; wanneer zijn heer in een venster wil klimmen, om in de slaap

kamer van een vrouw te komen, dan mag hij hem den voet ondersteu
nen of hem een ladder brengen, omdat die handelingen op zich zelf
noch goed noch kwaad zijn.”
Een geheel eigenaardige uitlegging geeft pater Corneille de la Pierre
in zijn »Commentaar op den profeet Daniël” (Parijs, 1622) van het be
kende voorval met de kuische Susanna, door'aan deze de volgende re
deneering in den mond te leggen:
»Geef ik aan de onkuische begeerten van die grijsaards toe, dan ben
ik mijne eer kwijt; maar bied ik wederstand, dan staat mijn leven op
het spel. Ik zal dus mijne toestemming tot de smadelijke daad niet geven,
maar ik zal haar geduldig ondergaan en niets zeggen, opdat ik eer en
leven beiden behoude.”
Hierop laat de schrjver deze beschouwing volgen:
»Aldus Susanna; jonge vrouwen zonder ondervinding echter denken,
dat men , om kuisch te blijven, om hulp moet roepen en met alle macht
aan den verleider wederstand bieden. Zij weten dus niet , dat men al
leen zondigt door toestemming en medewerking, en dat
er geen zonde aanwezig is, wanneer men slechts met het
hart daaraan een deel neemt.”
In dit opzicht lS Corneille de la Pierre het geheel eens met Jacques
Tirin , die in zijn »Commentarius ad Biblia” (1668) (»Verklaring van
den Bijbel”) op pag. 787 zich aldus uitlaat:
»De kuische Susanna heeft haar lichaam moeten prijs geven aan de
oude mannen, maar zonder geestelijk daarin toe te stemmen of licha
melijk behulpzaam te zijn. Niets verplichtte haar, om, ten einde hare
kuischheid te bewaren , hare schande door schreeuwen openbaar te ma
ken, daar een goede naam en het leven zijn te verkiezen boven rein
heid van het lichaam.”
In de tot dusverre aangehaalde stellingen hunner onzedelijke zede
leer waren de jesuitische schrijvers het altoos volkomen met elkander
eens. In een ander punt echter, ten opzichte namelijk van de prostitu
tie voor geld, schijnen er verschillende evoelens onder hen te bestaan.
Zoo schrijft pater J. Gordon , een ‘chot, in zijn »Algemeene Mo
raaltheologie, deel II, boek V:
»Een lichtekooi mag zich laten betalen, maar zij mag geen te hoo
gen prijs stellen. Hetzelfde is het geval met ieder jong meisje, dat haar
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handwerk in het geheim drijft. Een gehuwde vrouw echter heeft dat
recht, om betaling te vorderen niet, omdat de winst door prostitutie te

verkrijgen niet van te voren in het huwelijkscontract bepaald is.”
De beroemde Escobar daarentegen zegt:
»Wat een gehuwde vrouw met echtbreuk verdient, mag zij alsrecht-_
matig verworven goed beschouwen; doch zij moet haar man in dewinst
laten deelen.”
Nog verder gaat pater Tamburini, uit wiens »Confession aisée"
(»Lichte Biecht”) ik mij de vrijheid veroorloof de volgende plaats (Boek
VIII. Hoofdst. V) aan te halen:
>>Voor hoeveel mag een vrouw het genot harer bekoorlijkheden ver
koopen? — Antwoord: Om daarover een juist oordeel te vellen moet
men den adel, de schoonheid en het fatsoen in aanmerking nemen. Een
fatsoenlijke vrouw toch is meer waard dan die, welke voor den eerste
den beste hare deur openzet. Onderscheiden wij dus: óf er is sprake
van een lichtekooi, óf van een fatsoenlijke vrouw. Een lichtekooi kan
billijkerwijze van den een niet meer vorderen, dan zij van den ander
gekregen heeft. Zij moet een vasten prijs stellen; er bestaat tusschen
haar en haren bezoeker een contract. Hij, de bezoeker, geeft het geld
en zij haar lichaam, evenals in de herberg de waard den wijn schenkt
en de gast de rekening betaalt. Maar een fatsoenlijke en deftige vrouw
kan vragen , wat zij maar wil , omdat , waar het zaken betreft die geen
vasten overal geldigen prijs hebben,’ de persoon die verkoopt, meeste
res is van hare waar. Zij heeft dus hetzelfde recht als een reine maagd,
om namelijk hars eer te verkoopen voor den prijs, waarop zij zelve hem
schat . en niemand mag haar deswege van woeker beschuldigen.”
Doch genoeg van de leerstellingen der Jesuiten over het misdrijf
van ontucht. Hooren wij nu , wat die vrome paters dachten over d e
zonde van diefstal.
»Is het” , zoo vraagt pater Pierre Aragon in zijn »Abrégé de la

Somme théologique de Saint Thomas d’Aquin", p. 365, »is het iemand
geoorloofd, van wege het gebrek , waarin hij zich bevindt, te stelen?
— Antwoord: Ja, dat is geoorloofd, zoowel heimelijk als in ’t openbaar,
maar alleen dan , wanneer men geen ander middel heeft, om in zijn

behoeften te voorzien. Ook is dat niet als geweld of roof te achten ,
omdat volgens het natuurrecht alles gemeenschappelijk eigendom , en
ieder verplicht is voor zijn leven te zorgen."
Volkomen hetzelfde gevoelen was pater Benedictus Stattler toegedaan.
Deze schreef een zeer beroemd werk, getiteld: »Algemeene Catholiek
christelijke zedeleer, of leer der ware gelukzaligheid, volgens de afdoende
uitspraken der goddelijke openbaring en der wijsbegeerte bewerkt voor
de hoogste klassen der lyceën in de Beiersche Pfalz, op last van zijne
keurvorstelijke hoogheid” (Munchen 1790). Daarin leest men op pag .427
van het eerste deel:

»Wanneer de noodlijdende wegens ziekte of gebrek aan werk niet
in staat is, in zijne eigene behoeften te voorzien, dan heeft hij het
recht, om den rijke zijn overvloed door list of geweld
afhandig te maken.”
Ook Anton de Escobar, dien ik reeds meermalen aanhaalde, oordeelt
aldus. Slechts voegt hij er bij (Theol. moral. Tract. V. Exempl. V. nro. 120),
dat de persoon dien men besteelt, dan ook noodzakelijk rijk moet zijn.
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»Daarom," zoo luidt het dan verder, »wanneer gij een
dief ontmoet, die juist op het punt staat, een behoef
tige te bestolen, dan moet gij hem daarvan afhouden,
en hem een ander rijk man aanwijzen, dien hij in plaats
van dien behoeftige zou kunnen berooven.”
Pater Antoine Paul Gabriel daalt nog verder in bijzonderheden af.
Hij toch stelt de som, die men in éénmaal stelen mag, vast op drie
franken , met de bijvoeging (Theologie morale universelle , pag. 226):
»Men mag dien diefstal telkens, zoolang men in nood is, herhalen;

ook is men niet verplicht, dat, wat men bij kleine beetjes en langza
merhand weggenomen heeft, terug te geven, al ware ook het gezamenlijke
bedrË zeer groot."
etzelfde ongeveer, maar meer in het algemeen, leert pater Longuet,
wanneer hij zegt (Questions, IV. pag. 2):
»Is een mensch zóó arm en een ander zóó rijk, dat de laatste ver
plicht is den eerste te helpen, dan mag de arme het goed van den ander
nemen zonder te zondigen en zonder dat hij het behoeft weder te geven,

mits hij het in ’t geheim doe en op een wijze, die niet al te zeer in
het oog valt."
En niet slechts in geval van den hoogsten nood mocht men naar
het oordeel der Jesuiten stelen, maar ook om meer gelijkheid tusschen
rijken en armen te bren en. »De menschen waren immers oorspronke
lijk gelijk en hadden gelijke rechten."

Ook was men tot »nemen” bevoegd, wanneer het gold te zorgen,
dat men betaald werd, en het recht der »geheime compensatie” was
in de oogen van de zonen van Loyola een zaak, die van zelf sprak.
»Wanneer de meesters ,” zegt J. de Cardenas (Crisis theologica,
pag. 214) »hunnen dienstboden iets van het loon afhouden, dan mo
gen de laatsten de hulp van het gerecht inroepen, of zich zelven recht
verschaffen, door van de geheime compensatie gebruik te maken.”
Hetzelfde leert pater Xaverius Fegeli (De Confessore , pag. 137);
maar hij laat er op volgen:
»Het is wel geoorloofd zijn meester door de compensatie te beste- ‘
len, maar onder voorwaarde, »dat men niet op heeterdaad betrapt
worde.”
Ook zijn schuldenaar mag men, volgens Jean de Lugo (de Incar
natione, pag. 408), bestelen , wanneer men meent, dat hij niet beta
len zal.
»Men moet echter,” voegt Valerius Reginald eriaan toe, »daarbij zeer
stipt te werk gaan, en niet meer stelen, dan men te vorderen heeft.”
Ook ten opzichte van leugen en mein eed koesterden de zonen
van Loyola zonderlinge denkbeelden. Onverbloemd spraken zij het als
hunne meening uit, dat liegen en valsch zweren in alle gevallen ver
gund was, waarin de waarheid iemand benadeelen zou in zijn eer , in

zijn vermogen of in zijn gezondheid.
»Het is vergund,” zegt J. de Cardenas in het boven vermelde boek,
»in zaken van gewicht zoowel als in onbeduidende zaken, een eed te
zweren, zonder van plan te zijn hem te houden, wanneer men

slechts goede gronden heeft om aldus te handelen."_
»Dubbelzinnige uitdrukkingen te gebruiken en de rechters te mis
leiden , is in sommige gevallen geoorloof ,” schrijft pater Castropalos
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(Deel III. zijner werken , Traet. 14), »wanneer men slechts een behoor
lijk voorwendsel kan vinden, om de waarheid te verhelen. Moet gij
bijv. huichelen, om wegens een beganen doodslag niet zelf ter dood ver
oordeeld te worden, zoo kunt gij, zonder de geringste fout te begaan,
de waarheid ontkennen en tot huichelen de toevlucht nemen.

is zelfs vergund, om in zulke gevallen
ieder mensch is verplicht, om met alle
voor zijn eigen leven te zorgen."
Na dit nog wat nader uiteengezet
»Dit mijn oordeel is het oordeel

Ja, het

een valschen eed te doen, want
hem ten dienste staande middelen
te hebben, laat hij er op vol en:
van onze voornaamste godge eer

den; ik verwijs den lezer dus naar de geschriften van Navarra, Tolet,

Suarez, Valencia en Lessius."
Ook Sanchez en Bonacinus leeren hetzelfde. De laatste zegt:
»Vraagt men u naar een begane misdaad, zoo behoeft gij volstrekt
niet te bekennen, zoolang gij nog een waarschijnlijke verontschuldiging
kunt vinden, die u voordeel kan aanbrengen. Ook moogt gij, bij een
gerechtelijk onderzoek, of wanneer er uit de bekentenis der misdaad een
groot en belangrijk nadeel zou kunnen ontstaan, stoutweg volhouden ,
dat gij niets gedaan hebt; maar gij moet uwe woorden zoo
kiezen, dat gij ze later naar willekeur kunt uitleg
gen. Ondervraagt men u dan nog over uwe medeplichtigen, zoo zijt
gij ook hier niet gehouden een uitspraak te doen, die in overeenstem
ming is met de waarheid; gij kunt de waarheid verzwijgen, of nog
beter, met zulke uitdrukkingen antwoorden, dat de ware zin van uw
antwoord verborgen blijft.”
Zoo schrijft de geleerde Castropalos, en geheel in denzelfden geest
laat zich ook de algemeen bewonderde pater Filliutius uit in zijn groot
werk over de godgeleerheid (Deel 1D, 'l‘ract. 25, Hoofdst. 12).
»Men vraagt,” schrijft hij, »of het somwijlen kan geoorloofd zijn,
een dubbelzinnigen eed te doen of met het een of ander vernuftig uit
gedacht voorbehoud te zweren. Ik antwoord: Ja, maar het antwoord
moet in hoofdzaak met de uitdrukkingen van den vrager in overeenstem
ming zijn, zoodanig dat, wanneer later een andere uitlegging noodig mocht bevonden worden, men niet
in verlegenheid kome."
Niet minder verdraagzaam betoonden zich de zonen van Loyola ten
opzichte van andere handelingen , die door de overige zedeleeraars als
zondige daden worden gebrandmerkt. Zoo laat zich bijv. over een klein
b e d r og in d e n h en d el de Jesuit Tollet in zijn boek »Over de zeven
doodzonden" pag. 1027, aldus uit:
»Wanneer iemand zijn wijn niet voor den verlangden prijs ver
koopen kan , omdat de menschen hem te duur vinden, dan kan hij een
kleinere maat geven en er wat water in mengen, maar natuurlijk zoo,
dat iedereen meent, dat
zijn volle maat heeft, en dat de wijn zuiver

en onvervalscht is.”
Over omk o o ping zegt pater Taberna in zijn »Uittreksel der
practische theologie” van het jaar 1736 het volgende:

»Men vraagt, of een rechter verplicht is, het geld terug te geven,
dat een der partijen hem gegeven heeft, opdat hij te haren gunste be
slisse. Ik antwoord, dat hij het moet teruggeven, wanneer het hem ge
geven is, om een rechtvaardig vonnis te vellen; maar heeft hij het
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geld of ie‘ts anders genoten, om een onrechtvaar
dig vonnis te vellen, dan mag hij het behouden, omdat
hij het eerlijk verdiend heeft.”
Omtrent een andere soort van omkooping drukt Benedictus Stattler
(Deel I van zijn Zedeleer, pag. 460) zich in deze bewoordingen uit:
»Wanneer ons wegens de zelfzucht en de partijdigheid der hoogere
besturen de gelegenheid ontnomen wordt, om door eigen verdienste in
het bezit van openbare ambten te geraken, dan is het ons niet slechts
vergund, maar, wanneer liefde tot God en den naaste ons dringt, is
het zelfs een verdienstelijk werk, door schenkingen of eerbewijzen de
gunst te koopen van hen, die de ambten te vergeven hebben.”
De afdrijvin}g van een nog ongeboren kind wordt almede
door de zonen van

oyola als een geoorloofde daad beschouid, ten min

ste in sommige gevallen, die echter van een zeer rekbaren aard zijn.
Pater Airaut schrijft daarover in zijne »Propositions sur le cinquième
précepte du Décalogue", pag. 322.
»l\len vraagt, of een vrouw afdrijvende middelen mag bezigen. Ik
antwoord: Ja, wanneer de vrucht nog niet leeft en de zwangerscha

gevaarlijk is. Maar ook al leeft de vrucht reeds, zoo mag zij et toe
doen, wanneer
overtuigd is, dat het kind bij de geboorte sterven
moet. In ieder geval mag een meisje zulks doen, dat verleid is, want
hare eer moet haar nader aan het harte liggen, dan het leven van het
kind.”
Voorwaar, een zeer eigenaardige zedeleer! Nog eigenaardiger echter
is de wijze, waarop pater Gobat in zijn »Oeuvres morales” Tom. 11,
pag. 228 zich uitspreekt over een misdaad in dronkenschap be
gaan, al ware het ook vadermoord. Na door allerlei spitsvondige
drogredenen tot de slotsom gekomen te zijn, dat iemand, die werkelijk
dronken is, niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor zijne da
den, besluit hij aldus:
»Een zoon, die zich bedronken en in dien toestand zijn vader ver
moord heeft, is niet alleen geen misdadiger, maar hij mag zich in
bepaalde gevallen zelfs over den moord, dien hij begaan
heeft, verheugen. Vooral wanneer hij daardoor de erf enaam wordt
van groote bezittingen; want rijkdom is een zeer wenschehjke zaak, in
zonderheid wanneer men hem goed weet aan te wenden.”
Ten slotte zij het mij vergund nog iets te zeggen over de allerzón
derlingste leerstellingen, die de Jesuiten verkondigden ten opzichte van
het recht der zelfverdedigin . Want noch vóór, noch na hen,

zijn ooit dergelijke theorieën geleer .
De zonen van Loyola namelijk beweren, dat men het onweerspre
kelijk recht heeft, om zich op iemand door wien men beleedigd is, ten
strengste te wreken, en dat niet door een aanklacht voor het gerecht,

maar door wedervergelding, in de eerste plaats daardoor, dat men
hem door het uitstrooien van laster van zijn eer en goe—
den naam beroove.

»Doet men het laatste,” zegt 'l‘amburin in zijn Decalogus(Lib. IX.
Cap. II 5 2))dan kan men verzekerd zijn , dat er weldra velen zullen
zijn , die er een eed op willen doen dat men waarheid gesproken heeft.
Want de menschen zijn van nature tot boosheid geneigd en hebben van
11.
8
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nature met de boosheid veel op. Zoo komt de beleediger hoe langer
hoe meer in een kwaden reuk, tot men hem eindelijk met de vingers
naw"st.”
l‘iets voorzichtiger laat zich Hermann Busenbaum uit in het 3e Boek,
Afd. VI, Hoofdstuk I van »De christelijke godgeleerdheid”, waar hij
schr"ft:
13»Wanneer iemand u ten onrechte in uwe eer aantast en 'j u niet
anders verdedigen kunt, dan door den beleediger van zijn goedïn naam
te berooven, dan is u zulks te doen veroorloofd. Doch gij moet de
waarheid zeggen en niet verder gaan dan tot behoud van uw eigen oe
den naam noodig is. .Ook moet gij dien persooon geen grootere be ee
diging aandoen dan u zelven wedervaren is. en uwe eigene waardigheid
nauwkeurig vergelijken met die van uwen beleediger."
Veel minder beschroomd leert Leonard Lessius (Lib. II

Cap. 2I)s kortweg dit:

de Anst.

’

» iemand u in uwe eer te na gekomen. dan moogt gij terstond van
het recht der wedervergelding gebruik maken, en gij ebt daarbij niets
in acht te nemen, zoo gij maar zooveel mogelijk de gelijkheid in het
oog houdt."
Het nauwkeurigst en tevens het duidelijkst is de taal van Benedictus
Stattler, die de volgende woorden bezigt:
»Met nog meer recht mag men in dit geval (nl. wanneer men sma
delijk beleedigd is? den lasteraar van de achting berooven, die
ge
niet en die zijn be eedigende bewering geloof doet vinden, door een zij
ner geheime vergrijpen of misdaden aan het licht te brengen. Den
lasteraar op zijne beurt te lasteren is dan vergund, wanneer dit het
eenige toereikende of noodzakelijke of ook maar nuttige middel is om te
maken, dat men hem geen geloof schenkt, zoo dikwijls hij lastert.”
Een verrukkelijke zedeleer! zal de lezer zeggen, een zedeleer, die
met alle goddelijke, burgerlijke en staatkundige wetten den spot drijft.
Want ‘waar zou het heen met de orde in den staat, wanneer ieder in
zijn eigen zaak rechter en uitvoerder van zijn eigen vonnis wilde zijn?
Wanneer ieder, in plaats van liefde in het hart te dragen, zooals Chris

tus beveelt, maar altoos op wraak zon en een ondervonden onrecht met
eene nog slechtere daad vergold?
Hoe dolzinnig echter reeds deze soort van moraal wezen mocht,
nog1 waren de zonen van Loyola er niet mede tevreden. Ze gingen nog
hoe wat verder en beweerden dat het geoorloofd was eenlas
teraar van het leven te berooven, wanneer men zijn eer
op geen andere wijze wist te redden.
Zoo zegt de reeds meermalen aangehaalde pater Airaut kortweg:
‘Om aan lasteringen s oedig en voor goed een einde te maken, mag
men den lasteraar laten oeden, maar zoo mogelijk in ’t geheim, om
geen opzien te baren.”
.
Zoo dicteerde de Jesuiet Herreau aan zijn leerlingen in het colle
gium te Parijs in het jaar 1641 de volgende stellingen:
>Wanneer iemand
bij een vorst, of bij een rechter, of bij een
man van eer valschelijk van het een of ander beticht en ik op geen
andere wijze mijn goeden naam kan redden, dan door hem heimelijk te

vermoorden, dan kan ik dat van rechtswege doen.

Ook dan ben ik

daartoe gerechtigd, wanneer de misdaad waarvan men mij beschuldigt
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wel is waar werkelijk door mij begaan werd, maar nog zoozeer in een
sluier van geheimzinnigheid gehuld is, dat men er door een gerechtelijk
onderzoek niet zoo he spoedi achter kan komen.”
Zoo leerde na hem Esco ar in zijn in 1655 uitgegeven »Moraal
theologie”, »dat het onvoorwaardelijk geoorloofd was een mensch te
dooden, zoodra het algemeen belang of eigene veiligheid het vorderen.”
Hermann Busenbaum lichtte die stelling aldus toe, »dat, om zijn
leven te verdedigen, of zijn lichaam tegen verminking te vrijwaren, of
zijn eer te redden, zelfs de zoon zijn vader, de monnik zijn abt en de
onderdaan zijn vorst mocht vermoorden.”
Pater Franciscus Lamy trad meer in bijzonderheden, wanneer hij
in het 5e deel zijner »Werken” (Diep. 36, Num. 148) zegt:
»Het valt niet te loochenen, dat geestelijken en orde roeders boven
alles verplicht zijn, om de eer en de achting te handhaven, die hun
dengdzaam leven en hun wetenschap elijke ontwikkeling hun verschaffen.
Die
achtin
verwerft
den eerbied)
leeken.
Vgerliest
dus hun
iemand
hunner der
die,onder
dan hun
kan toezicht
hij geen geplaatste
nut meer
stichten en wordt hij onbruikbaar als zielzorger. Het is dus een uitgemaakte waarheid, dat de geestelijken geen prijs te hoog mogen achten,
om de eer en de achtin die zij genieten, te redden, zelfs het leven
hunner beleedigers niet.
a, ze zijn er toe verplicht’, tot het uit den weg
ruimen namelijk der lasteraars, wanneer zij geen ander middel weten
om het beoogde doel te bereiken. Dit is vooral het geval, wanneer het
verlies hunner eer der gansche orde tot schande zou kunnen strekken.”
Bondi er, maar volmaakt hetzelfde leert pater Henriquez in zijn
»Summa T eologiae moralis”, uitgegeven te Venetië in 1600.
»Wordt een geestelijke," zoo heet het daar, »die verboden omgang
heeft met een getrouwde vrouw, door den man dier vrouw op heeter
daad betrapt, en doodt hij dien, ten einde zijn eer en zijn leven te ver
dedigen, dan is
volkomen in zijn recht, en hij behoudt de bevoegd
heid om evenals te voren zijn geestelijke plichten te vervullen.”
Nog krasser zijn de stellingen van den beruchten Sanchez. Deze
beweert zonder omwegen, dat het vrj staat iedereen te dooden,
die een onrechtvaardige aanklacht bij het gerecht tegen ons indient,
zoodra wij verzekerd zijn, dat daardoor groot nadeel voor ons zou kunnen ontstaan.

»Zulk een moord is geen manslag in den eigenlijken zin, maar
slechts een geoorloofde zelfverdediging; men zorge echter, alvorens de
daad te plegen, de zekere overtuiging te erlangen, dat de vijand wel
degelijk bedoeld heeft ons te krenken.”
‚
Het allerduidelijkst spreekt zich omtrent dit punt de reeds zoo dik
wijls genoemde Benedictus Stattler uit in het eerste deel zijner »Zede
leer”, pag. 337.
'
»Een feitelijke beleediging, die erg honend is, bijv. stokslagen, een
oorveeg, ‚en der elijke, mag men, wanneer men die op geen andere
wijze kan vermij en, door het vermoorden van den beleediger

voorkomen. De christelijke liefde echter vermaant ons van die wijze
van zelfverdediging geen gebruik te maken, tenzij uit die liefde na
deelen mochten geboren worden voor ons en de onzen , die heel moeielijk te dragen zijn. Andere zware beleedigingen, vooral kwaadspreken ,
door het vermoorden ‘van den lasteraar te voorkomen , is in het alge
meen niet geoorloofd, maar alleen in de volgende gevallen: 1) wanneer
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men met zekerheid voorzien kan, dat de lasteraar geloof zal vinden;
2) wanneer ons daarbij alle andere middelen, om onze eer te
redden, ontbreken; 3) wanneer wij door het vermoorden van den vijand
het gevaar van te schande gemaakt te worden , met goeden uitslag
afweren.”
Zulke en andere dergelijke leerstellingen verkondigden de zonen
van ‘Loyo‘la in hunne boeken over godsdienst en zedekunde.

Met het

oog daarop vraag ik u , lezer, of de menschheid , dit hoorende
reden had om te schrikken?

n

Ja, moest niet ontzetting zich van íïîìr

meester maken, wanneer zij bedacht, dat de je d van Europa, die
voor het meerendeel op de scholen der Jesuiten
r opleiding outving, zulke afschuwelijke beginselen inzoog?
Ook bleek het maar al te duidelijk in de practijk , welke vreeselijke
gevolgen dat jesuitische leerstelsel na zich sleepte. Was het niet op de
christelijke zedeleer van Stattler , dat de pastoor Riembauer zich te
zijner rechtvaardiging beriep, — Riembauer, die Anna Eichstätter koel
bloedig vermoordde, omdat zij hem dreigde zekere dingen van hem te
zullen bekend maken? En waren er niet een aantal zulke R.iembauers,
met dit onderscheid alleen, dat zij hunne moorden beter wisten te

verbergen ?
En was dat geen afschuwelijke gedachte , welke iederen vader, die
aan het zieleheil van zijn aan de Jesuiten toevertrouwden zoon dacht ,
met angst en zorg vervullen moest?
Doch niet op dien grond alleen ontstond er een algemeen verzet
en de gewoonte, om de duitsche jeugd in de handen der zonen van

Loyola te laten. Men ontdekte ook door een meer nauwkeurig onder
zoek, hoe weinig vruchten die zoo hoog geroemde wetenschappelijke
opleiding der paters opleverde , hoe verkeerd en gebrekkig hun gan
sche methode was , en hoe nadeelig die werkte.
De beroemde geschiedschrijver Spittler , die nog al dikwijls met een
enkel woord den spijker op den kop weet te slaan, zegt daarvan: »Zij
zochten alle 1a . r en hooger onderwijs aan zich te trekken, en een tijd

lang gelukte

nu dat ook; maar zij deelden de wetenschappen mede

met terzijdestelling harer edelste bestanddeelen , dat is van alles wat
strekt om het verstand te ontwikkelen en het gemoed te verheffen en
te veredelen , van alles wat de

zwakke zijden van het pausdom en

van het Jesuitisme maar eenigszins aan het licht kon brengen. Ja, zij
bevorderden niet eens den goeden smaak, en het Jesuitenlatijn is
spreekwoordelijk geworden."
Hunne gymnasiasten werden negen jaar of nog lan r gekweld met
grammaticale regels, zonder ooit de latijnsche of grieksc e taal ondig
te leeren verstaan. Met den geest der latijnsche of grieksche sc rijvers
werden zij nooit bekend, daar de zonen van Loyola ze, alvorens
ze

aan

hun

leerlingen

in

handen

te

geven , ' totaal verminkten.

Hunne leerlingen kregen daarentegen een groote vaardigheid , vooral in
het latijn spreken; in de 17e en 18e eeuw toch was het latijn de alge
meene taal van alle staatslieden en geleerden. Ook oefende men de
jongens reeds vroeg in het redetwisten en in het redeneeren ‚ opdat zij
op ‘lateren leeftijd goed met woorden zouden weten te schermen, en
zich door geenerlei tegenwerping uit het veld zouden laten slaan.
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Die kunst echter, dialectiek geheeten, gaf hun een schijn van
ontwikkeling en geleerdheid, die de groote hoop verblindde. En watzou
men meer verlangen? Daarom juist was het te doen.
Aan de beoefening van andere talen dan van het latijn en grieksch,
werd in de scholen der Jesuiten weinig of niets gedaan. Met name de
moedertaal werd geheel verwaarloosd. Ja deze werd in het begin der
18e eeuw stelselmatig van het leerplan uitgesloten. Bij voorkeur zelfs
stelde men buítenlandsche Jesuiten als leeraars en professoren der ver
schillende scholen aan , in Duitschland portugewche , in Portugal itali
aansche , in Spanje duitsche, en in Italië spaansche.
In het jaar 1703 besloot nu wel de algemeene vergaderin van het
gezelschap, om voortaan ook aan de volkstaal eenige aandac t te wij
en; maar het onderricht, dat daarin gegeven werd , bleef voortdurend
erbarmelijk. Volgens een nog bestaand verslag van de beiersche re
geering van het jaar 1770 leerden de leerlingen der duitsche Jesuiten
scholen hun duitsch meer af dan aan.
En waarom zouden zij niet? De kweekelingen der Jesuiten moes
ten niet worden opgeleid tot goede landskinderen, tot goede staats
burgers, tot voortreﬂelijke en vaderlandslievende leden der natie,
waartoe zij behoorden, maar tot vrienden der Jesuiten-orde, die
geen andere belangen behartigden dan die der orde, en die geen vader

land kenden.

Eenmaal in de orde getreden, mochten zij in niets meer

belang stellen, dan alleen in de orde; werden zijgeen leden, maar be
gaven zij zich na het voltooien hunner opvoeding in dienst van den

staat of in eenige andere betrekking, dan moesten zij ten minste in
zooverre van vaderlandsliefde en van nationaal gevoel ontbloot zijn,
dat het gezelschap hun meer ter harte ging, dan de staat, waarvan
zij burgers waren. Zij moesten volkomen onverschillig worden ten op
zichte van hun familie, van hun betrekkingen, van hun geboortegrond.
Een andere liefde moest hun in plaats daarvan worden ingeprent, liefde

voor het gezelschap van Jesus, dat zich aan hen’ voordeed als de eenige
bron van maatschappelijk geluk.
’
Dat was het doel van de opvoeding der Jesuiten. Hun opvoeding
bestond in de kunst, om de jeugd van het ouderlijk huis en van het
vaderland te vervreemden, hunne harten ongevoelig te maken voor

iedere natuurlijke gewaarwording, en in de plaats daarvan hun de aanhankelijkheid aan hun geestelijken vader, aan hun roomsche vader
land, in te enten. En in die kunst brachten zij het inderdaad ver.
Maar dat was ook juist de reden, waarom er van de scholen der Jesui
ten nooit brave en gehoorzame zonen , nooit trouwe burgers, waarop
land en vorst zich verlaten konden , kwamen.

Tot die slotsom kwam men door een nadere beschouwing van het
onderwijs der Jesuiten. En nu vraag ik: was de algemeene kreet van ver
ontwaardiging, die eindelijk althans onder de beschaafden tegen de vrome
paters begon op te gaan, niet volkomen gerechtvaardigd ?

DERDE HOOFDSTUK.

De toenemende verlichting en de aanvallen van eigen leden.

Nog een derde kracht was er , die medewerkte om de zonen van

Loyola in het ware daglicht te plaatsen , hen in al hun naaktheid ten

toon te stellen. Die derde kracht was de steeds toenemende verlichting
in verband met het onweder , dat in hun eigen midden opstak, om
eindelijk over hunne hoofden los te barsten.
De regeering van Koning Lodewijk XIV heeft veel ellende gebracht
over Frankrjk, over Duitschland, over Spanje , over geheel Europa.
Maar zij bracht der menschheid ook één onmetelijk voordeel aan. Onder
die regeering toch en ten gevolge van die regeerinfg stonden er schrijvers
op, die niet slechts volhardend het bijgeloof‘ en e duisternis met het
licht van hunnen geest bestreden, maar die zich ook van een taal be
dienden die algemeen verstaan werd, en in zulk een trant schreven,
dat hunne ‘geschriften door het groote publiek verslonden werden.
Tot nu toe was het latijn de eenige taal der geleerden geweest.
De pennestrijd tusschen de mannen der wetenschap werd alleen in die
taal gevoerd. Hoeveel er ook sedert de uitvinding der boekdrukkunst,
zoowel door bijzondere personen als door geheele lichamen, zooals uni
versiteiten enz. , was gedaan tot vrijmaking van den geest, het drong
niet tot het volk door , omdat het volk geen latijn verstond.
Wilde men met vrucht op het volk werken , dan moest men spreken in
de taal, die het verstaan kon , en op een wijze, die het aantrok, die
zijn belangstelling opwekte, waarin het vermaak schepte. Maar wat
baatte al die geleerde omhaal den grooten hoop? Lusteloos liet het volk
dien ballast liggen en deed den mond slechts open om te geeuwen.
Zoo bleef het nacht voor de volkeren ook na het herleven der we
tenschappen in Europa, ook na de geweldige krachtsinspanning der
hervorming om uit de duisternis het lic t te voorschijn te roepen. Een
dikke nevel hing met looden zwaarte over het aardrijk uitgespreid, en
tot diep in de 17e eeuw vertoonde zich nergens een zonnestraal, die

krachtig genoe was om door dien nevel heen te dringen. De zonen van
Loyola deden a hun best, dat het duister blijven mocht. Ook jubelden
zij reeds in hun binnenste en hoopten, dat het nimmer dag zou worden.
Maar zij hoopten tevergeefs. Juist toen zij tot het toppunt van
macht gekomen waren, ontstond er, ten gevolge van de groote gods
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dienstige en staatkundige bewegingen , die onder Lodewijk XIV de wc
reld in rep en roer brachten, in Frankrijk een geheel nieuwe letterkunde,
zooals men te voren nooit gezien had, en die de strekking had om
het geloof des volks aan de heiligheid der Jesuiten-orde geheel te on
dermijnen.
Ik bedoel de dramatische poësie, die zich in dezen tijd van de clas
sieke oudheid losmaakte, en , in het blijspel althans , op eigen voeten
begon te staan.
De drager dier nieuwe soort van letterkunde was J e 9. n B a p tiste
Poquelin, genaamd de Molière.
Door hem, den meester en het voorbeeld van alle latere blijspel
dichters, kregen de zonen van Loyola een stoot, die hun in de oogen van
het groote publiek meer nadeel toebracht dan al de aanvallen hunner ge
leerdste tegenstanders te zamen genomen.
Molière, van jongs af hartstochtelijk aan het tooneel verkleefd,
voegde zich op tweeentwintigjarigen leeftijd bij een tooneelgezelschap ,

dat toen voorstellingen gaf in een voorstad van Parijs.

Daarmede door

reisde hij zestien jaar lang de provinciën van Frankrijk, terwijl nu eens

in deze dan weder in gene stad voor een paar maanden of langer nog
de tempel van Thalia werd opgeslagen.
Maar het ontbrak zijn gezelschap aan geschikte stukken; het pu
bliek vond geen groot behagen in de gebruikelijke hoog tragische classieke
treurspelen , en een door hem zelven in dien stijl vervaardigd stuk: »la
The'baide”, vond geen den minsten bijval.
Daar komt hij op den gelukkigen inval, om in plaats van treur
spelen blijspelen te gaan schrijven , en zie , reeds het eerste. de »Etourdi”
van het jaar 1653, viel buitengemeen in den smaak. Hij behandelde
daarin een onderwerp uit het leven , en het volk moest lachen, of het
wilde of niet.
Nu volgde het eene blijspel op het andere , en in ieder werd
het een of ander gebrek van den dag, de eene of andere verkeerde in
stelling , de eene of andere aanmatiging van deze of gene klasse van
menschen , aan de bespotting van het publiek prijs gegeven.
Was het wonder , dat de naam Molière weldra door geheel Frank
rijk weerklonk? Was het wonder, dat hij ook te Parijs, waarheen hij
in 1658 met zijn gezelschap verhuisde , een ongewonen opgang maakte?
Was het wonder, dat de kunstlievende Lodewijk XIV, toen nog vol
levenslust, hem met zijn gezelschap onder den titel »Koninklijk Gezel
schap” in zijn bijzonderen dienst nam, om door die voorstellingen nog
meer lans te verleenen aan de schitterende hoffeesten? m 1"‘
u was Molière eerst recht op zijn plaats. Van nu af wierp hij
Plautus en Terentius , de classieken, geheel over boord, om in de plaats
daarvan het doen en laten der menschheid ten tooneele te brengen en
al de ondeugden en dwaasheden, die hij maar ergens aantrof, aan de
kaak te stellen.
Achter elkander verschenen

»de school der vrouwen,” »de school

der mannen,” »de misanthroop,” en eenige andere stukken. De koning
juichte ze eigenhandig toe , en zoo was de schrijver veilig voor alle ver

volging, ofschoon vele standen en vele personen, die zich door hem ge
krenkt achtten, een verschrikkelijken haat tegen hem opvatten.
Hij had zich echter nog niet gewaagd aan het huichelachtig vroom
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heidsbetoon der ‚zonen van Loyola en huns gelijken.
Juist toen
waren zij in Frankrijk tot zulk een ontzettende macht opgeklom
‚men, dat het een waanzinnig pogen scheen om hun het hoofd
te willen bieden. Maar zijn genius sleepte hem ondanks zich zel
ven mede. In het jaar 1644 verscheen zijn »Tartuffe” , het bijtendste
aller hekeldichten, dat ooit op de zwarte bende werd gemaakt.
Het was een stoutheid zonder weerga, dat prijsgeven der Jesuiten
aan den spot der wereld , en Molière zou het ook terstond ondervinden,
wat het zegt met een schaar van zulke krijgers in het worstelperk te
treden. Zoodra toch de vrome paters met zekerheid wisten, dat het stuk
bestond , wisten zij het door allerlei knoeierijën daarheen te sturen , dat
de opvoering verboden werd , en, welke moeite ook de dichter aanwend
de , vijf jaar lang werd dit verbod gehandhaafd. Eindelijk echter bezweek
koning Lodewijk voor de vertoogen van Molière, dat in zijn Tartuﬂ’e
niet het geheele gezelschap van Jesus, maar alleen de schijnheilige hui
chelaars onder hen werden ten toon gesteld; of liever , hij kon aan zijn
verlangen, om den Tartuffe te zien ‚ niet langer weerstand bieden en
stond toe, dat wil zeggen gelastte, dat hij ten tooneele zou komen.
Met welk een schitterenden uitslag werd die opvoering gekroond!
Half Parijs, ja geheel Frankrijk klapte in de handen. Al wat maar
eenigszins ontwikkeld was, was verrukt en opgetogen over dit onna

volgbare werk. Een dozijn malen moest het stuk herhaald worden; op
alle tooneelen in de provinciën werd het vertoond; in bijna alle leven

de talen van Europa werd het overgezet. Men wees de Jesuiten met
de vingers na , zoodra ze zich maar het minste veroorloofden , dat niet
geheel in den haak was. Vooral waren het de handwerkslieden in de
steden ‚ die zich door dien geest van verlichting lieten medesleepen.
En de zonen van Loyola?
Nu, zij wreekten zich door den goddelijken dichter van hunne predikstoelen nog levend tot het helsche vuur te verdoemen. En toen hij

in Februari 1673 stierf, haalden zij den aartsbisschop van Parijs over ,
aan zijn lijk een eerlijke begrafenis te weigeren. Doch koning Lodewijk,
die zijn lieveling gedurende diens leven had weten te waardeeren, trad
ook nu tusschen beiden, en op zijn bevel kreeg Molière een rustplaatsje
op het kerkhof St. Joseph. Zeer stil en nederig was die rustplaats, maar
toch eerlijk, en veilig voor de wraakzucht der Jesuiten, zoodat
er
altoos nog beter afkwam, dan zoo vele duizenden, die zich ook den
toorn van de zonen van Loyola hadden op den hals gehaald.
Op Molière volgden er velen, die in zijn geest, in zijn trant, in
zijn stijl, trachtten voort te werken. De sluizen waren eenmaal opengezet,

den stroom te keeren was onmogelijk. Men zal mij echter ten eede
houden,
De lezer wanneer
kan ze ikin deieder
namen
handboek
ier mannen
over letterkun
stilzwij eendvinden.
voor Ik
vergenoeg mij met mede te deelen , dat de verlichting onder de be-

volking er fransche steden sedert de eerste opvoering van den Tartuiïe
binnen weinige tientallen van jaren met reuzenschreden vooruitging.
Doch zonde zou het zijn niet ten minste ééne uitzondering te maken, een uitzondering ten gunste van dien schrijver, die tot den val
van het Jesuitisme zeker— niet minder bijdroeg dan de geheele honderd
jarige strijd met de Jansenisten. Ik bedoel den schrijver Franeois
Marie Arouet de Voltaire.
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Geboren in 1694, kreeg hij zijn eerste opleiding in het Jesuitencol
legie »Louis 1e rand”; daarna wijdde hij zich aan de studie van het
recht, maar niet eel lang, omdat zij met zijn smaak niet overeenkwam.
Eindelijk, op twintigjarigen leeftijd, waagde hij zich, op aansporing van
beroemde letterkundrgen, op het gebied der poësie. Zijn eerste werk,
het treurspel »Oedipe”, vond grooten bijval, en daarmede was zijn besluit

genomen, om slechts voor letterkundigen arbeid te leven.‘
Dat plan bracht hij getrouw ten uitvoer. Tot aan het einde van
zijn lang leven, — hij stierf eerst in 1778 — kwam het eene werk voor
en het andere na van hem in het licht. Zijn wakkere geest bleef on
vermoeid voorwaarts streven en ‘met rusteloozen ijver werkte hij maar
steeds voort.

En dat niet alleen als dichter, ‚als schrijver van verzen,

treur- en blijspelen, maar nog veel meer als geschiedschrijver. Zijn
grootste kracht echter ontwikkelde hij in het behandelen van de vragen
van den dag; op dat gebied oefende zijn geschreven woord zulk een ont
zettende macht uit, dat hij in alle godsdienstige, staatkundige en maat
schappelijke quaesties de toongever werd voor het geheele volk. Door
de slagen . die hij aan dweperij, bijgeloof en huichelarij toebracht , wist
hij zich zelfs op te werken tot aanvoerder der gezamenlijke fransehe wijs
geeren; ja, men zag in hem den vertegenwoordiger van al wat in En
ropa op eenige ontwikkeling bogen mocht.
Zulk een man nu kan niet alleen voor hoog eplaatste en ﬁjn be
schaafde personen geschreven hebben. Neen, hij sc reet‘ voor de geheele
wereld die lezen kon. Niet slechts konin en en ministers wijdden gaarne
aan zijne geschriften hunne opmerkzaa eid, in nog veel hoogere mate
was
de lievelingsauteur der dameswereld. De bur erij verslond hem,
en wie de »Henriade”, de »Pucelle”, den »Zadig", en »Candide” niet
gelezen had, gold eenvoudig voor een barbaar.
Eén

tan

slechts was er, die hem wel is waar las, maar met grim

migheid las en hem voor ieder geschreven woord gaarne vermoord
zou hebben. Het was er maar één , maar hij was wijd vertakt
en tot nu toe bijna almachtig: de stand der ordebroeders, waaronder na’
tuurlijk de zwarte bende der Jesuiten boven allen uitstak. Zij droegen
hem een doodelijken haat toe, en terecht, want hij haatte hen ook,
zoo mogelijk nog erger dan zij hem, en vervolgde hen met zijn aardig
hedeh , met zijn spotschriften, met zijn minachting, met zijn verachting,
op zulk een gruwelijke wijze , met zulk een onbegrijpelijk succês, dat
hij een volslagen omkeer teweegbracht in de denkwijze en in het stre
ven zi'ner tijdgenooten.
oeveel men ook in onzen tijd op zijne geschriften, vooral op zijn
wijsgeerige, geschiedkundige en oordeelkundige geschriften, hebbe aan
te merken , — met hoeveel recht misschien men hem gebrek aan
degelijkheid en overmaat van lichtzinnigheid moge ten laste leggen, — toch
was hij de meest begaafde man van zijn tijd; toch wash.ij de rots, waarop
het aangebeden en aangegaapte gezag in kerkelijke en godsdienstige, ja zelfs
in staatkundige en maatschappelijke zaken, zich den kop te pletter stootte.
Met dit weinige, dat ik van Molière en Voltaire gezegd heb, meen
ik reeds genoegzaam te hebben aangetoond, hoe eindeloos veel de toene
mende verlichting er toe bijdrocg , om de zonen van Loyola in hun
ware gedaante ten toon te stellen, die juist het tegendeel was van wat
zij tot dusverre hadden voorgegeven te zijn.
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Niet minder werkte hiertoe de omstandigheid mede, dat ook enkele
ordeleden zelven het waagden , hetzij met open , hetzij met gesloten vi
zier, so
‘ e dingen aan het licht te brengen , waardoor het gezel
schap van eens van zijn voormaligen mantel van heiligheid werd be
roofd en de meesten zijner vroegere aanmatigingen werden te schande
gemaakt. Enkelen hadden zelfs de stoutheid het genootschap, waartoe
behoord hadden, vaarwel te zeggen, veiligheidshalve naar protestant
sehe landen te vluchten en de verbaasde wereld in de geheimste verbor
genheden van het gezelschap in te wijden.
Wanneer ik ze »enkelen,” wensch ik goed verstaan te worden. Ik
weet zeer goed, en íet is ook bovendien bekend genoeg, dat het aantal
dergenen, die in den loop der tijden de Jesuitenorde verlieten en weder
om de wereld intraden, niet zoo heel klein mag genoemd worden; maar
dat waren of leekebroeders, of aankomende novitii, of coadjutors en
scholastieken. Met andere woorden, het waren louter zulke personen,
die wel is waar Jesuiten heetten en ook inderdaad tot de orde van Je
sus behoorden, maar die de vierde gelofte nog niet afgelegd hadden,

en nog niet tot professen bevorderd waren. Zij‘ bezaten dus in het ge
heel geen volledige kennis van het eigenlijk wezen der Jesuiten; zij
wisten van de inwendige organisatie, waarmede men slechts de ingewij
den bekend maakte, niets af, en zij konden dus ook geen geheimen ver
klappen.
Met die »enkelen” zijn dus zij niet bedoeld, en evenmin zij , die
door hunne oversten wegens onbruikbaarheid of op eenigen anderen

grond uit het gezelschap verbannen werden. Men verbande toch slechts
ondergeschikte personen, die men als kranke leden , welke behoorden te
worden afgesneden, brandmerkte , en waarvan men zeker wist, dat zij

aan de‘ orde geen kwaad konden doen.
De »enkelen” die ik bedoelde, behoorden tot de klasse der profes
sen; zij behoorden tot de waardigheidsbekleeders, tot de ingewijden van
het gezelschap; zij behoorden tot dezulken , van wie men vooronder
stelde, en ook na veeliari onderzoek het recht had te vooronderstellen,

dat zij van echt jesuitisc e gezindheden bezield waren, daar men hen
anders niet zou waardig geacht hebben de vierde gelofte te doen.
Dat van die soort slechts zeer, zeer weinigen de orde verlieten, ligt
in den aard der zaak, en men moet zich zelfs verbazen, dat het ooit voorkwam.
Maar het kwam voor, en meer dan eens , zooals ik nu door voorbeelden

zal aantoonen.
In 1648 trad te Leiden in de protestantsche hoofdkerk een redenaar
op , die allerheftigst tegen de zonen van Loyola te "elde trok. Tegelij
kertijd kwam er een boekje uit in het fransch, getiteld: »De Jesuiten op
het schavot wegens hunne misdaden, begaan in de provincie Guyenne.”
Die redenaar en de schrijver van dat boek waren een en dezelfde
persoon , namelijk Pierre J a rrige, voormalig Jesuiet en professus
der vier geloften, die te Bordeaux en in vele andere steden van Guyenne,
waar het gezelschap van Jesus collegiën bezat, werkzaam was geweest
als leeraar, prediker en biechtvader, een tijdlang zelfs als rector van een
collegium.
Geboren in het jaar 1605 was hij reeds vroeg in de handen der Je
suiten gevallen. Hij werd door dezen o evoed en, wegens zijn buiten ewone
talenten in de orde gelokt, klom hij spoe ig langs de achtereenvolgen e trap
\|"i'
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pen op en werd weldra waardig geacht onder de ingewijden der vierde ge
lofte te worden opgenomen.
In spijt dier jesuitische opvoeding had hij toch zijn beter gevoel
niet geheel uitgeschud , en toen hij nu als professus het afschuwelijk en
misdadig karakter der orde van Jesus nauwkeurig leerde kennen — een
karakter, dat hem des te meer moest opvallen, daar hij tegelijkertijd
bekend werd met de schriften der hervormden en met hun eenvoudig
geloof aan den bijbel, — rijpte bij hem het besluit om een gezelschap
te verlaten, welks hoofden de ei enschappen van wolven , tijgers en
vossen in zich vereenigden, en tot et Protestantisme over te gaan.
Hij liet zich dus onder een of ander voorwendsel naar de stad La
Rochelle verplaatsen, legde daar den 25en December 1647 in ’t geheim
voor het consistorie der Calvinisten zijn nieuwe geloofsbelijdenis af, en
vluchtte toen, door de Calvinisten ondersteund, in der haast naar Hol

land, ten einde aan die vreeselijke kelders te ontkomen, waarin het ge
zelschap van Jesus het schreeuwen harer ongehoorzame en ontrouwe zo
nen placht te smoren.
Zijn vlucht baarde een geweldig opzien, nog meer zijn geschrift:
»De Jesuiten op het schavot.”
In de twaalf hoofdstukken van dat eschrift behandelde hij het doen
en laten der zonen van Loyola op dezelfde wijze als wij het hebben ge
daan in het derde , vierde en vijfde boek van dit werk, — staafde alles,
wat hij aanvoerde, met bewijzen, en trok hun het masker der heiligheid
zoo onbarmhartig van het gelaat, dat de geheele wereld hen als afschu
welijke booswichten erkende. En toch schreef hij niets anders, dan wat
hij zelf gezien, gehoord en beleefd had, ja, hij bepaalde zich, ik herhaal
het hier, tot de provincie Guyenne, dat is tot nog niet het honderdste
deel van het gebied der Jesuiten.
’
Geen wonder dus, dat de wereld zich over die openbaringen ont
zette , — geen wonder ook, dat de zonen van Loyola schuimbekten van
woede! Zoo iets had men sedert de schepping der wereld nog nooit be
leefd, een Jesniet verrader zijner mede-Jesuiten, een ingewijde ‘in de ge
heimen der orde, die de geheele orde aan de kaak stelde in het aange
zicht van gansch Europa! Waarlijk, de arme Jarrige zou in stukken
escheurd zijn, wanneer zijn voormalige medeleden hem maar een oogen
%lik in hun macht hadden kunnen krijgen. Nu echter vergenoegden ze
zich met zijn beeltenis en verbrandden die in den tuin van hun colle
gie te La-Rochelle.
.
Of neen, daarmede vergenoegden ze zich niet. Een uit hun mid
den , Jacques Beaufés, kreeg terstond in last het werk van Jarrigete
wederleggen. Hij begaf zich ook dadelijk aan den arbeid, en reeds bin
nen weinige weken verscheen zijn tegenschrift in het licht. Maar wat
hield het in? Van de eerste tot de laatste bladzijde ééne doorloopende
smaadrede. »Pater Jarrige", schrijft hij, »is een emeene smeerlap, een
ellendige lasteraar, leugenaar en renegaat, die vo strekt geen geloof ver
dient. Hij zelf heeft al de misdaden begaan, welke hij zijn medebroe
ders ’ aanwrjft, en ware hij de orde niet ontloopen, men zou er hem
met schande hebben uitgejaagd. Ook spreekt uit zijn gansche boek wraak
zucht, want hij was woedend, dat men hem niet tot een hoogere waar
digheid bevorderde, — tot een waardigheid, die hij, ruw en dom dier
als hij was, volstrekt niet in staat zou zijn te bekleeden.”
(ip zulk een wijze wederlegde Beaufés zijn voormaligen medebroe
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der en maakte alzoo dezen het wederantwoord gemakkelijk. »Wanneer
ik zulk een booswicht ben,” schreef hij, »als Beaufés beweert, waarom

duldde het gezelschap van Jesus mij dan vijf en twmtig jaar m zijn
midden? Waarom maakte het mij tot professus der vier geloften en ver
trouwde het mij meermalen den post van prediker en leeraar toe? Maar
bovendien, wie ik ben doet niets ter zake; de vraag is, wat er aan

is van de misdaden, die ik mededeel, van de feiten, waarvan ik ooren ooggetuige was. Waarom daarvan geen te enbewijs aangevoerd?
Alleen, omdat hij niet kon, omdat de waarhei zich niet laat weder
l eggen."
Dit antwoord van Jarrige riep natuurlijk weder een tegenbrochure
van pater Beaufés in het leven, en daar hem nu nog andere paters
te hulp kwamen, hielden de hollandsche gereformeerden als vrienden
van Jarrige zich evenmin stil. Zoo verkreeg de strijd een steeds groote
ren omvang , en de nieuwsgierige wereld wreef zich van pleizier reeds
in de handen over het genot dat bij het vernemen van steeds nieuwe
schandalen haar te wachten stond, toen eensklaps de generaal te Rome
een bevel uitvaardigde , dat een geheel andere handelwijze voorschreef.
»Smaadredenen,” schreef de generaal, »kunnen het gezelschap van
Jesus niet ’schoon wasschen; dit kan alleen daardoor geschieden, dat

men den voormaligen Jesuiet weder voor de orde winne en hem dan
dwi e in het openbaar alles te herroepen.”
Tu lieten dan de zonen van Loyola eensklaps alle tegenspraak
varen; hun mond was als toegevroren. In plaats van te twisten begaf
zich pater Ponthélier, een Jesuiet die uitmuntte door slimheid en wereld
wijsheid, met eenige andere ordeleden die hem ter zijde waren gesteld,
in alle stilte en goed vermomd naar Leiden, waar Jarrige zich nog
altoos bleef ophouden.

_

Hij ontmoette hem daar, zóóveel is zeker; ook hield hij met hem
een langdurig gesprek onder vier oogen. Maar van nu af aan loopen
de berichten uit elkander, of liever van nu af aan zijn er twee lezin
gen over het verdere lot van Jarrige, die elkander lijnrecht tegenspre

ken.

De eene is die der Jesuiten en te vinden bij den zeer partijdigen

geschiedschrijver Etienne Baluze. Deze verhaalt:
»De welsprekendheid van Ponthélier oefende zulk een buitengewone
werking uit, dat de afvallige pater terstond groot berouw kreeg en zich
voornam aan de beleedig e orde volkomen voldoening te geven. Hij
reisde daarom oogenblikkelijk met zijn bekeerder naar Antwerpen, waar
de zonen van Loyola een collegie bezaten, en wendde zich van daar
met een schrijven naar Rome aan den generaal Francisco Piccolomini,
ten einde van dezen de vergunning te erlangen om straffeloos in de
orde terug te keeren. Aan dit verzoek voldeed de generaal in der daad
door een schriftelijke kwijtschelding van al zijn misdrijven , waaraan nog
een vrijgeleide van den paus werd toegevoegd. Jarrige , hierdoor tot in
’t diepst van zijn gemoed getroffen, herriep oogenblikkelijk al zijn vroe

gere lasteringen tegen de orde en af die herroeping in druk uit. Dit
zoenofffer gebracht hebbende, vertrok ij van Antwerpen naar hetprofes
senhuis te Tulle in Frankrijk, waar hij nog tot in 1670 leefde, hoog
geacht en geëerd door al zijn broeders en medeprofessen.”
Zoo verhalen de Jesuiten, en ten bewijze van de waarheid hunner
vertelling beroepen zij zich op de herroeping van Jarrige, die inderdaad
bestaat en in 1651 van het Jesuitenhuis te Antwerpen was uitgegaan.
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Maar anderen - en dit is de tweede lezing, waarvan ik boven sprak —
meenen , dat de genoemde herroeping een ondergeschoven werk is van
de zonen van Loyola, waaraan Jarrige part noch deel had om de een

voudige reden, dat hij in 1651 niet meer in leven was. Immers kort na
de verschijning van Ponthélier te Leiden, was hij plotseling verdwenen
en daarna nooit weer door iemand ezien geworden. Alle nasporingen,
die zelfs van regeeringswege naar em werden ingesteld, hadden niet
het geringste gevolg gehad, want Ponthélier en zijn vrienden waren te
zelfder tijd insgelijks verdwenen zonder eenig spoor achter te laten. Men
had hier dus zonder twijfel met een misdaad te doen, hetzij met een
moord, hetzij met een gewelddadige ontvoering. Was het laatste het
eval, dan was het waarschijnlijkste, dat Jarrige gekneveld en geboeid
des nachts door Ponthélier en de zijnen was weggebracht , om hem in
een kerkerhol der Jesuiten te laten omkomen.
Zoo beweerden de niet-Jesuiten, en bijna geheel de beschaafde we
reld voegde zich aan hunne zijde. Wat de vriendelijke lezer doen zal,
dat zij aan zijn eigen nadenken overgelaten.
Nog grooter opschudding dan het boek »De Jesuiten op het scha
vot” teweegbracht, werd veroorzaakt door een terzelfder tijd verschenen
werk, getiteld: »L ucii Cornelii Euro paei Monarchie Solipso
rum”, d. i.: De monarchie der Solipsen, geschetst door Lucius Cornelius
Europaeus. Bij de eerste inzage bleek het , dat dit niets anders was dan
de meest volledige openbaring van het ware wezen der Jesuiten-orde ,
en dat met die Solipsen of »lieden, die alleen heerschen willen", nie
mand anders dan de zonen van Loyola bedoeld werden.
De schrijver van dit allermerkwaardigste boek begint met in gloe
iende kleuren ons een schildering te geven van de buitengewone ootte,
uitgebreidheid en onbeperktheid der macht, die aan den beheersc er van
de monarchie der Solipsen toekomt. »Die macht,” zegt hij, »is zoo on
beperkt, dat' wat de monarch ook moge bevelen, en al waren zijn be
velen in lijnrechten strijd met het gezond verstand , met de gerechtig
heid , met de zedeleer, met alle goddelijke en menschelijke wetten , zijn
onderdanen nochtans blindelings en zonder aarzelen moeten gehoorzamen.”
Daarna brengt hij ons naar de hoofdstad van de monarchie der
Solipsen, d. i. naar Rome, toont ons daar de vele prachtige huizen, of
liever paleizen , die aan de Solipsen toebehooren , en maakt ons bekend
met den inderdaad koninklijken . glans, waarin de toenmalige beheer
scher der monarchie, de heerschzuchtige Avidius Cluvius (de generaal
Claudius Aquaviva) zich pleegde te hullen. »In navolging van de overige
souvereinen in oost en west liet de trotsche man niemand in zijne nabijheid
toe, zelfs zijne ministers niet, tenzij zij hem eerst ootmoedig de hand kusten."
Uit de paleizen worden wij gevoerd naar de collegiën der Solipsen,
en op dien tocht verhaalt ons de schrijver, dat de genoemde inrichtin
gen voor onderwijs door de Solipsen zelven werden uitgekreten voor de
beste , die er in de geheele wereld te vinden waren. »Maar ,” laat hij er op
volgen , »men moet zich door den uiterlijken schijn niet laten misleiden;
men moet tot in het wezen der zaak doordringen; dan zal men zeker
lijk bevinden, dat de leerlingen het noch in de talen, noch in de wijsbe
eente , noch in de godgeleerdheid tot een bijzonder groote hoogte brengen.
îlven treuri is het gesteld met het bezetten van de hooge staatsbetrek
hingen der olipsen; tot de hoogste ‘vaardigheden worden juist de slechtste
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leden bevorderd. Ook berust het gansche bestuur op een zeer ontwikkeld
spionnenstelsel, en monsterachtig is in waarheid het aantal der verklik
kers. Wie in dat vak zich bijzonder onderscheidt, kan stellig op bevor
derin rekenen, ook al had hij zich aan diefstal, roof, of wat ook

schul ig gemaakt.

In het rjk der Solipsen toch heerscht een geheel

andere zedewet dan bij de andere menschenkinderen; daar heet soms

deugdzaam, wat volgens het Christendom ten hoogste strafwaardig is.”
Kortom , de schrjver van de monarchie der Solipsen ontwerpt een
zoo waar en volledi beeld van het gezelschap van Jesus en laat den
lezer een zoo diepen lik slaan in de geheimenissen der orde, dat, toen
het boek pas uitkwam , iedereen met de hoogste belangstelling vroeg:
»Wie mag toch de schrijver zijn?”
Zooveel stond vast, dat de naam Lucius Cornelius Europaeus niet
de ware naam was. Ook wist men , dat slechts een Jesuiet, een lid der
orde, en wel een hooggeplaatst lid der orde, het boek kon geschreven
hebben. Een ondergeschikt lid kon onmogelijk bekend zijn met de ge
heimen , die de zoo enaamde Europaeus met zoo buitengemeen talent
aan het publiek open aarde.
‘
Het gezelschap van Jesus moest dus noodwendig een verrader in
zijn midden hebben , maar — wie was die verrader? ‘Met woeste fel
heid poogden de zonen van Loyola hem uit te vorschen. Zij vatten
het eerst argwaan op tegen Melchior Inkhofer, professor aan het duitsche
collegie te Rome. Gelukkig echter kon deze zich rechtvaardigen, en
zoo ontkwam hij de vreeselijke straf, die men hem reeds had toegedacht.
Later meende men reden te hebben ‚ om het er voor te houden, dat
pater Julius Clemens Scotti, een Jesuiet van Venetië, de verschrikkelijke
daad gepleegd had. Het feit, dat het boek in 1645 op een drukkerij te
Venetië het eerst in het licht gekomen was, scheen deze meening te‘ e
vestigen. Maar zekerheid kon men niet verkrijgen , omdat Scotti, toen
hij begon verdacht te worden, reeds gestorven was, en de drukker niet
was te bewegen om zich ergens over uit te laten.
Wat daar ook van zijn moge , zooveel is zeker ‚ dat het werkje het
grootste opzien baarde en daarom in later tijd niet slechts dikwijls herrukt, maar ook in bijna alle talen van Europa vertaald werd. Het
teekende de Jesuiten zooals ze in de werkelijkheid waren, en dus stelde
iedereen er een root belang in om het te lezen. Het was daarom
te bejammeren , dat de taal waarin het geschreven was , door den ge
meenen man niet begrepen werd, zoodat de invloed er van zich bijna
alleen beperkte tot de meer beschaafden.
Op die wijze verdween langzamerhand de stralenkrans, waarmede
de zonen van Loyola hun gezelschap hadden weten te omgeven. Het
beste bewijs, hoe nauwkeurig de meer ontwikkelden in het midden der
18e eeuw bekend waren met het verderfelijke van die richting, is te
vinden in een boekje, dat toen te Napels uitkwam onder den titel:
»Monita ad principes ,” »Raadgevingen aan de vorsten”.
In die raadgevingen worden de koningen en machthebbenden opge
wekt, om al de monniksorden ‚ inzonderheid het gezelschap van Jesus,
op te heffen, en in het algemeen met Rome te breken. Dit was het
eenige middel om den staat vrij te maken van de kerk, en den gods
dienst of liever dé priesterschap te berooven van den invloed, dien zij tot
dusverre op de staatkunde en op de regeeringen had gehad.
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In het derde , vierde en vijtde boek heb ik gepoogd aan te toonen,
welke de oorzaak was en noodzakelijk zijn moest, dat bijna geheel de
catholieke wereld, zoo priesters als leeken , de zonen van Loyola begon
te verfoeien en dus niets liever zou gezien hebben , dan dat ze geheel
uit Europa verdreven werden. Maar de vervulling van dien laatsten
wensch scheen onmogelijk, omdat de genoemde paters niet slechts voort
durend Rome en den paus , maar ook alle regeerende catholieke vorsten
beheerschten.
Maar zie , die macht aan de Europeesche hoven zou een eigenaar
dige wending nemen, een wending, die verstandige lieden lang te voren
konden zien aankomen , maar waarvan de Jesuiten zelven , op veeljarige
ervaringen steunende , hoopten dat zij altoos zou uitblijven.
Het zou namelijk zoo ver komen , dat de beheerschers der verschil
lende staten van Europa zich overtuigden, dat hun eigen bestaan , hun

eigen leven door de orde van Jesus in gevaar werd gebracht; derhalve,
dat

hun ,

wanneer

ze

ten

minste voortaan rustig slapen wilden ,

niets anders overschoot dan aan de gezegde vreeselijke orde met geweld
een einde te maken.
Niet spoedig , het is waar , kwamen de regeerende vorsten tot die
overtuiging. Bij de meesten hunner duurde dat lang, zeer lang.
Maar ein elijk toch kwamen ze tot dat besluit en namen ze zich voor ,
het Jesuitisme te keer te gaan.
Mijne taak in dit boek is, den lezer in een geschiedkundig over
zicht de gronden te doen kennen , die hen daartoe bewogen.
In het voorgaande boek bewees ik , dat de Jesuiten in sommige ge
vallen den moord voor geoorloofd verklaarden , en dat ze zelfs de leer
verkondigden , dat het plicht was zijn vijanden van het leven te beroo
ven, wanneer men zijn eer of zijn leven op een andere wijze redden
kon. Bij die uitspraken echter , ofschoon ze al e wetten der zedelijkheid
met voeten treden , bleven de zonen van Loyola niet staan. Neen , ze
breidden die uit tot de bewering, dat het in sommiä gevallen
geoorloofd was zelfs vorstenmoord te plegen.
gaven zelfs
aan die bewering den vorm van een zedekundige stelling, die ze
in hunne leerboeken lieten drukken , die ze ook in hunne scholen van

de catheders verkondigden. Niet zelden ook hadden ze de brutaliteit om
11.
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de onderdanen van een vorst zonder omwegen aan tesporen, hem, daar

bij den troon niet waardig was , eenvoudig door dolk of vergif uit den
weg te ruimen.
»Dat is laster,” zal de lezer zeggen. »of ten minste een misver-

stand, want tot zulk een dolzinnigheid konden de slimme zonen van
Loyola niet komen.”

Maar het is, helaas, de zuivere waarheid , en ten

bewijze wil ik nu de voornaamste moordtheologen van het gezelschap
zelven laten spreken.
Op bladz. 130 van de »Opuscula theologica" van Martinus Becan
lezen wij de volgende zinsneden;
»Ieder onderdaan mag zijn vorst dooden, wanneer de e zich op
onwettige wijze van den troon heeft meester gemaakt. Ook leert de
geschiedenis, dat bij alle volkeren hun de hoogste eer is toegekend ‚
die zulke tyrannen gedood hebben. Maar ook dan, wanneer de vorst
geen overweldiger maar de wettige erfgenaam der kroon is, mag men hem
dooden, zoodra hij zijn onderdanen met onbillijke belastingen bezwaart,
de rechterlijke betrekkingen verkoopt en op tyrannieke wijze bepalingen
maakt in zijn eigen voordeel.”
Evenzoo schrjft Paolo Comitolo, een italiaansch Jesuiet, in zijne
>Decisiones Morales”, boek IV, pag. 458:
»Het is vergund een onrechtvaardigen aanvaller te dooden , ook al
ware hij generaal, prins of koning; want de onschuld heeft meer waarde
dan het leven van een medemensch, en een regent, die de burgers mis
handelt, gelijkt op een wild en bloeddorstig dier, dat men vernielen moet.”
‘Nog verder ging pater Jacques Commolet te Parjs. Toen hij na
melijk aldaar op een Zondag in het jaar 1594 in de Jesuitenkerk pre
dikte, nam hij tot tekst de plaats uit het boek der Richteren , waar ver

haald wordt, dat Ehud den koning der Moabieten doodde, en hij riep met
een maar al te duidelijke toespeling op koning Hendrik IV:
»Wij hebben een Ehud van noode; een tweeden Ehud hebben wij noo
dig, onverschillig of hij monnik, soldaat of herder is.”
Ook sprak hij in het verdere beloop zijner predicatie van genoemden
koning als van een Nero, Moabiet, Holophernes en Hcrodes, maakte zijn
toehoorders de heftigste verwijtingen, omdat zij een valschen bekeerling
op den troon lieten, en beweerde ten slotte. dat »de kroon door keuze
op een andere familie kon overgaan.”
Meteens
zulkete stellingen
toonde
ater Hermannus
Buchenbaum
maakt
zijn. ‘In zijn
»Mpedulla
theologiae moralis”
heefthet
hij vol
het
recht gehandhaafd om alle beleedigers van de menschheid en van het
ware geloof. met name de vijanden van de orde van Jesus, te dooden.
En die Moraaltheologie van pater Buchenbaum gold in de oogen der ge
heele orde als een onovertroffen modelboek, dat deswege op al hun col
legiën met goedkeuring van den generaal was ingevoerd.
lmanuel Sa zegt in zijn aphorismen bij het woord: »Clericus”:
»Het verzet van een geestelijke tegen den vorst van het land waar
in bij leeft, is geen majesteitschennis, omdat een geestelijke geen onder
daan is van eenig vorst. Even waar”. voegt hij er aan toe, »is de
stelling, dat iedereen uit het volk een onwettigen vorst mag dooden;
een tyran om te brengen is zelfs verdienstelijk.”
Dezelfde woorden bijna gebruikt Adam Tanner, een in Duitschland
wel bekend en zeer geëerd professor van de Jesuiten. De niet minder
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beroemde pater Johannes Mariana, die te Rome, Palermo en Parjs
onderwijs gaf, ontwikkelt dezelfde gedachte nog nader in een boek, dat
met toestemming van den generaal Aquaviva en onder toejuiching van
het geheele gezelschap van Jesus werd uitg even, en getiteld was:
»De Rege.” Daarin, op pag. 54 van het eerste ook , zegt hij:
»Het is een heilzame gedachte voor alle vorsten, en die men hun
allen moet inprenten, dat, zoodra zij hunne volkeren onderdrukken
en ondragelijk worden door de groote menigte hunner gebreken en
door hun nietswaardig gedrag, dat men dan niet alleen het recht heeft
hen te dooden, maar dat het volbrengen van die daad zelfs roemvol is.”
Ook pater Nicolaus Serrarius , een italiaansch Jesuiet , spreekt in
zijn Commentaar op den Bijbel op gelijke wijze. Den door Ehud aan
koning Eglon gepleegden moord licht hij met deze woorden toe:
»Vele geleerden denken, dat Ehud wel gedaan heeft, en wel op

grond, dat hij op goddelijk bevel handelde. liÎaar ik zeg, dat dit niet
de eenige grond is; er is nog een andere, deze namelijk, dat zulk een
daad tegenover tyrannen in het algemeen rechtvaardig is. Want wan
neer een regent door de wijze waarop hij regeert, toont een tyran te
zijn, zoo kan hij rechtens door een zijner onderdanen of vasallen ge
dood worden, in weerwil van den eed van gehoorzaamheid door hem afge
legd en zonder dat eenig rechter bevoegd ishem daarom teveroordeelen."
Nog duidelijker, zoo mogelijk, drukt zich de al emeen bekende en
beroemde Bellarminus uit, diezelfde Bellarminus , ie op verzoek der
Jesuiten door den paus heilig verklaard werd, wanneer hij in zijn werk:
»De summa Pontificis auctoritate” (Tom. IV. pag. 180) schrijft:
»Het is het werk van geestelijken of monniken niet, om de vorsten
door valstrikken te dooden , en ook de opperprresters plegen hen
niet op zoodanige wijze ten onder te brengen. Maar, na hun eerst een
vaderlijke waarschuwing gegeven te hebben . sluiten zij hen van de oom
munie en van de sacramenten uit. maken vervolgens, wanneer het noo
dig blijkt, de onderdanen los van den eed van getrouwheid en ontnemen
eindelijk aan de monarchen hun koninklijk gezag en hunne koninklijke
waardigheid, waarna het aan anderen toekomt tot de uitvoering over

te gaan."
15Het duidelijkst van allen echter zijn de woorden van het door
de roomsche curie zoo hoog geprezen werk: »Defensio fidei catho
licae et apostolicae”, d. i. »\ erdediging van het catholiek en apos
tolisch geloof”, van den Jesuiet Suarez, dat in 1614 te Lissabon uit

kwam. Daar toch (Lib. Vl. Cap. IV. No. 13 en 14) heet het:
»Het is een artikel des geloofs, dat de paus het recht heeft om
kettersche en oproerige koningen af te zetten. Een door den paus afgezet monarch is noch koning meer noch wettig vorst. Weigert een
zoodanige den paus te gehoorzamen, nadat hij afgezet is, zoo wordt hij
een tyran en kan door den eerste den beste gedood worden. Over het
algemeen is het, zoodra het algemeen belang door den dood van een
tyran bevorderd wordt, iedereen vergund hem te dooden."
Waarlijk, duidelijker kan men den vorstenmoord niet heeren. Het
parlement van Parijs ontzette zich daarover dan ook zoozeer, dat het
het boek terstond, den 16en Juni 1614, door beulshanden verbranden

liet.

De Loyoliten echter verklaarden van hun kant, dat er nooit

een geleerder en vromer werk geschreven was, en dat, wie dat boek
aanviel, de kerk zelve aanviel.
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Ja, van nu af aan schreef geen Jesuiet meer een werk over zede
kunde zonder de leer van Suarez tot de zijne te maken. Velen zelfs
wisten deze nog te overtreffen, zooals bijv. de paters Ribadeneira, Com
molet, Salmeron, Jakob Keller, Anton Santarell , Baptiste Bauny ,
Jacques Herreau, Jean Dicastille, M. Escobar, Jakob Gretser, en

anderen.
Maar hoe kon het ook anders? Men behoefde slechts naar de kerk
van St. I.gnatius te Rome te gaan en daar de schilderijen te zien, waar
mede de vier zijden der koepel versierd zijn , om te weten, hoe de orde

van Jesus over moord in het algemeen, en over koningsmoord in het hij
zonder, dacht.
Aan de eene zijde toch ziet men Jaël bezig om Sisera, die bij haar

te gast is, met een nagel de hersenpan te doorboren; op de tweede
staat Judith, terwijl zij , door Gods geest gedreven, Holophernes het
hoofd afslaat; op de derde is Simson bezig met het vermoorden der

Philistijnen, en op de vierde werpt David Goliath dood. In het midden
van den koepel eindelijk ontwaart men den heiligen Ignatius, het hoofd
met een stralenkrans omgeven, die geweldige vuurkolomrnen slin
gert naar alle vier de werelddeelen , alsof hij de geheele aarde in brand
moet steken.
Maar nu vraag ik, drukt de geest van de Jesuitenorde zich daarin
niet zoo duidelijk uit, als hij zich maar uitdrukken kon? Of met an
dere woorden, ligt in die zinnebeelden niet reeds het bewijs, dat de
Jesuiten met zich zelven in strijd zouden gekomen zijn, wanneer zij een
andere leer hadden gehuldigd dan deze, dat het veroorloofd was . ieder

die hun in den weg stond. al ware hij ook koning. op deze of gene
wijze van kant te helpen ?
Maar
de leer bleven de zonen van Loyola niet staan. Waar zij
de gelegenheid maar eenigszins passend achtten , gingen zij onmiddellijk
tot de daad over. Dat zij zich daarbij schikten naar de eigenaardighe
den van het land waarin zij te werken hadden , spreekt overigens van
zelf. Zoo kon het hun bijv. niets helpen, of zij in Duitschland
dezen of genen p r o t e s ta n t s c h e n vorst door hunne zendelingen
uit den weg ruimden. Zijn opvolger was weder een Protestant, en daar
om moesten zij in dit land naar een ander middel uitzien.
En welk middel vonden zij ?
Zij zwaaiden eenvoudig de brandfakkel in pl aats van
d e moord fakk el. Op allerlei wijzen en door ‘allerlei middelen Wis
ten zij den haat der (latholieken tegen de Protestanten op te wekken ,
gaande te houden en aan te wakkeren, totdat hij, nu eens hier dan daar,
in lichtelaaie vlam uitbarstte ‚ opdat de Protestanten nooit tot rust zou
den komen en uit vertwijfeling zich ten laatste van zelf in de armen
van het Catholicisme zouden werpen.

Wel was door het laatste bedrijf van den dert%arigen oorlog de
vrede tusschen Catholieken en Protestanten hersteld.
el was aan iedere
partij het rustig genot van godsdienstvrijheid op het plechtigst gewaar

borgd. Wel verlangden Catholieken en Protestanten beiden naar dat
rustig genot en staken daarom elkander verzoenend de handen toe. Maar
hoe geheel anders dachten de Jesuiten!
Onder het beeld van den heil’ en Ignatius in zijne kerk te Rome
staan deze woorden geschreven: » gnem veni mittere in ter
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ram et .quid volo nisi ut accendatur?” Dat wil zeggen:
»Ik ben gekomen om vuur op de aarde te brengen , en wat kan ik dus
anders verlangen, dan dat de aardein vlam ezet worde?” l) Welnu, die
woorden, dat motto van Ignatius, hebben e zonen van oyola het wel
ooit verloochend? Nooit ofte nimmer , want waar vrede en eendracht

heerschten, daar was het gedaan met hunne heerschappij, en die moesten
toch tot iederen prijs trachten te handhaven?
Den krijg dus wilden ze , den krijg, het kostte wat het kostte ,
met de andersdenkenden. En om den veldtocht tot een goed einde te
brengen riepen ze natuurlijk de hulp en den bijstand in van de catho
lieke vorsten van Duitschland , vooral van het huis Habsburg,dat Duitsch_
land van keizers voorzag. Ja, ze vroegen die hulp en dien bijstand niet
slechts, maar ze maakten er aanspraak op als op een hun toekomend
recht, en wee dengene, die het in het hoofd kreeg. om het hun niet
geheel naar den zin te maken! Wee hem, zeg ik, want zonder aarze
len wijdden ze hem aan den dood en grepen onmiddellijk naar vergif
of dolk, wanneer ze hem althans niet op een nog minder opspraak
wekkende manier uit de wereld konden helpen of door bedreigingen tot
andere inzichten brengen.
Het is waar, heel dikwijls kwam het

eval niet voor, dat een

duitsch catholiek vorst, vooral niet dat een absburger, ernstig tegen
hen in verzet kwam. Slechts zeer zelden dus kwamen ze in de gelegen
heid om hun leer van den vorstenmoord werkelijk in toepassingtebren
gen. Des te minder mag ik het daarom verzwijgen dat e e nm aal ten
minste een poging door hen gedaan werd om een duitsch vorst te ver
moorden, en dat nog wel een vorst, die als een der ijverigste , onder
danigste en vroomste beschermers van het Jesuitisme bekend staat.
Deze vorst was Leopold I. Hij was zijn vader, keizer Ferdinand

III, in 1658 opgevolgd, niet alleen op den duitschen keizerstroon, maar
ook in de regeering der oostenrijksche erflanden en van Hongarijë en
Boheme. Opgevoed door de beide paters Jesuiten Müller en Neidhardt was
hem van jongs af een slaafsche eerbied voor de orde van Jesus ingeprent.
Een geschiedschrijver zegt van hem , dat de Godheid zelve hem niet
zoo onfeilbaar en vlekkeloos toescheen als de zonen van Loyola, aan
wier orde hij verbonden was als geäfﬁlieerde of als wereldlijk lid.
Met hoe bijgeloovigen ijver echter keizer Leopold het gezelschap
van Jesus aanhing, dit bewees hem tot loon daarvoor geenszins dezelfde
liefde. Het bediende zich alleen van hem, om zijne groote plannen ten
uitvoer te brengen.
Het hoofddoel der orde was, zooals ik vroeger reeds aantoonde,
het tot stand brengen eener catholieke wereldmonarchie, waarin het
catholieke, zegge het jesuitische, geloof alleen heerschen zou. Langen tijd
hoopten ze, dat het huis Habsburg, hetwelk zich na Karel V in een
spaansche en een oostenrijksche linie gesplitst had , dat plan verwezen
lijken zou. Maar die hoop werd verijdeld , en noch Filips II van Spanje
noch de Ferdinanden van Oostenrijk beantwoordden aan de verwachtin
gen, die men op hun geschiktheid gebouwd had.

(1) Luc. Xll: 49. De lezer weet waarschijnlijk, dat _de vertaling in onze Staten
overzotting anders luidt; doch het is onzeker welke vertahng de beste is.
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Integendeel, Spanje en Oostenrijk beiden kwamen onder die vorsten,
door de voortdurende oorlogen die ze voerden, zoo diep in verval, dat
aan hun wederopstanding niet te denken viel. Daarom richtten de zonen
van Loyola van nu af hun blikken op de derde groote catholieke macht
in Europa, namelijk op Frankrijk, dat na het einde van den dertigja
rigen oorlog, onder zijn jeugdigen beheerscher Lodewijk XIV, aanving
zich een soort van voogdijschap aan te matigen over alle overige staten
en rijken. Hij, de krachtige en rijk begaafde Lodewijk, was zonder
twijfel de eenige, die in staat was de vurig‘ begeerde wereldmonarchie
over geheel Europa te vestigen, en daarom ingen de zonen van Loyola
hem met de innigste verkleefdheid en toewijding aan , om door hunne
groote macht, die overal verspreid was, zijne stoutste plannen te hel
pen ten uitvoer brengen. Maar hieruit volgde noodwendig, dat de Je
suiten, wanneer de belangen van Frankrijk en. Oostenrjk met elkander
in botsing kwamen , niet in het belang van Oostenrijk , maar in dat van

Frankrijk werkten , en dat ze dan alles in het werk stelden om keizer
Leopold tot toegeeﬂijkheid jegens Lodewijk XIV te stemmen.
De buigzame Leopold volgde gewoonlijk. Eens echter, toen de Je
suiten, door Lodewijk XIV aangestookt, van hem verlangden , dat hij
den Hongaren hunne gewetensvrijheid zou ontnemen, die hun gewaar
borgd en met een eed bezworen en grondwettig omschreven was, en dat
hij de talrijke hongaarsche Protestanten met geweld tot het Oatholicisme
zou terugvoeren, toen waagde hij het zich ernstig te verzetten.
Hij waagde dat, omdat hij niet anders kon, zonder zijn geheele
rijk op het spel te zetten. Het was in het jaar 1670 , toen, tengevolge
van de afgrijselijkheden van den dertigjari en oorlo , de oostenrijksche
monarchie nog geheel uitgeput was.
oe zou rij nu in dien tijd
en onder die omstandigheden het hoofd hebben kunnen bieden aan
een omwenteling in Hon arijë? Ook bedreigde hem in dat jaar een oor
log van de zijde der
arken, en nog een andere (te en het duitsche
rijk) van de zijde van den onverzadelijken Lodewijk Xl . Het vooruit
zicht van dien dubbelen strijd met twee overmachtige vijanden
eischte dus met meer aandrang dan ooit te voren het bewaren van den
inwendigen vrede. Daarom sloeg Leopold I het verzoek van zijn biecht
vader, pater Philipp Müller en van de andere toen te Weenen zoo op
permachtige zonen van Loyola, (1) om juist nu, in dit gevaarlijk oogen
blik, de hongaarsche Protestanten met geweld hun godsdienstvrijheid te
ontnemen en tot oproer te prikkelen , rondweg af. Hij deed zoodoende
niets anders, dan wat hij in zijn eigen belang, tot eigen redding, doen
moest. Maar Lodewijk XIV, die_een veroveringsoorlog tegen het duit
sche rijk in het schild voerde, verlangde dien hongaarschen opstand,
ten einde Oostenrijk van zijn kracht te berooven. De zonen van Loyola
drongen dus telkens op nieuw bij Leopold aan, dat hij tot genoemden
maatregel van geweld tegen de Protestanten van Hongarijë zou overgaan.
En toen hij bij zijn weigering bleef volharden, besloten zij hem zonder
omwegen uit den weg te ruimen, opdat het regentschap over den minder
jarigen troonopvolger zou worden opgedragen aan de zwakke keizerin.
Dat besluit brachten
onmiddellijk ten uitvoer _, of liever zij poog
(l) Dit waren vooral

ater Balthasar Mûller, biechtvader der keizerin. pater

Monteonouli, biechtva er der

keizerin-moeder, en pater Richardt, biechtvader

van den keizerlijken veldheer, hertog Karel van Lotharingen.
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den het ten uitvoer te brengen; maar de Voorzienigheid stond de vol

tooiing der misdaad niet toe , hetgeen natuurlijk hun schuld in geenen
deele vermindert.

De zaak droeg zich namelijkvolgenderwijze toe:

In April 1670 wilde een milaansch edelman, genaamd Giuseppe.
Francisco Borro van Warschau over Moravië en Hongarijë naar (fon
stantinopel reizen. Een bekwaam arts, schei- en natuurkundige, met
zeer vrjzinnige begrippen op het stuk van den godsdienst, had hij om
verschillende redenen den haat der zonen van Loyola op zich geladen. .
Zij vervolgden hem overal, waar hij zijn verblijf nam. Met de hulp van
den pauselijken nuntius brachten ze het eindelijk zoo ver, dat de oos
tenrijksche regeering hem den 22sten April van het genoemde jaar te
Goldingen op de grens van Silezië, als ketter en beoefenaar der zwarte
kunst , die reeds door de romeinsche inquisitie was veroordeeld , liet ge
vangen nemen en naar Weenen voeren.
Op de reis daarheen (l) vernam de gevangene van den ritmeester
Scotti, die hem geleidde, dat keizer Leopold reeds sedert eenige maan
den ernstig ziek was, en bij geen enkel geneesmiddel baat kon vinden.
Borro vroeg naar de verschijnselen der ziekte, en verklaarde terstond ,
na ze gehoord te hebben, dat hier zonder eenigen twijfel vergifin ’t spel
was.

Maar al was dat zoo, voegde hij er onmiddellijk aan toe , dan

hoopte hij nochtans met Gods hulp den keizer te zullen redden, en hij
verzocht zijn geleider, dat deze Zijne Majesteit, dadelijk na hun aankomst te Weenen, van dit hun gesprek zou in kennis brengen.
Dientengevolge begaf zich de ritmeester Scotti , zoodra
in den
namiddag van den 28sten April de hoofdstad bereikt en zijn gevangene
op een veilige plaats gebracht had, naar het paleis en verzocht om een
geheime audiëntie bij den keizer, daar hij dezen iets zeer gewichtige had
mede te deelen. Ze werd hem toegestaan, en het gevolg was, dat de
keizer last gaf om ridder Borro nog dienzelfden avond, maar eerst na
het invallen van den nacht en in ’t geheim, door een achterpoortje , in
het paleis te brengen. Dit was zeer natuurlijk; hoe toch zou een zoo
bijgeloovig vorst als Leopold I het hebben durven wagen, een man.
die was aangeklaagd van ketterij en door de Jesuiten vervolgd werd, open
lijk en overdag te ontvan en?
‘
Ja zelfs van die ge eime nachtelijke ontvangst maakte hij zich
nog een gewetensbezwaar; hij ondervroeg dus den ridder niet over zijn

ziekte , dan nadat hij hem eerst een examen over zijn rechtgeloovig
heid had afgenomen en in dat opzicht alles tamelijk welinorde bevonden
had. Nu onderzocht Borro den keizer en vond hem geheel vermagerd
en verzwakt en voortdurend geplaagd door erge benauwdheden en door
een onlijdelijken dorst.
wijdde daarop zijn aandacht aan het vertrek
en bemerkte , dat de twee waskaarsen die op tafel stonden , met een
vreemde, roodachtige ‚vlam brandden en altoos spetterden , terwijl er een

ﬁjne witte walm naar boven steeg, die den zolder reeds vrij zwart
had gemaakt.
»De lucht in dit vertrek is vergiftigd,” zeide hij nu, »en het vergif

komt van de brandende waskaarsen."
(1) Dit geheele verhaal is ontleend aan de »Sammlung de!’ p olitischen
Schrilten des Prinzen Eugen von Savoyen (8 Bde. Stuttg. Cottĳ‚
1811—2’1)‚” waar men

bladz. 49-82.

de nadere bijzonderheden kan naslaan in het laatste deel,
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Tot een bewijs, dat het zoo was, worden op zijn verzoek terstond
de waskaarsen gehaald , die in het aangrenzende vertrek der keizerin
stonden te branden ‚ en zie, deze brandden wit en gelijkmatig, zonder

walm en zonder te spetteren.
Nu gelastte de keizer in alle stilte zijn lijfarts te halen en den e
heelen voorraad waskaarsen voor het gebruik des keizers bestemd in et
vertrek te brengen. Die voorraad bestond uit ongeveer dertig pond ‚
maar was oorspronkelijk wel eens zoo groot geweest, daar men reeds

van het be in van Februari af ten behoeve des keizers van geen andere
kaarsen zic

bediend had.

Men onderzocht ze nu van meer nabij , en

het eerst, wat men vond , was een verguld kransje aan het boven- en
benedeneinde, dat stellig ten doel had vergissingen onmogelijktemaken.
Vervolgens maakte men het was voorzichtig van de pit los en onder
wierp dat eerst aan een nauwkeurig onderzoek. Hier echter kwam
niets voor den dag. wat eenigen argwaan opwekte, en beide geneeshee
ren verklaarden het was voor zuiver. Maar toen men eindelijk ook de
pit onderzocht , bleek het , dat ridder Borro volkomen gelijk had gehad,

toen hij van vergiftiging sprak, want al de pitten waren in een
oplossing van arsenicum gedoopt, en eerst, toen zij daar
van geheel verzadigd waren, met was overtrokkengewor
den. Ook was men met het arsenicum niet zuinig geweest, want een
voortgezet onderzoek toonde aan. dat het aanwezige was slechts acht en
twintig, en de massa arsenicum in de pitten niet minder
dan twee en drie kwart pond woog. Meer dan genoeg dus om
de lucht door het verbrandingsproces zoodanig te vergiftigen, dat de
keizer, had hij die lucht nog eenige weken moeten inademen, geheel zou
zijn weggekwijnd. Om echter geheel zeker te gaan, haalde men een hond,
gaf hem eenige stukjes van de pit in vleesch gewikkeld, en zie, reeds

na verloop van een uur stierf het beest onder de vreeselijkste pijnen!
Aldus volkomen overtuigd van de aangewende poging, om hem te
vergiftigen, betrok de keizer natuurlijk een andere kamer, en gaf zich
over aan de zorg van zijn redder, Borro, die hem dan ook binnen
weinige maanden volkomen genas. Tevens beval Zijne Majesteit , dat
men zou uitvorschen, wie de vergiftigde waskaarsen geleverd had, en
dat men dien in ’t geheim en geboeid naar het paleis zou brengen.

Maar wat kwam er nu voor den dag?
De leverancier was niemand anders dan de pater

procureur der Jesuiten te Weenen, en de poging tot‘
vergiftiging ging dus van niemand anders uit dan
van het gezelschap van Jesus.
Pijnlijk deed dit den keizer aan, die de zonen van Loyola altoos
zoo buitengemeen begunstigd had. Maar nog pijnlijker indruk maakte
de ontdekking op de heeren paters zelven, want zij meenden in den
beginne niet anders , dan dat hun rijk aan het keizerlijk hof te Weenen

uit was.

Hunne verlegenheid duurde echter maar een oogenblik. Reeds

in het eerstvolgende uur had hunne sluwheid een plan ontworpen, dat,
wanneer het gelukte , hunne heerschappij over het huis Oostenrijk op
nieuw bevestigen moest.

De voornaamsten hunner begaven zich den volgenden morgen na
het ontdekken hunner misdaad naar het paleis , om een bijzondere an
diëntie bij den keizer te vragen. Die verkregen hebbende , wenschten ze
den keizer onder de meest overdreven vreugdebetuigingen geluk met zijn
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Ze verklaarden den pater-procureur, die

helaas! lid hunner orde was, voor een gemeenen schelm, voor een lagen
schurk , die het niet waard was, dat Gods zou hem bescheen , dien ze

dan ook terstond zwaar geboeid naar hun generaal te Rome hadden gezonden , opdat deze hem straffen zou , zooals een zoo afschuwelijk boos
wicht het verdiende. ' »Maar ,” voeû'den ze er snikkend aan toe , »hoe

kan het eerwaardig gezelschap van esus , die steunpilaar van den troon,
die broederschap waaraan staat en kerk zooveel te danken hebben, hoe
kan dat het helpen , dat er één onwaardige hun heiligen kring binnen
sloop? Was het ook wel christelijk of ook maar billijk, om de misdaad
van één enkelen booswicht op de geheele vrome vereeniging te
wreken, vooral wanneer die vereeniging haar afschuw van zulk een daad
der duisternis door de voorbeeldige bestraﬂing van den schuldige aan den
dag legde?”
Zoo spraken de woordvoerders der zonen van Loyola, en de goede
keizer Leopold, bekrompen en bij eloovig als hij was, schonk hun geloof.
Hij schonk hun geloof, omdat

niet wist, dat in de Jesuiten-orde

nooit eenig lid op eigen hand, op eigen aansporing en op eigen gezag
handelt of handelen kan, —‘ dat het geheele raderwerk geheel alleen
door den generaal te Rome wordt in beweging gebracht, en dat al de
anderen als werktuigen zonder eigen wil dezen gehoorzamen.
Hij schonk hun geloof en vroeg er niet eens naar, welke straf den
sluipmoordenaar ten deel was gevallen. Het zou hem trouwens niets ge
baat hebben, al had hij het gevraagd; om een leugenachtig antwoord
toch waren, zooals bekend is, de vrome paters in het zwarte kleed nooit

verlegen.
Alzoo bleven de zonen van Loyola niet slechts ongestraft, maar ze
behielden zelfs hun voormaligen invloed aan het hof in zijn volle uitge
strektheid.
Ja, ze kregen onmiddellijk daarop gedaan, dat den Hongaren hunne
godsdienstvrijheid eenvoudig met eweld ontnomen werd. Daardoor kwam
dit volk in opstand, en zoo berei u ze ten slotte toch hun doel nog, —
het doel nameli‘k, waarom ze hun hoogen beschermer, keizer Leopold,
met vergif hadden willen uit den weg ruimen.
Ook behielden ze dien bijna alvermogenden invloed op genocmden
keizer al den tijd dien hij aan het bewind bleef, en ook later, onder
de opvolgers van Leopold, werd het niet anders.
Wel trad er, onmiddellijk na zijn dood, onder zijn eerstgeborene,
keizer Joseph I, van 1705—1711, een korte pause in, waarin de heeren
paters de horens wat moesten intrekken; maar in diens broeder en op
volger, keizer Karel VI, vonden ze een des te vuriger beschermer. Ook
is het van algemeene bekendheid, dat de dochter en erfgenaam van Ka
rel, keizerin Maria Theresia, zich bijna uitsluitend door hen leiden liet.
En dus hadden de zonen van Loyola geen reden om hun duivelsche
leer van den vorstenmoord nog eens weer in Duitschland in toepassing
te brengen. Ik ga dus over tot de landen van andere vorsten, allereerst
tot het koninkrijk Engeland.
’

TWEEDE HOOFDÊ'I‘U K.

