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HISTORIE
VAN DE

BEDRIEGERYEN
DER

PRIETSEREN
E N

, M O N I K E N
In de Roomfche Kerke»

Ontdekt door zeeker Reyzigcr, in zijne gedane zeer nauw-
keurige Voyagien> door 1 taliën , Vrankrijk , Sxoitfer-

land , en Duytsland, en Briefs gewjze aan
zijne Vrienden gefchreven.

In de Eranfe taal by een gefield , door de HEER
GABRIEL DE £MI LIANE.

En om zijn voorïreffelijkheyds wille, in onze Nederlandze
talegetrouwlijk overgezet

DOOR.
II. V- QUELLENBURGH.

Eerste Deel.

UTRECHT,
By ANTHONY SCHOUTEN » Boekvef-

koperin de korte Janstraat , Anno i6>>j.





AAN 2 Y N

EXCELLENTIE)
MT JST HEER
VAN

BENTÏNG*
GravevanTortland, Raadsheer des

*

Koninghs in alle zijne Raden , ende
eerfte Edelman van zijne Cftlaj
Kamer &c> &c. &c.

MYN HEER,

& K rieeme de vryrnoedig-
£ heyd

, van dit kleynè
werk

, onder de fchaduwe
' van uwe Grootheyd té
ftellen.lk derve hopen dat

gy ,
als zoo veel deels hebbende in een

omwendinge van zaaken
, welke de

belangens van de Proteftarttfe Gods-
dienft herfleld

, de goedheyd zult
hebben van dit Boek voor aangenaam

te



O P D R A G H T.

te .houden , als dat ik alleen tot be-

fcherWnge van den zeiven hebbe ge-

maakt, pyzijc, mijn Heer , een van

de fterkfte Zoylen derzelve gewor-

den, ende hetfchijnt niy toe dat het is

Uwen Yver te gemoete te komen

,

mits aun "faij'n wede aanzien gevende

,

en Ijwe Doorlughtigheyd onderda-

nighlijk biddende , het zelve met des-

Zelfs befcherminge te willen vereeren.

Ik kan niet wel iiytdriikken de eere

welke ik mijn zeiven aandoe , door

het verkiezen van een Voorftander ,

van welke zoo veele zaken te, zeggen

zijn. Die Groote Gpper-vorft , over

Wiens wijsheid ende'moedigheyd elk

even zeer verftomt is, brald Uwefl

lofbeteruyt, door het welgegronde

vertrouwen dat hy in Uiteld, dan de

beftbemedene pennen zouden kon-

nendoen.

Wanneer ik Uwe Doorl. van die

zijde befchouwe, zóobevindeik wel

dat ik mijne oogen te hoogh hebbe

verheven, maar ik weete ook , dat

dat



O'P-DR AOH T.

dat.de zeldzame hoedanigheden, wel-

ke U degonft van die Groote Yorft
verzeekeren , met veel goedheyd ver-

zeld zijn. Hier op is het , dat ik de
hoope die ik hebbe

, gronde , van dat

Gy niet qualijk zult vinden,dar ik het

hebbe derven wagen , U aan re bieden

de vrtiglït van nrijtie Rèyzen (door
welke my God de ©ogen geopent
heeft ) en gelegentheyd te zoeken ,

van , in het openbaar , te gecuygen

,

dat ik met een zëer diep ende tfede-

righ ontzagh ben

.J^Tijb 'Heer,

U\V E X C ELLENTI E*S
Zeerneringen endegehoortarnen
Dienaar,

GABRIEL cPEMjLOANE.

*S TOT



TOT DEN.

L E Z E R,
Tnde ik^eert ivereldlijkeRriefer

'n de Roomfche Kerke geu eefl

snde hebbende in mijne reyz.en
t

voor al die ikjn Italien hebbe ge-

daan , veele ygenoegzaam naww-
keurige aanmerkingen opgefeld, over de wij-

z.e van leven en de verfoeyelijke onderhandelin-

gen der Priefteren en Monikcn van die Ge-

meenschap , die zjoo lightelijkjiiet tot kennijjè

van anderen konden hoornen
, zjoo hebbe ik^ge-

oordeelt dezelvegemeen te moeten maaien.