Het buskruitverraad in Engeland en de staatkundige woelin
gen der Jesuiten aldaar.

Koning Hendrik VlII had, zooals ik reeds in het tweede boek aan
toonde, het Catholicisme in Engeland verboden, maar niet onderdrukt.
Onder zijn oudste dochter en opvol ter, »de bloedige Maria”, zoo
als zij terecht genoemd werd, stak et weer moedig het hoofd op, en
de Protestanten stierven bij duizenden op het schavot.
Onder Maria’s opvolgster. hare stiefzuster Elisabeth, werd het
weer andersom. want Elisabeth, een dochter van Anna Boleyn, was pro
testant. Zij was echter edelmoedig en wijs genoeg, om de Catholieken
als zoodanig niet te vervolgen; zij duldde allen, die haar als gebiedster
erkenden en zich als goede onderdanen gedroegen. De engelsche (‘a
tholieken zouden dus rustig hebben kunnen leven, ongehinderd hun gods
dienst hebben kunnen uitoefenen, wanneer ze daarmede maar tevreden
waren geweest. Ook zouden ze daarmede tevreden geweest zijn, wan
neer maar niet de zonen van Loyola waren tusschenbeiden gekomen.
Dezen echter wilden heerschen, en niet maar geduld worden.
Ze begeerden, om te kunnen heerschen. uitroeiing van het Protestantisme en terugkeer van Engeland onder de oude
afhankelijkheid van den paus en in het algemeen van de
priesters.
‘
Dat alles heb ik reeds vroeger meer uitvoerig uiteengezet. Het was
echter noodig het hier kortelijk te herhalen, om de verschillende aan
vallen begrijpelijk te maken, die van nu af aan tegen het leven van
Elisabeth en van haar opvolger Jacobus I werden ondernomen.
Het doel toch was in werkelijkheid geen ander dan die beide mo
narchen te vermoorden, — hen te vermoorden, opdat andere leden der

engelsche koningsfamilie. die den catholieken godsdienst aanhingen en
de Jesuiten blindelings gehoorzaamden, den troon zouden kunnen bestijgen.
Een begin maakten de zonen van Loyola daarmede, dat zij paus
Paulus IV overhaalden, om terstond na de troonsbeklimming van Elisa
beth zijn banbliksem tegen haar te slingeren en openlijk, ten aanhoore

der geheele wereld, te verklaren, dat ze geen recht had op den troon.
»Het huwelijk”, zeide de heilige Vader in zijn bul, »het huwelijk

van koning Hendrik VlII met Anna Boleyn was geen huwelijk, maar
/
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‘ eehtbreuk, zooals reeds de pausen Clemens VIl en Paulus 111 hebben
bewezen, en dus is Elisabeth een bastaard, die op den troon geen recht

heeft.

Bovendien is Engeland van oudsher een leen van den heiligen

stoel, en dus kan niemand den troon aldaar beklimmen, zonder dat hij

door Home benoemd wordt. Om die twee redenen behoort de onwettige
dochter van den tyran Hendrik den scepter van Engeland neder te leg
gen en nederig zich terug te trekken in het bijzondere leven. De ware
konin ‘u is Maria van Schotland uit het huis Stuurt, de kleindochter
van l\/ argaretha van Engeland, die , als vrouw van konin Jacobus IV
van Schotland. het leven schonk aan koning Jacobus
, den vader
van Maria.”
Dat was de inhoud der pauselijke banbul , en die inhoud was voor
waar zeer sluw berekend. Wel kon die ‘bul geen onmiddellijken in

vloed uitoefenen; het zou ten minste een ontzettende domheid geweest
zijn, om te hopen, dat de Engelschen, die voor het grootste gedeelte
protestantsch waren en van het pausdom niets meer weten wilden, ter
wille van die bul hunne koningin van _den troon zouden stooten. Maar
men kon er toch staat op maken, dat in de harten der catholieke Brit
ten zich de overtuiging vestigen zou, dat de engelsche kroon van re<hts
wege toebehoorde niet aan Elisabeth, maar aan Maria Stuart, en daarin
had men een uitgangspunt voor toekomstige opstanden.
Om nu dat geloof aan de onrechtmatigheid van de heerschappij van
Elisabeth nog meer te versterken, stichtten de zonen van Loyola, met
behulp van hooggeplaatste beschermers, zooals van den paus, van den
koning van Spanje en van den kardinaal van Lotharingen, te Rome,
Douay en Rheims zoogenaamde »engelsche collegiën”, of liever »opvoe
dingsgestichten voor jonge catholieke Engelschen”, waarin de koningin
nooit anders genoemd werd dan een onverdragelijke tyrannes, een ket
terin, een goddelooze vervolgster van het ware geloof, die door den hei
ligen Vader zelf op plechtige wijze verdoemd was geworden. Kwamen dan
later de kweekelingen dier inrichtingen in hun vaderland terug, dan
kan men zich voorstellen, hoe zij op hunne geloofsgenooten zullen ge
werkt hebben.
Maar ook zelfs daaraan hadden de Jesuiten nog niet genoeg. Ze
gebruikten hunne collegiën ook, om daarin werktuigen te vormen voor
de begeerde omwenteling, mannen dus, die oproer, opstand en zelfs moord,
als geoorloofde middelen beschouwden. Dezen werden door hen zoo dweep
ziek gemaakt, dat ze het martelaarschap beschouwden als een offer, dat
hen onmiddellijk in het paradijs voerde , en derhalve voor geen moeite
of gevaar, hoe groot ook, terugbeefden.
Uit het voorgaande ziet men, dat de zonen van Loyola in hun jacht
maken op het leven van koningin Elisabeth naar een vast plan te werk
gingen, dat ze zelfs tegen een voorbereiding van vele jaren niet opza
gen, om des te zekerder hun doel te bereiken.
Ondertusschen was er ééne omstandigheid, die een kleine streep door
hun rekening maakte. Het was deze. Maria Stuart zag zich wegens
een opstand harer onderdanen . in 1658 , genoodzaakt uit Schotland de
wijk te nemen naar Engeland. Koningin Elisabeth, die in haar niet
slechts een mededingster in de liefde maar ook naar het bezit van den
engelschen troon zag, en dat zeer terecht, nam haar onmiddellijk gevangen
en liet haar zoo stevig opsluiten, dat er aan geen ontkomen te denken viel.
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Dat was een harde slag voor de Jesuiten. Maar na eenigen tijd her
stelden ze zich van den schrik en besloten, nadat onderscheidene door hen

opgestookte samenzweringen, zooals bijv. die van den hertog van Norfolk,
mislukt waren, over te gaan tot het volvoeren eener daad, die in ver
metelheid alles overtrof, wat men tot nu toe beleefd had.
Dit geschiedde in 1581. Het plan was, om koningin Elisabeth te
vermoorden en tegelijkertijd de gevangene Maria Stuart tot gebiedster
over Engeland uit te roepen.
Reeds sedert geruimen tijd had Elisabeth wenken ontvangen, dat
men in de Jesuitenscholen te Rheims en Douay,gevaarlijke aanslagen
tegen haar leven en hare kroon voorbereidde. Die wenken vonden hier
in hun bevestiging, dat die scholen of collegiën aan alle onvergenoegden
in Engeland, aan alle uit het land verbannen verraders, in één woord

aan alle roekelooze en dweepzieke Catholieken, tot veilige schuilplaatsen
verstrekten.
‚
Ze zond daarom eenige jongelieden, op wier trouw en beleid ze zich
verlaten kon, — de voornaamsten hunner heetten Elliott, Cradock, Sled,
Mundi en Hill, — naar Rheims en Douay, om in de eollegiën zelven
de zaak nauwkeurig te onderzoeken. Ze gaven zich voor verdreven en
vervolgde Catholieken uit, waardoor het hun niet moeielijk viel in de
inrichtingen der Jesuiten te worden opgenomen. Weldra vernamen ze
nu, dat zoo juist drie Jesuiten, Alexander Briant, Edmund Campian en
Radulph Serevin, in ’t geheim, langs verschillende wegen en ter dege
vermomd, naar Engeland vertrokken waren. Ze vernamen verder, dat
die drie te Londen werden verwacht door vijftig uitgelezen, van top tot
teen gewapende mannen, die zich bereid verklaard hadden , om onder
de leiding der drie paters, koningin Elisabeth benevens haren lieveling,
Robert Dudley, graaf van Leicester, alsmede den secretaris van staat Wal
singham, te vermoorden. Ze vernamen eindelijk, dat, zoodra de moord
zou gepleegd zijn, een voornaam persoon zich aan het hoofd der catho
lieke partij van Engeland plaatsen zon, en onder het roepen van: »Leve
de koningin Maria van Schotland en Engeland!" de teugels van het bewind zon aanvaarden.
Dat alles vernamen ze , en ze wisten daarvan natuurlijk ten spoe

digste bericht te doen toekomen aan koningin Elisabeth. Het gevolg
hiervan was, dat de drie Jesuiten terstond na hunne landing in En e
land gegrepen en, nadat het bewijs hunner misdadige bedoeling ge e

verd was, met eenigen hunner _medeplichtigen, die men insgelijks had
weten in handen te krjgen, den len December 1581 opgehangen werden.
Zoo jammerlijk liep de eerste moordaanslag der Jesuiten op koningin
Elisabeth af , en wat nog erger was, tegen de zonen van Loyola werden
nu de strengste bepalingen gemaakt, alsmede tegen allen. die voortaan
nog eenige betrekking met hen zonden onderhouden.
Met name verbood men iederen Engelschman op straffe des doods,
om in eenig collegie of seminarie der Jesuiten te studeeren of ook maar
te wonen. Ieder, die dus voortaan het vasteland ging bezoeken, moest
nauwkeurig opgeven, waarheen hij voornemens was te gaan. Ook dit
sprak van zelf, dat

een lid der zwarte bende ooit meer den engelschen

bodem betreden moc t, tenzij hij lust mocht gevoelen, om nader kennis
te maken met galg en rad.
Men kan denken, welk een woede zich van de zonen van Loyola
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meester maakte, toen ze dat alles hoorden. Het eerste wat ze deden,
was, dat ze hunne drie medebroeders, vooral Campian, voorstelden als

martelaars, heiligen en helden, die voor de zaak van het geloof hadden
moeten bloeden. Maar met zulk een soort van wraak was een orde als
de hunne natuurlijk niet tevreden. Ze dorstten naar een werkelijke,
naar een bloedige voldoening, en om hun die te verschaffen meenden ze
een paar jaar later in William Parry den rechten man gevonden te hebben.
Deze , een verarmd edelman , vertrok in 1582 naar het vasteland,

om er op de eene of andere wijze weder bovenop te komen. Te Parijs
'ng
tot den catholieken godsdienst over en begaf zich daarop naar
enetië, waar
in nadere aanraking kwam met de Jesuiten, vooral
met pater Benedictus Palmio. Die twee begrepen elkander zeer spoedig,
en de nieuw bekeerde beloofde den pater, dat hij , ter eere Gods en
om de engelsche Catholieken uit hunne vreeselijke verdrukking te red
den, zijn leven zou in de waagschaal stellen, om koningin Elisabeth
van het hare te berooven.

Daarop reisde Parry, door Palmio ruim voorzien van geld en aan
bevelingsbrieven, naar Parijs, had daar een lang gesprek met den pa
ter-superior Hannibal Codret , die hem in zijn loffeli]k voornemen ten

zeerste versterkte , en keerde eindelijk, na eerst in het Jesuitencollegie
te Parijs de heilige Sacramenten te hebben gebruikt, in Februari 1584.
naar Engeland terug.
Te Londen aangekomen, deed hij zich voor als een ijverig Protestant.
schreef aan de koningin, dat hij haar belangrijk nieuws had mede
te deelen omtrent de papistische woelingen der Jesuiten in Frankrijk
en Italië, en die voornamelijk haar golden; want op zijn reis door het
vasteland was hij met een aantal geheimen bekend geworden.
De koningin stond hem een audiëntie toe; hij vertelde haar veel,
wat zich nog wel goed hooren liet, en veinsde te haren opzichte een
toegenegenheid, die aan dweepzucht grensde, waarom zij hem ook later

nog eenige malen bij zich ontving. Op die wijze gelukte het hem de
gelegenheden uit te vorschen , en hij nam zich voor den moord te vol
brengen, zoodra de koningin weder eens, gelijk zij dikwijls deed, alleen
in het park St. James ging wandelen.
Hij achtte het echter noodig, om te zorgen dat er op den dagvan
den moord voor hem een boot gereed lag op de Theems, om daarop aan
de eerste woede van het volk te kunnen ontsnappen. Daarom besloot
hij een vriend in zijn vertrouwen te nemen en tot zijn handlanger te
maken. Hij koos daartoe een neef van hem een zekeren Nevil, die daar
toe bijzonder geschikt scheen, zoowel wegens zijn vermetelheid als we
gens de armoede , waartoe hij door zijn lichtzinnig gedrag vervallen was.
Nevil nam den voorslag volijverig aan en verschafte zich onmiddel-

lijk een boot, waarop

van nu voortaan. om de menschen aan het

gezicht te wennen , dagelijks de Theems op- en afvoer. Daar ondertus
schen vele Jesuiten in goede vermommingte Londen aangekomen waren,
om de beweging voor te bereiden, die bij den dood van Elisabeth ten
gunste van Maria Stuart en van den catholieken godsdienst moest uitbre
ken, wachtte Parry slechts op het gunstige oogenblik om zijn misdaad
te volbrengen.
Maar juist in dienzelfdcn tijd stierf te Parijs de graaf van West
moreland , een verbannen catholiek, zonder kinderen na te laten. Nevil,

die van zeer nabij met den gestorvene verwant was, hoort dat nauwe
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lijks, of hij rekent uit, dat, wanneer hij eens de ontdekker was van een
samenzwering, die het leven der koningin bedreigde, hij in het bezit
zou kunnen komen van den titel, de goederen en de maatschappelijke
positie van den graaf van Westmoreland. Dat vooruitzicht was altever
leidelijk, dan dat hij er weerstand aan zou hebben kunnen bieden. Hij
begaf zich daarom regelrecht naar den graaf van Leicester, en open
baarde het geheele complot in tegenwoordigheid van den minister Wal
singham en van den vice-kamerheer Hunsdon, die daartoe door Leicester

waren ontboden. Daarbij stelde hij natuurlijk de zaak zoo voor, alsof
hij om geen andere reden het voorstel van Parry in schijn had aangeno
men, dan om de voorgenomen afschuwelijke misdaad des te zekerder te
kunnen verijdelen.
Doch wat daar ook van zijn moge, Parry werd binnen een minuut
gevangen genomen en bekende alles, toen men hem tegenover Nevil
bracht. Ook vond men bij hem verschillende papieren, die een zeer
leelijk licht wierpen niet slechts op de bovengenoemde Jesuiten Palmio
en Codret, maar ook op pater Chreikton en kardinaal Como, een zóó
leelijk licht, dat er niet meer aan te twijfelen viel, of de geheele zaak

was van het gezelschap van Jesus uitgegaan en dit had William Parry
tot zijn misdrijf aangespoord.
Men kon echter, helaas, niemand van de zwarte bende ter straf-

plaats voeren, omdat ze nog terechter tijd hadden weten te vluchten.
Maar Parry veroordeelde men, als overtui d van hoogverraad, tot een
ruwelijken dood, welk vonnis den 2en Ëlaart 1584 voltrokken werd.
.len bond hem namelijk aan een gal , opende hem, terwijl hij nog
leefde, de borst en den buik, scheurde %rem het hart, de lever en het

ingewand uit, verbrandde die onder aan de galg, en sneed eindelijk
het aldus verminkte lichaam in vier stukken. die men aan de vier
hoofdpoorten van Londen vastspijkerde.
Na dit afschrikkend schouwspel hielden de Jesuiten zich twee jaar
rustig, voor het uitwendige althans. Maar reeds in het jaar 1586 ge
lukte het hun een nieuwe samenzwering op het touw te zetten en
nieuwe personen te vinden , om een aanslag te beproeven op het leven
van Elisabeth
‘
In dat jaar namelijk geschiedde het, dat Antony. Babington, een
jong man van goede familie uit Dothik in het graafschap Derby, een
reis maakte naar Frankrijk. Daar aangekomen liet hij zich als een goed
(Îïatholiek verleiden, om in stilte eenigen tijd het collegie van Rheims
. te bezoeken en daar zijn opvoeding te voltooien.
Hier leerde hij pater Ballard kennen, met wien hij zeer spoedig op
een goeden voet kwam. De pater nu sprak hem dagelijks over de onge
lukkige Maria Stuart en over hare door den paus gewaarborgde rechten
op den troon van Engeland. Daardoor ontstak hij van lieverlede in het
hart van Babington, dat toch al zeer spoedig tot opgewondenheid over
sloeg, een hartelijke deelneming in het lot der gevangen koningin. Ook
liet de pater hem haar portret zien , en nu — het is toch bekend hoe
Maria door schoonheid uitmuntte — klom zijn deelneming tot de meest
hartstochtelijke liefde.
Hoe grooter de liefde tot de gevangene was, des te grooternatuur
lijk was zijn haat tegen haar onderdrukster. De jonge nian zwoer niet
te zullen rusten, voordat de heerschzuchtige koningin Elisabeth door
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zijn toedoen haar leven verloren had.
zwoer een heiligen eed. de ko
ningin te zullen vermoorden; dan toch werd de goddelijke Maria uit de
gevangenis verlost. om den beiden tronen van Engeland en Schotland
tot sieraad te strekken.
‘
Met die gezindheden in het hart keerde Babington naar zijn vader
land terug; doch hier schijnt zijn hartstocht eenige verkoeling te heb
ben ondergaan. Immers, hij maakte volstrekt geen toebereidselen om
zijn voornemen ten uitvoer te brengen , ja verzuimde zelfs geruimen tijd
om Ballard iets van zich te doen hooren.
Daarop werd deze ongeduldig.
vermomde zich en vertrok in
stilte naar Engeland, om zijn jongen vriend te Dothik te bezoeken. Hij
kwam echter niet alleen, maar bracht een zekeren John Savage mede,
een somberen dweper, die ijverde voor het pausdom, en door wiens
omgang Babington spoedig weder de oude werd.
Het plan om koningin Elisabeth te vermoorden, werd nu op nieuw
opgevat, en ten einde den moord des te veiliger te kunnen begaan ,
vereenigden zich de drie samenzweerders met nog negen anderen, die
zich allen door een heiligen eed verbonden, om liever hun leven op
te offeren , dan deze rechtvaardige zaak op te geven.
Green wonder, dat zij zoo handelden. De pater wist hun het verdien
stelijke van hun voornemen in de warmste bewoordingen voortestellen,
en geen oogenblik liet hij ongebruikt, om hen aan te vuren. lederen
dag riep hij hun toe: »Wanneer gij de tyrannes Elisabeth van het leven
berooft, dan is dat hetzelfde, of gij een heidenschen afgodendienaar of
een door God vervloekten afvallige om het leven bracht, en
bezon
digt u daardoor noch tegen God noch tegen de menschen! Integendeel,
gij verzekert u daardoor de kroon der hemelsche onsterfelijkheid en kunt
nog bovendien , wanneer uw plan gelukt, op een schitterende aardsche
belooning rekenen."
Door zulke en dergelijke redeneeringen tot dolzinnigheid geprikkeld,
stelden de samenzweerders den 24en Augustus , den herinneringsdag der
bloedbruiloft, vast als den dag, waarop de misdaad zou geschieden.
’ Maar hoe noodlottig! Door een toeval kwam de regeering achter
het geheim van hun afschuwelijk voornemen, en nam hen terstond allen
zonder uitzondering, dus ook den Jesuiet Ballard, gevangen. Natuurlijk
deed men hun oogenblikkelijk een proces aan en bracht hen , den len
October , op dezelfde barbaarsche wijze ter dood , als twee jaar vroeger
William Parry.
Hun eigen dood echter was nog het minste. Het ergste was, dat
men nu ook Maria S‘tuart gerechtelijk vervolgde, omdat de samenzweer
ders in hunne verhooren bekend hadden, dat zij met hun voornemen
bekend geweest en daartoe hare toestemming verleend had.
Op bevel van het parlement werd zij den 8en Februari 1587 ont
hoofd.
Men zou nu gemeend hebben, dat de zonen van Loyola, door den

uitslag dier verschillende pogingen om koningin Elisabeth van troon en
leven te berooven, geleerd, van het nemen van nieuwe proeven zouden
hebben afgezien. Maar neen, juist andersom! Nu , na de terechtstelling
van Maria Stuart, waren zij des te woedender en zetten alle zeilen

bij , om hun doel te bereiken.
Op hun ‘aansporen rustte koning Philips 11 in 1588 die ontzagge
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lijke Armada uit , een vloot zooals de wateren van den oceaan nog nim
mer aanschouwd hadden en waarmede hij zonder veel moeite Engeland
dacht te veroveren.
Tegelijkertijd vaardigde paus Sixtus V een nieuwe bul uit tegen
Elisabeth , waarin hij haar niet slechts als ketterin en bastaard voor
onwaardig verklaarde om den troon te bezitten, maar ook iedereen mach
tigde om de hand aan haar te slaan en haar levend of dood over te le

‚ veren aan koning Philips, als zijnde het hoofd der Catholieken.
Maar de Armada — de onoverwinnelijke, zooals de overmoed haar

noemde — werd te pletter gestooten op de krijtrotsen van Engeland,
en de pauselijke bliksems stuitten af op de toegenegenheid der Engel
schen jegens hun koningin, zonder dat ze haar eenige schade berok
kenden.

Nu grepen de Jesuiten weder naar hun oude wapenen, en het ge
lukte in 1592 aan pater Holte, om een Nederlander (?), Patrik Cullen ge

heeten ‚ zoo te bearbeiden, dat hij op de hostie zwoer, de onrechtmatige
koningin Elisabeth uit den weg te zullen ruimen. Maar ook zijn plan
mislukte; toen hij op engelschen bodem aankwam. werd hij gegrepen
en terechtgesteld.
Niet beter liep het af met de samenzweerders Williams en Yorke ,
die door denzelfden pater in 1594 voor zijn moordplan gewonnen wer
den, en die stervend den man vervloekten, welke hen opgehitst had.
De laatste dier slui moordenaars was Eduard Squiere . aan wien de
Jesuiet Richard Walpo e zelf het vergif toereikte , waarmede hij de engel

sehe koningin van het leven berooven moest. Doch ook hij eindigde even
als zijn voorgangers zijn leven op het schavot, terwijl zijn verleider , de
eerwaardige pater, op spaanschen bodem , waarheen hij gevlucht was,

in alle kalmte den draak stak met de onnoozelen, die dom genoeg waren
zich te laten vangen.
Eindelijk stierf Elisabeth den 24en Maart _1603 , nadat

nog kort

te voren, den 15en November 1602, een streng edict uitgevaardigd had
tegen de Jesuiten, als de aanstokers van alle tegen haar gerichte moord
aanslagen, en hen met allen die hun genegen waren, in al hare rijken
ten eeuwigen dage vogelvrij had verklaard.
Natuurlijk ging er een luid gejubel op onder de Jesuiten, toen ze
de doodstijding ontvingen, want met Elisabeth was hun grootste vijandin

gestorven. Ook mocht men de hoop koesteren, dat de nieuwe koning ,
Jacobus I, de zoon van Maria Stuart, de Catholieken zou beschermen, en
inzonderheid de leden van het gezelschap van Jesus, die zooveel voor
zijn ongelukki e moeder hadden gedaan, als zijn beste vrienden behan
delen zou.

el was hij protestant evenals zijn Schotsche onderdanen,

en wel muntte hij zelfs uit door groote belezenheid in de heilige schrift;
maar de Jesuiten meenden, dat dit slechts een masker was, door den zoon

der onthoofde Maria alleen aangenomen, ten einde zijn recht op
den troon van Engeland en Schotland niet te verliezen; dat masker zou
hij, hoopten ze, afwerpen zoodra hij de beide kronen op zijn hoofd had
gezet. Ze hoopten dat te meer, omdat Jacobus I zich door een zekere

traagheid van karakter onderscheidde, die hem vaak tot een speelbal
zijner omgeving maakte, en ze wachtten dus met smart de eerste regee
ringsdaden van den nieuwen monarch af.
Deze vielen echter geenszins zoo uit als ze het zich hadden voorge
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steld. Al werd ook aan de Catholieken door een koninklijk besluit vrj
heid van godsdienstoefening verleend, en al werden eenige onder
Elisabeth veroordeelde samenzweerdera uit hunne harde gevangenschap
verlost, tevens verklaarde Jacobus op raad van zijn invloedrijken
minister Robert Cecil, Graaf van Salisbury, dat Engeland evenals voor
heen voor de Jesuiten gesloten bleef, en dat in de bepalingen van Eli
sabeth omtrent hen geen verandering zou komen. Van dat besluit liet
de monarch zich ook later niet afbrengen, op grond vooral, dat
aan
liefde tot rust en vrede de overtuiging paarde, dat hij zijn staten niet
anders voor samenzweringen en oproeren kon vrijwaren, dan door de
Jesuiten op een afstand te houden. Dat was een leelijke streep door
de rekening van de zonen van Loyola, en daarom ook kende hun woede
geen palen. Ze besloten derhalve zich te wreken, en wel op een wijze
te wreken, die nog nooit was vertoond geworden. Ze besloten in één
slag den konin met zijn geheele familie en al de hoofden van het Pro
testantisme in ngeland te verdelgen.
Het eerste, waarvoor ze te zorgen hadden, was zich in Engeland
zelf een partij te vormen, die van de eerste verwarring na het groote
moordtooneel gebruik zou maken om gewapenderhand de Protestanten
neder te vellen. Vervolgens moest er een pretendent voor de kroon ge
vonden worden, die én catholiek was, én eenigen schijn van recht op
zijn zijde had. Eindelijk moest men personen opsporen, die in staat
waren zulk een vreeselijke onderneming als de genoemde ten uitvoer te
brengen. ‘Dat men die maar niet zoo op straat zou tegenkomen, lag
voor de hand.
Dat alles vereischte velen en zwaren arbeid. Er werd daarom be
sloten, dat de bestuurder of diri ent van de aangele enheden der Jesui
ten in Engeland, de provinciaa Henry Garnet, zie in eigen persoon
en door eenige uitgelezen medeleden der orde begeleid, naar het tooneel
zou begeven, waar de daad zou moeten worden volvoerd. Men wilde
van den beginne af alles in het werk stellen om een mislukkingtevoor
komen.
Garnet koos dus zijn handlan ers’ uit, waaronder zich vooral de pa- ‘
tere Oswald Tesmond, Jean Gé
enOldecorn onderscheidden, en begaf
zich onmiddellijk met hen naar het britsche eiland. Ze reisden echter
niet te zamen maar ieder afzonderlijk, om geen opzien te baren. Ook
reisden ze niet in de kleedin der Jesuiten of onder hun eigen naam.
De een gaf zich uit voor een koopman, de ander voor een handwerksman, de derde en vierde voor oude soldaten, enz.

Oldecorn noemde

zich Hall, Gérard van daag Brook en morgen Lee, Te’smond nu eens
Greenwell dan weer Greenwood , Garnet bij afwisseling Wally, Darcy,
Roberts, Farmer, Henry en Philipps. In Engeland aan ekomen bega
ven ze zich naar die Catholieken, die hun reeds vroe r oor hun spion
nen als de ijverigsten waren aangeduid geworden.
en hen kregen ze
weder adressen van andere familiën, op wie men in zaken de staatkunde
en den godsdienst betreffende vertrouwen kon. En zoo werd langza
merhand , terwijl ze bij de Protestanten voor zeer ijverige Puriteinen
doorgingen , het geheele catholieke deel der engelsche bevolking door

hen in ’t geheim bezocht.
Op die bezoeken leerden ze overal, dat een ketter nooit de recht
matige koning zijn kon en van zijn onderdanen geen gehoorzaamheid
II.
10

146

VI. De zachtmoedigbeid der Jesuiten.

vorderen kon. Ook was, voegden ze er bij. koning Jacobus I niet eens
een wettig ln'nd , ten minste het viel zeer te betwijfelen. Derhalve zou
het, om het maar met ronde woorden uit te spreken, een in alle op
zichten zeer verdienstelijk werk zijn, wanneer men hem als, een ketter
en onwettig vorst uit den weg ruimde. Dat was echter niet genoeg voor
de zonen van Loyola. Ze wezen ook de persoon aan, die alleen het recht
bezat den engelschen troon te beklimmen. Als zoodanig noemden ze
Arabella Stuart, een dochter van graaf Lennox, wiens grootmo‘eder in
rechte lijn van koning Hendrik VÏI afstamde. Oo_k stemde de schoone
Arabella er in toe, de kroon uit de hand der Jesuiten aan te nemen. Er
schoot dus niets meer te doen over dan den troon vacant te maken ,

opdat de candidaat der Jesuiten dien zou kunnen beklimmen.
Met andere woorden, men moest nu de geschikte personen pogen te
vinden om koning Jacobus tegelijk met zijn gansche familie en met de
hoofden der protestantsche partij naar de andere wereld te helpen. Dit
was het moeiel‘gkste deel van de geheele taak; maar het werd bereikt,
en op een wijze die den zonen van Loyola alle eer aandeed.
Reeds vroeger had de provinciaal Garnet op het vasteland een zeke
ren Robert Catesby leeren kennen, een goed engelsch Catholiek van aan
zienlijke familie. Toen al was het hem niet ontgaan, dat die Catesby
eergierig genoeg was, om, ten einde een hoogere plaats in den staat in
te nemen, de bestaande orde van zaken in Engeland omver te werpen.
Tot dezen wendde hij zich derhalve, zoodra hij het britsche eiland had
bereikt, en hun geheime samenkomsten hadden weldra ten gevolge, dat
de edelman zich bereid verklaarde het vreeselijke waagstuk te onderne
men. Doch alleen was hij daartoe niet in staat. Er moesten vele hand
langers gezocht worden. Handlangers natuurlijk, op wier ijzeren wil,
kracht en vermetelheid men evengoed zou kunnen rekenen, als op hun
onvoorwaardelijk stilzwijgen en op hun vurige ingenomenheid met de
zaak. Men moest dus in zijn keuze zeer voorzichtig zijn. Eer hij daar
om een nieuwen medeplichtige aannam, en voor hij hem eenige mede
deeling deed, raadpleegde Catesby altijd eerst met Garnet en de andere
bovengenoemde paters. Daardoor duurde het tot diep in het jaar 1604,
eer het dozijn, dat men van noode had, vol was.
_
De namen dier twaalf zijn de volgende: Thomas Percy, een jeug
dige woesteling, maar vermetel zonder weerga, uit het beroemde geslacht
der graven van Northumberland; Thomas en Robert Winter, twee broe

ders, die onder de regeering van Elisabeth harde vervolging hadden
ondergaan wegens hun gehechtheid aan het catholieke geloof; Guy Faw
kes, een ruw soldaat, vroeger oﬂicier in spaanschen dienst, wiens gezicht
vol litteekens getuigenis aﬂegde van zijn vroegere daden; Francis Tres
ham en Ambrose Rookwood, beiden van edele afkomst en zeer bevriend

met Catesby; Eberhard Digby, een man van groot vermogen en groote
talenten, maar die zich zeer gekreukt voelde, door de terugzetting,
welke hij wegens zijn geloof ondervinden moest; Robert Keyes, Christoph
Wright en John Graunt, alle drie door een dergelijke eerzucht ekweld;
eindelijk Tom Bates, wel is waar slechts de bediende van Cates y, maar

een zeer slimme en moedige gast, dien men wel verplicht was in het
geheim in te wijden, omdat hij het reeds terstond geraden had, toen
zijn meester er mede was bekend gemaakt. Catesby vondechter beter,
voordat hij hem voor goed in de samenzwering opnam, met het oog op
de gewetensbezwaren, die nu en dan bij hem oprezen, hem eerst nog
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eens door pater Oswald Tesmond te doen onder handen nemen. Uit
diens handen kwam hij dan ook werkelijk als een der bruikbaarste en
werkzaamste leden van het complot te voorschijn.
Dat waren de mannen, die Catesby van lieverlede voor zijn moord
plan won, zonder hun echter reeds dadelijk met het »hoe en wanneer”
bekend te maken. Eindelijk echter, tegen het einde van het jaar 1604,
achtte hij hen rijp daarvoor. Hij bestelde hen in een donkeren nacht
van November in zijn woning, waar ze behalve hem ook de paters Gar
net en Gérard aantroffen. Eerst moesten ze allen bij pater Ge'rard biech
ten en hem vóór het nuttigen van den heiligen onwel den volgenden
eed nazeggen:
»Ik zweer in naam der Heilige Drievuldigheid en van het sacra
ment dat mij zal worden aangeboden, dat ik noch middellijk noch on’
middellgk, noch door woorden noch op eenige andere wijze, iets open
baren zal van hetgeen mij al reeds is medegedeeld of nog medegedeeld
worden zal. Ik zweer, dat ik zonder toestemming van hen, die met mij
in deze zaak betrokken zijn, ons voornemen nooit zal opgeven. Ik zweer
eindelijk, dat ik bereid ben voor het alleenzaligmakend eloof en voor
de bevelen onzer priesters mijn leven en mijne gezondheiâ in de waag
schaal te stellen.”

’

_

Nadat ze nu alle twaalf, Catesby als aanvoerder het eerst, dien eed
hadden afgelegd, begon de laatste zijn plan aan de vergadering voor te
leggen, en hoe monsterachtig het ook was, hij deed het toch met een
kalmte en bedaardheid, waarover men zich niet genoeg verbazen kan.
»Men kan”, zeide bij. »den koning op honderd verschillende manie
ren van kant maken. Maar wat winnen
daarmede, wanneer wij den
prins van Wales, zijn eerstgeborene, en den hertog van York, zijn twee
den zoon, en zijn vrouw en zijn dochter in het leven laten? En al wa
ren die allen dood, dan nog bleef er een parlement, dat zonder eenige
de minste aarzeling tegen ons partij zou kiezen; dan nog bleven er al
die machtige lords en baronnen, aan wie wij niet lang wederstand zou
den kunnen bieden, wanneer zij zich aan de spits der Protestanten plaat
sten.

Zeker van den goeden uitslag kunnen wij dan alleen zijn, wan

neer wij al de genoemde personen met één slag naar de andere wereld
helpen. Maar om zulk een groote taak te volbrengen, is het vóór alle
dingen noodig, dat
allen als één man handelen. Gij ziet
ver
baasd aan, en vraagt, hoe het mogelijk is zulk een grooten slagteslaan?
Mijn antwoord is: Het is mogelijk, wanneer wij onder het parle
mentsgebouw een groote mijn graven en die tot boven aan toe met kruit
vullen. Komt dan de koning in eigen persoon, zooals gewoonlijk door
zijn familie begeleid, om het parlement te openen, dan steken wij het
kruit aan, en in een oogenblik worden de koning, de koninklijke lami

lie en al de leden van het parlement onder de puinhoopen van het paleis
begraven.”
‘
Dat was het plan van Catesby, zoo afschuwelijk als er zeker nog
wel nooit een in het brein van een mensch was opgekomen. Het afschu
welijke van de gedachte was dan ook oorzaak, dat er,‘ toen Catesby met
spreken geëindigd had, eerst een doodsche stilte onder de elf genoodig
den heerschte. Men hoorde slechts hunne diepe ademhalingen. Eindelijk
stond Guy Fawkes op, trad met fonkelende oogen op Catesby toe, en

schudde hem stilzwijgend de hand. Hetzelfde deden verscheidene ande-
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ren, ten teeken, dat ze in het grootsche plan, hoe verschrikkelijk ook,
toestemden. Enkelen echter aarzelden, alsof ze gewetensbezwaren had
den. Een hunner, Thomas Winter, waagde het ten slotte die be
zweren uit te spreken. »Onder de lords en verdere leden van het par
lement,” zeide hij, »zijn er velen die het alleenzaligmakend geloof zijn
toegedaan. Hetzelfde is het geval met de duizenden van toeschouwers,
die gewoonlijk de plechtige opening van het parlement komen bijwonen,
en waarvan er natuurlijk velen bij het springen van het paleis hun le
ven laten moeten. Mogen wij de groote zonde op ons laten, om onze‘
eigene geloofsgenooten te dooden, en wel zonder waarschuwing te doo
den, zoodat zi] zonder biecht en absolutie de eeuwigheid ingaan?”
Op die tegenwerping was Catesby niet voorbereid.
antwoordde
niets. Maar de pater provinciaal, Henry Garnet ‚ wiens uitspraken voor
alle éngelsche Catholieken als orakeltaal golden , nam oogenblikkelĳk het
woord en verklaarde zonder dralen, dat de bezwaren van Thomas Win

ter geheel ongegrond waren. »In een belegerde vesting," beweerde hij,
»bevonden zich immers ook meestal vele vrienden van de belegeraars,
die van het belegeringsgeschut mede te lijden hadden; daarom hield men
echter niet op met schieten, en evenmin beefde men terug voor een
bestorming. Het plan van Catesby behoorde dus onvoorwaardelijk te
worden aangenomen. Het strekte toch tot voordeel van de catholieke
partij ‚ en in ieder geval zouden er door het sprin en van het gebouw
meer ketters dan rechtzinnigen getroffen worden.
aarom was men vol
komen gerechtigd hen allen te zamen aan den dood te wijden.”
Door die uitspraak van Garnet vielen alle bedenkingen weg. Ieder
der aanwezigen gaf aan Catesbv bij handslag de verzekering, dat hij zijn
plan goedkeurde. Deze ontwikkelde nu dat plan in zijn bijzonderheden
‘en noemde de plaats, van waar men met het graven der mijn zou kun
nen beginnen. Kortom in dien nacht werd alles beraamd en vastgesteld,
wat er noodig was tot uitvoering van het gruwelijke moordplan, etwelk
in de geschiedenis bekend is onder den naam van »het buskruitverraad.” Alvorens de saam ezworenen met het aanbreken van den mor
gen uiteengingen, hield e provinciaal ten slotte nog een vurige toe
spraak, om hen aan te moedigen de verplichtingen , die ze op zich ge
nomen hadden, toch vooral getrouw na te komen. Ten allerlaatstebad
hij met hen en zegende hen; hun vijanden echter vervloekte "tot
in het diepst der hel. I:lij eindigde, terwijl hij de handen ten hemel 'ef,
met deze woorden, die in de processtukken staan opgeteekend: »o God,

vernietig een trouwelooze natie, verdelg haar van de aarde uit het mid
den der levenden, opdat wij met ware vreugde aan Jesus Christus kun
nen toebrengen, den lof, die hem toekomt.”
Het eerste wat er nu gebeurde , was, dat Thomas Percy een zeker

huis huurde, dat Catesby hem aanwees. Dat huis bevond zich in een vrij
verwaarloosden toestand en had reeds langen tijd te huur gestaan, zon
der dat de eigenaar er een liefhebber voor had kunnen vinden. Percy
huurde het, echter niet om de gemakken die het aanbood, maar om de
ligging.

De kleine tuin toch die er achter 1

, was door een zoo hoo

en muur omgeven, dat geen nieuwsgierige b .kken er in konden door
dringen, en grensde onmiddellijk aan het voorplein van het paleis van
Westminster, in welk paleis het parlement zijn vergaderingen hield.
Zoodra Percy van dat huis bezit genomen had , betrokken de andere sa
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menzweerders het allen insgelijks. Maar zij deden dat nietten aanschouwe van de geheele wereld , maar zoo in ’t geheim, dat niemand het merkte,
en dat zelfs de buren er op gezworen zouden hebben, dat het alleen
door Percy en zijn bediende , waarvoor Tom Bates doorging, bewoond

werd. In dezelfde stilte worden de noodige levensmiddelen aangevoerd.
Een voorraad, waaraan Percy en zijn bediende ruim genoeg zouden
gehad hebben , was natuurlijk niet toereikende voor zooveel man , en
een dagelijksch te veel zon argwaan hebben gewekt. Het zorgvuldigst
verberg men den aanvoer van koevoeten , spaden, breekijzers en der

gelijke werktuigen, die men noodig had voor het graven der mijn. On
derscheidene weken zelfs gingen voorbij, eer men met het maken der
toebereidselen gereed was.
Eindelijk , in den nacht van 10 op 11 December, maakte men een
begin met den arbeid. Van nu af aan losten de twaalf man van uur
tot uur elkander getrouw af en deden wat ze konden. Ze hadden een
zware taak. Den 79111 Februari 1605 zou het parlement geopend worden;
was de mijn dan niet gereed, dan was hun geheele onderneming mislukt.
Hoe‘ gelukkig dus voor hen , dat de grond in den tuin hoofdzakelijk uit
een weeke aardsoort bestond, die aan hunne werktuigen geen grooten
wederstand bood! Hoe gelukkig ook, dat ze maar zelden door geruchten
van buiten aan het gevaar van beluisterd te worden herinnerd en in
hun arbeid gestoord werden! Nochtans, toen ze de buitengemeen sterke
fundamenten van het paleis bereikt hadden, wier vernieling hun veel

meer moeite kostte dan ze hadden gedacht en waarvoor hun gebrekkige
werktuigen niet berekend waren , werden ze bijna wanhopig. Reeds
dachten ze er aan de geheele zaak op te geven, toen ze tot hun onuit
sprekelijke vreugde hoorden, dat de opening van het parlement_voor on
bepaalden tijd , dus in ieder geval voor eenige maanden, was uitgesteld.
Nu zetten ze met vernieuwden ijver den arbeid voort. In ’t begin
van Maart was de negen voet dikke muur tot op een dunne scherdr_
na doorgegraven, en reeds maakten ze aanstalten, om ook die te verwij
deren, toen... .. Hemel en aarde! wat hooren ze daar? stemmen van

den anderen kant, zóó duidelijk, dat het’ geen twijfel leed, of_ hun ge
heim was ontdekt! Oogenblikkelijk verlaten ze de mijn en ij_len naar
huis, om zich van wapens te voorzien en hun leven ten minste zoo

duur mogelijk te verkoopen. Guy Fawkes alleen, de vermetelste_en
tevens koelbloedigste van allen, blijft achter en heeftzelfs de stoutherd,

om zijn hoofd te steken door een opening, die reeds in den muur geko
men was, en te zien wat er aan den an eren kant gebeurt. _
En wat ziet en hoort hij nu? Niets verontrustends! integendeel
iets wat hem met blijdschap vervulde. Aan gene zijde van den mu_ur was
een groote kelder, die onder de vergaderzaal van het hoogerhu1s door
liep. Die kelder was Verhuurd geweest aan een_koopm_an in hout en

kolen; daar die koopman onlangs gestorven was, heten zijn erfgenamen
de brandstoffen weghalen , om niet langer den huurprijs voor den kelder
‘ te behoeven te betalen.

Fawkes verzuimt natuurlijk geen oogenblik zijn medephchtrgen uit
hun noodeloozen angst te verlossen, en ook zij zagen weldra in, dat ze
van de pas gemaakte ontdekking groot voordeel konden trekken. Percy
namelijk kreeg terstond in last in allerijl den kelder te huren en den
erfgenamen den geheelen voorraad hout en kolen af te koopen. Dien

last bracht Percy gelukkig ten uitvoer, en nu bezaten de samenzweer
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ders een groot gewelf onder de pairskamen, waarin ze door hun gang
zooveel kruit brengen konden als ze maar verkozen, zonder dat er een
haan naar kraaide. Dat deden ze dan ook. Niet minder dan zes en dertig
vaten met kruit, meer dan genoeg alzoo om het paleis van Westminster
met zijn heele omgeving in de lucht te laten vliegen, brachten ze van
lieverlede in den kelder. Die vaten bedekten ze zoo kunstig met hout ,
rjzen en kolen, dat er geen verdenking kon ontstaan, al ware het ook
iemand gelukt zonder hun voorkennis een blik in den kelder te werpen.
Den toegang tot hun loopgraaf verborgen ze achter een hoogen muur
van rjzen , om ook dien voor het oog van oningewijden te verbergen.
Er werd in één woord niets nagelaten, wat strekken kon om ontdekking
van het vreeselijke geheim te voorkomen.
Intusschen was de opening van het parlement, na‘ eenige malen
uitgesteld te zijn , onherroepelijk bepaald op Dinsdag den 5en Novem
ber 1605. De samenzweerders maakten derhalve in October hun laatste
toebereidselen. Onder anderen werd sir Edmund Baynham, een pas

geworven deel enoot in het complot, door den provinciaal Garnet naar
den generaal er orde, Aquaviva te Rome , gezonden , om hem zekere
dépêches over te brengen. Voorts kregen de beide paters Stanley en
Owen , twee geboren En elschen , die Garnet onlangs uit Douay ont
boden had, in last, om ziclî terstond naar Madrid te begeven, ten einde
koning Philips 111‘ te overreden, dat hij onmiddellijk nadat de slag ge-’
slagen zou zijn , een spaansch leger naar Engeland zou zenden om de
catholieke zaak te ondersteunen. Eindelijk vaardigde Catesby den ridder‘
Eberhard Digby naar het graafschap Warwick af, om zich ’terstond‘ in
de eerste verwarring meester te maken van de achtjarige prinses Elisa
beth, de jongste dochter van den engelschen koning, die aldaar bij lord
Harrington te gast was. Want er mocht geen enkel lid van de familie
van Jacobus I gespaard blijven.
Zoo was dus, naar het scheen , in alles voorzien. De samenzweer- ‘
ders verheugden zich reeds bij voorbaat over het gelukken hunner onder-‘ ,
neming. Daar krjgt een der leden van het parlement, Lord Moun
teagle , des avonds van den 28en October een naamloozen brief, met
verdraaid schrift geschreven, die door een onbekende , zonder antwoord

af te wachten, aan zijn kamerdienaar ter hand gesteld was. Die brief
luidde aldus:
»De vriendschap , die ik voor u en eenigen uwer vrienden gevoel,
verplicht mij zorg te dragen voor uw behoud. Wanneer uw leven u
lief is, zie het dan zoo te schikken, dat gij‘een verontschuldiging
vindt, om niet in de eerstvolgende vergadering van het parlement te
verschijnen, daar God en menschen besloten hebben de goddeloosheid
dezer eeuw te straffen. Sla den raad dien ik u geef, niet in den wind,
maar begeef u, zoodra gij kunt, naar uw buitengoed. Een vreeselijke
slag zal het parlement treffen , en de hand, die hem toebrengt, zal
men niet zien. Ja, het gevaar zal in even korten tijd voorbij zijn, als
dien gij noodig hebt, om dezen brief te verbranden. Ik hoop , dat gij
door de genade Gods, dien ik bid, dat u in hare bescherming moge
nemen ‚ een goed gebruik zult maken van wat ik u nu openbaar.”
Lord Mounteagle wist niet, wat
van dien brief denken moest.
Maar daar
vreesde als Catholiek later in ongele enheid te zullen
komen ‚ wanneer hij hem geheim hield , haastte hij zie er medetegaan
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naar den secretaris van staat, Cecil, graaf van Salisbury. Ook deze
kon uit den inhoud niet wijs worden en gaf lachend als zijn meening
te kennen, dat het een leelijke aardigheid was om Lord Mounteagle
vrees aan te jagen. Hij hield het echter voor zijn plicht, den brief
ook aan den koning te laten zien en dezen te vragen, wat te doen.
Op den koning nu had hij een geheel andere uitwerking. Jacobus I be
hoorde volstrekt niet tot de moedigen dezer aarde, en hij verschrikte
niet weinig over de dreigende woorden door den waarschuwer gebezigd.
»Een vreeselijke slag,” zeide hij tot zich zelven , »die geslagen zal
worden, zonder dat men weet van waar hij komt; een gevaar, dat in
denzelfden tijd voorbijgaat, als men noodi heeft om den brief te ver
branden — bij God , daarmede kan de sc rijver slechts een kruitont
plofﬁng bedoeld hebben.” Een verschrikkelijke argwaan maakte zich
dus van hem meester, en in overleg met den minister van staat kreeg
de Lord kamerheer, graaf van,Suffolk, in last, om al de gewelven onder
het paleis van Westminster , vooral die onder de vergaderzaal van het
parlement, en bovendien al de kelders in den geheelen omtrek, nauwkeurig te onderzoeken. Doch om de samenzweerders, wanneer er een
samenzwering bestond, niet in tijds te waarschuwen , en ook om het

engelsche volk geen noodeloozen schrik aan te jagen , ingeval de ver
denking ongegrond was, zou dat onderzoek eerst des nachts vóór de op
den 5en November vastgestelde parlementszitting plaats hebben.
En zoo geschiedde het. In den nacht van 4 op 5 November daalde
de graaf van Suffolk , begeleid door een afdeeling van de garde, met
Winhyard , den rentmeester van het paleis, in de gewelven van ‘Nest

minster af. Op deze wandeling echter vond hij niets dat er bijzonder
verdacht uitzag , zelfs niet in den door Percy gehuurden kelder. Want
dit kon toch geen bevreemding wekken, dat men daar een man aan
trof, die beweerde Johnson te heeten en zich uitgaf voor een bediende
van sir Percy , den huurder van den kelder , en die bezig was om de
brandstoffen , welke , zooals hij zeide, voor een groot gedeelte eerst

heden gekocht waren, te rangschikken.
‘Zoo luidde het bericht, dat Suffolk terstond aan den op hem wach
tenden en door zijn ministers omgeven koning bracht. De ministerraad
vond het echter zeer vreemd, dat een privaat persoon, zooals Percy, een
zoo buitengewoon grooten voorraad van kolen bezat. Ook verwonderde
hij zich daarover, dat de bediende van Percy nog zoo laat in den nacht
in den kelder aan het werk was. Daarom liet men onmiddellijk iemand
halen , die wat slimmer was dan de Lord kamerheer, n.l. den vrede
rechter Thomas Knevet, en gelastte hem niet slechts den kelder onder
het parlement nauwkeurig te onderzoeken , maar ook het huis, dat
Percy in de nabijheid van Westminster had gehuurd . met zijn bijzon
dere opmerkzaamheid te vereeren.
Si!‘ Thomas Knevet voorzag zich terstond van een behoorlijk ge
leide, en een uur na ‚middernacht stond hij, insgelijks begeleid door den
rentmeester Winhyard, in den grooten kolenkelder van Percy. Wien
vond
daar? Wederom geen ander, dan dienzelfden Johnson, die zich
voor een bediende van Percy uitgaf, en met een dievenlantaarn onder
de deur van het hout- en kolenmagazijn stond. Sir Thomas beval een
constabel zich van dien man meester te maken, hetgeen geschiedde ,
in weerwil van den heftigen tegenstand dien hij bood. Men vond bij
hem een stuk zwam, drie lonten , een rozenkrans, eeri dolk en een

152

W. De zachtmoedigheid der Jesuiten.

pistool. Ook bleek het, dat hij laarzen met sporen aanhad , als iemand
die op het punt staat een reis te paard te ondernemen. Dit was na
tuurlijk in hooge mate verdacht, en sir Thomas, begrijpende, dat de
. zaak niet pluis was, beval dat men al de brandstoffen om en om zou
koeren. Men deed het, en zie, daar kwam de schijnbare kolenkelder
in zijn ware gedaante aan het licht, want tot schrik der aanwezenden
kwamen weldra de 36 vaten met kruit aan het licht, waardoor eenige
uren later het paleis van Westminster had moeten in de lucht vliegen.
Het overige is spoedig verhaald. De zoogenaamde Johnson werd

nog dien nacht — het was nu 4 uur in den morgen — naar het
koninklijk paleis gevoerd ,’ waar onder voorzitting van Îacobus I onver
wijld een ministerraad gehouden en de gevangene in een scherp verhoor
genomen werd. Hij bekende, dat zijn ware naam was Guy Fawkes ,
en ook , dat het zijn plan was geweest om het paleis van Westminster
bij het openen van het parlement in de lucht te laten vliegen. Be
rouw toonde hij niet, maar hij ‘was integendeel woedend, dat hij in
zijn plan niet geslaagd was. Ook weigerde
hardnekkig zijn medeplichtigen te noemen; hij zeide, dat hij alles alleen, zonder hulp van
anderen , had willen doen. Twee dagen later echter , toen
meende ,
dat ze tijd genoeg hadden gehad, om zich door de vlucht te redden ,
ontrukte hem de pijnbank een volledige bekentenis , en kon men dus
al de saamgezworenen gaan opsporen.
’
Door een bode van pater Tesmond, die oogenblikkelijk met de ge
vangenneming van Guy Fawkes bekend geworden was, gewaarschuwd,
waren de samenzweerders weldra gevlucht naar het graafschap Warwick,
waar Digby zich gereed hield om zich van prinses Elisabeth meester te
maken en een kleinen aanhang om zich heen verzamelde. Maar de sheriﬂ
van het graafschap, Richard Walsch, marcheerde tegen hen op aan het
hoofd van eenige duizende soldaten, en nu begaven ze zich met de wei
nige vrienden, die zich hier bij hen voegden, naar het‘sterke slot Hol
beach in het graafschap Stafïord, welks eigenaar Stephan Littleton als een
goed Catholiek niet weigerde hen op te nemen. Hier wilden ze zich tot
den laatsten man verde igen, want het dacht hun beter met de wapens
in de hand te sterven, dan op een jammerlijke wijze hun leven op het
schavot te eindigen. Nu gebeurde het, dat hun kruitvoorraad nat werd,
waarom zij hem op den kachel legden om te drogen; een toeval deed het

kruit vuur vatten , en daardoor werden velen hunner, (ze waren met hun
tachtigen ongeveer) zoodanig met brandwonden overdekt, dat ze zich in
het geheel niet meer verweren konden. Zoo viel het aan de koninklijke
troepen niet moeielijk ‘in het slot binnen te dringen. Zoodra ze handge
meen raakten werden Robert Keyes, Christoph Wright, en een dozijn an
dere nedergehouwen, terwijl Grant, Digby, Rookwood en Bates met nog tien
anderen zich gevangen moesten geven. Aan Robert Winter, Francis

Tresham , Stephan Littleton en eenige anderen gelukte hetteontsnappen,
doch slechts, om weinige dagen later insgelijks gevangen enomen te
worden. Maar Robert Catesby, Thomas Percy en Thomas
inter verschansten zich in een kleinen toren van het slot Holbeach en zwoeren
_ liever te zullen sterven dan zich over te geven. Van twee werd de eed
vervuld ‚ want Catesby en Percy worden na langen en dapperen tegen
weer door musketschoten gedood; Thomas Winter echter viel nog levend,
ofschoon zwaar gewond, in de handen zijner vijanden. Al de gevangenen
bracht men onverwijld naar den Tower te Londen, waarin ook Guy Fawkes zat.
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Men verhoorde hen den een na den ander. Allen bekenden hun
misdaad, zonder dat men hen behoefde te folteren. Ze waren dus van
hoogverraad overtuigd, en het vonnis kon derhalve geen ander zijn dan
het doodvonnis. Dat werd dan ook aan al de bovengenoemden op het
plein voor het paleis van Westminster, den 30911 Januari 1606 , vol

trokken. Alleen de minder schuldigen, die zich eerst in het graafschap
Warwick aan het complot hadden aangesloten, kwamen er met gevange
nisstraf, gevolgd door eeuwige verbanning uit Groot-Brittannië, af.
Maar aan van
de Dhet
gerechtigheid
was rondliepen.
door die offers
zoolang
de aanstokers
misdrijf vrij
Datniet
dit voldaan,
de Jesuiten
wa
ren, daarover koesterde de engelsche regeering geen den minsten twijfel.
Het was ook reeds voldoende gebleken uit enkele onderschepte brieven.
En wel brachten de verhooren der samenzweerders in den regel niet veel
aan het licht, dat bezwarend was voor de door hen zoo bijster hoog ge
schatte paters, maar toch waren er enkele bekentenissen gedaan , waar
door het deelgenootschap der paters Garnet, Gérard Tesmond en Olde
corn aan de ijselijke misdaad duidelijk bewezen werd. Daarom vaardigde
de regeering den 15911 Januari 1606 een besluit uit, dat aangeplakt werd
aan de deuren van al de kerken in het geheele rijk, waarbij het aan
iedereen op zware straf werd verboden de genoemde vier Jesuitenteher
be en of hun een schuilplaats te verleenen, en iedereen werd uitgenooê
digä tegen een goede belooning, hen gevangen te nemen en over te le
veren in handen van het gerecht.
‘
Klaarblijkelijk stelden dus de koning en zijn raadslieden er veel be
lang in zich van de genoemde Loyolisten meester te maken. Ze wilden
dat niet alleen om hen te kunnen straffen, maar vooral om aan de we

reld te toonen, welke gruweldaden de orde van Jesus in het schild
voerde en hoe ze voor geen enkel middel terugbeefde om haar doelein
‘den te bereiken.

Doch in weerwil van dat alles gelukte het aan de

paters Gérard en Tesmond , naar het vasteland van Frankrijk te ont
snappen. En ook de beide anderen, Garnet en Oldecorn waren insgelijks
bijna gered geworden. Dezen waren namelijk met een even trouwen als
vertrouwden bediende van Garnet gevlucht naar het slot van een goed
Catholiek, Abington genaamd , te Kenlip. Langen tijd bleven zij daar
in een schoorsteen zoo goed verborgen , dat men hun schuilplaats niet
ontdekte , hoewel men wist, dat zij in het slot waren. Eindelijk echter

verwijderde men al de bedienden van Abington, en hield dag en nacht
streng toezicht over den eigenaar zelven van het kasteel. Toen dwong
de honger de drie schuilvinken hun enge kooi te verlaten, en ze werden
dadelijk naar den Tower te Londen gevoerd , waar ze in het begin van
Februari aankwamen.
De vreugde over hun gevangenneming was groot. Doch die vreugde
werd eenigszins getemperd daardoor , dat de bediende van Garnet zich
reeds in den eersten nacht met een mesje, dat hij had weten te verber
gen, den buik opensneed met het doel, ’t welk hij ook bereikte, om te
sterven, alvorens hij op de pijnbank tot het doen van bekentenissen werd

gedwongen.

Nog meer viel het de rechters die met de instructie der

zaak belast waren , tegen, dat Garnet en Oldecorn beiden hardnekkig
ontkenden aan de samenzwering eenig deel te hebben gehad, ja zelfs
daarvan iets geweten te hebben._ Een geruimen tijd lang was geen bedrei ' g of belofte in staat ben van dat leugensysteem af te brengen.
Doe eindelijk nam men zijn toevlucht tot list, en dat met beter gevolg.
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Een der gevangenbewaarders moest zich houden alsof hij, ofschoon in _’t
eheim, een ijverig Catholiek was. Hij speelde zijn rol zoo goed, dat
Garnet hem na een kort onderzoek zijn volkomen vertrouwen schonk.
Ten laatste gaf hij hem zelfs brieven over ter bezorging, brieven aan
zijn mede evangene Oldecorn en aan eenige aanzienlijke Catholieken te .
Londen.
it die brieven bleek maar al te duidelijk, dat het alles zui
vere waarheid was, wat de twee paters met zoo buitengemeene hal
starrigheid tot nu toe ontkend hadden. Nu eindelijk bekenden ze, en ze
werden wegens hoogverraad ter dood veroordeeld. Den 39!1 Mei 1606
werd dat vonnis voltrokken met al de barbaarschheid , die vroeger met
het handwerk van den beul vereenzelvigd was. Ten minste twee of drie
maal stierven de beide misdadigers den dood, dien
dan ook dubbel en
dwars verdiend hadden.
Zulk een einde had de Jesuitisch-papistische aanslag, die onder den
naam van »Buskruitverraad” zulk een groote beruchtheid erlangd heeft.
Het zal dus niemand verwonderen, dat de engelsche natie van nu aan
zulk een geweldigen haat en zulk een onuitroeibaren afschuw koesterde
tegen al wat Jesuitisch heette. In dien haat ging koning Jacobus I al
zijn onderdanen dan ook behoorlijk voor. Waagde het later een lid der
orde van Jesus om de grenzen van zijn rijk, al ware het met de vreed
zaamste bedoelingen, te overschrijden of ook maar even aan te doen, hij
liet hem terstond gevangen nemen, en als dat gelukt was, ter dood
brengen. Toen werd de genoemde orde dan toch eenigermate door
schrik bevangen, en zij hoedde zich voortaan het gebod des konings te
overtreden. Zij wreekte zich echter door koning Jacobus op het smade
lijkst te belasteren en omgekeerd den samenzweerder Garnet als marte
laar en geloofsheld te verheerlijken en hem onmiddellijk na zijn dood
eenplaats in den hemel te‘ schenken.
‘

Na den dood van Jacobus I meenden de zonen van Loyola het hoofd
weer moediger te kunnen opsteken. Zijn opvolger Karel I toch had
een catholieke prinses, uit de fransche koningsfamilie, tot vrouw, en zag
dier vrouw in alles naar de oogen. Zij nu was op het punt van den
godsdienst zeer gestreng, en haar geestelijke raadgever begunstigde de
esuiten zeer in het oog loopend. Geen wonder dus, dat de Jesuiten
van tactiek veranderden en niet meer met bloed en ijzer maar met zoete
vleitaal hun doel poogden te bereiken! Ze hadden grond om te hopen,
dat ze met der tijd den koning geheel op hun zijde zouden krijgen en
onder zijne bescherming zegevierend hun intocht in Engeland zouden
kunnen doen. Ze hadden grond voor die hoop , want koning Karel had
bij zijn trouwen de plechtige belofte gedaan, dat hij na zijn troonsbe
stijging den catholieken godsdienst tot den heerschenden godsdienst van
En eland zou maken. Ook begon hij inderdaad zijn regeering met louter
Cat olieken in de gewichtigste staatsbetrekkingen te plaatsen. De ver
wachtingen der Jesuiten werden met dat al nooitverwezenlijkt. Integen
deel, koning Karel boette voor de begane fouten op het schavot, en
met zijn terechtstelling verloor het Catholicisme voor langen tijd al wat
het nog aan invloed in Groot-Brittannië bezat.
Dit scheen anders te zullen worden onder Karel II, die zooals men
weet, na den dood van Cromwell weder in het bezit kwam van zijn vaders troon. Vooreerst toch was die vorst bijna geheel het werktuig zijner
maitressen , en daar het pater La‘Chaise, de beroemde biechtvader van

Het buskruitverraad in Engeland.

Lodewijk XIV , was, die hem daarvan voorz
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, -’ wederom een staaltje

van de middelen, waarv'an de Jesuiten zilä: bedienden! — zoo kan
men wel nagaan, dat daarbij de belangen der orde niet uit het oog ver
lóren werden. Ten andere was de koningin , een portugeesche prinses,
niet alleen zelve zeer stren catholiek, maar ze bracht ook als biechtva
der een Jesuiet , Anton %‘ernandez , mede naar Londen, die haar zoo

onder den duim had , dat ze al zijn wenschen tot de hare maakte. Ten
derde eindelijk lie de broeder en waarschijnlijke opvolger des konings,
de hertog van
ork, die de ziel was van den staatsraad , reeds zeer
vroeg in stilte tot het alleenzaligmakend geloof over. Later zelfs deed
hij dien aan gevolgen zoo rijken stap, op aandringen van zijn biechtva—
der , den Jesuiet Simons , openlijk, om den Engelschen geen twijfel meer
over te laten omtrent zijn ware denkwijze.
Koning Karel II leefde dus , zooals men ziet, in een bijna uitsluic

tend catholieke omgeving, die geheel onder den invloed stond derJesui
ten. Maar als dat zoo was, wie kan het dan aan de zonen van Lo ola
ten kwade duiden, wanneerze meenden, dat ook de koning goedscliiks

of kwaadschiks, wat vroeger of wat later , openlijk in den schoot der
moederkerk
niet alleen de
zoustrenge
terugkeeren?
bepalingen
Inderdaad
, die nog
koesterden
altoos tegen
ze dedehoop,
Jesuiten
dat be
stonden, zou opheffen, maar de orde zelfs in Engeland zou invoeren.
Toch gebeurde er van dat alles niets. Karel Il had het droevig lot

zijns vaders nog al te levendig voor oogen, dan dat hij zich aan een
dergelijk lot zou hebben willen blootstellen.
viel dus niet openlijk
van de E iscopale kerk af. Ook veranderde hij niets in de wetgeving
tegen de esuiten. Ze bleven aan het hof eenvoudig geduld en meer niet.
Maar hoe vreeselijk snel sloe

Karel II stierf en de hertog van

de wind om, toen eindelijk in 1685

ork, onder den naam van Jacobus II

den troon bekloml Nu dan toch hadden de zonen van Loyola grond
tot juichen en jubelen. De nieuwe koning liet zich geheel leiden door
zijn biechtvader, pater Peters, den opvolger van pater Simons.‘ De ge
heele staatsmachine bewoog zich nu naar de grondbeginselen en overeen
komsti de bevelen van de Sociëteit van Jesus. Jammer maar, dat het
engelsc e volk niet de lijdzaamheid bezat van een volk, dat lan door
het despotisme is onderdrukt geworden! Jammer maar, dat de rotes
tanten zelfs niet bevreesd waren voor een omwenteling, wanneer vrij
heid van geweten en vrijheid van godsdienst op het spel stonden!
Jammer maar, dat reeds na drie jaar de koning geen andere aanhan
gers meer had dan het kleine hoopje Jesuiten en voorstanders der Jesui
ten, in wier armen hij zich geworpen had, en dat hij bij de landing van
zijn schoonzoon, prins Willem van Oranje, hals over kop naar Frank
rijk moest vluchtenl
De bescherming van het Jesuitisme kostte dus aan den dwazen Ja
cobus Il den troon, en alle pogingen van hem en zijn nakomelingen om
dien terug te erlangen , leden schipbreuk. 1\Iet hem moesten ook de zonen
van Loyola uit Engeland de wijk nemen , en hun terugkeer werd door

de strengste wetten voor eeuwig belet.

DERDE HOOFDSTUK.

De groote strijd over Paraguay
of

Don Sebastian Joseph Garvalho en Melle, Graaí van Oeyras en
Markies van Pombal.

Welk een onbegrjpelijk vasten grondslag de zonen van Loyola aan
hun macht in Portugal wisten te geven , reeds dadelijk toen hun orde
den portugeeschen bodem betrad , heb ik in het tweede boek van dit
werk verhaald. Ook mag het wel haast overbodig heeten er aan toe te
voegen, dat ze zelven vast overtuigd waren, dat iedere poging om daarin
verandering te brengen vruchteloos zou blijken te zijn. Hun werd altoos
de opvoeding toevertrouwd van den kroonprins en van alle verdere tel
en der koninklijke familie. Geen mensch kon hun dus beletten, reeds in
de kinderlijke harten der prinsen de zaden te leggen van den diepsten
eerbied voor en de teederste gehechtheid aan de orde van Jesus. Ze
leefden aan het hof als de alvermogende geestelijke raadgevers van den
koning en het koninklijke huis. Dat voorbeeld der regeerende fa

milie werd natuurlijk evolgd door al de ministers , door al de grooten
des rijks, door ieder ie van de regeering iets te hopen of te vreezen
had. Wie zou het dan wagen , hun in eenig opzicht tegen te werken,
of zelfs hun wenschen in eenige zaak van belang te dwarsboomen? Wie
zou het wagen, hun de teugels van het bewind over Portugal uit de
handen te rukken, en hen van den troon des overmoeds, dien ze zich
zelven hadden opgebouwd, af te storten; wie ben dwingen om weder

te worden de eenvoudige dienaars des Heeren , die zich om niets anders
bekommerden dan om het zieleheil hunner biechtelingen?
Maar, zooals het spreekwoord zegt, de kruik gaat zoolang te water
totdat ze breekt. De voorboden van die ophanden zijnde breuk vertoon

den zich reeds onder Johannes V, die van 1706 tot 1750 regeerde
Genoemde Johannes, ofschoon van kindsbeen af door de Jesuiten
onderwezen en door de Jesuiten geleid, koos zich nochtans , zoodra hij

koning geworden was, een biechtvader onder de wereldlijke geestelijken

en was ook later, zoolang hij regeerde, door niets te bewegen om daar
voor een Jesuiet te nemen.
Waarom dat? Waarschijnlijk niet, omdat hij de overtuiging koes
terde, dat de orde van Jesus door haar heerschzucht en aanmatiging ,

en vooral door haar zedelijke grondbeginselen , het algemeen belang te
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genwerkte. Zonder twijfel had hij slechts een geheimen afkeer van dezen
of genen Jesuiet aan het hof. Voor het overige toch liet hij de zonen van
Loyola even als vroeger stil geworden en had er niets tegen, dat zijn
familie, of liever al de prinsen en prinsessen van zijn huis, voortgingen
met hun geweten toe te vertrouwen aan de leden der sociëteit van Jesus.

De zonen van Loyola hielden zich dus , alsof ze over die wijziging in de
benoeming van den biechtvader dee konings volstrekt geen spijt gevoel
den. Onder de hand wisten ze zelfs ingang te verschaffen aan de mee
ning, dat die verandering voor hen een zeer gewenschte was, omdat men

hen anders zedelijk verantwoordelijk zou stellen voor iedere woeste uit-‘

barsting van den toorn huns meesters. Deze toch had oogenblikken ,
waarin hij ontembaar was en waarin hij zich zelfs niet ontzag, de hoogst
geplaatste hotbeambten en de aanzienlijkste edellieden op schoppen en
stokslagen te onthalen.
Maar hoe dat wezen moge, de Jesuiten hadden toch wel reden zich

eenigszins ongerust te maken, toen Johannes V in 1714 naar het voor
beeld der fransche Academie eene A c a d e m ia p o r t u g n e z 9. stichtte. '

Immers dat was niet slechts een openlijke aanval op hunne alleenheer
schappij op het gebied van opvoeding en onderwijs , maar die academie
werd ook terstond het vereenigingspunt voor de schranderste mannen
van Portugal, wier redevoeringen en geschriften als verwarmende licht
stralen door de kille duisternis der vaderlandsche letterkunde heendron—
gen. Bovendien verlan den de Academie-leden , dat er ten minste in de

grootere steden van

ortugal nieuwe scholen zouden worden gesticht,

waarin men naar een andere methode onderwees, dan de Jesuiten tot

nu toe gewoon waren. In één woord, er openbaarden zich hoe langer
hoe meer voorteekenen, dat er een storm tegen de sociëteit van Jesus

op handen was.

‘

De Jesuiten echter werden , toen de koning bij het klimmen zijner
jaren hoe langer hoe meer zijn geestkracht verloor, overmoediger dan
ooit, en toen in 1750 zijn zoon Joseph I, die pater Moreyre ‚ een hun
ner uitstekendste broeders, tot biechtvader had , aan het bewind geko
men was, zou niemand hunner, ja ook niemand anders gedacht hebben,
dat er geen tien jaar later aan hun bestaan, zoowel in Portugal als
in al de portugeesche koloniën , een einde zou zijn gemaakt. Maar het
is een oud spreekwoord: »De mensch wikt en God beschikt.” Dat
werd ook hier bewaarheid. Die verschrikkelijke slag, die de orde van

Jesus op haar grondvesten deed dreunen, kwam van een geheel andere
zijde, dan men ooit zou hebben kunnen verwachten.
De lezer herinnert zich zonder twijfel, wat ik hem verhaald heb van
de bezittin en der zonen van Loyola in Zuid-America. Inzonderheid
verzoek ik em zich goed voor den geest terug te roepen , wat er be

richt is geworden omtrent het groote jesuitische koninkrijk Paraguay.
Over dat rijke land, dat zoo groot is als Frankrijk, heerschten de zonen
van Ignatius, of liever heerschte de generaal der Jesuiten te Rome, met

onbeperkte vorstelijke macht. Wel was in naam de koning van Spanje
souverein, maar nooit mocht een spaansch stadhouder de grenzen overschrijden. De geheele souvereiniteit der spaansche kroon bestond hier
in, dat haar een hoofdgeld werd uitbetaald van de inwoners van Para

guay, maar, let wel, een hoofdgeld, waarvan de grootte door de Jesui
ten zelf bepaald werd, en dat dientengevolge meer dan klein uitviel.
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Zoo stond het geschapen met het groote rijk Paraguay. van welks
bestaan men overigens, gelijk ik reeds in het eerste boek opmerkte ,
in Europa tot het jaar 1750 ‘zoo goed als niets wist.

Even weinig wist men van den handel, van de voortbrengse
len, van de inwoners, van de grenzen, van de maatschappelijke instel-

lingen enz. van dat land.

Alles was in een dichten sluier gehuld ‚ in

welks plooien alleen de zonen van Loyola een blik konden werpen.
Zelden gelukte het aan een reiziger om in het groote binnenland door
te dringen, dank zij der hermetische afsluiting, waarin het door zijn
beheerschers gehouden werd. l\og grooter zeldzaamheid was het, dat
een zoodanige in staat was van zijn bevindingen een uitvoerig en ge
trouw verslag mede te deelen, want zoodra men hem ontdekte, werd hij
het land uitgejaagd, zoo hem geen erger lot beschoren werd. Maar
was er eens een enkele zoo gelukkig geweest, om door list of hoe dan
ook al die hinderpalen te overwinnen en eenige bijzonderheden aan
het licht te brengen, dan meende de verbaasde menschheid een sprookje
te hooren en weigerde er geloof aan te schenken.
Nu echter, in het jaar 1750, zou er licht komen. Aan de kroon
van Portugal namelijk behoorde dat uitgestrekte grondgebied, dat be

kend is onder den naam Brasilië. De groote uitgestrektheid lands daar
entegen tusschen Brasilië en den Stillen Oceaan, derhalve de tegen
woordige staten Bolivia, Peru , Chili, de argentijnsche Bond , Monte
video, Uruguay, Buenos-Ayres , Par uay, enz., werd geacht het eigen
dom te zijn der spaansche kroon.
aar een groote waarde hadden die
streken voor het meerendeel »niet, omdat men er geen partij van wist

te trekken. Van vele gedeelten kende men niet meer dan den naam,
dat wil zeggen ‚ ze waren slechts op de landkaarten aangeduid, die
men , zoo goed en zoo kwaad het ging, door deskundigen liet maken.
Desniettemin hielden de beide regeeringen een waakzaam oog op el
kander geslagen en waren voor niets meer beducht, dan dat een van
beiden zich iets zou toeëigenen wat aan de andere toekwam. Reeds
menigmalen waren daarover twisten ontstaan.

Eindelijk, in 1748 , was

men overeengekomen tot een nauwkeurige grensregeling over te gaan.
Die arbeid kwam den l3en Januari 1750 tot stand, en het verdrag,
dat daarop betrekking had, werd kort vóór don dood van Johannes V
gesloten.
In dat verdrag werd o. a. vastgesteld , dat tot betere afronding der
wederzijdsche bezittingen, Portugal de groote kolonie San Sacramento
aan Spanje zou afstaan. Daarvoor zou Spanje een aanmerkelijk deel
van Paragua , — volgens latere uitwijzing de districten of reductiones
St. Angelo, t. Giovanne, St. Michele , St. Lorenzo, St.Luigi, St. Nic
colo en St. Borgia — aan Portugal, of liever aan Brasiliëinruil geven.
Die clausule van het verdrag nu bracht de grootste opschudding te
weeg in het leger der Jesuiten. Werd ze uitgevoerd en hun voorma
lig vorstendom Paraguay dientengevolge in twee helften verdeeld, een
spaansche en een portugeesche , dan zou dat aan hun macht aldaar een
geweldige afbreuk kunnen doen. Ja, het stond te vreezen , dat de
portugeesche helft, het vierde deel ongeveer hunner vroegere bezit
ting , hun geheel ontvallen zou ‚ daar de tegenwoordige portugeesche
regeering naar al haar koloniën stadhouders zond , die in het beheer
een groote geestkracht aan den dag legden en de wereldlijke macht met
niemand deelen wilden. Ook zelfs van Spanje kon men dergelijke maat
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regelen verwachten , wanneer maar eens de voor enomen grensregeling
den rijkdom en de uitgestrektheid van dit voor een onbekende gebied
had aan den dag gebracht. In één woord , het was waarschijnlijk, dat
ze het gansche prachtige koninkrijk zouden verliezen , wanneer werke
lijk de deeling van Paraguay, zooals die in het verdrag bepaald was,
tot stand kwam. Die deeling moest dus tot iederen prijs, hoe deed er
niet toe. verhinderd worden. Ieder regent immers verweert zich tot het
uiterste, wanneer buitenlandsehe vijanden zijn rijk aanvallen of hem
zelfs van den troon dreigen te berooven.
Eerst poogden de Jesuiten langs minnelijken weg tot hun doel
te komen. Zoodra ze met het esloten verdrag volledig bekend waren ,
dienden zij een request in bij Ëet hof van Madrid, waarin ze zeer uit
voerig op de bezwaren, gevaren en nadeelen van den voor estelden ruil
wezen. »De pas gedoopte inboorlin en van Paraguay”, eweerden ze
daarin,

»hadden wegens de vele onderdrukkingen, waaraan hun broe

ders in het aangrenzende Brasilië waren blootgesteld, zulk een afschuw
van de Portugeezen, dat ze liever zouden ontvluchten naar de wilder
nissen in het hart van America , dan zich overgeven aan de kroon van
Portugal. Wilde men nochtans de ruiling doorzetten , danverloor Spanje
meer dan 40,000 vlijtige onderdanen , zonder voor dat verlies door de
kolonie San Sacramento genoegzaam schadeloos te worden gesteld. Por
tugal zou zich dus ten koste van Spanje verrijken; ook stond het te
vreezen, dat de groote prachtige wouden , die in de bewuste zeven re
ductiones gevonden werden, aan de Portugeezen en aan de met hen be
vriende Engelschen hout zouden verstrekken tot het bouwen van oorlog
schepen , met andere woorden hun de gelegenheid zouden schenken om
de spaansche bezittingen gewapenderhand aan te vallen.” Door zulke en
dergelijke voorstellingen poogden de zonen van Loyola de spaansche re
geering tot andere gedachten te brengen en haar te bewegen het geslo
ten verdrag te vernietigen. In dat pogen werden ze op het ijverigst

ondersteund door hun medelid , pater Ravage, den biechtvader van ko
ning Philips V.
Maar wat opmerking verdient, in hetzelfde uur, waarin zij te Ma

drid die taal voerden, zouden ze van San Sacramento uit aan de portu
geesche regeering te Lissabon een dito request , dat hetzelfde doel be
oogde. Daarin echter werd de zaak zoo voorgesteld, dat het ruilings
tractaat louter in het nadeel van Portugal was, en dat dus de portu
geesche regeering de efgpte partij zou zijn , wanneer het tractaat mocht
worden uitgevoerd. %e speelden dus onder gewoonte dubbel spel. En
bijna ware het hun gelukt. Want evenals pater Ravago te Madrid , zoo
ondersteunde ook pater Moreyre te Lissabon hun bemoeiingen door zijn
biechtvaderlijk gezag.
Koning Joseph althans zond in 1651 Anton Lobo di Gama naar Ma
drid , alleen met het doel, om zoo mogelijk de intrekking te erlangen
van het gesloten contract. Maar zijn pogingen leden schipbreuk op de
standvastigheid van koningin Elisabeth , die op haar gemaal, Philips V,
veel vermocht. Er schoot dus niets anders over, dan dat van beide zijden

commissarissen werden aangewezen, om de ensscheiding vasttestellen.
Spanje benoemde als zoodanig Markies di \l%ildilirios‚ Portugal Generaal
Gomez Freire d’Andrada, beiden talentvolle en wakkere mannen , maar

tevens zeer bezadigd en noch vrienden noch vijanden van de Jesuiten ,
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zoodat men verwachten mocht, dat de uitvoering van het tractaat ver
der zonder groote moeite zou kunnen plaats hebben. De twee gevol
machtigen vingen daarom welgemoed hun taak aan, evenals ook hun
gevolg, dat, behalve uit eenige gewapende bedienden, bijna geheel uit
wiskundigen en landmeters bestond.
Van dat alles kregen de Jesuiten in Paraguay vroeg genoeg bericht,
om hun maatregelen te kunnen nemen, dat wil zeggen, om de noodige
instructies te vragen van hun generaal te Rome en tot een besluit te
komen, hoe men verder handelen zou. Zou men zich, nu die zoogenaamde »minnelijke schikking" in het water gevallen was , nederig 0n
derwerpen en de oude heerschap‘pij met de daaraan verbonden rijk
dommen eenvoudig opgeven , of zou men den vijandelijken inval met
geweld te keer gaan en de vijanden, Span'aarden zoowel als Portugee
zen , gewapenderhand beletten het land te etreden ? »Wij hebben,” zoo
redeneerden de ‘zonen van Loyola, »een half millioen onderdanen, en daar
onder minstens 50,000, die de wapens kunnen dragen en voor het mee

rendeel in het hanteeren daarvan reeds goed geoefend zijn. Wij hebben
verder wapens in overvloed en zelfs kanonnen, wier aantal wij in onze
gieterijen binnen zeer korten tijd kunnen verdubbelen. Wij zouden het
dus zelfs tegenover een sterke legermacht kunnen uithouden. De vijand
daarentegen zou wegens den grooten afstand , die Paraguay van Portugal
en Spanje scheidt, en wegens de bijna onoverkomelijke zwarighedén, die
het vervoer van troepen ter zee altijd met zich voert, slechts een klein
legertje tegen ons kunnen te velde brengen. Waarom zouden wij ons
dan niet verdedigen?” Zoo redeneerden de Jesuiten en zoo besloten ze ook.
Doch hun verstand zeide hun tevens , dat ze , om niet geheel Europa
tegen zich in ’t harnas te jagen, zich niet openlijk aan de spits van den
opstand moesten plaatsen, maar dat ze der wereld liever zand in de oo
gen moesten strooien. Dientengevolge luidde het voorschrift van Rome:
»De te enstand moet wel door de heeren paters geleid worden, maar
in ’t ge eim. Zij moeten achter de schermen blijven.”
Wat er nu volgen gaat, zal de lezer zonder twijfel ten naastenbij
reeds vermoeden. Ik zal daarom zoo kort mogelijk zijn.
Toen de gevolmachtigden der beide regeeringen met hunlieden daar
ter plaatse aankwamen, waar men met de grensregeling een begin zou
maken, nl. in de reductie St. Niccolo, liepen de inboorlingen te hoop
en zonden een deputatie aan de heeren, om te zeggen, dat, zoozeniet
met geweld wilden gekeerd worden, ze maar hoe eer hoe beter onver
richter zake moesten aftrekken. De gevolmachtigden kwamen daar na
tuurlijk tegen op en verlangden de beide paters te spreken , die gewoon
lijk aan het hoofd eener reductie stonden. Maar die eters waren ver
dwenen en men kon ze niet op het spoor komen.
an den nood een
deugd makende, trokken nu de gevolmachtigden af, met het doel om in een
tweede en derde district een tweede en derde poging te wagen. Maar overal

met hetzelfde gevolg; nergens konden ze een be ' maken met hun werk.
Nu begaven ze zich naar Montevideo aan e monding van den La
Plata-stroom , en begonnen daar, gelijk mede in de stad Colonia , troe
pen te werven, ten einde de oproerige Indianen met geweld tot rede
te brengen. Maar daarmede kwamen ze niet zoo spoedig klaar als ze ge
hoopt hadden. Eerst in het voo ‘aar van 1754 was het hun mo elijk op
te rukken. Ze vereenigden hun eidelegertjes, voeren den La lata en
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vervolgens den Parana op, en trokken toen op de Indianen los, die zich
niet verre van de plaats, waar het riviertje Pardo zich met den Parana ver
eenigt, verschanst hadden. Het gelukte , hen terug te slaan en een vijf
tigtal gevangenen te maken. Doch daarmede was nog niet veel gewon
nen, daar de Indianen zich een weinig verder weder vereenigden en
wederom een bevestigde legerplaats opsloegen. De commissarissen ver
namen echter van hun gevangenen, wie eigenlijk hun aanvoerders waren,
en zie, dat waren geen anderen dan, zooals ze van den beginne af reeds
vermoed hadden, de heeren Jesuiten in eigen persoon.
Na een korte rust drongen de vereenígde Portugeezen en Spanjaar
den nogmaals vooruit en behaalden ten tweeden male een kleine zege
praal.

Maar hoe dieper ze in het land kwamen, des te talrijker werden

de troepen, die zich tegenover hen stelden. Die troepen bleken tevens
zeer bedreven in den krijg te 'zijn en hadden dus klaarblijkelijk be
kwame aanvoerders. Zoo schoot er ten laatste niets anders over dan
met de Indianen een wapenstilstand te sluiten, om ten minste de schande
eener nederlaag te ontgaan. Die wapenstilstand werd gesloten den 16en
November 1754 en van den kant der Indianen geteekend door: Don
Francisco Anton, opperhoofd van het district St. Augelo, Don Francisco
Guacu, opperhoofd van St Niccolo, en Don Christovaô Acuatu en Don
Barthelomaeo Candiu, opperhoofden van St. Luigi.
‘
Van den wapenstilstand werd door de gevolmachtigden terstond ge

bruik gemaakt, om zich tot hun regeeringen te Lissabon en te Madrid
te’ wenden met het verzoek om nieuwe instructiën en vooral ook om
wapenen, munitie en troepen. Beiden werden hun ge even. Tegen het
einde van 1755 kwamen er niet alleen uit Spanje en ortugal verschei
dene duizenden van manschappen aan, maar de bestuurders dier landen
zonden ook de strengste bevelen aan de oversten en provincialen der
Jesuiten, om zich onverwijld‘ op verbeurte van hun leven te onder

werpen. »Hunne Majesteiten waren er nauwkeurig van onderricht,
dat de paters van de orde van Jesus geheel alleen schuld hadden aan het
oproer der Indianen. Kwamen dus de indiaansche volkeren met op
staanden voet tot rust, dan moesten Hunne Majesteiten zoowel de hoof
den als de overige leden der orde , die in hunne rijen gevonden wer
den, volgens de burgerlijke en canonieke wetten, gerechtelijk vervolgen

en wegens majesteitsschennis straffen."
_
Maar dat alles had op de zonen van Loyola geen uitwerking, _en
van onderwerping was geen sprake. Derhalve vereenigden zich de beide
kleine legers, het portugeesche en het spaansche, in Januari 1756 ten
tweeden male, en besloten door den pas van St. 'l‘hecla in het binnen
land van Paraguay binnen te dringen. Dat gebeurde , en den 2Gîl_ Fe
bruari werd de eerste slag geleverd, waarbij de Indianen met minder
dan twaalfhonderd dooden op het slagveld lieten. Een tweede_en derde
gevecht had plaats den 22911 Maart en den 10911 Mei, en ook daarin delfden
e inboorlingen het onderspit. Doch ook de Europeanen leden groote
verliezen. Hun aanvoerders kwamen hoe langer hoe meer tot de over
tuiging, dat de oorlog niet kon worden ten einde gebracht, zoo hun niet

nogmaals nieuwe versterking uit Europa werd toegezonden. De Indianen toch hadden, zooals men nu eerst door eenige gevangen genomen
Jesuiten te weten kwam, een generaal der infanterie in pater Gr1bou
ville, een cavalerie-oﬂicier in pater Charles d’Aniêres en een commandant

van de artillerie in pater Glatz, bijgenaamd »den vreeselgken broeder. ’
II.
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En dat waren geen kinderen , maar bevelhebbers zooals men ze in de
best uitgeruste legers dikwijls tevergeefs zal zoeken.
Ook nu werden de aangevraagde versterkingen met de grootste be

reidwilligheid verleend, want de beide regeeringen beschouwden het als
een zaak van het hoogste gewicht, om aan den Jesuitenstaat Paraguay
zoowel als aan het daarin verwekte oproer een einde te maken. Ein
delijk kregen dan ook, hoewel eerst na drie jaar, de generaals
Valdilirios en d’Andrada zulk een overwicht, dat in 1659 de tegen
stand als geheel gebroken kon beschouwd worden. Ook hadden ze
in dien tussehentijd onderscheidene Jesuiten , die aan de gevechten
deelgenomen en niet hun heil in de vlucht gevonden hadden, ondergoed
geleide naar Europa laten overbrengen, en zoo de ziel van het oproer
weggenomen. Geheel tot rust kwamen die rovinciën echter eerst in het
jaar 1768, in welk jaar al de missies der Jiisuiten in Zuid-America onder
toezicht werden gesteld van het burgerlijk bestuur.
Terwijl dit in Paraguay voorviel, hadden er in het moederland Por

tugal dingen plaats, die niet minder gewichtig waren. Daar er tusschen
die verschillende gebeurtenissen een nauwe samenhang bestond, zal het
niet ongepast zijn, wanneer wij naar het hof van Lissabon terugkeeren.
Door de troonsbeklimming van Joseph I in het jaar 1750 waren
daar de zonen van Loyola naar het scheen weder even machtig ewor
den als ooit te voren. Al de leden van het koninklijke huis toe hadden, zooals ik vroeger reeds opmerkte, Jesuiten tot bieehtvaders. De
koning en de koningin hadden pater Joseph Moreyre, de kon’ ' -moeder pater Joseph Ritter, de koninklijke prinsessen pater Timot eo Oli

veira, Don Pedro, de broeder des konings, pater Hyaeinth da Costa, des
konings neven, Don Antonio en Don Emanuel, de paters Samuel de Campos en Joseph Araugio. Bovendien tond pater Roehus Hundertpfund
in hoog aanzien bij de koningin, en pater Gabriël Malagrida bi) den
koning.‘ Kortom, iedereen meende, dat de zaken der Jesuiten nooit zoo
goed gestaan hadden als nu, en de zonen van Loyola zelven hielden het
er voor, dat hun macht in dit land op onwankelbare grondslagen ge
ves ‘ d was.
_
aar zij hadden geen recht om zoo te denken. Eén enkel man
ondermijnde die grondslagen. Die man was Don Sebastiaô Joseph
Carvalho e Mello, later graaf van Oeyras en markies de
Pombal. Hij werd geboren in 1699 op het slot Soure bij Coïmbra en
onder geen zeer schitterende omstandigheden opgevoed. Daar zijn vader
slechts kapitein was en niet tot den hoogen adel behoorde, waren zijn
vooruitzichten niet van de sehoonste. Evenals de meeste verarmde edel
lieden, nam hij daarom zijn toevlucht tot het leger en trad nog zeer

jong in dienst. Maar wegens baldadigheden uit Lissabon verbannen, be
gaf hij zich naar Coïmbra om daar in de rechten te studeeren, en ont
wikkelde weldra zulke uitnemende talenten, dat hij binnen korten tijd
boven al zijn medestudenten uitstak. Men voorspelde hem dus een voor
spoedige loopbaan als lid der rechterlijke macht, en hij stond ook reeds
op het punt zich aan die betrekking te wijden, toen een dame een geheel
andere richting gaf aan zijn toekomstig leven.
leerde namelijk de
even schoone als rijke en voorname weduwe Donna Theresa de Noronha
Almada kennen en wist deze zoo voor zich in te nemen, dat’ zij in
weerwil van het verzet harer trotsehe bloedverwanten met hem huwde.
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Nu echter ontwaakte ook zijn trots. Hij wilde de gelijke worden van
de bloedverwanten zijner vrouw, en al zijn streven was voortaan op niets
anders gericht, dan om zoo spoedig mogelijk een groot man te worden.
Hij vestigde zich nu te Lissabon en zocht daar, na aan het hof

voorgesteld te zijn, in gunst te komen bij Johannes V. Dat ging niet
zoo heel gemakkelijk. De aanzienlijke bloedverwanten zijner vrouw
kuipten op allerlei wijzen tegen hem en brachten het zoover, dat de
geheele hooge adel van Portugal hem als een indringer in hun vroeger
onverbiddelijk gesloten kring met onverzoenlijken haat vervolgde. Ein
delijk echter, in 1739 , werd hij tot gezant in Engeland benoemd. Dat
was voor hem een groot geluk, daar hij al zijn vrjen tijd gebruiken
kon, om het voor Portugal zoo verderfelijke handelssysteem der Engel
schen grondig te bestudeeren. Zes jaar later, in 1745, werd hij terug
eroepen, omdat een nieuw minister van Johannes V, Pedro da Motta,

Ëem niet lijden mocht, en onderscheidene maanden achtereen verkeer
de hij weder aan het portugeesche hof. In dien tijd stierf zijn vrouw
als een slachtoffer van den haat harer familie. Nu had
aan het
hof rust noch duur, en hij was niet tevreden voor dat hem een nieuw
gezantschap was opgedragen, dat te Weenen.
Deze nieuwe‘ betrekking bracht hem meer geluk dan hij verwacht
had. Hij huwde daar namelijk voor de tweede maal met een gravin
Daun, die als voormalige eerste hofdame der koningin-moeder van Por
tugal op deze een zeer grooten invloed bezat. Ook werd hij zoo goed be
kend met eenige Jesuiten, die toen aan het keizerlijke hof alvermogend
waren, dat ze hem beloofden zijn eerzuchtige plannen zoo krachtig
mogelijk te zullen ondersteunen. Heel lang overigens duurde het ver
blijf van Pombal te Weenen niet. Zijn vijanden te Lissabon wisten te
bewerken, dat hij reeds na twee jaar teruggeroepen werd , en zoo zag
hij zich wederom buiten betrekking.
_
‚
__
Hoe onaangenaam die gedwongen lediggang hem in memg opzicht zijn
mocht , hij wist er met dat al een voortreffelijk gebruik van te maken , door

zich te beijveren de gunst te winnen van pater Moreyre en door diens bemiddeling van den kroonprins Joseph. Het eerste was niet moeielijk, omdat

Pombal de beste aanbevelingen had medegebracht van de Jesuiten te
Weenen. Het laatste echter, het winnen der liefde van den toekomstigen
monarch van Portugal, kostte meer moeite , maar niet tevergeefs had
hij de school der diplomatie doorloopen. Hij ontwikkelde hierbij zulk
een behendigheid, dat Joseph, zoodra hij in 1750 aan de regeering
kwam, hem oogenblikkelijk tot secretaris voor de buitenlandsche aan
gelegenheden benoemde , en hem kort daarop tot zijn bijna almachtigen
eersten minister aanstelde.
_
Zoo had dan de Pombal eindelijk het doel van zijn veeljang streven
bereikt. Eindelijk zag hij zich in de gelegenheid , om de plannen

verwezenlijken , waarvan hij reeds lang zwanger had gegaan.

Ellld?ll.lk

kon hij er zich toe gaan zetten , om zijn schoon en eens zoo bloeiend
vaderland op te heffen uit de machteloosheid, waarin het sedert zoovele,
helaas maar al te vele, jaren wegkwijnde!
_
Het ligt trouwens buiten ons bestek , al de hervormingen te be

schrijven, die de nieuwe minister invoerde.

Dit mag ik echter met

verzwijgen, dat hij een hoofdoorzaak van het zoo diepe verval van den

staat zag in den geheelen ondergang van den handel, die vroeger een
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onuitputtelijke bron van rjkdom voor de Portugeezen was geweest. Hij
vroeg zich dan ook terstond af, waaraan die ondergang was toe te
schrjven. Het antwoord was: »Daaraan alleen , dat de Engelschen,
en nog meer de Jesuiten, den geheelen handel met Oost- en West-

Indië, vooral ook met Zuid-Amcrica, aan zich getrokken hadden. Naast
de zonen van Loyola toch , die over een ontzaggelijk kapitaal beschik
ten en een gesloten gezelschap vormden , konden de op zich zelf staan
de kooplieden niet meer bestaan , maar verloren van lieverlede alles wat
ze bezaten, kapitaal en crediet.”

Om dit kwaad te verhelpen, besloot

Pombal een handelmaatschappij op te richten en daaraan den alleen
handel toe te staan met de americaansche koloniën van Portugal. Tevens
wilde hij er ‘op aandringen , dat allen, die tot den geestelijken stand

behoorden, zich overeenkomstig de pauselijke bevelen van den handel
geheel zouden onthouden.

Als een man, die gewoon was de daad bij

het woord te voegen , liet hij het bij het besluit alleen niet blijven. Hij
rustte niet, voordat de handelmaatschappij in het leven getreden en het
bovengenoemde pauselijk verbod vernieuwd was , ofschoon hij zeer goed
wist, dat hij daardoor aan zijn vroegere vrienden, de Jesuiten, een
doodelijke wonde toebracht. De zonen van Loyola traden dan ook ter
stond als zijn vijanden op. Pater Emanuel Balester bijv. hield in de
cathedraal van Lissabon een heftige predicatie tegen hem, waarin hij

allen, die hun vermogen zouden beleggen in de nieuwe handelmaat
schappij, met Gods toorn en met eeuwige verdoemenis bedreigde. Een
ander Jesuiet, Benedictus Fonseca, moest op last zijner oversten een
geschrift amenstellen, dat den koning bekend zou maken met de na

deelen der nieuwe ministeriëele beschikkingen.

Doch Pombal maakte

korte wetten met die beide vrome heeren en verbande hen zonder veel
praatjes uit Lissabon. Te gelijkertijd bedreigde hij allen met hetzelfde
lot, die zich door het voorbeeld van Balester en Fonseca niet lieten

waarschuwen.

Dientengevolge gedroegen de zonen van Loyola zich

voortaan wat voorzichtiger, vooral daar zij tot de overtuiging kwamen ,

dat het vertrouwen van koning Joseph op zijn gunsteling niet aan het
wankelen te brengen was. Inwendig echter stond hun besluit des te
vaster‘,_om geen middel ongebruikt te laten, dat strekken k_on om dien
gevaarlijken man, die, in plaats van dankbaar te zijn, aan hun eigen
belang zoo in den weg stond en zelfs het hart des konings van hen
vervreemdde , te doen vallen.

De gelegenheid hiertoe scheen zich weldra op te doen. In het jaar

1755 werd gansch Portugal door een vreeselijke aardbeving geteisterd, waar
door vooral de hoofdstad Lissabon bijna geheel in een puinhoop veranderd
werd. Grenzenloos was de ellende, vooral daar er nog een pestziekte en een
jammerlijke hongersnood onder het lagere volk bij kwamen. Aanstonds
riepen de Jesuiten, die zich in die dagen overal vertoonden: »dat is de

straffende engel Gods! Hij kastijdt ons allen voor de goddeloosheid van
dien man , wien de koning zwak genoeg is geweest, aan het hoofd der
regeering te stellen , en niet eer zal de toorn van Jehovah wijken, voor
deze „misdadige afbreker, die zich zelfs aan de geestelijkheid vergrijpt,

verwijderd is en zijn gerechte straf ontvangen heeft.”
_ Dergelijke ontboezemingen klonken elken dag luide op de openbare
plemen en van de kansels. Het bijgeloovige volk, dat zich werkelijk
het “'9s maken, dat de »goddeloosheid” van den eersten minister de schuld
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droeg van de vernieling der hoofdstad en de ellende die op het volk
drukte,
markies
het met
blijven,

eischte met groot geroep de afzetting en zelfs den dood van den
de Pombal. Reeds begon de koning te wankelen en bijna ware
de Pombal gedaan geweest. De Pombal toch moest in de stad
waar zijne tegenwoordigheid noodzakelijk was, en de koning

wilde, op het aandringen van den hoogen adel, — die, zooals we weten,

den minister evenzeer haatte — de verwoeste stad verlaten. Dan ware
hij niet meer in de gelegenheid geweest, alle vijandige invloeden bij den
konin tegen te werken.
aar ook ditmaal zegevierde de invloed van den minister weder,
gelijk over ’t algemeen zijn groote bekwaamheid en kracht nooit schit
terender dan juist nu aan het licht kwamen. Den koning riep hij toe:
»De plaats des konings is in het midden van zijn volk!” — en de koning
bleef. Tot het volk zeide hij: »Laat ons de dooden begraven en denken

dan aan de levenden!” — en het volk begon hem te zegenen, daar bij
orde schiep in de algemeene verwarring, woningen bouwde en herstelde
en levensmiddelen liet uitreiken aan de behoeftigen. Den aristocratischen
adel fnuikte hij door een edict , dat hij den koning liet onderteekenen,
waarbij de strengste straffen tegen alle lasteraars der regeering uitge’
schreven werden. En dat edic_t bracht hij aanstonds in practĳk tegen

mannen als Don Joaô de Braganza, Don Joseph Galva de la Cerda en
anderen.

Den Jesuiten eindelijk verbood hij het prediken en het betre

den van den kansel in geheel Portugal en decreteerde tegelijkertijd, dat
van stonde af aan alle wereldlijke macht in hun zendingen van portu-.
geesch-America hun ontnomen zou worden.
Dat waren de antwoorden van de Pombal o de lasterlijke en woe
dende aanvallen zijner vijanden.
bracht ze aarmede dan ook allen
tot zwijgen, alleen de zonen van Loyola niet. Integendeel, zij kookten
van woede en besloten den strjd voort te zetten. Nadat ze heimelijk
een aantal beschuldigingen tegen den minister bi'eengevischt hadden ,
wilden ze een laatsten krachtigen aanval op het art van den koning
wagen, waarbij de invloedrijke biechtvader Moreyre de eerste bres zou
moeten maken.
Dat plan zou den 21en Sept. 1757 ten uitvoer gelegd worden. Maar
tot hun ongeluk werd het nog in den avond van den 2Os‘ÜI1 Sept. aan
de Pombal verraden, en hij wist zijn onvermoeide vijanden te voorko
men. Hij verzocht den koning, om nog in den nacht van 20 op 21
Sept.
mogenden
roepen.
staatsraad,
In dieonder
zittinvoorzitterschap
werd het net van
van Zijne
lage intrigues
Majesteitder
bijeen
Jesui
ten die aan het hof als biee tvaders werkten, in het helderste licht ge
steld en ontward. Met algemeene stemmen werd het besluit genomen,
al die heeren van hun post te ontzetten en naar hun professenhuizen_ te
verbannen, terwijl monniken van andere orden in hun plaats als ziel
zorgers aangesteld werden. Zoodra dat besluit gevallen was, kreeg de
koninklijke kamerheer, Don Pedro Jozé de Silveira e Bottella , bevel om

het nog dienzelfden nacht ten uitvoer te leggen. En, daar deze kamer
heer behoorlijk voortvarend en doortastend van aard was, bevond er zich
des morgens om vier uur geen enkele Jesuiet meer in het paleis des
konings.
Men kan zich voorstellen, welk opzien deze koene handelwijze van
de Pombal verwekte, niet alleen in Lissabon en Portugal maar 111 de
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ansche wereld.

De minister zelf was zich zeer goed bewust, dat hij

aarmede iets ondernomen had, dat hem , als het mislukte ‚ het leven

zou
kosten. ook
Maar
hoe groot
w stuk kon
ook te
waszullen
en hoe
geducht —
de
hinderpalen
waren,
die hijhet
verwafciliten
ontmoeten,
hij liet zich niet uit het veld slaan en beefde geen oogenblik ook voor
de vèr strekkende gevolgen van zijn daad terug.

Want de verbanning der Loyoliten van het hof was natuurlijk slechts
het begin van de geschiedenis. Het eind moest wezen hunne volledige
verjaging uit Portugal of zoo mogelijk uit alle landen der wereld!
11
de eerste plaats dus nam de Pombal zijn maatregelen, om de wereld
aangaande het ei enlijke doen en drjven der Jesuiten in te lichten.
Daartoe liet hij uit voorhanden ofîicieele staatsstukken, gelijk mede uit
de berichten der generaals, die den boven beschreven strjd met de Je
suiten in Paraguay voerden, een memorie opstellen, waarin het geheele
gedrag der paters in hun bezitting Paraguay naar waarheid openbaar
emaakt werd. (*) Die memorie zond hij aan alle hoven en verspreidde
Ëaar tegelijkertijd in meer dan twintig duizend exemplaren onder het
publiek. Ook verzuimde hij niet overal openlijk te verkondigen , dat de
koning van Portugal voornamelijk door de grove ongeregeldheden, waar
aan de zonen van Loyola zich in Paraguay schuldi gemaakt hadden ,
bewogen eworden was, hen van het hof en uit zijn nabijheid te ver
wijderen.
esgelijks waarschuwde hij natuurlijk waar het‘maar pas gaf,
voor het gevaar, dat menschen van zulke gezindheid voor elke regeering
opleverden. Kortom , Pombal deed al wat mogelijk was , om de wereld
behoorlijk aangaande de Societeit van Jesus in te lichten. En zijn aan
vallen waren zoo forsch, dat de leden dier Societeit, die anderstoch
zoo geducht strijdvaardig met mond en pen waren , als van schrik ver
plet, stil zwegen, zonder een woord van wederle ging te durven uiten.
Hierdoor werd ieder des te meer overtuigd , dat îet den vromen paters
onmogelijk was, de feiten die tegen hen ingebracht waren, in 't minst
te verzwakken.
Alzoo kreeg de portugeesche eerste minister de openbare meening
geheel op zijne zijde. Ieder verheugde er zich over, dat eindelijk de man
opgestaan was , die den moed had, de tot nog toe voor onoverwinnelijk
gehouden Societeit, welke over de gansche wereld verspreid was, op haar
plaats te zetten. Maar de Pombal zelf voelde zeer goed, dat toch nog
lang niet alles gedaan was wat gedaan moest worden. Hij zag helder
in , dat een catholieke orde in een zoo bigot catholiek land als Portugal
tot nog toe geweest en nog was, onmogelijk op den duur vernederd
kon worden , — wanneer hij niet wist te bewerken , dat het opperhoofd
der catholieke christenheid op zijne zijde trad en zijne maatregelen be
krachtigde.
Dienovereenkomstig droeg hij den portugeeschen gezant te Rome ‚
de Almada, in een dringende depêche van den 8sten October 1757 op ,
om den toenmaligen paus, Benedictus XIV, op ’t nauwkeurigst van al
de boven aangevoerde vergrijpen der Loyoliten te onderrichten. Tevens

(') De volledige titel van dit werk, dat in alle talen van Europa overgezet ie,luidt:
»Kort bericht van de Republiek , welke de Jesuiten in de spaansche en portugeesehe
landen en bezittingen aan ene zijde van den oceaan gesticht en tegen de wa enen
beider regeeringen getracht ärebben te handhaven. Opgemaakt uit de staatsaro iven
van beide kronen en uit andere ofﬁoieele stukken.”
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moest de gezant, op grond van die feiten, den bijstand der hoogste kerkelijke
macht inroepen, om den overmoed der Jesuitentebeteugelen. »De heilige
Stoel”, — zoo heet het onder anderen woordelijk in die depêche ‚ ‘—
»de heilige Stoel zal de volstrekte noodzakelijkheid inzien, om deze gees
telijken weder terug te brengen tot de naleving van de oorspronkelijke
regelen hunner orde. Alle inmenging in staatkundige zaken ‚ in we
reldlijke aangelegenheden en handelszaken, moet hun verboden worden ,
opdat ze zich los maken van de verderfelijke begeerte om de hoven te
regeeren en zich door handel, woeker, wisselzaken en wereldlijk bezit te
verrijken, ten einde slechts God te dienen en hun naasten van nut te
wezen. De Tempelridders zijn indertijd wegens de ergernis die ze gaven ,
streng gestraft geworden; maar men heeft toch nooit gehoord, dat ze
zulke ongerechtigheden bedreven hebben als de Jesuiten. Zij hebben
nooit midden in de staten van andere souvereinen eigen republieken ge
sticht en de onderdanen tot opstand tegen hun rechtmatige opperheeren
aangezet. Evenmin is het van de Tempelridders bekend , dat ze zich
gansche staten en koninkrijken hebben toegeëigend. Dat alles echter
deden de Jesuiten, want hun koloniën strekten zich reeds uit van den

Maramnon (Amazonen-rivier) tot aan den Uruguay. Ja binnen kort zou
hun rijk in America zoo toegenomen zijn , dat geen europeesche macht
sterk genoeg geweest zou zijn, om hen uit zulk een onmetelijke bezitting te verdrijven, ‚vooral daar ze verdedigd werd door inboorlingen ,
wier taal alleen aan de Jesuiten bekend was.”
Zulk een taal voerde de Pombal te Rome , om den paus tot een
spoedig besluit te bewegen. Toen Benedictus echter nog aarzelde, her
haalde de minister zijn verzoek in eene nog veel krassere depêche van
den 104911 Februari 1758, en de gezant moest zelfs met het afbreken
der diplomatieke betrekking tusschen Portugal en den heiligen Stoel
dreigen, wanneer er geen acht geslagen werd op het billijk verlangen
der portugeesche regeering.
Eindelijk kon de paus wel niet anders dan aan dien aandrang ge
hoor geven. Hij liet de Pombal weten , dat hij den kardinaal Saldanha
tot hervormer en opper-visitateur der orde van Jesusinalle portugeesche
staten benoemen zou , wanneer de minister dat goedvond. Pombal ver
klaarde oogenblikkelijk dat hij dat goedkeurde, en nu werd inderdaad
aan den genoemden kardinaal bij eene pauselijke breve van 1 April 1758
de meest uitgebreide volmacht verleend , om de orde van Jesus in Por
tugal »aan hoofd en leden” te visiteeren en , al naar bevind van zaken,
te hervormen. Maar tevens gaf de Heilige Vader hem geheime instruc
ties, volgens welke hem in ’t algemeen de grootste voorzichtigheid, ma
tiging en inschikkelijkheid aanbevolen werden. Vooral werd hem op het
hart gedrukt, zooveel mogelijk alle opzien, alle ergernis en alle open
baarheid te vermijden, opdat de Societeit van Jesus zoo weinig mogelijk
door het onderzoek schade zou lijden.
_
Men ziet, de paus speelde dubbel spel en wilde in allen gevalle de
zonen van Loyola zoo verschoonend mogelijk behandelen. Maar zoodra
Saldanha de pauselijke brève in Portugal bekend maakte, schreeuwden
ze moord en brand. Ze verklaarden het schrijven des pausen voor valsch
en ongeldig en overlaadden zoowel den paus als zijn gevolmachtigde ‚
den kardinaal, met allerlei lasteringen. In hun blinde woede deden ze
zich alzoo nog meer kwaad dan door al hun andere streken en zonden.
Kardinaal Saldanha namelijk kon nu wel niet anders dan in ernst zijn
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visitatie bewerkstelligen.
bevond, »met volle zekerheid", zooals hij
zich zelf uitdrukte, dat de Jesuiten hun collegiën, novitiaten en resi
dentiën in pakhuizen, kantoren en wisselbanken veranderd hadden , en
onderteekende den 15en Mei een decreet, waarbij hij der orde alle
handelszaken op straffe van den grooten kerkelijken ban verbood. Boven
dien liet hij, op verlangen van de Pombal, hun boeken verzegelen, nam
hun de mrgazijnen af en verklaarde hun koopwaren verbeurd ten be
hoeve van de koninklijke schatkist. Eindelijk trad hij in overleg met
den patriarch van Lissabon, den aartsbimchop Joseph Manuel Atalara,
en het gevolg van hun beraadslagingen was een nader decreet, dat den
7en Juni 1758 uitgevaardigd werd. Bij dat decreet verbood de patriarch
aan de Jesuiten »na rjp beraad en op goede gronden , die hij echter
niet openlijk noemen wilde", niet alleen het afnemen van de biecht en
het prediken in den ganschen portugeeschen staat, maar hij sloot ook
hun collegiën en nam hun het onderwijs der jeugd geheel uit de handen.
Wederom had de Pombal derhalve gezegevierd , en wederom was
hij een groote schrede nader gekomen aan zijn groote doel: Portugal
van den druk der Sociëteit van Jesus te bevrijden. Maar nog waren er
tallooze bezwaren te overwinnen en nog lieten de zonen van Loyola den
moed niet geheel zakken. Immers er had nu een gebeurtenis plaats,
die, wanneer er goed partij van getrokken werd , hun groot voordeel
kon opleveren.

.

,‚

Den 3en Mei 1758 stierf Benedictus XIV, en, wanneer het gelukte
in zijn plaats een paus op den heiligen stoel te verheffen, die der Socië
teit van Jesus genegen was, dan zouden natuurlijk de zaken een geheel
andere wending nemen. De zonen van Loyola ontzagen dus geen moeite,
om dat gedaan te krijgen. Ze ontzagen zelfs het geld niet, waarop ze
anders toch zoo gesteld waren. En werkelijk gelukte het hun, de meeste
kardinalen die de benoeming doen moesten , zoo te bewerken , dat Cle
mens XIII gekozen werd. Deze Clemens was een zwak, lichtgeloovig
en overvroom man, zonder veel kennis of geest, die al zeer weinig voor
zulk een hoogen post, vooral in zulk een moeielijken tijd, geschikt was.
Maar hij was een innige vriend van de Jesuiten, en daarom alleen werd
hij gekozen.
Onder zijne regeering hoopten de Jesuiten nu een heerlijken tijd te
zullen zien aanbreke’n. En werkelijk scheen het ook zoo te zullen uit
komen , want een van de eerste regeeringsdaden van den nieuwen paus

was, dat hij tot staatssecretaris of eersten minister der Roomsche Curie
kardinaal Torregiani benoemde , die een neef was van den toenmaligen
generaal der Jesuiten, Ricci. Dadelijk daarop, den 315len Juli 1758,
diende de generaal Ricci bij den heiligen Stoel een uitvoerige memorie
in ter verdediging zijner orde. Het doel daarvan was, den paus te be
wegen, dat hij de bepalingen van zijn voorganger Benedictus herroepen
zon, en inderdaad stelde Clemens een commissie van kardinalen aan.om

de gansche zaak tusschen de Jesuiten en de portugeesche regeering aan
een vernieuwd nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. Maar die com
‘missie raadde de verlangde herroeping nochtans af , als strijdende met
de onfeilbaarheid des pausen, en het verzoek van Ricci werd derhalve

afgewezen.

‘

Toen liet de generaal zijn memorie drukken en verspreidde haar
allerwege, daar hij geloofde, daarin al de aanklachten die in Portugal
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Dat

kwam echter gansch an ers uit dan hij verwacht ha . Weldra verscheen
er een tegenschrift, waarin bewezen werd dat de zoogenaamde Memorie
ter verdediging de grofste vergrijpen tegen de waarheid behelsde, en
waarin de ongerechtigheden der Jesuiten nog duidelijker in het licht ge
steld werden dan reeds vroeger geschied was.
Intusschen ging de Pombal voort, de Loyoliten in Portugal zelf en
vooral in de americaansche koloniën op hun nommer te zetten. Er
kwam bijna geen schip van daar aan, dat niet een paar wegens hoo verraad gevangen genomen paters aan boord had. Daardoor klom de
woede der Jesuiten ten top, en ze zagen naar alle denkbare middelen
uit, om de regeering van Portugal in andere handen te brengen. Ze
ﬂuistel‘den den hoogen adel in ’t oor, of men dan het juk van dezen
parvenu, dezen indrin er, die de voornaamste personen des rijks van
hun posten verwijderd ad, nog langer verdragen zou. Aan de geeste
lijkheid hielden ze voor, dat de Pombal het evengoed op hen gemunt
had als op de orde van Jesus, en weldra werden biechtstoel en kanse
gebruikt, om in het geheim het volk tegen den minister, als een vijandl
van den godsdienst, op te zetten. Zelfs over den koning brachten ze de
boosaardigste geruchten in omloop. ja, om de maat vol te meten , voor‘?
spelden ze hem, dat hen: nog maar weinig tijd van leven overbleef en

stelden het eind zijner dagen deﬁnitief vast op de maand September

1758 (1).
Op die wijze werd er in de gemoederen der Portugeezen een kunst
matige gisting opgewekt, die binnen kort zoozeer toenam, dat er, vol
gens het oordeel van ieder die nadacht, het een of ander geduchts
moest gebeuren. Dat gebeurde dan ook werkelijk , echter heel wat anders
dan men verwacht had. In den nacht van 2 op 3 September 1758,
des mor ens om twee uur, werd er een aanslag op het leven des konings
Joseph % van Braganza, gedaan. Zijne Majesteit wilde juist van het
paleis der jonge gravin van Tavora, die hij dikwijls bezocht, naar zijn
slot Belem terugrjden , toen er uit een hinderlaag drie musket-schoten
op hem afgevuurd werden. Een van die schoten bracht hem een zware
wond aan den arm toe, en er werd misschien alleen hierdoor verder
onheil voorkomen, doordat de k: etsier, zoodra bij den knal hoorde, in
vellen galop naar het nabijgelegen landhuis van den markies van An
geya reed. Daar steeg de koning uit , liet zich door zijn lijfarts, Anton
boarez, die in allerijl gehaald werd, verbinden en reed daarop met hem
naar Belem, waar hij drie maanden lang verpleegd werd.
Aldaar liet
buiten Soarez niemand bij zich toe dan zijn eersten
minister, de Pombal, en van tijd tot tijd zijne gemalin de koningin, be
nevens de prinsessen , zijn dochters. Natuurlijk werd het gerucht van
deze poging tot sluipmoord zeer snel allerwege verspreid. In den aan
vang werd voor vast geloofd , dat de wond stelli doodelijk was. En
nu zag men een aantal personen uit den hoogen aËel en de hoog)e gees
telijkheid hun opwachting maken bij Den Pedro, den jongeren roeder
(1) Toen men in Ang. 1758 te Rome den Jesuiet Turooni naar den toestand der
Orde in Portugal vroeg, antwoordde hij woordelijk: »Alles gaat goed, en September aan
staande zal de zaak beredderd zijn en onze nood een einde nemen". Desgelijks is mt
ofﬁcieele stukken bewezen, dat pater Malagrida gelijksoortige prophetieên aan verschil
lende hooggeplaatste personcn ‘geschreven had.
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des konings, die de troonopvolger was, aangezien de Koning wel dochters
maar geen zonen had. Vooral deden dat de hoofden der Jesuiten, daar
men zeer goed wist, dat genoemde Don Pedro een groote vriend van de
Jesuiten was en vooral een diepen haat koesterde tegen hun grooten
tegenstander, den markies de Pombal.

Reeds dacht men er aan, de er

fenis van den almachtigen gunsteling te deelen en velen zelfs droomden
reeds van zijn dood door beulshanden.
Wel is waar maakte de Pombal bekend, dat de artsen des konings,

ofschoon de wond belangrijk was, voor diens leven instonden.

Maar

men hield dat slechts voor een verzinsel en ging voort op den val des
ministers te speculeeren en zelfs tegen hem samen te spannen. Onderh
tusschen stond deze , — zooals ieder zien kon die maar de oogen open
had, — nooit vaster dan juist nu; want hij liet natuurlijk niet na, zijn
koninklijken meester van alles wat de partij van Don Pedro deed, he‘
hoorlijk op de hoo
te brengen. Daar Joseph I zijn eerzuchtigen broe
der nooit recht h
mogen lijden en nu bijna gelooven moest dat diens
partij hem, den koning, van den troon wilde stooten, gaf hij aanstonds
aan de Pombal de ‘meest uitgestrekte volmacht, om alle mogelijke
maatregelen ter beveiliging van de kroon te nemen.
Wat deed nu de eerste minister? Voor alle dingen was hij er na
tuurlijk op uit, om de aanleggers van den moordaanslag te ontdekken.
Niets werd verzuimd, om hier achter te komen. Maar al wat gedaan
werd, geschiedde in het diepste geheim, om de schuldigen niet wakker
te maken.

Om dezelfde reden liet de markies de Pombal ook niet toe ,

dat in zijn tegenwoordigheid op iemand of op eenige partij verdenking
geworpen wierd. Maar ondanks alle behoedzaamhei bleef het resultaat
van het onderzoek in den beginne zeer onbeteekenend en gebrekkig.
Er waren geen andere getuigenissen voorhanden dan dat van den koet
sier des konings en dat van een edelman, die dicht bij de plaats woonde
waar de aanslag geschied was. Die edelman namelijk , Don Joaô
de Lobo, had het schieten gehoord, maar verder, behalve de in galop

wegvliegende kales des konings , niets gezien.

De koetsier daarentegen,

Custodio de Costa , had wel is waar de aanvallers, drie met musketten

gewapende en goed bereden mannen, duidelijk genoeg gezien; maar,
daar ze gemaskerd waren en het bovendien tamelijk donker geweest was,
kon hij hen niet nader beschrijven.
Dat was alles wat men met zekerheid wist ‚ en dat was zeker al zeer

weinig. Maar ontbraken ook de noodige feiten, het veld der vermoalens
was des te ruimer en rijker. Vooral waren er twee meeningen die bo
vendreven. Volgens de eene was de aanslag niets anders dan een daad
van persoonlijke wraak. Met andere woorden men meende dat Don Luiz
Bernard van 'l‘avora de daad gepleegd had uit jaloerschheid, dat de ko
ning zijn gemalin, — ze heette Donna Joanna Teresia en was een e
boren gravin van Albor, — dikwijls nachtelijke bezoeken bracht.
i_j
zou dan, hetzij met een paar nabestaanden, hetzij met twee zijner be-

dienden, den hoogen zondaar hebben opgewacht om hem ter dood te
brengen. Volgens de andere meening daarentegen, — en half Europa
deelde indie meening, — kon de aanslag slechts van de Jesuiten uitge
gaan zijn. Immers bij elke gepleegde misdaad vraagt een goed rechtsge
leerde altijd in de eerste plaats om‘ prodcst? d. i. »in wiens belang was
ze ?" en bijna altijd leidt die vraag tot de ontdekkingder ware bedrijvers.
Nu zouden echter van dezen moordaanslag, als hlj gelukt was, de

t
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Jesuiten kennelijk het meeste voordeel getrokken hebben. Immers in dat
geval zou_Don Pedro den troon beklommen hebben, en dan ware voor
hen een mcuwe periode van voorspoed en macht aangebroken. Derhalve,
Î doch de gevel trekking kan ieder zelf maken en ik behoef ze hier niet
bij te voegen.
elke van deze twee meeningen nu de ware was, durfde
zelfs de markies de Pombal niet beslissen. Nochtans helde hij meer tot
de tweede meening over, hoewel hij geene volledige zekerheid kon krij

gen. ‘ Eindelijk, nadat het onderzoek reeds meer dan twee maanden ge
duurd ‘had, viel hem ‘een krjgslist in , die hem tot zijn doel bracht.
Hij begreep namelijk, dat de Jesuiten , wanneer de aanslag werke
lijk van hen uitg}egaan was, zeker bij de eerste gelegenheid hun broeders ,
in Brasilië beric t van den uitslag geven zouden. Diensvolgens liet hij
een koopman, — maar natuuflijk zonder dat iemand anders het wist,

— een schip naar Brasilië uitrusten. Dit geschiedde en de koopman
maakte bekend, dat
in lading lag zoowel voor personen als goederen.

Toen echter het schip zijn volle lading en zijn passagiers aan boord had
en zeilklaar was, ontving de kapitein een koninklijk schrijven met de
bepaling, dat het slechts op een zekeren afstand in zee geopend mocht
worden. De kapitein deed natuurlijk wat hem bevolen was. Zoodra hij
echter het koninklijk schrijven gelezen had , doorzocht hij alle brieven
en papieren die aan boord waren, en legde beslag op alles wat hem ver
dacht voorkwam. Bovendien liet hij alle passagiers nauwkeurig visiteeren
en naar ieder bij wien'maar eenige reden er voor was , gevangen. Daarop
zond hij zijn gevangenen en de geconﬁsqueerde papieren en zaken naar

Lissabon terug.
Op die wijze kreeg men zeer belangrijke bewijzen in handen, en nu
kon men er eindelijk aan denken de noodige arrestaties te bewerkstelli
gen. Om die echter met volkomen zekerheid te kunnen doen, liet de
Pombal eenige regimenten soldaten van andere garnisoenen naar Lissa
bon komen , onder voorwendsel, dat dit geschiedde, om hen te gebrui

ken bij den herbouw der huizen , die door de aardbeving vernield waren.
Den 12en December 1758 waren eindelijk alle noodige maatregelen
getroffen, en den daarop volgenden dag zou de_hooffdstad van Portugal
te weten komen , wie voor drie maanden den aanslag op het leven van
koning Joseph gepleegd had. Groot, ontzettend groot , was de schrik
toen men dit hoorde, want ofschoon men den naam van dezen en gene der
gearresteerden reeds ﬂuisterend als waarschijnlijk niet onschuldig genoemd
had , niemand had toch aan zulk een uitgebreide samenzwering gedacht.
Doch ter zake. Den 13u December 1758, des morgens vroeg, om
4 uur, werden alle huizen en paleizen der beide hoogadellijke familiën
Aveiro en Tavora op het onverwachts door sterke afdeelingen militairen
afgezet en aanstonds de volgende personen in verzekerde bewaring ge
nomen. Vooreerst de hertog van Aveiro, opperhofmeester des konings ,
benevens zijn zoon , de markies van Govora; vervolgens de oude markies van
Tavora, generaal der cavalerie en gewezen onderkoning van Indië en de jon
‘ve markies Luiz Bernard, benevens zijn jon ere broeder Joseph Maria; verder
de beide broeders van den ouden markies, manuel en Joseph Maria van Ta
vora , alsmede de graai van Atouguia en de markies van Alorno, schoonzoons
van den ouden markies; verder de overste Don Juan van 'l‘avora te Chaves

en de overste Nuno van Tavora te Alentejo, benevens de aartsbisschop
van Evora en de bisschop van Port-à-Port, twee neven der familie;
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eindelijk al hun huisgenooten en dienaren, voor zoover ze niet, —— zoo
als bijv. Joseph Polycarpio van Azevedo, de vertrouwde kamerdienaar
van den hertog van Aveiro, — zich door de vlucht gered hadden.
Die allen werden aan handen en voeten gebonden naar de ge
bouwen der gewezen diergaarde bij Belem aan den 'l‘aag getransporteerd.
Doch behalve die mannen werden er nog enkele vrouwen óók gevan
gen genomen, namelijk de oude markiezin van Tavora met haar doch
ters, die in het klooster »Do Grillo” werden opgesloten; verder de her
togin van Aveiro met haar dochters, die in het klooster »della Madra
de Deos” gestopt werden, en eindelijk de jonge markiezin van Tavora ,
de bovengenoemde Donna Joanna 'l‘heresia, ’s konings vriendin. Deze
laatste werd trouwens zoo lief mogelijk behandeld; het adellijke nonnenklooster Dos Santos werd haar tot verblijfplaats aangewezen, waar ze
naar verkiezen kon uitgaan en bezoeken ontvangen.
Dat waren de personen, die in den morgen van den 13n Dec. gevangen genomen en in verzekerde bewaring gesteld werden. Gelijk
men ziet, waren het bijna allen leden van den hoogsten adel. Zoodra
deze belangrijke slag geslagen was, worden de zeven huizen, die de
Jesuiten te Lissabon bezaten , door wachten van 15 soldaten, ongerekend
de ofiicieren en korporaals, bezet en niemand werd in- of uitgelaten ,
die niet een geschreven vergunning van den staatsraad had. Bovendien
werd aan alle bewoners dier huizen een bevel van den kardinaal Sal
danha voorgelezen, inhoudende, dat tot nader order geen lid der Orde
van Jesus den drempel van zijn huis mocht overschrijden. Zoodoende
waren van dat oogenblik af aan de gezamenlijke te Lissabon aanwezi e
Jesuiten niets anders dan gevangenen, slechts met dit ééne Onderscheid,
dat ze niet geboeid waren maar vrij binnen de wanden hunner huizen
zich bewegen mochten.
Het verhoor der gevangenen begon den 20n December 1758. Het
had plaats voor de zoogenaamde rechtbank »da inconﬁdencia", het hoog
ste wereldlijke gerechtshof van Portugal. Er waren echter niet veel

zittin en noodig, om de zaak tot klaarheid te brengen , want de hertog
van

veiro ‘bekende aanstonds alles, zoodat al het ontkennen van ande

ren niets baatte.

Desgelijks legden al eheele bekentenis af Beaz Joseph

Romeiro, de vertrouwde dienaar van

en markies Bernard van Tavora,

en Antonio Alvarez Fereira benevens zijn broeder Manuel , beiden kamer
dienaren van den hertog van IAveiro, alsmede zijn lijf-page Joaö Mi
guel. Uit al die bekentenissen bleek het zoo klaar als de dag dat men
niets minder bedoeld had, dan de vermoording van den regeerenden
koning. Vooral de oude markiezin Eleonora van Tavora bleek de per
soon geweest te zijn, die da aan dag haar emaal, haar zonen en na
bestaanden opgestookt had. %‘laar paleis was %1et middelpunt der samen
zwering geweest. En zij zelve bleek weder bewerkt te zijn geweest door
de Jesuiten, vooral de paters Malagrida, Mattos en Alexander de Souza,

biechtvaders van de familie Tavora, zoodat de zedelijke verantwoorde
lijkheid stellig op de zonen van Loyola rustte.
Dientengevolge besloot de rechtbank, de meest schuldigen van de
aters achter slot en grendel te zetten, wat in den nacht van 11 op 12
anuari 1759 door eenige senatoren met behulp van de noodige cavale
rie gedaan werd. De aldus gearresteerden waren de volgenden: Joseph
Moreire, gewezen biechtvader des konings, Hyacinthe de Costa, gewe
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zen biechtvader der koningin, 'l‘imotheus d’Oliveira , gewezen biechtva
der van de prinessen , Joseph Pardigao . procurator-gëneraal van de
Orde in Portugal, Joseph Soarez, procurator van Brailië, J. Henrii1uez,
provinciaal van Portugal , Gabriël Malagrida, Johannes de Mattos , Jo
hannes Alexander de Souza, Stephanus Lopez en Joseph Oliveira, gewe
zen biechtvaders der familles Tavora en Aveiro. Ze werden voor de
bovengenoemde rechtbank »da Inconﬁdencia” gesteld, die ook het proces
der familles Tavora en Aveiro behandeld had, en hun verhoor begon
reeds den 12dcln in den vroegen morgen. Doch natuurlijk liet deze recht
bank zich door dit nieuwe proces niet verhinderen , om het vonnis over
de vorige gevangenen , wier proces afgeloopen was, openlijk te verkon
digen en de voltrekking met spoed te bevorderen. Dat vonnis sprak
over tien hunner den dood uit, benevens verbeurdverklaring hunner
goederen en eerloosverklaring hunner kinderen , terwijl de overigen er
met gevangenisstraf afkwamen. De bestraﬂing der Jesuiten behield men
zich tot later voor. Echter verklaarde de rechtbank al aanstonds uit
drukkelijk, dat die Jesuiten, blijkens de bekentenissen der veroordeelden,
als de hoofdaanleggers van den aanslag te beschouwen waren.
Na de afkondiging van dit vonnis, dat men dadelijk liet drukken
en zooveel mogelijk verspreiden (1) , ging men reeds den 13don Jan. tot
de voltrekking er van over. Daartoe werd den nacht te voren op de
markt te Lissabon een etimmerte van achttien voet hoog opgericht,
dat met een sterk detacîement militairen werd afgezet.
es morgens
precies zeven uur, werd allereerst, als de meest schuldige, de oude mar
kiezin van Tavora , eboeid en met een strop om den hals, op het scha
vot gebracht. Men p aatste haar op een stoel, bond haar de oogen dicht
en de scherprechter hieuw haar het hoofd af‘. Hare sexe in aanmerking
nemende , werd haar vooraf geene marteling aangedaan. Na haar kwam
haar een en twintig-jarige zoon, Joseph Maria van Tavora, aan de beurt.

Hij werd aaneen op het schavot opgericht kruis gebonden, waarna men
zijn armen en beenen met een ijzeren bout verbrijzelde en_hem vervolgens
met een riem verwurgde. Hetzelfde lot ondergingen Jerommo van Ataide,
graaf van Atouguia, de jonge markies Luiz Bernard van Tavora, overste
bij de cavalerie , zijn dienaar Beaz Joseph Romeiro, corporaal, Emanuel
Alvarez Ferreira, kamerdienaar van den hertog van Aveira, en diens
lijf‘page, Joaö Miguel. Hunne lijken werden op raderen vastgestren
geld , die op ijzeren stangen gezet werden, waarmede zooveel tijd
verloren ging, dat telkens een half uur verliep, eer men tot een volgende

executie kon overgaan. Na den page Michael of Miguel sloe _en de beulen de handen aan den ouden Frans d‘Assis van Tavora.
ij werd aan
een zoogenaamd Andreas-kruis (2) gebonden, daarop werden hem met
een ijzeren staaf drie slagen op de borst gegeven, die over het gansche
marktplein dreunden, vervolgens brak men hem de armen en beenen
en gaf hem eindelijk den genadesteck in het hart. Het negende slacht
offer, den hertog ‚van Aveiro, werden door de beulskne_c_hten onder wlld

geschreeuw armen, beenen en dijen gebroken, waarna hij aanstonds door
een steek in de borst werd afgemaakt en in een vlammend vuur gewor
(1) Het werd in alle europeesche talen overgezet; nog‘ in het jaar 1759 kwam „het
onder den titel: »Het portngeesche hoogvormad en het proces ‘der veroordeelde 0‘l;l geexe—
cuteerde personen, zooals de rechtbank zelf alles wereldkund‘g gemaakt heel! , in het
Duitsch te Fra‘nkfurt uit.
(2)

met schuins over elkander liggende balken.
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pen. Ten laatste kwam de tiende veroordeelde , de kamerdienaar Anton
Alvarez Ferreira, broeder van den bovengenoemden Emanuel, aan de
beurt. Hij werd één voor één bij de lijken der negen anderen gebracht
en daarop aan een paal ebonden, rondom welke een menigte hout werd
opgestapeld, waarna het out aangestoken en zoolang voortgestookt werd
totdat et geheel verbrand was.
'
Op die wijze strafte men het tiental, van wie men zeker wist, dat
ze rechtstreeks aandeel aan den moordaanslag genomen hadden. Zoodra de
strafoefening aan hen voltrokken was, werd het gansche schavot in brand
gestoken , totdat het met alle lijken tot asch verbrand was. De asch wierp

men in den Taag. Ten slotte werden de paleizen der hoogadellijke gevonms
den omvergehaald en met den bodem gelijk gemaakt, waarna men zout op
de plek strooide, ten teeken, dat er nooit meer op gebouwd mocht worden.
Nu komen we op de Jesuiten terug. Elf der meest schuldigen van
hen zaten, gelijk we gezien hebben , sedert den l2en Januari 1759 wel
verzekerd in de gevangenis; de overigen waren in hun huizen opge
sloten en werden goed door soldaten bewaakt. Hierbij echter kon Pombal
het natuurlijk niet laten blijven, daar halve maatregelen nog nooit iets

goeds hebben uitgewerkt. Derhalve verscheen er reeds binnen een week
na dien twaalfden Januari een koninklijk edict, hetwelk beval, op alle
roerende en onroerende goederen der zonen van Loyola, alsmede op al
hun renten, inkomsten en beneﬁciën, beslag te leggen en alle verbinding
der Jesuiten met de bewoners van Portugal op te bellen. Dat edict
werd in alle gestrengheid uitgevoerd en bracht den staat ontzaggelijk
veel geld op. Men vond namelijk alleen in de zendingskas van het bos
pitium »Van den heiligen Franciscus Borgia” zoo veel klinkende munt,
dat er veertien dagen noodig waren , om alles weg te halen. Ofschoon
de voorraad specie in de andere huizen der Jesuiten niet zoo groot was
als men gehoopt had, vond men daarentegen in de magazijnen zulk een
menigte suiker, cacao, vanille en dergelijke artikelen, dat de publieke

verkoop er van weken achtereen aanln'eld.
Tegelijkertijd liet Pombal in een geschrift, dat in tallooze exempla
ren verspreid werd, de goddelooze en oproerige leerstellingen bekend
maken, die de Jesuiten aan de ter dood gebrachte misdadigers hadden
ingescherpt. Tevens riep hij de hooge geestelijkheid van Portu al o ,
hem in zijn strijd tegen de orde van Jesus te ondersteunen. Ëan ('e
oproeping gaven alle bisschoppen van het rijk gehoor. Velen hunner
vaardigden opzettelijke herderlijke brieven uit, waarin ze het schadelijke
en schandelijke drijven der Jesuiten in krasse bewoordingen aan de kaak
stelden. Zoo doende begon ook het lagere volk langzamerhand terug te
komen van den eerbied, dien het no altijd voor de Societeit van Jesus
koesterde. Eindelijk, nadat ook dit oel bereikt was, wendde de portu
geesche regeering zich ook tot den paus te Rome, om te verkrijgen dat
ijne Heiligheid , als de opperste rechter en bestuurder over de gansche
catholieke geestelijkheid ‚ zijne goedkeuring zou hechten aan de reeds
getroffen en nog te treﬁ’en maatregelen. Den 20en April 1759 werd
eene missive met dat doel naar Rome gezonden; Pombal gaf daarin Z.
Heiligheid te verstaan, dat zijn koning en meester goedgevonden had,
alle Jesuiten uit zijn staten te verwijderen, daar men alle hoop had
moeten opgeven, zich door zachtere middelen voor hun streken en lagen

te vrijwaren. Pombal deed dit echter niet zonder in een bijgevoegde
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zeer uitvoerige memorie aan de Roomsche Curie de noodige bewijzen voor
die beschuldiging te leveren. Hij legde daarin bloot, welke verderfelijke,
hoogverraderlijke plannen de zonen van Loyola in Paraguay gekoesterd
hadden, en hoe ze zich tegen de bewezen feiten slechts met onbeschaamde
lasteringen verdedigd hadden.
leverde alle bewijsstukken in, waaruit
onwedersprekelijk bleek , dat de paters, nadat ze als biechtvaders van
het hof verwijderd en door een schrijven van den patriarch van Lissabon
uit biechtstoel en predikambt ontzet waren , — een schandelijke samen
zwering tegen het leven van den koning gesmeed hadden, ten einde
met geweld een ommekeer ten hunnen voordeele in de regeerin van
Portugal te bewerken. Op grond van dat alles verlangde Pomba dan '
ten slotte een pauselijke brève , waarbij
gemachtigd werd , geeste
lijken , die zich aan hoogverraad jegens koning en staat hadden schuldig
gemaakt, aan de wereldlijke rechtbanken over te leveren. Want de
zonen van Loyola bezaten krachtens hun statuten de zoogenaamde »im
munitas ecclesiastica,” d. w. z. de onschendbaarheid en onverantwoorde

lijkheid in den ruimsten zin voor de gewone rechtbanken, zoodat, wan
neer Pombal hun zonder voorafgegane pauselijke vergunning het proces
aandeed, er later verzet tegen geboden zou kunnen worden.
Dadelijk na ontvangst dezer depêches leverde de bij de Roomsche
Curie geaccrediteerde portugeesche gezant, Francisco de Almada de Mendoza,
ze in. De gansche wereld was nu ten hoogste benieuwd, welk antwoord
de pauselijke stoel geven zou. Doch zij die beter in den stand der zaken
ingewijd waren, konden reeds vooruit denken wat er van komen zou.
Want paus Clemens XIII was een uiterst zwak man, die zich in alle
zaken door zijn secretaris van staat, kardinaal Torregiani, liet leiden,
en deze was een nabestaande van den

eneraal der Jesuiten , Ricci.

Werkelijk viel dan ook het antwoord van

lemens XIII in zuiver jesui

tischen geest uit.

Wel is waar de paus richtte reeds den llen Augustus

een schrjven rechtstreeks aan den koning van Portugal, dat van veel
toenaderin getuigde. Daarin werd de koning, nadat eerst in het alge
meen de îoogste lof aan de Jesuiten was toegezwaaid, slechts ver
zocht, met zachtheid te werk te gaan tegen de zonen van Loyola, die

in het proces wegens koningsmoord betrokken waren, en toch vooral hun
leven te sparen. Maar tegelijkertijd werd er van Rome een brêve van
ansch anderen inhoud gezonden aan den pauselijken gezantte Lissabon,
den nuntius Accia_juoli. Daarin werd den nuntius de last opgedragen in
de zaak der Jesuiten geen duimbreed aan de portugeesche regeering toe
te even. Gelukkig, dat Pombal zich een afschrift daarvan had weten
te ezorgen. Want er bleek duidelijk uit, dat de Jesuiten-partij, die
toenmaals bijna almachtig te Rome was, het bepaaldelijk hierheen trachtte
te leiden, dat er een formeele breuk tusschen den paus en de portugeesche
kroon zou ontstaan, daar ze vast overtuigd waren , dat het ministerie
Pombal daardoor het streng-catholieke volk van Portugal zóózeer tegen
zich zou krjgen, dat de koning om een revolutie te vermijden, het zou
m o e t e n ontslaan.
Met datzelfde doel stelde dan ook de nuntius Acciajuoli zich heimelijk
met ‚de voornaamste adellijke geslachten van Portugal in verbinding.
Zelfs wist hij onder personen die in nauwe betrekking met het hof stonden,
waaronder enkele van koninklijken bloede, die in hun hart nog altijd
den Jesuiten zeer toegedaan waren, zich partijgenooten te verschafﬁ'en.
Kortom , er werd een groote slag voorbereid, waardoor de zonen van.
\
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Loyola weder tot hun vroegere macht in Portugal zouden geraken. Maar
wederom was Pombal hun voor. Hij liet door zijn gezant Almada categorisch
een duidelijke verklaring van de Roomsche Curie eischen, of ze al of
niet van plan was aan zijn billijk verlangen te voldoen. En, toen zulke
verklaring niet gegeven, ja zelfs den gezant geen audientie bij den paus
verleend werd , toen besloot de energieke minister zich zelf recht te ver

schaffen. M. a. w. hij besloot de meest schuldigen onder de Jesuiten
die in Portugal of zijn koloniën woonden, op eigen gezag en zonder verdere
ruggespraak met het Roomsche hoff onmiddellijk op te pakken en in de
gevangenis te houden , en de andere minder gecompromitteerden voor
altijd en eeuwig uit het rijk te verbannen, onder bedreiging van de zwaar
ste straffen , als ze ooit heimelijk of openlijk mochten terugkomen.
Een decreet in dien zin werd reeds den 311 September uitgevaardigd
en door den koning onderteekend. Nochtans wachtte Pombal nog volle
veertien dagen lang met de afkondi ing en uitvoering, zonder twijfel
om betere tijding uit Rome af te wac ten. Toen die echter niet kwam
en de gevaarlijke toestand waarin hij verkeerde, hoe langer hoe be
denkelijker werd , toen bedacht hij zich niet langer en trok zonder aarzelen,
evenals Caesar, den Rubico over. Ja, hij verbrandde zelfs de brug achter

zich en maakte zich zelf alle terugtrekken onmogelijk , zoodat de zonen
van Loyola zich konden overtuigen, met welk een geduchten tegenstander
ze te doen hadden.
Vernietigend was reeds de taal, die Pombal in het decreet tegen
hen voerde. Nadat hij alle schandalen en misdaden, waaraan de Jesuiten
in Portugal zich hadden schuldig. gemaakt jegens den koning en den
staat, één „voor één aangehaald en met de noodige bewijsstukken gestaafd
had, liet hij den koning verder aldus spreken : »Om derhalve mijne konink
‘lijke eer, die als de ziel en het leven der gansche monarchie is, te
»handhaven; om mijne onafhankelijkheid als souverein en regent onge
»schond_en te bewaren; om zulke groote en buitensporige ergernissen uit
»het midden mijns rijks te verwijderen en mijne onderdanen voor dergelijke

»afschuwelijkheden en hare treurige gevolgen te behoeden , — verklaar
»1k de genoemde geestelijken (de Jesuiten) voor zóó door en door be
»dorven en afgeweken van de heilige regelen hunner orde , dat ze door
»hun tallooze , afschuwelijke en diep ingewortelde ondeugden ten eenen
»male ongeschikt geworden zijn, die regelen ooit weder te leeren in acht
»nemen. Ik verklaar hen voor erkende rebellen , verraders, vijanden en
»rustve_rstoorders, die zich tegen mijn koninklijken persoon en mijne
»regeermg, tegen de openbare veiligheid mijner rijken en de welvaart
»mijner onderdanen, verzet hebben en nog steeds verzetten, en beveel

»diensvolgens aan ieder en een iegelijk, dat men hen als rebellen en ver
»raders beschouwen en behandelen zal. Dienovereenkomstig verklaar ik
»hen voor gedenaturaliseerd, uitgewezen, vogelvrij en verbannen, en
‘ »verorden , dat ze uit al mijne rijken en landen uitgezet zullen

»worden, zonder er ooit in terug te kunnen keeren.

Ik beveel ein

»delijk aan al mijne onderdanen, van welken stand of beroep ze zijn
»mogen , op onherroepelijke straffe des doods en verbeurte hunner gÔede—’
»ren ten bate van mijn schatkist, dat ze niemand en geen enkel der
»genoemde verjaagde geestelijken toegang verleenen of zich met hen in
»betrekking stellen mogen, of eenigen omgang, hetzij mondeling, hetzij
»sclìl.‘lfiìelilk of door derden, met hen onderhouden. Doctor Emanuel Gomez
l
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»de (Jarvalho, als senator van het paleis en grootkanselier mijner rijken,
»is belast dit tegenwoordige decreet ter kanselarj openbaar te maken en
»het schriftelijk aan alle rechtbanken, hoofdsteden der provinciën en ove
»rige steden mijns rijke te zenden, om het aldaar in de registers te doen
»iuschrijven.”
Zoo luidde het decreet, dat alle Jesuiten uit den portugeeschen staat
verbande, en men zal mij toestemmen, dat het niet krachtiger kon. Niet

minder krachtig en doortastend echter ging men bij de uitvoering er van
te werk. Reeds den 17n Sept. zeilde het eerste schip met 123 Jesuiten
den Taag uit naar Civita-Vecchia in den Kerkelijken Staat. ‘Daarheen
namelijk had Pombal besloten de zonen van Loyola te zenden, opdat ze
elkaar bij hun grooten vriend en beschermer den aus zouden kunnen
wêervinden. Het tweede transport vertrok den 7n äctober met 117 Je
suiten, en zoo volgden er met eenige tusschenruimten nog vijf volgende
transporten, die te zamen omstreeks elf honderd zonen van Loyola in den
Kerkelijken Staat aan wal zetten. Tevergeefs hoopten de goede paters ,
dat het volk, hetwelk ze zoo lang beheerscht hadden, in opstand komen
en Pombal’s maatregel van geweld door een revolutie te keer gaan zou;
geen hand werd voor hen uitgestoken en op menige plaats zond men hen
tal van verwenschingen achterna.
Zoo werd de verjaging der Jesuiten uit gansch Portugal in de beste
orde ten uitvoer gelegd, en binnen een jaar was het rijk met al zijn ko
loniën volkomen van de zwarte bende bevrjd. Doch neen! dat is te
veel gezegd, want Pombal zond’niet alle leden der orde van Jesus naar
Italië; hij)hield een deel van hen, de meest schuldigen en gevaarlijken,
achter.
at waren buiten het elftal, die ik reeds hierboven noemde, nog
honderd en dertien personen, meest provincialen , procuratoren , rectoren

en andere hooggeplaatsten der orde. Ze werden allen naar de vesting
St. Juliano, op een rots in zee drie uur van Lissabon gelegen, gebracht.
Negen en dertig van hen stierven aldaar tusschen de jaren 1759 en 1777,
hoewel meest op hoogen leeftijd. Zes en dertig werden in 1767 naar Ita—
lië hun andere broeders achterna gestuurd, en de overigen werden in
1777, na den dood van koning Joseph, weder vrijgelaten, met uitzonde
ring van één, die reeds vroeger veroordeeld was.
Die ééne was de reeds meergenoemde pater Gabriël Mala rida, een
der meest invloedrijke Jesuiten van Lissabon. wien men voor Ïen hoofd
schuldige aan den aanslag op den koning hield. Daar echter de mar
kies de Pombal de machtiging »om geestelijken wegens wereldlijke mis
daden voor het wereldlijke gerecht te dagen ,” niet van den paus had
kunnen verkrijgen, leverde men hem over aan de despotische rechtbank
der heilige Inquisitie. Deze veroordeelde den 72 jarigen grijsaard wegens
ketterij en andere misdaden tot den dood door het vuur. Werkelijk on
derging hij die straf ook op den 20n Sept. 1761 ., want de koning was
niet genegen hem genade te schenken. Hij was dus eigenlijk de eenige,
die voor al zijn medestanders moest boeten, en zoo is het niet te ver

wonderen , dat’dezen hem later voor een heiligen martelaar verklaarden
en als zoodanig vereerden.
Aldus was het lot der Jesuiten in Portugal. Het is zeker een merk
waardig feit, dat ze juist het eerst verdreven werden van hetzelfde hof,
dat vroeger hun zoo slaafsch onderdanig is geweest. Doch zulks was
ook daardoor alleen mogelijk, dat een man als de Pombal het bewind
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voerde. Want slechts iemand van zijn energie, zijn bekwaamheid en zijn
ijzeren wil kon het wagen , een orde te trotseeren, die tot nog toe het
orakel der koningen en de afgod van het volk geweest was.
Natuurlijk echter kon het gevolg van zijn koenen stap geen ander
zijn , dan dat de gansche Societeit van Jesus in de vreeselijkste woede
tegen hem ontstak. Haar generaal drong er dan ook bestendig bij paus
Clemens XIII op aan, dat
Portugal aanstonds onder het Interdict zou

leggen.

De heilige vader durfde dat echter niet te wagen, want de meer

verstandige kardinalen gaven hem te verstaan , dat de tijden van een
Hildebrand voorbij waren en de volkeren zich niet erg meer aan een
banbul des pausen zouden storen. Ze begrepen dat zulk een stap inte
gendeel groot nadeel kon opleveren, wanneer de markies de Pombal eens
in ‘t hoofd kreeg, Portugal geheel onafhankelijk van Rome te maken en
een eigen kerkbestuur onder een portugeesch patriarch te vormen.
De afgebeden bliksemstraal uit het Vaticaan bleef dus uit, maar niet
temin kwam het toch tusschen Rome en Lissabon tot een vredebreuk.
Den 5n Juli NGO‘namelijk verliet de portugeesche gezant, vergezeld van
al zijn landgenooten, de stad Rome, daar hij de eindelooze beleedigingen
van de zijde der Jesuiten niet meer kon uithouden. Reeds eenige weken
vroeger, den 15n Juni, had Pombal den pauselijken nuntius, die zich en

behoorlijk jegens het koninklijke huis gedragen had , zijn passen laten
uitreiken met de waarschuwing, dat hij binnen vier dagen de grenzen

van Portugal achter zich moest hebben. Met het vertrek van de weder
zijdsche gezanten hield elke betrekking tusschen Portugal en den Kerke
lijken Staat op, en de Jesuiten zorgden er wel voor, dat, zoo lang Cle
mens XIII paus was, er geen verzoening tot stand kwam. De dwazen
meenden, dat buiten den paus geen catholieke staat kon bestaan en dat
de koning van Portugal dus vroeger of later voor Rome zou moeten
kruipen. Maar het koninkrijk Portugal bleef in stand en de koning be
hoefde zich niet te bui en, ofschoon de paus volle acht jaren om zoo te
zeggen uit Portugal ge annen was!
‘

‘ VIERDE HOOFDSTUK.

Don Pedro Pablo Abaraca de Bolea, graaf van Aranda, of de
uitroeiing der Jesuitennesten in Spanje.

Hoe de Jesuiten onder koning Philips 11 in Spanje een bijna onbe
gi‘rensde macht verkregen , hebben we reeds in het tweede boek gezien.
el is waar verloren ze later iets van die macht, doordat de Domini
caners met hun Inquisitie hun ten krachtigste wederstonden.‘ Maar ze
bleven de onmetelijke rijkdommen, die ze bijeenvergaderd hadden, en den
buitengemeenen invloed op de aangelegenheden van het hof en de vor
sten zelf behouden.
Trouwens de koningen die van Philips 11 tot aan het midden der
18e eeuw over Spanje heerschten, waren mannen , wier eest geheel in
den nacht des bijgeloots gedompeld was. Slechts Philips ämaakte hierop
een gedeeltelijke uitzonderin en wel grootendeels door den invloed zij
ner gemalin, koningin Elisaîeth, een geboren prinses van Parma, die

in hare jeugd vol levenslust en kracht, hoewel anders ook zeer vroom
en kerksch was. Doch met de regeering van haar zoon, ‘Ferdinand VI,
die in 1746 op den troon kwam, ging eze enkele lichtstraal weder gan
schelijk uit. Hij was een man van zwakke geestvermogens en had zoo
weinig geestkracht, dat hij niet in staat was zich boven de inblazingen
van zijn biechtvader, een Dominicaner ‚ te verheffen. Slechts nu en dan

werd die invloed verlamd door de macht die zijn moeder , de bovenge
noemde Elisabeth, op hem oefende. Maar deze was op lateren leeftijd
hoe langer hoe bigotter geworden en geheel in de handen der Jesuiten
vervallen. Zoo doende was het bij alle regeeringsaangelegenheden slechts
de vraag, of ze in het belang waren der Dominicaners , waartoe ’s ko
nings biechtvader behoorde, of in dat der Jesuiten, uit wier orde de
koningin-moeder haar biechtvader had.
Zoo liet het zich verklaren, dat de oproerige handelwijze der Jesui
‘ten in Paraguay, die evenzeer ten nadeele van de kroon van Spanje als
van die van Portugal was, bij het spaansche hof vrij wat zachter werd
opgenomen dan bij het portugeesche. Ja, de half stompzinnige koning
liet zich zelfs door de Jesuiten wijs maken wat zij wilden. Zij lieten
hem gelooven, dat de markies de Valdilirios, de spaansche commissaris
en generaal bij de boven besproken grensregeling in Paraguay , slechts
uit vijandschap jegens de orde van Jesus gehandeld en de onschuldige
'Societeit jammerlijk belasterd had. Hij zond dus in het jaar 1757 Don
Pedro Cavaglios. een man die den Jesuiten met hart en ziel was toe

‘
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edaan, naar zijn americaansche koloniën , om het doen en laten der
esuiten aldaar op nieuw aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen.
Wat voor bericht die man instuurde, kan men zich denken.

Kortom ‚

ofschoon ’s konings minister, de hertog van Albe, de memorie van Ca
vaglios terecht voor een partijschrift ten gunste der Jesuiten hield, —-de
spaansche koning was er niet toe te bewegen, een degelijk en onpartij
dig onderzoek naar het jesuitische oproer in Paraguay te laten instellen.
Evenmin werden ook de zonen van Loyola in Spanje zelf, zoo lan Fer
dinand VI leefde, ooit wegens de misdaden der orde aan gene zijde van
den oceaan lastig gevallen. Ze konden daar integendeel doen wat zewil
den, terwijl hun broeders in Portugal in de gevangenissen geworpen of
uit het land getransporteerd werden.
Nog schitterender scheen hun ster, toen na den dood van Ferdinand
zijn moeder Elisabeth het regentschap waarnam, totdat Ferdinand’s op
volger , haar tweede zoon , Karel III , te Madrid aangekomen zou zijn.

Daar namelijk de echt van Ferdinand met de portugeesche prinses Anna
Barbara kinderloos gebleven was, verviel de troon aan zijn jongeren broe
der, die tot nog toe over Napels en Sicilië eheerscht had. In dien
tusschentijd deed de regentes alles wat haar lieveäingen, de Jesuiten, maar
verlangden. Ja ‚ ze ging zelfs zoover, dat ze de door Pombal in Por
tugal uitgegeven geschriften, waarin de zonen van Loyola bewezen wer
den zich in Zuid-America aan rebellie jegens de spaansche en portugee
sche kroon schuldig gemaakt te hebben, te Madrid openlijk door beuls
handen liet verbranden. Bovendien moest op haar uitdrukkelijk bevel
de heilige Inquisitie een oﬂicieel schrijven uitvaardigen , waarbij de Je
suiten-orde ten hoogste geprezen werd.
'l‘ot groot ongeluk echter voor de Societeit duurde het regentschap
van haar hooge beschermster geen vol jaar, daar‘ Karel III reeds in het
begin van 1760 bezit van zijn troon nam. Die vorst liet van den aanvang af duidelijk blijken, dat
volstrekt niet van plan was inde voet’
stappen zijns broeders of zijner moeder te treden. Zijn vriend was de

verlichte markies van Montallegre en met hem had hij’ — o

wel!

— de beruchte »Monita ad principes,” waarover we in het vijf e boek
esproken hebben , gelezen en bestudeerd. Bovendien had hij in den
ranciscaner Joachim Elela, bisschop van Osma, een verklaarden vijand

der Jesuiten tot biechtvader. Reeds bij den aanvang zijner regeering gaf
hij in den grooten strijd van het dom-kapittel der metropolitaan-kerken
van Mexico en Puebla de los Angelos met de Jesuiten over het opbren
gen der tienden, een beslissing in het nadeel der laatsten.
Van zulk een vorst konden de Jesuiten onmogelijk iets goeds ver
wachten en ze zagen dan ook de toekomst met bezorgdheid tegemoet.
Wel is waar, er werden vooreerst althans geen openlijke maatregelen
tegen hen genomen, maar men liet hen rustig hun gang gaan als altijd:
ze mochten prediken, onderwijs geven en de biecht afnemen , zelfs aan
het hof, evengoed als onder de koningin-moeder. Maar ze wisten zeer
goed, dat al hun doen en drijven ten scherpste werd nagegaan , en

juist dat van hoogerhand bevolene observatie-systeem hinderde ben veel
meer, dan wanneer openlijk ten storm geblazen ware. Men zocht in
alle stilte bewijzen tegen hen ‚ om hen dan in Spanje op gelijke wijze
te behandelen als in Portugal reeds geschied was. Ja het scheen al bijna
zoover gekomen te zijn, want in de gansche omgeving des konings be
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vond zich geen enkele Jesuiet of zelfs vriend der Jesuiten, behalve alleen

pater Bramieri, de biechtvader der koningin-moeder.

Des te grooter

was het aantal der vijanden van de Jesuiten, in zoover namelijk de zoo‘
genaamde »verlichten" als hun vijanden te beschouwen waren. De koning
ontzag zich namelijk niet, reeds in het jaar 1762 een man als Pedro
Rodriguez , graaf van Campomanes , die erg in den roep van ketterij
stond, met het gewichtige ambt van ﬁscaal van den hoogen raad van
Castilië te bekleeden, terwijl de minister Gregory markies de Squillens,
benevens nog een aantal andere hooggeplaatste personen, ook alles be
halve tot de strenggeloovigen behoorden. Kortom de zonen van Lovola

begonnen zich aan het hof van Madrid hoe langer hoe minder op hun
gemak te gevoelen. En toen ze eindelijk vernamen, dat de bisschop
Boxas, ook een vertrouweling van Karel III , in een uitgelezen gezel
schap de handelwijze van Pombal jegens de Orde van Jesus onverholen
geprezen had , bleef hun aangaande de bedoelingen en stemmingen die
men jegens hen koesterde , geen twijfel meer over. Maar, hoe raad te
schaffen? Spoedig echter waren ze het hierover met zich zelfeens, vooral
daar ze geen reden hadden, om voor al te groote kracht en koenheid
van de zijde des konings beducht te zijn.
In het laatst van de vasten des jaars 1766 bespeurde men onder
het gemeene volk te Madrid eene eigenaardige beweging, en niet zelden

kwam het ’s avonds tot kleine oproerigheden.

Tevens kon men opmer

ken, dat de Jesuiten zich in die dagen bijzondere moeite gaven, om ar
beiders en allerlei onderhoorigen, ja zelfs lieden van zeer verdachten
naam , zooals dieven en dergelijken, naar hun zoogenaamde congregaties
(waarover
we vroeger
spraken)
lokken. Men
hen zelfs
de gevante
enissen bezoeken
, omtmet
de te
gevangenen
hun zag
geestelijke
exercitíën
ouden. Wat was hun doel daarmede? Zeker geen ander , dan zoo veel

mogelijk invloed op de geringere klassen van Madrid te bekomen. Wer
kelijk’ nam dan ook die invloed , tot hun groote genoegen , met elken
dag kennelijk toe. Maar opmerkelijk was, dat, in dezelfde mate als hun
invloed steeg, ook de samenrottingen van het gepeupel erger werden.
De regeering’ of de politie te Madrid had dikwijls moeite , ‘ofschoon de
militaire macht gerequireerd was, om de menschen uit elkaar te drijven.
Eindelijk, in den nacht van den 23u Maart, brak er een algerheene
o stand uit. In alle wijken der stad schoolden groote hoopen samen,
die onder woest geschreeuw, terwijl ze onderweg in enkele huizen dron
gen om te‘ plunderen, zich in beweging stelden naar het paleis des ko
ninga. Ze waren met steenen en ‚knuppels voorzien en sommigen zelfs
gewapend, en toen ze voor het gesloten paleis kwamen, begonnen ze
het met steenente bombardeeren. Tegelijk schreeuwden ze als bezete
nen: »Weg met Gregory! Leve Enzenada! Hier met den schoft van
een biechtvader! Leven de heilige vaders van de Orde van Jesus !” Blijk
baar hadden de oproerlingen dus een staatkundig doel, en wel geen an
der dan dit, om een ommekeer in de regeering ten gunste van de Je
suiten te bewerken. De genoemde Enzenada toch was een voormali
minister, die wegens zijne jesuitische gezindheid ontslagen was, terwij
de biechtvader des konings en Gregory als vijanden der Jesuiten bekend
stonden.
‘Natuurlijk riep men aanstonds alle beschikbare militairen te wapen,

om de oproerlingen te verstrooien, doch tevergeefs.
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was te zwak te en de massa volks, en het stond te vreezen, dat gansch
Madrid in bran gestoken zou worden, als men den tegenstand tot het
uiterste dreef. Derhalve‘ verkoos Karel lÎlI liever de wijk te nemen naar
Aranjuez, waarheen hij gevolgd werd door het gansche hof en door ieder

die eenige reden had om te vreezen, dat de wraak des volks zich ook tot
op hem zou kunnen uitstrekken. Vervolgens drong men er bij den ko
ning op aan, de meest gehaten onder zijn raadslieden te verwijderen ,

ten einde de verbittering tot bedaren te brengen, en Karel III zag ook
dadelijk in, dat hij op dit punt moest toegeven. Hij gaf [dus aan den
minister Gregory en aan den bisschop Roxas hun ontslag en droeg aan
den graaf van Ara nda , den stadhouder van Valencia, op, een
nieuw ministerie samen te stellen.
De koning koos echter hiertoe Aranda niet omdat hij misschien een
vriend der Jesuiten was, maar omdat hij hem kende als een zeer krach
tig en standvastig en tevens bekwaam en beschaafd man, van wien men

bij voorbaat overtuigd kon zijn, dat hij het roer van staat met buiten
gewone kracht zou houden. Het eerste wat de nieuwe minister thans
verrichtte, was , dat hij zich met louter mannen van een gelijk karak

ter omringde, zooals bijv. den graaf van Pilo, Don Pablo Olavides en
anderen. Zijn tweede daad bestond hierin , dat hij de hoofdstad, die
reeds verheugd was over het ontslag van Gregory en Roxas, door de
afkondiging eener algemeene amnestie geheel en al tot rust bracht.
Zoo heel algemeen echter was die amnestie niet bedoeld. De hoof
den en aanstokers van het oproer werden er van uitgesloten, en er werd
aanstonds een bijzondere rechtbank van instructie benoemd, om de aan
leggers op te sporen. Aranda zelf nam het voorzitterschap van die rechtbank op zich; er werden een menigte getuigen verhoord , zoowel bloote
toeschouwers, als dezulken die aan het oproer zelf deel genomen hadden.

Daarbij werd echter nooit de pijnbank te baat enomen; men vergenoeg
de zich met de getuigenissen en antwoorden, ie vrijwillig gegeven wer
den. En, wat kwam nu aan het licht? Zie, niets minder dan dit, dat
de hoofdaanleggers van het oproer, buiten den markies van Valdeﬂores,
een man die door wraakgevoel gedreven was, geweest waren de drie pa
ters Jesuiten Isidorus Lopez, Michael Benavente en Ignatius Gonzalez.
hoo
Dit was
st achtbare
ten stelligste
mannen,
uit zooals
de duidelijke
bijv. Don
getu'
Slyävester
enissenPalamarez,
bewezen, deels
Benedetvan
to
avarro, Juan Barracan en anderen. En even zeker wist men, dat
nog verscheidene andere Jesuiten, doch behoorlijk vermomd, inden nacht

van het oproer midden onder de dichtste volkshoopen gestaan hadden,
om de menschen aan te vuren en te bemoedigen.
,
Dat was een ontdekking, die al zeer gevaarlijk was voorde goede pa
ters, daar het hoe lan er hoe duidelijker werd, dat het bij dat oproer
niet enkel op de verwij ering van eenige gehate ministers gemunt was
geweest, maar dat men een vrij wat gewichtiger plan had gekoesterd ,
om namelijk den koning zelf van den troon te stooten. Men had name
lijk der Orde van Jesus niet [een voorbijgaand voordeel, maar een blijvende
overwinning willen verschaffen, en dat kon slechts geschieden, wanneer
men den vorst, die nu eenmaal tegen de Orde was'_ingenomen, voor altijd ver
wijderde. Met andere woorden, men had den koning willen dwingen, '
om afstand te doen van den troon ten gunste van zijn broeder, den in- '
fant Don Luis, die een bijna dwepend vereerder der Jesuiten was. Zulke
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plannen koesterden de_ zonen van Loyola, zooals in den loop van het ge
rechtelijk onderzoek hoe langer hoe duidelijker aan ’t licht kwam. Geen
wonder derhalve, dat sommige leden van den staatàraad, op grond van
dit jesuitische hoogverraad, in tegenwoordigheid des konings als hun ge
voelen uitspraken, dat men dan alleen op rust en veiligheid in den staat
zou kunnen rekenen, wanneer men alle Jesuiten uit Spanje verwijderde.
Wel is waar werd de voorslag daartoe door niemand formeel gedaan en
nog minder een besluit daaromtrent genomen; maar de zaak werd toch
zoo uitvoerig besproken, dat de koning zelf overtuigd be on te worden,
dat de uitdrijving der Loyoliten het eenige middel was, etwelk radicaal
kon helpen.
‚
Des te krachtiger daarentegen sprong zijn moeder Elisabeth, zoodra
ze iets hiervan hoorde verluiden, voor de Societeit van Jesus in de bres.
Werkelijk gelukte het aan hare buitengemeene overredingskracht, haar
zoon weder aan het wankelen te brengen. Ja, het gelukte haar zelfs hem
eenig wantrouwen te doen opvatten tegen mannen als Aranda, Cam
pomanes , Olavides, d’Ossun , Albe, Florida-Blanca en anderen, die thans

zijn vertrouwelingen waren. Bijna scheen het, alsof het licht, dat op
het punt stond over Spanje op te gaan , voor altijd weer gedoofd zou
worden. Doch zie, nog tijdens het onderzoek in de zaak van het oproer,
stierf de oude koningin-moeder , zoodat men derhalve voor haar invloed
voortaan niet meer behoefde te vreezen. En bijna terzelfder tijd werd
er_een ontdekking gedaan, waardoor de onmogelijkheid om de zonen van
Loyola nog langer in Spanje te laten bestaan, voor Karel III volkomen
duidelijk werd.
‘
Door de waakzaamheid namelijk van den graaf van Aranda had men
het geluk een renbode op te vangen, die een schrjven van den Jesuiten
generaal Ricci aan den provinciaal van Toledo moest overbrengen. In
dat schrjven werd het plan om den regeer‘enden koning, onder
voorwendsel dat hij een bastaard was, van den troon te
stooten en den infant Luis in zijn plaats te verheffen, zonder om
wegen blootgelegd. Verder vond men bij den procurator-generaal der
Jesuiten te Madrid bij een huiszoeking een gedrukt geschrift, waarin het
zelfde plan behandeld werd. Daarin had men vooral het bewijs trachten
te leveren, dat Karel III geen zoon was van Philips V, maar de vrucht
van een liefdesbetrekking, die de pas gestorven koningin Elisabeth met
den kardinaal Alberoni gehad had. Eindelijk nam men twee Jesuiten,
die van Madrid naar Rome wilden reizen , dicht bij de fransche grenzen
gevangen. En toen men de zakken hunner mantels onderzocht vond men
sarin een paket aan den generaal der Orde gericht, waarin zich twee
exemplaren van het genoemde geschrift bevonden. Nu had men waarlijk
genoeg bewijzen in handen, wat de bedoelingen der Jesuiten waren , en

niemand zal het verwonderen , dat onder zulke omstandigheden koning
Karel zich wel genoodzaakt zag , met kracht tegen de Loyoliten op te
treden. Zijn kroon, zijn eer, de eer zijner moeder, —dierzelfde moeder’
aan wie de Jesuiten zoo oneindig veel te danken hadden en die nu in
haar graf door hen verguisd werd , — stonden op het spel. Er moest
‘ gehan eld, er moest gestraft, en wel voorbeeldig gestraft, worden.
Doch hoe zou men de zaak aangrijpen? Misschien op dezelfde wijze,
als Pombal dat in Portugal gedaan had, derhalve door een openlijk pro
ces? Het zou gemakkelijk geweest zijn den Loyoliten zulk een proces
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aan te doen en hen van hun misdadige plannen te overtuigen. Maar
dan zou de beschuldiging van bastaardij openlijk ter sprake komen, en
dat zou, hoewel het slechts een jesuitisch opraapsel was, een vreeselijk
schandaal geven. Daarom rieden (lampomanes en Mognino, de, beide ﬁs
calen der kroon en tevens de grootste rechtsgeleerde notabiliteiten van
Spanje, een anderen weg aan, en hun raad werd aanstonds goedgekeurd
door den ganschen staatsraad, alsmede door de rechtsgeleerde faculteit van
Alcala, die in het geheim geraadpleegd was. Dienovereenkomstig werd, ‘
den 28n Februari 1767, het besluit genomen, het Gezelschap van
J es u is‘, als schadelijk voor het algemeene welzijn en schuldig aan hoog
verraad, uit alle bezittingen der spaansche monarchie voor altijd en
e e u w i g t e v e r b an n e n, en tevens den graaf van Aranda opgedra
gen, dit besluit aanstonds ten uitvoer te leggen. Bovendien legden alle
leden ‘van den staatsraad in kan en des konings een eed af, noch door
woord of wenk, noch op eenige andere wijze, iets van hetgeen men voornemens was, te verraden , maar zelfs tegenover de Jesuiten zich in alles
zoo te gedragen alsof er niets aan de hand ware , opdat de slag onver
wacht en des te zekerder treffen zou.
Zoodra men het hierover eens was, maakte de graaf van Aranda zich
gereed, den hem opgedragen last ten uitvoer te leggen, en hij deed dit op
eene wijze, die ieders bewondering moet wegdragen. Alle hooggeplaatste
regeeringspersonen in de gansche spaansche monarchie, gelijk mede in
het bijzonder de commandanten der garnisoenen in die steden, waar zich
collegiën, residentiën of andere huizen der Jesuiten bevonden, ontvingen
een met het koninklijk zegel voorzien paket. Al die paketten waren van
denzelfden inhoud; maar die inhoud was zeer geheimzinnig, want toen
het paket geopend was, vond ieder daarin een ander paket, met drie ze
gels gesloten , benevens een brief. waarin het volgende te lezen stond:
»Op straffe des doods moogt ge het met drie zegels gesloten schrijven
»niet vóór den 2n April, op het oogenblik dat de zon ondergaat, ope
»nen, en dezelfde straf dreigt u, wanneer iemand, wie hij ook zijn moge,

»gewaar wordt, dat ge een geheim schrijven ontvangen hebt.” Geheel
gelijkluidende brieven werden aan de stadhouders, gouverneurs en oom
mandanten in de verschillende koloniën van Asië en America af ezon
den, slechts werd daarin natuurlijk, wegens den grooten afstand, e ter
mijn der opening later gesteld.
Men kan zich voorstellen, hoe nieuwsgierig de beambten en com
mandanten waren , toen ze dat vreemde schrijven ontvingen , en dat het
hun uiterst zwaar viel, die nieuwsgierigheid niet te bevredigen. Maar
ze bedwongen zich toch allen zonder uitzondering, en het geheim bleef
geheim tot den 2n April. Zoodra echter op dien dag de zon onderging,
werden al die geheime circulaires tegelijkertijd geopend, en hoe groot
was de verbazing, toen men las waarom het te doen was!
»lk geef u hiermede, — zoo stond in dat schrijven, — ik geef u
hiermede mijne volledigste en uitgebreidste koninklijke volmacht voor de
volgende zaak. Zoodra ge dit schrijven geopend hebt, ontbiedt ge de
gansche gewapende macht van uw ressort en begeeftudaarvan vergezeld
onmiddellijk naar de huizen of collegiën der Jesuiten. Daar aangekomen.
_ stelt ge voor iedere poort een wacht, laat alle leden der Societeit uit
den slaap wekken , en neemt hen zonder eenige uitzondering gevangen.
Daarop "erzegelt ge de archiven, kassen , magazijnen , enz. met het koninklijk zegel, neemt alle boeken en papieren , die gevonden worden, in
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bewaring en zegt den Jesuiten aan, dat ze u te volgen hebben, zonder
iets te mogen medenemen, dan hun gebedeboeken ‚ mantels en hoeden ,
alsmede het noodige linnengoed voor een langdurige reis. Dan requireert
ge het noodige aantal wagens, doet de Jesuiten daarin stijgen en brengt
hen ‚ door de noodige manschappen geëscorteerd, naar de ‘zeehaven, d1e
ik u hiermede noem. Daar liggen reeds de schepen zeilklaar, welke de
paters naar de plaats hunner bestemming zúllen brengen. Eerst nadat ge
uw gevangenen aan de respective kapiteins zult hebben overgeleverd, zijt
ge van uwe verantwoordelijkheid ontslagen. Dit echter verzeker ik u:
wanneer na. de inschepin der paters er zich nog een enkele van hunne
Orde in uw stadhoudersc ap of provincie bevindt, dan zult ge daarvoor
met den dood boeten. Yo el Rey (d. i.: ik de koning)”.
Zoo luidde het bevel, dat de gouverneurs en hoofdambtenaren van
de regeering ontvingen, en dat ze het zeer stipt ten uitvoer lagen,
spreekt van zelf. Dientengevolge werden in gansch Spanje de ge
zamenlijke Jesuiten, ten getale van bij de zes duizend, op één
en hetzelfde uur , omstreeks middernacht van den 2n April, gevangen‘

genomen , en weinige dagen daarna waren ze allen zonder uitzonde
ring op de voor hen gereed gehouden schepen.
Dat was een meesterstuk, zooals de wereld nog geen tweede aan
schouwd had, en de gansche christenheid werd er zoo door verrast, dat
ze een geruimen tijd niet tot zich zelf kon komen. De koning vond het
dan ook noodig, zijn redenen waarom hij tot die grootsche daad was
overgegaan, openlijk bloot te leggen. Voorts vaardigde hij aanstonds dat
beroemde decreet uit ‚ dat de »Pragmatische Sanctië” genoemd werd ,
waarin de uitzetting der Jesuiten, gelijk mede de verbeurdverklaring
van al hun goederen »gesanctioneerd” werd. Bovendien liet bij den paus
door een afzonderlijken renbode van al wat voor evallen was onder
richten, waarbij hij verklaarde dat hij door zoo te andelen als
ge
handeld had , slechts aan de onvermijdelijkste noodzakelijkheid had toe
gegeven.
Maar wat hielpen zulke verklaringen. Wel is waar de leekenwereld zag in, dat de koning van Spanje niet anders had kunnen
handelen , ja, dat hij zelfs tegenover een gezelschap, dat hem van eer
en troon tegelijk had willen berooven, nog zeer zachtmoedig te werk
gegaan was ‚ nu hij ze slechts uit het land gezet en van hun vermogen
beroofd had. Maar de paus en de met hem eenstemmige geestelijkheid
waren buiten zich zelf van schrik en ontzetting, en velen , zooals bijv.

ook de Jesuiten-generaal Ricci, waren als van den donder getroffen. Zoodra
echter de eerste verslagenheid overwonnen was, maakte ze plaats voor
een razende woede en men zou niets liever gedaan hebben , dan den
koning van Spanje aanstonds naar de andere wereld sturen. Dat ging
echter zoo gemakkelijk niet, en zoo zond Zijne Heiligheid een schrjven
aan den koning, waarin
hem bij het heil zijner ziel, die in groot
gevaar was , bezwoer , de tegen de Jesuiten getroffen maatregelen terug
te nemen, daar er geen onschuldiger , nuttiger, vromer en heiliger ge
zelschap dan het hunne ‚ ter wereld bestond. Maar koning Karel ant
woordde, nadat hij met zijn raadslieden de noodige ruggespraak gehouden
had , kort en bondig, dat de uitzetting der Jesuiten gehandhaafd zou
blijven.
En van dit zijn besluit kwam hij ook niet weêr terug, hoewel
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de paus hem liet dreigen, dat men de verdreven Jesuiten volstrekt niet
in den Kerkelä'ken Staat wilde opnemen , maar hen naar Spanje terug
zenden zou.
aarentegen wees hij aan elk der 6000 verdrevenen een
jaarlijksch pensioen van honderd zware piasters (f 2.50) voor hun leven
toe, en dat pensioen werd ook stipt in klinkende munt uitbetaald, totdat

de laatste spaansche Jesuiet gestorven was. Naar Spanje mocht echter
geen van hen terugkeeren, zoolang Karel III en zijn zoon Karel I‘V
regeerden.

VIJFDE HOOFDSTUK.

De Koningsmoordenaren in Frankrijk.

In geen land der wereld hebben de zonen van Loyola hun theorie
van den koningsmoord zooveel en zoo driest in toepassing

ebracht, als

in Frankrijk; maar in geen land stonden dan ook hunne elangen zoo
dikwijls en zoo volledig op het spel als in datzelfde Frankrijk.
De lezer weet uit het voorafgegane ‚ dat de Jesuiten tegen het eind
van de zestiende eeuw het plan opvatten , om de gansche europeesche

christenheid in ééne wereldmonarchie te vereenigen, onder den scepter
van het huis Habsburg , hetwelk hun geheel onderdanig was en toen
reeds over een groot deel der wereld , namelijk over Spanje, Portu
al, Beneden-Italië, de Nederlanden, Duitschland en Hon arje, heerschte.
m dat plan te verwezenlijken stichtten ze in Frankrij »de partij der
Guises”. Men had die partij evengoed »de Spaansche” kunnen noemen ,
daar ze zich voornamelijk staande hield door het geld en de troepen,
waarmede Philips II , de door de Jesuiten uitverkoren regent dier we
reldmonarchie , hen ondersteunde.
‘
Trouwens tegenover het groote publiek hielden de zonen van Lo ola
hun plan, om e kroon van Frankrjk in de handen van Philips Il7 te
äpelen, wijselijk geheel verborgen. Slechts de vertrouwdste aanhangers
van de Societeit waren in het geheim ingewijd. De goe-gemeente en
vooral het regeerende koningshuis, zocht men in den waan te brengen, dat de
partij der Guises »de partij der goed-catholieken” was, d. w. z. de partij
dergenen , die zich voor de verdediging en uitbreiding van het Roomsch- _’
catholicismus beijverden. Op dien grond eischten ze, dat elke Fransch
man, die niet met de kettersche Hugenooten heulde, zich bij die partij
voegen zou.
Toentertijd nu heerschte over Frankrijk Hendrik III (1574—89),
een even slecht mensch als regent, gelijk het gansche gebroed der »ﬂo
rentijnsche wolvin,” — zoo noemt een gelijktijdig schrijver de konin '
Catharina de Medici -—; daarentegen was hij een zeer goed cathohek
en vooral een slaafsch aanhanger van de Roomsche priesterschap. Hem
konden de Jesuiten dus gemakkelijk overhalen, tot het verbond der Guises toe te treden, en hij bezwoer die toetredin later, den 19n Juli 1588,
te Blois, zelfs op de heilige hostie. ‚Maar wel ra maakte een overlooper

hem met het eigenlijke geheim der Ligue van de Guises bekend, en bij
nauwkeuriger onderzoek kon hij zich voldoende overtuigen, dat het in
derdaad op een omverwerping van den troon ten gunste van den Habs
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burger Philips Il toegelegd was. Hij besloot dus dat plan door een daad
van geweld te voorkomen.
Hij liet den 23n December 1588 dein hertog van Guise benevens
zijn broeder,‘ den kardinaal van Lotharingen, vermoorden en nam den
kardinaal de Bourbon, den aartsbisschop van Lyon, den prins van Join
ville en den hertog van Nevers in verzekerde bewaring. Dat was zeker
een harde slag voor de »Ligue”; maar ze verloor daarom den moed nog
niet en koos aanstonds den hertog van Mayenne, den broeder van de
beide vermoorde Guises , tot haar hoofd. Ja, de stad Parijs riep hem
zelfs tot luitenant-generaal des rijks uit en de Sorbonne sprak het
volk van Frankrijk van alle gehoorzaamheid aan den koning los!
In dien grooten nood bleef Hendrik III niets anders over, dan zich
in de armen van zijn zwager , den grooten aanvoerder der protestant
sche of hugenottische partij, Hendrik van Navarre , te werpen. Den
30n April 1589 sloten beide vorsten een verbond op leven en dood.
Daarop vermeerderden ze hun vereenigde legers tot 40,000 man en trok
ken aanstonds op Parijs aan , dat door den hertog van Mayenne verde
digd werd. De belegering nam een aanvang en vorderde snel, niette
genstaande de paus de Parijzenaars te hul trachtte te komen door een
banbul, die hij zoowel tegen Hendrik Ilï als tegen Hendrik van Naverre slingerde. Reeds werden de aanstalten tot den storm gemaakt en
er viel aan het gelukken daarvan niet te twijfelen, daar de belegerden
aan alles gebrek begonnen te hebben; — toen een jonge dweepzieke,
Franciscaner-monnik, Jacques Clement genaamd, door een bloedige daad
een andere wending aan den loop der zaken trachtte te geven, en hierin
ook werkelijk slaagde tengevolge zijner weêrgalooze driestheid.
Clement woonde te Parijs, en daar begaf hij zich naar den graaf
van Brienne, van wien hij wist, dat
een geheime aanhanger van
Hendrik II1 was. Hij verzocht hem om een pas en een aanbevelinge
brief aan den koning, daar hij den vorst gewichtige mededeelingen aan
gaande de Ligue had te doen. De graaf willigde het verzoek van den
monnik in, zonder het minste wantrouwen op te vatten, en nu ijlde
Clement met den as en het schrijven des graven voorzien naar het ko’
ninklijke Is er te ‘t. Cloud, twee mijlen ten westen van Parijs. Daar
kwam hij Ëen 31n Juli 1589 aan. Den anderen morgen, reeds om 7
uur, bracht de procureur-generaal Jacques de la Guesle hem in persoon

bij den koning, die reeds opgestaan was, en Clement overhandi de aan
stonds het schrijven van den raaf van Brienno. »Ge hebt mij hoogst
g{ewichtige mededeelingen te een , schrijft de graaf mij hier", sprak
endrik 111 nu, — »welnu, ik ben bereid ze te hooren.”

De monnik

kruiste de armen en wierp een blik op den procureur-generaal en op de
beide aanwezige adjudanten des konings, den overste Montpesat de Lognac
en Jean de Levis baron de Mirepoix. Daarop gaf Hendrik III hun een
teeken zich te verwijderen, en zoodra dit geschied was, trad Clement

vlak op den koning toe. Maar in plaats van te spreken, haalde hij een
scherp mes uit zijn wijde mouwen te voorschijn en stak het den koning
diep in het onderlijf. Hendrik gaf een luiden gil en trok het mes da
delijk uit de‘ wonde, om het zijn moordenaar in het gelaat te stooten.

Daarop echter viel hij achterover en verloor aanstonds het bewustzijn.
»De koning is dood!" riepen de beide ot’cicieren en de procureur-geac
raal en wierpen zich tegelijk op den ellendigen monnik, dien ze wel
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twintigmaal met hun sabels doorboorden.
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Ze hielden niet eer op hem

te steken, voor
morsdood aan hun voeten la , en toen eerst dachten
ze er aan, naar een geneesheer om te zien, of ge koning misschien niet
nog te redden zou zijn. Maar hij was niet meer te redden en stierf
reeds vier en twintig uren daarna, den 2n Aug. in den vroegen morgen.
Dat was de eerste koningsmoord, die in Frankrjk bedreven werd.
Natuurlijk werd er met allen ijver naar onderzocht, wie wel den dweep
zieken monnik tot die gruweldaad aangezet of omgekocht mocht hebben.
Daar men echter zich al te zeer gehaast had den moordenaar van kant
te maken , in plaats van hem eerst behoorlijk te verhooren en uit te

vragen, werd men niets met voldoende zekerheid gewaar.
het no
ques C
moeden,
hadden.