Ik hebbe, in het begin , van mijne eerfen
Brief, verklaardtdereden, diemy dat z.oor-

te van naavorfchingen heeft doen doen. IkzM
hier alleendaar maar byvoegen , dat diegeene

diedengeefvan Romen kennen
, geenfuarig-

heydt zullen maahen , om de feyten , die ik^

verhaale, tegelooven. Ikjreloove ookjiietdat

iemant zjd onderfaanzjjnaanzjentewaagen
door dezelve teegen tefpreeken , door dien die

noghheeden vooralle dewereldten toonflaan,
ende dat alle de Reyzigers , die maar eenigh

verblijfin datlandt hebbengehouden 5 daar van
aU zfio Veelegetuygen zijn.

Zoa



TOT DEN LEZER.
t Zoo ilnjny zjomwijlen bedienevan nytdrul*-

wingen , diewatMygeeftig fchijnen , zoo bidde

ykjden Leezier dezelve de ftojfètoetefchrijven

wndttebedenken, datevenalsmen ernftigedin-

wen metaanlokkendewoorden niet kan uytdrukr

wen, het ookzjooniet mogelijkis , debelagchelij-

ke zaaken , met ftaatige woorden voor oogen

teftellen.

Voordereftegelooveikniet, dat dePapiften

reden zullen hebben van zjg overmytebeklaa-

gen, zoo als zygemeenlijkdoen over diegeene

die haar' verlaaien
, beftaande haar klaghte

daarin, datzy zeggen , dat die liedenanders

wietzoeken , dan haar, op eenonmededooghen-

dewijze, z.onder maate ende bcpaalinge, te

verscheuren. Want deivaarheyd is datiknogh

ftoffe genoegh hebbe om een ander Deel , z.00

groot als deeze twee, te vervullen, dat dan
voor een derde zjoude konnen verftreh^en. Dog
ikjoebbe mijn z.elfwillen befnoeyen , ten eyndc

zy maarreden zouden hebben van mijnematig-
heyd teprijzen, dan zigh over deftrengheydt

vanmijne beftrajjinge te beklaagen.

Eyndelijk^, aangezien alle deze Aanmer-

kinghen , door mv in mijne Reyzen gedaan,

veelhebbentoeqebraght tot mijne Bekeeringhe,

z.00 hoope tf^ dat Godt, deezfi mijnegemeen-

makinghevan dezelve, zal zegenen door een

gevolgh



TOT DEN LEZER.
gevolgh vangoede tiytwerkingen ,

openende d

oogen der Papifien, den moet benemende aa,

diegeene die haar bedriegen , ende niaakend

dat de Protejlanten Godt hoven y
datzyzA

geluhlzigh van die elendigejlavemj/e zj)n ver

loft. Dit> Lezer, is hetvoornaamfteoogwi

datikjvy j
inmjnBoek^ hebbevoorgefleldi

Vaar wel.

G. D'E. E. A. P,



HISTORIE
V A 1T D B

BEDRIEGEYREN
DER

PRIES TEREN
E N

MONICKEN,
Van de

Roomfche KLercke, &c.

EERSTE DEEL.
EERSTE BRIEF.
V%n de Reliquien ofte overblijfze-

len der Heyligen , &c.

Et is u niet vergeten, Mijn Heer , Meydings
dat in het laatfte onderhoud dat
wy 'mVrankrijk hadden , over de
ftoffen den Godsdienft betreffen.
de,ik u verpligtedemy toe te ftaan,
dat de ?rotefiantfche Gods'dienft

meer over-een-komende was met de Reden , dan
de fyomfch > van dewelke gy belijdeniflc doed.

A Het



nu

Oordeel dei

Roomsgefinj

de van het

Gelove der

Proiclianten.

Ook wegens

de felfilandi-

ge verande-

ringe des Sa-

ciaments.

Gedaghte
Oordeel be-

antwoorde»

Be^eetïnge

der Roomt-
gefinde daer

tekens.

% Van de overblijfftls der HejUgen ~, &c1
Het is waar dat door een omwendinge >

welke meer in fcherpfinnigheydt , dan op een

vaften grondt , beftondt , gy die reden men-

fchelijck noemde, alleen fteunende op de Be-

vattingen , die gy zeyde Rotfen te wefen , op

welke de zuyverheydc des Geloofs fchipbreu-

ke lydt.

Ghywildet dat het Gelove den Grondtflach

van uwe Godtsdienft zoude zijn , met uytfluy-

tinghe van alle andere zaken , ende door dien

ghy ten vollen met uwe Godtsgeleerden ,

meer dan hondert verfcheyde wonderdaden ,

in de TansfubjUntiatie ofte de felfftandighe

veranderinghe des Sacrament* toeftondt , zoo

voeghde gy daar by$ dat het zelve een Heylige

verborgentheydt des Geloofs was , welke

men eer zeer liederlijk moefte aanbidden > als

ftoutelijk willen doorgronden.

Ik nam alfdoen de vryheyd van u te zeggen <

dat myne redelijkheydc my door Godt gege

ven zijnde, om my van dezelve te bedienen inl

de onderzoekinge der waarheydt , het my

j

fwaar viel , het light , dat dezelve my gaf1

te verwerpen , ende dat ik zonder dat , wasl

als een menfche die in een diep water valtJ

welke , by gebrek van grondt te vinden

,

verloren gaat ende verdrinkt. Ghy antwoord-j

de, dat, zoo ik de reden wilde volgen,
gyj

my Leydtsluyden wildet geven, die bequaam

zouden zijn om een welgeftelde ziele te.voldoen
^

Dat ik alleen de oogen behoefde te Haan op;

zoo veele verftandige Luyden , Moniken eaj

Priefters, diedeLighten derWereldt, de Suy

len ende de Pilaaren der Kerkej zijn , welki

do

1



Eerfte Deel, Eerfte Brief. 3

door haar onbefprooken Leven , ende door
haar zuyvere Leere, hier beneden den Tempel

Godcs onderfchragen ; Dac hec» die zake vol-

gens de zeden ingezien zijnde» niet mogelijk
was , dac zoo veele verftandige Lieden in de
dwalinge fouden leven» ende dac de over-een-

ftemminge van foo veele fraaye verftanden

,

u een genoeghfarnen vaften grondflag fchee-

nen ce zijn , om een redelijke ziele geruft-re

ftellen. Ghy fpraakc my daar na kragciglijk

van de gemacigheyd welke die geene moeten
hebben , die maar van een tamelijke Bevac-

tinge zijn. Ghy weet felve dac ik beter dan
imant ter werelt mijn maatig begrip kenne',

ende dat ik u voor die leiTe bedankce » te

gelijk betuygende , dat ik niet geloofde , hoe
oorbaar my dezelve ook fcheen > dat ik

daarom moefte nalaacen de waarheyd te on-

derzoeken. .

Door dien ik nu eenigen tyd daar na > te Dezelve va-
gelijk uyt Godvrughcigheydc ende om wat «ieriegc do0«

nieus te zien » een reyze naar Italien aanvingh »
°.ntlerv»n

zoo wierd ik indaghtig dat gy my , om wel
Vinge

gegrond te zijn , na uwe Moniken en Prie-

fters haddet gewezen , ende ik maakce mijn
werk > meer dan ik anders zoude gedaan heb-

ben , van haren handel en wandel ce doorgron-
den, om daar door, was het mogelijk» tebe-
fpeuren > of dezelve in der waarheyd een ge-

noeghzame ende redelijke grondflagh waren»
om » zoo als ghy ftaande houd > een per-

zoon in geruftheyd te ftellen , welke aan de
waarheyd van uwe Grond -leflen begind te

twijffelen. Het fchijnt waarlijk, datGodvan
A 2 die



4 Van de overblijfsels der Heyligen, &c.

die ure af aan? een byzondere zorgenam , otVt

alles te fchikken > zoodanigh dat ik daar omtrenc

verligtinge zoude krijgen? op mijne reyze.