Zelfs nu is

niet geschiedkundig zeker uitgemaakt, wiens werktuig Jac
ment geweest is. Toch wettigden alle aanduidingen het ver
dat de zonen van Lo ola althans mede de handen in ’t spel
Immers juist toentertij verkondigden ze luide van de kansels

hunner ‚kerken , dat diegene een hoogst verdienstelijk werk zou begaan,

die den »Nero-Sardanapalus” , zooals ze koning Hendrik lII noemden,
om het leven zou brengen. Ook hielden ze spoedig na het volbrengen
van den moord te Toulóuse en andere plaatsen openlijke gebeden ‚ pro
cessies en dergelijke vreugdebetuigingen en hieven allerwege den lof van
Clement aan als een heiligen martelaar voor de goede zaak. Ja , een
van de invloedrjkste leden hunner Orde, de door hen zoo hooggeroemde
Mariana, noemt den moordenaar zelfs »bet eeuwige sieraad van Frank
rijk” (aeternum Galliae decus). En aangaande de misdaad zelf zegt hij
in zijn boek »De Rege” (lib I cap VI), dat het »een heerlijke, uitste
kende daad geweest was, waaruit de andere vorsten een les konden trekken.” Geheel in denzelfden geest drukten andere jesuitische schrjvers
zich uit; een van de minste loftuitingen was nog, dat ze den sluipmoor
denaar met Judith, Eleazar of den Maccabaeër vergeleken. Kortom ,
twee dingen zijn zeker: vooreerst, dat, ofschoon het ook de hand van
een Dominicaner was, welke den laatsten der Valois doodde, die Domi

nicaner zijn moordplan uit de leer der Jesuiten aangaande den konings
moord geput had, en ten anderen, dat de zonen van Loyola door de
onzinnige loftuitingen, die ze den moordenaar in hun schriften en‘ pre
dicaties toezwaaiden, zich letterlijk tot medeplichtigen aan de misdaad
maakten. Geen van de Jesuiten echter werd voor het gericht gedaagd;

de eenige die als medeplichtige ter dood

ebracht werd, was de Domi‘

nicaner Edmund Bourgoin, e prior van et klooster waar Clement ge
woond had. Het parlement van Tours veroordeelde hem, in het jaar
1590, om door vier paarden uit elkaar getrokken te worden, eenig en
alleen op grond dat hij erkend had van het voornemen van zijn monnik
geweten en er geen aangifte van gedaan te hebben.
Na Hendrik III besteeg , ofschoon eerst na een zwaren strjd met
de Ligue , Hendrik van Navarre, onder den naam van Hendrik IV,
den franschen koniugstroon. Om de vooroordeelen van het catholieke deel
zijner onderdanen, — verreweg de grootste helft van Frankrijk’s inwo
ners — tegemoet te komen, zwoer hij, den 25n Juli 1593, zijn protes

tantsch geloof plechtig af. De Catholieken van Frankrijk hadden thans
dus geen grond meer, om dezen vorst, wiens recht op den troon boven
allen twijfel verheven was , te bestrijden , te minder, daar paus Clemens
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VIII aanstonds daarop den ban ophief, dien reeds Sixtus V over hem
had uitgesproken. Werkelijk werd Hendrik IV dan ook door bijna al zijn
vijanden als koning erkend , en gansch Frankrijk kwam tot verademing,
toen de burgeroorlogen, die het land zoo vreeselijk geteisterd hadden,
eindelijk eens ophielden.
Eéne partij was er echter, die nooit van eenige toenadering of ver
zoening weten wilde. Het was de partij der Jesuiten, die door de troons

beklimming van den »Bearnais”, zooals Hendrik genoemd werd , haar
lievelingsplan van een wereldmonarchie in duigen zag vallen. Daar die
partij geen kans meer zag, den openbaren strjd te vernieuwen , be

proefde ze het van nu af aan, haar doel door geheime kabalen en
samenzweringen, door verborgen listen en misdaden, te bereiken. Hen

drik IV moest hoe eerder hoe liever van kant gemaakt worden, het
kostte wat het wilde. Want onder een zoo geslepen staatsman en ge
duchten krijger als hij was, moest Frankrijk zich onvermijdelijk veel te
hoog verheffen, dan dat het later gemakkelijk door de Habsburgers ten
onder gebracht kon worden. Hij moest dus uit den weg geruimd worden,
en dit geschiedde immers het best en het spoedigst door moord. Maar,—
een eigenlijke Jesuiet , dat wil zeggen een werkelijk medelid der Orde
van Jesus, mocht de daad niet begaan , omdat_zulks lichtelijk gevaarlijk

zou kunnen worden voor de gansche Orde. Derhalve bleef er niets anders
over, dan onder de andere menschen naar een eschikt werktuig om te
zien. Dat werd dan ook gevonden , of eigenlij werden er voor en na
drie gevonden, namelijk Pierre Barrière , Jean Chatel en Franeois Ra

vaillac. Doch eerst de laatstgenoemde zou er in slagen den koning doe‘
delijk ‚te treffen.
In den zomer van het jaar 1593 werd de Dominicaner-pater Sera
phin Barchi, een agent van den hertog van Florence, op straat aange
sproken door een maÎn van omstreeks dertig jaren, die in kleeding en
manieren den gewezen soldaat verried en hem verzocht, hem oogenblikkelijk
de biecht te willen afnemen.

De Dominicaner, door den schuwen en

tevens dweepachtigen blik des mans bijzonder getroffen, nam hem da
delijk mede naar zijn eigen woning en heette ‘hem daar alles te
zeggen wat hij op het hart had. De man deed zulks; maar zijn biecht
moest wel iets vreeselijks ingehouden hebben , want toen hij geëindigd
had, zag pater Seraphin er zoo schrikkelijk bleek uit, als ware de blik
sem voor zijn voeten neêrgeslagen. In plaats van zijn nieuwen biechtzoon,
zooals gebruikelijk is, nu ook de absolutie te geven, weigerde hij hem
die ten stelligste en sprak hem op strengen en harden toon toe. Intus
schen trad een zekere heer de Brancaleone, een edelman in dienst van

koningin Louise, weduwe van Hendrik III , in het vertrek en daarop
vloog de man overhaast de kamer‘ uit. De Brancaleone had echter tijd
genoeg gehad hem in oogenschouw te nemen , wat hij vooral daarom
met alle oplettendheid deed, omdat hij dadelijk bespeurd had, dat er wat
zeer bijzonders omgegaan moest zijn. Trouwens daaromtrent bleef hij niet
lang in het onzekere , want de Dominicaner, die van schrik en ontstel
tenis sidderde , deelde hem weldra alles mede wat hij onder het zegel
van het geheim der biecht gehoord had. Hij deed dat , omdat het hier
een zaak van leven of dood gold en het heil van Frankrijk op het spel
stond , wanneer hij aarzelde te openbaren wat hij wist.
Dat nu bestond hierin. De man, die zooeven uit zijn kamer weg
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gevlucht was, een gewezen soldaat in het leger van den hertog van
Guise, heette Pierre Barrière, en was niets minder van plan, dan om

den koning Hendrik TV te vermoorden. Dat plan had hij reeds
voor geruimen tijd opgevat en wel voornamelijk door de ophitsin en van
een pater-Jesuiet. Toen hij echter later zijn voornemen gebiecht ad bij
eenige andere geestelijken, waaronder ook den groot-vicaris van den
aartsbisschop van Lyon, had deze het hem ten ‘allersterkste afgeraden.
Gelijk we zagen, had de Dominicaner Seraphin Barchi datzelfde ook
edaan; doch waarschijnlijk te ver eefs, want Pierre Barrière of La
arre vloog de kamer uit, roepende, dat
onmiddellijk naar Parijs zou gaan,
om daar in de straat St. Jacques bij de Jesuiten een beteren raad te halen.
Er was derhalve geen oogenblik te verliezen , ‚wilde men koning
Hendrik redden. Branîzaleone wierp zich dus, na nog een oogenblik met
pater Seraphin gesproken te hebben , in den zadel en rende naar Nevers,
om van den hertog van Nevers een behoorlijken pas te halen. De hertog
gaf hem dien ook dadelijk en Bancaleone reed in allerijl verder, om den

koning op te zoeken. Doch hij stiet onderweg in deze verwarde tijden
op zoovele hindernissen, dat er verscheiden weken verliepen, eer hij de
stad bereikte, waar Hendrik IV zich toen tijdelijk ophield.
Ondertusschen was Barrière oed en wel te Parijs aangekomen. Daar
werd hij door den pastoor van »ät. André des Arts”, Christophe Aubry
genaamd, dadelijk naar den rector van het collegie der Jesuiten , pater
Claude de Varade, gebracht. Deze nam de zaak heel anders op dan
Seraphin Barchi te Lyon gedaan had. Hij vertelde Barrière aanstonds,
dat ’s konings overgang tot het catholicisme niets anders dan een politieke
comédie zonder eenige beteekenis geweest was , en dat alleen de dood
van Hendrik IV, dien afschuwelijken ketter, werkelijke veiligheid voor

de catholieke religie kon aanbrengen. Geheel hetzelfde oordeel velde ook
pater Commolet (1) , die Barrière aanstonds daarop, op bevel van zijn
rector, de biecht moest afnemen. Zoo kreeg de eliendeling volkomen ab
solutie voor zijn moordplan en slaagde hij er in, zijn laatste gewetens
bezwaren te overwinnen.
Thans was hij dus vast besloten , om, ingevolge de inblazingen der
Jesuiten, koning Hendrik van kant te maken. Zoodra hij hun huis in
de straat St. Jacques verlaten had, kocht hij daartoe eensterk mee, dat
hij aan beide zijden scherp sleep. Daarop deed hij onderzoek naar de
verblijfplaats des konings , en toen hij hoorde, dat hij juist te St. Denys
was , spoedde hij zich daarheen. Daar echter de gelegenheid hier niet
gunstig was, volgde hij zijn aanzienlijk wild van daar naar Grouay, ver
volgens naar Crécy, daarop naar Champ-sur-Marne, verder naar Brie

Comte-Robert en eindelijk naar de stad Melun , altijd te vergeefs de
elegenheid bespiedende, om gebruik van zijn mes te maken. Eerst te
ìlelun zou er eindelijk een einde aan zijn jacht komen, doch andere dan

(1) Die Commolet schijnt, nadat hij de biecht van Barrière gehoord had , tamelijk
zeker van zijn zaak te zijn geweest. immers dadelijk daarop predikte hij in de kerk
St. Barthelemy te Parijs over den moord, dien Ehud op den koning der Äloabiten beging,
en riep daarbij uit: »Wij hebben insgelijks een Ehud noodig! hij moge
dan een monnik, een soldaat of een herder zijn , dat doet er niet toe, wij hebben een
Ehud noodig. Maar troost u”, liet hij er op volgen, »binnen weinige d ngen
zult ge een goddelijk werk beleven, en de hemel geve, dat dat
wonder gelukkig volbracht moge worden." —— Kennelijk doeldehij met
die woorden op den sluipmoord, dien Barrière stond te begaan.
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hij verwachtte. Den 26911 Augustus kwam de bovengenoemde Brancaleone
te Melun aan, en op zijne aanwijzing werd Barrière nog denzelfden dag
door den groot-prevôt van het huis des konings gevangen genomen.
Hoewel hij aanvankelijk alles trachtte te ontkennen, kwam de ellendeling
toch spoedig tot volledige bekentenis , zelfs zonder dat men hem op de
pijnbank had behoeven te leggen.
_
Derhalve werd hij, zooals billijk was ‚ tot den dood veroordeeld, en
hij onderging die straf reeds den 31n Augustus. Zijn medeplich' en
echter, de paters Varade en Commolet, benevens pastoor Aubry, had en
niets te lijden, daar de stad Parijs zich toen nog niet aan koning Hen
drik overgegeven had en men ben dus niet machtig kon worden. La‘
ter , toen ook de stad Parijs zich bereid verklaarde haar rechtmatigen
heer te huldigen, waren ze zoo voorzichtig, zich bij tijds, onder het ge
volg van den kardinaal-legaat Plaisance, heimelijk uit de stad te verwij
deren en in de pauselijke stad Avignon een veilige schuilplaats te zoeken.
De moordaanslag van Barrière liep dus gelukkig af voor Hendrik IV;
maar niet zoo gelukkig voor de zonen van Loyola; want in gansch
Frankrijk beschuldigde men hen zonder omwegen, de zedelijk schuldigen
te zijn. Bovendien hield men zich van hoogerhand ook bezig met de
eigenlijke oorzaak van dien haat, en nu kwam men er weldra achter,
dat ze niets minder bedoelden, dan de kroon van Frankrijk een buiten
landsch vorst, den Habsburger Philips 11 van Spanje, op het hoofd te
zetten. Derhalve vond men noodzakelijk, dat er in het jaar 1594 van
regeeringswege een proclamatie aan het fransche volk gericht werd,
waarin de spaansche kuiperijen werden blootgelegd. Tevens werd er op
grond hiervan een nieuwe eed van getrouwheid van de onderdanen des.
rijks gevorderd Elk Franschman, geestelijke zoowel als leek, legde dien
eed af; alleen de Jesuiten weigerden zulks. Toen het volk, in zijn woede
over die weigering, te Lyon bijvoorbeeld hun collegie bestormde, sloten
ze liever hun collegiën en kerken dan toe te even.
Dientengevolge werd er hier en daar ree s ernstig over gesproken ,
of het niet raadzaam was, de orde van Jesus uit geheel Frankrijk te verban
nen. Vooral de universiteit van Parijs. die zoo dikwijls en zoo driest
door de Jesuiten in haar rechten gekreukt was, wierp die vraag op. Ja,
ze bracht zelfs, gelijk ik reeds in een vorig boek heb aangetoond , haar
ouden strijd met de Societeit van Jesus op nieuw voor het parlement, en
koning Hendrik drong er ten krachtigste op aan, dat dit gerechtshof
eindelijk eens een beslissing zou geven.
Er stond dus voor de Jesuiten veel op het spel; eigenlijk liep hun
gansche bestaan op franschen bodem gevaar. Van dat bestaan konden
ze nooit verzekerd zijn, zoo lang er een koning op den troon zat, die
slechts om redenen van staatkunde eatholiek eworden was; zoo lang een
Hendrik IV leefde , die aan de Protestanten dezelfde rechten als aan de

ware geloovigen toekende, en zich voortdurend door zijn ketterschen mi
nister Sully liet leiden, of althans onder zijn invloed stond.

»Weg met

hem!” heette het dus wederom bij de Jesuiten, »weg met hem, op welke
wijze dan ook en wel zoo spoedi mogelijk, daar elk langer uitstel het
evaar vermeerdert 1” Bij woor en echter lieten de zonen van Loyola
het niet blijven , maar ze gingen al spoedig tot de daad over, en hun
werktuig was ditmaal J ean Chatel , een jongeling van negentienjaren,
dien ze als ’t ware opzettelijk tot koningsmoord hadden opgeleid.
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Die zaak droeg zich op de volgende wijze toe. Den 27n December
1594 keerde Hendrik uit Picardie, waar hij wederom nieuwe zegepralen over
zijn vijanden behaald had, naar Parijs terug en begaf zich aanstonds ,
door een jubelende menigte vergezeld, naar het hôtel Bouchage , waar
de schoone Gabrielle d’Estrée, hertogin van Beaufort, zijn geliefde, woonde.

Hier ontving hij de huldiging van verscheidene heeren van Parijs, die
zich haastten hun vorst te begroeten , en daar hij luchthartig en open
van aard was, werd niemand verhinderd hem te naderen.

Onder ande

ren maakten ook de heeren de Ragny en de Montigny hem hunne opwach
ting, en de laatste knielde neder om den koning de hand tekussen, ter
wijl omgekeerd Hendrik zich bukte, om hem op te richten en te omar
men. Op datzelfde oogenblik drong uit de menigte die aan de deur stond,
een havelooze bleeke jon e man vooruit, stortte zich op Hendrik IV en deed
een heftigen stoot naar

om met een mes, dat hij in de hand had.

De

moordenaar had het op het hart des konings gemunt, maar wijl deze
bukte, stootte hij mis en trof den vorst op de lip. De lip werd door
boord en zelfs nog een tand gebroken, maar daarbij bleef het, en de vorst

verloor ook geen oo enblik zijn bedaardheid. Natuurlijk wierpen de aan
wezigen zich dadelijk op den aanvaller, en bijna had men hem in de
eerste woede vanéén gescheurd. Doch de koning beval, hem aan den
groot-prevôt over te leveren , en aan dat bevel werd gehoorzaamd.
Terwijl nu de koning zich naar de kerk van Notre-Dame spoedde,
om God voor zijne redding te danken , maakte men aanstonds een aan
vang met het gerechtelijk onderzoek naar den mislukten aanleg. Dadelijk
bij het eerste verhoor, dat trouwens tot laat in den nacht duurde, hoorde
men de volle waarheid. De jonge man heette , zooals we reeds zeiden,
Jean Chàtel; hij was de zoon van een vermogend en zeer eacht bur
gerlijk echtpaar, de lakenfabrikant Pierre Chatel en vrouw enise Ha
zard. Om hem een goede opvoeding te geven, had zijn vader hem naar
de Jesuiten gezonden, naar het College blermont, en daar studeerde hij
tot zijn achttiende jaar. Veel goeds leerde hij daar echter niet, want
als er ooit een liederlijk en losbandig jongmensch geweest is, dan was
het Jean Châtel, die zelfs voor bloedschande met zijne jon ere zuster—
hij had er twee, maar geen broeder, — niet terugbeefde.
och ook ont
brak het bij hem niet aan oogenblikken, waarin hij met bitter berouw ,
tot vertwijfeling toe, vervuld was. Juist in een van zulke oogenblikken
was het, dat de gedachte _om den koning te vermoorden, het eerst bij
hem opkwam.
Hij had namelijk van zijn leermeester in de philosophie, pater Jean
Gueret, dikwijls de leer hooren verkondigen, dat het een zeer verdien
stelijk werk zou zijn, den tyran Hendrik IV van kant te maken, om
dat hij de ketters begunstigde. En zoo kwam hij op de gedachte, of
hij dat verdienstelijke werk niet ondernemen zou , om de helsche straf
fen, waarvoor

zoo bevreesd was, althans eenigszins te verminderen.

\/Veldra schoot die gedachte wortel in zijn ziel, en de rector van het
collegie, pater Jean Guignard, wien hij hieromtrent raadplee de , ver
zekerde hem uitdrukkelijk , dat men door een bijzonder ver ienstelijke
daad de eeuwige verdoemenis, die men zich door begane misdaden op
den hals gehaald had, niet alleen verzachten maar zelfs geheel en al
afwenden kon. Zoo wortelde die gedachte zich hoe langer hoe vaster in
zijn ziel, en eindelijk zoo vast, dat het besluit om den koning te ver
moorden tot rijpheid gekomen was. Om nu te zorgen, dat hij in dat
II.
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wankelen zou komen,
der Jesuisten.
hielden de vrome paters

hem den laatsten tijd onophoudelijk bezig met de »geestelijke exercitiën”

en brachten hem door de vreeselijkste voorstellingen van de hel en hare
straffen bijna tot waanzin. Kortom, uit de bekentenissen van Chatel
‘ werd het maar al te duidelijk, dat niemand anders dan de Jesuiten hem
die edachte om den koning te vermoorden, hadden ingegeven.
et volk van Parjs werd daardoor zóó woedend, dat het een aan
val deed op het collège Clermont, met het plan om het met bewoners
en al te verbranden. Er moest dus een sterke gewapende macht op de
been gebracht worden, om de gehate Loyoliten te beschermen. En zelfs
dat zou nog niets gebaat hebben ‚ als men niet aanstonds pater Gueret,
den leermeester van Chatel, gevangen genomen en tevens bekend gemaakt
had, dat men
collegie
nauwkeur'lËlen
zouging
onderzoeken
en
de schuldigen
met het
alle gansche
gestrengheid
behandelen.
dan ook
dadelijk tot de huiszoeking over en ten gevolge daarvan werd al spoedig
de rector van het collegie, de bovengenoemde pater Guignard, insgelijks
naar de conciergerie bij de overige ghevangenen gebracht.
Er werden namelijk in een ge eime lade van zijn schrijftafel ver

scheidene door hem geschreven stukken gevonden, waarin hij den konings
moord zonder eenigen schroom verdedigde en o. a. van Jacques Clement
zeide, dat hij een zeer heldhaftige daad verricht had door koning Hen
drik 111 te vermoorden. Verder ontwikkelde hij in die geschriften de
stelling, dat er voor de catholieke kerk geen vrede en geen geluk te
wachten was, zoolang men de transche kroon niet aan het huis Bourbon
ontrukt zou hebben , en ten slotte leverde hij het betoog, dat het voor
elken Catholiek een plicht was, den »vos van Béarn” (Hendrik IV),
die nog erger was dan een Herodes, openlijk of heimelijk uit den weg
te ruimen, daar een rechtstreeksche bestrijding van hem niet gebaat zou
hebben. Inderdaad afschuwelijke leerstellingen , — leerstellingen , die
zeker de gansche wereld met afschuw tegen de Societeit van Jesus moes
ten vervullen. Immers men kon voortaan de collegiën der Jesuiten voor
niets anders houden dan kweekscholen voor sluipmoord en sluipmoor’
denaars.

Nadat men alzoo de onwedersprekelijkste bewijzen zoowel tegen Chatel
als tegen de genoemde Jesuiten in handen had, ging het parlement tot
de uitspraak over en veroordeelde in de eerste plaats den moordenaar
tot de welverdiende straf. Dat geschiedde reeds den 29en December,
derhalve slechts twee dagen na den aanslag, en de straf werd nog in
den avond van denzelfden dag bij fakkellicht aan hem voltrokken. En
het was een vreeselijke straf , die hij onderging. Eerst werd de veroor
deelde op het plein voor de kerk van NÓtre-Dame gebracht en daar
moest hij slechts met een hemd gekleed en op de knieën liggende, vergiffenis voor zijn misdaad bidden. Daarop werd hij op de beulskar naar
het plein de la Grève gevoerd , waar de beulen reeds klaar stonden, om

hem met gloeiende tangen in handen en beenen te knijpen. Vervolgens
gaf men hem het mes in de hand, waarmede hij naar den koning ge

stoken had , legde die band op een blok en hieuw ze hem met een bijl
af. Eindelijk spande men vier paarden aan zijn armen en beenen en
scheurde hem op die wijze in vier stukken; die stukken echter benevens
de romp werden op een brandstapel gelegd, die aangestoken en zoo al
les tot asch verbrand werd.
Zoo was het einde van den sluipmoordenaar Jean Chatel,den kwee
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keling der Jesuiten, en niet minder streng was het vonnis , dat door
het parlement tegen die Jesuiten zelf werd geveld. Pater Guignard moest,
den 7en Januari 1595, evenals Chatel, knielend en slechts met een hemd

gekleed voor de Nôtre-Dame boete doen en onderging daarna op het
plein de la Grève de doodstraf. Pater Gueret werd niet ter dood geÄ
bracht, maar met nog vijf zijner collega’s voor eeuwig van den fran
schen bodem verbannen.
Bovendien werd de geheele orde der Jesuiten als zoodanig, wijl ze
overtuigd waren, als verleiders der jeugd, als verstoorders der o enbare

veiligheid en als vijanden des konings en des rijks gehandeld te hebben,
uit gansch Frankrijk verbannen. Drie dagen na de afkondiging van het
desbetreffende decreet moesten ze hun collegiën en binnen veertien dagen
het land ruimen.
Eindelijk beval het parlement nog, dat het huis waarin Chats1 gewoond had, omvergehaald zou worden, en zoodra dat geschied was, liet

het een zuil op de plek oprichten , waarop de gruweldaad des moorde
naars en desgelijks de laagheid zijner leermeesters, de Jesuiten, met gou
den letters gegraveerd was. Zoo zou ook het late na eslacht weten, wat
er in het laatst van het jaar 1594 te Parjs geschie was, opdat vooral
de afschuw voor de Societeit van Jesus onuitwischbaar zou zijn.
Zoo bepaalde het parlement van Parijs, waarin bijna uitsluitend erva

ren en verlichte mannen zitting hadden. Maar het duurde helaas! niet
zeer lang, of het gelukte den zonen van Loyola weder dat besluit totaal
te vernietigen. Hoe streng namelijk het bevel ook luidde, volgens het
welk de Jesuiten uit gansch Frankrijk verbannen waren, en hoe welge
meend ook in sommige steden (zooals bijv. Parijs, Rennes, Dyon, Rouen
c. a.) de overheid voor de stipte uitvoering van dat bevel zorgde, — toch
slaagden een groot aantal paters er in het te ontduiken. Een deel
kleedde zich in bur erkleeding en bleef volkomen ongemoeid in het
land. Een ander deel vluchtte naar de provinciën Guienne en Langue
doo , of naar Lotharingen , waar de laatste der Guises , de hertog van

Mayenne, door Spanje ondersteund, zich nog altijd tegen koning Hendrik
staande hield. In de steden Toulouse, Metz, Verdun en andere wemelde
het dientengevolge een tijdlang van zwartrokken.
Kortom, het bevel tot hun verbanning werd grootendeels verijdeld ,
en men bespeurde weldra aan de kuiperijen die ze ondernamen om de
algeheele ophefﬁng er van te verkrijgen, dat juist de invloedrijksten bin
nen de grenzen van Frankrijk gebleven waren. Uitgaande van den stel
regel, dat men, om de gunst van een koning te winnen, in de eerste plaats
zijn naaste omgeving op zijn zijde moet hebben, trachtten ze sommige
gunstelingen van het hof, zooals de heeren Belhévre,

La Varennes en

anderen op hun hand te krijgen. Bovendien versmaadden ze het niet
zich met de kameniers —af te geven , als ze maar kans zagen door haar
toedoen in het boudoir eener koninklijke maìtresse te komen.
Haar voornaamste hoop echter had de Orde van Jesus op haar groo
ten begrmstiger, den toemaligen paus Clemens VIII, gevestigd, Werke
lijk bracht deze ook hemel en aarde in beweging, om de zakenunFrankrijk een voor de Jesuiten gunstigen keer te geven. Verscherden jaren
echter waren al zijn pogingen hiertoe vruchteloos, daar Hendrik IV noch
naar de voorstellingen van den kardinaal-legaat Villeroy, die als gezant van
Rome te Parijs werkte, noch naar de eigenhandige brieven van den paus
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zelf, verkoos te luisteren. Doch met het jaar 1599 werd dat anders. In
dat jaar toch was bij Hendrik IV het besluit tot rjpheid ekomen, zich
van zijne gemalin Marguerite de Valois te scheiden, en ij moest dus
den paus verzoeken, de echtscheiding uit te spreken. De paus verklaarde
zich aanstonds bereid daartoe, doch slechts onder voorwaarde dat hetbe

sluit ter verbanning der Jesuiten ingetrokken zou worden.
Wat zou Hendrik IV nu doen? Hij beloofde te zullen doen wat de
paus verlan de, doch verzocht alleen het noodige uitstel, opdat hij zijn

Franschen

ehoorlijk zou kunnen voorbereiden.

Kort daarop, nog in

hetzelfde jaar l599, ging Hendrik IV een nieuwen echt aan met Maria de
Medici, een dochter van den groothertog van Toscane. Deze dame was
van haar jeugd af aan in de handen der Jesuiten geweest, en zoo kan
men begrjpen, dat ze van haar bruiloft af aan geen geschikt oogenblik
liet voorbijgaan, om haar gemaal ten gunste van de Orde te stemmen.
Bovendien bracht ze pater Lorenzo Magius met zich ‘mede aan het hof ,
en deze, die een echt doorslepen Jesuiet en tevens een hoogst beschaafd
man en een aardige prater was, verkreeg spoedig een zeer grooten in
vloed op den koning. Het eerste gevolg hiervan was , dat men de Je—
suiten, als ze incognito in het land terugkwamen en zelfs hier en daar
in burgerkleedin als onderwijzers optraden , oogluikend liet begaan.
Nochtans aarzel e de vorst nog lan en tijd hen ol‘1‘icieel weder in hun
oude rechten te herstellen, en het ver anningsdecreet bleef al dien tijdin
naam van kracht.

Toen werd, in het jaar 1603, fransch-Lotharingen ,

de laatste provincie die het nog met de Guises hield , tot onderwerping
ebracht en aanstonds verplaatste Hendrik IV zijn hof een tijdlang naar
%Ietz. Doch zoodra hij hier aangekomen was, vroeg de jesuítische pro
vinciaal dier provincie , Ignace Armand , met de slimsten van zijn tal

looze onderhoor' en eene audiëntie , die hem door de bemiddeling van
Fouquet de la
arennes , den vertrouwde van ‘s konings kleine zon
den , werd toegestaan. Op de knieën smeekte hij den vorst, de belofte
te vervullen, die " don heiligen Vader te Rome gegeven had, en onder

tranen bezwoer hij met een heiligen eed, dat er voortaan in gansch
Frankrijk geen trouwer en beter onderdanen zouden zijn dan de leden
zijner Societeit. Kortom hij liet niets onbeproefd , om koning Hen
drik tot de intrekking van het verbanningsdecreet te bewegen, en ten
slotte gelukte het hem zijn wensch te verkrjgen , hoewel slechts onder
zekere voorwaarden.
Nog in hetzelfde jaar namelijk, in het begin van September 1603,gaf
de koning den Jesuiten de vergunning , zich te vestigen in de steden
Toulouse, Agen, Rhodes, Bordeaux, Péri
Puy , Aubergaz, Beziers, Lyon, Dyon en

eux, Limones, Tournon, Le
a—Fléche; daarentegen moch-

ten ze zulks in de andere steden van Frankrijk niet doen zonder afzon
derlijke uitdrukkelijke vergunning des konings. Een gelijke vergunning
werd vereischt, wanneer de Jesuiten goederen aankoopen of schenkingen
aannemen wilden , en bovendien moesten ze allen geboren Franschen
zijn. Eindelijk moest ieder hunner een heiligen eed zweren, zich aan
de wetten des lands te zullen onderwerpen en nooit ofte nimmer op ond
der privilegiën of immuniteiten die de pausen hun toegekend har den,
eenige aanspraak te doen gelden. Dat waren de voorwaarden waarop
de zonen van Loyola, ondanks de heftige tegenspraak van het parlement van Parijs, weder in Frankrijk werden toegelaten , en vol vreugde
bezwoeren ze alles wat men van hen verlangde. Ze zouden zelfs vol-
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gaarne nog veel harder voorwaarden bezworen hebben, als men dat ge
ëischt had; want wat bekommerden zij zich om eeden, die ze toch reeds

bij voorbaat van plan waren te breken?
_
Te elijk met die vergunning aan de Jesuiten, om zich weder in
Frankrijk te vestigen , nam Hendrik IV een der hunnen , pater Cotton,
tot zijn biechtvader. Hij deed het in de hoop daardoor iemand onder zijn
bereik te hebben , die hem in zeker opzicht borg zou zijn voor het gan
sche gedrag der Orde. Maar die Cotton was zulk een slimme en ﬁjne ho
veling, dat hij weldra het hart des konings totaal beheerschte. Boven
dien ĳist hij de hovelingen en maitressen van Hendrik te winnen en
verkreeg zoodoende een invloed , die voor zijn orde van het grootste
nut was. Dientengevolge kreeg de Orde weldra vergunning, behalve in
de genoemde steden ook te Amiens, Poitiers, Vienne , Rouen, Caen ,

Rheims, Bearn en ten laatste ook te Parjs weder collegiën op te rich
ten. Kortom ‚ binnen de eerstvolgende zeven jaren hadden de Jesuiten
het aantal hunner huizen in Frankrijk verdriedubbeld. Vóór alles echter
stelden de goede paters er belang in, dat die zuil, — welke overal »de
schandzuil van de Societeit van Jesus” genoemd werd , en die het aan
deel der Orde aan den moordaanslag van Chatel in herinnering bracht,
— omvergehaald wierd. Want zoo lang die zuil stond, konden ze zich
nog altijd niet als volledig gerehabiliteerd beschouwen. Derhalve drong
de pater
bevel
tot biechtvader
hare omverwerping
er dag en
zounacht
geven.bij Langen
den koning
tijd was
op aan,
Hendrik
dat l
hiertoe niet te bewegen en nog minder het parlement van Parijs, ‘dat de
oprichting indertijd evolen had. Eindelijk , in Mei 1606, liet de staats
raad, die door de Jesuiten gewonnen was, zich er toe bewegen een voor
de Orde gunstig advies in deze zaak uit te brengen, en nu gaf Hendrik
de vergunnin tot wegruiming der zuil. Dat moest dan echter bij nacht
geschieden, aar men bevreesd was , dat het volk van Parijs zich met

eweld er tegen verzetten zou. Maar dat was niet wat de Jesuiten wilden.
Pater Cotton riep den koning toe: »Hendrik IV is geen koning der duis
ternis, maar des lichts!” en door dat woord bewoog hij den vorst te

bevelen, dat de omverwerping op klaarlichten dag on er bedekking van

een sterke gewapende macht eschieden zou. Zoo gebeurde het dan ook,
en nu hieven de zonen van oyola, die nog voor kort zoo diep verne
derd waren, weder triumphkreten aan, want hun roem schitterde we
der in den ouden stralenkrans!
Onder zulke omstandigheden zou men nu meenen, dat ze zich aan
niets meer gelegen zouden laten liggen, dan het leven te beschermen
van den monarc , die zich zoo gunstig jegens hen betoonde. Maar de
Jesuiten deden juist het tegendeel, en {Jîp hun standpunt hadden ze daar
goede gronden voor. Nadat Hendrik I namelijk zijn rijk inwendig tot
rust gebracht en versterkt had, schonk hij al zijn aandacht aan de bui
tenlandsche staatkunde. Hij begreep aanstonds, dat Frankrijk in den raad
der volken veel te weinig te zeggen had. Immers de macht van het
spaansch- oostenrijksche huis was alles overheerschend , zoodat het overi
e Europa zich ootmoedig daarvoor buigen moest! Hij vatte derhalve
het plan op , om die overmacht met geweld van wapenen te breken en
het zoogenaamde europeesche evenwicht weêr te herstellen. Ten dien ein
de sloot hij met de meeste andere staten van Europa, vooral met de pro
testantsche vorstendommen van Duitschland , gelijk mede met Engeland
en de Nederlanden, een of- en defensief verbond. Dientengevolge werden
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er in alle stilte groote legers uitgerust, en in den zomer van 1610, bij
gelegenheid van den strijd over de Jülichsche erfopvolging (1) , zou de
veldtocht met alle kracht op twee punten tegelijk geopend worden.
Hendrik W en zijn bondgenooten konden alle hoop koesteren , de
bovenhand te zullen houden, daar noch Spanje noch Oostenrijk tijd ge
noeg gehad hadden , zich behoorlijk toe te rusten. Er heerschte dus aan
hunne zijde groote opgewektheid , terwijl te Madrid en Weenen groote
verslagenheid in de plaats begon te komen voor den vroegeren trots.
Slechts een wonder kon ditmaal het huis Habsburg redden. En toch
behoefden Philips II van Spanje en Rudolph II van Oostenrjk niet te
wanhopen, want de Jesuiten, hun groote vrienden ‚ leefden immers

nog, en zij zagen er geen bezwaar in , als eerlijke middelen niet baten
konden, tot een misdaad hun toevlucht te nemen. En, wat was er in

het tegenwoordige geval meer noodig, dan den man uit den weg‘te rui
men , die het hoofd van de gansche onderneming was? Wat anders dan
den koning en veldheer van kant te maken, die de ziel der gansche

coalitie was en zonder wien de verbonden staten en staatjes niet veel
beteekenden? Immers dat was koning Hendrik IV van Frankrijk , den
genialen schepper. van het plan der algemeene christelijke Republiek.
Merkwaardig, sedert er iets van dat grootsche plan uitgelekt was ,
ontving Hendrik IV bijna dagelijks waarschuwingen aangaande samen
zweringen, die tegen hem op touw gezet wierden, terwijl
zelf tevens
door een zekeren fatalistischen angst vervolgd werd, dat men hem het
leven zou benemen. Die angst verhet hem dag noch nacht en wel hon
derdmaal zeide hij tot zijn vertrouwden minister, den hertog de Sully:
»vriend! ik zal niet te velde trekken, want ze zullen mij hier vermoor
den!" En dat voorgevoel bedroog hem niet, zooals we thans zien zullen.
Den 14911 Mei 1610 verliet Hendrik IV des namiddags om vier uur
het Louvre , om Sully, die ziek was , een bezoek te brengen en tevens
afscheid van hem te nemen, daar hij zich den volgenden dag aan het
hoofd van het leger wilde stellen. Hij zat in een koets, die geheel open
was, en naast hem zat de hertog d'Epernon, terwijl de markies de
Mirabeau en de heer Duplessis de Liancourt tegenover hem gezeten waren.
De plaatsen op de inspringingen der beide treden, — de toenmalige
staatsiekoetsen waren eenigszins anders ingericht dan te enwoordig, —
waren ingenomen rechts door de maarschalken de Lavar in en de Roque
laure, en links door den hertog de Montbazon en den markies de la
Force. Men kon dus wel zeggen, dat de koning voldoende beschermd
was, ofschoon de garde , die anders de koninklijke equipage begeleidde,
voor ditmaal, om alle gedrang te vermijden , achterwege gelaten was.
In de tamelijk nauwe straat de la Ferronnerie aangekomen, werd de
koets een oogenblik opgehouden, doordat eenige vrachtwagens den weg
versperden, en de koning bukte zich naar den _maarschalk de Lavardin
om hem te vragen, wat er aan de hand was. Op datzelfde oogenblik
trad een man uit de gapende menigte vooruit en kwam , alsof hij den
koning beter in oogenschouw wilde nemen , haastig naar de koets toe;

zoodra

echter dicht genoeg bij was, sprong hij bliksemsnel op het

rechtsche achterwiel, en stootte met een scherp mes tweemaal naar de

borst des konings. De eerste stoot schampte op een rib af, maar de tweede
(1) Zie boven, Deel I bladz. 162.
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trof den koning midden door het hart, en een oogenblik daarna zonk
hij , terwijl het bloed in een stroom neêrvloeide, dood in de armen van
den hertog d’Epernon. De moordenaar trachtte te vluchten, doch te
vergeefs. Men vatte hem nog eer hij tijd gehad had, het bloedige mes
weg te werpen, en gaf hem over aan den groot-provoost, die hem naar
de conciergerie bracht.
Weinige oogenblikken daarna, nog eer het bebloede lijk des vermoor
den koud geworden was, riep de pas weduwe geworden koningin, de
bovengenoemde Maria de Medici, de groote vriendin der Jesuiten , het
parlement bijeen, echter niet om aanstonds, zooals men verwachten zou, het

onderzoek naar den moord te doen aanvangen, maar om zich tot regentes
te laten benoemen , daar de zoon des overledenen , de toekomstige Lode
wijk XIII, toen nog slechts tien jaren oud was. Dat was het eerste en
eenige dat haar aan het hart lag ‚ — haar en haar vrienden, den Jesuiten,

alsmede haar geheimen minnaar Concini, het werktuig der zonen van
Loyola, dien ze later tot markies en maréchal d’Ancre verhief. Het ge
lukte haar ook inderdaad tot voogdes van den minderjarige en regentes
te worden benoemd, en eerst nadat dit geschied was, den 1711 Mei, dus
drie dagen na den moord, werd de ellendeling die de daad bedreven had,

voor het parlement gebracht.
Zijn verklaringen kwamen op het volgende neder. Hij heette Francois
Ravaillac en was in het jaar 1578 te Angoulème geboren, waar hij sedert
verscheiden jaren als onderwijzer evestîgd geweest was. De ter dood
breng‘ing des konings had hij reeds voorlang besloten, en wel omdat
de vorst de ergste vijand van het Catholicisme was, en zich zelfs met

de vijanden der kerk, de kettersche Protestanten, in een verbond inliet.
Zulk een vorst te vermoorden was, naar hetgeen men hem geleerd had,
niet alleen geoorloofd, maar zelfs een hoogst verdienstelijk werk. Hij zou
dus , als het noodig was, dezelfde daad nog eens weder willen begaan.

Medeplichtigen echter in den eigen‘ijken zin had hij niet en kon hij dus
ook niet verraden. Daarbij bleef hij, zelfs toen men hem op de pijnbank
legde. Slechts dit voegde hij er nog bij, dat hij zijn voornemen kort voor
de uitvoering aan pater Aubigny gebiecht en van hem absolutie er voor
verkregen had.
Derhalve medeplichtigen, d. w. z. rechtstreeks medeplichtigen, be
weerde hij niet te hebben , en, behalve pater Aubigny, zelfs geen mede
wetenden. Doch dat was blijkbaar een leugen. Immers de vijanden van
Hendrik IV hadden reeds geruimen tijd voor den moord geweten, dat
hij gebeuren zou. Dat blijkt uit de volgende feiten. Het is bewezen, dat
reeds veertien dagen vooruit te Madrid, Milaan, Antwerpen , Douai ,
Arras , Brussel, Mechelen en Praag, waar de Jesuiten zoo goed als al

machtig waren , zeer stellig over den aanstaanden dood van Hendrik gesproken werd. Verscheidene personen bijv. te Rouen kregen brieven uit
Brussel, waarin men hen om nader bericht aangaande en moord verzocht, terwijl de koning toen toch nog springlevend was. — Desgelijks
trok acht dagen voor den moord een koerier door Luik, die vertelde,
dat hij aan de duitsche vorsten het bericht van den dood des konings
overbracht. — Op het altaar van de hoofdkerk van Montargis vond men
een briefje, waarop stond, dat er weldra door een waaghals een einde
aan het leven des konings gemaakt zou worden. — Pater La ona ver

kondigde te Napels ’s konings dood openlijk van den kansel.— eprevôt
of stadsschout van Poitiers, welke stad twee dagreizen van Parijs afligt,
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liet zich juist op hetzelfde uur waarin Hendrik vermoord werd, bij
het kegelspel in vol gezelschap deze woorden ontvallen: »Of de koning
is reeds dood , of hij sterft op dit oogenblík.” Toen men hem later ge
vangen nam, om hem , die twee zonen onder de Jesuiten had, te onder

vr
te

en,
hing hij zich
zelf in deuit
geva
enis op. — Eengedateerd
zekere heer
arijs‘ontving
een schrijven
’sllîertogenbosch,
14 Target
dagen

voor ’s konings dood , waarin herii gemeld werd , dat men aldaar bijna
elk uur bericht van de een of andere groote gebeurtenis in Frankrjk
verwachtte , alsmede , dat men overal in België dag en nacht gebeden
hield voor den goeden aﬂoop van een gewichtig plan. — Te Keulen ver
telden de Spanjaarden die aldaar in bezetting lagen , elkander, reeds in
het begin van Mei, dat Hendrik weldra naar de andere wereld gezonden
zou worden; te Maastricht werd er nog bijgevoegd, dat dan het rechte
tijdstip gekomen zou zijn, om in plaats van een Bourbon, den koning
van Spanje op den troon van Frankrijk te brengen. Kortom, in de echt
catholieke kringen en in ’t bijzonder in de steden waar jesuitische gollegiën
bestonden, was reeds verscheiden weken vóór den dood van Hendrik IV

de tijding van zijn aanstaande vermoording verbreid. En hoe zou dat
alles mogelijk geweest zijn‘, wanneer Ravaillac geen medeplichtigen had
gehad , of er geen samenzwering tot dien moord bestaan had?
Wie echter waren die medeplichtigen? Het vermoeden viel aan
stonds op de Jesuiten, en wel met het volste recht. Immers zij, als
de vrienden van het spaansche hof en het huis Habsburg, hadden er
een bijzonder belang bij, dat Hendrik IV juist nu uit den weg geruimd
wierd , zooals uit het boven medegedeelde volgt. Nochtans kwam er
nooit iets stelligs aangaande de bijzonderheden der samenzwering aan
het licht. Grootendeels was dit het gevolg hiervan , dat door den in
vloed van de koningin-regentes , de groote beschermvrouw der orde van
Jesus , het onderzoek tegen Ravaillac op een zóó slordige, oppervlakkige
en partijdige wijze gevoerd werd , als in Frankrijk tot nog toe onge
hoord was. Het was of men letterlijk bevreesd was, de medeplichtigen
te ontdekken, en men wachtte zich wel diegenen die iets naders zouden
hebben kunnen mededeelen , te ondervragen. Sommigen werden zelfs
opzettelijk verwijderd. De gewezen kapitein der garde Du-Jardin bijv.
en Madame Coman, ewezen kamerjufvrouw van de 'markiezin de
Vermeuil , die beiden âoor bijzondere omstandigheden met Ravaillac

bekend waren geweest en precies wisten , met wie Ravaillac in den
laatsten tijd raad gepleegd had, werden zoo lang buiten het land verwijderd, totdat het proces afgeloopen was. Hetzelfde deed men met
nog anderen, die in hetzelfde geval verkeerden.

Bovendien , wat deed

men met dien pater Aubigny, die toch blijkbaar van de misdaad gewe
ten en haar niet aangebracht had?
werd niet eens gestraft, maar
men vergenoegde zich met zijn verklaring, dat hij zich niet meer kon
herinneren, dat Ravaillac hem iets toevertrouwd had, »daar hij door
God met de gave begenadigd was, om biechtgeheimen
aanstonds weder te vergeten"!! Kortom men wilde niets
naders te weten komen en vernam dan ook niets, daar de leden van

het parlement, ingevolge wenken van hoogerhand, zich voor alle nauw
keuriger onderzoek wachtten. En dat Ravaillac zelf standvastig bleef,
daarvoor zorgde pater Cotton, de beroemde hof-biechtvader, die hem
dikwijls in zijn gevangenis bezocht.
Zoo was dus Ravaillac de eenige, die ter dood veroordeeld werd, en

/.

De koningsmoordenaren in Frankrijk.

201

wel tot denzelfden vreeselijken marteldood , die Pierre Chatel ondergaan
had. Het vonnis werd den 27911 Mei 1610 aan hem voltrokken. Doch de
eigenlijke schuldigen, zij die den rampzalige tot zijn krankzinnig besluit gebracht hadden, wreven zich vergenoegd in de handen , want ze
hadden bereikt wat ze gewild hadden.
‘i

Zoodra namelijk Maria de Medici, de koningin-weduwe, het regent
schap aanvaard had , volgde ze aanstonds een geheel ander regeerings
systeem. Ze trok zich van de coalitie, die door haar overleden gemaal
in ’t leven geroepen was, terug en veranderde de tot no toe vijand‘ e
houding jegens Spanje in eene zeer vriendschappelijke. 2., om aan it
nieuwe verbond de kroon op te zetten, verloofde ze haar zoon, den min
derjarigen Lodewijk XIII, met de infante Anna, en hare dochter met

den prins van Asturië. Wat konden de Jesuiten meer verlangen? Wel
is waar ieder die doordacht zag duidelijk in, dat zulk een bondgenoot

schap rechtstreeks tegen het belang van Frankrjk indruischte , en dat
er dientengevolge spoedig weder nieuwe binnenlandsche onlusten moes
ten komen met de Hugenoten, die tijdens Hendrik IV onder de be
scherming der wetten, rustig en vredig geleefd hadden. [Maar om dat
alles bekommerde de regentes zich niet, daar ze van hare jeugd af aan
tot de meest bi otte dames van haar tijd behoorde. Dientengevolge bleef
ze ook gedurende al den tijd van haar regentschap in alle opzichten dat
gene doen , wat de zonen van Loyola haar inﬂuisterden.
Ook onder Lodewijk XlII behielden de Jesuiten de bovenhand aan
het hof , althans in den eersten tijd zijner regeering, zooals reeds hier
uit blijkt, dat zijn bieehtvaders , de paters Cotton, Arnoux ‚ Seguiran ,
Suffran en Caussin, allen Jesuiten waren. Deze hun overmacht had dan

ook ten gevo e, dat in het jaar 1621 de lang gevreesde godsdienstoor
log met de ugenoten werkelijk weder uitbrak. Echter werd hij reeds
in het volgende jaar weder ten einde gebracht, en wel hierdoor , dat de
Protestanten hun godsdienstvrjheid , die hun bij het edict van Nantes
onder Hendrik IV gewaarborgd was , terugkregen. Ze mochten van nu
af aan weêr protestantsch »gelooven” en protestantsch hooren prediken.
Daarentegen brachten de zonen van Loyola het toch zoo ver, dat geen
Hugenoot meer met eenig staatsambt bekleed werd , geen hunner inhet
leger tot hooger rangen bevorderd, kortom, ieder hunner het vooruitzicht
benomen werd, in Frankrjk vooruit te komen. Daardoor werden onder
Lodewijk XIII een menigte Protestanten verleid, tot de Catholieken over
te loopen, want zelfs de hertog-kardinaal de Richelieu, die sedert
1624 ’s kouings eerste minister werd , hield zich in zijn maatregelen te
gen de Hugenoten aan den raad der Jesuiten , hoewel
in andere
staatkundige vragen hun bepaalde tegenstander was.
Richelieu vatte namelijk het plan van Hendrik IV , ‘om het habs
burgsche huis tot elken prjs te fnuiken, aanstonds weder op en voegde
zich daarom tijdens den dertiarigen oorlog aan de zijde van Zweden en
de Protestanten. Ook werd deze zijne staatkunde met het beste gevolg
gekroond , daar Frankrijk bij het einde van dien oorlog veel grooter en
machtiger was dan ooit te voren, terwijl Spanje en Oostenrijk totaal uit
geput en voortaan niet meer in staat waren, de vroegere hoofdrol in de
europeesche aangelegenheden te spelen.
zelf‘ beleefde dit trouwens niet
meer en Lodewijk XIII evenmin. Beiden waren reeds lang te voren,
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Richelieu in 1642 en Lodewijk in 1643, gestorven. In zijn plaats kwam
nu Lodewijk XIV aan de-regeering , dien velen den groote noemen,
ofschoon hij dien naam niet verdiende. In zoo verre echter toonde hij
zich toch groot, dat hij de politiek van Richelieu ooktotde zijne maakte
en van den aanvang zijner regeering zich nergens meer op toelegde ‚
dan om Spanje en Oostenrijk nog, meer te verzwakken , nog dieper te
vernederen , dan ze het reeds waren. Toen ging der Orde van Jesus op
eenmaal een licht op. Ze begreep namelijk, dat met het habsburgsche
huis , dat volledig in verval was, het plan eener christelijke wereldmo
narchie onmogelijk verwezenlijkt kon worden, maar dat die rol thans
veel beter aan Frankrijk paste. Derhalve verlieten ze op eens de vanen
van Oostenrijk en Spanje, om zich in de armen van den aallerchriste
lijksten koning” Lodewijk XIV te werpen. Hem wilden ze voortaan die
nen met al de krachten, waarover ze te beschikken hadden; zijn belangen wilden ze bevorderen als waren het hun eigene. Doch natuurlijk
slechts onder voorwaarde, dat hij hun zijn volle gunst schenken en naar
hun raad steeds luisteren zou. Dat verd

kwam werkelijk tot stand en

werd van weêrszijden getrouw gehouderiîâ/an de zijde van Lodewijk XIV
trouwens eerst sedert
onder be on te worden.
Sedert namelijk Lodewijk Xl meer op jaren begon te komen, werd
hij volledig door de Jesuiten beheerscht, en wel vooreerst door de ko
ninklijke biechtvaders , pater La Chaise en zijn opvolger, pater Le-I‘el
lier, en ten anderen door de koninklijke maitressen, mevrouw de Main
tenon, wier hart voor niets klopte, dan voor jesuitische belangen. Ikzou
nu een lange geschiedenis kunnen schrijven over de vreeselijke evolgen
van deze heerschappij der Jesuiten , een heerschappij die inderdaad op
permachtig was. Doch ik verwijs den lezer naar de algemeene geschie
denis, waarin het onheil dat de regeering .’an Lodewijk XIV over Frank
rijk en gansch Europa gebracht heeft, met bloedige letters staat opge
teekend.
Een punt echter kan ik niet met stilzwijgen voorbijgaan , dat na
melijk de zonen van Loyola voor alle dingen hun macht misbruikten ,
om den koning tot de herroeping van het edict van Nantes
(1685) te bewegen, opdat al zijn protestantsche onderdanen in den schoot
der alleenzaligmakende kerk teruggebracht zouden kunnen worden. Een
angstkreet ging op door gansch Frankrijk, ja buiten Frankrijk ook door
Savoye, welks hertog alles deed wat Lodewijk XIV beval. Begeleid door
een gansch leger van beulen en soldaten, — meest dragonders, van

waar deze vervolgingen de »Dragonades” genoemd werden — begonnen
de Jesuiten de uitroeiing van het ketterdom. En die uitroeiing werd ook
werkelijk bereikt; doch met opoffering van honderdduizenden, die liever
den dood dan de mis zich lieten welgevallen, en nogmaals honderddui
zenden, die er in slaagden , onder allerlei vermommingen en met ach
terlating van al hunne have over de grenzen te komen. Doch wij zwij
gen over die gruwelen, die zelfs niet onderdeden voor de vreeselijkheden
in den dertigjarigen oorlog begaan: wij zwijgen er van , daar immers
de Orde van Jesus overal waar ze volkomen alle macht in handen had,

zich door gelijke onmenschelijkheden onsterfelijk gemaakt heeft.
Ook onder het regentschap van den hertog van Orleans ble
ven de Jesuiten almachtig in Frankrijk. Bij den dood van Lodewijk
XIV namelijk, in 1715, was zijn ‘achterkleinzoon en opvolger, Lodewijk

/
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XV, nog slechts vijf jaren oud, en de hertog van Orleans nam, als eer
ste prins van den bloede, de teugels van het bewind als voogd en regent

in handen. De eerste minister en gunsteling van den regent, de beruchte
kardinaal Dubois, was de verklaarde vriend der Jesuiten , daar ze
hem den kardinaalshoed bezorgd hadden. Daarom verschafte hij hun
ook in hun toenmaligen strijd met de Jansenisten (1) de overwinning.
Nog
ooter macht verkregen de zonen van Loyola, na het ophou

den van
althans in
invloed de
Lignières ,

et regentschap, onder de re eering van Lodewijk XV zelf,
het be in zijner regeering.
et is bekend, welken grooten
konink ijke biechtvader, pater Claude Bertrand Tacherau de
op den vorst uitoefende. Bovendien hadden de Jesuiten den

kardinaal Fleury op hun zijde, die tot aan het jaar 1743 3.lSeershe

minister bijna onbeperkt over Frankrijk heerschte. Het scheen dus niet ,
dat hun macht , zoo lang als Lodewijk XV op den troon zat , ooit ge
schokt zou kunnen worden. Toch gebeurde dat, en wel door den invloed
eener vrouw, de markiezin de Pompadour, die sedert 1745 de alles

regelende maitresse van den koning werd.
In dien tijd namelijk, d. i. in het midden der achttiende eeuw, ston
den te Parijs zoowel als in gansch Frankrijk twee machtige partijen te
genover elkander, de Jansenisten en Molinisten. Beide partijen bestre
den elkander, gelijk ik reeds in het eerste hoofdstuk van het vorige boek

medegedeeld heb, op leven en dood.

Een vrijzinnig man zou dien gan

schen strijd misschien belachelijk voorkomen, daar het eigenlijk slechts
om onbeduidende afwijkingen in zake des geloofs te doen was. Maar de
Jesuiten zetten nu eenmaal alles op het spel, om de Jansenisten er to
taal onder te bron en. Daarom brachten ze hun vriend, den aartsbis

schop van Parijs , ‘hristophe de Beaumont, zoo ver, dat hij aan al zijn
geestelijken verbood ,‚ aan de stervenden en zieken , die zich niet stellig
te en het Jansenisme verklaarden , het heilige Avondmaal en het laatste
ohesel toe te dienen.
Ongelukkig echter was mevrouw de Pompadour jansenistisch-gezind
en zoo bewoog ze den koning een vlak tegenovergesteld bevel te geven.

Bovendien werd de aartsbisschop als een rebel, die eigenmachtig gehan
deld had, naar Conﬂans gebannen en ieder zijner collega’s diehem mocht
blijven aanhangen, met gelijke straf bedreigd. Daarop mengde zich het

parlement ook in den strijd en ten slotte werd het zulk een vreeselijke
warboel, dat men alle oogenblikken moest vreezen, dat alles totaal ’t

onderste boven gekeerd zou worden.

In die algemeene wanorde waren

de zonen van Loyola het allerijverigst in de weer. In woord en schrift
legden ze een zoo woedenden haat aan den dag tegen den — zooals ze
zeiden — hun afvallig geworden koning, dat men verbaasd stond over
hun onbeschaamdheid. Op eenmaal klonk midden onder al de verwar
ring het gerucht, dat Lodewijk XV door een sluipmoordenaar getroffen
was, en grenzenloos was de verslagenheid van ieder die het wel met
Frankrijk meende.

Het was den 5911 Jan. 1757, den dag vóór Driekoningen, des avonds
tegen 7 uur in het slot van Versailles, dat de bedoelde gebeurtenis plaats
reep. De koning wilde met den dauphin naar 'Ih‘ianon rijden, om al
daar te soupeeren, en een compagnie van de garde kreeg dus bevel, zijn
koets te begeleiden. Alles was gereed en precies om zeven uur zag men

’ (1)' Zie boven, Deel 11 bladz. 95 —102.
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den koning in het voorportaal verschijnen, gevolgd door een schaar ho
velingen, waaronder de maarschalk de Richelieu, de kanselier Lamoignon
en de grootzegelbewaarder Maehault. Bij de trede van de koets stond
de hertog d’Ayen, kapitein van de wacht, en de Igarde presenteerde het
geweer, toen de vorst naar de koets toetrad.
ierbij moet herinnerd
worden, dat de verlichting zeer slecht en het weer donker was; slechts

een stuk of zes bedienden droegen lantaarns, en zoo bemerkte men niet,
dat zich op hetzelfde oogenblik , waarin zijne majesteit bij de trede van
de ‚koets kwam , een man stilletjes, midden door de gardes heen , onder

de schaar hovelingen mengde , die den koning omgaf. Plotseling voelt
de koning een steek op de borst en terwijl hij aanstonds met de hand
naar de plek voelde , bespeurde
dat alles met bloed was. Snel keert
hij zich om, en door dat omdraaien ziet hij den man die hem gestoken
had, vlak voor zich staan, waarop hij luide uitriep: »grijpt den moor
denaar!" Dat werd oogenblikkelijk gedaan en de ellendeling werd in
een kamer der benedenverdieping, de zoogenaamde »zaal der garde”, ge
‘sleept, waar men hem nauwkeurig doorzocht. Hij bekende dadelijk de
moordenaar te zijn; doch men vond niets bij hem dan dertig goudstuk
ken, een gebedenboek en een scherp tweesnijdend mes. Daarop werd
hij aan den root-provoost overgeleverd, die in allerijl was aangekomen,
en deze bracht hem in dezelfde gevangenis, waar ook de vorige konings
moordenaars gezeten hadden.
Terwijl dat alles nu voorviel, verbreidde zich het gerucht, dat de
koning zwaar verwond of zelfs vermoord was, bliksemsnel door de gan
sche stad. Dat gaf, gelijk men denken kan, een vreeselijke Opschudding.
Grooter nog was echter de verwarring aan het hof, want men meende
aanvankelijk, dat de wond des konings, — die dadelijk na den aanslag
in zijn kamer teruggegaan was, — doodsgevaarlijk was, zoodat er een
verandering der regeering te wachten stond. Reeds jubelde de partij van
den dauphin, bij welke de Jesuiten den toon aangaven. Zelfs wisten de
paters den kroonprins zoover te brengen, dat hij aanstonds aan mevrouw
de Pompadour bevel liet geven, oogenblikkelijk Versailles en het hof te
verlaten. Intusschen bleek het al zeer spoedig, dat die gevaarlijkheid
van de wond zoo erg niet was. Werkelijk kon de koning reeds binnen
weinige dagen als geheel herstellende beschouwd worden. En zoodra
mevrouw de Pompadour dat vernam, keerde zij zegevierend aan het hof
terug, en de wijze waarop ze door den koning ontvangen werd, maakte
het ieder duidelijk, dat ze niet het minste aan macht en invloed verlo
ren had.
Doch koeren we tot den moordenaar terug. Het onderzoek , waar
mede oogenblikkelijk een aanvang gemaakt werd , bracht aan het licht,
vooreerst, dat hij heette Robert Fran is Damiens, twee en veertig jaar
oud en eboren was in het dorpje .ieuloy bij Arras in het graafschap ’
Artois. ' ijn vader was pachter geweest, maar had bankroet geslagen,
en zoodoende werd de opvoeding van den jongen Robert tamelijk ver
waarloosd. Zijn ouders waren blijde, dat ze hem als keukenjongen in
het Jesuiten-collegie van Arras geplaatst kregen en lieten hem van dat
oogenblik geheel en al aan zich zelf over. Bijzonder gelukkig scheen
hij daarbij niet geweest te zijn, want hij bracht het te Arras niet verder
dan tot kok, en toen hij later uit Arras wegging, werd hij bij verschil
lende heeren, nu eens hier dan eens elders, bediende.

Ook onderscheid

de bij zich volstrekt niet door een zeer solide levenswijze, ofschoon de
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paters Jesuiten hem tot een dweepzieken femelaar gevormd hadden. Hij
gaf zich aan de emeenste liederlijkheid over en ook in diefstal was hij
zeer bedreven.

at hinderde nochtans de Jesuiten niet, hem, zoo dik

wijls als hij broodeloos stond, — en dat overkwam hem niet zelden, ——
te ondersteunen.

Twee jaren voor den aanslag stelden ze hem, evenals

vroeger te Arras, thans te Parijs in hun collegie tot kok aan. Dat
duurde echter slechts kort , want weldra trad hij op hun aanbeveling

bij een heer in dienst, waar hij bleef tot weinige weken voor den aansla .
Meer kon men van zijn vroeger leven niet te weten komen. Doc
was dat niet reeds voldoende, om het vermoeden te doen ontstaan, dat
de moordenaar niets anders geweest was, dan een werktuig in de handen
der Jesuiten? Zelf echter ontkende hij bepaald, medeplich ‘ en te heb
ben, en hij bleef bij die bewering zelfs toen men hem o
e pijnbank
gelegd had. Zooveel echter bekende hij toen , dat hij ac t dagen vóór
e misdaad bij een Jesuiet zijn gansche plan gebiecht en van hem abso
lutie verkregen had. Bovendien waren er nog allerlei andere aandui
dingen, waaruit maar al te duidelijk scheen te volgen, dat het wederom
de zonen van Loyola waren, die den dweper er toe gebracht hadden, den
aansl
te wagen, alsmede dat ze in allen gevalle met zijn lannen vol
ledig ekend geweest waren. Immers, dienzelfden 5911 anuari , des
avonds om acht uur, werd een koetsier, die van den kant van Versailles

over den Pont-Royal Parjs binnenreed, door twee heeren staande gehou
den, die hem gevraagd hadden , of er in Versailles niets nieuws gebeurd
was.

De koetsier had duidelijk gezien , dat ze onder hun mantels de

kleeding der Jesuiten droegen, en toen hij geantwoord had, dat hij van
niets wist, had hij den éénen heer tegen den anderen hooren ﬂuisteren:

»dan is het mislukt l" — Reeds den 31en December 1756 had een
schoenmakersvrouw van Parijs, Marguerite Lepin genaamd , die een
zoon in het Jesuiten-collegie had , aan een harer naastbestaanden te
Langest geschreven, dat ze hem den tien Januari e. k. een nieuwtje zou
melden, daar hij vreemd van zou opzien. — De schatmeester van En
geland, de heer de la Boissière, had te Calais, in een gezelschap waar

zeer heftig over den tegenwoordigen toestand van Frankrijk gedisputeerd

werd, een pater van de orde van Jesus hooren uitroepen:

»De koning

mag zich wel inachtnemen, want er zijn altijd no wel Ravaillac’s
te vinden.” — De biechtvader der koningin, de poolsc e Jesuiet Brigansesky, — de koningin, Maria Leszinska, was een dochter van den pool
schen koning Stanislaus, — had zich tegenover den graaf Zalutzky, den
groot-referendaris van Polen, slechts weinige dagen vóór den aansl ,
de woorden laten ontvallen: »Pompadour zal den langsten tijd geheersc t
hebben, als alles gaat, zooals het gaan moet 1"
Kortom, er waren aanduidingen genoeg voorhanden, dat de Jesuiten
de aanstokers van de daad en er mede bekend geweest waren. Het volk
van Parijs noemde dan ook zonder omwegen de zonen van Loyola de
eigenlijke daders. Ja het schoolde zelfs voor hun collegie samen, om
het met al zijn bewoners in brand te steken en zou dat ook zeker ge
daan hebben, als men het niet door de gewapende macht uiteengejaagd
had. Daar er echter met dat al geene meer bepaalde bewijzen voorhan
den waren, meende de eerste president van het gerechtshof, Maupeou
genaamd, die den Jesuiten zeer genegen was, dat men het proces maar
onnoodig vertraagde, als men naar al zulke onbeduidende bijzaken onderzoek deed. Daar de meerderheid in dat gevoelen deelde, vergenoegde
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men zich met eene enkele veroordeeling, namelijk met die van Robert
Francois Damiens, den dader zelf.
Men begreep zeer goed, dat de openbare meening geen vrede zou
hebben met zulk een slappe wijze van handelen. Maar men nam zich
voor die openbare meening op een andere wijze zoo wat te bevredigen,
door namelijk de executie van den veroordeelde tot een buitengewone en
verschrikkelijke vertooning te maken. Dat deed men dan ook, en men
verzon martelingen, die tot nog toe onbekend waren en voerde ze uit
met een wreedheid, die de haren te berge doet rijzen, als men ze maar leest.
Daarom zal ik er kort over zijn. Den 28en Maart, om half vijf, haalde
men Damiens uit de gevangenis en sleepte hem op het schavot, dat op

het plein de la Grève was opgericht.

Daar kleedde men hem naakt uit

en bond hem met ketenen aan een paal, die midden op het schavot
stond.

Nu werd hem de hand waarmede hij de misdaad begaan had,

met gezwavelde lappen omwonden en zoo lang boven een bekken met
vuur gehouden, dat ze volledi verkoold was. Daarop scheurde men
hem met gloeiende tangen ganslâre stukken vleesoh uit borst, armen en
beenen en goot in de wonden kokende olie, gesmolten lood en brandend
pek. Einde ijk spande men vier paarden aan zijn armen en beenen
iet die langzaam aantrekken, en scheurde zijn lichaam alzoo in vier
stukken. Alles ging zoo langzaam in zijn werk, dat de vreeselijke slach
ting drie volle uren duurde , en alles werd zoo berekend en behoedzaam
uitgevoerd, dat de rampzalige gedurende die drie uren bleef leven en zijn
bewustzijn hield. Eerst nadat de vierendeeling afgeloopen was , verloor
hij zijn bewustzijn en blies den’ adem uit.
Door de vreeselijkheid van de terdoodbrenging des moordenaars waren
de Pargzenaars voldaan en begonnen ze weldra te vergeten, op hoe onver

schoonbare wijze men zijn medeplichtigen achter de schermen had
laten. Niet zoo vergeetachtig was echter Madame de Pompadour.

e
ij

brandde van toorn tegen degenen, die, toen de koning pas verwond was,
hare verwijdering uit Versailles hadden bewerkt. En dat waren de Jesuiten;

derhalve dorstte zij er naar zich op hen te wreken. Daar ze echter zeer
goed wist, met welke gevaarlijke vijanden ze te doen had , besloot ze,

zoo voorzichtig mogelijk te werk te gaan en elken stap dien ze deed,
vooruit behoorlijk te overwegen. Voor alle dingen was ze er op bedacht,

slimme bondgenooten te winnen en met dat doel trad ze in een zeer
intieme verhouding tot den hertog de Choiseul, dien de koning oP haar
aandrang spoedig tot zijn eersten minister aanstelde.
Choiseul was een zeer helderziend en verlicht man en tevens een
zoo krachtig en energiek karakter, dat hij weldra slechts »de fransche
Pombal" genoemd werd. De Jesuiten hadden dus wel op hunne hoede
mogen zijn en alle krachten inspannen , om aan de coalitie Pompadour
U‘hoiseul het hoofd te kunnen bieden. Doch de buitengewone macht’
waartoe ze onder Lodewijk XIV en zijn opvolger Lodewijk XV opge
klommen waren , had hen zoo trotsch gemaakt, dat ze het voor volstrekt
onmogelijk hielden , ooit van die macht beroofd te zullen worden, zoodat
ze zich slechts minachtend tegenover de genoemde coalitie stelden. Ja,
ze veroorloofden zich zelfs, den koning in heftige kanselredenen wegens
zijn betrekking met Madame de Pompadour openlijk aan te vallen en te
smeden, daar ze in de verblinding van hun trots hoopten, dat de monarcll
aanstonds vol berouw zijn maitresse met schande en smaad zou wegjagen!
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Zoo ver —kwam het echter in geenen deele; integendeel begon de vorst
langzamerhand een bepaalden haat tegen de Orde van Jesus optevatten.
Hij schonk dus meer en meer geloof aande verzekeringen van zijn eersten
minister, dat van al het getwist en al de verwarring, die toenmaals in
Frankrijk heerschten , alleen de Jesuiten de schuld droegen.
Toen de koning eenmaal zoo ver was, viel het madame de Pompadour

niet moeielijk, hem ook gemeenzaam te maken met de gedachte, dat het
per slot van rekening het beste zou wezen, wanneer men het gezelschap
van Jesus geheel uit Frankrijk verdreef. Van dat oogenblik af aan wachtte
de Choiseul nu nog maar op eene geschikte gelegenheid, om zijn vader
land van de groote plaag der zwarte bende voor altijd te bevrijden.
Die gelegenheid kwam ook weldra. Juist terzelfder tijd sloeg pater
La-Vallette dat beruchte bankroet, waarvan ik reedsin het vierde Boek (1)
gesproken heb. Het parlement, bij hetwelk de crediteuren hun aan
klacht indienden, nam een beslissing ten nadeele van de geheele Orde
en veroordeelde haar tot de betaling der schulden van het huis La-Val
lette. Het besliste verder ook nog , dat een genootschap, datzulke Sta
tuten had als het gezelschap van Jesus, in een welgeordenden staat niet
mocht geduld worden. Op grond van die beslissing wendde Lodewijk XV
zich in het jaar 1762 tot den generaal der Orde te Rome, den meerge
‚noemden Ricci, met het verzoek , in de statuten der Societeit, althans
voor Frankrijk, eenige verbeteringen te brengen. Doch Ricci gaf, trotsch
en stijf, het beruchte antwoord: Sunt ut sunt , aut non. sint, d. w. z.

»Zij (de Jesuiten) zijn zooals ze zijn, of ze moeten ophoudente bestaan.”
En een antwoord van gelijke strekking gaf ook de paus Clemens XlII,

wien de koning insgelijks verzocht, de Orde te hervormen.
Het is buiten twijfel, dat beiden, de paus zoowel als de generaal,
meenden, dat Lodewijk XV zich door zulk een hooghartig antwoord uit
het veld zou laten slaan. Maar de slimme Pompadour en de energieke
de Choiseul zorgden er wel voor , dat hij zich niet uit het veld liet slaan.
Integendeel, de koning gaf nu aan het parlement van Parijs de vrije hand,
om de Statuten der Orde van Jesus nog eens nauwkeurig te onderzoe-

ken. Zulks geschiedde en het parlement verklaarde weldra het gezelschap
van Jesus voor een genootschap , dat gevaarlijk was voor het algemeene
welzijn; een genootschap, welks leerstellingen tegen de christelijke ze
deleer streden en elk beginsel van den godsdienst ondermijnde , een enootschap, dat overal in alle staten de grootste oneenigheden verwe te

en voor hetwelk zelfs de heilige persoon des heerschenden konings niet
meer heilig was.

»Zulk een genootschap”, — zoo luidde verder woor

delijk de memorie van het parlement van Parijs, — »kan men niet la

»ten bestaan en het moet in Frankrijk opgeheven worden. Wanneer
»echter de leden der Orde zich er aan wilden onderwerpen, dadelijk uit

»de Orde te treden, alle betrekking met hun generaal in Rome aftebre
»ken, hun collegiën en andere huizen aan den staat over te dragen en
»voortaan afzonderlijk als private personen te leven , dan zou men hun
»het verblijf in Frankrijk nog kunnen blijven vergunnen; zelfs zou men,

»wanneer ze zwoeren, voortaan getrouwe onderdanen te zijn en zich aan
»de wetten des lands te onderwerpen , hun een rechtmatig pensioen kun

»nen toekennen."

(1)

Zie Deel II bladz. 73—78.
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Zoo luidde het oordeel van het parlement; maar de Jesuiten wilden
zich tot niets laten vinden en weigerden den eed. Ja, toen er vijf of zes
uit hun midden , -— hun geheele aantal belie in Frankrijk omtrent vijf
duizend , — waren die zich bereid verklaar en zich aan het edict van
het hoogste gerechtshof in het land te onderwerpen, werden ze plecht
statig uit de Orde uitgestooten als afvalligen en meineedigen! Dat was
dan toch het toppunt van weêrbarstigheid tegen de wet, en derhalve

besloot het parlement den 9911 Maart 1764 op een plechtige zitting en
bijna met algemeene stemmen ‚ dat de gezamenlijke leden van de Socie
teit van Jesus binnen een maand het‚gebied van Frankrjk moesten ver

laten. Dat besluit werd aanstonds den koning ter bekrachtiging voor
gelegd , en iedereen was nu ten hoogste benieuwd, wat de koning doen
zou , daar dat besluit zonder de onderteekening des konings geen kracht
van wet had. Nog hoopten de zonen van Loyola op een goeden aﬂoop.
Ze hielden het voor onmogelijk , dat een nazaat van Lodewijk XIV in
ernst aan hun vernietiging zou denken ‚ en daar ze den dauphin eheel
beheerschten , vielen ze door zijn tusschenkomst den koning op
emo-

gelijke wijzen lastig , om toch zijn sanctie niet aan het besluit des par
lements te schenken.
Werkeli'k wankelde Lodewijk XV nog een geruimen tijd. Doch ein

delijk , in I‘Îbvember l764, nam hij toch een besluit en wel in het na
deel der Societeit van Jesus. Hij decreteerde namelijk:
»dat het gezelschap van Jesus voortaan ingansch Frankrijk, als
»mede in alle aan den iranschen scepter onderworpen landen of kolo
»niën‚ niet meer zou mogen bestaan; dat verder de niet— fransche
»leden van het gezelschap op staanden voet het land moesten verla
»ten ‚ en dat eindelijk de in Frankrjk geboren leden slechts dan
»in Frankrijkzouden mogen blijven, als ze al hun geestelijke be
»trekkin en nederleggen en in het vervolg als privaatpersonen
»overeen omstig de wetten, wilden leven.”

Aldus decreteerde Lodewijk XV , en dat er aan zijn decreet ten
strengste de hand gehouden werd ‚ -— daarvoor zorgde de hertog de Choi
seul, zijn eerste minister en raadsman.

ZEVENDE BOEK.
DE SCHIJNDOOI) VAN HET JESUITISME
EN

ZIJN HERLEVING.

EERSTE HOOFDSTUK.

De ophefﬁng van de orde der Jesuiten door paus Clemens XIV.
Het laat zich hooren, dat de woede van den generaal der Jesuiten
Ricci geen palen kende , toen hij de verschrikkelijke tijding ontving van
de verjaging der Orde eerst uit Portugal en daarop uit Spanje en Frank
rijk. Weldra zou zijn woede no nieuw voedsel vinden.
In het jaar 1767 namelijk esloot Ferdinand IV, koning van Napels
en Sicilië — aan wien deze kronen in het jaar 1759 door zijn vader, koning
Karel III van Spanje, opgedragen waren , — op aandrang van dien vader
alsmede op raad van zijn zeer verlichten minister, Bernard Tanuzzi, om
de Societeit van Jesus insgelijks in zijn staten op te heffen.
deed dat
eenvoud‘ op grond hiervan , dat door genoemde’ Societeit de rust, de
veilighei en de welvaart zijner onderdanen ondermijnd en vernietigd
werden. Zoodra dat besluit genomen was , werden in den nacht van 20
op 21 November van genoemd jaar (1767) d:ò(gezamenlijke Jesuiten ge
vangen genomen , op wagens, die men ger
gehouden had , naar de
naastbij gelegen zeehavens gebracht en verder op oorlogschepen naar
Civita-Vecchia in den Kerkelijken Staat getransporteerd.
Dat was op nieuw een vreeselijke slag voor de Orde, en haar gene‘
raal was radeloos. Doch niet alleen hij , maar ook de groote bescher_
mer en vriend der Orde, de toen regeerende paus, Clemens XIII. Zijne

Heiligheid protesteerde aanstonds ten krachtigste tegen zulk een maatregel.
Maar zijn protest had geene de minste uitwerking. Ferdinand IV , of
liever zijn minister Tanuzzi , bleef bij de uitzetting der zwarte bende ,
en een memorie van beklag, die de paus daarop bij het keizerlijke hof
te Weenen indiende, hielp al even weini .
Integendeel, door de heftige taal, d1e de pansindie memorie voerde,

werd de zaak der Jesuiten nog verergerd. Het eerste gevolg daarvan was,
dat nu nog twee andere vorsten dezelfde gedragslijn met de Jesuiten

volgden. Dat waren de grootmeesters van de Orde der Johanniters, op
Malta, Emanuel Pintn, en de hertog van Parma , de jonge en moedige
Ferdinand , een nabestaande van den koning van Spanje. Ook zij lieten
de leden der Societeit van Jesus bij nacht oppakken en allen te gader
naar den Kerkelijken Staat transporteeren.
Zoo begonnen dus ook de kleinere catholieke potentaten het voor
beeld der grooten na te volgen , en nu zelfs ook die vorst van Parma ,
een der kleinste staten van Europa, een staatje bovendien, over hetwelk
de pausen sedert eeuwen een zeker recht van souvereiniteít uitoefenden.
Neen! zoo iets ging alle begrip te boven, en Clemens XIII liet zich
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dan ook ganschelijk door zijn toorn medesleepen. Bovendien hitsten de
Jesuiten, wier volgzame dienaar hij zich altijd betoond had, hem onop
houdelijk op. Ze bliezen hem in het oor, dat het een kleinigheid voor
hem was , door zijn apostolische mach't zulk een vorst in duodecimo
te fnuiken en rustten niet, voordat de geest van den rooten Gregorius
VII op hem kwam en hem tot eene even zonderlinge als waze daad bracht.
Den 30n Januari 1768 namelijk vaardigde Clemens XIII, onder den
titel van Monitorium (»Vermaanschrift”) een pauselijke bul uit , waarin
hij »de besluiten van Ferdinand betreffende de uitzetting der Jesuiten voor
anul en geener waarde verklaarde, en tevens aan de bisschoppen van
»Parma ten strengste verbood, zich daarnaar te richten. Voorts deed hij
»al diegenen, die zich aan de uitvaardi 'ng, afkondiging en uitvoering
»van genoemde decreten hadden schol i gemaakt, en dus met name
»den r eerenden hertog zelf, benevens zijn minister Du-Tillot, in den
»kerkelijíen ban en verklaarde hen zoo lang alle kerkelijke genademiddeleri
»onwaardig, totdat ze door ootmoedi e onderwerping de pauselijke ver
»giﬂ“enis erlangd zouden hebben.” — at was de taal, die de zonen van
Loyola aan paus Clemens XIII in den mond legden, en waarlijk, zelfs
de beruchte bul »Unigenitus,” onzali er gedachtenis, die bij gelegenheid
van den Jansenisten-strijd uitgevaar igd was, kon niet driester geluid
hebben. Maar weldra zou Clemens XIH ondervinden , dat de tijden van
Hildebrand of Innocentius III voorbij waren , m. a. w. dat de pauselijke
banbliksems geen brand meer stichtten, maar op het machtsbewustzijn
van de wereldlijke vorsten afstuitten.
Zoodra namelijk Clemens XIII zijn banbul of monitorium aan de
hoofdkerken van Rome liet aanslaan en ze vervolgens aan de gansche
catholieke Christenheid verkondigde , ‚ging er een algemeene kreet van
afkeuring op over het misbruik der eestelijke macht. Tevens kwamen

er formeele protesten in van de franse e, de spaansche, de portugeesche
en de napelsche regeering. Ja , te Venetië, Genua, Monaco en andere

plaatsen liet men bij trompetgeschal en trommelslag openlijk op de straten
afkondigen, dat de paus niet bevoegd was zich in de aangelegenheden van andere staten te mengen. Kortom, bijna alle catholieke staten
maakten de zaak van den hertog van Parma tot de hunne. Derhalve
werd nu Clemens XIII van alle kanten bestormd , om het zoogenaamde
monitorium weder in te trekken en de Jesuiten, die er zeker de eigen
lijke aanleggers van waren, aan hun lot over te laten. Doch hoe meer
men hem lastig viel, des te halstarriger werd hij en des te overdrevener

loftuitingen deelde hij aan zijn beste vrienden de Jesuiten toe. »Eer zal
»de gansche wereld,” zoo liet hij zich uit, »ondergaan, eer ik hun leed
»laat geschieden. Want zij zijn de eenige wezenlijke steunen van het
»pausdom of (zooals hij het noemde) van het Christendom, en dat Christen
»dom zelf loopt gevaar als zij nood lijden.” Derhalve nam hij de banbî_1l

tegen Parma niet teru , en zelfs eischte hij van al de regeeringen, dle
de Jesuiten verdreven adden , dat ze aanstonds dien maatregel intrekkerl
en in elk geval de ministers, door wiens toedoen zulks geschied W8’S‘
ontslaan zouden.
Dat was nu toch waarlijk de zaak tot het uiterste drijven, en 11“
werd ook het spreekwoord bewaarheid, ‘wie den wind zaait, zaal cl811

storm oogsten." Met andere woorden , toen langs den weg van minne’
lijk vertoog niets gewonnen werd, gingen de bourbonsche hoven tot
krachtiger maatregelen over. De koning der beide Siciliën (Napels 811
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Sicilië) liet Benevent en Ponte Cordo en de koning van Frankrijk de stad
Avignon benevens het graafschap Venessain in bezit nemen. Dat waren
pauselijke bezittingen op napelsch en fransch rond ebied , op welke de

genoemde koningen volstrekt

een recht had en.

aar ze wilden den

paus met der daad bewijzen, at hij , als hij den strijd zocht, ook de
gevolgen er van ondervinden moest. Bovendien gaven ze hem niet on
duidelijk te verstaan, dat zelfs de Kerkelijke Staat bezet zou worden ,
als hij niet toegaf.‘ Hiertoe kwam het echter niet, want Clemens XIII
stierf in den nacht van den 3911 Februari 1769 plotselingaan een beroerte,
en aanstonds werden alle dwangmaatregelen gestaakt, daar men de hoop
koesterde, een meer toegefelijk opvolger in zijn plaats op den Heiligen
Stoel te zullen verheffen.
Dat bereikte men ook werkelijk; maar met zeer groote moeite. De
Jesuiten toch hadden onder de kardinalen , die den nieuwen paus kiezen
moesten, een aanzienlijke partij op hun hand, en die partij spande alle
krachten in, om de bovenhand te houden.

Daaraan was het dan ook

toe te schrijven , dat bij de eerste stemopneming, — de zittingen van
het conclave begonnen den 15911 Februari 1769 — de meeste stemmen,
ofschoon nog niet het vereischte getal, zich vereenigden op den kardi
naal Chigi, een verklaard vriend der Jesuiten. Ja, hij zou zeker paus
geworden zijn, als niet de kardinalen Orsini en Vernis namens de ko
ningen van Napels en Frankrijk verklaard hadden, dat geen keus geldig
kon zijn, wanneer niet eerst de buitenlandsche kardinalen, d. i. de kar
dinalen, die in Napels, Parijs, Lissabon enz. woonden, mede aangeko
men zouden zijn. Doch zelfs na de aankomst van die kardinalen was
het nog twijfelachtig, of de jesuitisch-gezinde partij niet misschien nog
de bovenhand zou houden. Die part1j toch vormde een goed gesloten
eheel, terwijl de overige kardinalen hun stemmen meer versnipperden.
och ik wil over die pausen—verkiezing niet al te uitvoerig zijn. Ein
delijk, nadat behalve Chigi, nog de kardinalen S‘erbelloni, Stoppani,
Fantuzzi en Sersale in aanmerking gekomen waren, begonnen de meeste
kardinalen toch te begrijpen, dat het zaak was een keuze te doen , die
in den

eest van de bourbonsche hoven was. Immers, koos men iemand,

die als nu tegenstander te beschouwen was, dan stond het te vreezen,
dat men geen paus, maar slechts een bisschop van Rome gekozen
zou hebben, In. a. w. dat alsdan de beheerschers van Frankrijk, Spanje,
Napels en Portugal eigen patriarchen zouden aanstellen , die van Rome
onafhankelijk waren.
'
’
Om zoo iets te voorkomen vereenigden’ de meeste kardinalen, den
18911 Mei, hun stemmen op kardinaal Ganganelli, wiens gedrag
en denkwijze tot nog toe bijna met zekerheid lieten verwachten, dat hij
door de noodige concessies in staat zou zijn , den vrede met de verbit
terde monarchen te herstellen. Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli(l) ‘
(1) De Jesuiten strooiden later het gerucht uit, dat Ganganelli van geboorte een
duitsche protestant, Johan Georg Lange genaamd, zou geweest zijn, en eerst op lateren
leeftijd te Rome, waar hij zich als boekdrukkersgeze gevestigd had, van godsdienst

veranderd zou zijn. Die verandering zou dan natuurlijk slechts in schijn geweest zijn,
zoodat'hij in zijn binnenste een ketter gebleven was, gelijk reeds de opheﬁing van de
Orde der Jesuiten bewees. Van dat alles is echter geen woord waar: Giovanni Gan
elli was ‘de zoon van een echt catholiek italiaansch geneesheer en werd den 3len
âîlbber 1705 te San‘Arcangelo bij Rimini geboren. Oorspronkelijk was zijn plan, in de
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namelijk behoorde tot de weinige kardinalen, die zich in de congregaties
welke Clemens XIII over de zaak der Jesuiten en die van den hertog
van Parma ehouden had, bepaald tegen de inzichten des pausen aange—
kant had.
ij was een man van een onwankelbaar vast karakter, en
hij had dan ook bij zijn anti-jesuitische gevoelens volhard, niettegen
staande Clemens hem het volle gewicht van zijn ongenade had doen on
dervinden. Behoefde men dan nu, nadat hij de pauselijke tiare ontvan
gen had, te vreezen, dat de Jesuiten hem tot hun partij zouden overha—
len? Zeker niet! daartoe was hij de man niet.
De zonen van Loyola kookten dan ook van woede, toen ze den uit
slag van de stemmingen van het conclave vernamen. Ofschoon de nieuwe
paus denzelfden naam als zijn voorganger aannam en zich Clem ens XIV
liet noemen, en er in dien naam een goed voorteeken scheenteliggen, ——
begrepen ze zeer goed, dat hun bestaan op het spel stond, daar hij zon
der twijfel aan den eisch der bourbonsche vorsten om de Jesuiten-orde

geheel op te heffen, weldra zou toegeven.
Trouwens niet alleen zij meenden zulks, maar vele anderen met hen
en vooral de bovengenoemde koningen en vorsten. Des te grooter was
derhalve de algemeene verbazing, toen Clemens XIV, dadelijk na zijn
bestijging van den heiligen stoel, aan de Societeit van Jesus voor hare
zendingen in andere werelddeelen geheel nieuwe, zeer uitgebreide privi

legiëri toekende. En een’ e weken later, den läen Juli 1769, schreef hij
aan den koning van Fraiilrrijk, dat het hem volstrekt onmogelijk was ,
een zoo lofwaardig genootschap als het gezelschap van Jesus was, dat
door negentien zijner voorgangers bekrachtigd en gesteund was , op te
heffen of ook maar hard te behandelen. Zou men zich dus, — zoo
vroeg iedereen zich af — in Ganganelli zoo geducht bedrogen hebben,
of was hij door de slimme Loyoliten reeds ingepalmd en tot hun belang
overgehaald?
Geen van beiden was het geval; maar de nieuwe paus wilde het
gezelschap van Jesus slechts gerust maken, om door geen kabalen, listen
en gewelddadigheden in het werk dat hij voornemens was, gehinderd te
worden. Hij wilde het collegie van kardinalen, van hetwelk hij zich we
gens zijn ingenomenheid met de Jesuiten niet veel goeds voorspelde,
niet dadelijk voor het hoofd stooten, opdat hij des te zekerder zijn
plannen ten uitvoer zou kunnen leggen. Om dezelfde reden liethij zich
ook jegens niemand uit, zelfs niet tegen hen die hem het naaste ston
den, en desgeli'ks benoemde hij ook geen kardinaal-staatssecretaris, dat is
een pauselijken minister voor de buitenlandsche aangelegenheden. Met
de buitenlandsche machten onderhandelde hij zelf, en de gansche corres
pondentie met de koningen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Napels,
alsmede met hun ministers, dus met Pombal, Aranda, Choiseul, Du-Til

lot enz. ,

alleen van hem persoonlijk uit.

Doch hoe behoedzaam de nieuwe paus zijn ware bedoelingen ook
medicijnen te studeeren en hj maakte dan ook in de exacte wetenschappen belangrijke
vorderingen. Toen echter zijn vader gestorven was, trad hij op zijn 18e jaar in de
Franciscaansche Orde der Minoriten en legde zich nu met ijver op de studie der theo
logie toe. Later trok hij de aandacht van den menschkundi en paus Benedictus XlV
en deze droeg hem den gewichtigen post op van Consulator Ëer Inquisitie. Benedictus‘
opvolger, Clemens Xlll, verhief hem in het jaar 1759 tot kardinaal en raadpleegde hem
voortaan bij alle gewichtige aangelegenheden. l‘it hield eerst op toen ze over dezaak
der Jesuiten in verschil geraakten.
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trachtte geheim te houden en hoe versteld men in sommi e staatkundige
kringen ook stond over zijn handelwijze, — zooveel blee toch wel uit
zijn daden , dat hij met de boven , die door het regeeringsbeleid zijns
voorgangers vertoornd waren, weder op een goeden voet trachtte te ko
men. Blijkbaar was hij er op uit, de klove, die reeds feitelijk tusschen
die hoven en Rome bestond, vooral niet wijder te maken, maar veeleer

door verzoenende stappen geheel aan te vullen. Hij hief namelijk al zeer
spoedig het door zijn voorganger tegen den hertog van Parma uitgevaar
digde monitorium op en sprak dien vorst formeel van de excommunica
tie vrij. Daarop verzocht hij den koning van Portugal, weder evenals
voorheen een gezant te Rome te houden en zond van zijn kant aanstonds
weêr een nuntius alszijn vertegenwoordiger naar Lissabon. Hetzelfde deed
hij bij het spaansche hof, en ook hier kwam men hem welwillend tegemoet.
Minder voorkomend gedroegen zich de regeeringen van Napels, ;Ve
netië en Toscane. Daar werden een aantal kloosters opgeheven en een
menigte andere onkerkelijke nieuwigheden eigenmachtig ingevoerd. Maar,
in plaats van er zich met kracht en geweld tegen te verzetten, zweeg
Clemens XIV over alle deze din en stil, op het gevaar af, van vele zijden
beschuldi d te worden , dat hij eimelijk die nieuwigheden begîmstigde.
Kortom, et was duidelijk, dat hij den vrede herstellen wilde, en hij be
toonde bij dat verzoenend streven een ematigdheid en inschikkelijkheid,
zooals men sedert ‘eeuwen niet van de oomsche Curie gewoon was.