DesSctitli- Dezelve liet toe , dat ik uyt Parijs vertrek-

vets die uyt kende , my in gefelfchap begaf van een BenediEtij*

p
J5jj

,veI * ner Monil{ van een Gereformeerde ofte verbeterd

Cloofter : Hy was een genoegzaam verftandigh

man , welkers kennifle en goede hoedanigheden»

tot zoo verre door de Geeltelijke van zijn Ordre

wierden goed gedagt , dat zy hem > voor de

Hoedenig- tweede reyze j na her Bfiomfcbe Ho/zonden » om
heden van daar haar algemeene zaken waar te nemen- Hy
zijtyeys. hadde een zeer voordeeligh uytterlijk wezen»
6 ende den Geeft fcherpfinnigh en bequaam ge-

noeg , om het verftant der Card'tnalen tot zijn

voordeel weten te gebruyken , ende zigh in des

Paus gonfte te wikkelen, ten welken eyndehy

zigh ook hadde op wegh begeven.

Wegh deor Wy naamen de reyze eerft door Brie ende ver-

haat geno- volgens door Bourgogne * ende trokken onderwe-
raen ' gen door verfcheyde Cloofter van zijne Ordre s

daar wy zeer beleeft ontfangen en gehandeld

wierden > en in welke ik gelegeinheyd vond>orn

eenige dingen waar te nemen , diemy wightigh

genoegh gefcheenen hebben , om u dezelve me-

de te deelen. Dezelve fullen tot ftoffe van deze

Brief dienen , waar na ik u > by de eerfte gele-

gentheyd , kennüTe zal geven , van het geene

ik in halten hebbe aangemerkt, indien ik kan

befpeuren zulks u aangenaam tezijn.

Komftetot Wy quamen den 15. Jftlii in een kleyne
ïlavigny in 5^ op de Grenzen van het Auxerrois, Flavign^

«reuT genaamc- Die Plaatze is tegenwoordig niet zeer

aan
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aanzienlijk ( hoe wel vermaard door een Pel-

grimagie ofte Godvrughtige Bedevaard , die men
zederdzeer geruymen tijd, gewoon is geweeft

daar te doen , ter eere van een overledene

Vrouwe } de Heylige itywegenaamt ; maar zeer

eerloos geaght, door de bet wiftingen ende be-

driegerijen , die daar over noch in haar volle

kragt waren , toen wy'er door trokken.

De gefchiedenifie daar van , verkott zijnde ,
Verhaalyan

luyd als volght. Seekere Heylige Vrouwe , «
J^emegenaamt, wierd gsmartelizeert , in de na- riavigny,

buerfchap van iAli%é, dat een kleyn Dorp is,

een mijl van Plavigny gelegen. Het Landfchap

daar ontrent zeer overvloedigh zijnde van heyl-

zame ende minerale wateren , zoo zoght ende

Monikken van Flavigny 9 een zeer geruymen

tijd daar na, het Ligchaam van die Heylige

Vrouwe op> ende gaven het Volk te verftaan ,

dat toen dezelve onthooft wierden, even ter zei-

ver plaatze daar haar haoft viel > een Fonteyn

te gelijk opwelde, die men doorondervindin-

ge befpeurt heeft zeer heylzaam voor de zie-

ken te zijn , tot een eeuwighduerende miracul

ende getuygenifle van tot hoe verre toe , God
de Heer, de Geloofs- Belijdenifle van zijne

Dienftmaagt, hadde voorgoed gekeurt. Deze
dwalinge daar na verfcheyde eeuwen in de by-

gelovigheyd der volkeren volherd hebben , is

door haren ouderdom te ongeneeüijker gewor-
den.

Hier na is over eènige jaaren voorgevallen Het voordeel

dat de Paters Cordtlkrs , welke R^ligieufen
]

v
.

a
°
d
^ot

e^~

der Ordre van St. Prancifcusiija , als doortrap- cSdeik»
6

A 3 te



6 Van de overbfyffels der Heyligen, Qrc

Dcncdiay- te en looze knapen , van den Biflchop der plaat-

nen ontno- ze verkregen hebben , een kleyne Capeüe ront-
s>en

' om dégezeyde Fonteyn temogen maken 5 van

welkzybezirtinge genomen hebben, tot groot

leetwezen der Moniken van St. BenedtBus ordre ,

oude ende vreedzame bezitters van alle de over-

blijfzelen van de Heylige I{eine, die daar door

zagen hoe gevaarlijk het is, zoo liftige naburen

te nebben , als ook de faute door haar begaan

,

door het verzuym van in bezit te treden van een

water welle, welke men wilde dat metzoo veel

zegeningen begenadigt en maar een mijl van haar

Cloofter was.
Pieliaardaar Inder waarheyd de Cordeliers wiften figh be-
van beter

£er van cjeze jve te bedienen dan zy. De God-
betiienen. . .