Met dat al bleef er een steen des aanstoots, dien hij met al zijn
voorkomendheid niet uit den we kon ruiinen, en dat was het Jesuiten
dom. De gezamenlijke bourbonsc e hoven verklaarden hem dan ook door
hun gezanten eenstemmig , dat er van algeheele verzoening geen sprake
kon zijn , dat de ingenomen deelen van zijn gebied, Benevent , Ponte

Corvo, Avignon en Venessain, niet teruggegeven zouden worden, en
dat er geen Pieters-penning en geen andere gelden naar Rome ge
zonden zouden worden, — zoolang het gezelschap van Jesus niet iormeel
door de Roomsche Curie opgeheven zou zijn. Tevergeefs verzocht de

heilige Vader nu de kardinalen Vernis _en Orsini, alsmede den abt Azparn,
de vertegenwoordigers van het fransche, het napelsche en het spaansche
hof, hem toch tijd te laten, »daar hij die beroemde Orde toch niet kon
onderdrukken , zonder daarvoor zulke gronden te hebben , die hem voor
de oogen der wereld en vooral voor God rechtvaardigen konden”; —
tevergeefs schoof hij de zaak drie volle jaren op de lange baan , in de
hoop, de bourbonsche hoven door het voortdurende uitstellen te ver
moeien; — tevergeefs stelde hij eindelijk voor , dat de genoemde hoven
zich met eenige verbeteringen zouden vergenoegen, die hij beloofde in
de statuten der Jesuiten-orde te zullen aanbrengen ; — tevergeefs maakte
hij zelfs in de jaren 1770 tot 1772 hiermede een aanvang doorverschei
dene seminariën te Rome, Frascati en Bologna te sluiten — hiermede

was men niet tevreden. Eindelijk sloot zich zelfs de bigotte Maria The
resia van Oostenrijk bij het verlangen der bourbonsche hoven aan. En
nu eischten die regeeringen allen te zamen categorisch (1) de volledige
opheﬂing van de Orde, zoodat de paus ten slotte , goedschiks of kwaad
schiks , wel tot dien stap moest overgaan.
(1) De eerste maal hadden ze dat reeds gedaan in den aanvang van hevjaar 1769;
daarna wederom in Juli 1769; verder in den zomer van 1770 en ein elijk in . aarl'1772,
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Ik zeide »goedschiks of kwaadschiks” en deed dit op goede gronden.
Aan de ééne zijde was er zeker veel wat hem daartoe moest doen over
hellen. Zelf had Clemens XIV, zoolang hij kardinaal was, altijd met alle
kracht zich tegen de aanmati ‘ gen der Jesuiten verzet en was waar
schijnlijk van de verderfelijkhei der jesuitische moraal en leer volkomen
overtuigd. Verder stelden de zonen van Loyola de gehoorzaamheid aan
hun generaal veel hooger dan die aan den paus en weigerden dan ook
dikwijls ’s pausen bevel op te volgen , ja verzetten zich dikwijis openlijk
tegen hem. Eindelijk leefden al de overige orden en de meeste wereld
lijke geestelijken met de Loyoliten in den hoogsten onmin en verlangden
niets vuriger, dan van hun drukkende aanmatiging verlost te worden.
Maar ondanks dat alles, moest men toch aan de andere zijde toegeven,
dat nog een genootschap meer dienst aan het pausdom bewezen had dan
dat der esuiten. Zij alleen waren het geweest , diè in den tijd der Her
vorming het grootste gedeelte van het thans nog catholieke gebied voor
den Roomschen Stoel behouden hadden. Tot op de laatste tijden wa
ren zij altijd de voorvechters voor de pauselijke rechten tegenover de
aanspraken en aanmatigin en der wereldlijke vorsten. Bovendien, —men
kon het zich niet verhelen , dat een paus die zich verstoutte de Orde
van Jesus aan te grijpen, een veel grooter waagstuk ondernam , dan een
krijgsmau, die zich in een veldslag aan het vijandelijk geschut blootstelt.
Tot nog toe immers was elke stedehouder van Christus, die aan zoo
iets gedacht had, — getuigen de pausen Sixtus V , Clemens VIII, en
Innocentius XIII, — plotseling uit het leven weggerukt geworden. Slechts
de dringendste noodzakelijkheid was dus in staat paus Clemens XIV er
toe te bewegen, dat hij aan het verlangen der vorsten zou toegeven.
Eindelijk stelde de paus de Brève op ‚ waarbij de opheffing der
J esui teno rde gedeereteerd werd. Zij was gedateerd den 21enJuli 1773;
doch ze werd niet aanstonds afgekondigd. De paus wilde haar eerst nauw
keurig laten onderzoeken, of ‚ er op den inhoud ook iets aan te merken
zou zijn. Daartoe benoemde hij eene commissie of co regatie , bestaan
de uit de volgende personen: de kardinalen Corsini, arefoschi, Caraffa,
Zelada en Casoli, voorts de prelaten Macedonio en Albani, en einde
lijk twee beroemde theologen, broeder Mamachi, een Dominicaner, en
broeder Cristoforo di Montferrate, een Franciscaner. Dit negental kwam
dagelijks bij Zijne Heiligheid bijeen en ging met hem den inhoud van

de Brève woord voor woord door. Maar ieder hunner moest ten plech
tigste beloven, geen woord van het verhandelde te laten bekend wor
den. Werkelijk werd niemand iets van de zaak gewaar. Den 16en Au us
tus was de beraadslaging af eloopen en het stuk werd aanstonds oor

den paus onderteekend. Naar e woorden waarmede het aanving , is het
stuk bekend onder den titel: de Bul »Dominus ao Redemptor
noster.”
Het was een gewichtige daad des pausen , dat onderteekenen van die
bul. Want daarmede bezegelde hij het doodvonnis van een Orde, die
nog tot voor korten tijd door hare macht de gansche wereld in rep en
roer had kunnen brengen. Tevens bezegelde hij daarmede echter ook zijn
doodvonnis. De paus was zich daarvan ook maar al te duidelijk bewust.
Bij het onderteekenen riep hij uit: »Hiermede decreteer ik mijn aanstaan
den dood!" l\laar zijn hand sidderde nochtans niet; de letters stonden

zoo vast en duidelijk als altijd op het blad en men kon het hem aanzien,
dat hij na rijp beraad en met vasten wil handelde.
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Het zou te uitvoerig worden, wilden we het gansche stuk , waarin

de geschiedenis en de misdaden der Orde en de noodzakelijkheid harer
opheﬂìng breedvoerig worden uiteengezet en nauwgezet overwogen , in
zijn geheel mededeelen. Wij bepalen ons tot de slotsom, die in de vijf‘
‘ en-twintigste paragraaf woordelijk aldus wordt uitgedrukt:
)) . . . . .
In overweging nemende, dat het genoemde gezel
»schap de rijke vruchten niet meer brengen en het nut niet meer
»stichten kan, waartoe het opgericht is; ja, dat het kwalijk of
»volstrekt niet meer mogelijk is , dat , zoolang de Orde bestaat,
»een ware en duurzame vrede tot stand gebracht worde, -- op
»alle die gewichtige gronden, hebben wij, na rijpe overweging ,
»uit de volheid onzer apostolische macht, besloten, het genoem
»de gezelschap op te heffen, te onderdrukken, uit te
»blusschen en af te schaffen, desgelijks op te heffen alle
»zijne ambten, bedieningen en administraties, zijn huizen, scho
»len, collegiën, hospitiën en alle zijne verzamelplaatsen, ze mo
»g)en zijn in welk rijk, in welke provincie en in welk gebied ook. ‘
:ì esgelijks heffen wij op en schaffen wij af in alle eeuwigheid
»zijn statuten, gebruiken , gewoonten , decreten en constituties,
»al mochten ze ook bij eede of door eene apostolische bekrach

»tiging bezegeld zijn, zoodat het gezelschap van Jesus
van nu aan niet meer bestaat.
Zoodra het ophetﬁngsdecreet gereed was , besloot men tot de uit
voering er van over te gaan. Dat had plaats nog denzelfden 16en Au
gustus, des avonds om half negen. Juist op dat uur rukte de geheele
oorsicaansche garde des pausen uit en bezette de poorten van alle jesui
tische collegiën en huizen te Rome, zoodat niemand er meer uit of in
kon aan.
ogenblikkelijk daarop verschenen, gevolgd door sterke afdeelingen
Sbirri of stadsdienaren , pauselijke commissarissen, — bij ieder huis een
prelaat met een notaris, — gingen naar binnen , lieten aanstonds alle
aanwezigen bijeenkomen en lazen hun het decreet, waarbij hun orde
opgeheven werd , voor. Daarop liet men hun drie dagen beraad, of —ze,
doch zonder eenige godsdienstige handeling te mogen verrichten en on
der opzicht van een wereldlijken priester, gemeenschappelijk in één en
hetzelfde huis wonen, of zich geheel en al in de wereld begeven en, zoo
als men het noemt, »seculariseeren” wilden. In beide gevallen zouden

ze een billijk pensioen ontvangen . om voor de toekomst te kunnen le
ven , en aan hen die tot hun verwanten in het huiselijke leven terug
keeren wilden , beloofde men nog bovendien een behoorlijk reisgeld.
Daarentegen moesten alle paters onverwijld hun orde-kleed aﬂeggen en
men gaf hun daartoe burgerkleeding, die opzettelijk daarvoor medegebracht was.
Op die wijze handelde men in ’t algemeen met de te Rome aanwe
zige zonen van Loyola. Met den generaal echter, den reeds meermalen
genoemden Lorenzo Ricci en zijn assistenten, maakte men een kleine
uitzondering. Voor het pracht‘ e professenhuis al Giesu, dat ze te Rome
bewoonden, werd een bijzon er sterke wacht geplaatst, en bovendien
nam men hun een plechtigen eed af, dat ze al hunne have, gelijk mede
alle have van de Orde, eerlijk zouden opgeven en aan de pauselijke all
toriteiten overleveren. Daarop onderzocht men alle kamers en vertrek
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ken zoowel van het professenhuis als van de overige huizen der Jesuiten
zoo nauwkeurig mogelijk, verzegelde de archiven, kassen en schatkamers
en bezette alle toegangen met dubbele wachten.
Ondanks al die voorzorgsmaatregelen vond Ricci toch middel met de
buitenwereld gemeenschap te onderhouden, of had men althans reden
Zulks te vermoeden. Dientengevolge werd hij om middernacht van den
volgenden dag (17 Aug.) naar het zoogenaamde Engelsche collegie over
gebracht en daar ten scherpste bewaakt. Ook zijn assistenten werden
uit het professenhuis verwijderd en naar andere plaatsen overgebracht,
alwaar ze ieder afzonderlijk gevangen gehouden werden , om des te ze
kerder alle bedrog onmogelijk te maken. Nochtans bleek het alras, dat
zelfs al die voorzorgsmaatregelen niet streng genoeg geweest waren. In
den nacht van den 18911 Augustus steeg plotseling uit de schoorsteenen
van het Duitsche en Hongaarsche collegie een dikke rook’ op, en toen
men nader onderzoek deed, bleek het dat de Jesuiten een menigte pa
pieren aan de vlammen hadden prjsgegeven.
Dientengevolge werden de paters Stefanucci, Favre , Benincosa ,

Coltraro en eenige anderen , die bij het verbranden van die papieren me
degewerkt hadden, naar den Engelsbur gevoerd, en men ondervroeg hen
daar ten strengste, wat de inhoud van e verbrande papieren geweest was.
Maar ze bekenden niets, evenmin als hun generaal en zijn assistenten, van
wie men weten wilde, waarheen ze de gelden en andere waarden, die toch
zeker in het professenhuis aanwezig geweest waren , hadden laten bren
gen. Ja, ze bekenden niet alleen niets, maar ze stelden zich zelfs zoo
onnoozel en dom aan, alsof ze geen tien konden tellen. De generaal
Rieci had zelfs de onbeschaamdheid van te beweren, dat zijn Orde nooit
haar geld of geldswaardige papieren bezeten had , maar dat zulks een
bloot verzinsel was van boosaardige menschen , en hij zich dus niet he—
grijpen kon, hoe verstandige menschen zich niet schaamden, met zulk
een fabel voor den d
te komen! Geheel hetzelfde hielden ook de an
deren vol, namelijk zijn secretaris Comoli, alsmede zijn assistenten Joaô
de Gusman van Portugal, Ignaz Romberg, een Duitscher, Karel Koryki,
een Franschman , Francesco Montes. een Spanjaard en Antonio Gongo,
een Italiaan. En ze deden dat met zulk een eenstemmigheid , dat men
wel duidelijk zien kon, dat het afgesproken werk was.

Dat was dan toch een openbare bespotting, die den commissaris van
instructie Andreatti te sterk was, en hij beval den 23911 Sept. den ge
neraal benevens zijn secretaris en zijn assistenten insgelijks naar den Er1
gelsburg te brengen, in de hoop, hen door strengere opsluiting wat
handelbaarder te maken. De overbrenging werd oogenblikkelijk ten uit
voer gelegd , en de gevangenen werden nu zeer streng bewaakt, maar
van een handelbaar worden was geen sprake. Vooral de generaal Ricci
bleef tot aan zijn dood, — den 24911 November 1775, — bij zijn leu
genachtig beweren volharden, ofschoon het toen reeds zoo goed als be
wezen was , dat de gelden der Jesuiten voorzichtigheidshalve reeds voor
jaren bij sommige aanzienlijke personen, die der Orde bijzonder enegen
waren (en daaronder bevonden zich ook een paar kardinalen), beîoorlijk
geborgen waren geworden.
Het vervult ons steeds met een eigenaardig gevoel, wanneer een
machtige dezer aarde, wiens roem eens de wereld vervulde, op rampza
hge wijze aan zijn einde komt. Datzelfde gevoel maakt zich van ons
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meester, als we het emde van de Orde der Jesu1ten beschouwen. Reus

achtig was in den betrekkelijk korten tijd van haar bestaan, haar was
dom geweest, reusachtiger dan eenige andere menschelijke instelling. Ze
telde niet minder dan 22,792 leden die de wijding hadden ontvangen ,
behalve de vele geäﬂilieerden, novitii en leekebroeders. Over de gansche
aarde waren, nog geen tien jaren geleden , hare bezittingen verspreid,
en hare generalen (1), die uit hun professenhuis te Rome het geheel bestuurden, hadden over rjkdommen en landen (2) te gebieden, uitgestrek
ter dan één regeerend hoofd ter wereld. Maar juist door die twee zaken,
groote rjkdommen en een groot gebied , werden de Jesuiten trotsch tot
aan waanzin toe en weelderig tot in het dierlijke. Ja nog meer, daar
ze veel bezaten, wilden ze alles hebben, en om dat te verkrjgen deins
den ze voor de ergste misdaden , zelfs voor koningsmoord, niet teru .

Was het dus wonder, dat ze langzamerhand hemel en aarde tegen zic
kregen; dat de gansche christelijke wereld er naar smachtte, van hen
verlost te worden? Vandaar dan ook, dat nergens in Europa, zelfs niet
eens te Rome, waar toch hun hoofdzetel was, bij hun verjagi

of de

opheﬂing hunner Orde, een hand werd uitgestoken om hen te elpen.
Zeker, een honderd of honderd vijftig jaren vroeger zou men te Rome

en overal elders een oproertje beleefd hebben, als men hen met ge
weld aangevallen had, zooals thans geschiedde. Maar sedert dien tijd

was dat ontzaggelijk veranderd, en de commandant van de corsicaansché
garde, die zijn manschappen, eer ze de Jesuiten-huizen omsingelden, met
scherp had laten laden , moest glimlachend erkennen , dat hij zich den
vijand veel te geducht had voorgesteld.
Niettegenstaande dat alles zou men zich zeer vergissen, als men
meenen zou, dat de zonen van Loyola zich rustig en onderworpen, als
vreesachtige duiven , in hun lot geschikt zouden hebben, of dat ze, vol

gens den christe '_jken regel, nu men hun op)de rechterwang sloeg , ook

e linkerwang zouden hebben toegekeerd.

at' was even onwaarschijn

lijk als dat wolven plotseling in schapen zouden veranderen. lntegen’
deel! de Jesuiten deden al het mogelijke, om den harden slag die hen

getroffen had, zoowel te pareeren als te repareeren. Maar ze handelden daar-’
bij niet als de krijgsman, die, wanneer hij aangevallen wordt, dadelijk zijn
zwaard trekt en rechts en links van zich afslaat. Neen! ze namen hun
toevlucht tot hunne aloude wapenen van list en kuiperij en bedienden zich
van laster, logen en huichelarij, om de positie van den vijand langza
merhand en van achteren te verzwakken. Ja , zelfs nog andere en

(1) Zie de lijst der generaals aan het eind van dit deel.
(2) Het geheele zoogenaamde Dominium van den generaal was in vijf assi sten
ti ë n ingedeeld , als
1o. de ltaliaansche, met de provinciën Rome, Sicilië, Na

ls, Milaan en Venetië.

2o. de P o rtu e e s oh e, met de provinciën Portugal, Gea, alabar en Japan (waar
onder ook biam, l‘oukin en Cochinchina behoorden), China, Brasilië, Maramnon.
30. de S p a a n s c h e , met de provinoiën Toledo , Castilië ‚ Arragonië , Baetië , Sar
dinië, Peru, Chili, Terra-Firma, Mexico, de Philippinen, Paraguay, Quito.
‘to— de Franeohe, met de provinciën lsle-de‘France, Aquitanië, Lyon, Toulouse,
Champagne.
5o. de Duitsch 9, met de rovinciC-n Boven-Duitschland , Beneden-Rijn, Boven-Rijn,
Oostenrijk , Bcheme, de l ederlanden, Vlaanderen, Polen, Lithauwen en Engeland.
Zeker een ontzaggelijk ebiedl terwijl men kan aannemen, dat er in elke provin
cie zeker nooit onder de twmtig collegiën en andere jesuitische huizen waren.
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erger middelen versmaadden ze niet, als ze daarmede een hoofdtegen
stander snel en zeker uit den weg konden ruimen , en wat ik onder
die middelen versta, zal de lezer, als hij het niet reeds geraden heeft,

weldra zien.
Voor alle dingen was het hun van belang, dien paus Clemens XIV
voor zijn ophei’ﬁngs-decreet te doen boeten. Want vooreerst konden ze,
zoolang hij leefde, niet hopen ooit weder gerehabiliteerd te worden, en
ten anderen moest der wereld bewezen worden, dat de misdaad van zich
aan de Orde der Jesuiten te vergrijpen, door den hemel met de zwaarste
straf, de straﬂe des doods, bezocht moest worden. In de eerste plaats werd

de paus allerwege uitgemaakt voor een goddeloozen ketter, die door om
kooping op den heiligen Stoel gekomen was. Dienovereenkomstig liepen
er allerwege geruchten , dat ieder der vier monarchen, die de op
heﬂing der Societeit van Jesus verlangd hadden, en vooral Clemens XIV
zelf, die aan dat verlangen schandelijk had toege even , tot straf hier
voor binnen zeer korten tijd door plotselingen doo van de aarde we ge
rukt zouden worden. Die geruchten werden hoe langer hoe bepaal er ,
en in gansch Rome ﬂuisterde men elkander in het oor, dat de paus
het eerstvolgende jubeljaar wel niet zou beleven. Eindelijk werden zelfs
eenmaal bij nacht op de deur van het Vaticaan de letters P. S. S. V.
geschreven , en toen men den anderen morgen naar de beteekenis van dat

geheim vroeg, ging al spoedig de uitlegging er van rond: praesto sara
sede vacante, d. i. »spoedig zal de (heilige) Stoel vacant zijn." Ja nog

erger. toen men de letters zoo spoedig mogelijk uitgewischt had , ver
toonden ze zich den anderen morgen , ondanks de wacht die er bij gesteld
was, wederom en wel met een kleine, nog dreigender, wijziging. Nu
toch stond er I. S. S. S. V. d. i. In Settembrc sara sede vacante. (In
September zal de heilige Stoel vacant worden).
De dood van den paus was derhalve thans precies vooruit bepaald,
en er lag geen twijfel aan, dat hier een boosaardig opzet in het spel

was. Er werden derhalve de nauwkeurigste onderzoekin en in het werk
gesteld en men kwam er achter, dat een zekere dweepac tige bewoonster
van het nabijzijnde klooster Valentano , Bernardina Beruzzi genaamd ,
meer of minder in de zaak betrokken was. Daarentegen kreeg men ook
de overtuiging , dat die uitstrooisels niet in het hoofd der arme non waren
opgekomen, maar dat zij slechts als werktuig gediend had van eene in
het duister wroetende partij , en natuurlijk van de partij der gevallen
Jesuiten. Men nam dus verscheidenen hunner, die zich vooral verdacht
gemaakt hadden , gevangen. Maar de geruchten en voorspellin en van
den aanstaanden dood des pausen hielden daarom toch niet op. ntegen
deel, ze verbreidden zich hoe langer hoe meer en vlogen over gansch Italië,

Duitschland, ja over alle christelijke staten der wereld. Zoo moest zich
wel bij velen een zekere overtuiging vestigen , dat er in de aanstaande
Septembermaand iets groots gebeuren zon, en zelfs de meest verlichte
mannen konden er zich niet boven verheffen, van tijd tot tijd in dat ge
loof te deelen.
Naar het uitwendige scheen er echter volstrekt geen grond voor die

vrees te zijn. Clemens XIV genoot ten tijde dat hij de bul »Dominus
ac Redemptor noster” onderteekende, een uitstekende gezondheid. Boven

dien maakten zijn stevige lichaamsbouw en zijn steeds opgeruimde en
vroolijke stemming het volstrekt niet waarschijnlijk , dat hij zoo spoedig
door een doodelijke ziekte zou worden aangetast. Daarbij washij, ondanks
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den besten eetlust, toch altijd uiterst matig, zoodat hij er nog zoo krach
tig en frisch uitzag, dat men hem eerder voor een man van vijftig dan
van negen en zestig jaar zou gehouden hebben. Op eens echter, in de
kleine vasten van het jaar 1774, voelde de paus , na een zeer smakelijk
genuttigd maar toch hoogst matig maal, een soort van beroering in zijn
lichaam gepaard met een gevoel van erge koude. Van dat oogenblik af aan
ging zijne stem , die altijd bijzonder helder geweest was, verloren en hij
had een allervreemdste soort van verkoudhei ‚gepaard met groote heesch
heid. Mond en keel waren ontstoken en hij gevoelde een geweldigen
brand in de keel. Daarbij had hij een gevoel van misselijkheid en ge
_jaagdheid, en hij moest, om adem te halen, den mond steeds open houden.
Daarop vol en van tijd tot tijd brakingen en snijdende pijnen in het
onderlijf. rijn buik werd gezwollen en zijn haren vielen uit. Zelfs de
nagels aan zijn handen zaten niet meer vast maar begonnen lostelaten ,
en
voelde zich zoo zwak op de beenen, dat hij na een paar schreden
geloopen te hebben , weêr moest gaan zitten. Kortom , het was of hij
inwendig geheel verging en hij vermagerde dan ook zoo geducht, dat
hij na weinige weken meer op een eraamte dan op een mensch geleek.
Wat was dat voor een vreem e ziekte , die een man ‚ tot nog toe

altijd zoo gezond , zoo op eens te gronde kon richten ? Hij zelf ontveinsde
zich geen oogenblik , wat hem eigenlijk scheelde; hij gaf van den aan
vang aan zijn lijfarts , D1‘. Matteo, zonder omwegen te kennen , dat hij
zich voor vergiftigd hield , en deze was het hierin geheel met hem eens.
Ongelukkig echter brachten de tegengiften, die bij den armen lijder toe
diende, geen baat; blijkbaar toch had men hem geen mineraal— maar

een planten-gif inge even, dat zich aanstonds door de bloedvaten ver
spreid had. Zoo ging e vernietiging van zijn geheele organisme onophoude
lijk voort. Den 10en September viel hij in een ﬂauwte, en toen hij weêr
bijgekomen was , gevoelde hij zich zoo zwak, dat men dacht dat hij den
volgenden dag niet meer halen zou. Doch zijn sterke natuur had nog de
overhand. Een week later, den 19911 September, bleek het, dat zijn onderlijf
totaal ontstoken was en tevens werd hij door een hevige koorts aangetast.
Van nu af aan namen zijn pijnen zoo vreeselijk toe ‚ dat men hem niet
zonder het diepste medelijden kon aanzien. Eindelijk, den 22911 September
1774, maakte de dood een eind aan zijn vreeselijk lijden, en de zwaarbe

proefde overleed om half acht in den morgen.
In gansch Rome was men het er over eens, dat de paus ten ge
volge van vergiftiging gestorven was, en wel aan vergiftiging met de
zoogenaamde aquetta , die in Apulië en Calabrië bereid wordt. Dat gif
toch werkt niet alleen steeds doodelijk , maar men kan ook , al naar de
hoeveelheid, vooruit berekenen , wanneer de vergiftigde sterven moet.
En, wanneer iemand nog had mogen twijfelen, of hier vergiftiging in
het spel was geweest of niet, dan zou die twijfel bij het aanschouwen
van het lijk aanstonds geweken zijn. Toen men namelijk den dag na zijn
dood, dus den 23911 September, het lijk wilde gaan balsemen, bevond
men, dat het gelaat er loodkleurig uitzag, terwijl lippen en nagels ge
heel zwart geworden waren. Op de armen, de zijden , de dijen en voeten
vertoonden zich onder de huid aschgrauwe strepen, en op andere plaatsen
van het lichaam waren blauwe vlekken , alsof al het bloed geronnen was.
Men opende nu het lichaam ‚ om de ingewanden er uit te nemen, en
dit ging al zeer bezwaarlijk, daar ze erg gangreneus en vergaan waren.
Daar ze al erg riekten, deed men ze in een afzonderlijke goed gesloten
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ﬂesch en zette die op zij, terwijl men met de operatie voortging. Het.
duurde echter geen uur, toen sprong de ﬂesch met een geduchten slag
uit elkaar door de sterke ontwikkeling van gassen, en verspreidde zulk
een vreeselijken stank, dat het in de kamer niet uit te houden was.
Men moest dus voor dien dag de balseming opgeven. Toen men echter
den volgenden dag, den 24911 September, terugkwam, bevond men, dat
de verrotting reeds zoo ver gevorderd was, als nooit bij natuurlijke sterf
gevallen, maar alleen bij vergiftigingen mogelijk was. De handen en het
elaat waren geheel zwart eworderi en overal op het lichaam waren
dikke blaren, en als men die laren opensneed of maar even drukte, out’
stond er weer dezelfde ondragelijke stank , zoodat men het lijk niet kon
aanraken. Dat was nog niet alles. Het inbalsemen werd nog moeielijker

gemaakt door de omstandigheid, dat de huid overal losliet evenals bij
een geheel vergaan aas. Zelfs de nagels vielen af, en de haren bleven

aan het kussen zitten waarop het hoofd lag. Van een balseming kon
zoodoende geen sprake zijn , maar men moest zich haasten , het lijk in
een kist te bergen, eer de leden geheel uit elkaar vielen, en het volk

van Rome kon dus voor ditmaal niet onthaald worden op de tentoon
stelling van een pauselijk lijk in vol ornaat, zooals de gewoonte meê
bracht.
Men kan het derhalve als bewezen aanmerken, dat Clemens XIV

ten gevolge van vergiftiging stierf. Een andere vraag is echter, wie hem
vergiftigd had. Het volk van Rome was spoedig met zijn antwoord
klaar; het riep als uit één mond: »Dat hebben de Jesuiten gedaan.”
Hetzelfde dacht ook bijna iedereen, en daar het klaarblijkelijk was , dat
de zonen van Loyola er een bijzonder groot belang bij hadden dezen
hun ergsten vijand uit den we te ruimen, zal die meening wel niet ver
van de waarheid zijn. Aan %1em hadden ze wraak te oefenen en dat
het niet tegen hunne moraal streed , om voor zulk een wraakoefening

tot dolk of git‘ hunne toevlucht te nemen, dat hebben we in het vorige
boek genoeg gezien. Bovendien konden ze , daar ze in het collegie van
kardinalen een groote partij op hun hand hadden, hopen bij een volgende
keus een paus te krijgen, die geheel anders jegens de Societeit van Jesus
gezind was, dan Clemens Ganganelli. En, om dat zoo spoedig mogelijk
te bereiken, kon men zich immers wel zulk een kleinigheid veroorloven
als in de oogen der Loyoliten het vermoorden van een mensch was.
Doch hoe het zij, — ’t zij dan dat de vergiftiging van paus Cle
mens XIV een werk der Jesuiten was of niet, — in allen gevalle is
zooveel zeker, dat ze een buitensporige vreugde over den ondergang van
hun doodvijand aan den dag legden en zijn aandenken zoodanig belas
terden, als ware hij de grootste verworpeling. Ze noemden hem een be
drieger en zwakhoofd tevens en schreven een menigte schotschriften .
tegen hem, waarin ze zijn tyrannij met de zwartste verwen afschilderden.

Van het opheﬁingsdecreet, de bul »Dominus ac Redemptor noster” zeiden ze, dat ze wemelde van ongerijmdheden, leugens en tegenstrijdighe
den en derhalve niets anders waard was, dan in het vuur geworpen te
worden. Dat hielden ze zoo verscheiden jaren vol, zonder in het minst
hun woede te doen bedaren, daar ze hoopten dat, hoe meer ze scholden

en tierden, des te eer de gansche christenheid tot hun gevoelen bekeerd
zou worden. Toen ze echter zagen, dat ze juist het tegenovergestelde
uitwerkten en dat velen .‚ juist tengevolge hunner dolzinnige smaadrede
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nen, hen openlijk als de moordenaars van Ganganelli noemden, keerden
ze op eenmaal het blaadje om.
Nu sloegen ze een geheel anderen weg in , om het decreet hunner
opheﬂing te annulleeren. Op eens namelijk begonnen ze van den over
leden paus met diep medelijden te spreken en kwamen voor den dag
met een document, dat, volgens hun beweren, hoogst eigenhandig door
Clemens XIV geschreven was. Dat stuk behelsde namelijk een volledige
herroeping van de bul »Dominus ac Redemptor noster.” Dienaangaande
beweerden ze het volgende: »Zoodra de paus zijn misdadige Brève on
derteekend had, werd hij door zulk een vreeselijke wroeging aangegre
pen, dat hij er op bedacht was, de schade door de opheﬂìng der Socie
teit van Jesus aan de gansche christenheid berokkend , zooveel mogelijk
weder goed te maken. Zoo was hij tot het besluit gekomen , om door
eene plechtige en vrijwillige herroeping aan de opgeheven Orde van Je
sus een getuigenis van hare deugdelijkheid te geven, opdat ze des te
zekerder door zijn opvolger weêr in haar eer hersteld zou worden. Zoo
dra hij die herroeping opgesteld en eigenhandig onderteekend had , had
hij] haar aan den groot-poenitentiarius en kardinaal Boschi ter hand e
steld, met het bevel, ze aan den toekomstigen paus te toonen.
at
had hij echter natuurlijk slechts in het geheim gedaan, opdat de beheer
schers van‘ Frankrijk, Spanje, Portugal en Napels niet aanstonds weder
de wereld in rep en roer zouden brengen. Dat bevel had de , helaas!
ook onlangs gestorven kardinaal Boschi ook werkelijk opgevolgd, en alle
groot-dignitarissen der kerk hadden er aanstonds een afschrift van ge
nomen. Maar uit vrees voor de gevolgen was men niet met het docu
ment voor den dag gekomen, en eerst nu, achttien jaren na den dood
van Clemens XIV , had men dit durven wagen, omdat thans geheel an
dere heerschers op de tronen der Bourbons zaten.”
‘
Zoo spraken de Jesuiten en ze waren nu werkelijk schaamteloos ge
noeg, met die herroeping openlijk te pronken. Doch men behoeft het
document slechts in te zien, om zich aanstonds te overtuigen, dat Cle

mens XIV het niet op esteld kon hebben, maar dat het een onderg e
schoven stuk der Ëesuiten was, hetwelk ze zelf pas gefabriceerd
hadden, om hun herstelling te bevorderen. Het zou dus dwaasheid zijn,
daarover vele woorden te verspillen, daar zelfs de vrienden van de Orde
van Jesus tegenwoordig moeten erkennen, dat de zoogenaamde »Clemen
tinische herroeping” een al te plompe leugen is, om volgehouden te kun
nen worden.

TWEEDE HOOFDSTUK.

De herstelling van de Orde der Jesuiten of de intrekking der bul
„Dominus ac Redemptor noster.”
Den 16en Augustus 1773 was de hul uitgevaardigd, waarbij Cle
mens XIV de Orde van Jesus »voor eeuwig ophief , onderdrukte en al
schafte”, evenals in zijn tijd Clemens V de Orde der Tempelridders had
edaan , Pius V de Orde der Humiliaten, Urbanus VIII de con regatie
der Conventuaal-broeders en Innocentius X de Orde van den eiligen
Basilius. Van dien dag af aan had derhalve het gezelschap van Jesus
in de gansche catholieke christenheid geen rechtmatig, althans geen
kerkrechtelijk, bestaan meer. Ook sprak het van zelf, dat die regeerin
gen, welke de ophefﬁng der Orde zoo nadrukkelijk geëischt hadden, de
bekendmaking en de uitvoering dier bul dadelijk toestonden. Ze werd
dus in Portugal, Spanje , Frankrijk , Napels en Parma aanstonds van
staatswege afgekondigd. Zulks geschiedde ook in Venetië en Toscane,
kortom in gansch Italië, en het koninkrijk Polen volgde het goede voor
beeld ook zonder veel tegenstribbelen op. Slechts in Duitschland was
men grootendeels van een andere meening en vooral kan de beroemde
keizerin van Oostenrijk , Maria Theresia, als degene beschouwd worden,

die de Orde gesteund heeft.

In ‘ghaar verregaande bigotterie trachtte

ze met alle macht te verhinderen, dat in hare landen aan de Jesuiten

eenig leed geschieden zou. Tevergeefs drong haar vrijzinnige zoon , de
latere keizer Joseph‚II , er bij haar op aan, zich niet tegen alle overige

europeesche vorsten aan te kanten; tevergeefs deed haar eerste minister
Kaunitz hetzelfde.

Hij bewees haar zelfs, dat ze door haar eigen biecht

vader, pater Parhamer, die de staatsgeheimen, welke hem in de biecht
toevertrouwd werden, verried, jammerlijk bedrogen was geworden. Ze gaf

niet eer toe, voor dpaus Clemens XIV haar bij een eigenhandig schrijven
de noodzakelijkhei om de Orde op te heffen, uiteengezet en de ten uitvoerlegging van zijn bul haar als gehoorzame dochter der kerk bepaald
geboden had. Toen eerst werd e bul afgekondigd, en het gezelschap
van Jesus hield ook in Oostenrijk op als zoodanig te bestaan.‘ Maar
men ging bij de sluiting der Jesuitische collegiën en bij de conﬁscatie

hunner goederen zoo zacht en toegevend te werk , dat het maar al te
duidelijk bleek, hoe genegen de vorstin hun nog altijd was.
Geheel in denzelfden geest handelde men tegen de Jesuiten ook in
Beieren.

Evenals in Oostenrijk, liet men hun hier tijd, hun geld en

geldswaarde, kortom hun roerend goed, benevens hun archiven en pa
pieren, in veiligheid te brengen. Ondanks dat alles kon men zich thans
overtuigen, dat het algemeene gerucht van de rijkdommen der Orde van
Jesus volstrekt niet overdreven geweest was. Immers toen men einde
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lijk in Beieren tot de opheﬂingl overging , bleek het, dat de onroerende
bezittingen bijv. alleen van et collegie van Ingolstadt meer dan drie
millioen gulden en van dat te Munchen nog veel meer bedroe en. Ook
kwamen er nog allerlei andere dingen aan den dag, welke de rde van
Jesus sterk compromitteerden , zooals bijv. een cruciﬁx, dat hem die het

kuste, tevens door een vooruitspringenden dolk doodde, en een zwaard
met het geheimzinnige opschrift: »hoc ferrurn centum et decem reis ca
pita demessuit” (d. i. »dit zwaard heeft aan 110 aangeklaagden het hoofd.
afgeslagen".) Het meest echter schrok men, toen men in de kelders van
het collegie een af czonderd en verborgen gewelf vond , waar elf ge
raamten van mensc en in kettingen vastzaten.

De ‚jesuitische kleedi

was er nog aan te herkennen, en blijkbaar waren het slachtoffers der
eigen justitie van de Orde van Jesus. Natuurlijk wilde de keurvorstelijke
commissaris, die de vondst gedaan had , aanstonds een onderzoek instel
len. Maar van hoogerhand werd beter gevonden , de zaak te verdon
keremanen. De commissaris moest zich dus tevreden stellen met de verklaring van den rector, dat het de lijken waren van elf krankzinnige
broeders, die zoo razend geweest waren, dat men hen had moeten vast

leg en. Uit dat ééne voorbeeld blijkt wel duidelijk, hoe ver de verblind
hei voor de Jesuiten bij de beiersche regeering ging, daar ze zelfs over
zulke feiten den mantel der liefde dekte , om hen maar niet in de ach

ting des volks te doen dalen.
Niet minder trouwe vrienden der Jesuiten waren eenige Zuid-Duit
sche priestervorsten. De bisschoppen van Eichstadt, Basel en Augsburg
schenen zelfs van plan te zijn, de Orde ten spijt van de bul des pausen‘in
stand

te willen houden. Zoo ver kwam het echter niet, want de overi

e kerkvorsten van Duitschland opponeerden daar krachtig tegen, opdat
ie Jesuiten-liefde geen scheuring in het pausdom zou teweegbrengen.
Zoo werd derhalve het gezelschap van Jesus in alle catholieke landen
en landjes van Duitschland opgeheven.
Nochtans bestond hierop ééne uitzondering en wel in de catholieke
provincie Silezië, die door koning Frederik den Groote van Pruis
sen kort te voren in zijn rijk was ingelijfd. Bij den vrede van Breslau
namelijk had de koning in alle zaken den godsdienst betreffende den
status quo moeten guarandeeren, en nu meende hij ook verplicht te
zijn , de Orde der Jesuiten als tot den status quo behoorende , in stand
te moeten houden. Blijkbaar echter dacht hij er volstrekt niet aan, om
de Orde van Jesus als zoodanig in beschermin te nemen , maar hij
hield de Loyoliten slechts opdat het onderwijs in ílezië , dat sedert lang
uitsluitend in de handen dier paters was ‚ er niet onder lijden zou. Dat

‚blijkt o. a. onwederlegbaar uit een brief, dien hij over de zaak aan Voltaire

schreef.

Om dit duidelijk in het licht te stellen, wil ik eenige plaatsen

ï't dien brief , die van den 18911 November 1777 gedateerd is, aan
alen.

»We hadden toen”, schrijft de koning, »niemand, die in staat was
»het onderwijs te leiden; we hadden noch vaders van het Oratorium,

»noch Piaristen , en de andere monniken zijn te onwetend. Men moest
dus de Jesuiten houden, of de scholen te
oude laten gaan, en ik
»koos het eerste. Bovendien zou ‚ wanneer de Ëi‘de opgeheven wierd, de
»universiteit Breslau niet meer hebben kunnen bestaan, en dan zou ik

»in de noodzakelijkheid geweest zijn, mijn Sileziërs, te Praag, dus opeen
II.
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»oostenrijksche universiteit, te laten studeeren , wat geheel met mijne
»regeeringsbeginselen in strijd is."
Derhalve , als onderwijzers der jeugd en uitsluitend als zoodanig ,
hield Frederik II de Jesuiten in stand , maar niet als leden der Socie

teit van Jesus, welke in zijn oog volstrekt niet meer bestond. Om de
zelfde reden moesten de Jesuiten dan ook reeds in 1776 zoowel den naam
als hun orde-kleed aﬂeg en. Ze kregen burgerkleeding en moesten zich
noemen »priesters van Ëet koninklijke school-instituut.” Ook werd hun
ten strengste verboden, zich met iets anders dan het onderwijs der jeugd
in te laten.

En dat ze dat gebod niet overtraden, daarvoor had de

»schoolcommissie ," de hoogste autoriteit in alle zaken het onderwijs be
treffende , te zorgen. Eindelijk liet Frederik Il volstrekt niet toe , dat
de Loyoliten nog nieuwelingen aannamen, of novitiaten stichtten. Hij
wilde niet, dat ze zich nog verder zouden uitbreiden; van den aanvang

af aan legde hij het er op ‚toe, ze te laten uitsterven. Slechts in dien
geheel gewijzigden toestand mochten de Jesuiten in Silezië nog voort
bestaan. Doch hoe eindeloos vèr verschilde die toestand van hun vroe
eren! Waarlijk het was niet meer dan een schijnbestaan te noemen.
n zelfs dat duurde niet eens zeer lang , want reeds in het jaar 1781 ,

dus dadelijk na den dood van Frederik den Groote , werd door zijn opvolger Friedrich Wilhelm II ‚ het xschool-instituut” opgeheven ‚ terwijl
de »priesters van het school-instituut” met een klein pensioen in het ge
wone leven moesten terugkeeren.
Op die wijze eindigde de Orde van Jesus ook in Silezië en derhalve
in de catholieke provinciën van Pruisen. Thans had men haar als ge
heel verdwenen kunnen beschouwen, wanneer één enkel rijk, Rusland,
geene uitzondering had gemaakt.
Wel is waar had reeds Peter de Groote de Jesuiten bij een afzon
derlijke rijkswet voor eeuwig uit al zijn staten uitgesloten en werd die wet
tot aan het jaar 1772 ten strengste gehandhaafd. Maar door de deeling
van Polen. die in het genoemde jaar plaats had , kwam Rusland toch
weêr met de Jesuiten in aanraking. Daardoor verkreeg het een aanwinst
van verscheiden steden en provinciën , als bijv. Polocz, Witebsk , Orsa,

Dünaburg, Mochilow en Mscislaw, waar de zonen van Loyola een me
nigte collegiën en andere huizen bezaten. Nu werd het de vraag ‚ wat
met hen te doen.

Hen wegjagen en hun goederen verbeurd verklaren,

was de raad van de meeste raadslieden van keizerin Catharina II , en

het russische volk was ook grootendeels van die meening. Maar de keizerin zelf en eenigen van hare vertrouwden , waaronder vooral de mi
nister graaf Gregoor Czernyszew, begrepen het anders. Ze oordeelden,
dat men de nieuw aangewonnen poolsche onderdanen, die als groote
voorstanders der Jesuiten bekend stonden, al te veel voor het hoofd zou

stooten, wanneer men de wet van Peter den Groote ook op hun land van
toepassing verklaarde. Derhalve besloot de czarin , dat het gezelschap
van Jesus in Russisch Polen evenals voorheen zou mogen blijvenbestaan.
En daarbij bleef ze ook nadat de pauselijke Brève ter opheiﬁng der Orde,
in 1773, uitgevaardigd was. Keizerin Catharina, als het hoofd der Griek

sche kerk , verklaarde , dat de pauselijke Brève’s in haar landen niet
van kracht waren, en verbood dus zelfs de afkondiging van de bul »Do
minus ac Redemptor noster.”
De Jesuiten hadden dus althans één hoek op de aarde gevonden I
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waar men noch hun bestaan, noch hun werkzaamheid, noch hun ver
mogen aantastte. Doch die hoek was eenige duizende vierkante mijlen
root, - hij omvatte een groot deel van Lithauen , een deel van Oud
olen en geheel Wit-Rusland. dat zoo lang onder poolsche heerschappij
gestaan had. En zoo kan men nagaan, hoe de Jesuiten zich thans be
ijverden om zich hier uit te breiden en te bevestigen. Dat stond echter
den Bourbons, die het Jesuitisme van de aarde verdelgd wilden hebben,
volstrekt niet aan. Ze drongen er dus bij paus Pius Vl, den o volger
van Clemens XIV op aan, dat hij door zijn nuntius te W8‚rsâ1811 de
keizerin tot andere gedachten zou trachten te brengen. De paus deed
het, maar met grooten tegenzin, daar bij den Jesuiten zeer genegen was.
Doch hij deed het toch, en zie, daardoor bracht hij zijn lievelingen geen
nadeel, maar juist groot voordeel aan.

Catharina II namelijk was er

al heel weinig op gesteld, dat een buitenlandsch potentaat zich met de
binnenlandsche aangelegenheden van hare staten bemoeide, en daar de
paus haar niets meer dan een buitenlandsche potentaat was, weigerde
ze kortweg naar zijn voorstellingen te luisteren. Ja , door de aanmati
ging des pausen geprikkeld, en waarschijnlijk ook nog aangezet door
haar gunsteling Potemkin, wien de Jesuiten hadden weten om te koo
pen , ging ze nog veel verder. Toen de Jesuiten haar te kennen gaven,
dat hun gezelschap zonder een opperste hoofd niet wel bestaan kon, gaf
ze hun, bij een decreet van ‘3.5 Juli 1782, de vergunning, een vicaris
eneraal te kiezen, die de volledige macht van een generaal der Orde
Ëebben zou, totdat het eenmaal weder vergund zou zijn een opperhoofd
te Rome zelf te kiezen. Van die vergunning maakten de Loyoliten na
tuurlijk aanstonds gebruik. In het professenhuis te Polocz hielden ze
in October 1782 een vergadering, en hun keus viel eenstemmig op pa
ter Paul Czernicvicz, den superior van dat professenhuis, die tot zoolang
reeds in stilte de teugels van het bewind over de Orde gevoerd had.
De bul »Dominus ac lztedemptor noster" had derhalve no niet het
gevolg gehad, het gezelschap van Jesus geheel van de aar c te doen
verdwijnen. Het bloeide in Rusland nog voort, en de vicaris-generaal
(‘zernicwiez handelde aldaar in alle opzichten als ware hij de rechtmatige
en wettige opvolger van den overleden Ricci. Hij richtte novitiaten (1)
en collegiën op, benoemde procuratoren, rectoren en assistenten; hij riep
de professi tot congregaties bijeen en kondigde hun besluiten als onaan
tastbaar af; kortom hij deed geheel en al, alsof de paus de Orde niet
opgeheven en de Orde het recht had, ten spijt van de opheﬁingsbul te
blijven bestaan en werken.
Die handelwijze moest natuurlijk root opzien verwekken. Men vroeg
zich verwonderd af, of dan de vierÏe elofte , die van onbepaalde gehoorzaamheid aan den Stoel van Petrus, t ans op eenmaal voor de Jesuiten
niet meer bestond. Men vroeg , of het hun dan vrijtond , die gelofte
naar verkiezen nu eens te houden en dan weêr te verbreken, en men

moest wel erkennen , dat ze zich die vrijheid veroorloofden. Immers evenals
pater (l‘zernicwicz in Rusland handelden over 't algemeen alle gewezen
leden van de opgeheven Societeit van Jesus. Bijna elke ex-Jesuiet, —
(1) In een van die uovitiaten trad, den 18en Juni 1804, de‘j_on
Joh annes P11.‘
’lippus Roothaan (geboren te Amsterdam in 1783), 1e ster generaal van de
herstelde Orde te Rome worden zou.
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enkele uitzonderingen waren er natuurlijk wel ‚ doch weinige — bleef
Jesuiet, evenals vroeger. Weliswaar, ze deden dat niet openlijk; ze waren
verstandig genoeg , zich naar de wetten van het land waarin ze leefden,

te voegen en niet tegen den stroom te willen oproeien. Maar in ’t geheim
heulden ze met elkaar, en in de landen waar men de Orde slechts opgeheven had, zonder hare leden over de grenzen te bren
gen , — en dat waren Oostenrijk, Beieren, de kleine geestelijke vorsten

dommen van Duitschland, Polen en zelfs Frankrijk , — viel hun dit
niet moeielijk. In die landen toch konden de Jesuiten ongemoeid leven ,
als ze maar hun orde-kleed en hun beruchten naam aﬂegden. Zelfs werden
ze in vele gevallen als gewone geestelijken of als professoren en onder
wijzers aangesteld. Dit laatste was vooral in Duitschland het geval, en
men kan dus gerust zeggen , dat ze daar alleen hun kleed afgelegd hadden.
Moeielijker viel het hun echter , weder in die landen in tedringen,
waaruit ze formeel verbannen waren , zooals in Portugal, Spanje en
Napels. Ook in Frankrijk gelukte het hun niet altijd, geschikte posten te
verkrijgen , daar men ze aldaar scherp in het oog hield. Doch ondanks
dat alles slaagden ze toch wat vroeger of later, hoewel dikwijls zoo ge
heel en al vermomd , dat men geen vromen ater achter zoo iemand zoeken
zou , maar veeleer een lustigen wereldling.

et liefst was het hun trouwens

altijd , wanneer ze bij een ooggeplaatst persoon den post van raadsman
of vooral van hof- of slotprediker konden vermeesteren. En dat zulks hun
niet zelden gelukte , blijkt uit de omstandigheid , dat de paters Lenfant

en Hebert, die achtereenvolgens biechtvaders van Lodewijk XVI werden,
beiden gewezen Jesuiten waren.

_

Kortom ‚ de Jesuiten bleven voortbestaan , slechts onder een ande

re gedaante, slechts met dit verschil, dat datgene wat vroeger openlijk
geschiedde , thans in ’t geheim gedaan moest worden. Ook onderhielden
ze nog voortdurend betrekkingen met elkander, en wel geheel en al
overeenkomstig de voorschriften , die generaal Ricci nog gegeven had.
Toen namelijk de Orde der Jesuiten in Frankrijk opgeheven werd , liet
Ricci heimelijk een schrijven aan de superiors rondgaan , en in dat
schrijven staat o. a. het volgende:
»Ofschoon gij ook hebt moeten bukken voor het geweld, datudwong
het kleed van onzen heiligen vader Ignatius af te leggen , kunt ge toch
inwendig in uw hart aan onze stichting verbonden blijven en een ge
lukkiger tijdperk afwachten, waarin ge u ook weêr uitwendig aan haar
verbinden kunt. Beijvert u slechts, u met de sterkste banden aan elkan
der te verbinden, en vergeet niet, dat menschelijke machten geen recht
hebben u van uwe geloften te ontslaan.”
Overeenkomstig dat voorschrift van hun generaal Ricci bleven de

ex-Jesuiten dan ook handelen , en hun Gezelschap bleef nog steeds in
alle landen, waar het vroeger tehuis behoord had, voortbestaan. Slechts
moest de onderlinge betrekking door geheime correspondentie, of waar
dat niet ging, door reizen over en weêr , onderhouden worden , en dat

gaf natuurlijk eenige belemmering in de werkzaamheid van de Orde.
Geen wonder derhalve . dat de zonen van Loyola niets vuriger wensch
ten, dan, al ware het slechts langzamerhand , weder in staat te worden

gesteld, om openlijk te kunnen werken. Geen wonder, dat de tijding,
dat het hun in Rusland vergund geworden was, een vicaris-generaal te
kiezen, die de gansche macht van een generaal in zich vereenigde, hen
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met de grootste vreugde vervulde. Nu was er toch weder een middel
punt, waar omheen ze zich scharen konden; nu had de Orde toch weêr

haar zichtbaar opperhoofd , van wien ze haar bevelen en haar bestuur
ders ontving, en die aan ieder lid zijn werkkring voorschreef. Daarmede
was weder een verbazende schrede voorwaarts gedaan , en voorwaar! —
‘ bij zulk een goed begin mocht men er niet aan twijfelen, of het zou
eindelijk toch wel weêr g)elukken, het groote doel te bereiken , dat de

ex-Jesuiten zich van den eginne af stelden: de vermoorde Societeit we
der uit den doode te doen opstaan.
Al spoedig begonnen dus de zonen van Loyola een buitengewoon
krachtige werkzaamheid te ontwikkelen. Hoe gelukkig dat men er voor

negen jaar in geslaagd was , een groot deel der rijkdommen, althans de
geldsommen en papieren van waarde, te redden door ze bij trouwe vrien
den in veiligheid te brengen! Met dat geld , als het goed besteed werd,
kon men groote dingen tot stand brengen; men kon er begunstigers
en begunstigsters mede koopen; men kon er tegenstanders mede uit den
weg ruimen, die anders het grootste nadeel zouden doen.
Maar de Jesuiten begrepen toch ook wel, dat men met geld alleen

het groote doel niet kon bereiken.

Immers , hoewel zeer vele, toch niet

alle menschen waren daardoor te winnen. Derhalve moesten er ook nog
hefboomen van anderen aard in beweging gebracht worden. Doch die
werden dan ook in beweging gebracht. n de eerste plaats trachtten die
genen der kardinalen, die gunstig voor de Orde gestemd waren, paus
ius VI , den opvolger van Clemens XIV, er toe te‘ bewegen , dat hij
het een of ander ten gunste der Jesuiten doen zou. Ze raadden hem ,
om althans de gebeurtenissen in Rusland goed te keuren en de keus van
pater Czernicwicz tot vicaris-generaal te erkennen, wanneer hij ook al
vooreerst zoo ver nog niet wilde gaan, om de bul ’‚Dominus ac Re

demptor noster" ofﬁcieel te herroepen. Doch, ofschoon het bekend was,
dat Pius VI niet ongunstig ten opzichte van de Jesuiten gezind was,
hiertoe was hij volstrekt niet te bew en (1), en wel eenvoudig hierom,
omdat hij bevreesd was voor de Bour ons, die de afschafﬁng der Jesui

ten doorgedreven hadden; misschien ook nog wel een beetje hierom,
omdat hij de goederen, die de Jesuiten in Rome en den Kerkelijken Staat
bezeten hadden , reeds aan zijn familie weggegeven had.
Maar, al mocht Pius VI zich onhandelbaar toonen, daarom mocht
men den moed toch niet verliezen. Immers de man was ook sterfelijk ‚
zooals alle menschen, en bovendien was er nog zooveel voor te berei
den, eer de laatste groote slag: de formeele herstelling van de ‚Orde ,
geslagen kon worden. Vooral was het noodig vooruit de regeerende
vorsten te winnen , opdat die niet, wanneer de paus de bul ter herstel

ling uitvaardigde, er weêr met geweld tegen zouden opkomen. Boven
dien moest men zich ook een partij onder het publiek , vooral onder de
geleerde wereld zien te verschaffen , om bij den strijd , die ten gevolge
der herstelling noodwendig komen moest, niet geheel alleen te staan.

(1) Hetgeen dus de ex-Jesuiten reeds in het jaar 1783 uitstrooiden, dat de ex-Jesuiel.
Benislawski , de door Catharina II met een zending aangaande de kerkelijke aangele
genheden naar Rome gezonden was, reeds van Pius VI de erkenning van de Societeit
van Jesus in Wit-Rusland verkregen zou hebben, — is dus geheel en al bezijden de
waarheid ‚ en Pius VI sprak dat ook den llen April 1783 door een eigenhandige Brève
tegen.
‘
'
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Gelijk men ziet, de zonen van Loyola gingen niet met lichtzinnig
heid of overijling te werk; ze gaven zich goed rekenschap van den toestand en werkten aan de herstelling van het gebouw eerst dan voort, als
ze eerst de fundamenten goed gelegd hadden. Het zou ons natuurlijk
te ver voeren wilde ik in alle bijzonderheden verhalen, wat de Jesuiten
deden om hun doel langzamerhand te bereiken, en evenmin kunnen we
alle personen met name noemen, die een belangrijke rol daarbij speelden.
moeten ons tot algemeene omtrekken bepalen en daarom er op wij
zen, dat de Jesuiten vooral voordeel hadden uit de toenmaals krachtig
ontwakende verlichting en in het bijzonder uit de spoedig daarop uitge
broken Fransche Revolutie.
Eeuwen lang had Frankrijk onder het vreeselijke despotisme zijner
koningen gezucht, — een despotismedat alleen daardoor mogelijk was,
dat de Loyoliten en andere dergelijke paters het volk in de plompste
onwetendheid hielden. Maar eindelijk, toen de maat vol was, stond dat

volk op en verbrak zijn boeien. Het stond op, om aan hen, die het
met voeten getreden hadden, een rechtvaardige wraak te oefenen, en het
is niet te verwonderen dat het daarbij dikwijls te vèr gin ; dat het,
in plaats van rechtvaardige wraak, dikwijls tot de vreeselijkste bloed
tooneelen oversloeg. Maar toen die bloedtooneelen aanschouwd werden, hoe
vreeselijk was toen de schrik van de vorsten, vooral van die kleine despoten in
Duitschland en Italië, die zich bewust waren, het zeker niet beter dan de

Lodewijken in Frankrijk gemaakt te hebben! Hoe groot was de schrik van
allen, die de vorsten bij hun despotische handelingen de behulpzame hand
hadden gereikt, die hun daarbij met raad en daad hadden bijgestaan, ja niet
zelden hen nog meer opgehitst hadden, tot bevrediging hunner zelfzuch
tige doeleinden! Ze hielden zich allen voor verloren, en wakend zoowel
als droomend meenden ze altijd het zwaard der wrake boven hun hoofd
te voelen.
Doch zie! thans verscheen er een redder in den nood, en die red

der was geen ander, dan de opgeheven Orde van Jesus.

Zonder om

wegen kwamen de gewezen Jesuiten met de bewering voor den dag, dat
al het onheil, waardoor de wereld bezocht werd, aan niets anders te

wijten was, dan aan de verlichting en het ongeloof. »Niet aan het
schandelijk bestuur der koningen van Frankrijk; niet aan de vertwijfe
ling van het fransche volk was de Revolutie toe te schrijven, maar, vol
gens hunne voorstelling althans, aan het Jansenisme, aan de ketterij,
aan de aanbidding van het verstand. Daarom," zoo gingen ze in hun
betoog voort, »gold het hier geen rechtmatige klachten van het volk ,
waarop men te letten had, maar veeleer drieste aanmati 'ngen van het
verdorven gemeen , die men met alle macht moest bestrijden.” Met an
dere woorden, de ex-Jesuiten kwamen met een massa pamphletten en blauw
boekjes voor den‘ dag; te Augsburg hadden ze zelfs een afzonderlijke
drukkerij daarvoor, die jaren lang niets anders drukte.
In die geschriften traden ze aan de eene zijde op als de heftigste
bestrijders der fransche Revolutie ;‘ aan de andere zijde als de warmste
verdedigers van het absolute koningschap. Niets natuurlijker, dan dat
zulk eene taal zeer in den smaak viel van de r eerende vorsten, vooral
van de duitsche en italiáansche, die zooveel aan

en te danken hadden.

Maar even natuurlijk, ontbrak het ook in die pamphletten niet aan zalven
de passages , als bijvoorbeeld de volgende.
»Wij, de zonen van Loyola, zijn alleen in staat, om zoowel de
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tronen als de geheele maatschappij voor den dreigenden ondergang te
behoeden , evenzeer als wij in der tijd de kerk hebben gered van de Re‘
toch
formatie,
hebben
datsedert
wil zeggen
onze stichting
, voor het
bewezen
alles vernietigende
, dat niemand ketterdom.
ons in den strijd
met de pen of met het levende woord evenaart. Ook zullen alle machtigen
dezer aarde thans wel inzien , dat, zoo onze Orde niet opgeheven ware,

de fransche Revolutie nooit had kunnen uitbreken. En om dezelfde reden
is niets meer in het belang der koningen en vorsten, dan onze Orde zoo
spoedig mogelijk weêr te laten herstellen.” Aldus schreven (1) de ex-Jesuiten
Feller ,‘ von Eckartshausen (hofraad van Beieren), ‚Sailer,d’Estaimbourg,

Martin , Fabres en hoe ze verder heeten mochten. En het is zonder twijfel,
dat ze met dergelijke tirades indruk maakten op een deel van het publiek,
vooral op de regeerders en hun onmiddellijke omgeving.
Doch de ewezen paters waren natuurlijk slim genoeg , om wel in
te zien, dat ie amphlettenschrijverij alleen lang niet voldoende was ,
maar dat persoonlijke overreding veel krachtiger werkte. Daarom spanden
ze alle krachten in, om zich door allerlei middelen, wereldlijke of geeste-‘
lijke , ingang in de hoogere kringen te verschaffen. Ten dien einde stichtten
ze zelfs nieuwe religieuse enootschappen , zooals bijv. »het genootschap
van het Heilige Hart,” » et gezelschap van de vaders des geloof,” ‘de
Víncentijners" en dergelijke meer, en onder zulke onschuldige namen ge
lukte het hun niet zelden ingang te vinden, zelfs op zulke plaatsen, waar
men hen als Jesuiet in geen geval zou hebben durven of kunnen toela
ten. Maar zoodra ze ergens post gevat hadden, zoodra ze zich in de hof
houding van den een of anderen groote ingedrongen hadden, wisten ze
door hun heftige ontboezemingen tegen »verlichting en revolutie"aldie
genen te winnen, wier heerschappij en macht door de revolutie maar
eenigszins bedreigd werd. »Die verlichting,” zoo spraken ze, »predikt
niet anders dan onlusten en oproer, en de staat zoowel als de kerk worden
daardoor met ondergang bedreigd. Men eischt vrijheid van de drukpers.
Maar waarom eischt men die? Om door bandeloosheid de majesteit der
vorsten te kwetsen en door oproerige stellingen de maatschappelijke orde
te verstoren. Men noemt het vrijheid, maar die vrijheid is niets anders
dan rebellie. Men schermt met het woord Rede: maar als men toeziet,
komt het neêr op ongeloof, ketterij, omverwerping van den godsdienst."
Op dien toon spraken de zonen van Loyola. en wat was natuurlijker,
dan dat die toon in sommige kringen weêrklank vond ? Wat natuurlijker,
dan dat men hier en daar al spoedig vergat, waarom nog voor zoo weinige
jaren de regeerende hoven van Madrid, Lissabon , Parijs en Napels de
afschaﬂing "en de Orde der Jesuiten zoo krachtig hadden doorgedreven,
en dat men die paters, die zoo ijverden voor het koningschap, als de
eenige steunplaren van de tronen begon te beschouwen? »Voorwaar ,”
zoo ﬂuisterde men elkander thans in het oor, »de bourbonsche hoven

hebben een geduchte fout begaan, toen ze U‘lemens XIV tot die beruchte bul
hebben overgehaald, en het is hoog tijd , die fout te herstellen en de
Jesuiten weêr geheel te rehabiliteeren.”
(1 Reeds de titels van die jesu.itische parnphletten waren karakteristiek. Zoo schreef
bijv. .ckartshausen. »Over het gevaar, dat voor de fronen,den staat en het Christendom
van het valsche systeem der tegenwoordige verlichting en de dolle aanmatigíngen van
zoogenaamde Philosophen te wachten is en ze met al eheelen ondergang bedreigt. En
heel op dezelfde leest zijn de brochures geschoeid, ie uit de pamphletten-fabriek te
illingen voortkwamen.
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Dezelfde overtuiging wisten de Jesuiten ook in den opvolger van
keizerin Catharina op den russischen troon in te planten. Dat was PaulI
(1796—1801), een zeer onstandvastig man, die even hartstochtelijk was
in zijn voorliefde als in zijn tegenzin. Hij wendde zich in het jaar 1800
tot de Roomsche Curie met het dringende verzoek, het gezelschap van
Jesus, — dat wel is waar in Rusland sedert 1782 fsctisch, d. i. door
een keizerlijk decreet erkend , maar niet kerkrechtelijk bestond, omdat

het niet door de paus gesanctioneerd was, — bij een afzonderlijke bul
formeel te erkennen.
Tè Rome ‘echter zat sedert 1800 niet meer Plus VI op den pause
lijken stoel; maar Pius VII. Deze had zich reeds voor zijn benoeming ,
als graaf Gregorius Barnabas Chiaramonti, als een sterk voorstander der
Jesuiten doen kennen, Hij nam dan ook het aanzoek van keizer Paul
zeer gunsti op. Na kort beraad vaardigde hij reeds den 7811 Maart 1801
de Brève » e Catholicae ﬁdei” uit, krachtens welke het gezelschap van

Jesus voor Rusland weder hersteld werd.
Die herstelling gold wel te verstaan alléén voor Rusland; maar hier
werd de Orde dan ook geheel met dezelfde rechten en privilegiën her
steld die ze vroeger had. Groot was de vreugde der Loyoliten, en aan
stonds kozen ze in den persoon van den rector Gabriël Gruber weder
een generaal. Een menigte broeders kwamen uit Duitschland, Frank-‘

rijk en Italië naar Rusland en zoo kon de Orde hare werkzaamheid al
spoedig ook over die deelen van Rusland uitstrekken , die vroeger niet
tot Polen behoord hadden. Er ontstonden collegiën te Riga, Astrakan,
Jaffa, Odessa en St. Petersburg; er werd een uitgebreide inrichting
voor de zending te Saratow gesticht en aan novitiaten en proefhuizen
tot het opleiden van jeugdige leden, liet men het vooral niet ontbreken.
Kortom , de Orde van Jesus leefde weder geheel en al op en wel met
een kracht en een vuur, zooals men kwalijk mogelijk geacht zou hebben.
Maar de Jesuiten zouden — geen Jesuiten hebben moeten wezen,
als ze zich tevreden gesteld hadden, alleen voor Rusland hersteld te zijn. ‘
Neen, ze beschouwden dit slechts als den eersten stap tot hun algeheele

herstelling en strekten nu van hier uit hun werkzaamheid over geheel
Europa uit. Even goed toch als ze keizer Paul overtuigd hadden, dat
in hun gezelschap alleen een vaste dam tegen ongeloof en allerlei revo—
lutionaire nieuwigheden gevonden werd, evengoed hoopten ze datzelfde
geloof ook in andere vorsten te doen ontstaan. En zie, werkelijk ge
lukte hun dit reeds binnen korten tijd bij een hunner, namelijk bij den
bigotten Ferdinand IV, den koning van Napels en Sicilië.
, Deze vorst, die zich geheel en al liet leiden door zijn gemalin Ma
ria Carolina, een dochter'van Maria Theresia van Oostenrijk, en door
den met haar geheel eenstemmigen kardinaal Ruffo, richtte werkelijk in de
lente van 1804 hetzelfde verzoek tot den paus als keizer Paul ruim drie
jaren vroeger, en hij deed het, — merkwaardig genoeg! — bijna met de
zelfde woorden. »Christelijke vroomheid en deugd,” zoo schreef hij aan
Pius VII, »zijn in deze jammervollè dagen overal in verval en in gevaar,
daarom is het te hopen, dat de terugkeer der Jesuiten naar het konink
rjk der beide Siciliën het onderpand van betere tijden moge zijn en we
tenschap en godsvrucht weder op de scholen moge terugbrengen.”
Wat was de vreugde groot te Rome, toen dit koninklijk verzoek
aan den Heiligen Stoel werd aangebodenl Het was of der christenheid

:
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een buitengewone zegen geschonken was! Waarin die zegen echter be
stond, werd men spoedig genoeg gewaar. Het Roomsche hof liet den
31Ü11 Juli het feest van den heiligen Ignatius in drie kerken tegelijk
vieren, namelijk in de Jesuitenkerk , in den tempel van Ignatius en in
de kerk van het Quirinaal , en in alle drie met zulk een buitengewone

praal, dat men wel moest begrjpen, dat er iets bijzonder gelukkigs voor
de zonen van Loyola gebeurd was. En er‚was dan ook werkelijk iets
bijzonder gelukkigs voor hen voorgevallen. Een bul namelijk , die hun
herstelling voortaan ook op het koninkrijk der Beide Siciliën uitbreidde,
was reeds den 30911 Juni 1804 door den paus onderteekend en door een
extra-koerier naar Napels gezonden, waar ze den 2en Augustus onder
trommelslag en trompetgeschal werd afgekondigd. Tegelijk gaf de na
pelsche regeering hun de vroeger geconﬁsqueerde paleizen en goederen ,
voor zoover dat nog mogelijk was, terug, en weldra scheen hun ster in
het koninkrijk der beide Siciliën even prachtig en helder als weleer.
Van nu af aan had de Orde gewonnen spel, en er was geen twijfel
aan , of Pius VII was vast besloten, haar voor de gansche christenheid
weer volledig te herstellen , zoodra de geschikte tijd daartoe maar geko
men zou zijn. Die tijd kwam ook werkelijk, en wel na de onttroning
van keizer apoleon, toen men in gansch Europa zooveel mogelijk den
zelfden toestand weder trachte te herstellen, zooals hij voor de Revolutie
van 1789 geweest was. Het was en bleef natuurlijk slechts een poging;
maar tengevolge van dat streven kreeg ook de paus den Kerkelijken
Staat weder terug. En nu wist de paus geen beter middel om al zijn
krachten weder te verzamelen en de verloren macht over de christenheid
te herwinnen, dan zoo spoedig mogelijk de Jesuiten-Orde te herstellen.
Zoo werd dan, den 27en Augustus 1814, de door Clemens XIV op
geheven Orde van Jesus allerwege en met al hare rech
ten weder in h et leven geroepen. De desbetreffende Bul
heet naar haren aanhef »Sollicitudo omnium ecclesiarum." Daarin wordt
o. a. gezegd:
»Op de dringende en herhaalde beden der kardinalen, aartsbisschop
»pen, bisschoppen en van alle uitstekende mannen(l); voorts in aan
»merking genomen de heilrijke vruchten , welke Rusland, Napels en Si
»cilië reeds hebben doen zien; eindelijk in overweging genomen hebben
»de den bijna eenparigen wensch der gansche christenheid, — zal het
»Gezelschap van Jesus, krachtens de apostolische souvereine macht, voor
»alle landen der christelijke kerk worden hernieuwd , in zijn voormalige
»inrichtin en , regelen , bevoegdheden , vrjheden, zijn leer-, predik- en

»biechtam t , zijn collegiën , huizen , provinciën en leden bekrachtigd ,
»onder de bescherming en gehoorzaamheid van den Heiligen Stoel ge
»steld en van alle gevolgen van het weleer door Clemens XIV uitge
»vaardigde ophefﬁngsdecreet bevrijd en ontslagen worden. Wie het ech
»ter waagt, deze onze beschikking betreffende de onvermoeide roeiers in
»het schip van den heiligen Petrus op de eene of andere wijze te be
»lemmeren of te verhinderen, — hem zal de toorn van den almachti
»gen God en van zijn apostelen Petrus en Paulus zekerlijk en onfeilbaar
»vernietigen.”
Aldus beval paus Pius VII, en dat bevel is in drieërlei opzicht merk
(l) Notabene, wijselijk werden die uitstekende mannen enz‚ maar niet genoemd.
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waardig. Vooreerst, dat de paus de bul van zijn »onfeilbaren” (l) voor
ganger Clemens XIV ophief, zonder daar verder eenigen bepaalden grond
voor op te geven , eenvoudig krachtens zijn eigen oní'eilbaarheid, zoodat
derhalve onfeilbaarheid tegenover ontbilbaarheid gesteld werd. Ten an

deren herstelde hij de Jesuiten-orde, — die toch op het verlangen van
‘ vier, of eigenlijk vijf , goed catholieke regeeringen juist daarom opgehe
ven was, omdat hare statuten, regelen en inrichtingen met de wetten
van een welgeordenden staat ten eenenmale onvereenigbaar waren, ——
weder in al hare bevoegdheden , derhalve geheel en al in hare vroe ere
gedaante, zonder de genoemde regeeringen te vragen, of ze die er

stelling goedkeurden en zouden aannemen.

Ten derde eindelijk drei de

bij alle staten en vorsten, die de Orde van Jesus misschien niet w er
zouden willen opnemen , met de exeommunicatie en het interdict; —
alsof in hem, den paus van de 199 eeuw, de geest van Hildebrand of

Gregorius VII uit de 119 eeuw weer levend gew rden was, alsof de
wolke van onkunde en bijgeloof, die de Middeleeuwen verduisterde, ook
nog kon zweven over het tijdperk der verlichting, dat door de fransche
Revolutie ingeleid was!
Aldus deed Pius VII den 79!‘ Augustus van het jaar onzés Heeren
1814, en het ezelsehap van Jesus en zijn groote aanhang jubeldenluide,
want ze meen en, dat de pennestreek van de pauselijke handteekening
op nieuw een gouden eeuw voor hen geopend had.

DERDE HOOFDSTUK.

De Jesuiten in de eerste helft van de XIXe eeuw.

Men zou denken, dat de europeesche mogendheden en vooral de
bourbonsche hoofden , zich als één man tegen de herstellingsbul van den
7911 Augustus 1814 verzet zouden hebben. Immers men moest zich toch
nog wel herinneren, wat voor veertig of vijftig jaar de gewelddadigeuit
drijving der Jesuiten noodzakelijk gemaakt had. Doch het tegendeel was

het geval. Velen der regeerende koningen en vorsten begroetten de her
leving van het gezelschap van Jesus als een tweeden paaschmorgen, als
den morgen van de opstanding des Heeren zelf.
Na den val van Napoleon namelijk kwam er‘een tijd van geweldige
reactie over gansch Europa. Alle souvereinen wedijverden met elkander
in het streven, om de laatste sporen der gevloekte Revolutie van 1789,

de laatste sporen van het daarop gevolgde fransehe keizerrijk en der ver
anderingen die het in ’t leven geroepen had, te doen verdwijnen. Men
was voor de liberale denkbeelden zoo bevreesd als voor den duivel in
eigen persoon. Immers door die denkbeelden waren de rechten der tro
nen, van den adel en de geestelijkheid gefnuikt en gekreukt; men
vreesde die denkbeelden en haatte ze; men wilde ze tot elken prijs on
derdrukken, en wel zóó goed onderdrukken, dat ze voor altijd en eeuwig
dood en begraven zouden zijn. Waarom zoude men zich dan niet ver
heugd hebben over het weder verschijnen van de gezegende zonen van
Loyola? Zij immers deden zich voor als de ware steunpilaren van de
ehoorzaamheid in kerk en staat; ze hadden reeds weder in Napels,
Sicilië en Rusland bewezen, dat ze het geneesmiddel waren tegen de
koorts der revolutie, en dat alle politisch-philosophische nieuwigheden
door hun vaste houding teruggeslagen werden, evenals het leger der
Persen door de bende Spartanen in den beroemden slag bij de Thermo
pylae. »Voorzeker“ — zoo dachten de meesten der regeerende vorsten
en heeren, — »er bestaat geen beter middel om ons zelf te beschermen,
dan wanneer we onze verdediging aan de zonen van Loyola toevertrou
wen.” — En daar de hovelingen en de adel steeds de echo der regeer
ders zijn, brachten ze insgelijks aan het Jesuitisme, als den steun van
het koningschap .‚ hun allereerbiedigste hulde.

Wel is waar al spoedig hadden de machthebbenden in Europa reeds
eenige reden , om aan de juistheid van die beschouwing te twijfelen.
Immers weinige ‚jaren later zag men het merkwaardige verschijnsel, dat
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keizer Alexander van Rusland, - die in den aanvang zijner re
geering den Jesuiten even gunstig geweest was als zijn vader Paul I ,’
— de paters, op grond van hun gevaarlijke machinatiën bij een ukase
van den 2001‘ December 1816, om te beginnen uit Petersbur

en Mos

kou verdreef. En een weinig later, den 13en Maart 1820, vo gde er een
nieuwe ukase van denzelfden keizer , waarbij »de Sotxieteit van Jesus,
»wegens proselyten-makerij , hebzucht, ongehoorzaamheid en grove schen
»ding van de verleende gastvrjheid , voor altijd en eeuwig uithet
»russische rijk, alsmede uit russisch Polen, werd verdreven.
»De heilige verplichting,” —— zooluidde o. a. de keizerlijke ukase,
’— »voor de opvoeding der jeugd hunner geloofsgenooten werd hun (den
»Jesuiten) opgedragen, opdat ze het verstand door wetenschap, het hart

»door godsdienst verlichten zouden. Ze hebben dat vertrouwen echter
»misbruikt, om hun onervaren kweekelingen te misleiden. Zelf in_het
»genot van een heilzame verdraagzaamheid, plantten ze in de door hen
»misleide gemoederen, een felle onverdraagzaamheid. Den steun der
»staten, de aanhankelijkheid aan het geloof der vaderen , trachtten ze
»omver te werpen en aldus het geluk der huis ezinnen te ondermijnen,
»daar ze een verderfelijke geloofsverdeeldheid de en ontstaan. Zoo zijn over
»het algemeen alle pogingen en daden der Jesuiten slechts aangelegd op
»hun eigen voordeel en op de uitbreiding hunner eigen macht , terwijl
»ze in hun statuten de rechtvaardiging vonden van elke mogelijke han
»delin van verzet."
A dus worden de zonen van Loyola afgeschilderd in de hoogst be
redeneerde ukase van keizer Alexander, en zeker zal er niet licht een

meer ware en tegelijk minder hartstochtelijke schildering van hen bestaan.
Die beschouwing aangaande het eigenlijke wezen van het jesuitisme bleef
dan ook voortaan in Rusland de heerschende , en tot heden toe is het

den zonen van Loyola nooit gelukt, een herroeping of zelfs maar een
verzachting van ‘ die ukase te verkrijgen; want het kabinet van St. Pe
tersburg heeft goede staatslieden , die in alle zaken helder zien en zich
noch door vleierij , noch door veinzerij van een na rijp beraad genomen
besluit laten terugbrengen.
De handelwijze van de russische regeering was bijzonder open en
door goede gronden gemotiveerd. De geheele beschaafde wereld gaf haar
dan ook gelijk. Maar op de overige regeeringen van Europa had die han
deling der russische regeering geen den minsten invloed. Zij toch hadden
zich, toen de ukase van 13 Maart 1820 verscheen, reeds met lijf en
ziel weder aan de zonen van Loyola overgegeven; ze waren dus veel te
veel vooringenomen, dan dat ze die ukase billijk konden beoordeelen.
Bovenal was het Italië , dat de herstelde Orde in eere hield. Na
tuurlijk gaf Pius V11, die toch aan de gansche wereld een goed voorbeeld moest geven, den Jesuiten aanstonds te Rome alle vroeger hun ont
nomen paleizen en bezittingen, voor zoo ver ze nog niet in handen van

particulieren waren , weder terug. In de eerste plaats was dit het geval
met het prachtige professenhuis »Al Gesu”, de bakermat van de gausche
Orde, dat‘ ook trouwens door den eerbied van den apostolischen stoel
tot nog toe zooveel mogelijk in zijn ouden staat onderhouden was. Voorts
kregen ze terug het Collegium Romauum en iets later het Collegium
Germanicum, benevens verscheiden kerken en andere bezittingen, waar
onder een énorm gebouw voor een novitiaat.
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Ook de vol ende pausen, Leo XII (1823-29), Pias VIII (1829—
30), Gregorius IËVI (1830—46), benevens de thans nog regeerende Pias
IX (1) begunstigden de zonen van Loyola bij uitstek. Dientengevolge
nam hun aantal‘, zoowel in Rome zelf als in den Kerkelijken Staat, op

ontzettende wijze toe. Men moest bijvoorbeeld te Rome reeds in 1829 een
plaats buiten de muren der stad voor hun onderkomen zoeken.
Op het tegenwoordige oogenblik zijn er meer Jesuiten dan ooit in de
tijden van hun grootsten bloei, en hun tegenwoordige generaal (2) kan
zich beroemen, dat nog geen zijner voorgangers meer invloed op het
hoofd der gansche Christenheid geoefend heeft , dan hij. Trouwens, niet
alleen te Rome en in den Kerkelijken Staat kwam de Societeit van Jesus dadelijk na hare herstelling tot zulk een colossalen bloei, maar ook
in de andere provinciën van Italië. In dat land , dat toenmaals nog in
allerlei kleine en grootere staten verbrokkeld was , en vooral in Genua,

Modena, Parma, Ferrara en Verona, hadden ze ruimschoots de gelegen
heid tot het stichten van uitgpbreide novitiaten en opvoedingshuizen.
Noch prachtiger bloeide un akker in Napels. Daar verleende hun
groote beschermer, koning Ferdinand, hun zelfs het recht, uitsluitend de
opvoeding der adellijke jeugd te leiden, opdat die toch vooral niet door
andere leermeesters met de verderfelijke leerstellingen van den nieuwen
tijd besmet zouden worden. De brave paters richtten daar dan ook aan
stonds een lyceum of collegie voor adellijken op , dat natuurlijk zeer in
trek kwam. Voorts bezaten ze in het Napelsche nog vier, en op het

eiland Sicilië nog vijftien collegiën. En het aantal hunner seminariën ,
novitiaten en professenhnizen was daaraan volkomen evenredig. Kortom,

in gansch Italië, met uitzondering van Sardinië en Piémont, — waar
ze geduld, maar niet formeel erkend werden, — speelden ze na weinige
‚jaren weder dezelfde rol, die ze voor hun opheﬂing aldaar gespeeld hadden.
_
Nog grooter gunst dan in Italië, genote'n de zonen van Loyola in
Span j e. Een konin als Ferdinand V I, een meineedige tyran zooals
weinigen, moest noo zakelijk een innige vriend der Jesuiten zijn. Zoo
dra Ferdinand ‚ na den val van Napoleon , zegevierend weder Madrid
binnengetrokken was, vaardigde hij een edict uit, waaruit aanstonds
bleek , wat er van hem te wachten was. Niet alleen werden bij dat edict
de monniksorden in het algemeen, benevens de Inquisitie en de pijnbank
weder ingevoerd, maar ook werd de door den paus herstelde Societeit
(1) Pias IX begon, zooals bekend is, dadelijk na zijn troonsbes ijginlg,
be aald
in liberalen geest. Maar de zonen van Loyola wisten hem van die »do zinmgherd"al
ripoedig te genezen, en sedert dien tijd is de paus (zooals kardinaal d‘Andrea‚voor
eenigen tijd uitdrukkelijk betuigd heeft) geheel in de handen van de paters Jesuiten.
Pias be on sedert het jaar 1851 ben zeer dikwijls in hun professenhuis te Rome of in
hun co legiën bezoeken te brengen en heeft reeds meermalen zich uitgelaten, dat zij
rn de tegenwoordige slechte tijden de eenige steun van het ware geloo zijn. Het is dan
001! een bekend feit, dat sedert 1851 geene regeeringsaangelegenheid van gewicht be
Elist werd, zonder dat de aus vooraf zijn geliefden pater Beekx, den tegenwoordigen
generaal der‘ Orde ‚ geraa pleegd had, en m de daarop volgende jaren steeg hun in
Vloed tot die onzalige hoogte , waarover we in het volgende hoofdstuk spreken zullen.
(2) Jchannes Pieter

eckx, een geboren Belg, die in 1853 hun

eneraal werd ,

en thans reeds over de 78 jaren telt. Hij werd namelijk den 8eu Fe r. 1795 in een
dorp bij Mechelen geboren , trad 29 Oct. 1819 in het Gezelschap van Jesus , werd aan
Btonds biechtvader van het nieuwbekeerde hertogelijke paar van Köthen, werd daarop
lfector in het collegium te Leuven , vervolgens provinciaal van Oostenrijk en eindelijk,
rn den herfst van 1853, generaal der Orde. Zijn voor enger, de Amsterdammer Root—
haan, was een tweede Claudio Aquaviva, wat verstan en activiteit betreft.
Zie voorts de lijst der generaals aan het eind van dit Deel.
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van Jesus weder ‘in het land geroepen. Daarop volgde, den 29en Mei
1815 een nader besluit , waarbij genoemde Societeit weder in al hare
sedert 1767 ingetrokken rechten en bezittingen hersteld werd. Dat was
meer dan ergens ter wereld nog voor de zonen van Loyola gedaan was.
Maar daarvoor verwachtte koning Ferdinand en zijn Zoo%8n118.111d6 »camarilla” (1) dan ook groote dingen van zijn goede paters. ijvervvachtte
met name, dat ze de uit Frankrijk overgewaaide liberale denkbeelden
met wortel en tak zouden uitroeien; dat ze den tijdgeest weerstand bie
den en Spanje tot het meest absolute koninkrijk der gansche aarde ma

ken zouden.

Werkelijk beantwoordden de Jesuiten volkomen aan de in

hen gestelde verwachting. Er kwam nu een tijd van nacht en jammer
over het schoone land, zoo treurig als maar mogelijk was.
Maar eindelijk werden de zwaar geteisterde onderdanen de eeuwige
gevangenisstraffen, verbanningen en executies moede. Er kwam in 1820
een algemeene opstand , en tengevolge hiervan moest er een‘ vrijzinnige
constitutie ingevoerd worden. Nu had de heerschappij der Jesuiten na
tuurlijk op eenmaal een einde en wederom moesten de zonen van Loyola
allen het land verlaten. Doch zie , de vrijzinnige constitutie die Spanje
zich zelf gegeven had, viel volstrekt niet in den smaak van de overige

machthebbers in Europa, die daarin een gevaar zagen voor het beginsel
van het absolute koningschap in hunne rjken. Frankrijk zond der alve
een leger over de Pyrenaeën, om de oude orde van zaken inSpanje weêr
te herstellen. Dat gelukte , en met die oude orde kwamen de Jesuiten
natuurlijk ook terug en nestelden zich nu nog vaster dan ooit in het
arme land.
_

Tien jaren lang ging dat zoo voort , toen stierf Ferdinand VII,
den 29Ü11 Sept. 1833, en aanstonds ontbrandde er over de troonojwolging
een burgeroorlog , die volle zeventien jaren het land teisterde. De eene
van de candidaten voor den troon was Don Carlos, de broeder des over

leden konings, de andere was Donna Isabella, de dochter van Ferdinand
V l1. Ferdinand had namelijk om der wille van die dochter de zooge
naamde »Salische wet", die bij het huis van Bourbon gold, opgeheven (2).
Daar echter Don Carlos zich aan de paapsch-absolutistische partij aan
sloot. was Isabella, of eigenlijk haar moeder en voogdes, de koningin
weduwe Maria Christina, genoodzaakt, zich in de armen der liberalen
te ‘werpen. Zoodoende werd Spanje in het jaar 1835 wederom met een
liberale constitutie begiftigd, welke de Jesuiten nogmaals aan den dijk zette.
In het jaar 1840, toen de Carlisten geheel overwonnen waren, scheen
het, alsof de zonen van Loyola Spanje voor altijd verloren hadden. Maar
hun werkzaamheid hield daarom nog volstrekt niet op. In het bijzonder
hielden ze hun opvoedingsgestichten in stand, hoewel onder allerlei andere en bedekte namen.
In Duitschland en vooral in Oostenrijk en Beieren had het (ie.
zelschap van Jesus in vroegere tijden een bijzonder vruchtbare weide ge
vonden. Daar men hier, gelijk we gezien hebben, slechts met tegenzin
in hun opheﬁ'ing bewilligde, liet het zich verwachten, dat hun herstellingr
er met vreugde begroet zou worden. Maar dit was toch het geval niet.
(1) ‘k’amer’raad", hofkliek.
(2) Die wet sluit namelijk de dochters zoo lang van de troonopvolging uit, als er
nog mannelijke prinsen in leven zijn.
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Sedert den dood van Maria Theresia toch was hier veel anders geworden. De geest van den nieuwen tijd was hier en daar zelfs doorgedron
gen in kringen, waar men dit niet verwacht zou hebben,
Om een voorbeeld te noemen, reeds in 1793 had zich het merkwaar
dige geval voorgedaan, dat Maximiliaan Frans, de jongste zoon van Ma
ria Theresia, die het keurvorstendom Keulen en het bisdom van Munster
in bezit had , zich openlijk tegen de Jesuiten verklaarde. De keurvorst
van Trier namelijk liet hem door zijn minister Duminique uitnoodigen ,
om, evenals andere duitsche bisschoppen en prelaten , de herstellin der '
Jesuiten—orde te helpen bevorderen, op grond dat die Orde het krac tig
ste bolwerk was tegen den ook in Duitschland steeds meer om zich heen
grijpenden revolutionairen geest en de steeds toenemende ongodsdienstigheid. Doch de aartshertog weigerde niet alleen aanstonds de gevraagde
medewerking te verleenen, maar hij gaf voor zijn weigering ook zulke
redenen . die den Jesuiten als gal en alsem moesten smaken. In zijn
schrijven , dat hij den 29 November 1793 afzond, heet het 0. a. »Zij
(de Jesuiten) hebben zich al te veel met hof- en staatsintrigues afgege
ven , zoodat men hun met recht een streven naar alleenheerschappij ver
wijten kan. Ze brengen koningen wel niet op het schavot, gelijk de re
volutionairen, maar met sluipmoord om het leven, en zijn even nadee

lig voor het algemeene welzijn, als het genootschap der Illuminaten, die
de moordtooneelen te Parijs in het leven riepen. Ze berooven de staten
Van hun bekwaamstè jongelingen, die ze reeds in hun jeugd op hun
scholen lokken, en verschaffen zich door hun uitsluitend beheerschen

Van alle studiën in de catholieke landen een overmatigen en onbereken
baren invloed op de algemeene opinie. Ze hebben alle hefboomeninhan
den, waarmede op de menschen kan worden gewerkt, en geld, protec
tie, de biechtstoel en nog zoo veel anders staat ter hunner beschikking.
Ze zouden derhalve ten goede kunnen werken , wanneer ze wilden, maar
ze werken volgens de bevelen hunner oversten slechts tot hun eigen
voordeel, slechts tot uitbreiding hunner ei en ‘macht, zonder in het minst
Op het welzijn der menschheid te letten.

k kan daarom onmogelijk tot

de meening komen, dat de herstelling van het gezelschap van Jesus
e‚ellig nut zou kunnen aanbrengen.” Zoo schreef de aartshertog Maximi
1‘8‘8n Frans, en evenals
dachten nog zeer vele hooggeplaatste perso
nen, zoowel onder de geestelijken als onder de leeken, om van de ont

wÌkkelden der middenklasse niet eens te spreken.

Daarom maakte de oostenrijksche regeering dan ook bezwaar,
011l de bul »Sollicitudo omnium ecclesiarum”, gelijk de paus het verlang-’
de, zonder eenige beperking in haar landen af te_kondigen. Men’ had
namelijk toentertijd , in de jaren 1814 en 1815 redenen genoeg, om de
onderdanen niet vlak voor het hoofd te stooten. Daar ook de koning van
Beieren, Maximiliaan Joseph, geheel in denzelfden toestand was,
weigerde ook hij de wettelijke wederinvoering der Jesuiten , ofschoon hij
Persoonlijk , evenals keizer Frans I van Oostenrijk, volstrekt niet vijan

dig tegen hen gezind was.
Maar tegen een middenweg hadden beide regeeringen volstrekt
een bezwaar. Die middenweg bestond hierin dat ze , in plaats van de
esuiten, de /Redemptoristen toelieten, daar ze zich hielden, alsof

Ze niet wisten, dat beiden ’— Jesuiet en Redemptorist -— zoo tamelijk
Op hetzelfde neêrkwam. Alsof ze niet wisten, dat de Redemptoristen
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of Liguorianen (zooals ze naar hun stichter genoemd werden) overal,
waar men de Jesuiten als zoodanig niet toeliet, hun den weg baan
den, totdat ze weer met open visier als echte zonen van Loyola hun

intocht konden houden.
Om dit te verklaren zij het genoeg het volgende aangaande die Re
demptoristen in herinnering te brengen. Alfonso MariadeLiguori,
een zeer ijverig lid van de »Propaganda des geloofs” te Na els, stichtte
in het jaar 1732, met toestemming van paus Clemens XII, 1n het kloos
ter St. Maria te Villa Scala, een nieuwe broederschap. De leden dier

Orde verbonden zich tot het onderwijsgeven aan de jeugd, tot versprei
ding van het ware catholieke geloof en vooral tot den dienst des pau
sen , in wien ze den verlichamelijkten wil Gods vereerden. Hun streven
was derhalve hetzelfde als dat van de Jesuiten, en ook hun naam be
teekende hetzelfde, want ze noemden zich »Broeders van den heiligen

Verlosser" (Redemptor). Het eenige verschil was, dat ze niet als vrije
wereldlijke geestelijken leefden , maar in kloosters. Ze werden dan ook
van den aanvang af slechts als een vertakking van de Orde van Jesus
beschouwd, of, wil men, als een jongere broeder, die wel is waar tot

het huisgezin behoort en alles doen moet wat de andere broeder verlangt,
maar die zelf minder rechten heeft en geen uitzicht heeft medeteerven.
Zoo bleef deze nieuwe Orde langen tijd van geringe beteekenis en vond
slechts zeer weinig aanhangers , zelfs niet toen de Orde van Jesus op
geheven was. Toen deze echter weêr hersteld was en verscheiden staten
bezwaar maakten hen weder toe te laten, toen kwamen de zonen van

Loyola op de gedachte , of ze niet onder het masker van den tot nog
toe zoo gering geachten jongeren broeder hun plannen ten uitvoer zou
den kunnen brengen. De Liguorianen of Redemptoristen namen die rol
met groote berei willigheid aan, en wonnen daardoor ontzettend veel
aan gewicht.
‚
Die Redemptoristen werden derhalve wel toegelaten in Oostenrijk.
In het jaar 1820 werd hun b. v. te Weenen het Boven-Passauerhof
met de kerk van Maria Stiegen toegewezen. Van daar uit verbreidden ze
zich over alle provinciën van het keizerrijk en zelfs verder naar Beieren,
waar ze hun eerste nederzetting hadden in het als bedevaartplaats be
roemde Altötting. Nadat ze echter genoegzaam uitbreiding en invloed
verkregen hadden , vonden ze beter het masker af te leggen enverklaar
den hun scholen te Lemberg, Innspruck en elders voor dat wat ze ei
genlijk ook waren, voor jesuitische collegiën. De regeering deed er het
zwijgen toe, m. a. w. ze liet het openlijk optreden der zonen van Lo
yola toe, en dezen veroorloofden zich in het vervolg steeds meer Vrijheden.
Ook verspreidden ze zich in Rijn-Pruisen en richtten b. v. te(loblenz een
druk bezocht collegie op, zonder dat de regeering er iets tegen in bracht.
Kortom, het gezelschap van Jesus was juist prachtig op weg , om
alle in 1773 verloren posten een voor een weder te veroveren, toen het
noodlottige jaar 1848 verscheen en weer opeens een eind aan hun be
staan in Duitschland en elders maakte. Doch, gelijk we allen ons nog

wel herinneren , niet voor lang. Reeds in 1849 be on die eigenaardige
omkeering, die altijd op tijden van groote opgewekt eid pleegttevolgen,
en in plaats van de vrijzinnige ministeriën van Maart 1848, kwamen
ten gevolge van de vermoeidheid en uitputting der volken de mannen
der reactie en van den achteruitgang weder aan het roer.
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Dat was weder koren op den molen van de zonen van LoyolalThans
konden ze zich weder voordoen als de eerste bewerkers van dien omroe
keer! Thans konden ze den vorsten weêr toeroepen: »wij alleen zijn de
steunpilaren der monarchie, en alleen wanneer ge ons laat begaan, kunt
gij uw hoofd zonder vrees voor de revolutie nederleggen !” En wat was
nu het gevolg van die jaren van reactie? Dat de Orde nu openlijkin
Oostenrijk erkend werd; dat haar vergund werd , overal in het gansche
keizerrijk scholen op te richten, en dat ze, gelijk zich denken laat, van
die vergunning het ruimste gebruik maakte. (1)
In het overige catholieke Duitschland echter konden de zonen van
Loyola hun formeele erkenning ook thans nog niet doordrijven , en ze
moesten dus voortgaan , meestal onder de ﬁrma der Redemptoristen te
werken. Maar was hun werkzaamheid er geringer om? Men bedenke
slechts, dat het duitsche collegie te Rome (het Collegium Germanicum)
slechts met Beieren’, Pruisen, Badenaars en Rijnlanders bezet werd,
en dat al die jongelieden , als ze hun stndiën voltooid hadden, weêr naar

Duitschland terugkeerden. En waar besteedden die voortreffelijk afge
richte kweekelingen der Jesuiten-orde hun krachten? Eensdeels aan
de universiteiten en anderendeels bij de bisdommen. Bij de bisdom
men verkregen ze door aanbeveling uit Rome de meest invloedrjke
posten , en hun werkzaamheid werd daardoor steeds rjker van omvang,
want zij beheerschten alle seminariön en scholen , die onder den bisschop
stonden. Aan de universiteiten echter traden ze op als docenten en pro
fessoren. En het spreekt van zelf dat op hun collegiën de toekomstige
geestelijken een theologie leerden, die zuiver ultramontaansch was. Kort
om, ofschoon de Jesuiten niet overal met open visier konden optreden ,
werkten ze toch met alle kracht voor de belangen hunner Orde. Ze
brachten het dan ook metdertijd zoo ver, dat bijna de geheele
geestelijkheid van Duitschland door hen was opgeleid en
tot hun genootschap of partij behoorde.
Het lot van de Societeit van Jesus na hare herstelling in Frank
rijk had veel overeenkomst met haar omstandigheden in Beieren en de
Rijn-provinciën. De Jesuiten hoopten stellig, dat Lodewijk XVIII, naden
val van Napoleon, niets meer ter harte zou nemen, dan het edict van
Lodewijk XV van November 1764 te herroepen. Maar die koning was
toch verstandig genoeg van in te zien, dat hij de openbare meening
daardoor al te veel voor ’t hoofd zou stooten. Derhalve bleven de zonen
van Loyola , althans in naam , van Frankrijk uitgesloten. Zelfs de voor
spraak van »Monsienr”, den broeder des konings, die later als Karel X
den troon besteeg, bracht het niet zoo ver, dat Lodewijk XVIII op dit
punt toegefelijker werd. Trouwens die halstarrige weig<ïeriag kostte hem
veel moeite, te meer daar de partj van het Pavillon i arsan te Parijs,
waar de Ultra.royalisten in verbinding met de ex-Jesuiten hun hootd
kwartier hadden ‚ zich niet ontzag, den koning openlijk voor een Vol
tairiaan uit te krijten. Maar zijn ministers herinnerden hem dagelijks,
(1) Dat ze zonder beperking weder in alle provinciën van Oostenr"k toegelaten
werd had de Orde hoofdzakelijk te danken aan de vrouwelijke leden er keizerlijke
familie , vooral aan aartshertogin Sophie , die geruimen tijd een buitengewoon grooten
invloed op de regeering uitoefende. Doch haar eerste en voornaamste nederzettingen
stichtte de Orde in Galicië onder de Polen en van daar uit werden eerst de seminariën
en collegiën te Linz, Leitmeritz, lnns rock, Tarnopol, 'l‘yrnau, Weenen, Agram,
Feldkireh , Breseia, Verona enz. opgeric t.
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dat de herstelling van de bij het volk zoo gehate Orde zonder twijfel de
zelfde politieke beroeringen _ten gevolge zoude hebben , die reeds een
maal den »troon der leliën" omvergeworpen hadden. En daar de slimme
monarch tot elken prijs in het koninklijke graf te St. Deny_s bijgezet
wilde worden, m. a. w. als koning wenschte te sterven, begrijpt men,
waarom hij tot aan het einde zijner regeering , in 1824 ‚ op dit punt on
verzettelijk bleet.
__
Toch wilde hij zich de zonen van Loyola niet geheel en al tot vij
anden maken, en daarom gaf hij hun een gelijke vergunning{, als ze
reeds dadelijk na het jaar 1814 in Oostenrijk verkregen hadden. ijstond
hun namelijk toe, onder een anderen naam en in een ander (ofschoon
zeer weinig verschillend) gewaad hun ouden werkkring weder op tevat
ten. Ze noemden zich dus voortaan in Frankrijk »Pères de la Foi” (»va
ders van het geloof’). En zie, in weinige jaren hadden ze het weder tot
groote macht en groote rijkdommen gebracht. Wel is waar dat ging niet
zonder strijd en allerlei wederwaardig eden. De »kamer der afgevaardig
den" ergerde zich geducht aan het wederverschijnen der zwarte bende
en zij protesteerde er met alle kracht tegen. Maar op al hun klachten
en protesten antwoordde de minister van Lodewijk XVIII : »Er zijn een
Jesuiten in Frankrijk”. En de koning zelf hield zich ook aan dat ub
belzinnige antwoord.
Nochtans hinderde het de zonen van Loyola altijd geweldig, dat ze
niet openlijk konden optreden. Bovendien werd hun werkzaamheid reeds
daardoor grootelijks belemmerd, dat hun verbinding met de overige Je
suiten en vooral met hun generaal te Rome, altijd heimelijk moest on
derhouden worden. Daarom lieten ze niet na, toen hun groote begun
stiger en vriend , Karel X, den troon van Frankrijk beklommen had ,

het visier iets meer te openen, en wel zóózeer, dat niemand er meer
aan twijfelen kon, wie eigenlijk de zoogenaamde Vaders des geloofs wa
ren. Vooral in de bisschopssteden traden ze openlijk op als bestuurders der
bisschoppelijke seminariën, waar de toekomsti
geestelijken op eleid
werden, en als opzichters van het algemeene on erwijs der jeugd. a, ze
organiseerden hun vele seminariën en collegiën tot een formeel enoot
schap , welks hoofd erkend werd de generaal der Jesuiten te zijn, en
hun opperste of »Praepositus” ontzag zich niet elke opname in het no
vitiaat te teekenen als »Provinciaal van het Gezelschap van Jesus in de
provincie Gallië.”
Zulks geschiedde reeds van het jaar 1826 af aan , en toen de minis

ters daarover in de Kamer van Afgevaardigden geïnterpelleerd werden ,
moesten ze toegeven, dat het gezelschap van Jesus op íranschen bodem
feitelijk en met toestemming der regeering bestond. Toen echter ontstond
er onder de ontwikkelden een storm van ongenoegen, en het hoogste
gerechtshof des rijks nam deze elegenheid aanstonds te baat, om te ver
klaren, dat volgens de in Fran rijk vigeerende wetten de Societeit van
Jesus niet bevoegd was, noch onder dezen noch onder een anderen naam
te bestaan , alsmede dat haar herstelling met de constitutie welke de
konin en zijn ministers bezworen hadden, in lijnrechte tegenspraak was.
et gevol hiervan was, dat de regeering moest overgaan tot de
opheﬂing van e jesuitische collegiën en scholen te St. Acheul bij Amiëns,
te St. Anne in Bretagne, te Dôle, Montmorillon, Bordeaux, Aix, Fort
calquier, Montrouge en Billon, die samen over de 3500 kweekelingen telden.
Dat geschiedde in 1828, en slechts met veel moeite slaagde de jesuitisch
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gezinde regeering er in , althans de seminariën van de Pères de la Foi
(zooals die van Montrouge en St. Acheul voor de poorten van Parijs en
eenige anderen) nog te redden. Nu echter drongen de Jesuiten er bij
hun volgzamen kweekeling, koning Karel X , op aan, zich zulk een
»geweldenarij” van de zijde der rechterlijke macht en der Afgevaardigden
niet meer te laten gevallen, maar liever de constitutie omver tewerpen,
opdat de oude absolute monarchie met de heerschappij der ()rde van Jesus
evenals onder Lodewijk XIV weder in 't leven geroepen zou kunnen
worden. De zwakke koning liet zich werkelijk tot zulk een dwazen stap
bewegen. Hij plaatste in 1829 den prins de Polignac, den trouwsten bond
genoot der Jesuiten, aan het hoofd der regeering, en hiermede begon een
tijd van reactie , zoo geweldig en bloeddorstig als men zich maar denken
kan. De zonen van Loyola juichten en meenden reeds gewonnen spel

te hebben. Maar plotseling, den 27Ü11 en 28en Juli 1830, kwam het
volk van Parijs in opstand en de monarchie der Bourbons stortte als een
kaartenhuis ineen. Karel X moest als een misdadi er naar Engeland
vluchten , en van den dag zijner vlucht af aan was het met het gezel
schap van Jesus in Frankrijk gedaan , want de regeering die uit de
zoogenaamde Juli-revolutie te voorschijn kwam , verbande de Jesuiten
voor eeuwig van den franschen bodem.
Langen tijd hoorde men niets meer van de zonen van Loyola in
Frankrijk, en men zou bijna gelooven, dat ze voor altijd het veld geruimd
hadden. Maar neen! zóóver was het nog niet gekomen. Ze stonden als
't ware op de loer vlak op de grenzen van Frankrijk, b. v. te Freiburg
in Zwitserland, om, zoodra de gelegenheid gunstig mocht zijn, dadelijk
weer ter plaatse te zijn en het verloren terrein wederom te bemachtigen.
En ze kwam, die gelegenheid. Ze kwam met den val van Louis
Philippe en met de troonsbeklimming van Napoleon 111. Deze toch had
de priesterpartij noodig , om zijn nieuwbakken of liever opgewarmd kei
zerschap te bevestigen. En met de toenemende macht van de catholieke
priesterschap ging natuurlijk de invloed der zonen van Loyola hand aan
hand. Wel is waar tot een formeele en openlijke terugroeping der
Societeit van Jesus kwam het niet; al wat de Jesuiten verkrijgen konden,

was dat ze geduld werden. Maar ze worden dan ook zoo openlijk en
duidelijk »geduld ,” dat ze het weldra niet eens meer noodig vonden onder
een vreemden naam of anderen dekmantel op te treden , maar onder hun
eigen naam hun collegiën en seminariën weêr openden. Ze verspreidden
zich dus op nieuw over gansch Frankrijk en reeds een tiental jaren na
Napoleon’s troonsbeklimming was er geen departement in Frankrijk meer,
waar ze niet meester waren van het onderwijs of althans hun opvoedings
gestichten hadden.
Ze werden dan ook al dien tijd door niemand aangevallen, zeker wijl
men zulks tegenover den eigenmachtigen wil des keizers niet durfde wa
gen. Doch neen, dat is te veel gezegd! Eenmaal, aan het eind van het
jaar 1856, scheen er toch een beweging tegen hen te zullen ontstaan.
Er werd namelijk bij den senaat een request ingeleverd , dat de onder

teekening droeg van de eerste notabìliteiten des lands en vooral van
professoren der universiteiten, waarin verzocht werd, dat men met betrek
king tot de Jesuiten tot de bepalingen der wet zou terugkee
ren. En waarom verlangden de requestranten zulks? Duidelijk werd

dat door hen uitgesproken:

»De Jesuiten (zoo heette het in het request)

»leggen zich met een succês , dat voor de familiën zeer weinig troostrijk
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»is , toe op de bemachtiging der erfenissen, zoodat we tegenwoordig in
»Frankrijk het schouwspel beleven , dat een genootschap, hetwelk na
»deelig is voor den staat en de burgers , vijandig aan onze maatschap
»pelijke inrichtingen en gevaarlijk tevens door hare leerstellingen, een
»genootschap bovendien , dat door onze wetten veroordeeld is, — dat zulk
»een genootschap bloeit en zich uitbreidt, alles door de oogluiking der
»administratie.”
Maar wat was het resultaat van dat request? De regeering antwoordde beleefd , dat ze de wetten op het belagen der erfenissen zou
weten te handhaven , en daarmede kwam de gansche aangelegenheid in
den doofpot. Met andere woorden , men liet de Jesuiten evengoed het
meest ruime spel, en zoodoende namen hun rijkdom en hun invloed met
elk jaar toe.
Geheel anders gedroeg het hof van Portugal zich tegenover de
bul: »Sollicitudo omnium ecclesiarum.” Het weigerde niet alleen die bul

in Portugal zoowel als in Brasilië te laten afkondigen, maar zond zelfs
bij alle europeesche hoven een formeel protest er tegen in

De koning

Johannes VI verklaarde: »dat men de verordening van den 3en September
»1759 , welke de Jesuiten uit het land ebannen had, zou handhaven ,
»opdat niet weder voor hem en de konin "ke famille, alsmede voor zijne
»landen en onderdanen , dezelfde treuri e dagen mochten aanbreken, die
»het rijk reeds eenmaal aan den ran des verderfs gebracht hadden."
Wel drong de paus er met alle macht bij den koning op aan, om hem
een ander besluit te doen nemen en werd er zelfs een afzonderlijke
nnntius met dat doel naar Lissabon en Rio-Janeiro ezonden. Maar de
invloed van Engeland en vooral van den maarscha k Beresford was te
krachtig, dan dat er iets aan te doen was. Derhalve bleven de zonen
van Loyola gedurende de gansche regeering van Johannes VI, en dus
tot het jaar 1825 , uit het rijk buitengesloten.
Even weini genade vonden ze in de oogen van zijn kleindochter
en opvolgster , î)onna Maria da Gloria, de dochter van den keizer
Don Pedro van Brasilië. Een oogenblik kwam hierin verandering, toen
haar oom, de waanzinnige Don Mi el, er in al
de, den troon te
bemachtigen. Hij herstelde de Societert van Jesus we er bij een decreet
van den 30n Augustus 1832, hoewel altijd zonder eenige aanspraak op

haar vroegere bezittingen en rivilegiën. Maar die herstelling duurde
een elf maanden. In Juli 1 33 werd aan de overweldiging van Don
iguel een einde gemaakt, en aanstonds moesten de Jesuiten Portugal
we er ontruimen, wilden ze niet, evenals weleer onder de Pombal, op
schepen gebracht en naar Italië getransporteerd worden.
Sedert heeft Portugal tot de constitutioneele staten behoord, en zoo
was er nooit weer sprake van het gezelschap van Jesus weder toe te
laten. Het bleef uit dat land verbannen en zal zulks, naar het schijnt,
ook in het vervolg wel blijven. Want de tegenwoordige regeering laat
niet eens toe, dat dezulken zich in het land vestigen , van wie men
met recht vermoeden kan, dat onder hun masker een Jesuiet schuilt.

Geheel het tegenovergestelde als in Portugal was de houding van
het kleine koninkrijk België. Hier toch bloeit het Jesuitisme met volkomen sanctie van de regeering, zoo welig en krachtig als misschien
nergens elders ter wereld, zelfs de Kerkelijke Staat niet uitgezonderd.
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Volgens de belgische constitutie namelijk is het onderwijs van het volk ,
evenals de openbare eeredienst, volkomen vrj. De staat heeft dus van
alle inmenging in godsdienstige en kerkelijke zaken afstand gedaan ,
zoodat alle Orden volkomen vrij spel hebben. En van die onbeperkte
vrijheid hebben de zonen van Loyola zoo ijverig partij getrokken , dat
alle andere Orden te zamen geen vierde doen en bcteekenen van wat de
Jesuiten alleen bereikt hebben. Een bewijs hiervan is bijv., dat ze reeds
den 4911 November 1834 in staat waren, een eigen universiteit in de
stad Mechelen te openen. En men kan begrijpen met welken geest de
academische jeugd van Mechelen bezield moet zijn. Daarbij moet men
vooral niet vergeten, dat uit die academische jeugd voor het grootste
edeelte de mannen te voorschijn komen, die op lateren leeftijd als
lgische staatsdienaren optreden. En juist daaruit verklaart het zich,
dat de Jesuiten zooveel vrienden onder de hoogst geplaatsten in den
lande hebben.
Maar het bleef niet bij de universiteit Mechelen. De Jesuiten
richtten ook collegiën op te Alost , Antwerpen , Brugge , Brussel,
Courtrai, Gent, Luik, Leuven, Bergen, Namen, Doornik, Verviers en
elders. Te Antwerpen stichtten ze bovendien nog een handelsschool ,
om de koopmanszonen insgelijks onder hun invloed te brengen. En
over het algemeen wisten ze het onderwijs bijna geheel in hunne handen
te k1Ëgen
aarentegen konden ze het niet verhinderen , dat de vrienden van
ontwikkeling onder de Catholieken diezelfde politieke en godsdienstige
vrijheid van hun vaderland gebruikten, om in Brussel een vrije univer
siteit op te richten, die bestemd is om een tegenhanger te zijn tegen
die van Mechelen. Dat is ook met de overige inrichtingen van onder
wijs in het land het geval. En zoodoende beleeft men in België het
eigenaardige schouwspel , dat de Orde van Jesus wel aan de eene zijde

van regeeringswege vrije hand heeft om zich uit te breiden; maar dat
juist deze haar machtsontwikkeling de ontwikkelden dwingt, ZlCh met

eigen kracht daartegen te verzetten, en dezen in staat zijn met de zonen
vanhLo ola althans te concurreeren en hen gedeeltelijk binnen de perken

te ou en.

’

Niet minder dan in België deed het Jesuitisme zich in de catholieke
cantons van Zwitserland gelden. Reeds drie jaren na de herstelhng
der Orde, in het begin van het jaar 1818, ontstond er te Freiburg een
Pracht‘ collegie. Doch eigenlijk kan men hier niet eens van herstelhng
der Oiä spreken. Ze hield hier zelfs na de bul van Clemens XIV met
eens op te bestaan , zooals de jesuitische schrijver J. Esseiva zelf zegt.
In zijn geschrift namelijk over de inkomsten van het Jesuiten-colleg1e
St. Michel te Freiburg, lezen we:
»Te dier tijde (1773) bleven de Jesuiten, nadat ze door de opheﬂing
hunner Orde gesaeculariseerd waren en niets dan hun naam verioren
hadden, in het bezit van alle leerstoelen, van het gansche onderwijs en
de gänsche opvoeding. Ze bleven een lichaam van onderwijzers vormen.
ze kozen collega’s, die met hun geest bezield waren. Ze trachtten de
werken en den ijver van het Gezelschap te bewaren en voortteplanten.”
Hetzelfde bericht de ultra-Catholiek Fr. J. Busz, als hij’ schrijft:

»111 Zwitserland legden de Jesuiten den 2911 November 1773 hun orde
kleed af, maar ze bleven zooveel mogelijk volgens hun statuten voort
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leven en gaven het onderwijs in geenen deele op. Toen de oude paters
stierven, kwamen er vurige en be aafde jonge lieden in hun plaats,
en te Sitten (Sion) in Walliserland ric tten ze een collegie op, waar de
regeering ben vrij liet begaan.”
In de cantons Freiburrr en Walliserland werkten de zonen van
Loyola derhalve , ook na de opheﬂing der Orde, vrj en ongehinderd
voort, hoewel trouwens onder een anderen naam , óók onder dien van
»Pères de la Foi" , »vaders van het geloof”. En zoo zal men zich niet
verwonderen , dat pater Joseph Sineo de la Tour , toen hij in het jaar
1814 door den generaal der Jesuiten naar Zwitserland afgezonden werd
om er jesuitische collegiën op te richten, met open armen ontvangen
werd. Wel is waar een der voortreﬁelijkste paedagogen, professor Girard,
een Franciscaner, verzette zich uit alle macht te en de ofïicieele her

stelling der Jesuiten in Freiburg, en een groot eel der burgerij was
op zijne hand. Maar de bisschop , de hooge eestelijkheid en de aan

zienlijken met den stadhouder Müller aan het oofd , waren reeds lang
door de Orde gewonnen en wisten ten slotte hun wil door te drijven.
Kortom, de Jesuiten werden in de lente van 1818 in Freiburg terug

geroepen en openden er reeds den 21‘!11 November van hetzelfde jaar hun
prachtig collegie met 200 kweekelingen.
Thans hadden de zonen van Loyola een vast uitgangspunt in Zwit
serland, en van hier uit overstroomden ze allerwege het omliggende land.
Bijna overal wisten ze zich bij hun geloofsgenooten ingang te verschaf
fen, en het resultaat hiervan was de stichting van meer collegiën , als
in Stä‚ﬂis , Sitten ‚ Brieg , Schwyz en Lucern , alsmede van een aantal
kleinere opvoedingsgestichten op andere plaatsen. Nu hadden de paters
gewonnen spel, te meer daar het hun ook gelukte , den bigotten adel
van het naburige Beieren, en gedeeltelijk ook dien van Frankrijk, over
‘ te halen, hun zonen aan hen , Jesuiten, ter opvoeding toe te vertrou

wen, ten koste natuurlijk van hun vaderlandsch karakter en der in
lansche inrichtingen van onderwijs. Daardoor steeg het aanzien der Lo
yoliten zoo hoo , dat ze in de regeeringen der catholieke cantons, voor
al in Schwyz, reiburg, Walliserland en Lucern, geheel de bovenhand
hadden, zoodat ze alle wetten naar hun zin konden wijzigen en alle amb
ten met hun aanhangers bezetten.
Zoo hielden ze dat verscheiden jaren lang vol en zouden dat zeker
nog langer gedaan hebben , wanneer er niet door hun onbegrensde heersch
zucht en grove overtreding van het recht van andersdenkenden , ten
slotte in gansch Zwitserland een vreeselijke verbittering tegen hen ont
staan ware. De opperste regeering der vereenigde zwitsersche cantons
verlangde met groote meerderheid van stemmen hunne verwijdering (1).
Het antwoord der Jesuiten bestond hierin, dat ze de catholieke cantons,

Uri, Schwyz , Unterwalden. Lucern, Freiburg, Zug en Walliserland ‚
overhaalden om den 11911 December 1845 een afzonderlijken Bond te vor
men. In lijnrechte tegenspraak met den geest van het zwitsersche bond
genootschap en de bonds-acte zelf ‚ besloot deze afzonderlijke bond ‚ zich
tegen alle »onaannemelijke besluiten“ van de Bondsregeering te verzet
ten , des noods met geweld van wapenen.
(1) Reeds in het ‘aar 1845 had het canton Zürich de uitdrijving der Jesuiten ver
lan d: maar eerst in et volgende jaar, den 20en Juli 1846, kreeg dit voorstelde ver
e1sc te meerderheid van stemmen.
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De zonen van Loyola meenden door zulk een stoutmoedig optreden
de bondsregeering, die zich tot nog toe volstrekt niet door groote ener

gie onderscheiden had , vrees aan te jagen. Maar ditmaal verrekenden ze
zich geheel en al. Zoodra namelijk de zeven verbonden cantons op de her
haalde aanmaning om hun afzonderlijk verbond op te heffen en de zonen
van Loyola weg te zenden , niet aanstonds gehoorzaamden en zelfs de
commissie der regeering, die in den aanvang van het jaar 1847 tot hen
gezonden werd, smadelijk beje enden , — besloot de bondsregeering de
weêrbarstigen met geweld te îeteugelen. Ze riep aanstonds een macht
van 100,000 man onder de wapens, die onder bevel van den dapperen
generaal Dufour gesteld werd.
Nu bleef den zeven jesuitisch-gezinden cantons niets anders over, dan
of ootmoedig zich te onderwerpen, of zich mannelijk te verdedigen. Ze
besloten het laatste; doch zóóver kwam het niet. Wel is waar brachten
ze een leger van ‘36,000 man op de been, dat nog door 47,000 man

van den »landstorm" ondersteund kon worden. Maar er was geen geestdrift
in de troepen, en toen Dufour in het canton Freiburg binnenrukte,
vlood alles in doodsangst voor hem uit. Hetzelfde geschiedde , toen het
gros van het leger op Lucern aanrukte, en gedurende den ganschen
oorlog bleven de troepen van den zoogenaamden »Sonderbund” eigenlijk
slechts een enkel maal staan, namelijk den 23911 November 1847 bij Gis
likon , aan de grenzen van Zug naar Lucern. Doch ook hier sloegen ze
na korten tegenstand op de vlucht, en zoo’ liep de veldtocht op een voor
de »Sonderbondgenooten” smadelijke wijze af.
Natuurlijk begrepen de zonen van Loyola aanstonds, dat er nu van
hun blijven niets komen kon, en zoo maakten ze zich hals over kop uit
de voeten naar het naburige Tyrol en Vóór-Oostenrijk. Ze vluchtten zoo
overhaast, dat ze zelfs datgene achterlieten , wat hun toch het naast aan
het hart lag, hun eigendom en vermogen. Want ze vreesden verant
woordelijk gesteld te worden voor al het onheil van den »Sonderbunds
krieg ," zooals deze burgeroorlog heette. En hun leven en hun vrijheid
waren hun toch nog meer lief dan alle andere aardsche goederen.
Trouwens ze waren de eenigen niet, die op de vlucht gingen; weldra
werden ze gevolgd door al diegenen, die zich met hen aan het hoofd der
samenzwering gesteld hadden. En daaronder behoorden ook de jesuitisch
gezinde leeken , benevens de Redemptoristen, de Marianisten, de School
broeders en de Schoolzuste’rs en de »Dames van het Heilige Hart." Zoo
werd de lucht van Zwitserland op eenmaal van de gansche Jesuiten-pest
gezuiverd.

Opdat echter dezelfde tooneelen van godsdienstige dweperij ‚die zelfs
tot den burgeroorlog geleid hadden, zich niet weêr zouden kunnen her
halen , verbande de Bondsregeering het Gezelschap van Jesus met al zijn
aanhangsels voor eeuwig uit gansch Zwitserland , zoowel het catholieke
als het protestantsche En dat besluit werd ook in de nieuwe Bonds
constitutie van 1848 tot wet gemaakt, zoodat het tot op heden nog in
volle kracht is. Doch slechts in volle kracht »als wet.” want in het
catholieke deel van Zwitserland heeft men die wet reeds dikwijls trachten
te ontduiken en is daarin gedeeltelijk ook wel geslaagd, hoewel niet in
zeer belangrijke gevallen.
Ofschoon echter de Jesuiten aan Zwitserland een schoone weide ver
leren , die ze tevergeefs trachtten te herwinnen , zoo wisten ze zich elders

‘2.48

Vll.

De herleving van het Jcsuitisme.

daarvoor schadeloos‘ te stellen. Ze wisten zich zelfs te vestigen in lan
den , waar ze vóór hun opheﬁìng door Clemens XIV volstrekt niet geduld
werden.
De regeering van Groot-Brittannië bijv. kon , nadat het parle
ment eenmaal de emancipatie der Catholieken had doorgedreven, niet
meer verhinderen , dat ook aan het gezelschap van Jesus de toegang tot
het land geopend werd. En de Jesuiten trokken daarvan in zooverre
partij, dat ze te Stonyhurst
Preston in Laneashire, alsmede teSlod
deehouse in de nabijheid van Londen grootsche inrichtingen van onderwijs
stichtten.
Niet minder ijverig behartigde de Orde hare belangen in Ierland. '
Daar ontstonden in den nieuweren tijd een menigte kleinere inrichtingen
van onderwijs, die allen onder het opzicht of de leiding van Loyoliten
stonden. Doch sterk bloeien deden die inrichtingen vooreerst no niet.
Want hoe zouden de arme Ieren aan het geld komen, om de eeren
paters zoo te ondersteunen als ze oopten en verlangden?
Geheel anders stond het met het gezelschap van Jesus in America.
In datzelfde America, waar het bezit van den staat Paraguag hun zoo
heilloos geweest was , schiepen de Jesuiten zich in de eerste elft dezer
eeuw een werkkring, zooals ze niet meer hadden durven droomen. Doch,

merkwaardig! die werkkring ligt niet in het catholieke Zuid-America ,
waar ze in het midden der vorige eeuw zoo machtig geweest waren ,
derhalve niet in Brasilië , Mexico , Peru of Chili, noch in een dier andere

Zuid-Americaansche republieken. Maar hij ligt in Noord-America, of
beter gezegd in de Vereenigde Staten, niettegenstaande die door Puri
teinen waren gesticht en het Puritanisme er nog heden ten dage een
hoofdrol speelt.
De vrije wetgeving namelijk van de Vereenigde Staten vergunt niet
alleen aan elken godsdienst maar ook aan elk godsdienstig genootschap,
zich overal op het gansche gebied der noord-americaansche Unie te
vestigen. En nu lieten de Jesuiten ook niet na , nu ze door den paus
weder gerehabiliteerd waren, ook in deze deelen van de wereld eens rond
te zien, of hier niet het een of ander voor hun Orde te doen viel. En
zie, ze vonden dat hun hier een groot arbeidsveld openstond, als ze zich
maar naar de republikeinsche manieren van Noord-America wisten te
voe en. Pater Roothaan , hun generaal , zond dus in alle stilte eenige
zen elingen naar de Unie, en dezen sloegen voorloopig hun hoofdkwar
tier op in het bijna Uitsluitend catholieke Maryland (1) , waar ze door
eenige rijke planters ten krachtigste ondersteund werden. Weldra was
er een opvoedingsgesticht verrezen, en daar dat zeer sterk bezocht werd
door zo; ‘n van rijke ouders , volgde er spoedig een tweede, derde, vierde
en vijfde dergelijke inrichting op. De middelen hiertoe vloeiden 7den
Jesuiten ruimschoots toe, zoo rijkelijk zelfs, dat de Orde na een jaar of

(1) Al het land aan de Chesapeak-baai tusschen Pennsylvaníë, Delaware en Vir
inië werd in het jaar 1632 door koning Karel I van Engeland aan zijn gunsteling
altimore afgestaan, en deze, een ijverig catholiek, noemde het, ter eere der overleden
koningin Maria, Maryland. Toen Karel l later door de Puriteinen om het leven gebracht
was en alle eatholieken in Engeland to vuur en te zwaard vervolgd werden, was het
een onwaardeerbaar geluk voor hen, dat er aan gene zijde van den Oceaan een Mary_
land was, want dat werd hun aller Wijkplaats en tweede vaderland. Vandaar dat de

bevolking van dezen staat bijna uitsluitend uit Roomschen bestaat.
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tien reeds in staat was , ook in’andere staten, waar de catholieke bevol

king zich maar eenigszins begon te laten gelden, nederzett‘ entestich
ten. Ten slotte waagde ze het zelfs in het midden der Unie, in eorgetown,
de tweede stad van het district Columbia, een collegie te stichten , dat
wat pracht en grootte betreft zeer

oed met alle andere collegiën in de

Vereenigde Staten kon wedijveren. ortom , de zonen van Loyola brach
ten het langzamerhand tot een aanzienlijke macht in Noord-America.
Daar bovendien het aantal Gatholieken, vooral door de sterke immigratie

uit Ierland en de duitsche Rijnstreken, langzamerhand tot meer dan acht
millioen zielen gestegen is, kan men met zekerheid voorspellen, dat hun

invloed aldaar nog steeds meer klimmen zal.
Derhalve overal in de europeesche christenheid , slechts enkele lan
den uitgezonderd , hebben de zonen van Loyola vasten voet weten te
verkrijgen, en zelfs in de nieuwe wereld bloeit hun koren zoo welig ,
dat ze in de toekomst ook daar op een rijken oogst kunnen rekenen.
De opheﬂingsbul van Ganganelli heeft dus hun macht in geenen deele
gebroken , want dan zou die macht niet zoo snel weêr hersteld kunnen

worden, als na 1814 inderdaad geschied is. Aan rijkdom mogen ze iets
verloren hebben,

misschien zelfs zeer veel, daar ze hun groote vaste

bezittingen veelal verloren en van hun handel met Oost- en West-Indië
moesten afzien, die hun jaarlijks zoovele millioenen opbracht. Maar in
het aantal hunner leden schijnen ze eer toe- dan afgenomen te zijn‘,

en in het aantal hunner assistentiën en provinciën zijn ze zeker niet
achteruitgegaan.
Men telt namelijk vier assistentiën: vooree
de assistentie Italië
met de provinciën Rome, Napels , Sicilië , Turijn en Venetië, welke (vol
gens een bekendmaking van den generaal Beckx den 11n Juni 1850)
8350 leden der Orde bevatten. Ten tweede de assistentie Spanje met
drie provinciën , die echter niet genoemd worden , daar de Orde op het
oogenblik in Spanje slechts onder de hand, en in ’t geheim mag bestaan.
Ten derde de assistentie Frankrijk met de provinciën Parijs, Lyon en
Toulouse , te zamen 7420 leden tellende. Ten vierde eindelijk de assisten

tie Duitschland, verreweg de grootste van allen , met de provinciën
Oostenrijk , Duitschland (d. i. Pruisen en de kleinere duitsche Staten),
Gallicië, België, Engeland benevens Ierland en Maryland of America, die
samen een aantal van niet minder dan 22,159 Jesuiten bevatten. Alles
met alles waren er derhalve in 1850 niet minder dan 37,929 Jesuiten ,

en met zulk een leger is zeker nog al wat uit te voeren. Want dat ge
tal drukt op lange na de algeheele sterkte niet uit; het zijn als ’t ware
alleen de oude gedienden , de veteranen, terwijl de recruten, dat is de
novitii , en de legertros, d. i. de leekebroeders, daarbij niet gerekend zijn.
Doch meer zullen wij over de uitbreiding van de Jesuiten-orde niet bij
brengen en thans ons liever met de vraag bezighouden, door welke mid
delen de zonen van Loyola die snelle toeneming van macht bereikt
hebben.
Het antwoord op die vraag is trouwens niet zoo bijzonder moeielijk.
Immers die middelen waren en zijn nog altijd dezelfde als waarvan reeds
de eerste jongeren van Ignatius zich bedienden, namelijk het prediken
van rondtrekkende volksleeraars , dan de biechtstoel , verder de congre
gaties en broederschappen , en eindelijk de inrichtingen van onderwijs

250

VII.

De herleving van het Jesuitisme.

in verband met de openbare meening. Inderdaad, de gansche manier ,
waarop de tegenwoordige Jesuiten optreden, is niets anders dan de re
petitie hunner werkzaamheid reeds onder Ignatius. Het is bijna of hij
zelf met zijn medestanders uit het graf opgestaan is!
Beschouwen we eens het prediken der rondtrekken de p redike rs
bij de tegenwoordige zonen van Loyola. Ieder die maar eens zulk eene
Jesuiten-missie heeft bijgewoond, — en wie in Frankrjk, Duitschland
ja overal elders was daartoe niet wel eens in de gelegenheid? — ieder
die er ooit eene heeft bijgewoond, zal toegeven, dat ze een zoo getrouw
mogelijke navolging zijn van wat reeds Bobadílla , Faber en Canisius de
den. Een stuk of drie, vier, soms een half dozijn paters worden uitge
kozen , om samen als rondtrekkende predikers uitgezonden te worden.
Hiertoe worden slechts de zoodanigen genomen , die bijzonder met de
gave der rede begiftigd zijn, d. w. zeggen, met dat soort van redenaars
talent , dat voor den groven smaak en de harde ooren van het volk ge
schikt is. Zoo veel mogelijk moeten het ook mannen zijn, Wier gaven

nog door lichamelijke voordeelen verhoogd worden , hooge , mannelijke
gestalten, met vurige oogen en bleeke wangen, met gelaatstrekken, waarop de onthouding geteekend staat en wier gansche verschijning, in het
statige zwarte kleed en met het sierlijk gebonden gebedenboek, den »hei
lige op aarde” teekent.‘ Dan kan men altijd zeker zijn, dat hun predi
oaties de vereischte werking niet zullen missen. En hoe kan dat ook andere?
Ze zorgen ook wel, slechts zulke streken te bezoeken , waarvan ze weten
dat althans een deel der inwoners in bigotterie verzonken is , al ware
het andere gedeelte ook door de rampzalige verlichting aangestoken of
zelfs tot ketterij en P testantisme vervallen. Ja, zulke plaatsen kiezen
ze bij voorkeur, want en kan het bigotte gedeelte des te beter opge
hitst worden, om zich rein te bewaren van den omgang met de Belials
kinderen, de ongeloovigen , en bovendien daar is misschien kans , dat

de een of andere verloren zoon of verloren dochter door hun overre
dingskracht in den schoot der allerzaligmakende kerk terugkeert. Gewoon
lijk blijven ze een week of een weinig langer, maar, daar althans een
deel der inwoners reeds bij voorbaat voor de heeren paters ingenomen is
en hun komst maanden lang vooruit met ophef is aangekondigd, kun
nen ze steeds op een grooten toeloop rekenen, en dan valt het hun niet
moeielijk dien toeloop no te verdubbelen of te verdriedubbelen.
En geen wonder!
mmers ze prediken met zooveel vuur en weten
zoo treffend de krachtigste beelden en de boeiendste gelijkenissen in te
vlechten! Ze zijn er zoo uitstekend op afgericht, op de gemoederen der
menschen te werken, en wagen zich zoo wonderlijk driest aan de
lijnste en_ teerste verhoudingen der eslachten! Ze verstaan zoo uitne
mend de kunst om de pracht van de îemelsche gewesten te schetsen en
de zaligheid van hen, die door hun, d. i. der Jesuiten, voorbede en der
Jesuiten invloed die gewesten zullen mogen betreden! En dan bovenal,
het vagevuur en de hel! Waarlijk, als ze daarover beginnen, toonen
ze een gave der schildering te hebben zoo uitstekend, dat de toehoorders
voor hun eigen oogen meenen te zien, hoe de onderaardsche vlammen
zee met de zielen der eeuwig verdoemden op- en neder wiegelt. Ze
weten de phantasie zóó te prikkelen, dat men de jammerkreten en
vloeken der gepijuigden meent te hooren en den rook en stank van den
zwavelpoel meent te ruiken! Welk hart, vooral wanneer het ineen
vrouwenboezem klopt, zou dan niet geroerd, in wien zou dan het bc‘
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rouw niet gewekt, wie zou dan niet met geweld als gedreven worden
om den paters zijn zonden te bekennen en van hen absolutietekoopen?
Voorwaar , zulk een geestelijken volksopruier, die het volk zoo voortref
felijk weet toe te spreken . kan niemand weêrstaan, en het is inderdaad
een geluk ‚ dat men zijn zonden nog zoo gemakkelijk kan afkoopen ,—
ilmrîlieâs slechts door gaven , gebeden , bedevaarten en dergelijke uitwen

ig e en.
_
Het grootste geluk, althans voor de zonen van Loyola, is dit, dat
dergelijke »missies” zelfs in zulke staten gehouden mogen worden, waar

den Jesuiten als zoodanig het verblijf niet vergund is, waar ze »wette
lijk" geen tehuis hebben. Immers, de onschuldige missionarissen denken

er in de verte niet aan , collegiën of seminariën te stichten , of zich
ergens voor goed te vestigen; maar ze treden alleen als »reizenden en
doortrekkenden” op. Ze zijn slechts particuliere personen en gasten van
den bisschop, wier persoonlijke vrijheid men toch niet zoo na komen
ma , dat men hun een toespraak tot hun geloofsgenooten zou mogen
ver ieden!
Trouwens, het zijn niet alleen de predicaties, die zooveel opgang
maken , maar in goedcatholieke streken nog meer de hocus-pocus, als

ik het zoo noemen mag, waarmee de vrome paters hun missies weten
op te luisteren. Hiervan zou ik een menigte voorbeelden kunnen aanhalen. —
Somtijds worden er van de predicaties een soort van tooneelvoorstellingen
gemaakt. Een van de eerwaarde paters bijv. speelt op den kansel de rol van ver
dediger des roomsch-catholieken geloofs en verplettert met de volle kracht
van zijn longen een anderen pater, die als de vleeschelijke duivel ver
kleed, de zaak der ketterij en goddeloosheid voorspreekt.

Maar zulke

zaken zijn overbekend. Wie kent voorts niet de praal gewoonlijk bij
die missies ten toon gespreid , die »Calvariënbergen” , openbare bidston-

den, »lijdêllﬂW en“ en dergelijken? Wie herinnert zich niet de ontel
bare menigten ariabeeldjes , Christusbeeldjes , Godslammetjes, reliquieën
en cruciﬁxen , die aan de geloovigen verkocht worden , nadat ze door
de tooverroede der Jesuiten de kracht hebben ontvangen om wonderen
uit te werken? Ja werkelijk, om wonderen uit te werken , alsmede
heksen en spoken te verdrijven en bovendien nog krankheid , brand en
andere rampen te voorkomen!
Alles toch wat op den bijgeloovigen geest der toehoorders werken
kan , wordt bij de iesuitische missies in toepassing gebracht, en geen
kunstgreep wordt verzuimd , om het gemeen voor »de zaak der religie”
zooals de Jesuiten het durven noemen, in geestdrift te brengen. En
waar ze liever niet openlijk als Jesuiten durven optreden,doen de zooge
naamde Redemptoristen hetzelfde. Maar inderdaad worden daardoor
iuist bij de groote, domme massa alle gezonde godsdienstbegrippen uit
gedreven en het grofste bijgeloof, maar tevens ook de diepste eerbied
voor het Gezelschap van Jesus, daarvoor in de plaats hun ingedrild.
»De wereld wil bedro en worden, ze worde dus bedrogen I” is een oud
spreekwoord. Maar niemand handelt driester overeenkomstig dien regel
dan de Jesuiten op hun missies.
En nog zijn de domme boeren , die zich laten overhalen , om Igna
tius-poeder tegen brandgevaar ‚ Ignatius-water tegen duivel en spoken
en Ignatius-penningen tegen pestilentie en andere aanstekelijke ziekten
te koopen , — nog zijn die er altijd beter aan toe , dan die arme vrou
wen, die zich door de onzinnige schilderingen van de folteringen der
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hel half waanzinnig laten maken en werkelijk dikwijls in het gekkenhuis
terecht komen.
Het tweede beproefde middel, om invloed en macht te verkrjgen ,
is voor de zonen van Loyola van oudsher d e b i echtsto el geweest‘.
En ook thans nog bezigen ze dat middel met het meeste succès. Maar
het is het geweten van den gemeenen man niet , dat hun ter harte
gaat, want de groote massa kan men immers door de »missies” bewer
ken. Maar het is het geweten der grooten, machtigen en invloedrijken,
waarom het hun te doen is, omdat men door hen iets verkrjgen kan.

Men zal derhalve altijd zien , dat in de catholieke landen de biechtvaders
aan het hof Jesuiten zijn, hetzij openbare of verkapte Jesuiten. En
waar zulks het geval nog niet is, daar worden alle raderen in beweging
gezet, om den geestelijke die de raadsman van het vorstelijke geweten
is, ten val te brengen. Dat gaat trouwens in vele gevallen alles behalve
gemakkelijk, want die andere biechtvaders hebben soms ook goede
koppen en haar op de tanden. Maar, als alle andere middelen vruchte
loos zijn, als noch belastering, noch omkooping, noch veinzerij tot het
gewenschte doel leiden, dan grijpen de Jesuiten tot hun laatste middel,
den invloed der vrouw , en dat middel faalt nooit. Wie de moeder
heeft, die heeft ook den zoon, en wie de gemalin heeft, die heeft ook
den gemaal. En wie er in geslaagd is, de geliefde op zijn hand te
krijgen , die heeft alle macht; want waar is de man, die zich door zijn
geliefde niet laat beheerschen? Daarom hebben de zonen van Loyola
zich dan ook van oudsher er op toegelegd , de vrouwen te winnen. Ze
richten in hun seminariën dejongelingen die er geschikt voor zijn, opzettelijk daarop af. En zoo zijn er onder hen altijd enkelen, wier liefe
lijk woord en beminnelijk voorkomen geen vrouwengemoed weêrstand kan

bieden.

Langs dien krommen weg bereiken de vrome paters dan altijd

wat ze bereiken willen , en zoo is het geen wonder dat de biechtstoelen
aan de hoven bijna altijd door de zonen van Ignatius bezet zijn.
En waarom het hun daarmede te doen was, laat zich begrijpen.
Nergens anders om, dan om hun Orde weer aan de macht te helpen ,
die ze vóór hare ophefﬁng bezat. En om dat te bereiken , moet bij de
machtigen der aarde het geloof gewekt of staande gehouden worden, dat
alleen de Jesuiten in het bezit van het ware geloof zijn, dat met hun
werken alleen een eenhoofdige regeering bestaan kan.
’
Bestendig ﬂuisteren ze den vorsten toe: »Met de ophefﬁng van het
gezelschap van Jesus zonk de macht van den Roomschen Stoel al dieper
en dieper, en met dien Stoel zonk ook in dezelfde verhouding de macht
der koningen. Daarop hebben vrijheid van geweten, verlichting en we
tenschap, of hoe men de ongodsdienstigheid verder noemen mag, alle ban
den van gehoorzaamheid tegen de gestelde machten losgemaakt, en de
algemeene geest van vrijheid, die zich tegenwoordig allerwege doet gelden, is niets anders dan het gevolg van de geringschatting van het ware
geloot Dat geloof moet men derhalve in de eerste plaats weder vast
gondvesten, en daartoe zijn de zonen van Loyola alleen in staat.” —
at is de biechtstoel-leer der Jesuiten, en wat zij onder het, »ware ge
loof" verstaan, dat ziet men uit de bovenbeschreven missies met haar ro

zenkransen, haar scapulieren, haar boethemden , haar vasten en haar
gansche poppenkraam des bijgeloofs.
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Een derde middel om macht en rijkdom te verkrijgen, vinden de Je
suiten in hun »Oefeningen” en :Broederschappen” (Congre aties en soda
liteiten) , die ze allerwege in alle catholieke landen opric ten. Ze zijn
nog op dezelfde leest geschoeid als we in het tweede hoofdstuk van het
derde boek uitvoerig besproken hebben. De menschen zijn namelijk al
tijd dezelfden gebleven en op femelaars en dwepers heeft een fanatisee
rende godsdienstoefening altijd een buitengewonen invloed. Daarom stich
ten de Jesuiten nog heden ten dage geestelijke broederschappen, wier
leden bijna alle dagen biechten , communiceren, vasten en zich aan al
lerlei „geestelijke oefeningen" overgeven. ‚Ze stichten ze , omdat al die
oefeningen onder hun leiding plaats hebben, en derhalve de alzoo in die
broederschappen met elkander verbonden broeders niet alleen geheel on
der hun invloed.staan , maar bovendien een niet te versmaden lijfwacht
van de Orde vormen.
Men zou zich overigens zeer bedriegen, als men meende dat deze
»broederschappen” zich alleen bij mannen bepaalden. Integendeel, er
zijn onder de vele van de Orde van Jesus afhankelijke broederschappen
en genootschappen veel meer vrouwelijke dan mannelijke. Vooral is dit
het geval in die landen , waar de Societeit van Jesus niet openlijk mag
optreden. En de slimme paters, die den invloed van_het schoone ge
slacht nooit te laag hebben aangeschreven, weten zeer goed , waarom ze
zoo handelen.
Zoo heeft men dan in alle catholieke landen, en ook in andere, groote
genootschappen van zoogenaamde Soeurs de charité, »barmhartige
zusters.” In schijn kennen ze geen andere levenstaak dan als zieken
verpleegsters de menschheid te dienen, zoodat ze er ook overal naar
streven, de hospitalen en gasthuizen in handen tekrijgen. Vl’anneer men
echter haar doen en drjven wat nauwkeuriger nagaat, vindt men , dat
ze zich meer gelegen laten liggen aan het zoogenaamde ziele-heil en de
bekeering (altijd volgens jesuitische stellingen en instructies) hunner pa
tienten , dan aan e verpleging huns lic aams en de genezing hunner
kwalen. Ja, het is reeds lang door vele van overheidswege in estelde
onderzoekingen bewezen, dat de ziekcnverpleging en haar onsc uldige
naam slechts een dekmantel is, om des te ongestoorder voor haar vrien
den de Jesuiten te kunnen werken.
Verder zijn er »Dames van het Heilige Hart van Maria
en het kind Jesus ,” die vooral zeer veel gevonden worden in de zoo
genaamde romanische , de zuid-europeesche, staten.

Haar doel is geen

ander, dan om voor de vrouwelijke jeugd datgene te zijn, wat de Jesuiten
zelf voor de mannelijke jeugd zijn. M. a. w. ze wijden zich eenig en
alleen aan de opvoeding van jonge meisjes, en hun opvoedingssysteem is
heel op dezelfde leest geschoeid als dat der paters, weshalve men
äîze Dames ook reeds eenvoudig Jesuitessen genoemd heeft.
Eindelijk zijn er nog zeer uitgebreide vereenigingen van »Zusters
van het ware geloof,” in ’t fransch »Mères de la Foi” genoemd.
Dezen zijn niets anders dan werktuigen van het Gezelschap van Jesus ,
om hun den weg te banen en in hun uitbreiding behulpzaam te zijn.
Het blijkt ook reeds uit den naam , die aan helpsters van de boven be
sproken »Pères de la Foi” doet denken.
In ’t kort, de Orde van Jesus richtte overal waar ze weder toegelaten
werd ‚haar streven op de oprichting van congregaties en broederschap
pen, zoowel vrouwelijke als mannelijke. En de paters wisten er wel voor
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te zorgen, dat de menschen bijna storm liepen, om in die »heilige"
vereenigingen opgenomen te worden. Immers daarin vond men zooveel
aantrekkelrjks en opwekkelijks . dat men er door aangetrokken moest
worden! Men denke slechts aan de godsdienstoefeningen der negen zondagen ter eere van den heiligenlgnatius , aan de andere negen ter eere
van den heiligen Xavier, aan de zes zondagen ter eere van den heiligen
Aloysius en aan het verbond ter eere van het heilige hart van Jesus!
Men denke aan de vele bedevaarten en bidstonden , en vooral aan de

geestelijke exercitiën met de in ’t zwart getooide kerken en aan de kit
telende geesels en ciliciën(l). Was het dan wonder, dat, gelijk we zeiden, de
menschen toestroomden, om in die vereenigingen opgenomente worden?
lntusschen oefenen de Jesuiten door die vereenig’iregen een invloed
allerwege uit, dien men niet te gerin moet achten.
ant ze stonden
en staan allen onder het oppertoezic t en opperbestuur van den gene
raal te Rome, die ze door rondtrekkende leden van de Orde laat visi
teeren, en aan wiens wil ze zich onvoorwaardelijk onderwerpen moeten.

Nog veel meer dan door de missies, den biechtstoel en de vereeni
gingen, wisten de zonen van Loyola zich in dezen tijd aanzien en invloed
te verschaffen door hun Opvoedingsgestichten. Ook hierin de
den ze niet anders dan herhalen hetgeen ze reeds bij hun eerste op
treden gedaan hadden, zooals we in het tweede boek zagen. Meestal
begonnen ze zeer nederig en klein. Eenige weinige kweekelingen maak
ten het eerste jaar de geheele school uit. Maar als men twee of drie
jaar verder was, dan zag de zaak er geheel anders uit. In plaats van
eenige arme scholieren, hadden ze er dan honderden, en onder die hon
derden behoorden de meesten tot de voorname standen. Dan was niets
natuurlijker, dan dat er , in plaats van het onaanzienlijke huisje waarin
het onderwijs begon . na weinige jaren een paleis verrees , dat bijna een
universiteits- gebouw geleek.

Die bijzonder snelle wasdom heeft echter niets wonderdadigs; het
ging er zeer natuurlijk hij toe. De zonen van Loyola wisten namelijk
de voornamen des lands, vooral de adellijken, te beduiden, dat de geest
van den nieuwen tijd een zeer verderfelijke geest was; ze zeiden hun ,

dat de jammerlijke verlichting alleen de oorzaak was van de revolutionai
re bewegingen der laatste zeventig of tachtig jaren; ze bewezen hun ,
dat al die politieke veranderingen, waardoor de adel zoozeer gedrukt
werd , onmogelijk plaats gevonden zouden hebben, als het oude geloot
de gemoederen was blijven beheorschen; ze waarschuwden eindelijk voor
het verderfelijke denkbeeld, om de hoogadellijke jeugd samen met de
burgerlijke op dezelfde gymnasiën en universiteiten te laten opvoeden en
hen daardoor aan het gevaar bloot te stellen , insgelijks met het gif der
nieuwerwetsche denkbeelden besmet te worden.
Dergelijke redeneeringen hielden de zonen van Loyola, en ze wisten
dat op zoo overtuigende wijze te doen , dat men aan de ge rondheid er
van niet twijfelde. En, wat zouden de oud-adellijke Vaâers, die de
wereld zoo gaarne in den toestand van vóór de fransche Revolutie weer
teruggebracht zouden zien, — wat zouden ze beter kunnen doen , dan
hun zonen aan de Jesuiten toevertrouwen, opdat ze in het ware geloof
en in de echte wereldbeschouwing opgevoed zouden worden? Wat konden
(1) Pamdelraren boethemden of boetgordels.
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ze beter doen , dan de arme paters van de Orde van Jesus krachtdadig

met geld en goed te ondersteunen, daar men anders genoodzaakt ge
weest zou zijn, zijn zonen in het slechte gezelschap van het plebs te
laten opgroeien , waar ze onvermijdelijk met de troon- en altaar-omver
werpende denkbeelden van de tegenwoordige eeuw bekend zouden worden?
Vandaar dat prachtige en colossale van de nieuwe Jesuitische collegiën;
vandaar dat ze meestal overvuld waren met jongelingen van den adel en
den hoogsten adel.
Daaraan echter dachten de hooggeboren heeren vaders niet, dat de
opvoedings-methode der Jesuiten in hun collegiën nog altijd dezelfde was
als voor honderd en meer jaren, dezelfde, die reeds lang voor de ophef
ﬁng hunner Orde als een totaal verkeerde , gebrekkige en verderfelijke
erkend was. Daaraan dachten de hooggeboren baronnen, graven en
vorsten niet, dat men bij de Jesuiten reeds voor honderd jaar zich niet
toelegde op eene werkelijk wetenschappelijke vorming, maar slechts op
een schijn daarvan, een bloot uitwendig vernis, waar geen degelijke
grond onder zat. Daaraan dachten ze niet, dat al de vorderingen, die
men in onze eeuw in alle wetenschappen, maar vooral de natuurweten
schappen gemaakt heeft, volstrekt niet tot de Jesuitemscholen waren
doorgedrongen , zoodat hare kweekelingen altijd ver zouden moeten
achterstaan bij jongelingen, die naar den eisch van den tegenwoordigen
tijd waren opgevoed.
Duidelijk en krachtig worden de bezwaren tegen de jesuitische opvoe
ding uitgedrukt door een vrjzinnig afgevaardigde in den raad van het
canton Freibur . Toen daar de vraag, of de opvoeding der academische
jeugd aan de isuiten zou worden opgedragen, behandeld werd , moti
veerde hij zijn stem daartegen aldus:
»Aan welke menschen wilt ge het heiligste wat er is, de opvoeding
der jeugd, overlaten? Aan dweepzieke half-monniken, die niet eens de
kennis van gewone praeceptoren hebben en op verre na niet op de
hoogte der tegenwoordige wetenscha staan; — aan een hoop bijeenge
trommelde Italianen’ , Franschen en Duitschers, die vol trots en eigenwaan,

maar zonder werkelijke beschaving , slechts den haat tegen vrijheid en
verlichting voeden; — aan menschen , die de natuurkunde en de ge

schiedenis ‘opzettelijk en totaal verdraaien, omdat ze te zeer met hun
leerin en strijden, en die , zelf geen vaderland bezittende, ook uit het

hart unner kweekelingen de liefde tot het vaderland verdrijven.” —
Zoo sprak de vrije Zwitser, en de ondervinding heeft later in datzelfde
Freiburg geleerd, hoezeer hij gelijk had.
Ten slotte moet ik nog van een vijfde middel spreken, waardoor de zonen
van Loyola hun: aanzien trachtten te herstellen en hun macht te bevestigen.
En dat middel is het bewerken van de publieke opinie.
Ze wisten van oudsher, hoeveel er van die publieke opinie afhangt, en
daarom begroeven ze hun tegenstanders altijd onder een hagelbui van
pamphletten en schotschriiten , gelijk we herhaaldelijk zagen. Maar,
nu in onze dagen de couranten en dagbladen in de plaats der
vroegere schotschriiten en vliegende blaadjes zijn gekomen , hebben de
Loyoliten niet geaarzeld zich ook in dat terrein t'huis te werken. Wel
dra was er geen land , ja bijna geen provincie meer, waar het Gezel
schap van Jesus geen eigen orgaan bezit, m. a. w. een dagblad, dat in
jesuitischen geest wordt geredigeerd en de jesuitische beginselen en be
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langen op alle mogelijke wijzen verdedigt. Het zou een lange lijst
worden, wilden we de namen van al die bladen in de verschillende landen

opnoemen; ieder land kent wel ongeveer zijn eigene , en ook Nederland
weet er van meê te spreken.
Wel is waar, niet altijd worden die bladen op bekwame wijze ge
redigeerd , meestal wemelen ze van leugens en grofheden, en vooral van
leugenachtige en rove aanvallen op andersdenkenden en andere partij
en. Maar dat hin ert niet. De heeren Loyoliten kennen het oude latijn
sche spreekwoord: »semper aliquid haeret”, — »er blijft altijd wat van

hangen", — en werkelijk bereiken ze hun doel. Al weet het publiek ,
zelfs hùn publiek , dat ze lasteren , het acht allicht, dat er toch weliets
waar zal zijn van hun lasterberichten.
Gelijk men ziet, de Jesuiten gedragen zich volgens dezelfde begin
selen , waardoor ze zich in hun vroegere oneenigheden met de overige
orden en geestelijken lieten leiden. Zelfs hun voornaamste orgaan, de
»Civilta Oattolica” maakt zich aan dezelfde onbehoorlijkheden schuldig.
Dat zijn de middelen en wegen , door welke het Gezelschap van Je
sus na zijn herstelling door den paus weder tot de geduchte macht van
weleer trachtte op te klimmen, en , ik herhaal het ‚ in den grond waren
het dezelfde als waarvan Loyola en zijn eerste medestanders zich bedien
den. De Jesuiten zijn derhalve volkomen de ouden gebleven, even
als hun groote beschermers de pausen. En wie er ooit aan twijfelen
mocht, die brenge zich eens op de hoogte, hoe ze hun gelofte der ar
moede en der kuischheid_ plachten te houden, hoe de leer aangaande
het geoorloofde van moord en doodslag ook nu nog door hen in practijk
gebracht werd, en alle twijfel zal ophouden.
Wat de gelofte der armoede betreft, er is onder de denkenden
maar een stem, dat de zonen van Loyola nog nooit met zoo veel succês
hun jacht op erfenissen gedreven hebben, als juist in de tijden na hun
herstelling. Dat blijkt reeds uit het bovengenoemde request van den fran
schen senaat (1). En allerwe e werden door verongelijkte bloedverwan
ten klachten tegen hen bij e overheid ingediend, die toch zeker niet
altijd zonder grond waren.
Ik zal mij echter vergenoegen een enkel geval, dat voor weinige
jaren voorgekomen is, iets meer uitvoerig mede te deelen , daar de lezer
uit dat ééne geval de geheele wijze van handelen der Jesuiten ook nog
in onzen tijd kan opmaken.
Kort na het jaar 1830 vestigde zich te Antwerpen een ongehuwd
heer van eenigen leeftijd , Willem de Boey genaamd, om daar als par
ticulier te leven. Hij was vroeger koopman geweest en had door geluk
kige speculaties een colossaal vermogen van bij de zes millioen francs
bijeengebracht. De renten van dat vermogen had
voor zich zelf niet
noodig , daar hij betrekkelijk zeer eenvoudig leefde. Maar in plaats van
zijn kapitaal maar steeds meer te vergrooten,’besteedde hij jaarlijks groote
sommen aan lieffdadige doeleinden, en nooit werd iemand van zijn deur
teruggezonden, die maar eenigszins ondersteuning waard was. Bovendien
liet hij zich veel gelegen liggen aan zijn arme bloedverwanten , waar
van hij ruim voorzien was. Zoo werd de naam van Willem de Boey in

(1) Zie boven bladz. 243.
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‚ gansch Antwerpen door iedereen hoog geroemd. Ja zelfs de afgunst vond
op den goeden , ouden lieer niets aan te merken, behalve misschien
dat hij tamelijk bekrompen en vrij erg bigot was.
Zoo stonden de zaken verscheiden jaren lang , totdat eenige leden
van de Societeit van Jesus met een aanzoek om hulp voor een behoeftige
bij hem aanklopten en zoo langzamerhand toegang tot zijn huis vonden.
Van dien tijd af aan onderging de wijze waarop Willem de Boey zijn
weldaden uitdeelde , een algeheele verandering. Had hij vroeger het aan
zoek van ieder fatsoenlijk man, leek zoowel als priester, met welwillend
heid aangehoord , thans luisterde hij nog slechts naar den raad der
Jesuiten, en in plaats van alle armen van Antwerpen te bedenken, gaf
hij thans alleen nog maar aan dezulken, die door de zonen van Loyola
werden aanbevolen , en vooral aan de paters zelf. Zoo kocht hij hun een
groot huis in de stad, om het tot een collegie in te richten en schonk
hun bovendien nog aanzienlijke revenuën , om de overige kosten te
bestrijden.

Vooral waren het de paters Boone , Van Halsenoy, Hessels

Lhoix en Franqueville, die dat alles van hein gedaan wisten te krjgen’
Maar de goede paters hadden daar nog niet genoeg aan; ze hadden het.
op het vermogen zelf, op de zes millioen gemunt, en om dat doel te
bereiken , moest de Boey er toe gebracht worden, een testament ten
hunnen voordeele te maken.
Doch dat was niet zoo gemakkelijk, want de oude heer had, gelijk
ik reeds zeide, vele en zeer nabestaande bloedverwanten, en aan sommi-

en van hen was hij zoo gehecht, alsof het zijn eigen kinderen waren.
ooral was dit het geval met Maria de Buck, een van zijn nichten,
en met twee zijner neven, W. Crabeels en Benedictus de Buck. De
laatste woonde zelfs bij hem aan huis en werd door hem opgevoed ,
terwijl de beide anderen dagelijks bij hem over huis waren. Doch de
paters aan wie de generaal de jacht op de erfenis van de Boey had
opgedragen , behoorden tot de slimsten en knapsten der Orde, en zij
wisten er wel raad op. Ze begrepen, dat men den ouden heer van zijn
bloedverwanten vervreemden moest, dat men ze bij hem in verdenking
moest brengen. En zoo brachten ze hem langzamerhand de gedachtein
’t hoofd, dat het zijn neven en nichten met al die bezoeken er slechts
om te doen was, om te zien of het ook spoedig op een erven zou gaan,
m. a. w. of de rijke oom niet weldra zou sterven. Dat middel werkte
en Willem de Boey liet voortaan zijn neven en nichten niet meer bij
zich toe, met uitzondering alleen van de drie bovengenoemden, Maria
de Buck, W. Crabeels en Benedictus de Buck. Lang duurde het echter
niet, of ook Maria de Buck mocht de kamer van haar oom niet meer
betreden, want zijn geestelijke raadslieden slaagden er in hem in den
waan te brengen , dat ze een onzedelijk levensgedrag leidde. Even behendig
manoeuvreerden de paters tegen W. Crabeels. Ze wisten hem eerst te
overreden als novitius in hun Orde te treden en zouden hem toen naar
America, waar hij in een proefhuis der Orde in den staat Missouri letterlijk gevangen gehouden werd.
Zoo bleef alleen de jonge Benedictus de Buck nog maar over. Ook
hij moest uit den weg geruimd worden’en wel hoe eerder hoe liever ,
daar hij in bijzondere gunst bij zijn oom stond en bovendien zulke vroolijke en aardige manieren had, dat er veel kans bestond , dat de toege
negenheid van oom nog met elk jaar zou toenemen. Maar, geen nood! -—
pater Lhoix neemt die zaak op zich, en daar hij een jesuitische capaciteit
11.
17
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van den eersten rang is, valt er aan een goeden aﬂoop niettetwijfelen.
In de eerste plaats legde de pater er zich op toe , het vertrouwen
van zijn biechteling hoe langer hoe vaster in te nemen, en, bij zijn
buitengewone menschenkennis en bijzonderen tact, viel hem dat niet

moeielijk. Daarop bood bij den ouden heer zijn hulp aan in de opvoe
ding van zijn lieveling Benedictus , en hij deed dat zoo hartelijk en
oedmoedig, dat de oude heer dat natuurlijk met alle vreugde aannam.
111 nu den ‚jongenheer (goed bij de studie te houden en hem tevens voor
den schadelijken invloe van de slechte antwerpensche jongens te be
veiligen, werd Benedictus bijna niet meer uit het huis gelaten, zoodat
hij voortaan alle genoegens van den jongensleeftijd totaal missen moest.
Van den anderen kant zorgde de pater er voor , de levendige phantasie
van den jongen zooveel mogelijk te prikkelen. Hij deed dat met het
gewone Jesuitenmiddel: bij de waarschuwing voor de wereldsche en
zinnelijke lusten, schilderde hij die lusten met zulke gloeiende kleuren ,
dat ze juist in hem opgewekt werden.
‚
Het gevolg van dat opvoedings-systeem kon niet anders wezen dan
dit, dat de afzondering waarin men den knaap hield, hem, hoe meer
hij de jongelingsjaren naderde , des te ondragelijker voorkwam. Hij ver
oorloofde zich dus van tijd tot tijd kleine ‚uitspattingen , zooals zijn
leeftijd bijna altijd medebrengt. Maar eigenlijk was het de pater zelf,
die onder de hand die uitspattingen uitlokte. En in plaats
van den jongen nu met zachtheid te waarschuwen, viel hij er hem niet
alleen zoo hard mogelijk over, maar stelde ze bij den oom, die reeds
oudachtig begon te worden , als wezenlijke misdaden voor. Daardoor
ontstond natuurlijk. een verwijdering tusschen oom en neef. In plaats
van den lieven neef, die bij gebrek aan een eigen zoon , den avond zijns
levens verhelderen zou, zag de oom in zijn Benedictus slechts een on
dankbaren deugniet, aan wien zijn weldaden volstrekt niet besteed Waren.
En van zijn kant vermeed de neef het gezelschap van zijn oom als van‘
een ouden knorrepot, die hem geen genoegen gunde.
Zoo stonden de zaken in het huis van de Boey toen Benedictus,
die thans vijftien jaar oud was, op zekeren dag, medegesleept door zijn
verlangen naar de buitenwereld , zijn eenzame kamert'e ontvlood, om
in Gods vrije natuur zijn krank ‚gemoed te verfrissc en. Het toeval
wilde dat hij andere knapen van zijn leeftijd ontmoette , en weldra hadden
ze kennis aangeknoopt. Het vroolijke troepje belandde in een kapel bij
de stad , waar op dat oogenblik geen koster noch iemand anders aanwezig
was. En de knapen konden dus alles, de sacristie , het orgel en het
altaar met de heiligen-beelden, bezien en doorsnuffelen. Onder die hei

ligen-beelden was o. a. ook een Madonna-beeld met een zilveren kroon ,
en dat beeld stak den hengels zoo in de oogen, dat ze het voor goeden
buit verklaarden. Benedictus zelf deed niet mede aan den diefstal; maar
hij durfde zich ook niet tegen zijn nieuwe kennissen te verzetten, en hij
legde, evenals de anderen, de. belofte van het strengste stilzwijgen af.
Natuurlijk werd de zaak spoedig ruchtbaar. Benedictus moest niet
alleen bekennen, dat hij mede van de partij eweest was, maar de
eigenlijk schuldigen beweerden zelfs dat hij de oofdaanlegger geweest
was, daar ze meenden, dat men den erfgenaam van zoo’n rijken oom
wel wat ontzien zou. Misschien zou dat ook wel het geval geweest zijn ,
als pater Lhoix maar niet bestaan had. Maar deze had juist al lang op
zoo iets gehoopt en hij was Jesuiet‘genoeg, om er alle mogelijke partij
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van te trekken. Hij liet vooreerst niet na den ouden de Boey de zaak
zoo zwart mogelijk af te schilderen en hem in ’t hoofd te praten , dat
alleen de strengste bestraﬂìng den jeugdigen dief voor het pad der mis
daad kon behoeden. En ten anderen liet hij zich door de ootmoedigste
smeekingen van den verongelijkten Benedictus niet weêrhouden, te zorgen
dat de zaak bij het gerecht werd aangegeven. Daarna wist men het wel
zoover te brengen ‚ dat de vermeende misdadiger wegens »deelneming aan
kerkroof” tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld werd. Dat had Iaats
in het eind van 1834 , en de eerste schrede om den jongen Benedlctus
tot een wezenlijken boef te vormen, was derhalve goed gelukt.
De jongeling werd nu in de gevangenis te St. Bernhard gebracht,
en wat men in zoo’n gevangenis leert, weet iedereen. Toen hij zijn
straftijd voleindigd had , liet zijn oom hem, op raad van pater Lhoix, in
het krankzinnigen-gesticht te Froidmont opsluiten, ten einde hem zoo
’t heette weder op het pad der deugd terug te brengen. Hij beriep zich
daarbij op een oude wet, volgens welke de betrekkingen het recht hebben,
onverbeterlijke leden der familie in zulk een inrichting te plaatsen. Maar

Froidmont was zoo’n vreemd soort van verbeteríngs esticht, dat de jonge
Benedictus weldra zoo goed als krankzinnig wen? en in een van zijn
aanvallen ontvluchtte. Hij werd te Antwerpen wedergevonden met een
degenstok en een afgevuurde pistool in de hand, terwijl hij onder wild
geschreeuw en waggelend als een beschonkene voortliep. Aanstonds werd
ij opgepakt, en op de verklaring van een arts, dat hij niet wel bij
het hoofd was, weder naar Froidmont teruggebracht. Pater Lhoix ech
ter maakte van dit voorval later gebruik , om den oom in ’t hoofd te
praten, dat Benedictus van plan geweest was, hem ter dood te bren
gen. Hoe ’t zij, hij werd in Augustus 1836 opge akt en moest weder
om een jaar in Froidmont doorbrengen. Waarsc ijnlijk ware hij voor
zijn leven in dat gesticht gebleven , als hij niet andermaal had weten te
ontvluchten. Nu ging.hij echter dadelijk naar zijn oom en smeekte hem

zoo innig, hem toch niet weder naar het krankzinnigengesticht te zen
den, dat deze eindelijk toegaf.
Doch wat zou men nu met den jongen aanvangen? Men beproefde
het met een handelshuis in Havanna; maar dat huis ging bankroet, en
zoo was de jongen weêr zonder onderkomen. Nu raadde pater Lhoix, hem
in Braine-le-Comte bij den schrjnwerker Lhoix , zijn broeder, het vak
van meubelmaker te laten leeren, en de oom luisterde naar den raad van

den_ pater, die indien tusschentijd van biechtvader en zielzorger bij den
ouden de Boey tot zijn boekhouder en rentmeester opgeklommen was.
Benedictus moest dus , op zijn twintigste jaar, schrijnWerkers-leer
ling worden. Maar toevallig kreeg hij spoe ig smaak in het handwerk en
legde er zich met zoo veel ijver op toe, dat hij het tot een aardige hoogte
er in bracht. Misschien bracht hier ook veel toe bij, dat hij teBraine-le
Comte een meisje , Catherine Mùndfroid , leerde kennen, voor wie hij
liefde opvatte , die ook beantwoord werd, zoodat het paar besloot in het
huwelijksbootje te treden. Benedictus verzocht zijn oom om diens
toestemming, en daar hij intusschen een oppassend man geworden was,
twijfelde hij aan die toestemming zoo weinig, dat hij de meubels voor
zijn huishouden al vast maakte.
Maar hij had buiten den waard gerekend. De Jesuiten toch moesten
dat huwelijk, dat allicht een verzoenin tusschen oom en neef ten
gevolge gehad zou hebben, natuurlijk trac ten te verhinderen. Want dan
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zou hij weêr de goede neef en de lieveling van oom geworden zijn , en
de kans op de zes millioen ware voor de paters verkeken geweest. Der
halve werd de schrijnwerker Lhoix overgehaald , om zulk een laaterlijk
etuigenis aangaande de arme Catherine naar Antwerpen op te zenden ,

dat de oude de Boey over dat nieuwe schandaal van zijn neef wanhopig
werd en pater Lhoix machtigâe , hoe eer hoe liever een eind aan de
liefdesbetrekking te maken.
aarop reisde de pater naar Braine-le
Comte, verklaarde Benedictus , dat zijn oom hem onterven zou, als hij
niet onmiddellijk van Catherine afzag, en bracht hem ten slotte naar
Doornik, bij een geheimen agent van de Societeit van Jesus, Philippart
genaamd. Hier stond Benedictus onder het strengste toezicht, of liever
hij werd bijna als een gevangene behandeld en vooral werd er gezorgd,
dat hij nooit een duit op zak had. Maar hoe strenger men hem behan
delde, des te grooter werd zijn verlangen naar zijn geliefde, en zoo
maakte hij eenmaal gebruik van de gelegenheid om zijn cipier Philip
part een kleine som afhandig te maken , waarmede hij naar Braine-le
Comte terugreisde. Philippart kreeg die som oogenblikkelijk van pater
Lhoix terug , maar hem werd opgedragen Benedictus bij het gerecht
aan te klagen , en ten gevolge daarvan werd de arme jongeling ten
tweedenmale tot correctioneele gevangenisstraf te St. Bernhard veroor
deeld , en ditmaal voor drie jaren.
Dat was de tweede stap om een galeiboef van hem te maken, en
de derde zou nu niet lang meer uitblijven. Nadat Benedictus namelijk
zijn straf doorgestaan had , werd hij door pater Lhoix van St. Bernhard

afgehaald en naar Arlon, weder bij een schríjnwerker gebracht, daar
zijn oom nog steeds’ te vertoornd ‘op hem was om hem te ontvangen.
Benedictus werkte dus te Arlon in zijn oude ambacht, en men was

daar vrij wel over hem tevreden. Na een paar maanden echter bekroop
hem weêr de lust de wereld te zien, en hij besloot als reizend handwerks
ezel den wandelstaf op te nemen. Op zijn reizen kwam hij eerst in
Ëruissen later in Wurtemberg terecht, waar

een geruimen tijd bleef

werken. In het eind van 1842 ging hij naar Frankrijk, om ook dat
land te leeren kennen; maar toen hij daar geen werk vond, en dus
gebrek aan geld had, wilde hij zich in het begin van Januari 1843 te
Grenoble, onder den naam van Van Dael, in franschen krijgsdienst
begeven en dienst nemen voor Algiers. Hij gaf hiervan bericht aan
pater Lhoix, wien hij nog altijd dwaas genoeg was, voor zijn besten
vriend te houden. Doch tot den franschen krijgsdienst kwam hij niet,
maar wel tot de lang hem toegedachte galei-straf, of beter gezegd dwang
arbeid in den bagno, te Toulon.
maakte namelijk den 30n Januari 1843 kennis met twee zeer
slechte ujetten, en daar alle drie zonder een duit geld waren, besloten
ze , zich wat geld te verschalïen. Reeds den volgenden nacht troffen ze
een voerman aan, dien ze aanhielden en van zijn geld beroofden. De
geheele buit bestond trouwens maar uit zeven francs , maar het bleef
er niet minder een roof om , en toen de roovers dus spoedig daarop ge
vat ‘werden , stonden ze ook als zoodanig te recht. Benedictus werd den
5n Mei 1843 door het hof van assises van het departement du Bar tot
een bagno-straf van zes jaren veroordeeld en aanstonds, altijd nog onder
den aangenomen naam Van Dael , naar Toulon getransporteerd. Daar
mede was zijn lot beslist; maar zijn oom kwam er niets van te weten.
Pater Lhoix bracht hem in den waan , dat hij met het vreemdelingen
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legioen naar Algiers gegaan was. Ja, hij geloofde bovendien, dat Bene
dictus kort daarna in Africa den dood gevonden had. Wel wist pater
Lhoix, gelijk we straks zien zullen, wel beter, maar hij liet den ouden
de Boey in dat geloof, en wel om goede redenen.
Terwijl dat alles met Benedictus de Buck plaats vond, werkten de
paters Lhoix, Boone en Hessels zich hoe langer hoe dieper in de gunst
van den ouden de Boey in. Weldra hadden ze het zoo ver gebracht, dat
zij alleen er overhuis waren en geen enkele van al de nabestaanden er
meer toegelaten werd. De dienstboden hadden bevel ieder hunner belet
te geven; maar de Jesuiten zorgden wel, dat er altijd een hunner pre
sent was , en ze dreven hun trouwe zorg zelfs zoo ver, dat ze den ou
den heer zelfs bij nacht niet alleen lieten. Immers zijn zieleheil lag hun
zoo bijzonder na aan ’t hart, en daarom ﬂuisterden ze hem steeds in
het oor, »dat zijn nabestaanden met hun bekend karakter slechts kwaad
zouden doen met zijn geld , en dat hij daardoor zijn ziel zou bezwaren.”
Met dat al schijnt de oude heer toch nog zoo bijzonder vlug niet
geweest te zijn met het maken van een testament ten gunste der Jesui
ten. Om dus een laatste krachtige poging te wagen, haalden ze hem
over tot een reis naar Rome, om daar algeheelen aﬂaat te gaan halen.
Ofschoon al tamelijk gebrekkig, besloot de oude de Boey tot die reis, en
onder begeleiding van twee der genoemde paters, bracht hij een bezoek
van vijftien maanden aan de hoofdstad der Christenheid. Nadat hij hier
met bidden en processies zijn tijd had doorgebracht en meer dan 200,000
francs aan geschenken voor den paus en de heiligen besteed had,kwam
hij hier toch eindelijk tot de overtuiging , dat het heil zijner ziel in ge
vaar zou komen, wanneer hij de Societeit van Jesus niet boven zijn na
bestaanden begunstigde. En zoo werd eindelijk het groote doel bereikt,
waarvoor de zonen van Loyola zich zoo eindeloos veel moeite getroost
hadden.
Kort na zijn terugkeer van die tamelijk bezwaarlijke reis naar Rome,
den 25n Februari 1850 , stierf Willem de Boey, en werkelijk, — im

mers de paters Hessels en Boone waren in de laatste dagen niet van zijn
zijde geweken! — werkelijk was er ook een testament voorhanden. Vol

gens dat testament ontvin en de gezamenlijke nabestaanden, achttienin
getal , — behalve alleen Iîenedictus de Buck, wien de Boey voor dood

hield, — legaten ten gezamenlijken bedragp van ongeveer 35,000 francs,
benevens lijfrenten tot een gelijk bedrag.
aar het gansche overi
e vermogen was in naam toegewezen aan den advocaat
ë’alentijns, een geaffilieerde van de Societeit van Jesus,
die het aanstonds weer aan de genoemdeSocieteitovergaﬁ
Die Valentijns, een man dien de Boey vroeger nooit gekend had
en die drie dagen voor zijn dood diens huis voor het eerst betreden
had, was slechts een gef in geerde erfgenaam, om de drukkende

bepalingen te ontgaan , waaraan een r e c h t s t r e e k s c h e erﬂating
ten gunste der Jesuiten volgens de wet onderhevig was.

De zonen van

Loyola maakten er ook geen geheim van, dat zij de erfenis ontvangen
hadden. Integendeel , ze bouwden er aanstonds hun prachtige collegie
te Antwerpen van , dat ze nog bezitten. Slechts waren ze zoo bescheiden, dat ze, wanneer men hun vroeg, hoe groot de erfenis wel geweest
was, op zachten, lieven toon antwoordden , dat die som niet zoo groot
was, als het gerucht haar maakte.
‘
De Jesuiten hadden derhalve. hun doel bereikt en de nabestaanden

262

VII.

De herleving van het Jesuitisme.

van den rijken ouden man waren van hun wettig erfdeel beroofd. Het
bedrog was echter zoo duidelijk , dat ansch Antwerpen verontwaardigd
was. Van vele zijden moedigde men e beroofde betrekkingen aan, om
erechtelijk tegen het blijkbaar afgeperste testament in verzet te komen.

Ae deden zulks echter niet, en wel hierom , omdat het testament nog
de zeer slimme clausule inhield, dat de nabestaanden, bij de minste

poging om tegen het testament op te komen, nog de genoemde legaten
ook verbeuren zouden.

Zeer uitvoerig en zeer uitdrukkelijk was dat

geval in het testament voorzien en beschreven, en zoodoende durfde

geen enkele der neven en nichten die met een le aat bedacht waren ,
meteen aanklacht tegen de Jesuiten op te treden.
aarlijk! de slimme
paters hadden hun roof op alle mogelijke wijzen weten te beveiligen.
Maar zie, daar kwam toch een incident, dat de paters wel ietwat in
verlegenheid bracht. Er leefde nog altijd een der nabestaanden van den
overleden rijken man, die geen legaat gekregen had , en die dus niet
door de genoemde clausule verhinderd werd, tegen het testament op te
komen. Die nabestaande was niemand anders, dan Benedictus de Buck,
die indertijd zoozeer in de gunst van Willem de Boey gestaan had.
Pater Lhoix had zeer goed geweten, dat hij nog leefde. Immers Bene
dictus had, zoodra hij in den bagno opgesloten was , zich dadelijk tot
dien pater gewend en hem niet alleen alles nauwkeurig medegedeeld,
maar hem nog om zijn voorspraak bij oom de Boey verzocht. Wel is
waar behoefde de Societeit van Jesus voor dien Benedictus geen vrees
te koesteren, daar hij een anderen naam had aangenomen en o. a. zijn
straftijd nog van zes op negen jaar verlengd had door een pogin tot

ontvluchting. Maar men had toch zoo voorzichtig mogelijk willen

n

delen en hem daarom geen oogenblik uit het oog verloren. Ten dien
einde was pater Lhoix met hem in briefwisseling getreden en had hem
door kleine ondersteuningen die hij hem toezond , in de meening laten
blijven, dat hij, pater Lhoix, nog altijd zijn eenige en beste vriend was.
Benedictus was dan ook steeds in dat geloof gebleven ‚ en toen derhalve, in
den herfst van 1849, de pater een uitvoerige , vrijwillige en hartelijke
belijdenis van al zijn begane vergrijpen en zonden verlangd had, onder
voorwendsel daarmede en vertoornden oom te willen verzoenen, had
Benedictus aanstonds gehoorzaamd.
Reeds in November ontving de pater de gevraagde schriftelijke
biecht, — en nu dacht hij Benedictus in zijn macht te hebben. »Pro
beer het nu maar eens,” — zoo redeneerde de goede pater, — »probeer
het nu maar eens , vriend Benedictus! ons aan te klagen! Zoodra ge
maar de minste miene daartoe maakt, lever ik de bekentenis van uw mis
daden zonder schroom bij de justitie in en vernietig u onder het wicht
uwer schande!”
.

lntusschen had Lhoix, naar het schijnt, niet de minste vrees gekoes
terd , dat het ooit tot dat uiterste komen zou. Hij had altijd gehoopt,
dat Benedictus, die niet van de sterksten was, wel in den bagno aan zijn
eind zou komen. Daarom had hij hem niet eens met den dood zijns
ooms bekend gemaakt. Integendeel, hij had hem ook nog na dien tijd
geld gezonden alsof het nog van de Boey zelf kwam. Eindelijk echter,
toen het oogenblik van de invrijheidstellin van Benedictus al meer en
meer naderde, had de pater de noodzakelijkîeid in ezien, den gevangene
met‘diens dood bekend te maken. Tevens echter %rad hij den groot-ka
pelaan van den bagno opgedragen, aan Benedictus namens de Societeit
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van Jesus een lijfrente van 1200 francs aan te bieden, op voorwaarde
dat hij dan van alle verdere aanspraak zou afzien.
Dat aanbod echter had een geheel tegenovergestelde uitwerking ge
had. \‘Vant nu gingen toch ten langen leste Benedictus de Buck de
oogen open en hij zag nu in, wat voor soort van vriend pater Lhoix
altijd voor hem ‘geweest was. Een vreeselijke woede maakte zich van
hem meester; het aanbod van 1200 francs werd niet alleen met verach

ting door hem verworpen, maar hij zwoer bij hoog en bij laag, dat hij
ater Lhoix en zijn mede-Jesuiten hun bedrog betaald zou zetten.

Dat

alles had de kapelaan van den bagno, de Hammée genaamd, aan pater
Lhoix geschreven, en deze was dus op alles voorbereid.
Eindelijk , in den herfst van 1852, werd Benedictus de Buck , na
aﬂoop van zijn negen-jaren straftijd, uit den bagno ontslagen. Oogenblik
kelijk keerde hij naar België terug, om pater Lhoix op te zoeken. Hij
trof hem den 20911 Oct. 1852 te Mons en eischte aanstonds op gebieden

den toon de ‘uitbetaling van zijn aandeel in de nalatenschap van zijn
oom. Doch die hoogp toon maakte den pater volstrekt niet vervaaml ,
maar hij tastte verac telijk naar zijn beurs en. bood den ander, als een
bedelaar, een banknoot van honderd francs aan. »Dat was alles wat hij
voor hem doen kon” — voegde hij er schouderophalend bij, — »mocht
de Buck echter in 't hoofd krijgen meer te eischen, dan kon hij er op re
kenen met eeuwige schande ‘overladen en zedelijk vernietigd te zullen
worden.”
'
Zulk een behandeling bracht natuurlijk
den jammerlijk bedrogene
buiten zich zelven van woede. Hij eindigde met een pistool voor den
dag te halen, die hij zich echter door den pater en eenige ter hulp toe
gesnelde mannen , zonder veel moeite liet afnemen en stelde zich ook
niet te weer toen men hem , op bevel van pater Lhoix, in handen van
de politie overleverde.
Nu diende de pater een aanklacht tegen hem in wegens poging tot
moord en ‘bracht tevens de uitvoerige schriftelijke bekentenis van de
Buck te berde, om de -- reeds jesuitisch-gezinde -‘ rechters nog meer
tegen den aangeklaagde in te nemen. Daar men bovendien bij de Buck
nog een aantal gereedschappen vond, die men als dieven-gereedschappen
kon beschouwen, ofschoon het slechts schrijnwerkers-gereedschap was, als
b. v. een zaag, een vijl, een engelsche hoor, een soort van dolkmes enz. —
veroordeelde het hof van Brussel, den 16en April 1853, Benedictus de
Buck wegens landlooperij en het voeren van verboden wapenen tot tien

jaren tuchthuisstraf en daarna nog tien ‘aren politie-toezicht. — Toen
zijn slachtoffer naar Vilvoorde in het tuc thuis gebracht werd, meende
pater Lhoix het gewonnen te hebben, want hij geloofde dat de gevangene

die nieuwe straf onmogelijk zou kunnen doorstaan.
Maar hij stond haar toch door en zelfs nog zes maanden opslag boven
dien, die hij zich door een poging tot ontvluchting op den hals haalde.

Hij hield die tien ‘en een half jaar uit en was zelfs‘ nog zoo weinig ge
knakt, dat hij, zoodra hij, op den 13811‘ October 1863, vrijgelaten werd,
het lang vooruit beraamde proces tegen de roovers van hem en‘ zijn na.
bestaanden aanving. Doch zie, plotseling wordt hij wederom in hechtenis
genomen, en wel ten gevolge van een aanklacht der Antwerpsche Jesui
ten ‚ dat hij hen schriftelijk met den dood bedreigd had. De provinci
aal van de Jesuiten voor België, Frederik Bossaert, had namelijk een brief

ingeleverd ‚ reeds laatstleden September uit de gevangenis van Vilvoorde
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gedateerd, door Benedictus de Buck onderteekend.; waarin behalve de
grofste smaadredenen , deze o. a. zeide: »ik zal hen (de schuldigen aan
mijn berooving) altijd wel weten te vinden, want ik heb niets meer te
verliezen. Ze zijn gewaarschuwd!" Op grond daarvan had Bossaert ver
langd, dat men maatregelen zou nemen, om de Buck in zijn moordplan
te verhinderen. De zaak werd voor de rechtbank der gezworenen van
Brabant gebracht. Men liet den brief door deskundigen veriﬁeeren, en
die verklaarden dat hij werkelijk door de Buck geschreven was, waarop
natuurlijk de beschuldigde gevangengenomen en in staat van beschul
diging gesteld was.
Doch de Buck protesteerde dadelijk tegen de beschuldiging en 1o0
chende ten sterkste den brief geschreven te hebben. Met vaste stem
verklaarde hij: »die brief is een fabricaat der Jesuiten, die min hand
kunstig hebben nagemaakt, om mij weder, en misschien voor mijn leven,
in de gevangenis te brengen en alzoo voor altijd van mij bevrijdte wor
den,” -- Wie had nu gelijk, hij of de zonen van Loyola?
Den 13911 Mei nam het proces voor het brabantsche hof van gezwo
renen een aanvang, en geducht was de toeloop om de zittingen bij te
wonen. Sedert jaren had geen proces zoozeer de belangstelling gaande
gemaakt. Het betrof hier dan ook niet enkel den persoon van de Buck,
maar de vraag, of het in België, tegenwoordig een der eerste bolwerken
van het Jesuitisme, mogelijk zou zijn tegen de Societeit van Jesus opte
komen.
Niettegenstaande de ofﬁcier van justitie met alle kracht op een
»schuldig” aandrong; niettegenstaande er negen getuigen à charge en
slechts twee à décharge voorhanden waren, terwijl de aangeklaagde,
die sedert zijn zestiende jaar bijna voortdurend gevangen gezeten had,
zeer weinig vertrouwen inboezemde; niettegenstaande de president van
de jury, de heer de Marbaix, zeker niet ten onrechte, beschuldigd werd.
een ijverig partijgenoot van de Jesuiten te zijn, was de aﬂoop toch ge
heel in het nadeel van de Jesuiten. Maar daarvoor hadden dan ook
twee jeugdige en allerbekwaamste en ijverige advocaten de verdediging
van de Buck op zich genomen. En zij wisten den sluier des geheims ,
waarin deze schandelijke zaak gehuld was, zoo moedig en volledig op
te lichten, dat de zonen van Loyola en vooral pater Lhoix in hun volle
ellendige naaktheid kwamen te staan. Ten slotte kon geen enkele toe
schouwer en geen enkele der gezworenen er meer aan twijfelen, dat de
Buck systematisch door pater Lhoix tot een dief en een misdadiger op
geleid was, om het schelmstuk van een colossalen erfenis-roof te kunnen
volvoeren. Toen derhalve na een zitting van vier dagen aan de jury
de vraag voorgelegd werd, of de Buck schuldig was aan het vergrijp van
Bossaert en de zijnen met moord bedreigd te hebben, of niet, — toen
klonk het antwoord eenstemmig »niet schuldig.”
Derhalve deze aanklacht van de zonen van Loyola viel totaal in het
water en Benedictus de Buck werd aanstonds weder in vrijheid gesteld.

Ja nog meer, iedereen had medelijden met dit slachtoffer van de laagheid
en gemeenheid der Jesuiten, terwijl de ellendige paters zelf gebrandmerkt
stonden als huichelaars en erfenis-jagers, wie geen schurkenstreek temin

was, als er maar behoorlijk wat hij te winnen viel.
Maar de colossale erfenis zelf bleef in de handen der Jesuiten, want
het testament zelf van Willem de Boey kon niet nietig verklaard worden.
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Ik heb dit proces iets uitvoeriger verhaald , omdat het ons een
duidelijk inzicht geeft in de denkwijze en handelwijze der te genwoo r
dige Jesuiten. Men ziet er uit, dat de paters van onze eeuw in hun
jacht op het geld nog precies dezelfde zijn als in de 16e en 17e eeuw.
Evenzeer zijn ze zulks wat de onzedelijkheid betreft. Uit de vele
die ik zou kunnen bijbrengen, bepaal ik mij tot het volgende voorbeeld.
Te Turijn hadden de zonen van Loyola een colossaal instituut ge

sticht, niet onder hun eigen naam , maar onder dien van »Ignorantelli.”
Daar namelijk de Orde , gelijk we boven zagen, in het koninkrijk Sar
dinië geen toegang had , werden haar leden onder een anderen naam
ingesmokkeld. Dat instituut stond in zoo hoogen roep, dat over de drie
honderd jongelieden , die allen tot de hoöge standen behoorden, er hun
opleiding ontvingen. Vooral roemde men de vroomheid, beminnelijkheid
en bescheidenheid van den rector Theoger, en
gold alshet toonbeeld
van een voortreffelijk paedagoog. Die goede roep bleef ook bestaan, na
de groote verandering van zaken , die in 1859 in Italië plaats vond. De
voorname wereld ging voort, hare zonen aan de Jesuiten toe te ver
trouwen, zonder dat iemand ergens vermoeden van had.
Nu gebeurde het, dat een generaal van het nieuwe italiaansche leger
geruimen tijd in Beneden-Italië bezig gehouden Werd om aldaar de
bourbonsche rooverbenden te bestrijden. Daar hij een zoon op het ge
noemde instituut der Jesuiten had , droeg hij aan een vriend te Turijn
op ‚ van tijd tot tijd eens naar dien zoon te gaan zien. De vriend nam
dat op zich en bezocht den jongeling voor het eerst in Mei 1863. Maar
hoe verwonderd stond hij, toen hij gewaar werd , hoe het in dat instituut
toeging! Hij bespeurde namelijk , dat de bestuurders en professoren
rechtstreeks tegen het streven der regeering voor de italiaansche zaak in
werkten. Toen hij met den bedoelden zoon van zijn vriend aan het
spreken kwam, zei de jongeling hem zonder omwegen in het aangezicht:
)de eigenlijke roovers zijn de soldaten des konings, en mijn vader is dus
niets anders dan een roover-generaal, evenals Victor Emanuel van Pie

mont, die Italië niet volgens recht, maar door diefstal verkregen heeft !"
Ook de andere kweekelingen van het instituut uitten zich in denzelfden

geest, en het was dus duidelijk, dat hun leeraars hen opzettelijk tot
samenzweerders tegen het vaderland opleidden.
’
Zoo iets mocht de Turijnsche vriend niet voor zich houden en hij
gat den minister van justitie kennis van zijn bevinden. Deze stelde
onverwijld een commissie van onderzoek aan en beval haar het instituut
onverwacht te visiteeren. Dat geschiedde; maar wat er nu aan ’t licht
kwam was nog erger! Niet alleen werd in dat instituut een‘ leerwijze
gevolgd, die alle gezonde ontwikkeling des geestes als. iets verderfelijks
en kettersch tegenging, maar bovendien zulk een grenzenlooze ze
delijke verdorvenheid, dat den leden der commissie de‚haren te

berge rozen.
Natuurlijk werd het instituut dadelijk gesloten en een proces tegen

de leeraars en opzichters ingesteld. Doch de hoofdschuldige , pater Theoger,
wachtte dat proces niet af. Hij wist, helaas! door de vlucht naar
Frankrijk te ‘ontkomen. Desgelijks verdwenen eenige anderen der leeraars
alsmede enkele kweekelingen , zonder dat men ze weder machtig kon
worden. Ze vreesden voor deästraf, die hun te wachten stond. En er
was zeker grond voor die vrees! Want zulke afgrijselijkheden als hier
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in den loop van het proces voor den dag kwamen , had men volstrekt
niet voor mogelijk kunnen houden. Schending van de eerbaarheid, —
kortom paederastie — was hier dagelijksch werk , en de onnatuurlijkste
z’onden werden niet alleen openlijk bedreven maar nog geleerd en als iets
heilzaams aanbevolen.

Doch — de lezer verwachte van mij niet, dat

ik hierover in nadere bijzonderheden zal treden. Ik voeg hier slechts bij,
dat het instituut niet alleen voor altijd gesloten en opgeheven werd,
maar dat ook , — behalve de twee hoofdschuldigen , die zich door de

vlucht gered hadden — de schuldigen hun gerechte straf niet ontgingen.
Bovendien haastte men ‘ zich, ook de andere jesuitische instituten wat
nauwkeuriger na te gaan , en het gevolg was , dat er verscheidene ,
zooals die te Spoleto , Foligno _en Assisi, voor goed gesloten werden.
Derhalve ook op dit punt, op het punt der zedelijkheid , geleken
de Jesuiten van de negentiende eeuw precies op die der vorige eeuwen.
En in de leer van moord en doodslag, althans in de gewetenloosheid , waarmede ze menschenlevens voor hun doeleinden opofferen , des
8elijks.
J Immers de lezer weet dat reeds uit de geschiedenis van den »Son

derbund—oorlo ,” die ik bij de mededeeling van de uitbreiding der Societeit
in Zwitserland , verhaald heb. Even duidelijk blijkt dat uit den opstand
van België in het jaar 1830 , die de scheiding van België en Nederland ten
gevolge had ‚ en die volgens de onwederle bare getuigenissen der ge
schiedenis althans meere'ndeels een werk der esuiten en van hun vrienden
was. Het blijkt ook uit den opstand van Polen, daar de Jesuiten aldaar
zoo lang in het verborgen en onder allerlei vermommingen stookten ,
totdat het bloed in stroomen vloeide.
Al die zaken zijn den lezer zeker meer of minder bekend en we be
hoeven ze hier dus slechts even te noemen. Dat alles was het werk der
Jesuiten. Overal waar hun belang het medebracht, predikten ze, evenals
voorheen, moord en doodslag, revolutie en rebellie. Maarhunre
bellie en de door hen aangestookte revoluties noemden ze een werk der
gerechtigheid en der reli ie, terwijl ze de democratische opstanden als
het resultaat van de god eloosheid en ongodsdienstigheid in het diepste
der hel verdoemden.
Het spreekt echter van zelf, dat ze, vooral in den tegenwoordigen
tijd, niet overal zoo spoedig tot het laatste middel, tot openbare re
bellie en burgerkrijg, hun toevlucht namen. Maar burgertwist kweeken
en burgerhaat zaaien , — dat doet niemand zoo voortdurend, zoohardnek
kig als zij! Waar het noodig was begonnen ze behoedzaam en slopen
met kattensluwheid voort. Maar als ze het eenmaal zoo ver gebracht
hadden, dat ze vast genoeg stonden, dan kwelden en prikkelden ze hun

biechtelingen, zoodat ze niet tot rust konden komen. Oorlog, oorlog, oorlog !
was dan hun leus; wel is waar geen oorlog altijd met het zwaard, maar
een oorlog met de tongen en in de harten, een eeuwige veete en een
wige strijd met diegenen die den Jesuiten steeds vooral een doorn in ‘t
oog waren, de ketters. Doch daarover zullen we in het volgende hoofd
stuk uitvoeriger spreken, en daarom vergenoeg ik mij hier met deze en
kele aanduidingen.

VIERDE HOOFDSTUK.

Het Catholicisme opgegaan in het Jesuitísme‘of de jesuitiscli-pau
selijke onfeilbaarheìd.

1. na UITBREIDING van HET NIEUWE msumsna 1u rmr JAAR. 1848.

In het vorige hoofdstuk hebben we gesproken over de buitengemeene
uitbreiding van de Orde van Jesus in de eerste helft van de 19e eeuw.
Evenzeer over de wijze ‚ waarop ze die herw’onneh macht gebruikten, zoo
dat het weldra bij alle nâdenkenden vaststond: »De Jesuiten zijn dezelffden
gebleven!”
Maar de paters waren met dat alles nog niet tevreden, maar hun
doelwas: de meest volkomen heerschappij over staat en kerk.
In de kerk moest het zóóver komen , dat de jesuitische richting de eenige en heerschappij voerende werd; dat slechts hij een Catholiek genoemd

zou worden, die dacht, geloofde en handelde gelijk de Jesuiten , — dat
Jesuitisme en Catholicisme, jesuitisch en catholiek, geheel enal
hetzelfde beteekenen zouden. En wat den staat betreft, uit den
staat moest alles verdwijnen, wat tegen de jesuitische beginselen , de je
suitische leer- en zienswijze streed, of m. a. w. de staat, en dus alle koninkrijken en vorstendommen der catholieke christenheid, moesten eenig
en alleen aan de jesuitische beginselen van zedekunde en godsdienst, al
leen aan de jesuitische voorschriften aangaande den echt en de opvoe
ding , alleen aan de jesuitische decreten tegen andersdenkenden onderda
niglijk uitvoering geven.
_
Maar natuurlijk begrepen de heeren paters zeer goed, dat het vrij
wat strjd kosten zou, om zulk een machtteverwerven , en ze wildender
halve dien strjd niet onvoorbereid aanvangen. Neen! eerst dan zou hij
beginnen, als zij behoorlijk toegerust waren; eerst dan, als zij er zeker
van konden zijn, machtig genoeg te wezen om de overwinning te be
halen. Daarom lag het in den aard der zaak, dat hun eenig streven was
zich voor alles van die macht te verzekeren.
Daartoe waren de eerste jaren van de tw ee de b elft de 1‘ 196

e e u w hun bij uitstek gunstig.
De lezer herinnert zich zonder twijfel het jaar 1848 wel. Ik zal
dus wel niet noodig hebben uitvoerig te spreken over de geweldige
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revolutie , die in Februari in Frankrjk begon en zich spoedig uitbreidde
over Duitschland en Italië, Oostenrjk en Hongarje. Ik wijs er dus
slechts op , dat de vrijheid , die toen zoo driest haar vleugelen uitsloeg,
voor de— Orde van Jesus hoogst verderfelijk was. In Frankrijk zoowel
als in Duitschland , te Turjn en te Genua, te Napels en op Sicilië, in
Stiermarken en in Tyrol , in het aartshertogdom Oostenrijk en in Beie

ren, ja zelfs in den Kerkelijken Staat, allerwege werden de Jesuiten
verdreven en hun collegiën opgeheven. Ja hier en daar vernielde men
zelfs hun huizen , en hun generaal kon op ’t laatst nergens anders dan
in het protestantsche Engeland een wijkplaats vinden.
Het scheen dus, dat andermaal voor de Jesuiten,het laatste uur

geslagen had. Doch wat hun grootste ongeluk scheen, werd hun grootste
geluk. De groote revolutie namelijk van welke men gehoopt had , dat
ze den volkeren voor eeuwig de geestelijke zoowel als de stofîelijke vrij
heid bren en zou, werd in den loop van de jaren 1851 en 1852 door
de verschi lende regeeringen met geweld onderdrukt. En nu begon
allerwege een systeem van reactie, zoo krachtig als de Jesuiten het maar
durfden wenschen. Ja, ze beleefden van nu af aan een jaar of tien
lang gulden tijden. Want nu geloofden alle regeerin en in ernst, dat
zij alleen in staat waren, het vreeselijke spook van et liberalisme te
bannen.
En niet alleen de regeeringen stonden op hun zijde, maar ook de
adel, die de moderne denkbeelden, door welke hij van zijn vroegere
voorrechten beroofd was , haatte nog erger dan de pest. Daarbij kwam
nog de gansche hooge geestelijkheid , voor wie de gansche nationale be
weging van 1848 en 1849 niets anders was dan een soort van joodsche
Messias-moord. Kortom de reactie, d. i. het streven tot terugkeer naar
reeds lang begraven middeleeuwsche toestanden, deed zich overal in
Europa met kracht gelden. En het schuim, dat bij dat opwarmen en
opkoken

bovendreef,

— dat

waren ,

gelijk men denken kan, de

Jesuiten.
Beschouwen we in de eerste plaats Oostenrijk. Hier werd de
constitutie van 1849 op den 31911 December 1851 weder opgeheven.
‘Toen kwam aldaar, door de bemoeiingen der Jesuiten, dat veel bespro
ken Concordaat met Rome tot stand, waaronder het land zoo
lang gebukt is ge aan. Het werd den 18911 Augustus 1855 onderteekend,
den 25911 Septem er‘ eratiﬁceerd en den 5911 November bij k'eizerlijk
patent afgekondigd.
aarin werden alle vroeger verkregen vrjheden ,
ook de zoogenaamde Josephinische, d. i. die nog door keizer Joseph
waren ingevoerd , geheel en al opgeheven en een krachti bolwerk op
geworpen om voortaan alle liberalisme, ja alle moderne %egrippen der
beschaving , voor goed uit het land te houden.
Herinneren we ons slechts enkele van de voornaamste artikelen van
dat beruchte concordaat. Artikel 1 bepaalde, dat de roomsch-catholieke
godsdienst weder met alle voorrechten en privilegiën begiîtigd zou wor
den, die hij voorheen bezeten had. --Art. 4gaf den bisschoppen volledige
vrijheid al datgene te doen wat voor het bestuur hunner diocese vereischt werd, als hun raadslieden , plaatsvervangers en medehelpers naar
goedvinden te kiezen en aan te stellen , de priesterwijding te verleenen
aan ieder wien ze wilden, nieuwe praebenden op te richten, gemeenten
te stichten, openbare gebeden. processies en bedevaarten uitteschrjven,
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alsmede provinciale synodes te houden en hare besluiten als verbindend
af te kondi en. — Door Art. 5 werd het gansche onderwijs in de han
den der cat olieke geestelijkheid gelegd , en Art. 7 gebood, dat aan alle
nasiën en inrichtingen van middelbaar onderwijs eenig en alleen
catholieke professoren en leeraren aangesteld mochten worden. — Art.9
kende aan de bisschoppen en priesters het recht toe, om al zulke boe
ken die hun schadelijk voorkwamen , te verbieden, terwijl de regeering
de verplichting op zich nam , zoodanig verbod te handhaven.— Art. 10
verwees alle rec tszaken waarbij het geloof , de sacramenten en alle
geestelijke handelingen betrokken waren, naar de kerkelijke rechtbank ‚
zoodat die alleen over alle quaesties betrekkelijk het huwelijk te beslissen
had. — Art. 11 gaf aan de bisschoppen de macht alle catholieken te
straffen , zoodra ze de voorschriften der kerk overtraden of slechts ver
dacht werden ze te overtreden. — Eindelijk droegen de artt. 28 en 30
aan de bisschoppen niet alleen het beheer op van alle kerkegoederen ,
eestelijke stichtingen enz., maar ook de bevoegdheid om elke geestelijke
de in te voeren die ze voegzaam achten in te voeren.
Als men aan dat alles denkt moet men erkennen , dat door dat
concordaat aan de catholieke kerk of liever de catholieke priesterschap

bijna nog1 grooter voordeelen verleend werden, dan ze ooit inde Middel
eeuwen

adden.

Aan haar rechtspraak waren voortaan onderworpen

alle quaesties aangaande geoorloofdheid of ongeoorloofdheid van huwe
lijksverbintenissen en aangaande gemengde huwelijken; voorts de begra’
fenis-aangelegenheden en kerkelijke bestraﬂingen , ja de gansche burger
lijke wetgeving , voor zoover ze met het canonieke recht en de kerkleer
samenviel.

Bovendien

stond het gansche onderwijs en

schoolwezen

onder de geestelijke macht.
Geen wonder dus , dat de Jesuiten een heerlijken tijd beleefden ,
daar ze nu eindelijk geheel vrij werden toegelaten! Geen wonder, dat ze
van noord tot zuid door den ganschen oostenrijksehen staat zich meester

maakten van de gvmnasi'e'n en hoogere burgerscholen, vooral daar ze
volgens een bisschoppelijke vergunning volstrekt geen examen behoefden
af te leggen, om als onderwijzers te mogen optreden. Geen wonder ,
dat ze in steden, waar het terrein bijzonder gunstig was, zooals b. v. te

Feldkirch, te Ragusa, en elders nog nieuwe colossale collegiën opricht
t;en , waarbij ze, op aanbeveling der hooge geestelijkheid, met hooge
subsidiën van staatswege ondersteund werden.

’

Een niet minder vruchtbaar veld vonden de zonen van Loyola in
Pruissen , hoewel dat voor het grootste gedeelte uit Evangelischen
bestaat en zich beroemen kan , eenmaal het bolwerk van het Protestan

tisme geweest te zijn.

Koning Friedrich Wilhelm III (koning van

1797—1840) had nog strenge bepalingen uitgevaardigd tegen de »ge
vaarlijke Societeit van Jesus.” Niet alleen werd‘onder zijne regeering
aan alle pruissische onderdanen ten strengste verboden, het Collegium
Germanicum te Rome of eenig ander jesuitisch instituut te bezoeken ,

maar een cabinets-order verbood op zware straffen het houden van de
boven beschreven jesuitische missies of dergelijke jesuitische bekeerings
kunsten. Maar dat werd geheel anders onder de regeering van Friedrich Wilhelm IV. Onder hem, die met den zoogenaamden »Christelijken
staat” dweepte , heerschte weldra een zekere piëtistische richting, die
voor de vrije ontwikkeling des geestes in Pruissen allerverderfelijkst was.
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En na de onderdrukking der revolutie van 1848 kwamen er volslagen
reactionaire ministers aan het roer; we behoeven slechts aan de namen
van Radowitz , Manteufel , Raumer, Westphalen, Bethman-Hollweg,
Mühler enz. te herinneren. Toen was het met den geest van vooruit

gang ten eenenmale gedaan, en’ tegelijk met het ultra-Lutheranisme
kreeg ook het ultra-Catholicisme in de catholieke en gemen de provin

ciën vrij spel. De beroemde Alexander von Humboldt noem e dien tijd
een »verworrene unheilvolle Wirthschaft”, en de eerlijke Bucher klaagde,
dat »van Hengstenberg's studeerkamer uit door Gerlach’s tusschenkomst
alles op »verduistering en verdomming” aangelegd werd , dat er slechts
huichelarij en ongeloof geplant werd, en dat men eenmaal dezen treur‘ en
tijd nog veel erger bejammeren en veroordeelen zou, dan den zoogenaam en
Wöllner’schen tijd, onzaliger gedachtenis."
In dien tijd werd aan de catholieke kerkvorsten van Pruissen toege
staan: in Jan. 1850 het onbelemmerde en vrije verkeer met Rome;
voorts geheel zelfstandig kerkelijk beheer en afstand der vroeger door de
regeering uitgeoefende rechten aan den aartsbisschop; verder het recht

van benoeming tot alle kerkelijke ambten en het recht van afkondiging
aller kerkelijke ordonnantiën; eindelijk de toelating der religieuse Orden
en genootschappen, die op geenerlei wijze in hun betrekkingen met hun
buitenlandsche oversten en generalen ehinderd mochten worden. Of de
zonen van Loyola nu ook ubeldenl
u behoefden ze in Pruissen niet

meer onder valsche namen innen te sluipen , maar hadden volle vrjheid
overal rond te loopen waar het jachtveld hun toelachte.
En inderdaad, het is verbazend , hoe snel ze zich nu ook uitbreid-.
den! Te Keulen hadden ze reeds na weinige jaren vijf collegiën; te
Breslau twee en evenveel te Trier en Munster, en in Paderborn en Grnesen

één.

Evenzoo bezaten ze te Munster, Bonn en Gorheim novitiaten, en

de seminariën die onder hun beheer stonden , waren voluit honderd in

getal. Daarbij kwamen nu nog hun missies, hun broederschappen, hun

exercitiën, hun werkzaamheden in den biechtstoel en vooral hun gees
telijke vereenigingen.

Het aantal dier vereenigingen door hen gesticht

was bijzonder groot; het zal echter genoeg zijn er slechts enkelen van

te noemen , zooals de Plus-vereeniging, de Vincentius-vereenigin , de
Bonifacius-, de Boromaeus-, de Stephanus- , de Severinus-, de uber
tus-vereeniging enz., de vereeniging der kindschheid van Jesus en‘de

jongelingsvereenigin‘g niet te vergeten.

Wat echter de zaak niet beter

maakte , behalve de Societeit van Jesus , nestelden zich thans nog een
menigte andere Orden in Pruissen, die allen meer of minder van de

Jesuiten afhingen. Onder dezen zijn vooral de »Schoolbroedets" en de
»Schoolzusters” niet te vergeten, die overal het onderwijs der lagere klassen

in handen trachtten te krijgen en daarbij de Jesuiten machinaal gehoor
zaamden.

Kortom , het resultaat was, dat na een tiental jaren de

pruissische staat niet minder dan 700 kloosters, met minstens 6000
kloosterlingen telde, terwijl er vóór 1848 slechte enkele Benedictijner-,
Carmeliten- en Franciscaner-kloosters waren.

Iets minder welwillend toonde zich het overige Duitschland jegens
de Jesuiten, zelfs Beieren niet uitgezonderd.

Want als »Orde” moch

ten ze daar niet optreden, wijl de wetten het verboden.

Doch als pri

vaatpersonen hadden ze overal »toegang", in Beieren‘zoowel als in Sak

se u, Wurtemberg en Hannover. Bovendien vergunden de bisschop
pen hun behalve het gewone prediken nog het houden van hunne mis
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sies, zonder dat de regeeringen dier landen goedvonden, zulks te verhin
deren.
Bovendien slaagden ze er in door eheel Duitschland enkele zeer
voorname proselieten te maken, die tot et Roomsch-catholieke geloof
overgingen. Zoo in Pruissen de graaf Friedrich Leopold von Stolberg
en anderen; voorts de hertog Friedrich Ferdinand van Anhalt-Köthen,
de hertog Friedrich van Gotha, de prins Löwenstein-Wertheim-Freuden
berg, de erfprins van Ysenburg-Birstein, de beiersche minister Eduard
von Schenk, de schrijver Friedrich Schlegel, de kroonprinses van Saksen,
geboren prinses Wasa, de gravin von Quadt, geboren gravin Schönburg
en de beruchte gravin Hahn-Hahn, om van de vele anderen te zwijgen.
Geheel hetzelfde dat ik zoo even van de kleinere duitsche staten
zeide, geldt ook van Zwitserland. Volgens de wet mochten ze ook
hier niet toegelaten worden. Wanneer ze hier en daar toch weder in
slopen, zooals b. v. inSchwyz (1856—57), dan was dat met ontduiking

van de wet. Daarentegen verkregen ze in Genève door de langdurige
dictatuur van den beruchten Fazy vrij wat macht. En evenzeer ge
lukte het hun, menig invloedrijk Zwitser tot den overgan tot het ca
tholicisme over te halen, zooals b. v. den stadhouder von

ohr, in Chur,

den raadsheer von Haller in Bern en den bekenden Hurter te Schafï
hausen.
Daarentegen werden hun in Frankrijk door het despotisme van
Napoleon III de deuren wijd opengezet. Napoleon toch had hen noodig,
om zijn ‘nieuwen van bloed rookenden troon te bevestigen, en daaroni
werden hun ter wille niet alleen de beperkende besluiten van 1828 volledig opgeheven, maar werd reeds in Maart 1850 aan alle godsdienstige ge
nootschappen, en in ’t bijzonder aan de Jesuiten, de meest mogelijke vrij
heid bij de oprichting en het beheer van scholen toegestaan.
Nog beter werd het voor hen sedert het huwelijk van Napoleon III ,
met de Spaansche
‘avin Eugénie de Montijo. Nu vormde zich aan
het hof een Spaansäie partij, die dweepte met al wat aan Ignatius de
Loyola herinnerde. Die partij was vast overtuigd, dat de dynastie van
Napoleon onomstootelijk vast zou staan, als ze de Societeit van Jesus maar
op hare zijde had.’ En nu kan men begrijpen, hoezeer onder het eigen
machtige bestuur van Napoleon 111 het Jesuitisme in Frankrijk begun
stigd werd. En dat er van de talrijke scholen en instituten zeer
veel gebruik gemaakt werd, blijkt bijv. reeds uit de omstandigheid, dat
in het jaar 1868 op de militaire school van St. Cyr niet minder dan 52
en op de polytechnische school 27 der studenten jesuitische kweekelin
gen waren.
’
Evenzoo ging het in Italië, welks vele rijken en staten na de on
derdrukking der revolutie van 1848 natuurlijk weder geheel voor de Je
suiten open esteld werden. Ze stichtten in de daarop volgende jaren col
legiën te

odena , Massaducale , Malta en (ofschoon onder een anderen

naam) zelfs te Turijn.
Vooral echter keerden ze in grooten getale in den Kerkelij ken
Staat terug, gelijk mede in het Koninkrijk der Beide Siciliën.
In dit laatste rijk wisten ze het onderwijs geheel uitsluitend in handen
te krjgen. Vooral aan de gymnasiën en lycea of hoo ere burgerscholen waren de leeraren zonder uitzondering Jesuiten, en nu collegiën te
Palermo, Napels en Reggio waren met keizerlijke pracht ingericht. Ja,
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ze richtten zelfs een soort van ridder-academie op, om den ganschen

jongen adel te krijgen, en de toeloop op die inrichting vermeerderde
met elk ‘aar.
Ein elijk spreek ik nog met een enkel woord over den derden groo
ten romanischen staat, Spanje. Het zij enoe in het algemeen te
vermelden, dat de Jesuiten ook hier heerlijkedagen eleefden, nadat de re
actie aan het hof van de weelderige koningin Isabella geheel den bo
ventoon gekregen had. Als bewijs hiervoor kunnen de collegiën gelden,
die ze stichtten te Loyola, Madrid , Aspeytia en andere plaatsen , als
mede de seminariën en novitiaten te Huesca, Burgos , Avila en Al
bacete.
Doch niet alleen tot Oostenrijk, Duitschland en de zoogenaamde

romanische staten was de werkzaamheid der Jesuiten beperkt, ze dron
gen ook in andere rijken door, waar ze tot nog toe in het geheel niet
of bijna niet toegelaten waren. Als zoodanig moeten we noemen de Ne
derlanden, Engeland en Noord-America. Daar ik echter over de beide
laatste landen reeds in het vorige hoofdstuk gesproken heb, kan ikdaar
over tamelijk kort zijn.

Wat dan Noord-America betreft, — ik bedoel de Vereenigde
Staten, — de macht der Jesuiten aldaar nam in dezelfde verhoudingtoe
als het Catholicisme er zich uitbreidde. En men heeft in Europa kwa

lijk begrip van dat toenemen van het Catholicisme in N. America. Voor
20 jaren bijv. telde de diocese Buffalo 20,000 Catholieken met 16 kerken;
na de volkstelling van het jaar 1866 waren er 200,000 met 140 kerken
en 18 kloosters. Nog reusachtiger was de aanwas in de diocese Cincinnati , meest door duitsche landverhuizers uit de Palts. Daar waren in
het jaar 1866 over de 400,000 Catholieken met 400 kerken en 50 gods

dienstige Orden. Het best kan men de toeneming van het Catholicisme
in de noord-americaansche Unie hieruit opmaken, dat voor 60 jaren een
enkele catholieke bisschop voor de behoeften voldoende was , maar in

het jaar 1866 hadden de Roomschen er een aartsbisschop of metropoli
taan , 54 bisschoppen , 20,173 priesters , 1109 seminaristen (bijna allen
onder opleiding der Jesuiten), 2948 kerken, 2576 provisioneele kapellen
(die in de eerstvolgende jaren kerken moesten worden), 93 monniken
kloosters, 265 nonnenkloosters en 12 catholieke academies, waar natuurlijk de Jesuiten den toon aangaven. Duidelijker bewijs hebben we niet
noodi .
I%i gelijke mate nam het catholicisme ook in En geland toe. Nadat
de regeering eenmaal met medewerking van het parlement de veelbespro
ken »Emancipatie der Catholieken” gedecreteerd had , kon ze niet anders
dan den aanhangers van den paus nog meer concessies doen. Daaronder
reken ik vooral de, nog onlangs weer veelbesproken, dotatie aan het je
suitisch-catholieke seminarie van Maynooth , alsmede de concessie aan de
Roomsche Curie , dat aan alle engelsche inrichtingen van onderwijs de
catholieke studenten en kweekelingen van roomsche priesters het gods
dienstonderwijs zouden ontvangen. Van nog wijder strekking was een
derde concessie, ofschoon ze slechts stilzwijgend was, deze namelijk ,
dat aan de zonen van Loyola vergund werd , buiten hun collegiën te
Stonyhurst en Hoddeehouse ook ncg elders dergelijke inrichtingen te
stichten. Want van die concessie of toelating maakten de Jesuiten het
ruimst mogelijke gebruik.
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Het belangrjkste voordeel echter dat de leden van de Societeit van
Jesus behaalden, bestond hierin , dat ze er in slaagden een menigte

voorname Engelschen, en juist vooral professoren en predikanten, van het
anglicaansche Protestantisme , of van de zoogenaamde »high-church,"
gie engelsche kerk) (1) , weêr tot de Roomsche kerk terug te brengen.
e lieten zich daarop dan ook zooveel voorstaan, dat ze in hun over
moed al profeteerden , dat het met den »Engelschen afval” —zoo noem- .
den ze den overgang der Engelschen tot het Protestantisme onder Hen
drik VIII, — na eenige tientallen van jaren wel geheel gedaan zou
wezen. De aanleiding tot dat »overloopen” gaven de professoren aan
de universiteit te Oxford, Pusey , Newman, Palmer, Keble en Hook,
door hun coquetteeren met het Catholicisme. Men noemde deze al te
verzoenende richting later, naar den eerstgenoemde, het »Puseyisme.”
Zelf liepen ze echter niet geheel en al tot de lioomsche kerk over,
behalve de vice-kanselier Newman; doch het gevolg van een en ander
was dat niet minder dan 867 zeer aanzienlijke mannen, waaronder

verscheiden zeer rjke pairs (de markies van Bute e. a.) en 243 gewezen
protestantsche geestelijken, Roomsch werden.
Geen wonder dus, dat de paus te Rome, — het was toen reeds Pius
IX , — de schoonste verwachtingen van Engeland koesterde en het zelfs
waagde bij een afzonderlijke bul (Sept. 1850) de pauselijke hiërarchie in
Engeland te doen herstellen (2). Hij richtte er twaalf bisdommen op,
onder één aartsbisschop, waartoe eerst de kardinaal Wiseman gekozen
werd en na hem de nog erger papistische Manning. En ook dit liet de
enggelsche regeering zich welgevallen, zonder er iets van belang tegen
te oen.
Nu heb ik ten slotte nog over de macht der Jesuiten in de Ne
derlanden te spreken. In dit meest protestantsche land waren ze
sedert den grooten vrijheidsoorlog uit esloten, en de Catholieken zelf be
klaagden zich daar geenszins over.
ocl1 in het jaar 1848 werd bij de
grondwetsherziening het beginsel van volstrekte vrijheid des gewetens
voor allen gelijkelijk tot wet verheven. En nu konden de zonen van
Loyola ook hier aan ’t werk gaan. Eerst brachten ze den paus zoo ver,

dat hij ‚ evenals in Engeland, ook in de Nederlanden de Catholieke
hiërarchie herstelde en vier bisdommen met een aartsbisschopszetel op
richtte (Apr. 1853. Vervolgens deden ze alle mogelijke moeite het on
derwijs in alle cat olieke deelen van het land in handen te krijgen , en
in de meeste steden gelukte hun dat ook. En toen hun collegiën, vooral
dat van Amsterdam, begonnen te bloeien, streefden ze er vooral naar, ook
protestantsche kweekelingen te lokken , natuurlijk met geen ander doel,
dan om ze te bekeeren. Ook hierin slaagden ze hier en daar.
Maar de tegenstand dien ze in de‘ Nederlanden vonden, was grooter
dan ergens anders, en die tegenstand nam toe, hoe meer ze terrein
wonnen. Ja, ze hadden hier met’ twee vijanden te doen, die zich beiden
met alle macht tegen hen verzetten , namelijk vooreerst de Protestanten,
(1) Gelijk men weet heeft die engelsche kerk in de kerk ebruiken en inrichtingen
nog veel van het Roomsche behouden. Het gewone begrip , at ze tot het Protestan‘
tisme behoort, is dan ook eigenlijk maar ten halve juist.
(2) Hiërarchie is letterlijk priesterheerschap ij; ’t
rdt echter vooral gebezigd
van het kerkbestuur der Roomsche kerk. ;Dat, oo den ederlanders bekende, »her
stellen of invoeren der pauseli'ke hiërarchie" is niet veel andere dan het kerkelijk
bestuur des lands organiseeron a sof’ er geen Protestanten en anderen bestonden‘
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het grootste gedeelte der bewoners, en ten anderen met de oud-Catho
lieken of Jansenisten, die nog in tamelijk grooten getale te Utrecht,
Haarlem, Deventer en Amersfoort bestonden.

Dat was zeker een zeer

zware strijd; maar de Jesuiten stonden hun man en in de beide voor
naamste door hen opgerichte dagbladen »De Catholiek” en »De Tijd,”
weerden ze zich met kracht en roote scherpzinnigheid.
Doch onder dien strijd had nu uitbreiding in de Nederlanden toch
zwaar te lijden. Want niet alleen de Protestanten maar ook de Catho
lieken zelf werden daardoor aangaande het ware wezen van het jesui
tisme ingelicht en lieten zich dus door hun kunstgrepen niet zoo om
den tuin leiden.

In het voorafgaande sprak ik van de toenemende macht der Jesuiten

in de tweede helft onzer negentiende eeuw. Doch het zou kunnen
schijnen , dat ik niet genoeg onderscheid maak tusschen Jesuiten en
Catholieken. Veel toch wat ik hier aan de Jesuiten toeschreef, wordt
gewoonlijk slechts als een regelmatige en rechtmatige aanwinst der Ca
tholieken beschouwd.
Men is gewoon elkander ter geruststelling telkens toe te roepen: »ja
maar de Jesuiten zijn niet hetzelfde als de Catholieken!” En die zoo
spreken meenen al zeer goed op de hoogte te zijn en beroepen zich
hiertoe op de geschiedenis. Maar het is van het hoogste belan er op
te wijzen ‚ dat dezulken niet, of niet meer, op de hoogte zijn.
roeger
ja, toen kon dat gezegd worden; toen stonden de Jesuiten vijandig
tegenover al de andere Orden en genootschappen, zelfs tegenover de
wereldlijke geestelijkheid , en ze trachtten slechts van de hooge geeste
lijkheid datgene gedaan te krijgen , wat in hun belang noodig was.
Maar sedert hun herstel in het begin dezer eeuw , is de tactiek der
Jesuiten in deze inderdaad een andere geworden. Door de opleiding
ook der toekomstige geestelijken in handen te nemen, zijn ze
er langzamerhand in geslaagd , de gansche geestelijkheid met den eest
van het Jesuitisme te vervullen , zoodat de hooge en lage geestelijk eid
voor verreweg het Ì‘ootste gedeelte of rechtstreeks tot de Orde behooren,
of althans Jesuitisc gezind zijn. Daarom spreken we van een opgaan
van het Catholicisme in het Jesuitisme.
Werkelijk kan men zeggen, dat in dezen tijd bijna alle regeerende
bisschoppen en kerkvorsten door den Jesuitischen bril zien; En geen
wonder, als ze van hun jeugd af aan in de scholen der zonen van Loyola
onderwijs ontvangen hebben. Want gelijk we zeiden, sedert hun her
stelling hebben de paters-Jesuiten het als een hunner eerste en voor
naamste plichten beschouwd, niet alleen in hun eigen collegiën, maar
op alle seminariën en lands-universiteiten, bij de opvoeding der toekom
stige geestelijken hun invloed te doen gelden tot zoo lang dat de gansche
klasse van Roomsch-Catholieke theologen, waaruit gewoonlijk de bisschoppen gekozen worden, met hun geest doortrokken was.
En op dit punt zijn de resultaten van hun streven zoo allergewich

_ tigst geweest, dat de verhouding van het Jesuitisme tot de overige
geestelijkheid eene geheel andere geworden is dan voorheen. Tot op
het jaar 1866 was bijna geen enkele bisschopszetel meer door een te

genstander van het Jgsuitisme ingenomen. Het was zoover gekomen .‚
dat de niet-jesuitische bisschoppen eigenlijk een uitstervend geslacht
vormden en ieder bisschop die nog niet jesuitisclI-gezind was, zich haastte
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om door aansluiting aan de heerschende vaan zich verdienstelijkte maken.
Het
vergund hier in het voorbijgaan enkele van de voor
naamste bisschoppen en aartsbisschoppen te noemen , die zich als vrien
den en eestverwanten der Jesuiten in den laatsten tijd vooral onder
scheiden ebben: Kardinaal Bonnechose van Rouaan, bisschop Canossa
van Verona, aartsbisschop Cullen van Dublin, bisschop Deschamps van
Mechelen, Dr. Feszler, bisschop van St. Pölten, bisschop Gasser van
Brixen, bisschop Martin van Paderborn, bisschop'Leonhard van Eich-

städt, bisschop Merniillod van Genève, aartsbisschop Manning van West
minster, bisschop Plantier van Nimes, bisschop Pie van Poitiers, kar
dinaal Reisach van Weenen , bisschop Reynier van Cambray, bisschop
Riccabona van Trente, bisschop Senestrey van Regensburg en aartsbis
schop Tarn.oczy van Salzburg. Voortdurend prijken dan ook hun hoog
eerwaardige namen in alle dagbladen.
Bovendien hield en houdt bijna ieder kerkvorst een jesuitischen
raadsman, en die geeft bijna altijd den overslag bij de beslissin van het
een of ander belangrijk vraagpunt, hetzij op godsdienstig, etzij op
kerkelijk, hetzij op politiek gebied.
Daardoor zijn de Jesuiten , tegelijk met de Catholieken in het algemeen, in de eerste twintig jaren van de tweede helft onzer eeuw zoo

allergeduchtst in macht gestegen.

II.

PAUS PIUS 1x.

Maar
van hun macht
bereikten paus
de Jesuiten
daardoor,
dat ze
óók het
den toppunt
thans (Aug.1873)
nog regeerenden
in zoodanige
mate Äl’
beheerschten, als nog nooit een paus door hen beheerscht was.
En zoo komen we aan zijne eschiedenis.
Toen Gregorius XVI den len %Iuni 1846 tot groote vreugde der Ro
meinen gestorven was, wankelde de keus voor een nieuwen paus een
tijd lang tusschen den staats- secretaris van Gregorius, den kardinaal
Lambruschini, en den vroolijken en goedigen, bijna populairen,kardinaal

graaf Mastai Ferretti van Sinigaglia. Maar den 16en Juni werd de laatste
toch met algemeene stemmen gekozen en beklom den Heiligen Stoel,
onder den naam van Pius IX.
‚
De geestdrift der Romeinen was buitengewoon groot, want men
verwachtte van dezen paus een volledig breken met het tot nog toe gevolgde systeem aan het pauselijke hof. En werkelijk begon Pius IX met
verschillende hervormingen geheel in den geest zijns volks. De al e
meene staatkundige amnestie die hij uitschreef, en die aan meer en
6000 evangenen de vrijheid teruggaf, nam aller harten voor hem in.
aar met die p 0 l i t i e k e beschikkingen waren zijn k e r k elijke
handelingen in lijnrechten strijd. Hieronder zijn in de eerste plaats te
rekenen zijn Encyclica (rondschrijven aan alle bisschoppen) van den 9en
November 1846, en nog meer zijn Allocutie (aanspraak aan de bisschop
gen en Catholieken in 'talgemeen) van den 17en Dec. 1847. In beide
eze kerkelijke decreten toonde hij zich zoo goed »pauselijk” als ooit een
van zijn voorgangers. Want daarin liet hi}j1 den donder van het ‘Vaticaan rollen over de bijbelgenootschappen , et godsdienstige indifferen
tisme en het verkeerde onderwijs in de philosophische vakken, en ver
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doemde en verbande allen die meenden dat men buiten de catholieke
kerk zalig kon worden, en vooral hen die zich verstoutten den bij
bel naar hun eigen verstand uit te leggen , »terwijl God toch een
levende autoriteit (den paus) had gesteld, die alleen den waren zin van

de hemelsche openbaringen des bijbels leert en alle verschil in zaken des
geloofs en der zedeleer door zijn onfeilbaar oordeel oplost.”
Reeds hieruit kon men vermoeden, dat de paus het met zijn mo
derne maatregelen in de wereldlijke regeering van zijn staten niet kon
meenen. En weldra werd dat vermoeden bevestigd. Alles namelijk wat
de paus daarin beschikte waren halve maatregelen , slechts met het doel
om de Romeinen te bevredigen, opdat ze niet insgelijks door den geest
der revolutie, die in 1848 de halve wereld schokte , zouden worden aan
gegrepen. Men begreep dus, dat al de ingevoerde hervormingen weder
vernietigd zouden worden, zoodra het gevaar der revolutie weêr voorbij
gedreven zou zijn.
Het gevolg hiervan was, dat de Romeinen er bij den paus op aan
drongen, het gebouw der vrijheid voor goed te bevestigen. Toen begon
de paus uit te stellen, en de Romeinen, die zich niet langer aan het
lijntje wilden laten houden, maakten korte wetten en stelden in Maart
1848 een eigen constitutie op. _Ja, wat het ergste was, nog in het
eind van diezelfde maand verjoegen ze de Jesuiten, van wie men wist,
dat ze den paus ganschelijk leidden.
‘
Nu was het uit met den vrede en de liefde tusschen Z. Heiligheid en
zijn Romeinen, en ten slotte zag Pius IX zich genoodzaakt, zijn heilin
de vlucht te zoeken. Met behulp van den beierschen gezant, gelukte
het hem onder een oede vermomming in den nacht van den 24en op
den 25en Nov. naar 0 napelsche vesting Gaëta te ontvluchten.

Van hier uit slingerde hij nu den len Januari 1849 zijn banblik
sem tegen Rome. Hij verbeeldde zich zeker, dat de goede bewoners der

»eeuwige stad” oogenblikkelijk in zak en asch boete zouden komen doen.
Maar hun antwoord bestond eenvoudig hierin , dat ze den paus als we
reldlijk regent over den Kerkelijken Staat afzetten en Rome voor een
Republiek verklaarden. Dat was een harde slag, doch Pius IX wist raad.
Hij verzocht den president der toenmalige fransche Republiek, den la
teren keizer Napoleon , om »interventie." En Napoleon was oogenblik
kelijk daartoe bereid , want
had goede redenen om den paus op zijn
zijde te wenschen, en hij zond een leger tegen het opgestane Rome. De Ro
meinen verdedigden zich dapper onder de leidin van Garibaldi, en eerst in
Juli 1849 slaagden de Franschen er in, de sta stormenderhandtenemen.
Nu was de paus weder heer in den Kerkelijken Staat en, daar de
fransche bajonetten hem wel in Rome zouden beschermen , stond niets
aan zijn terugkeer naar de stad in den weg. Toch deed hij eerst
in April 1850 zijn intocht, en ook nu nog ontvingen de Romeinen hem
koel en onder een somber stilzwij en. Ze haatten hem terecht , daar hij
zich zoo geheel andere getoond ad dan men van hem verwacht had.

Maar hij deed zich van nu aan in zijn ware gedaante voor en omringde
zich uitsluitend met mannen, die hem aanzetten om no »pauselijker”
op te treden dan zelfs zijn voorganger Gregorius XVI gedaan had.
Dat die mannen geene andere dan de zonen van Loyola waren, of
zulke die door hen geinspireerd waren, begrijpt men. Bovendien bleek
dit al aanstonds uit de eerste decreten, die Pias IX na zijn terugkeer
te Rome van stapel liet loopen.
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Het eerst wat de Jesuiten doordreven, was de heiligverklarin van
hun medelid Petrus Claver, alsmede van Johannes de Britto. Daarop vo gden
dan Andreas Bobola en de bekende Petrus Canisius, en eindelijk kwam
de heili verklaring van de japaneesche martelaren , die de lezer van vroe
ger ree s kent. Dat waren allen Jesuiten, en blijkbaar waren het dan
ook de Loyoliten, die den paus sedert zijn terugkeer uit Gaëta beheersch
ten, of alleen zulke kardinalen , die, gelijk de staats-secretaris Anto
nelli , zich geheel aan hunne partij hadden aangesloten.
Daar nu die heeren meer invloed op den tegenwoordigen tijd heb

ben geoefend dan menig koning , is het van belan

enkele namen

dier Îesuiten uit de omgeving des pausen te noemen. Ëlet waren in de
eerste plaats de generaal der Societeit van Jesus, de grijze Belg Beckx;
voorts de Italianen Mignardi (de biechtvader van Pius IX) , Piccirillo ,
P’errone en Curli; verder de Belgen Franzelin en de Bucq, eindelijk de
Duitschers Schrader en Kleutgen. Zij allen werden den paus totaal onmisbaar, vooral de twee eerstgenoemden. En bovendien zorgden ze er
wel voor , dat geen »ongeroepene" , d. i. geen priester of leek die niet
tot hun partij behoorde ,. ooit in ’s pausen nabijheid kwam. Slechts in
hun atmospheer mocht Z. Heiligheid ademen, slechts door hun bril zien,
slechts uit hun mond hooren wat er in de wereld omging.
Vroeger, in vorige eeuwen namelijìlô, was zoo iets nooit voorge
komen, en ook niet mogelijk geweest.
ant de andere Orden , vooral
de Augustijners , Oarmeliten, Minoriten en Dominicaners, zouden even

zeer hun invloed bij ’den paus hebben doen gelden, gelijk ze dan ook
niet zelden de zonen van Loyola wisten van de plaats te dringen. Maar
thans hadden al die Orden in Rome niets meer te beteekenen. De Jesui
ten bewezen den paus, dat ze allen niet veel meer dan een plantenle
ven leidden. Ja, om de eenige Orde die nog iets beteekende, de Do
minicaners namelijk, geheel onschadelijk te maken, gaf men haar in den
Franschman Jandel een generaal, die geheel en al op de hand der Je
suiten was.
Evenals de geestelijken in het algemeen, hadden dus de Jesuiten
al de oudere Orden in zich doen opgaan, met het Jesuitisme vereenzel
vigd.

En wat de nieuwere Orden betreft, de Redemptoristen, de Li—

guorianers enz.,
waren van den aanvang ai niet anders geweest, dan
de handlangers der Jesuiten, die hun den wcg bereidden en van hen
hun orders ontvingen.
‚
Wie zou dan nog in staat geweest zijn, zich tegen den almachtigen
wil der Jesuiten te verzetten? Een zeer beroemd geleerde en theoloog, de
kardinaal Guidi, heeft het eenmaal beproefd, den paus bij een audiëntie
die hij daartoe verzocht, klaren wijn te schenken. Maar wat is het ge
volg eweest? Van dat oogenblik af aan werd hem de toegang tot Z.’
Heilig eid geweigerd en hij stond voortaan onder zijn collega’s totaal _
geïsoleerd.

Hoe werd nu door de Jesuiten de invloed dien ze op den paus
oefenden,‘ gebruikt? Om den lezer niet te vermoeien wil ik slechts het
voornaamste aanhalen. Dan wijs ik er in de eerste plaats op dat de
Jesuiten den paus er toe brachten, om den 8en Dec. 1854 hetleer

stuk van de Onbevlekte ontvangenis der maagd Ma
ria op eigen gezag, zoo goed als zonder concilie, te promulgeeren. Hier
bij was het misschien minder om dat dwaze leerstuk te doen, dan om
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de eigenmachtige wijze van vaststelling, nl. alleen door den paus. Met het
oog op hetgeen men later wilde, was dit slechts een o ' g om hoogte
te nemen, hoever de macht des pausen wel reikte. I’l)e ovengenoemde
Jesui(et Clemens Schrader zegt er dan ook woordelijk het volgende
van 1):

‘

»Het is een daad waardoor het pontiﬁcaat van Pius IX zich van
alle vroegere onderscheidt en zooals geen der vorige pontiﬁcaten kan
aanwijzen. Want de paus heeft dit leerstuk zelfstandig en uit zijn eigen
‘oppermacht, zonder medewerking van een concilie, omschreven , en deze zelf
standige omschrijving van een leerstuk sluit tevens, ofschoon niet uit
drukkelijk en formeel, toch ontwijfelbaar en feitelijk, een andere dogmatische beslissing in zich: namelijk de beslissing van het twistpunt, of
de paus in geloofszaken ook persoonlijk onfeilbaar is,
of dat hij die onfeilbaarheid slechts heeft wanneer hij aan het hoofdvan
een concilie staat. Pius IX heeft die onfeilbaarheid van den paus door

zijn daad van den 8en Dec. 1854 wel niet theoretisch gedeﬁnieerd, maar
toch practisch in toepassing gebracht.”
Daaruit blijkt dunkt mij duidelijk, dat met het verheffen van de on
bevlekte ontvangenis tot een catholiek leerstuk niets anders bedoeld was
dan poolshoogte te nemen, hoever de paus gaan kon. Het leerstuk zelf
had reeds sedert eeuwen aanleiding tot twisten gegeven. Maar de or
thodoxe leeraren der kerk waren er altijd tegen geweest en de verstan
digen raadden aan , het tegenwoordig maar te laten rusten. Doch de
Jesuiten, altijd groote bevorderaars van den Maria—dienst, hadden zich tot
voorstanders er van opgeworpen. En nu had de grootste der jesuiten
vrienden onder de pausen, Pius IX, besloten, of de Jesuiten hadden het

onder zijn regeering den geschikten tijd geacht, de zaak tot beslissing
te brengen.
Pius IX had reeds den 2en Febr. 1849 in eene afzonderlijke en
cyclica aan de bisschoppen medegedeeld, dat hij eene speciale commissie
tot beslissing van de quaestie der Onbevlekte Ontvangenis zou aanstellen,
‘en hun verzocht hem hun meeningen daarover zoo spoedig mogel"k
kenbaar te maken. Reeds in dat schrijven kwam uit, hoeveel ewic t
de paus aan dit zijn lievelingsplan hechtte. De commissie “’‘erd an ook
aangesteld en tot president benoemde de paus den beroemden theoloog
Dr. Passaglia, den vriend der Jesuiten. Natuurlijk waren de overige
leden van hetzelfde gehalte; maar toch duurden de beraadslagingen der
commissie volle drie jaren , en eerst in Dec. 1853 leverde Passaglia zijn
rapport in. Maar de conclusie van dat rapport was dan ook volkomen
naar wensch: ze luidde dat, evenals aan Jesus , zoo ook »aan de maagd
Maria, wegens hare alles menschelijke overtreffende heiligheid en gena
'de, die anders niet te verklaren zouden zijn, op grond der Schrift, der
traditie en van de kerkgebruiken, eene door de erfzonde niet bevlekte
ontvangenis moest worden toegeschreven.”
Ook de antwoorden der bisschoppen op de bovengenoemde encyclica
of circulaire waren meest allen (2) gunstig , en zoo schreef Pius [X tegen
den len Aug. 1854 een concilie te Rome uit, om het geprojecteerde
leerstuk formeel te laten vaststellen. Maar het concilie kwam niet tot
(1) In zijn geschrift: »Pius 1X als paus en als koning." Weenen 1865.
(2) Niet minder dan 440 prelaten stemden vóór den wensch des pausen als zonder
bezwaar te vervullen, en slechts 32 vonden dat het verstandiger ware de zaak in dezen
tijd te laten rusten.
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stand, daar er slechts 192 prelaten verschenen en dan nog meest slechts
italiaansche. Ja zelfs dezen kwamen zoo langzaam op , dat de eerste zit
ting eerst den 20en Nov. 1854 gehouden kon worden. Eenige dagen
daarna legde de paus hun het leerstuk voor, en reeds den4en Dec. volg
de de toestemming van de vergaderden , zonder dat er een eigenlijke
beraadslaging of iscussie had plaats gehad. Daarop hield de paus op
den 8en Dec. een plechtige hoogmis in de Sixtinische kapel, zette het
beeld van Maria een diadeem van brillanten op en kondigde de bul »Inef
fabilis Deus” af, waarin de paus »krachtens zijn eigen autoriteit en
krachtens de autoriteit van Jesus en de apostelen Petrus en Paulus ver
klaarde,
»dat Maria in het eerste oogenblik van hare ontvangenis door een
bijzondere genade en een bijzonder privilegie Gods van alle smet der
erfzonde vrij gehouden was; dat dit door God geopenbaard was en voort
aan door alle geloovigen vast en bestendig geloofd moest worden.”
Zoo was dan eindelijk het doel bereikt, waarnaar de Jesuiten zoo
lang gestreefd hadden; het dwaze dogma van de »Onbevlekte Ontvan

genis der maagd Maria” was voortaan onder de catholieke leerstukken
opgenomen. En hoe nam de Christenheid het nieuwe dogma op? De
meeste menschen bleven er tamelijk onverschillig bij of spotten er meê.
Maar de arme geestelijken die het waagden hun ontevredenheid met het
nieuwe geloofsartikel luid te kennen te geven , werden gebannen en af
gezet , en geene regeering waagde het toen nog zich hunner aantetrek
ken. Maar de Jansenistische bisschoppen in de Nederlanden vaardigden
een specialen herderlijken brief tegen het nieuwe leerstuk uit ‚ waarin
ze ten duidelijkste bewezen, dat het noch in de H. Schrift, noch door
de traditie geleerd werd. En hiertegen was de pauselijke macht mach
teloos. Wel slingerde de paus den ban tegen hen, maar de arm des
H. Vaders kon hen onmogelijk bereiken.

Ook de houding van de Roomsche Curie in de staatkundige
gebeurtenissen die nu, voigden, was geheel het werk der Jesuiten ,
en daardoor werd paus Pius I nog meer gecompromitteerd.
In den zomer van 1859 begon de oorlog der Franschen en Italianen

tegen Oostenrijk. De lezer herinnert zich zeker wel den beruchten Nieuw
jaarsgroet , die Napoleon 111 tot den Oòstemijkschen gezant von Hübner
richtte. De Oostenrijkers moesten de door hen bezette pauselijke pro
vinciën, de Romagna, reeds in Juni ontruimen , en dezen sloten zich on- ‘
middellijk bij het koninkrijk Italië aan. En geen wonder, want een
slechter geregeerde staat was er toen ter tijd misschien nergens in de
wereld, en de pauselijke onderdanen zouden hun juk zeker ook al lang

hebben afgeschud, wanneer ze niet deels door de Oostenrijkers (in de
Romagna), deels door de Franschen (te Rome en omgeving), deels door
de pauselijke huurtroepen (in de overige provinciën) , met geweld in be
dwang gehouden waren geworden.
l\u verlangde Napoleon 111 bij een schrijven van 31 Dec. 1859 van
den paus, dat hij van de Romagna afstand zou doen, en beloofde hem
dan zijn overige bezittingen te waarborgen. En de wijsheid gebood dit,
om niet misschien nog meer te verliezen, maar de Jesuiten haalden den
paus over om het sedert beroemd geworden antwoord te geven: »Non
possu mus”, d. i. »wij kunnen niet”. Pius IX beweerde namelijk, »dat hij
niet kon afstaan wat niet aan hem, maar aan alle Catholieken behoorde.”
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Terwijl dat antwoord naar Parijs afgezonden werd, werden tegelijker
tijd alle middelen te werk gesteld, om er kracht aan bij te zetten. Het
gansche catholieke episcopaat moest protesteeren »tegen een daad van
geweld , waardoor de oudste bezitting werd aangevallen en alle begrippen
van recht wankel gemaakt werden". Bovendien werden er allerwege
inzamelingen gehouden »voor den vervolgden paus”, — de zoogenaamde
Pieterspenning, die dan ook zoo welkom was,dat men er nog steeds
mede voortgaat, — en door adressen , vergaderingen, predicaties ,open
bare gebeden en wat niet al? deed men wat maar bij menschen mo

gelijk was. Ja , zelfs een protestantseh vorst, de koning van Pruisen ,
werd aangezocht, om zijn zwaard voor den paus te trekken en daardoor
zijn apostolischen zegen te verwerven. Maar alles bleef vruchteloos, en
de Romagna was en bleef verloren.
Toen dreven de Jesuiten den paus tot het laatste middel, dat ter hun
ner beschikking stond , namelijk de excommunicatie van de »roovers der
lìtomagna”. Reeds den 26n Maart 1860 verscheen de banbul tegen »allen
die zich aan rebellie, invasie, usurpatie en andere dergelijke misdadige
aanslagen schuldig gemaakt hebben" enz . Kortom, reeds daarin werd
duidelijk koning Victor Emanuel aangeduid, en later verscheen er nog
een afzonderlijke excommunicatie van den koning in persoon. Maar Vic
tor Emanuel stoorde er zich bitter weinig aan, en zijn leger en zijn volk
evenmin. Neen! er kwam geen oproer tegen hem. Integendeel, de
geestdrift voor hem nam er s cchts door toe, terwijl de heilige vader te ‘
Rome een voorwerp van spot voor bijna alle Italianen werd. Ook geen
enkele der buitenlandsche vorsten brak om ’s pausen banbul de betrek
kingen met den koning van Italië af. En zoo miste de pauselijke vloek
ten eenenmale zijn doel. Natuurlijk! want de menschheid stond op een
hoogeren trap van beschaving dan in de tijden van een Gregorius VII
of een lnnocentius III, en alleen de loyolistische omgeving des pausen
had kunnen droomen, dat men den geest der Middeleeuwen nog weer
kon oproepen.
Ook alle latere pogingen, om het verloren »erfdeel van Petrus" te
herwinnen, bleven , gelijk ieder weet, vruchteloos. De Jesuiten dreven
door, dat .men van alle einden der catholieke wereld een pauselijk leger
zou bijeenbrengen. Wel is waar vond men in den ridderlijken generaal
Lamoricière, die in Algiers rijke ervaring had opgedaan, een geschikt
aanvoerder en schaarden zich onder de vanen des geloofs een aantal oude
gedienden uit de oostenrjksche en fransche legers; maar het meerendeel
bestond uit een samenraapsel van alle nariën, en het was niet bestand
tegen de italiaansche troepen. Het eind van de geschiedenis was, dat
behalve de Romagna, ook nog Umbrieen de Marken aan den Kerkelij
ken Staat werden ontrukt en de paus (tot 1870) alleen Rome en het
omliggende gebied overhield.

Ja zelfs uit Rome ware hij reeds eerder

verdreven geworden, wanneer een fransch corps hem niet tegen den
aanval van den ongeduldigen Garibaldi in bescherming genomen had.
Sedert hebben echter de Jesuiten niet opgehouden; de quaestie van
het »wereldlijk gebied des pausen” telkens op te werpen en de verbitte
ring der catholieken over »den grooten roof” allerwege kunstmatig le
vendig te houden.

De Encyclica van 1864-.

III.
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na nscrc1.rca van 8 nac. 1864.

Het was dus den paus slecht bekomen, dat hij zich in den oorlog
van Italië en Frankrijk tegen Oostenrijk door de Jesuiten tot het uiter

ste had laten drijven en den koning van Italië den handschoen toege
worpen had. Maar dat bracht in geenen deele verkoeling tusschen hem
en de Societeit aan. Integendeel kwam Pius IX hoe langer hoe meer
in de strikken der Jesuiten , en zij dreven hem weldra tot een nieuwen
stap, die in aanmatiging en driestheid al het vorige nog overtrof.
Den Sen Dec. 1864 vaardigde de paus een rondschrijven ‚ encyclica,
uit aan alle bisschoppen der kerk, waarin de gansche moderne bescha
ving veroordeeld en vervloekt werd. Dat stuk, dat met zijn middeleeuw
schen stijl en totaal middeleeuwsche stellingen in de XIXe eeuw te voor-

schijn kwam, als waren de drie vorige eeuwen geheel tevergeefs , ja
alleen tot schade doorleefd, deed de gansche wereld van verbazing opzien.
Het is zooveel behandeld en besproken, dat we , op het gevaar af van
den lezer te vervelen , er eenigszins uitvoerig over moeten zijn. \/Vij
deelen daarom enkele hoofdpunten van den inhoud mede.
Na een pompeuse en uitvoerige inleiding over de heilige verplichting
van den apostolischen s!oel om over de arme zondige wereld te waken,
en een algemeene klacht over de vele dwalingen van dezen tijd, laat
de pauselijke stem zich aldus hooren: (1)
’
»Ofschoon Wij niet verzuimd hebben alle deze dwalingen dikwijls te
verbieden en te veroordeelen, zoo gebiedt nochtans het welzijn der ca
tholieke kerk, alsmede het door God Ons toevertrouwde heil der zielen
en de welvaart der maatschappij zelf, Ons ten stelligste, dat
op
nieuw uwe opperherderlijke zorgvuldigheid tot bestrijding van deze en
andere nietswaardige meeningen , die uit deze dwalingen als uit bronnen
ontspringen, opwekken. Want gij‘ weet wel, eerwaardige broeders!
dat er tegenwoordig niet weinigen zijn , die , terwijl ze op de burgerlijke
maatschappij het ongerijmde en goddelooze beginsel van het Naturalisme
toepassen, zich verstouten te leeren: dat de beste inrichting van den
staat en de vooruitgang der maatschappij volstrekt vereischen , dat de
menschelijke maatschappij geregeld en geregeerd worde zonder inachtne
ming van de uitspraken der religie , juist alsof die niet bestond."
»Ja, van dat door en door valsche begrip aangaande de leiding der
maatschappij uitgaande, ontzien zij zich niet die allerverkeerdste, voor
de catholieke kerk en het heil der zielen in den hoogsten graad verderfelijke meening te begunstigen, dat de vrijheid des
gewetens en van den eeredienst een ieder mensch toeko
mend recht is, hetwelk de wet in elke welgeordende maatscha pij
moet uitspreken en beschermen, en dat de burgers een recht op die ,
door geene kerkelijke of burgerlijke autoriteit te beperken vrijheid heb
ben , krachtens hetwelk zij welke meeningen ook door het woord , door
den druk of op eenige andere wijze openlijk en voor allen verkondigen
en verklaren kunnen."

»En zij verkondigen zelfs in hun goddeloosheid , dat aan de burgers
(1) Daar de vertaler den origineelen latijnschen tekst der bul niet bij de hand
heeft, zal de lezer zich met deze »vertaling van een vertaling" moeten vergenoegen.
Maar die vreeselijk taaie volzinnen zijn wel overeenkomstig met het origineel.
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en aan de kerk de bevoegdheid ontnomen moet worden, krachtens welke

ze aalmoezen uit christelijke liefde tot den naaste openlijk mogen uitdee
len, en dat afgeschaft moet worden de wet, volgens welke op zekere

dagen de slaafsche arbeid , om der wille van den godsdienst, verboden
wordt, terwijl ze hoogst bedriegelijk voorgeven , dat genoemde bevoegd
heid en enoemde wet tegen de beginselen eener goede staathuishoud
kunde strijden.”
»En niet alleen willen zij den godsdienst uit de openbare maat-

schappij verdringen, maar zij willen den godsdienst zelfs uit de huisge
zinnen buitensluiten. Want terwijl die menschen de hoogst verderfelijke
dwalingen van het communisme en socialisme leeren en aanhangen.be-

weren ze, dat de huiselijke gemeenschap of het huisgezin den ganschen
grondslag van haar bestaan slechts van het burgerlijke recht ontleent ,
en dat om dezelfde reden van de burgerlijke wet alle rechten der ou
ders aangaande hunne kinderen, en hoofdzakelijk het recht om voor de
opvoeding/I en het onderwijs dier kinderen te zorgen , afstammen en af
hangen. et die goddelooze meeningen en inblazingen streven die hoogst
bedriegelijke menschen er naar, at de heilzame leer en de heilzame
machtder catholieke kerk gansehelijk uit het onderwijs en de opvoeding
der jeugd verbannen worde , opdat de teedere en buigzame harten der
jeugd jammerlijk door allerlei schadelijke dwaalleeren aangestoken en
verdorven worden. Daarom houden ze nooit op , de orde-geestelijken en
wereldlijke geestelijken , van wie , gelijk de zekerste gedenkstukken der
geschiedenis schitterend bewijzen , de christelijke, de burgerlijke en we

tenschappelijke wereld zoo groote voordeelen getrokken heeft, op aller
lei schandelijke wijzen te kwellen en te verkondigen: dat diezelfde gees
telijkheid als een vijand van den nuttigen vooruitgang en van de be
schaving , van alle bemoeiing mèt en alle betrekking tot het onderwijs
en de opvoeding der jeugd verwijderd gehouden moet worden.”
»Anderen echter wagen het met een bijzondere onbeschaamdheid
het aan de kerk en aan dezen apostolischen Stoel door Christus den Heer
’ verleende hoogste gezag aan de willekeur der wereldlijke autoriteit te

onderwerpen, en alle rechten van die kerk en van dezen apostolischen
Stoel met betrekking tot alles wat de uitwendige orde betreft, te
loochenen.

Want ze vermeten zich te beweren, dat de wetten der kerk

het geweten niet binden , behalve wanneer ze door de wereldlijke macht

afgekondigd zijn; dat de handelingen en besluiten der Roomsche pausen
de sanctie en goedkeuring , of althans de toestemming, der wereldlijke
macht noodig hebben; dat de excommunieatie , welke de Roomsche pau
sen tegen diegenen slingeren welke de rechten en bezittingen der kerk
aangrijpen of aan zich trekken, op een verwarring der geestelijke orde
met de burgerlijke en staatkundige orde berust; dat de kerk niets be
slissen mag, wat de gewetens der geloovigen met betrekking tot het ge
bruik der tijdelijke dingen zou kunnen binden, eindelijk, dat de kerk niet het
recht heeft, aan de overtreders harer wetten tijdelijke straffen op te leggen.”

»En zij schanien zich niet , openlijk voor de gansche wereld de uit
spraak en het beginsel der ketters te volgen , waaruit reeds zoo vele
verkeerde meeningen en dwalingen ontstaan zijn. Wantzezeggen steeds,
dat de macht der kerk niet krachtens goddelijk recht van de wereldlijke
macht gescheiden is en dat deze scheiding en onafhankelijkheid niet toe
gegeven kan worden, zonder dat de kerk in de wezenlijke rechten der
wereldlijke macht ingrijpe en zich die aanmatige.”
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»Wij kunnen eindelijk de verwatenheid dergenen niet met stilzwij
gen voorbijgaan, die de bewering staande houden: dat aan al zulke
uitspraken en decreten van den apostolischen Stoel, welke de leerstellin

gen des geloofs en der zedeleer niet betreffen, toestemming en gehoor
zaamheid geweigerd kunnen worden, zonder zich te bezondigen en te
vergrjpen aan de catholieke belijdenis."
‘»Bij eene zoo groote verkeerdheid van onbehoorlijke meeningen
hebben Wij, gedaching aan Onzen apostolischen plicht en bij Onze groote
zorg voor het heil der zielen, die Ons van God toevertrouwd zijn, op
nieuw Onze apostolische stem meenen te moeten verheffen , en daarom
verwerpen, verbieden en verdoemen Wij , krachtens Ons apostolisch ge
zag, alle en elke in dit schrijven afzonderlijk opgenoemde slechte mee
ningen en leeringen. Wij willen en bevelen, dat ze door alle kinderen der
catholieke kerk voor verworpen, verboden en verdoemd zullen gehouden
worden.”
Zoo schreef de paus aan alle catholieke bisschoppen, en zijn Encyclica
sluit met de woorden:
.
»Datum te Rome bij den heiligen Petrus, den 8en Dec. 1864, in
het tiende jaar van de dogmatische vaststelling van de onbevlekte ontvan
enis der moeder Gods en maagd Maria, in het XIXe jaar van Ons
%ontiﬁcaat. Pius IX.”
Nu vragen we: welke zijn die »in dit schrijven afzonderlijk opge
noemde slechte meeningen en leeringen ,” welke de paus »verwierp, ver
bood en verdoemde ?” De pauselijke lijst (»Syllabus”) telt er tachtig
op , en we zouden ze gaarne alle tachtig hier mededeelen. Maar dat
zou toch al te veel ruimte Wegnemen, en daarom vergenoegen we ons
met een bloemlezing. Derhalve:
verworpen, verboden en verdoemd is de stelling (No. 3 van den Syl
labus): »De menschelijke rede is de eenige scheidsrechter over waar en
onwaar, over goed en slecht; ze is op zich zelf wet en is met haar na’
tuurlijke krachten in staat , voor het best en het heil der menschen en
volkeren te zorgen.”
verworpen, verboden en verdoemd is de stellin (No. 7 van den Syl
labus): »De in de H. Schrift medegedeelde en ver aalde prophetiën en
wonderen zijn bedenksels der dichters, en de eheimenissen van het chris
telijk geloof zijn de slotsommen van philosoârische onderzoekingen , en
in de boeken des O. en N. Testaments zijn mythische verdichtingen ver
vat en Jesus Christus zelf is een mythische verdichting.”
verwor en, verboden en verdoemd is de stelling (No. 11 van den
Syllabus): » e kerk mag niet alleen niet vijandelijk tegen de wijsbegeerte op
treden, maar ze moet ook de dwalingen dier wijsbegeerte dulden en het
aan haar overlaten, dat ze zich zelve verbetere."

verworpen, verboden en verdoemd is de stelling (No. 15): »Het
staat ieder mensch vrij, dien godsdienst aan te nemen en te belijden,
welken hij , door het licht der rede geleid , voor waar houdt.”

verworpen, verboden en verdoemd is de stelling (No. 16): »De men
schen kunnen bij de uitoefening van elken godsdienst den weg des eeu
wigen heils vinden en de eeuwige zaligheid deelachtig worden.”
verworpen, verboden en verdoemd is de stelling (No. 18): »Het
Protestantisme is niets anders dan een verschillende vorm van denzelf
den waren, christelijken godsdienst, en men kan daarin God evenzeer
welgevallig zijn als in de catholieke kerk.”
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verworpen , verboden en verdoemd is de stellin (No. 21): »De kerk
heeft niet de macht het leerstuk te verkondigen , at de godsdienst der
catholieke kerk de ee‘nig ware godsdienst zou zijn."
’
verworpen, verboden en verdoemd is de stelling (No. 24) : »De kerk
heeft de macht niet uitwendigen dwang te oefenen, noch eenige tijde
lijke, rechtstreeksche of indirecte macht.”
verworpen, verboden en verdoemd is de stelling (No. 29) : »De door
den paus verleende genadebewijzen moeten voor ongeldig aangezien wor
den, wanneer _ze niet door de staatsregeering onderzocht zijn.”
verworpen, verboden en verdoemd is de stelling (No. 31): »De gees
telijke rechtsmacht voor wereldlijke , civile en crimineele processen be
treffende geestelijken moet geheel afgeschaft worden, ook zonder de toe
stemming van den pauselijken stoel te vragen.”
verworpen, verboden en verdoemd is de stelling (No. 36): »De be
slissing van een nationaal concilie is aan geene verdere beraadslaging
onderworpen en iedere staatsregeering kan een zaak tot die beslissing
brengen.”
_
‚
verworpen, verboden en verdoemd is de stelling(No. 38): »De schei
ding der kerk in eene Oostersche en Westersche is een gevolg van de
overdreven aanmatigingen der Roomsche pausen” (NB. Met de veroor
deeling van die stelling wil de paus de geschiedenis eenvoudig annu- _
leeren).

verworpen , verboden en verdoemd is de stelling (No. 45): »De gan
sche leiding der openbare scholen , waarin de jeugd van een christelijken
staat opgevoed wordt, kan en moet (met uitzondering van de bisschoppe
lijke seminariën in zeker opzicht) in handen van den staat zijn, en
wel zoo, dat geen recht van eenig ander gezag, om zich in de hand
having der tucht, de regeling der studiën, de toekenning van graden
en de keus der leeraren te mengen , erkend wordt.”
verworpen, verboden en verdoemd is de stelling (No. 47): »De beste
inrichting van den staat eischt, dat zoowel de volksscholen,die den kin
deren van alle volksklassen toegankelijk zijn, als ook de‘openbare in
richtingen van hooger onderwijs , van alle gezag , leiding en in
menging der kerk onttrokken en aan de wereldlijke machten overgela
ten worden, overeenkomstig den wil der regeeringen en naar gelang
van den bij die regeeringen heerschenden geest”
verworpen, verboden en verdoemd is de stelling (No. 55): »De kerk
is van den staat en de staat van de kerk te scheiden”.
verworpen, verboden en verdoemd is de stelling (No. 67): »Volgens
het natuurrecht is de band van den echt niet onverbreekbaar, en in ver

scheiden gevallen kan de echtscheiding door de wereldlijke overheid rechts
geldig worden uitgesproken.”
verworpen, verboden en verdoemd is de stelling (Nu. 72): »Boni
facius VIII heeft het eerst verklaard , dat de bij de wijding afgelegde
belofte der kuischheid den echt nietig maakt”.
(NB. Wederom een poging om een historisch feit door een pause

. lijke verdoeming te annulleeren).
verworpen , verboden en verdoemd is de stelling (No. 73): »Krach
tens een bloot burgerlijk contract kan onder Christenen een ware echt
bestaan , en het is niet waar, dat de echt nietig is , wanneer het sacra
ment (van den echt nl.) niet toegediend is.”
verworpen, verboden en verdoemd is de stelling (No. 77) »In onzen
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tijd is het niet meer nuttig, dat de catholieke godsdienst als de eenige
staatsgodsdienst , met uitsluiting van alle andere eerediensten , beschouwd

worde."
’
eindelijk en ten slotte is nog verworpen, verboden en verdoemd
de stelling (No. 80): »De Roomsche paus kan en moet zich met den
vooruitgang, het liberalisme en de moderne beschaving verzoenen.”
Dat was de onzinnige stap, waartoe de Jesuiten aan het eind van
1864 den paus wisten te bewegen , en men zou nu misschien meenen,
dat ‘ze eindelijk aan het eind van hun streven gekomen waren. In gee
nen deele, ze hadden nog een laatste kaart in handen , die uitgespeeld
moest worden. Om dien laatsten slag echter beter voor te bereiden en
tevens de jesuitische grondbeginselen van de encyclica of den Syllabus
met jesuitische krachten te verbreiden en te verdedigen, moest er nog
een maatregel genomen worden , waarover ik eerst wil spreken.
Een jaar later , en wel reeds in het begin van het jaar 1866 werd
de redactie van de »Civilta eattolica”, het oﬂicieele orgaan van
den paus, door de Jesuiten overgenomen. Een afzonderli'ke brève werd
daarvoor uitgevaardigd , gedateerd den l2en Febr. 1866. aarin verklaar
de Pius IX, »vooreerst dat dit tijdschrift , behalve de verplichting tot
verdediging van den catholieken godsdienst. vooral bestemd was, om

‘het gezag en de macht van den Roomschen Stoel en zijne rechten te
leeren en te verbreiden”: en ten anderen, »dat het voortaan geschreven
en uitgegeven zou worden door een afzonderlijk collegie, bestaande
uit mannen door den generaal der Jesuiten te benoemen."
Tevens stelde de paus ook een afzonderlijk gebouw tot beschikking
der redactie en wees hun een behoorlijk inkomen toe, opdat de heeren
redacteurs boven alle aardsche zorgen verheven zouden zijn.
Aanstonds benoemde de generaal Beckx, overeenkomstig de brève
des pausen, de paters Piccirillo en Perrone tot redacteurs. En het is een
feit, dat die beide redacteurs voortaan, evenals staatssecretarissen en

ministers, gewoonlijk elke week eenmaal en dikwijls meermalen tot ge
regelde audiënties bij den paus werden toegelaten en nog worden. Ver
der is het een feit, dat die redacteurs den paus op die audiënties de
ten druk bestemde stukken voorlegden en nog voorleggen; dat de paus
ze leest en , met of zonder zijn opmerkingen , of — gelijk meestal —
onveranderd, naar de staatskanselarij zendt. En eindelijk is het een feit,
dat de »Civiltà. cattolicà” weldra , met groote letters gedrukt, verklaar
de »wij (de redacteurs) zijn niet degenen die de pauselijke edachtenin
geven , en niet onze inspiraties zijn het waarnaar Pius I spreekt en
handelt; maar wi‘ zijn niet anders dan de getrouwe echo van
den heiligen Stoel.” En wat volgt hieruit? Niets anders, dan dat

de paus zelf openlijk erkent, dat de denkbeelden, die in de Civilta ver
kondigd worden, zijn eigen denkbeelden zijn, en dat derhalve de voort
durende felle strijd, dien de Jesuiten in dit blad tegen den modernen

staat en de gansche moderne beschaving voeren , niets anders is dan
de uitdrukking der innigste overtuiging van Paus Pius IX. Derhalve niets
minder dan dit, dat het thans vaststaat, dat het tegenwoordige

pauselijke (latholicieme zich totaal met het Jesuitisme,
d. i. met de leer en het geloof der zonen van Loyola, heeft vereenzel

vi g d.
Ten slotte voeg ik hier nog bij, dat tot het personeel der redactie
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van de Civilta ook nog behoort monseigneur Marini. Deze prelaat heelt
slechts de laatste drukproeven van het tijdschrift na te zien; maar daar
hij de vertrouwde is van den kardinaal staatssecretaris Antonelli, die
ook geheel tot de groote partij der Jesuiten behoort, zijn er van zijn
kant geen veranderingen van belang te vreezen.

IV.

ner orcunaxrscn concn.m van 1870 nu na onrarmzaammrn.

We spraken van een laatste kaart, die door de Jesuiten nog moest
worden uitgespeeld. Die bestond hierin, dat ze den paus door een
concilie voor onfeilbaar, of infaillibel, lieten verklaren.

Met het oog des verstands beschouwd , is het zeker —ongeri_jmd, ja
waanzinnig, de stelling te verkondigen, dat er één sterveling is , die de
e' enschap sterveling
der onfeilbaarheid
want
zou verheven
die sterveling
opläiouden
te zijn en bezit,
letterlijk
tot daarmede
een godheid
wor
den. Maar wanneer hebben de zonen van Loyola ooit bezwaar smaakt,
de rede vlak in het aangezicht te slaan, zoodra hun belang et meê’
bracht? Bovendien hebben ze niet van den eersten dag van hun ont
staan af de stelling verkondigd, dat de macht des pausen zoowel in
geestelijke als in wereldlijke zaken onbetwist boven alle andere machten
staat?
Natuurlijk , want, wat ze waren, dat waren de Jesuiten alleen door
den paus. Slechts aan den paus, of de pausen , hadden ze al hun pri
vilegiën, ja hun gansche bestaan te danken, en zonder het pausdom
was ook het Jesuitisme ondenkbaar. — En omgekeerd zou de macht
van den paus reeds lang een einde genomen hebben, wanneer de zonen
van Loyola er niet geweest waren. Zoo groeiden Jesuitisme en pausdom
steeds meer met elkander inéén, en in den laatsten tijd kon men ze niet
meer van elkander afscheiden.
Werd dus de paus onfeilbaar, dan werden de Jesuiten insgelijks'on
feî'lbaar, of liever, kreeg de paus door het leerstuk der onfeilbaarheid
een macht, zooals nog geen vroegere paus gehad had, dan waren het
vooral de Jesuiten , die van die macht proﬁteerden. Ze kregen dan de
volledigste heerschappij over de wetenschap, de letterkunde en het onder

wijsin de catholieke kerk, en hun theologie en zedeleer werden tot de ca
nonieke theologie en zedeleer verheven. Ja, — gelijk een nieuwere
schrijver het uitdrukt, -_ dan zouden »zij alleen de dogmatische munt
slaan,” en alle andere orden, alle overige godgeleerden en geestelijken,
ja de gansche catholieke Christenheid, moest zich ootmoedig voor hen
buigen. Voorwaar, dan was hun Orde de »Urim en Thumim" van den
pauselijken hoogepriester; want deze kon dan alleen een zijner orakels
uitspreken, als hij vooraf zijn »borstschild" aangetrokken, de Jesuiten
geraadple d had.
Derha ve »onfeilbaar” moest de paus worden, opdat de zonen van
Loyola bezit zouden kunnen nemen van de gansche catholieke Christen
heid en zich al hare levenskrachten toeëigenen. Maar het leerstuk van
de onfeilbaarheid kon natuurlijk slechts door een algemeen Concilie vastesteld worden. En derhalve drongen de Jesuiten sedert het jaar 1865
den paus al meer en meer, zulk een Concilie bijeen te roepen. Wel is

waar, reeds sedert eeuwen had er geen oe c umenis ch (algemeen)
concilie meer plaats gevonden en de verschillende mogendheden van

Ilet concilie van ‘i870.
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Europa zouden er zich tegen kunnen verklaren. Maar wat had de paus
zich om zulke kleinigheden te bekommeren, waar zoo groote dingen op
het s el stonden?
'oo worden dan reeds van het jaar 1868 af aan de noodige voorberei
dende maatregelen getroffen, om het concilie tegen het eind van 1869 te
kunnen bijeenroepen. Overal spraken de Jesuiten nu van de groote verwachtingen, die van dit Concilie gekoesterd moesten worden. De C i vil
tà cattolicà liet zich in een hoofdartikel aldus hooren: »De libera
le Catholieken vreezen, dat het Concilie de leer van den Syllabus (de
encyclica van 1864) en de onfeilbaarheid van den paus zou kunnen ver
kondigen; maar de eigenlijke Catholieken, d. i. de meerderheid der ge
loovigen, koesteren verwachtingen en wenschen van tegenovergestelden
aard. Zij we nschen, dat het Concilie de stellingen van den Syllabus
zal promulgeeren en niet minder zullen de ware Catholieken de promul
geering van de onfeilbaarheid des pausen met vreugde vernemen. Ieder
erkent, dat de paus zelf niet geneigd is, om met betrekking tot een
stelling, die hem rechtstreeks schijnt te betreffen, op eigen gezag alleen
te handelen. Doch men hoopt, dat de eenstemmi e openbaring des Hei
ligen Geestes door den mond der vaders van het Ë‘oncilie de onfeilbaar
heid des pausen bij acclamatie zal vaststellen. Eindelijk wenschen de
ware Catholieken, dat het Concilie de reeks der huldebetooningen welke
de kerk steeds aan de allerheiligste maagd gebracht heeft, zal afsluiten
door de promulgatie van het leerstuk harer glorierijke opneming in den
hemel."
Zoo schreef de Civilta, en dat was blijkbaar het oﬁicieele pro
gramma. Het belgisch-jesuitische blad »de Tijd" uitte zich aldus:
»Wij hopen, dat het concilie eens voor altijd de scheuring onder de
Catholieken zal doen ophouden en tevens een doodelijken slag aan den
geest en de leerstellingen van het liberalisme zal toebrengen. Daarom
is het ook de zekere verwachting van alle ware geloovigen, dat het dog
ma van de onfeilbaarheid des pausen en van zijn oppergezag over alle
conciliën zoo spoedig mogelijk vastgesteld zal worden.”
Eindelijk verkondigde de jesuitische »Monde” — wie kent dit ultramontaansche fransche blad niet? — der menschheid het groote nieuws,
dat het aanstaande concilie bestemd was, om den beslissenden slag te
slaan tegen het Protestantisme. »Het Protestantisme”, — zoo schreef
)Le Monde” in Dec. 1868, — »is in zijn laatste tijdperk. Dat is een
feit zoo in ’t oogvallend, dat zelfs de hoofden dier secte zelf het zich
niet ontveinzen kunnen. Het Protestantisme houdt zich nog in enkele
gemoederen staande door den kern van christelijke (wel te verstaan ca
tholieke!) waarheden, die het bewaard heeft. Maar bij verreweg de meer
derheid der Protestanten vinden we niets meer dan rationalisme en nihilisme. Dat is het voorteeken van nieuwe en vreeselijke beproevingen
voor de maatschappij. Doch wij meenen, dat die overgangstoestand kort
van duur zal zijn. De rechtschapen gemoederen zullen terugbeven
voor den afgrond , die zich voor hen opent , en tot de catholieke waar
heid terugkeeren. De catholieke religie zal over de luthersche en cal
vinistische dwalingen zegepralen, gelijk ze de ariaansche dwaling en zoo
vele andere ketterijen, wier namen men nog slechts in de geschiedenis
vindt, overwonnen heeft. Die groote ommekeer echter zal door het aan
staande algemeene concilie van den heiligen Petrus bewerkt worden, en
dan zal vrede nederdalen op de menschen, wier gezindheid goed en rein is.”
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Men ziet wat groote dingen de Jesuiten door hun concilie hoopten
te zullen’ bereiken. Maar de hoofdzaak was altijd de onfeilbaarheid des
pausen, en zoo zou de vraag gesteld kunnen worden, of die leer alleen
een maaksel der Jesuiten was, dan of ze reeds vroeger in de catholieke
kerk bestaan had.

Zonder den minsten twijfel moet ze als een werk der

Jesuiten beschouwd worden. In de eerste vier eeuwen was er niet eens
een sus, maar slechts een bisschop van Rome, die onder zijn groote
medeiiisschoppen zeer weinig beteekende. Doch het zou al te theologisch
en al te vervelend worden, wilden we de gansche geschiedenis van dit
leerstuk uiteenzetten. Genoeg is het te zeggen, dat die Roomsche bis
schoppen, gelijk men weet, in den loop der eeuwen hun macht hoe lan
ger hoe verder hebben uitgebreid. Een der middelen om dien invloed
en die macht te vermeerderen was de aanspraak, die enkele latere
pausen begonnen te maken, op een zeker hoogste gezag in geloofs- en
andere zaken. Doch de algemeene conciliën, ie pausen aanstelden en
afzetten, handhaafden steeds hun recht, boven den paus te staan. Voor

al dit punt willen we nog even releveeren. Zoo plechtig en beslist als
het mogelijk was, had het groote oecumenische concilie van Basel, in
1414, die stelling nog uitgesproken.
’
Dat was misschien het gewichtigste en grootste concilie. dat ooit
vergaderd geweest was. Behalve de paus en de keizer, namen er 26 vor
sten , 140 graven , 20 kardinalen, 7 patriarchen, 20 aartsbisschoppen,
391 bisschoppen en abten , over de 300 doctoren in de theologie en niet
minder dan 4000 andere priesters deel aan. Tevens was het ook het
invloedrijkste, daar alle christelijke vorsten van Europa bij voorbaat ver
klaard hadden, dat men zich aan de beslissingen van dat concilie zou
moeten onderwerpen.
Welnu, dat concilie van Basel stelde in zijn vierde en vijfde zitting

het volgende als eeuwig bindend geloofsartikel vast: »Elk rechtmatig
‘bijeen eroepen , oecumenisch concilie ontleent zijn gezag onmiddelbaar
van C ristus, en in zaken des geloofs , in de herstelling van de scheu

ring en in de hervorming der kerk aan hoofd en leden is ieder, ook
de paus, aan zulk een concilie onderworpen.” — Alle aanwe
zi e prelaten en potentaten keurden dat eenstemmig goed en de gansche
Cliristenheid zeide er amen op.
Doch sedert het opkomen van de Orde der Jesuiten werd dat alles
anders. Zij beschouwden het als hun hoofdtaak het pausdom weder in
de alles beheerschende oppermacht , die het tijdens een Hildebrand en
Innocentius .III gehad had, te herstellen. Uit den aard der zaak waren
de pausen het meestal met hen eens , en voortaan waren alle pauselijke
bullen en besluiten er slechts op berekend , de macht des pausen steeds
vaster en uitgebreider te maken.

‘ Zoo lang echter het geloofsartikel van het Baselsche concilie nog
bestond , dat de concilien boven den paus stonden, was het doel nog
niet volkomen bereikt. Er bleef dus niets anders over, dan een nieuw

oecumenisch concilie bijeen te roepen, dat d e n p en s, als boven de con
cil.ien staande, voor onfeilbaar verklaarde. Dat was de groote
triumph, dien de Jesuiten van den nieuwen tijd zich voornamen te be
halen , en natuurlijk omhelsde Pius IX dat plan met zijn gansche
hart.
‘
Derhalve vaardigde de paus den 29 Juni 1868 een rondschrijven
uit, waarbij de opening van het concilie op den 8 Dec. 1869 vastgesteld

Het concilie van 1870.
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werd, en de inhoud van dat schrijven werd nu van alle zijden bespro

ken en bestudeerd. De heilige vader herinnerde daarin, »dat de pausen’
in tijden der zwaarste nooden der kerk en der maatschappij steeds al
meer‘1e conciliën bijeengeroepen hadden, om met de bisschoppen van
de gansche catholieke wereld in gemeenschappelijke beraadslaging dat
gene vast te stellen , wat ter bepaling der geloofsartikelen. ter ver
nietiging der heerschende dwalingen, ter verdediging, verheldering en‘
ontwikkeling der catholieke leer, tot onderhouding en herstelling der
kerkelijke tucht en tot wering van het zedenbederf onder de volken zou
kunnen dienen.”
»Tegenwoordig echter,” -— zoo stond er verder in dat schrijven, —
»tegenwoordig wordt de kerk door vreeselijke stormen geschokt en de
maatschappij gaat onder vele en groote kwalen gebukt. De catholieke
kerk en hare leer, alsmede het hoogste gezag van den pauselijken stoel,
worden aangevallen, de godsdienstige Orden worden opgeheven, godde
looze geschriften van allerlei aard worden verbreid en het onderwijs
wordt bijna overal aan de geestelijkheid onttrokken. Daaruit ontstaat
het steeds toenemend ongeloof en zedenbederf; daaruit de schending van
goddelijke en menschelijke wetten, zoodat niet alleen de kerk maar ook
de maatschappij onder verwarring en allerlei ellende gebukt gaan. Om
nu ‘aan die verwarring en dien nood te gemoet te komen, wordt een
algemeene kerkvergadering bijeengeroepen, die alles nauwkeurig over
w en en vaststellen zal, wat de reinheid des geloofs, de tucht en op
lei ing der geestelijkheid, de handhaving der kerkelijke voorschriften,
de verbetering der zeden en het christelijk onderwijs der jeugd betreft,
opdat de leer der kerk allerwege weder hersteld, steeds meer verbreid
en tot gelding gebracht moge worden.”
Zoo ongeveer liet de paus zich over het doel van het concilie uit.
Tot deelneming aan het concilie werden opgeroepen niet alleen de ca
tholieke pﬁtiarchen, aartsbisschoppen, bisschoppen, abten en allen die
van oudsher tot zitting en stemming op de algemeene conciliën der
catholieke kerk gerechtigd waren, maar ook die bisschoppen der Griek
sche‘ kerk, die niet in gemeenschap tot den roomschen stoel stonden.
Desgelijks. werden ook uitgenoodigd de Protestanten en »allen , die wel
is waar denzelfden verlos‚er Christus Jesus erkennen en zich beroemen
Christenen te zijn , maar het ware christelijke geloof niet belijden en
buiten de gemeenschap der catholieke kerk staan.”
»Aan die allen,” -- zoo heet het ten slotte — »zal door het con

cilie de gelegenheid gegeven worden , zich los te rukken uit een toestand,
waarin ze niet zeker kunnen zijn van hun eigen zielenheil , en weder te
koeren in den schoot der heilige moederkerk. Want van dien terugkeer
tot de waarheid en de gemeenschap met de catholieke kerk hangt niet
alleen het heil der afzmpq‚)ërlijke personen af, maar ook dat der gansche
christelijke maatschap ‘_.”
Aldus l‘ ten de Jesu/ijen en paus in zijn rondschrijven spreken ‚en
het moet erlîend worden,
het eenige sensatie verwekte. In de eerste
plaats lieten de Protestanten zich hooren, en ieder verbaasde zich over

‚ de naïve uitnoodiging des‚pansen, om deel aan het concilie te nemen.
Nog meâr(vérbaasde men‚ zich ove zijn kinderlijk geloof, dat de Protes
tanten
ans op eenmaal tot iokìe‚er komen en weer goede Catholieken
zouden worden, en het ontbrak niet aan allerlei spotternijen. Daaren
tegen werd van vele zijden een ernstig p'r}test tegen het pauselijk schrij
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ven ingebracht, en hier en daar den paus en den Jesuiten duchtig de
waarheid geze d. Een Engelschman eindelijk, Dr. Cumming, ging zelfs
zoover , den î1eiligen Vader te schrjven , dat hij aan het concilie zou
deelnemen , wanneer men hem toestond , de grondstellingen van het Pro

testantisme te verdedigen, en maakte tevens zijn eigenaardigen voorslag
in de nieuwsbladen bekend. Natuurlijk kwam er niets van zijn plan. De

paus liet hem door den aartsbisscho van Westminster, Dr. Manning,
antwoorden, »dat de kerk van den eiligen Petrus zich met de behan
deling van reeds lan verdoemde dwalingen en ketterijen niet kon inla
ten; maar dat alle rotestanten hoogst welkom zouden zijn , wanneer ze
hun afwijkende meeningen verlaten en tot den heiligen vader, van wien
ze ongelukkigerwijze afgedwaald waren, wilden terugkeeren.”
Doch, laat ons van de uitingen der Protestanten over het concilie
afstappen en wenden we ons tot de Catholieken. De meesten hunner ble
ven onverschillig, als ze zich niet vroolijk maakten over de groote co
medie. Anderen, die al lang door de Jesuiten gewonnen waren , keur
den de zaak goed en verheugden zich over den nieuwen twistappel, die
onder de menschheid geworpen zou worden. Eindelijk was er een minderheid , die met een eigenaardige vrees voor het uit eschreven concilie .
vervuld was, en die minderheid, — met de duitse e bisschoppen die
deswege te Fulda bijeengekomen waren , aan het hoofd, — liet niet na,
openlijk hare waarschuwende stem er tegen te verheffen. Maar van meer
ewicht
dan ,ditzich
alles
was,
één van
duitsche
gouvernementen,
lg’ret
Beiersche
in de
zaakdatmengde
en demet
merkwaardige
openheid
de eigenlijke bedoelingen van het concilie blootlegde.
‘
e heilige vader had namelijk in zijn bovengenoemd rondschrijven
er geen woord van gesproken, dat men van plan was, op het concilie
de onfeilbaarheid des pausen tot geloofsartikel te verheffen. Neen , hij
sprak slechts op de meest zalvende wijze over bevordering van godsdienst
en deugd , over verdediging der waarheid en des geloofs , over verbete
rin van het onderwijs der jeugd en wat dies meer zij. Zijne Heiligheid
wil e naar het schijnt de wereld in den waan bren en, dat er slechts
dood onschuldige dingen op het con‘cilie behandeld zon en worden. Maar de
beiersche eerste minister, vorst Hohenlohe, zond den 9n April 1869 een circu

laire aan de beiersche gezanten bij de verschillende europeesche boven,
die de koe moedig bij de hoorns vatte. Die circulaire is belangrijk ge
noeg, om haar hier mede te deelen. Ze luidt aldus:
»Men kan tegenwoordig met zekerheid aannemen , dat het door Z.
H. paus Pius IX uitgeschreven algemeene concilie, wanneer geen onvoorziene gebeurtenissen tusschenbeiden treden , werkelijk in December
e. k. gehouden zal worden. Zonder twijfel zal het door een groot aan
tal bisschoppen uit alle deelen der wereld bezocht en tah'ijker worden
dan eenig vroeger concilie. Het zal dus ook zeker in de openbare mee
ning van de catholieke wereld aanspraak maken op de hooge beteekenis en het gezag, die aan een oecumenisch concilie toekomen.”
»Dat nu het concilie zich alleen met geloofspunten, met onderwerpen
van zuiver theologischen aard, zal bezighouden, is niet waarschijnlijk.
Want dergelijke vragen, die alleen op een concilie uitgemaakt kunnen
worden , zijn tegenwoordig niet aan de orde. De eenige dogmatische
stof, die men , naar ik uit zekere bron verneem , te Rome door het con
cilie wil laten uitmaken, en voor welke tegenwoordig de Jesuiten in
Italië , in Duitschland en elders agiteeren , is de quaestie van de onfeil’
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baarheid des pause n. Die quaestie echter heeft een strekkin ‚ die
ver buiten het zuiver religieuse gebied reikt; ze is van hoog polit1eken
aard, daar hiermede ook de macht des pausen over alle vor
sten en volkeren in wereldlijke zaken beslistentotgeloofs
artikel verheven zou worden.”
»Dwingt nu reeds deze hoogst gewichtige en wijd strekkende quaestie
alle regeeringen ‚ die catholieke onderdanen hebben , hare aandacht op
het concilie te vestigen, de belangstelling, of liever de bezorgdheid dier
regeeringen zal nog toenemen, als ze letten op de voorbereidende werk
zaamheden die reeds een aanvang genomen hebben en vooral op de in
deeling der te Rome gevormde commissies hiervoor. Onder die commissies
is er namelijk één , die zich alleen met de onderwerpen van politiek
kerkelijken aard moet bezig houden. Het is dus zonder twijfel de be
paalde bedoeling van het Roomsche hof, door het concilie althans enkele
besluiten over kerkelijk-politieke onderwerpen en quaesties van gemeng
den aard te laten behandelen.”
‘
’
»Hierbij komt, dat het door de Roomsche Jesuiten uitgegeven tijd- ‘
schrift »Civiltà cattolica'”, — aan hetwelk»door Pius IX bij een afzon
derlijke brève het karakter van een oﬂicieus orgaan der Curie is toegekend,
—“ het eerst onlangs als een bepaalde taak van het concilie aangegeven
heeft, de stellingen van den pauselijken Syllabus van
den 811 Dec. 1864 in positive besluiten of zoogenaamde conciliari
sche decreten te veranderen. Daar nu echter de artikelen
van den Syllabus tegen verscheidene belangrijke axioma’s van het staats
leven, zooals het zich bij alle beschaafde volkeren ontwikkeld heeft,
aandruischen, zoo ontstaat voor de regeeringen de ernstige vraag: of
en in welken vorm ze eensdeels de bisschoppen hunner landen, anderen
deels later het concilie zelf op de bedenkelijke gevolgen moeten wijzen , die
zulk eene opzettelijke en principieele verstoring der bestaande betrekkin
gen tusschen staat en kerk na zich zal moeten slepen."
»Verder rijst de vraag op , of het niet doelmatig zou kunnen zijn ,
dat de gouvernementen gemeenschappelijk, bijv. door hunne vertegen- ‘
woordigers te Rome, het een of ander voorbehoud of protest inbrachten
tegen zulke besluiten, die op eenzijdige wijze, zonder medewerking der
vertegenwoordigers van den staat , zonder eenige voorafgaande mede
deeling, aangaande politiek-kerkelijke quaesties of onderwerpen van ge
mengden aard door het concilie genomen mochten worden. Het komt
mij volstrekt noodzakelijk voor, dat de verschillende gouvernementen
naar eenstemmigheid ten opzichte van deze ernstige aangelegenheid stre

ven. Ik heb tot nog toe gewacht, of ook van de een of andere zijde een
stap in die richting gedaan zou worden; daar dit echter niet het geval
geweest is en de tijd dringt, zie ik mij genoodzaakt, u op te dragen,
deze aangelegenheid bij de regeering waarbij ge geaccrediteerd zijt, ter
sprake te brengen, ten einde over de stemmingen en meeningen aan
gaande deze belangrijke zaal: bericht in te winnen. Ik verzoek u der
halve de volgende vraag aan de overweging van het bedoelde gouverne
ment te onderwerpen: of niet een gemeenschappelijke , zoo mogelijk col
lective, maatregel der europeesche staten , in een meer of minder gelijk
luidenden vorm , te treffen ware , om het Roomsche hof bij voorbaat te
onderrichten aangaande de houding die ze tegenover het concilie zullen
aannemen, en of niet misschien een conferentie van vertegenwoord‘ ers
van alle betrokken gouvernementen als het meest geschikte mi del
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te beschouwen zou zijn, om over de gemeenschappelijke houding ernstig
te beraadslagen."
Men ziet, de beiersche eerste minister sprak open en duidelijk en
zijn doel was, de lannen van den paus en zijn vrienden, de Jesuiten ‚
althans met betrekking tot de dogmatiseering van den Syllabus en de
onfeilbaarheid van den roomschen hoogepriester, te verijdelen. Maar de
wijze raad van Hohenlohe vond geen weerklank bij de overige europee

sche regeeringen. ‘Wel is waar verscheiden gouvernementen zagen het
groote belang van de zaak wel in, en richtten aanstonds de vraag tot
de roomsche Curie of men daar werkelijk de plannen koesterde, waarvan
de beiersche minister sprak. Doch de pauselijke staats-secretaris , kar
dinaal Antonelli, gaf de meest geruststellende verzekeringen en beweer
de uitdrukkelijk , dat de roomsche Curie niet verantwoordelijk was
voor hetgeen een enkele Jesuiet in de »Civilta" verkoos te schrijven. De

genoemde hoven lieten zich dus om den tuin leiden en sloegen het
voorstel van Hohenlohe af. Men meende krachtig genoeg te wezen en
wilde eerst het concilie afwachten. Er kwam dus niets van de confe
rentie die Hohenlohe aangeraden had, men legde aan het bijeenkomen
van het concilie geen hindernissen in den weg en liet de Jesuiten-partij
eenvoudig begaan.
Het concilie was tegen den 8u Dec. 1869 uitgeschreven. Reeds
den 111 Dec. waren er 400 prelaten en bisschoppen te Rome aanwezig,
en op den bepaalden dag, des morgens om 9 uur, kon het concilie met
700 leden geopend worden. Prachtig en plechtig waren de ceremoniën
der opening, die volle 6 uren duurden; doch we zullen ze maar niet
beschrijven. Het belangrijkste was, of had moeten zijn, de allocutie,
de openingsrede, des pausen. Doch hoewel Z. H. een uur lang zijn
inderdaad liefelijke stem deed hooren, men vernam eigenlijk niets aan
gaande het doel van het concilie, evenmin als men dat uit de oproepings
circulaire gedaan had.
Wat echter het concilie zelf betreft, het is van belang eerst de
samenstelling er van na te gaan. Van de 1166 hooge geestelijken
die de kerk op dat oo enblik telde (1), had men gerekend, dat zoo wat
de helft wegens onder om, ziekte of andere redenen zou wegblijven. Doch

dat viel nog in zoover mede, dat er in het geheel 767 prelaten opkwamen.
Zulk een menigte kerkvorsten was nog nooit ‘op eenig vroeger concilie
opgekomen, en Pius IX kon met billijken trots zijn schapen overzien.
Maar als men van het tellen tot het wegen overging, dan was er
een belangrijk onderscheid tusschen die roote geestelijke heeren. Ter
wijl b. v. de diocese Breslau 1,700‚000

atholieken telt, werd ze maar

door een bisschop vertegenwoordigd. De kerkelijke staat daarentegen
telde in 1869 nog niet eens 700,000 catholieke inwoners en had 62 (l)bis
schoppen naar het concilie afgezonden. Van Napels en Sicilië waren 68
aartsbisschoppen en bisschoppen verschenen. Kortom, het gansche catho
lieke Duitschland, dat over de 12 millioen zielen telde, was slechts door

14 kerkvorsten vertegenwoordigd, terwijl er van Italië alleen niet minder
dan 194 op het concilie zaten. Daarin lag blijkbaar een groote onrecht
(1) Namelijk de paus. 57 kardinalen, 12 patriarchen , 139 aartsbisschoppen, 723
bisschoppen en eindelijk 234- títulaire aartsbisschoppen en bisschoppen via partibus
inﬁdelium” ‚ gelijk ze heeten.
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vaardigheid en onregelmatigheid. Niettegenstaande dat bepaalde de paus,
dat ieder bisschop, onverschillig of hij een groote of kleine gemeente
vertegenwoordigde, één stem zou uitbrengen , en zelfs de titulaire
bisschoppen hadden ook één stem.
.
’t Was duidelijk , waarom dit geschiedde. Reeds den 2n Dec. had de
»Civilta” verkondigd, dat de bisschoppen niet naar Rome geroepen wa
ren om te dis cussieeren, maar om alle voorstellen goed te
keuren, die hun namens den paus zouden worden voorgelegd. Daarom
was het te meer van belang, dat de groote meerderheid der bisschoppen
zich blindelings als werktuigen der Jesuiten lieten gebruiken. Voor zulk
een meerderheid hadden ze dan ook behoorlijk gezorgd. Al spoedig na
de opening van het concilie bleek het, dat er twee groote partijen wa
ren. Maar die partijen waren zeer ongelijk, namelijk ééne , de minder
heid, van omtrent 160 , en ééne, de meerderheid, van 600, zegge zes

honderd!
Die meerderheid bestond bijna uitsluitend uit twee soorten van
bisschoppen, namelijk de bisschoppen van de zoogenaamde romanische lan
den en de titulaire bisschoppen of bisschoppen der zendingen. De ro
manische bisschoppen waren die uit Italië, Spanje en Portugal, en voorts
uit Mexico, Brasilië en de zuid-americaansche vrijstaten. Ze leverden
een contingent van omtrent 350 koppen. Dat zij geheel en al stemden,
zooals de pauselijke partij wilde, laat zich begrijpen. Immers de meesten
hunner hadden al hun beschavin en theologie — en het was niet veel!
— uitsluitend in jesuitische co egiën opgedaan. Bovendien waren de
spaansche bisschoppen indertijd aangesteld door de even vrome als lie
derlijke koningin Isabella en haar trouwen raadsman, den pauselijken
nuntius, die wel gezorgd had, dat slechts makke schapen gekozen wer
den. En van Zuid- en Middel-America, waar vooral de hooge geeste
lijkheid nog in de diepste onkunde verzonken was, had de Jesuiten
partij nog minder tegenstand te vreezen. Geen haar beter waren de
zoogenaamde missie-bisschoppen uit Asië, Africa en Australië, die samen
een contingent van over de 150 leverden. Want zij waren allen zonder
uitzondering kweekelingen van de Propaganda te Rome. »Stemvee”,
zooals men in‘ Noord-America zegt, anders waren ze niet, en dat was

ook de reden, waarom men hen uit hun verre standplaatsen naar Rome
had laten komen.
En om die beste mannen uit hun verre landen over te laten komen,
had men zich dan ook vrij wat opoffering getroost. Ze hadden bijna
‘allen op kosten van den paus hun reizen gemaakt, moesten te Rome
al dien tijd onderhouden en nog bovendien franco teruggezonden worden.
En zoo weinig had men tegen deze onmetelijke onkosten opgezien, dat
de paus — met opzet! — juist in de jaren 1868 en 1869, nog 50
nieuwe bisschoppen »in partibus inﬁdelium" gekozen had!
Bij deze ruim 500 ongetwijfeld slaafsche stemmen kwamen nu nog
de overi e jesuitisch-gezinde bisschoppen uit Frankrijk, Engeland, Bel
gië en ä‘loord-America. Daardoor klom de meerderheid van welke men
al aanstonds »zeker” was, tot minstens 600 stemmen.
.
De minderheid daarentegen, die men op ongeveer 160 stemmen
aansloeg, bestond deels uit de duitsche, hongaarsche en boheemsche bis-.
schoppen, voor zoover ze niet vooruit door de Societeit van Jesus ge
wonnen waren, deels uit die Franschen, Noord-Americanen en Engel

schen, die ontwikkeling en kennis hadden. Maar zelfs die minderheid

294

VII.

De herleving van het Jesuitisme.

wilde men staande het concilie nog bekeeren of, althans tot een mi
nimum beperken. Van enkelen zeker kon men niet verwachten,
dat ze ooit aan de jesuitische inﬂuisteringen gehoor zouden geven. Maar
er waren er nog altijd genoeg, die men hoopte mak te zullen maken.

Dadelijk na de opening van het concilie werd dan ook een net van in
trigues over die heeren gespannen, waarvan de draden allen in het paleis »del Gesu" samenliepen. Sommigen lieten zich door een kleinigheid (1),
anderen door een kardinaalshoed winnen; de poolsche bisschoppen wer

den warm gemaakt door de belofte, dat de paus zijn zegen geven zou ,
als Polen zich van Rusland losrukte. Kortom , lokspijzen van allerhan
den aard wist men met behendigheid toe te dienen. En waar zachte
middelen niet hielpen, begon men met dreigingen , tot zelfs met de be
dreiging der excommunicatie.
Hoe dóór en dóór jesuitisch-ultramontaansch de meerderheid dan ook
was , bleek al aanstonds bij de keuze der commissies. Evenals bij andere
beraadslagende lichamen werden de onderwerpen die aan‘ de beraadsla
ging van het concilie onderworpen zouden worden, eerst in handen ge
st’eld van commissies, om er praeadvies, zoogenaamd rapport, over uit
te brengen. Zes zulke vaste commissies worden er gekozen , ééne voor
dogmatiek en geloofszaken, de tweede voor politiek-kerkelijke quaesties,
de derde voor de kerkelijke tucht, de vierde voor de geestelijke Orden ,
de vijfde voor de aangelegenheden der oostersche kerk en de zesde voor
gemengde zaken. De beide eerste waren echter verreweg de belan rijk
ste, en in de personen die hiervoor gekozen werden, spiegelde zic na
tuurlijk de eigenlijke richting van het concilie af. Welnu , reeds den

1411 December werd de commissie voor de zaken des geloofs gekozen.
En nu kon de minderheid, het (betrekkelijk) vrijzinnige deel van het
concilie, geen enkelen van haarpartij er door krijgen, ofschoon ze zich
alle moeite gaf, opdat althans de beide uitstekende geleerden, Dr. Hefele
en bisschop Duranloup, niet voorbijgegaan zouden worden. De meer
derheid koos enkel creaturen der Jesuiten , en wel getrouw volgens de
lijst die in het paleis van den generaal vooruit opgemaakt was. Evenzoo

ging het met de andere commissies, en nu wist men natuurlijk ook vooruit, dat elk voorstel dat de jesuiten-partij zou gelieven in te dienen, ook
zou doorgedreven worden.
In het voorbijgaan wil ik hier enkelen der coryphaeën uit de beide
kampen waarin het concilie verdeeld was. opnoemen. Tot de groote
meerderheid der prelaten, die de »zuilen van het pausdom” waren, be
hoorden er toch enkelen die niet, zooals velen, zelfs geen latijn verstelb
den, maar door eenige geleerdheid uitmuntten. Als zoodanig traden op
den voorgrond Cardoni, aartsbisschop van Edessa, de kardinaal Barnabo,
de praefectus der Propaganda, de kardinalen de Angelis, de Luca, C2?
palti en Bilio. De laatste verstond juist genoeg duitsch, om in het
duitsch te zeggen, dat hij gruwde van de duitsche wetenschap. Voorts
behoorden tot diezelfde meerderheid Monsignore Lulio en de prelateh
Audisio en Vincenzi. Maar de meest beteekenenden van die partij wit
ren geen Romanen, maar Engelschen, Franschen of Duitschers , als:
aartsbisschop Dechamps van Mechelen, aartsbisschop Spalding van Bal
timore (hoewel die in den aanvang zich nog als vrijzinnig aanstelde) ,
(1) Zooals b. ". bisschop Lavígerie van Nancy, dooreen nieuwliturgisch kleed,
superhumale genoemd, dat anders geen westersch bisschop dragen mocht.
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aartsbisschop Manning van Westminster , de opvolger van kardinaal
Wiseman, die de meeste engelsche en iersche bisschoppen op sleeptouw
wist te krj en. Onder de weinige Duitschers, die door dik en dun met
de meerder eid meêgin en, maakten zich vooral verdienstelijk de bis
schoppen Martin van P aderborn, Senestrey van Regensburg , Feszler ’
van St. Pölten en Leonrod van Eichstädt. Onder de Franschen moeten
vooral genoemd worden de bisschoppen Pie van Poitiers, Dreux-Brézé
van Moulins en Reynier van Cambrai , alsmede Plantier van Nimes en
Mermillod van Genève, hoewel dezen zich toen nog minder op den voor
grond plaatsten.
Tot de coryphaeën der minderheid, die echter door geleerdheid ,
welsprekendheid en eerlijkheid veel meer beteekenden , behoorden aarts
bisschop Melchers van Keulen, aartsbisschop Haynald van Kalosca (in
Hon arje) en vooral bisschop Stroszmayer van Bosnië en Sirmië;verder
aarts isschop Darboy van Parijs, aartsbisschop Dupanloup van Orleans ,
bisschop Hefele van Rottenburg, kardinaal-vorst-aartsbisschop Schwarzen

berg van Praag , kardinaal-aartsbisschop Rauscher van Weenen, kardinaal
aartsbisschop Matthieu van Besaneon en aartsbisschop Ginoulsiac van
Lyon, eindelijk de bisschoppen Förster van Breslau, Dinkel van Angs
burg en Eberhard van 'I‘rier.
Doch wat hielp dezen mannen hun geleerdheid en hun inspanning
tegen het overstemmen en overschreeuwen der domme of slaafsche min
derheid? Bovendien kon de beraadslaging op het concilie een vrije,
ja zelfs een beraadslaging, genoemd worden? In geenen deele.
Tot vergaderplaats van het concilie was gekozen de re'chterarm van
het dwarsschip van de St. Pieterskerk, welke ruimte door een beschot
van het overige gedeelte der kerk afgescheiden was. En nu bleek het
al aanstonds, dat deze ruimte het eerste vcreischte voor een beraadsla

gende vergadering totaal miste: men kon den redenaar niet
verstaan; alleen het geweldige orgaan van een Stroszmayer drong tot
aller ooren door. En om de maat vol te meten werd dadelijk bij de eerste
zittingen door den paus aan alle leden verboden, hun gedachten
of redevoeringen te laten drukken.
Maar dat was nog niet genoeg. Ook het recht om zelfstandig met
voorstellen of interpellaties op te treden, werd den leden niet gelaten.

De paus benoemde geheel eigenmachtig een »Generale Congregatie,”die
alle voorstellen der leden van het concilie vooraf moest
onderzoeken, of ze wel behandeld zouden worden. En die congregatie
werd uit louter jesuitisch-gezinden van het zuiverste water samengesteld.
Per slot van rekening werden alleen zulke voorstellen behandeld , die
van de pauselijke partij uitgingen. De leden hadden eigenlijk niets te
doen, dan hun »placet," hun toestemming, te geven, en of er enkelen
tegen hadden gestemd of niet, het voorstel werd tot besluit verheven met
de gewone formule:
, met goedkeuring van het heilige concilie ,
besluiten en stellen vast , enz . . . . . ."

Nadat al die netten gespannen en al die ketenen gelegd waren, begon
het concilie aan het eigenlijke werk. Met opzet waren de punten , die
men voornemens was door het concilie te laten behandelen, of eigenlijk
slechts te laten sanctioneeren, niet vooruit, zelfs niet aan de leden, be-‚

kend gemaakt, opdat ze er zich niet op zouden kunnen voorbereiden en
er over studeeren. Doch het doel was, het leerstuk der hemelvaart van

296

V11.

De herleving van het Jesuitisme.

Maria , de stellingen van den Syllabus en de onl'eilbaarheid des pausen
te laten vaststellen. Dat waren de drie hoofdzaken. Al het overige dat
behandeld werd , was blijkbaar slechts nevenzaak.
Wat nu de hemelvaart van Maria betreft, daarover kunnen

we kort zijn. Nadat eenmaal de onbevlekte ontvangenis der moedermaagd
vastgesteld was, kon mende lichamelijke hemelvaart er nog wel bij toe
geven. Het ging ook hiermede gelijk met vele dergelijke dogma's; slechts
langzamerhand was het in de overlevering opgenomen. Wel had de kerk
sedert de Middeleeuwen het feest Maria Hemelvaart gevierd. Doch ge
sanctioneerd was het nooit. Maar de Jesuiten en vooral de paus waren
er steeds op uit den Maria-dienst uit te breiden. En nu wisten de Jesuiten
het er heen te sturen, dat het verzoek tot de ofﬁcieele erkenning van
die hemelvaart van het concilie zelf uitging. Ze lieten al spoedig een
petitie bij de leden rondgaan, waarop ze reeds den 3111 Jan. 1870 over
de 400 onderteekenaars hadden. Daarop werd de zaak in handen van
de commissie voor de geloofszaken gesteld ‚ en tegen het einde van het
concilie stemden al die bisschoppen, die ook voor de onfeilbaarheid ge
stemd hadden, er voor.

Van meer belang was de dogmatiseering van den Syllabus.
Op een audiëntie, welke de paus weinige dagen na de opening van het con
cilie gaf, sprak hij het duidelijk uit, hoe veel gewicht hij hieraan hechtte.
»Van andere punten ,” zeide
, »zou men nog eer afzien, maar van
dat punt niet.” Het eenige wat men deed, was den vorm van den Syllabus
wat omwerken , maar de inhoud van de tachtig stellingen bleef onveranderd en werd zelfs nog verscherpt. De nieuwe redactie kreeg den titel
»Canones de ﬁde et ecclesia" (1) , doch behield de tachtig boven aangehaalde stellingen. En in dien nieuwen vorm werd deze oﬂicieele erkenning
van de jesuitische leer aan de heilige vaders van het concilie ter goed
keuring voorgelegd. Eindelijk, den 13n Juli 1870, volgde de eindstemming
over het geheele stuk, en het resultaat was, dat slechts 97 stemmen
zich er tegen en 600 zich er voor verklaarden.
Volmaakt zou de overwinning der Jesuiten echter eerst zijn, als
het derde punt, de onfeilbaarheid des pausen, tot leerstuk ver

heven werd. Wel is waar had Antonelli namens den paus de oﬂìcieele
verzekering gegeven, dat de paus er niet aan dacht zulk een voorstel
aan de vaders van het concilie te doen, maar ieder begreep toch wel,
dat dit eigenlijk het hoofddoel van het concilie was. De Jesuiten wisten
trouwens wel een huismiddeltje. Ook deze zaak zou in schijn van het
concilie zelf uitgaan. Ze organiseerden een petitie onder de vaders,
waarbij de paus door de leden van het concilie verzocht werd , dat punt
in behandeling te brengen. De aartsbisschoppen Manning, Spaldin en
Dechamps, benevens de bisschoppen Senestrey, Martin, Mermillo en
Canossa (van Verona) lieten er zich voorspannen , en reeds den 1611 Jan.
1870 had men 5l2 onderteekeningen onder die petitie.
Zoo gemakkelijk echter zou het nog niet gaan. Zoodra de meer
vrijzinnige bisschoppen achter die manoeuvre kwamen, hielden ze een
afzonderlijke bijeenkomst, waar den kardinaal aartsbisschop Rauscher op
rredragen werd een tegen-petitie op te stellen. Daarin werd de. paus in
de duidelijkste en dringendste bewoordingen gewaarschuwd en ebeden ,
de verlangde deﬁnitie van de onfeilbaarheid niet in stemmingte rengen.
(1)

nRcgclen (Lecrstukkon) omtrent het geloof en de kerk."

Het concilie van 1870.
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Die tegen-petitie droeg de teekening van 137 leden van het concilie ,
meest uit Duitschland, en van de meest invloedrijke en geleerde bis
schoppen, en werd zco spoedig mogelijk aan den paus overhandigd.
Doch ze was geheel nutteloos. Reeds den 22u Jan. werd de eerste
petitie bij het concilie in behandeling genomen en aanstonds in handen
gesteld van de commissie voor de geloofszaken. En nu begonnen, onder
voorzitterschap des pausen, de beraadslagingen.
We zullen den loop dier belangrijke, of eigenlijk niet belangrijke ,
debatten niet volgen. Wat de minderheid ook deed of niet, het bleek
dat men vast besloten had, de zaak door te zetten. Eindelijk drong de
meerderheid op stemming aan, vooral daar bovendien de hitte te Rome
onverdragelijk werd. Zoo werd eerst de zoogenaamde vóórstemming
in geheime zitting op den 13n Juli vastgesteld, en de eindstem
ming op den 18n Juli.
De uitslag van de vóórstemming was, dat 450 onvoorwaardelijk met
ja, en 88 onvoorwaardelijk met neen stemden; daarentegen waren er

61. prelaten die voorwaardelijk met ja stemden, en 91 anderen, die,
hetzij wegens ziekte, hetzij om andere redenen, afwezig waren.
Nu wisten de 88 tegenstemmers genoeg , dat er niet aan te doen
was, en ze vertrokken onmiddellijk van Rome, om niet bij de eindstem
ming te wezen. En het resultaat van die eindstemming was, dat 533
het »placet” en slechts 2, bisschop Riccio van Cajazzo, en bisschop
Fitz-Gerald van Little-Rock , de laatste met schrikwekkend luider stemme,

‘ het »non placet” uitspraken.
Zoo was dan , den 1811 Juli 1870 , bijna met eenparige stemmen het
nieuwe leerstuk van de onfeilbaarheid des pausen aangenomen, en Pius
IX smaakte de groote voldoening het der wereld tekunnen verkondigen.
Het bestond uit een inleiding en vier hoofdstukken. In de inleiding en
de eerste drie hoofdstukken worden de meest overdreven aanmatigingen
van den heiligen Stoel en de zoogenaamde heiligheid van het primaat
van Petrus , in de meest krasse vormen, tot onomstootelijke en eeuwige
leerstukken verheven , met de gewone vervloeking van allen, die het
niet gelooven. Het vierde hoofdstuk eindelijk sluit met de volgende
stelling:
»derhalve, in getrouwe overeenstemming met de overlevering ,

die van het begin des Christendoms bestaat, ter eere Gods , onzes

Verlossers, ter verheﬂing van het catholieke geloof en tot heil der
christelijke volken , — leeren wij met toestemming van het heilige

‘ concilie en verklaren voor een goddelijk geopenbaard leerstuk, dat
de Roomsche paus , wanneer hij ex cathedra spreekt, d. i. wan
neer
in zijn ambt van herder en leeraar aller Christenen, krach
tens zijn hoogste apostolische waardigheid de door de gansche kerk
aan te nemen leer aangaande geloof en wandel deﬁnieert, door den
hem in den heiligen Petrus beloofden goddelijken bijstand, MET
n1s onrnu.aaammrn toegerust is , met welke de goddelijke verlosser zijne kerk bij de vaststelling der leer aangaande geloof en
wandel heeft willen toerusten, en dat derhalve al zulke bepalingen
van den Roomschen paus uit ‘zich zelf, en niet uit kracht
der toestemming van de kerk, onomstootelijk zijn. Eii zoo
wanneer iemand deze onze deﬁnitie, wat God verhoede! wagen
mocht te weerspreken , — die zij vervloekt.”
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Zoo luidde het leerstuk der onfeilbaarheid, en een kreet van min
achting klonk door de gansche beschaafde maatschappij. Doch als men
op de allergeduchtste gevolgen zag , die deze zaak zou kunnen hebben ,
dan was er meer reden tot toorn en tot vrees.
wat toch is de kern van dit leerstuk? Niets minder dan dit, dat
de paus de eenige meester op aarde , de plaatsvervanger en stedehouder
van God is , en dat hij gebiedt over koningen en onderdanen, over
volkeren en huisgezinnen. Tegenover hem bestaat geen recht en geen
wet, en alle Christenen zijn zijne knechten.
Een eindeloos wijde strekking had dit leerstuk voorts hierdoor, dat
nu niet alleen bepaald was, dat de tegenwoordige paus onfeilbaar geworden was, maar dat reeds al zijn voorgangers het geweest waren. Op
grond daarvan konden al de aanmatigingen, waardoor de heerschzuch

tigste pausen uit den bloeitijd van het pausdom zich boven alle staats
machten en alle staatswetten verheven hadden, weder worden opgerakeld
en den geloovigen Catholieken als oddelijke waarheden worden voorgesteld.
Nog meer , alle pausen s ert de Hervorming hadden verklaard ,

dat de niet-Catholieken, en met name de Protestanten , door den doop
evengoed als de Catholieken hun onderdanen geworden waren en dus ,
als rebellen, met geweld onder de gehoorzaamheid teruggebracht moesten
worden. Dat was de leer, die nu ook weder door den Syllabus op nieuw
verkondigd was. Wat was dus tengevolge van de besluiten van het con
cilie weder te wachten? Niets minder dan godsdienstkrijg en godsdiensthaat, misschien wel een herhaling van den 30jarigen oorlog.
Men lacht daar tegenwoordig misschien mede, als met iets dat totaal
onmogelijk is. Maar men lachte ook, toen na het concilie van I‘rente

de Jesuiten met hun werken begonnen. En wat was het gevolg?
Toen ter tijd was kwalijk een tiende deel van Duitschland Catho
liek, en zie! veertig jaren daarna was Duitschland weder voor twee

vijfden tot de Roomsche kerk teruggebract. De dertigjarige oorlog
bracht wel is waar niet te wee , wat de Jesuiten gewenscht hadden:
de volkomen uitroeiing van het rotestantisme. Maar sedert dien tijd ,
— men vergeet het maar al te zeer! — heeft het Catholicisme voort
durend aan aantal en terrein gewonnen. En dat alles was en is alleen
het werk van de Jesuiten geweest.
Nu was eindelijk de Syllabus gedogmatiseerd, d. w. z. tot onom
stootelijke waarheid verheven, en daarmede was aan den ganschen
modernen staat en de moderne beschaving de oorlog verklaard. Alle
constitutioneele vrijheden, vrijheid van drukpers, gelijkheid voor de wet,
vrijheid van geweten, kortom al wat de nieuwe beschaving der mensch
heid reeds verworven had, was daarin veroordeeld en verdoemd.

En

dat alles moest door ieder die goed Catholiek wilde zijn, als van nul en
geener waarde beschouwd worden. Voorwaar! het weerglas kondigde
storm aan, het concilie had het op oorlog tegen de beschaving , oorlog
tegen het Protestantisme aangelegd.
Lachen en zich verheugen konden de Jesuiten doen , want hunne
leer was tot de leer der Catholieke kerk verheven. Al wat de Je
suiten leerden , was voortaan alleen echt Catholiek.

Met andere woor

den, de ze epraal der Jesuiten op het concilie verkondigde der wereld , dat esuitisme en Catholicisme voortaan hetzelfde waren. En
zoodoende was eigenlijk niet de paus, maar de Societeit van Jesus
onfeilbaar geworden.

Het duitsche rijk en de Jesuiten.
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V. HET nurrscms RIJK nu na JESUITEN.
De tijd is nog niet gekomen, dat de geschiedschrijver de gevolgen
van het concilie te boek kan tellen. Maar van één punt kunnen we
reeds nu spreken , van de woelingen der jesuitenpartij in het duitsche rjk.
De middeleeuwsche toestanden herstellen, dat was het groote doel. Maar

daartoe behoorde vooral het wereldlijk gebied, dat de paus van oudsher
gehad had. Voor alle dingen wilden de Jesuiten dus den heiligen Vader

in zijn »erfdeel van Petrus" hersteld zien. Iedereen weet, hoe tengevolge
van den oorlog van 1859 en eindelijk van den fransch-duitschen oorlog
in 1870, de wereldlijke heerschappij des pausen vernietigd was. En die
groote roof moest der kerk weder teruggegeven worden. Men begreep,
dat de weg van protesteeren en excommuniceeren tot niets zou leiden;
de macht en het geweld alleen zouden hier kunnen baten.
Maar bij wie hulp te zoeken ? Oostenrijk was onmachtig, Frankrijk was
efnuikt, aan Portugal en Spanje viel niet te denken, en Rusland had
e paus zelf, door zijn begunstigin van den poolschen opstand, zich tot
vijand gemaakt. Er bleef dus al een Pruissen, of liever het duitsche
rijk over. Dat was zeker machtig genoeg; maar scheen het geen ondenk
baarheid , dat het duitche rijk ooit tot zoo iets te bewegen zou zijn?
Neen! het zou de eerste keer niet zijn, dat de Jesuiten bereikt hadden
wat ondenkbaar scheen.
Tot nog toe was de catholieke kerk in Pruissen meer dan ergens
anders begunstigd, en de Jesuiten hadden hiervan behoorlijk partij ge
trokken, door zich overal in te nestelen en door inrichtingen van onder
wijs, kloosters, congregaties en vereenigingen een invloed en macht te
verkrijgen, die gewoonlijk veel te laag worden aangeschreven. De minister
van eeredienst, von Mühler, was wereldkundig hun groote beschermer,
en er scheen grond voor de hoop te bestaan , dat de regeering van Wil
helm 1 niet geheel ongeneigd zou zijn tot een interventie ten
gunste des pausen.
Reeds in 1870 zette de partij der Jesuiten dus allerwege onder de
Catholieken een algemeene petitie op touw, om van de pruissische regeering te verzoeken, dat ze den paus in zijn »rechtmatig gebied” herstellen
zou. Men zorgde er voor dat er zeer hooge namen onder die petities
kwamen, zooals bijv. van den ganschen catholieken silezischen adel en
de gezamenlijke ridders der Maltheser Orde. Zelfs de pruissische bisschop
pen met hun domkapittels leverden een gelijke petitie in, en de aartsbisschop van Posen en Gnesen reisde opzettelijk naar Versailles, waar
de duitsche keizer toen nog was , om hem die petitie te overhandigen.
Maar vorst Bismarck gaf duidelijk en bepaald te kennen , dat elke in
menging in de aangelegenheden van vreemde staten ten eenenmale met
het uitsche belang strjdig geacht werd.
Nu besloot men een anderen we in te slaan, om namelijk door den
_duitsehen rijksdag de regeering te wingen. Daartoe had men slechts
te zorgen, dat bij de aanstaande verkiezingen een genoegzaam sterke
jesuitisch-gezinde partij in den rjksdag gekozen werd. Toen dus met het
jaar l87l de eerste verkiezingen voor den nieuwen rjksdag uitgeschreven

waren , werd er allerwege onder de Catholieken van Duitschland een
krachtige agitatie op touw gezet, om louter »goedgezinde mannen" in
den rijksdag te kiezen.
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Met behulp van de meerendeels reeds bekecrde duitsche bisschoppen en
de gewone middelen van kansel, biechtstoel en pers, vooral in Beieren, Po
sen en de Rijnstreken, bracht men het inderdaad zoover, dat, eerlijk of
oneerlijk, de stembus een tamelijk groot getal ultramontanen of Jesui
ten-vrienden opgaf. En toen de rijksdag in Maart 1871 geopend werd ,
traden die heeren aanstonds in een goed gesloten partij op, die de
»fractie van het centrum” genoemd werd.
Die partij deed zich bij de rjksregeering voor als de steun van het
conservatisme. Ze zongen weder het oude lied , dat een regeering , die
de orde wilde handhaven, slechts bij hen steun kon vinden tegen de
revolutionaire woelingen des tijds. Ze hoopten daarmede de rjksregee
ring evenzeer zand in de oogen te strooien als dat met vroegere regee
ringen gelukt was , vooral in den tijd na den val van het eerste fransche

keizerrjk.

Spoedig echter bleek het, wat hun eigenlijke doel was.

Dat doel was, gelijk we zeiden , geen ander, dan de oude rechten

van het pausdom te herstellen en den ouden strijd tegen alle niet
Catholieken weder in het leven te roepen.‘ In de eerste plaats wilden
ze de rijksregeering overhalen, om ten gunste van den paus en zijn
»wereldlijk gebied” te intervenieeren. Reeds in de beraadslagingen over
het adres van antwoord op de troonrede kwamen ze met dit hun ver
langen voor den dag. Daarin spraken ze het zonder omwegen uit , dat
de duitsche keizer in de voetstappen zijner voorgangers treden moest,

die zich de keizerskroon te Rome lieten opzetten en daartegenover den
plicht op zich namen , het pausdom in zijn nooden als gehoorzame die
naren bij te staan.
‘
Doch geweldig was de tegenstand, die door zulk een verlangen in
den rjksdag te voorschijn geroepen werd. Ik kan hier niet al die storm
achtige beraadslagingen, zelfs niet het voornaamste er van, mededeelen.
Genoeg zij het, de woorden van een enkelen afgevaardigde, von Ben
nigsen , hier weder te geven:

.

»Aan den naam Keizer en Rijk," — zoo sprak de afgevaardigde
von Bennigsen , — »knoopt zich onwillekeurig de herinnering van de
groote en noodlottige oorlogen vast. welke de duitsche heerschers, niet als
keizers van Duitschland, maar als Roomsche keizers , als keizers met de
aanspraak op de opvolging in het romeinsche imperatorschap. gevoerd
hebben, van de oorlogen met de Roomsche kerk en met Italië. Onze taak
is het echter, van meet af aan boven elken twijfel te stellen, dat de
grootste, ja de overweldigende meerderheid van het duitsche volk en zijn
vertegenwoordigers , in overeenstemming met de keizerlijke regeering, er
zoo ver mogelijk van verwijderd is, weder in die oude fout van een
duitsch-kerkelijke politiek te vervallen. Wat hebben ons al die oorlogen
gebracht? De voortdurende verwoesting van Italië en de politieke mach
teloosheid en inwendige verdeeldheid van Duitschland. — En toch stuiten
wij hier in den rijksdag op een streven, om de duitsche politiek weder
in dat verderfelijke spoor te brengen; op een streven, om toestanden in
het leven te roepen, welke onvermijdelijk die oorlogen op nieuw zouden
doen ontstaan! Daardoor wordt ons rechtstreeks de verplichting op
elegd , om aanstonds, in het eerste oogenblik waarin de duitsche keizer
den eersten duitschen rjksdag om zich vereenigt, hier een grenssteen op
te richten, duidelijk en zicht aar voor de gansche wereld, voor het bin
nenland zoowel als voor het buitenland, dat de duitsche politiek voortaan
zich beperken zal tot de binnenlandsche aangelegenheden van Duitschland,
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en dat ze zich nooit zal laten verleiden, om zich in de aangelegenheden
van vreemde volkeren te mengen.”
Zoo sprak de afgevaardigde von Bennigsen, en daar de groote meer
derheid zijner collega’s evenzoo dacht, werd in het adres van antwoord

de volgende zinsnede opgenomen: »De dagen der inmenging in de bin
nenlandsche aangelegenheden en het leven van andere volken zullen, naar
wij hopen, onder geen voorwendsel en in geen vorm wederkeeren.” Dat was duidelijk en klaar gesproken, en daarmede was eens
en voor altijd te kennen gegeven, dat men aan het dringen der jesuiti
sche partij, om het duitsche gouvernement ten gunste des pausen te doen
intervenieeren , niet zou toegeven.
Nu was bij de jesuitisch-ultramontane partij tot den oorlog tegen het
duitsche rjk beslote’n. Natuurlijk echter werd die oorlog niet met ka
nonnen en achterlaadgeweren, maar met onstoffelijke wapenen gevoerd.
De gansche catholieke kerk in Duitschland , en dus alle catholieke bewo
ners van het nieuwe keizerrijk, moest opgezet worden om de rijksregeering
te dwingen tot toegeven. Men zou echter beginnen met in het geheim
te kuipen en te werken en eerst dan storm loopen ‚ als de vesting be
hoorlijk ondermijnd was.
'
Vóór alle dingen was het echter noodig, dat de jesuitisch-ultramon
tane partij in eigen leger de volmaakte eendracht herstelde. Immers er
waren onder de hoofden der catholieke kerk nog altijd enkelen, die zich
niet aan die partij hadden aangesloten, en zoo lang die bleven bestaan,
kon de rijksregeering zich altijd op hen beroepen en op hen steunen.

»Eendracht! Eendracht!” zoo riepen dus de Jesuiten thans die bisschop
pen toe , die op het concilie tegen de pauselijke onfeilbaarheid gestemd
hadden. Maar tevens dreigden ze hen met den pauselijken ban en het
interdict, als ze hun oppositie te ver mochten drijven. Omgekeerd ver
maanden ze de »trouwgezinden,” d. i. die relaten, die zich reeds op het
concilie aan de jesuitisch-pauselijke partij adden aangesloten, om een
gemeenschappelijk herderlijk schrijven aan de duitsche geestelijkheid uit
te vaardigen , waarin ieder vermaand zou worden, de besluiten van het
concilie als goddelijke openbaringen aan te nemen.
De »trouwgezinden ,” kwamen dus reeds in Augustus 1870 op een
v ergader i ng te F uld a bijeen , om dien herderlijken brief op te stellen.
En groot was de vreugde der Loyoliten, toen reeds hier menig opposant tot
de trouwgezinden overliep , zooals bisschop Ketteler van Mainz, aarts
bisschop Scherr van Munchen, bisschop Dinkel van Augsburg en
bisschop Crementz van Ermeland.
In dien herderlijken brief werd verklaard: »dat het laatste vaticaan
sche concilie een rechtmatig en algemeen concilie was; dat diensvolgens
zijn besluiten eene voor alle geloovigen verbindende kracht hadden, en dat
derhalve alle catholieken, bisschoppen, priesters en geloovigen, zijn be
slissingen als goddelijk geopenbaarde waarheden met vast geloof aannemen
en met blijdschap ontvangen en belijden moesten.” Die verklaring werd
door bijna alle duitsche kerkvorsten onderteekend , namelijk door Grego
rius Scherr, aartsbisschop van Munchen-Freising, Paulus Melchers, aarts
bisschop van Keulen, Peter Joseph, bisschop van Limburg, Christoph
Florentine, bisschop van Fulda, Wilhelm Emanuell(etteler, bisschop van
Mainz, Eduard Jacob , bisschop van Hildesheim, Conrad Martin, bisschop

van Paderborn , Johannes, bisschop van Culm, Ignatius Senestrey, bisschop
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van Regensburg, Pancratius Dinkel, bisschop van Augsburg, Franz Le
opold Leonrod , bisschop van Eichstädt, Matthias Eberhard, bisschop van

Trier, Philippus Crementz , bisschop van Ermeland, Lotharius, vicaris
van den aartsbisschop van Freiburg, Adolph Namszanowski, bisschop van
Agathopolis, veldproost van het pruissische leger , Berhard Brinkman ,
bisschop van Munster en Konrad Reither, bisschop van Spiers.
Daarmede was voor de Jesuiten al eindeloos veel gewonnen. Immers,
de »eendracht” was nu zoo goed als hersteld, daar de weinigen die zich
nog niet tam hadden laten maken , zooals de aartsbisschop van Bamberg
en de bisschoppen van Rottenburg, Breslau , Wiir'zburg en Passau, on
mogelijk op den duur den aandrang hunner ambtsbroeders zouden kunnen
weêrstaan , en vooral daar ze gevaar liepen alsdan hun bisschopszetel te
verliezen. Zoo gelukte het weldra aan de zonen van Loyola, ook de laatste
opposanten op het concilie tot het ultramontane leger over te halen.
De eerste die nu overliep, was de hoogwaardige vorst-bisschop
van Breslau, Dr. Heinrich Förster, hoewel aanvankelijk slechts
in het geheim. Als grond voor zijn afval gaf hij later op , »dat hij de
eenheid der kerk" niet had willen verstoren. Op hem volgde bisschop
Heinrich van Passau, en na hem kwam de aartsbisschopDeinlein
van Bamberg.‘De laatste was bisschop Hefele van Rottenburg,
en ook hij wist voor zijn omdraaien geen anderen grond bij tebrengen,
dan dat de vrede en de eenheid der kerk voor niets ter wereld gestoord
mochten worden. Bovendien sprak hij nog veel van ootmoed en onder
danigheid; maar hiervan, dat een man een man moet zijn en voor de

waarheid zijn post, al is het een bisschopszetel, opofferen moet, —daar
van sprak hij geen woord.
’
Dat was de eerste overwinning, die de Jesuiten behaalden, nadat

ze besloten hadden den strijd met het duitsche rijk aan te binden. Nu
zou de eigenlijke veldtocht geopend worden. Maar tegen wien zou de
eerste slag geslagen worden? Wel, natuurlijk tegen de duitsche uni

versiteiten, die »ketternesten en duivelsstichtingen”, zooals zij ze noem
den , en in het bijzonder tegen de catholiek-theologische faculteiten aan
de hoogesc_holen , omdat die allermeest bij de Jesuiten gehaat waren’.
Immers aan die hoogescholen bloeide de wetenschap, d. i. het vrije
denken en het vrije onderzoek, en daarmede stond de jesuitische leer

van oudsher in lijnrechte tegenspraak. Bovendien , aan die catholiek
theologische faculteiten werden de toekomstige zielzorgers en onderwij
zers der jeugd gevormd. De professoren aan die faculteiten hadden
natuurlijk geen lust , om hun lessen naar de stellingen van een onfeil-

baren Paus en den eveneens onfeilbaar geworden Syllabus in te richten.
Dat kon toch niet langer zoo voortgaan! Maar hoe zou men den
professoren aan het lijf komen? Want zij hadden hun aanstelling van
hun eigen gouvernementen en waren aan die ouvernementen alleen
rekenschap verschuldigd. \Vel , men behoefde s%echts de bisschoppen
tegen hen op te zetten; die zouden hen eerst met de noodige kerke
lijke censuren bedreigen en dan, als dat niet hielp, met ban en ex
communicatie de deur dicht doen. En van welke bisschoppen kon men
het eerst verwachten, dat ze het op een botsing met de‚staatsmacht

wagen zouden? Juist van die kerkvorsten, die zich het laatst in de
armen der Jesuiten geworpen hadden, die immers nog moesten bewij
zen, dat het hun hooge ernst was met hun bekeering. Een renegaat
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is 1(11og altijd een zeloot geweest, om voor geen huichelaar aangezien te
wor en.
Het bewijs hiervan leverde allereerst de vorst-bischop van Breslau,
de bovengenoemde Dr. Heinrich Förster. Zoodra hij namelijk door de
zonen van Loyola gewonnen was, vorderde hij van de professoren der
universiteit
en van het
Breslau
een verklarindges,
of ze de besluiten
vanMathias-gymnasium
het concilie , met van
name
de onfeilbaarheid
pausen en de stellingen van den Syllabus , aannamen of niet. De mees
ten der professoren gaven in het geheel geen antwoord , daar ze den
vorst-bisschop geen recht toekenden om zoo te vragen. Doch vier hun
ner antwoordden en wel bepaald en stellig met »neen”. Het waren de
kanunnik Dr. Baltzer, de professor in de kerkgeschiedenis Dr. Reinkens,
de privaatdocent in de philosophie en godsdienstleer aan het Mathias
gymnasium Dr. Weber en de directeur van hetzelfde gymnasium Dr.
Reisacker.
En wat deed nu de bisschop? Vooreerst dreigde
hen in hun
betrekking te schorsen , als ze niet oogenblikkelijk hun ketterij herrie
pen, en toen ze dit weigerden, dreigde hij met de exeommunicatie.
Voorts verbood hij aan de kweekelingen van zijn knapen-seminarie (die
voor onderwijzers en schoolmeesters opgeleid werden) het bezoek van
het Mathias-gymnasium. Eindelijk dreigde
alle studenten in de theo
logie, als ze voortgingen de lessen bij bovengenoemde professoren bij
te wonen, dat ze later nooit een aanstelling zouden krijgen.
Nu werd het de vraag, of de regeering zulk een ingrijpen in haar
rechten zou dulden, daar de professoren hun aanstelling toch van den
staat ontvangen hadden. Ze kon dit niet , en het ministerie van eeredienst verklaarde, dat de gedrilde (»gemaszregelten") professoren hun
collè s evengoed moesten voortzetten. Doch de bisschop handhaafde
zijn ovengenoemd verbod , en noch de seminaristen, noch de studenten
van zijn ressort mochten de collèges van Reinkens , Baltzer en Weber
bezoeken. Van de gedreigde excommunicatie zag
echter vooreerst
nog af , daar hij het conﬂict nog niet tot het uiterste durfde drijven.
Op dezelfde wijze handelde ook de aartsbisschop Melchers van Kenlen. Ook hij verbood aan zijnstudenten te Bonn , de voorlezingen der
professoren in de theologie Hilgers, Reusch en Langen bij te wonen,
die de onfeilbaarheid niet erkend hadden. Ook hier moest de staats
macht tusschenbeiden komen, en ze deed het ook door de professoren
te gelasten, met hun werkzaamheid voort te gaan. Doch van zijn kant
bleef ook de aartsbisschop bij zijn verbod, en hij vermat zich zelf het
nog te verscherpen, zoodat de heeren professoren voor stoelen en ban
ken collège gaven. Doch tot de excommunicatie durfde hij evenmin
als zijn collega van Breslau overgaan.
De derde kerkvorst die de professoren in de theologie klein trachtte
te krijgen , was de aartsbisschop Scherr van Munchen-Freysing. Inge
volge de instructies der Loyoliten vorderde
de theologische faculteit
van Munchen op, hem hare verhouding tot de besluiten van het vati
caansche concilie, d. w. z. hun onderwerping daaraan, kenbaarte maken.
Geen enkele der professoren had daar lust aan; maar na lang bedenken
schikten de meesten zich toch. Blijkbaar deden ze dit slechts om rust
te hebben, en ‘ waarlijk niet omdat ze de onfeilbaarheid goedkeurden.
Maar niet alzoo de beroemde professoren Döllinger, Huber en Frie-_
drich, die vroeger steunpilaren van het catholicisme geweest waren. Zi]
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toch verklaarden onbewimpeld, dat ze het leerstuk van de onfeilbaarheid,
als strijdig met de rede , de traditie en den bijbel, nooit ofte nimmer
zouden erkennen , en ze bleven daarbij al dreigde de aartsbisschop met
de excommunicatie. Steunende op de sympathie van alle verstandigen en
eerlijken onder de Uatholicken, bewezen ze, dat het catholicisme dat

o de jongste vaticaansche besluiten steunde , niets anders was, dan een
_ ieuw-Catholicisme, m. a. w. een kcttersch geloof, dat van het
ware Catholicisme afgeweken was. Daarom noemden ze zich voortaan
Oud-Catholieken. Een zeer groot aantal mannen uit de beschaafde
klassen, in het bijzonder bijna alle catholieke professoren in de genees

kunde, rechtsgeleerdheid en andere vakken aan de universiteit van Mun
chen, schaarden zich aan hunne zijde, en er ontstond een beweging,
wier gevolgen op het oogenblik nog lang niet te berekenen zijn.
Bijna in alle deelen van Duitschland, vooral in de grootere steden
met overwegend catholieke bevolking, vormden zich zoogenaamde oud
catholieke vereenigingen, die in weinige weken tot gemeenten aangroei
den en zich als zoodanig eigen pastoors kozen. Doch de geschiedenis
van deze beweging is deels bekend , deels valt ze buiten ons bestek.
Vooralsnog echter geloof ik niet , dat er iets grootsch uit groeien zal,
daar het oud‘catholicisme zich alleen tegen het leerstuk der onfeilbaar
heid aankant en andere zwakke punten en leemten van de roomsche
kerk, zooals de oorbiecht , het coelibaat, den aﬂaat en de geheele

hiërarchische ordening, onaangetast laat. Vandaar dan ook, dat de groote
menigte tamelijk onverschillig blijft en de gansche lagere geestelijkheid
geen deel aan de beweging neemt.
‘
Hoe het zij, thans was het tot kerkscheuring gekomen en nu kon
men niet langer met de excommunicatie dralen. Doch, hoewel de pro
fessoren Döllinger , Friedrich en Huber van aartsbisschop Scherr de

mededeeling ontvingen , dat ze geëxcommuniceerd waren, bleef dat toch
bij zulk eene particuliere mededeeling; de ban werd niet openlijk
van den kansel afgelezen. De aartsbisschop liet slechts indirect aan zijn
geestelijkheid verkondigen, dat allen die de gehoorzaamheid weigerden
aan de besluiten van het vaticaansche concilie, reeds daardoor alleen van

de gemeenschap der heilige catholieke kerk uitgesloten waren en de ge
volgen er van te dragen hadden.

Evenals te Breslau , Bonn en Munchen werd door de overige duit
sche bisschoppen bijna zonder uitzondering tegen de universiteiten de
strijd aangebonden. Doch nog harder gingen ze te werk tegen de lagere
geestelijken die het waagden aan de onfeilbaarheid tetwijielen. Allerwege
in Duitschland werden door de respective bisschoppen een aantal onge
hoorzame dorpspastoors eenvoudig afgezet en anderen in hun plaats be
noemd. Ze meenden dat ze, evenals in de middeleeuwen, die arme kleine

geestelijken volkomen in hun macht hadden.

Maar zie, de afgezette

pastoors lieten zich niet wegjagen en werden in hun weêrspannigheid
door hun gemeenten gesteund.
Wat nu te doen ?’ Wel, de heeren bisschoppen bedachten zich niet
lang, maar wendden zich tot de wereldlijke macht niet met het ver
zoek, maar met den eisch, dat deze de afgezette pastoors met geweld
van hun post verwijderen en de nieuw benoemden in het bezit hunner
parochi'c'n stellen zou. Ze grondden zich daarbij op den 1211 canon »de
ecclesia”, d. i. op de 1_29 der door het vaticaansche concilieverkondigde
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stellingen aangaande de kerk, volgens welke de wereldlijke overheid elke
straf die door de geestelijke rechtbanken uitgesproken was, zonder te
genspraak ten uitvoer leggen moest.
Maar tot hun schrik was de wereldlijke overheid maar niet zoo aan
stonds bereid, de handlanger van de heeren opperherders teworden. Ze
wendden zich aan hun ministeriën en nu kwam de vraag op , welke
kerk, de oude catholieke, of de nieuwe jesuitiseh-catholieke, eigenlijk
de ware was, en welke van beiden recht had op de inkomsten, ja, of
aan de nieuwe wel eens dezelfde rechten konden toegestaan worden,
die aan de'oude waren toegekend.
Daar de Jesuiten in de personen der duitsche bisschoppen den hand
schoen aan den staat hadden toegeworpen, besloot de rijksregeering dien

handschoen op te nemen. Doch ze deed dit slechts met groote behoed
zaambeid en matiging, want aan het hoofd van het pruissische ministerie
van eeredienst stond nog altijd de heer von Mühler, een reactionair,
die zelfs de jesuitische belangen steeds begunstigd had. Hadde het van
hem afgehan en, dan_ zouden de bisschoppen vrij spel gehad hebben.
Maar vorst ismarck zag al spoedig in, dat het gansche aanzien van
de rijksregeering gevaar liep, als men niet met alle kracht tegen de
overmoedige bisschoppen optrad.
Doch vorst Bismarck begreep ook, dat men met de uiterste behoed
zaamheid te werk moest gaan. Vóór alle dingen wilde hij weten, of de
Roomsche Curie de nieuwste stappen der Jesuiten billijkte. Daarom
bracht hij de houding van het jesuitisch-catholieke centrum in den rijks
dag, dat, gelijk we weten, op een interventie ten gunste des pausen
aangedrongen had, oﬂicieel te Rome ter sprake. Werkelijk begon de
kardinaal-staatssecretaris des pausen met de houding van het centrum
tamelijk stellig af te keuren. Maar al zeer spoedig daarop trok hij die
afkeuring weder in en verklaarde ronduit, dat de handelwijze van het
centrum de volkomen toestemming des pausen had.
Nu wist vorst Bismarck dus genoeg, dat de Jesuiten in overeen
stemming met de Roomsche Curie handelden. Aanstonds werd er nu _op
zijn aandrang door het pruissische ministerie van eeredienst een stap ge
daan , die de catholieke bisschoppen toonde, dat men niet van plan was,
hun aanmatigingen te dulden, Aan genoemd ministerie was namelijk
sedert het optreden van von Miihler een afzonderlijke afdeeling »voor
de zaken der catholieke kerk.“ De directeur dier afdeeling was de ge
heime opperregeeringsraad Dr. Kriitzig, een partijgenoot van bisschop
Ketteler van Mainz, en de twee andere leden dier ai'deeling , de regee
ringsraden Ulrich en Linhoff, waren zoo mogelijk nog slaafscher ultra
montanen. Zij hadden onder von Mühler volkomen vrij spel gehad in
alles wat de catholieke aangelegenheden van Pruissen betreft. En ze
hadden van die vrijheid een gebruik gemaakt, dat lijnrecht tegen het
belang van den staat indruischte en o. a. het schoolonderwijs en
het schooltoezicht totaal in de handen der Jesuiten gespeeld. Zoo
was het dan ook gekomen, dat de Loyoliten allengskensin Pruissen bijna
almachtig geworden waren, terwijl desgelijks daardopr de spanning tus
schen Catholieken en Protestanten hoe langer hoe erger werd. ’
Op eens klonk nu , in Juli 1871 , de tijding, dat genoemde afdee
ling voor de catholieke zaken in het ministerie was opgeheven en de
drie bovengenoemde heeren hun pensioen hadden gekregen. Men kon
het aanvankelijk bijna niet gelooven , maar de tijding bleek volkomen
II.
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waar te zijn, en de eerste groote stap tot de vernietiging van het je
suitische ultramontanisme in Pruissen was nu geschied.
‘
Men kan zich dan toorn der heeren bisschoppen en hunner leids
lieden , de Jesuiten , denken. Ze hadden er wel is waar niet aan getwij
feld , dat de ijzeren Bismarck wel lust had , hun macht te breken; maar
ze hadden het voor onmogelijk gehouden, dat hij ooit de goedkeuring
des keizers voor zulk een stap verkrjgen zou, daar de vort in alle ca

tholiek-kerkelijke zaken de lankmoedigheid zelve was. Ze wendden zich
dus met een request rechtstreeks tot den keizer met het verzoek, dat de
staat zich toch mocht onthouden van vijandig tegen de catholieke kerk

op te_ treden. Doch hun werd eenvoudig geantwoord , dat, gelijk de
paus zelf erkend had, in geen land van Europa de catholieke kerk in
een betere positie was, dan juist in Pruisen, en dat de staat daarom des

te meer verplicht was , overdreven aanmatigingen te keer te gaan.
De toorn der Jesuiten ging in bezorgdheid over, toen in het be in

van Nov. 1871 een nieuwe slag hen trof. De beiersche gevolmachtig en
bij den Bondsraad kwamen met het voorstel te berde , om achter g 167
van het duitsche strafwetboek een nieuwe paragraaf in te voegen van
den volgenden inhoud: ‘»Een geestelijke of andere dienaar van den gods
»dienst, die in de uitoefening of tengevolge der uitoefening van zijn
»ambt openlijk voor een menigte menschen , of in een kerk, of op eenige
»anderc tot godsdienstige verzamelingen bestemde plaats, voor verscheidene
»personen staatsaangelegenheden bespreekt op eene wij’.e die den open
»baren vrede zou kunnen verstoren, wordt met gevangenis tot een maxi
»mum van twee jaren gestraft.”
Hoe vreeselijk! Het goed-catholieke Beieren met zulk een voorstel
bij den Bondsraad! Maar het goed-catholieke Beieren had dan ook ruim
schoots de ervaring opgedaan, hoe noodig het was het misbruiken van
den kansel door de ultramontanen tegen te gaan. Bij de jongste verkie—
zingen voor den rjksdag hadden de jesuitisch-gezinde eestelijken het
door hun kanselmisbruik zoover gebracht , dat een tamelijk groot aantal
ultramontane candidaten gekozen was. Maar ze hadden er dan ook met

de grove bijl op in gehakt. Joseph Bergmeier, pastoor van Gneisen
hausen, had van den kansel gezegd: »Hohenlohe is een pruissische spitsboef!” Een ander had ook in de kerk de beiersche ministers en afge
vaardigden »Tropfen und Luder” genoemd. Een derde riep: »Uw af
gevaardigden willen u Jodenjongens tot leermeesters geven; ze willen

in het gansche land bordeelen oprichten en u van den zegen van den
echt berooven." Van een anderen kansel klonk het: »Als de schoclwet
doorgaat, dan zullen de Jodenjongens uw kinderen leeren den Heiland
te lasteren, gelijk weleer de Joden te Jerusalem." Een ander predikte
in den dom van Regensburg: »De keizer en koning gebiedt slechts over
het lichaam, maar de kerk gebiedt over lichaam en ziel beiden, en
daarom kan de kerk ook de volkeren van hun eed aan de vorsten ont
slaan." Nog krasser sprak een zesde ,' nog wel een bisschop , op een
reis voor een groot gezelschap: »We leven in een zeer treurigen tijd.
Men noemt ons ultramontanen en reactionairen. Aan dien toestand kan
slechts door oorlog en revolutie een einde komen. Wij houden ons slechts
daarom aan de wereldlijke Wetten, omdat die door den sterken arm ge’
handhaafrl worden. Wanneer de koningen niet meer koningen »door
Gods genade" willen zijn, ben ik de eerste die de tronen omverwerpt.”
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En zoo zou men nog tot in het oneindige voorbeelden hierbij kunnen
Vo8g6n.

Het was dus duidelijk , dat men in het duitsche rijk een deug delijken en wettelijken waarborg tegen het misbruik van den kansel door
de catholieke geestelijkheid noodig had. Het voorstel van Beieren werd
dan ook in den Bondsraad bijna met algemeene stemmen aangenomen.
Ook in den Rijksdag kwam het er met glans door. Wel hieven de ul
tramon_tanen allerwege in het duitsche rijk jeremiades aan over onder
drukking van den godsdienst; maar de wet werd gehandhaafd en had

een uitstekende uitwerking. Het schelden van de kansels hield bijna ge
heel op , daar de heeren paters geen lust hadden met den kerker ken
nis te maken.

Zoo lang echter de heer von Mühler aan het hoofd van het pruis
sische ministerie van eeredienst stond, konden er moeielijk afdoende
maatregelen genomen worden. Het was van algemeene bekendheid, dat
hij het groote struikelblok was van alle maatregelen van vooruitgang in
zake van kerk en onderwijs, en, als hij op aandrang van vorst Bismarck
iets toegaf, dan bleef het toch nog altijd maar half werk.
Eindelijk echter zag de heer von Mühler in, dat hij in het nieuwe
duitsche rijk niet meer paste , en toen hij voorzag, dat de liberale partij
in het huis der afgevaardigden van plan was, hem een votum van wan
trouwen te geven, diende hij, in het begin van Januari 1872, zijn

ontslag bij den koning in. Dat ontslag werd hem oogenblikkelijk ge
geven, en in gansch Pruissen, _ja in gansch Duitschland, was de vreugde
groot. Er was ook alleszins reden toe. Het was zijn werk geweest,
at de universiteiten allerwege in verval waren gekomen, daar de heer
von Mühler altijd aan orthodoxe weetnieten boven wetenschappelijke man
nen de voorkeur had gegeven. Niet minder verheugde men zich, toen
men hoorde dat de geheime opper-justitieraad Dr. Falk, den 2211 Ja
nuari 1872, tot zijn opvolger benoemd was. Dat was een ander man,
een man zooals vorst Bismarck noodig had, om de clericale heerschzucht

en de aanmatiging der Jesuiten te fnuiken. En nu bleek het nog te
meer , hoe hoog noodig het geweest was, dat er een liberale minister
van eeredienst in Pruissen benoemd werd. Aangaande de wijze waarop
de Jesuiten in hun collegiën_ en in alle scholen, die onder hun opzicht
stonden , het onderwijs leidden, kwamen thans de wonderlijkste dingen
aan den dag. Vooral in Posen en in Silezië hadden ze hun domheids
systeem op alle onderwijs kunnen toepassen. Het gansche onderwijs was
beperkt tot datgene, wat de Jesuiten godsdienst noemden. En die gods
dienst bestond vooral in de leerstellingen van den Syllabus en de ver
vloeking van al diegenen, 'die niet aan de onfeilbaarheid des pausen
geloofden.
De nieuwe minister zag dus dadelijk in, dat men aan het drijven
der Jesuiten in’ zake van het onderwijs hoe eerder hoe liever een eind
moest maken. In het begin van Februari 1872 droeg hij een nieuwe
wet op het schooltoezicht aan de prvissische kamers voor, die uit de
volgende twee paragraphen bestond.” g 1 »Het opzicht over alle open

»bare en bijzondere inrichtingen van onderwijs berust bij den staat.
»Diensvolgens handelen alle met dit opzicht belaste overheidspersonen en

»heambten volgens opdracht van den staat." g 2 »De benoeming van de
»plaatselijke en districts-schoolopzieners en de bepaling van hun bevoegd
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»heid komt den staat alleen toe. De door den staat aan de inspecteurs
»der volksschool verleende opdracht kan, voor zoover ze dit ambt slechts
»als bijzaak uitoefenen, ten allen tijde worden herroepen. Die personen
»echter aan wie ingevolge de vroegere voorschriften het opzicht over de
»volksscholen toegewezen was, zijn verplicht dit ambt ingevolge de nieuwe
»opdracht van den staat te blijven waarnemen of te wijzigen. Alle ‚hier
»mede strijdige bepalingen zijn opgeheven.”
Wat was nu het doel van deze nieuwe wet, die door den minister

zelf slechts als een noodwet werd aangeduid? Geen ander, dan om de
school van den invloed der jesuitisch-ultramontaansche geestelijkheid los
te maken. Tot nog toe had het opzicht over de scholen bij de geestelijkheid berust, dat der protestantsche scholen bij de predikanten, dat
der catholieke scholen bij de pastoors. De heeren geestelijken waren
dus »geboren” schoolopzieners. Hoe echter oefenden die heeren, vooral
de catholieke geestelijken , dat toezicht uit? Vooral in Posen kwam het
misbruik dat ze daarvan maakten, duidelijk uit. Ze verbonden zich met
den poolschen adel, om het duitsche element in Posen te vernietigen en
dit land van Pruissen los te maken. Hun einddoel was om het oude Po
len weder in zijn vroegere grenzen te herstellen , opdat het Jesuitisme
aldaar weder gelijk voorheen zou kunnen bloeien. Daarom werd het
onderwijs in het duitsch met alle macht tegengewerkt. Daardoor had
den ze het dan ook reeds zoover gebracht, dat er bijv.in West-Pruissen
gemeenten waren, die vroeger zuiver duitsch geweest waren en waarin
thans de jeugd geen duitsch meer verstond.
Het was treurig genoeg , dat de ministers Raumer en von Mühler
het drijven der jesuitisch-poolsche partij zoo lang door de vingers hadden
gezien; maar thans moest daar een einde aan komen. De door Dr.Falk
voorgedragen wet werd dan ook met groote meerderheid in het pruissi
sche huis der afgevaardigden , en later ook in het heerenhuis, aangenomen. Wel is waar protesteerden de catholieke bisschoppen met alle
macht tegen deze wet; maar hun protest hielp niets. De wet werd door
den koning bekrachtigd en daardoor voor den ganschen pruissischen staat
van kracht. En bij de buitengewone schoolinspecties , die tengevolge
daarvan in de provincie Posen gehouden werden , kwam het nog duidelijker aan den dag, hoe opzettelijk de jesuitisch-poolsche geestelijken
het duitsche element hadden trachten te vernietigen.‘
Te midden van de spanning, die tengevolge van het een en ander
in de gemoederen heerschte , hoorde men nu op eens , dat op den 21n
Februari 1872 een gewezen apotheker uit Posen gevangen genomen was,
wijl men hem verdacht hield , een aanslag tegen het leven van den rijkskanselier Bismarck te hebben willen ondernemen. Bij het gerechtelijk
onderzoek bleek, dat de gearresteerde Emil Westerwelle heette en dat
hij met den domheer Kozmian van Posen, den vertrouwden raadgever
van den aartsbisschop van Posen-Gnesen , graaf Ledochowski, in nauwe
verbinding stond. Men hield dus huiszoeking bij genoemden domheer,
en nu kwamen er zonderlinge dingen aan den dag, doch niet aangaande
dien Westerwelle , die weldra als onschuldig op vrije voeten gesteld werd,
maar aangaande den domheer en zijn vrienden, de Jesuiten. Hij hield
namelijk in Posen een groot pensionaat, waarin jonge poolsche adellijken
onderwijs ontvingen van Jesuiten. Op dat oogenblik echter zat hij, op
bevel van genoemden aartsbisschop, in het Jesuitenklooster te Schrimm
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gevangen, omdat
in gezelschap van een vrouwspersoon van slechten
naam op de badplaats Homburg een aanzienlijke som gelds, — nog wel
van den St. Pieterspenning! — verspeeld en verteerd had. Dienten
gevolge werd de huiszoeking ook tot het genoemde Jesuiten-kloosteruitgestrekt, en ook hier kwamen fraaie stukken aan den dag. Men vond
namelijk brieven, waaruit onwederlegbaar bleek, dat de poolsch-ultra

montaansche beweging in Posen alleen van de Jesuiten uitging, alsmede
dat de heeren afgevaardigden van het zoogenaamde centrum mede in het
complot waren. Voorts vond men de bewijzen, dat de paus, ook op
aandrang der Jesuiten, genoemden aartsbisschop Ledochowski tot
»Primaat van Polen” benoemd had. En daar volgens oud poolsch recht
die primaat van Polen plaatsvervanger des konings en bij diens ontsten
tenis de drager der politieke macht was , stond die benoeming in het
nauwste verband met het streven van den poolschen adel, om het ko
ninkrijk Polen weder op te richten. Eindelijk bevond men nog,dat een
menigte buitenlandsche Jesuiten in Posen rondzwierven , en wel met geen
ander doel, dan om de verstandhouding van den adel van Posen met den
adel in Russisch Polen en Gallicië aan te knoopen en te ‚leiden.
Dat waren de gewichtige ontdekkingen, die vorst Bisinarck het recht
gegeven zouden hebben, om aanstonds doortastende maatregelen tegen
de zonen van Loyola te nemen. Doch vooraf wilde hij nog eerst een
laatste middel beproeven. Hij wilde namelijk trachten ‚zich met de Room
sche curie te verstaan, ten einde meester over de Jesuiten te blijven. Zoo
hoorde men op eens , in het einde van April 1872, dat de kardinaal vorst
Hohenlohe tot duitsch gezant bij den Heiligen Stoel benoemd was. Hierin
lag een concessie aan de catholieke kerk , want Hohenlohe was een er
kend geloovig catholiek en tevens een hooggeplaatst prelaat, en er bleek

uit, dat de duitsche regeering zoo mogelijk den vrede met Rome wilde.
Doch diezelfde prelaat was toch in al zijn denken en doen een Duitscher
gebleven en was nooit voor den invloed der Jesuiten bezweken. “'elnu,
daarom haatten de Loyoliten hem en hadden hem steeds van het pause
lijk hoff verwijderd weten te houden. Men was dus algemeen zeer nieuws
gierig om te weten, hoe de paus die benoeming zou opnemen, en die
nieuwsgierigheid werd niet al te lang op de proef gesteld.
.
Den 2511 April 1872 gaf de duitsche zaakgelastigde te Rome, Deren
thal , aan kardinaal Antonelli officieus bericht van de gedane benoeming
en vroeg, of ze den paus welkom was. Daar Antonelli verscheiden dagen
op antwoord liet wachten , herhaalde Derenthal zijn vraag den 11: Mei.
En nu schreef Antonelli reeds den 211 Mei terug, »dat Z. Heiligheid,
ofschoon niet ongevoelig voor de bedoeling van Z. Keizerlijke majesteit,
zich toch in de onaangename positie bevond, een kardinaal van de heilige
roomsche kerk, immers bij de tegenwoordige omstandigheden van den
heiligen stoel, niet tot de aanneming van zulk een delicaten en belang
rijken post te kunnen autoriseeren.”
_
Derhalve de paus weigerde om een gezant , die door den du1tschen
keizer benoemd was, te ontvangen, en wel zoo bepaald en kortaf als

mogelijk was. ‚ Zoo iets strijdt zoozeer tegen de diplomatieke gewoonten,
dat Bismarck er zich aldus over uitliet: »Het is zeer zelden het geval,
dat de vraag of de keus van een benoemd gezant bij een bevriend hof
aangenaam is, ontkennend wordt beantwoord. Zulk een ontkennend
antwoord is een verzoek om de benoeming in te trekken. Ik ben sedert
een en twintig jaren in de hoogere diplomatie; maar in al dien tijd 15
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dit het eerste geval van zulk een weigering, zoover ik mij herinner.”
De paus en zijn staatssecretaris wisten dat ook zeer goed: Maar weldra
hoorde men, waarom zij zoo gehandeld hadden. Pius IX en Antonelli
zelf waren aanvankelijk met de keus van een kardinaal als gezant te

Rome zeer ingenomen; maar de jesuitische omgeving van den paus stelde
de zaak zoo voor, alsof kardinaal Hohenlohe een anti-catholieke politiek
zou voorstaan, en
bewogen den zwakken paus tot de bovengenoemde
onheusche behandeling jegens het duitsche rijk.
Nu wist vorst Bismarck, of liever de duitsche regeering, hoe men
met de roomsche Curie stond. Zij verlangde geen vrede, maar wilde dat
het duitsche rijk zich blindelings aan den Syllabus en de onfeilbaarheid
zou onderwerpen. Maar de rijkskanselier vroeg zich af, wie Rome er
toe gebracht hadden, om zich op dat standpunt te plaatsen? Het antwoord
kon geen ander wezen dan, dat de zonen van Loyola dit gedaan hadden.
En zou Duitschland dan nog langer aan hun machinaties prijs gegeven
worden? Zou men het rustig toezien’, totdat
het zoover gebracht had
den dat er een nieuwe dertigjarige oorlog ontstond? Neen! daarvoor was
de duitsche regeering te machtig en het duitsche volk te verlicht.
Reeds in October 1871 had de duitsche protestantendag met alge
meene stemmen twee resoluties genomen,waarin men zich met alle kracht
tegen de pauselijke onieilbaarheid en de Orde der Jesuiten uitsprak. Ten
opzichte van de laatste was de conclusie van het uitvoerig gemotiveerde
stuk deze: »de zekerheid van den rechtstoestand en het gezag der wetten
en staatsmachten, de welvaart der maatschappij, de instandhouding van
vrede en vrijheid op het gebied van den odsdienst en de beschaving
des geestes vereischen , dat de Orde der esuiten in Duitschland van
staatswege verboden worde. Ook beschouwt de vereeniging het als een
ernstigen plicht van de duitsche Protestanten en het gansche duitsche
volk, om met alle kracht te bewerken , dat alle werkzaamheid van de

Jesuiten-orde en hare onderhoorigen en geaﬁ‘illieerden in school en kerk
ophoude."
_
Natuurlijk trokken de duitsche bisschoppen , die van Regensburg ,
Limburg en Paderborn aan het hoofd , met alle kracht voor hun mis
kende vrienden, de Jesuiten, partij. Het gevolg van’ hun woelen en
werken was, dat het volgende voorjaar, toen de duitsche rijksdag in
Berlijn bĳeenkwam, een aantal petities, ten getale van 151, ten gunste
van de Jesuiten werden ingediend. Maar toen men die petities onderzocht,
bleek het, dat ze allen bijna woordelijk eensluidend waren en kennelijk
van de Jesuitenpartij alleen uitgegaan en door haar gecolporteerd waren.
Daarentegen kwamen er van alle kanten andere petities in, die zich geheel
en al op het standpunt van het Protestautenverein stelden en verzochten ,
dat de Orde der Jesuiten van staatswege zou worden verboden. En deze
petities, die merkwaardigerwijze bijna uitsluitend van Catholieken uitgin
gen , waren allen met deugdelijke documenten gemotiveerd.
Met gespannen verwachting waren aller oogen thans op den rijksdag
gericht,
willen hier
en niet
ieder den
wasganschen
nieuwsgierig
loop der
welkbelangrijke
besluit hij debatten
nemen zou.
over deze
zaak nagaan. Genoeg zij het mede te deelen, dat eindelijk de volgende
motie van de heeren \Vagener en Marquardsen in rondvraag gebracht
werd: »De petities in zake de Jesuiten worden in handen van den rijke‘
kanselier gesteld met het verzoek: 1o. er naar te streven, datin het rijk
een toestand in het leven geroepen worde, waardoor de godsdienstige
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vrede , de gelijkheid der verschillende gezindheden en de veiligheid der
staatsburgers tegen verkorting hunner rechten door de geestelijke macht,
zeker gesteld mogen worden; 2o. in het bijzonder, en zoo mogelijk nog
in deze zitting van den rjksdag, een wetsontwerp in te dienen, waardoor
de rechtstoestand der religieuse orden en congregaties en de voorwaarden
harer toelating geregeld , alsmede op de gevaarlijke werkzaamheid
dier orden, met name van het gezelschap van Jesus ‚de noodige straffen
gesteld worden." Deze motie werd den 16n Mei 1872 in stemming
gebracht en_met 205 tegen 84 stemmen aangenomen.
Nu was het de vraag, wat de’ rijksregeering doen zou. In den aan
vang echter scheen het, alsof ze in deze zitting van den rijksdag niet
meer met eenige wet betreffende de kerkelijke aangelegenheden voor den
dag zou komen, want eensdeels mocht men in zulk een belangrijke zaak
niet met overjling handelen, en anderendeels kon de volledige regeling
der verhouding tusschen kerk en staat slechts door een gansche reeks
van wetten geschieden. Maar de catholieke geestelijkheid, of liever de
jesuitisch-ultramontaansche partij, werd met elken dag driester in haar
aanmatigingen, en men begon weldra in te zien , dat men althans tegen
de Jesuiten doortastende maatregelen moest nemen. Zoo bracht dan de
regeering, reeds den 1111 Juni 1872, eene noodwet tegen de Jesuiten
ter tafel, waarover den 1411 Juni de beraadslagin en geopend werden.
Die 149 Juni was een belangrjke en heete äag. Het zou merk
waardig zijn , die warme debatten in haar geheel mede te deelen; maar
wij vergenoegen ons met het volgende. Terwijl de regeering slechts bedoeld
had gemachtigd te worden om met kracht tegen de Jesuiten op te
treden, werd haar voorstel nog als te zwak beschouwd en werd de wet
bij tweede en derde lezing zoozeer gewijzigd en uitgebreid, dat de regee
ring verplicht zou zijn, alle Jesuiten uit het land te zetten. Na een
beraadslaging van vijf dagen werd de laatste, verscherpte, lezing, den
1911 Juni 1872 , met groote meerderheid in den rjksdag aangenomen.
De pruissische regeering draalde nu ook niet lang met de afkondiging
der wet. In het staatsblad van 10 Juli verscheen de wet met de konink
lijke sanctie, edateerd van 4 Juli, in de volgende bewoordingen:
g 1. » et gezelschap van Jesus en andere Orden of als Orden

ingerichte congregaties die daarmede in betrekking staan, zijn uit
het gebied van het duitsche rjk uitgesloten. De vestiging van nieuwe
nederzettingen dier Orden is verboden. De op dit oo enblik bestaande
nederzettingen moeten binnen een door den bon sraad te bepalen
termijn, die zes maanden niet overschrjden mag, worden opgeheven.
g 2. De leden van het gezelschap van Jesus of dergelijke Orden
en congregaties kunnen, wanneer het buitenlanders zijn, uit het
gebied van den bond worden uitgezet; wanneer het inlanders zijn ‚

kan hun het verblijf in bepaalde streken of plaatsen verboden of
opgelegd worden.
3. De besluiten die ter uitvoering en ter waarborging van het
voltrekken dezer wet noodig zijn , worden door den bondsraad uit
gevaardigd.”

Zoo verkondigde het staatsblad, en nu wist men , nu na ansnrrns
met alle van hen afhankelijke congregaties weldra v‚m DEN nurrscnsn

sonmr VERDWIJNEN zoomzn.
‘De eerste zwartrokken die zich tot den aftocht gereed maakten ,
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waren de paters te Essen, die deels naar de Nederlanden, Denemarken

en Engeland , deels naar Frankrijk, Spanje en Noord-America verhuis
den. Op hen volgden de paters van Maria-Laach, alsmede die van Keulen, de laatsten echter eerst, nadat ze door de politie aangemaand wa
ren, zich te verklaren waarheen ze van plan waren zich te begeven. In
Posen hielden de vrome paters zich , alsof de gansche Jesuitenwet hun
‘ niet aanging, en ze vierden nog den 3111 Juli het feest van hun stich
ter , Ignatius van Loyola, met bijzondere plechtigheid. Den daaropvol
genden dag echter sloot de landraad van het district hun. kerk, ver
klaarde hun congregatie voor opgeheven en stelde hun ten slotte een
korten termijn, binnen welken ze het klooster moesten verlaten.

Het

zelfde geschiedde in de eerste dagen van Augustus te Munster en te
Metz, want de wet was ook geldig voor de nieuwe rijkslanden Elzasz
Lotharingen. Van Schrimm verhuisden de paters naar Gallicië, om
voortaan de Oostenrijkers gelukkig te maken. Desgelijks moesten ze hun
biezen rollen te Bonn , Straatsburg , Aken , Kreutzberg bij Bonn, Gorheim
bij Sigmaringen, Mariënthal en Bornhofen in het l\assausche, Maintz,
Regensburg, kortom overal waar ze gevestigd waren, en overal, of al

thans bijna overal, gehoorzaamden ze zonder eenige poging tot tegen
stand. Slechts te Essen kwam het tot eenige, hoewel weinig beduidende,
rustverstoriug. 'l‘e Ruda in Silezië trachtten de vrome paters de wet
hierdoor te ontduiken, dat ze verklaarden , slechts particulieren, gasten
van den graaf Ballestrem, te zijn. Maar de overheid liet zich geen
knollen voor citroenen verkoopen , en de Loyoliten moesten Essen en
Ruda evengoed als al hun andere nederzettingen verlaten. Ja, men
stoorde er zich evenmin aan, dat de een of ander zich er op beriep een
graaf of hooggeboren heer te zijn; de hoogwelgeboren heeren moesten
evengoed opstappen‘ als de burgerluidjes, want men wilde ten eenenmale
van den ganschen troep verlost worden.
Doch men ging niet alleen de eigenlijke Jesuiten te lijf maar ook
alle andere orden, die‘met hen in verbinding stonden of zich door hen
lieten leiden. Dat waren de Redemptoristen in het Nassausche ,
alsmede in Trier en Bochum, de Schoolzusters, die zich in gansch
Duitschland van de meeste volksscholen meester gemaakt hadden, de
paters Lazaristen in Poseu, de Barmhartige zusters te Kurnik
en elders , de Franciscanessen te Salzkotten (Westphalen), de Orde
der Dames van het heilige Hart (Dames au sacré coeur) in Si
lezië en Posen, de Vrouwen van het arme kind Jesus te Bonn

en elders aan den Rijn, en anderen.
Het was natuurlijk zeer bezwaarlijk uit te maken, of zulke congre
gaties al of niet met de Jesuiten in verband stonden. Maar de admi
nistratíe liet zich geen rad voor de oogen draaien en pakte de zaak met
kracht aan. De burgemeesters van alle plaatsen waar nonnen of mon
niken ‘waren, kregen de nauwkeurigste en strengste instructies, om de
zaak te onderzoeken, en zoo kwam men er al vrij goed achter, welke
Orden als gevaarlijk te beschouwen waren. NVel is waar luochenden ze
allen, iets met de Jesuiten te maken te hebben , maar als ze zich niet

volledig zuiveren konden , werden zulke kloosters eenvoudig opgeheven.
Niet minder van belang was het, dat men een einde maakte aan
allerlei vereenigingen voor het onderwijs, die insgclijks door de Jesuiten
geleid werden. Reeds den 411 Juli 1872 vaardigde de pruissische minis
ter van eeredienst dienaangaande de volgende beschikking uit: »Het is
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tèr mijner kennis gekomen, dat er in sommige provinciën van den staat
zoogenaamde Marianische eongregaties, Aartsbroederschap
pen der familie Jesus, Maria en Joseph en anderegodsdienstige
vereenigingen bestaan , welke deels onder de studenten aan de gymnasiën
en universiteiten werken, deels hen tot leden trachten aan te winnen. Ik

verorden derhalve, met ophefﬁng van alle hiermede strijdende vervoegin
gen, dat de bij de gymnasiën en andere inrichtingen van onderwijs be
staande godsdienstige vereenigingen moeten worden opgeheven, en dat
aan de studenten het lidmaatschap van zulke vereenigingen verboden
moet worden.” — Dat was weder een nieuwe slag voor de ultramon
taansche partij. Want ofschoon langzaam werkende , geducht was de in
vloed, dien ze alzoo op de jeugd oefenden en vooral meer en meer hoopten te oefenen. Omgekeerd was de maatregel des ministers voldoende ‚
om dit gevaar te keeren. Want de kweekelingen en studenten, die meest
al slechts door allerlei kunstmiddelen door die vereenigingen gelokt wa
ren, gevoelden zich als van een last bevrjd, toen ’s ministers besluit aan
al die kuiperijen een eind had gemaakt.
Merkwaardig is het na te gaan, welken indruk de Jesuitenstorm der
rijksregeering op het duitsche volk maakte. De Jesuitisch-ultramon
taansche partij had gehoopt, dat het rijk nooit tot krachtige maatregelen zou durven overgaan, of dat, zoo ze het deed, er misschien een re

volutie zou uitbarsten. Niets van dat alles. Wel werden door Jesuitisch
gezinde predikers en dagbladen alle middelen in het werk gesteld , om
de gemoederen der Catholieken in gisting te brengen. Maar de meer
derheid , zelfs der catholieke bevolking van Duitschland, nam de zaak zeer
kalm zoo niet met vreugde op. De stad Essen alleen uitgezonderd, gaven
de krachtige maatregelen der regeering nergens aanleiding tot rustversto
ring. Ook de lagere catholieke geestelijkheid schepte adem, nu ze van
den druk der jesuitische partij werd ontheven, en de afscheidsgroete, die
uit hun mond den Jesuiten naklonk , was geen andere dan een: »God
dank , dat ze weg zijn!”
‚
Daarmede echter was de strijd nog niet afgeloopen, waarin de rijks
regeering zich zoo moedig gewaagd had. Doch het is de tijd nog niet ,
om de ontzettend ver reikende gevolgen van dezen maatregel te over

zien en te beschrijven.

We hebben nog slechts het begin aanschouwd

van den tegenstand , dien de machtige partij der duisternis biedt en bie
den zal, om zich van dezen grooten slag te herstellen. Het zij genoeg,
hier met een enkel woord te spreken van de weerbarstigheid der hoogere
geestelijken, waarop de pruissische regeering allerwege stuitte. Te Keu
len was de veldproost Namsz anowski, in West-Pruissen Dr. G rementz,

bisschop van Ermeland, begonnen met alle mogelijke moeielijkheden
der regeering in den weg te leggen. Doch de bijzonderheden dezer har
rewarrerijen liggen ons uit de nieuwsbladen nog versch in het geheugen.
De pruissische regeering aarzelde niet, zoo noodig tot het groote middel
hare toevlucht te nemen: »inhouding van het tractement”, en met dat
Krupp-kanon werd de dapperste tegenstander mak gemaakt. Doch , ge
lijk we zeiden, de strijd is nog kwalijk begonnen; wie in het eind de
overwinning behalen zal , — de toekomst alleen zal het openbaren.
Nog een woord tot besluit.

Men heeft, vooral in Nederland, der

"f pri.lssische regeering een verwijt gemaakt van haar optreden tegen de
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Jesuiten. Men heeft beweerd , dat men den krachtigen arm der siaatsmacht
nimmer opheffen moet tegen al wat godsdienst is. Dat men daardoor de
tegenpartij slechts tot martelaren , en dus sterker, maakt.
Theorie! maar een theorie, die hier niet van toepassing is. Voor
eerst de Jesuiten-partij is geen godsdienstige , maar een staatkundige
en maatschappelijke partij, die slechts den godsdienst als schild en wa
pen gebruikt, en beter weet te gebruiken dan ooit eenige andere partij.
Ten anderen, het gevaar was grooter ‚ en is grooter, dan velen schijnen
te denken. ‘Nog is de tijd niet gekomen, dat men de geschiedenis kan
schrijven van het werken der Jesuiten in de laatste 25 jaren. Maar zoo’
veel is duidelijk voor wie oogen heeft om te zien , dat ze ontzettend en
ontzettend gewerkt en gewonnen hebben.
Nederland meent geen Jesuiten te hebben! maar door wiens invloed
zijn de kalme, bezadigde pastoors, die we in onze jeugd kenden, aller
wege door ultramontaansche drjvers vervangen ? Door wiens invloed zijn
de Catholieken in staat, zelfs in ons land , allerweïge nieuwe kerken en

scholen in‘ menigte te bouwen? Door wiens invloe zijn ze thans onein
dig machtiger dan ze ooit waren?
En zien we buiten Nederland , wie zal zeggen welk groot aandeel
de Jesuiten-partij heeft gehad aan den Fransch-Duitschen oorlog, en
welke de evolgen zonden geweest zijn , wanneer de Franschen overwonnen
hadden? ä’Vie zijn het , die de verdeeldheid in Frankrjk steeds gaande
houden; wie hebben de laatste fusie-comedie tusschen de Bourbons en

Orleanisten op touw gezet; wie hopen en werken nog steeds om Hendrik V , den koning door de genade Gods en der Jesuiten , op den troon
te helpen?
‚ ’
In ‘Spanje, wie zijn het die de gruwelen van den Carlisten-strijd op
het geweten hebben? In Italië, wie zijn het die den vrede tusschen den
paus en Italië onmogelijk maken? In Polen, wie onderhouden er de
‚ eeuwigdurende gisting? Wie zijn de geheime werkers der reactie , ,die
door gansch Europa het hoofd wil opsteken? — Altijd diezelfde Jesuiten!
Allerwege werken en woelen ze nog. Nooit geven ze den moed verloren ,
en daardoor zijn ze nooit overwonnen. Als het wanhopig met hun zaak
schijnt te staan, houden ze toch vol, en wat ons een onmo elijkheid
en een ondenkbaarheid schijnt, inlhet eind gelukt het hun toc !
Achten we den baardeloozen, langgerokten vijand niet te gering!
Dat zij van dit boek de slotsom en de waarschuwing.
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Allessandro Gothofredi, 1652—1662.
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Karel van Noyelle, 1682-1697.
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PAUSEN.

Franz Retz , 1730—1751.

Clemens XII, 1730-—1740.

natíus
Visconti 1755-1758.
1751—1755.’
Ïägloys
Centurioni,’

.
Benedlctus
XIV’ 1740—1758

Laurentio Ricci, 1758—1773.

1773—1814 de orde opgeheven.

Clemens XIII, 1758—1769.

CLEMENS XIV, 1769—1774.
Píus VI, 1775—1799.
Pius VII, 1800—1823.

Grabriel Gruber ‚ 1814.

Thaddaeus Brzozowsky, 1814—1820.
Ludovíco Fortis, 1820—1829. ‚
Leo XII, 1823—1829,
Johannes Philippus Roothaan, 1829— Pius VHI , 1829—1830.
’
1853. Gregorius XVI, 1831—1846.

Pius IX, 1846—1873
Johannes Pieter Beckx, 1853
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