, , , . . ,
J
r t .

vruchtigheyd nam in korten tijd leer toe , tot

voordeel van die goede Vaders , die niet te

vreeden zijnde die miraculeufe. Fonteyne te heb-

ben , ende alle de Godsdienftigheyd van dat

Pelgrimfchap aan zigh willende trekken , op

zekere morgenftond voorgaven , een aanzien

-

lijck gedeelte des ligchaams van die Heylige

te hebben.
Ende zeggen Zy begonden daar van een geheelen arm in

een gedeelte het openbaar ten toon te ftellen , zoodanigh

Hgïh.-Jm te
datmen in de tuflehen-wijdte van minder dan

hebben. een mijl, een Heylige met drie armen zagh te

waar door voorfchijn komen , tot groote verbaaftheydt

r
C

me!
C

b?ko. ende ergerniflè van de daar ontrent wonende
men heeft. Lieden, ende van een oneyndigh getal Reyzi-

gers ende Pelgrims, die'er van alle kanten na

toe fchieten.

Gave God dat een zoodanig geval , ende

een oneyndigh getal andere welke al immer
zoo
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zoo vreemt zijn , de ogen van die arme men-

tenen geopent hadden > om eens voor al te zien ,

op wac wijze de Moniken haar befpotten ! zy

hadden dan konnen bemerken , dat de gebeen-

ten welke zy aanbidden, niet alleen zeer twijf-

felaghtig zijn > als wezende voor de ware geaghc

op het woord van zoodanige Lieden by welke

geheel geen trouwe is » maar ook dat die Fon-

teinenoyt wonderdaden verright heeft , als zijn-

de alleen een nytnemend mineraalwater , foo als

men befluytenkan uyt de Nature van de grond in h« werk

uyt welke zy fpruy t , geli j k als zulks verfcheyde van gedaghte

Natuur - kenders ende Genees- Heeren aange- j^'J^",,.
merkt hebben } in haar geleerde Schriften we- geeiie na-

gens dat voorwerp. tuöi!i)tetis.

Ikhaddegewenfchtdat gy tegenwoordig ge-

weeft had , Mijn Heer > toen den Pater Gardiaan

van dat Cloofter , ( diezelfde moeyte nam van

©ns te toonen de fchoone Gebouwen en Tuy-
nen, welke hy van het geld der Godvruchtige

hadde doen toeftellen ) begonde te fpreeken van

zijn zoo genaamde Heyligh overblijfzel» heb-

bende hy de onbefchaamtheyd van my dezelve

te toonen. Ik houde my verzeekert dat gy ten

vollen zoud zijn genezen geweeft > van den

waan die gy ten voordeel van dat llagh van volk

hebt.

Hy betuygde met een afgrijflëlijke Gods-Ia-
Go(lsiafte .

fteringe > dat , wat hem belanghde > hy de ver r ; noe vaneen

borgentheyd van de Heylige Drie-eenigheyd niet Guatdiaan\£

meer geloofde , dan hy cvertuyght was van de f"^
ot 8

waarheyd van zijn overblijfzel 5 niet tegenftaan-

de de BuTchop van de plaatze » hem hadde

verboden het zelve meer in het openbaar ten

A 4 toon



8 Van de overblijffels der Heyligen, &c.
toon te ftellen. Het zoude een al te belacche-
lijke.zake zijn u te willen verhalen de middel
lenende de wijze op welke hy verzeekerde dat
die arm in hare handen wasgeraaktj tot zoo
verre dat hy daar toe Goddelijke openba-
ringen, aan zijne Broeders de Cordtliers en-
de den dienfl der Engelen bybraghc , het
welk de gewoonlijke wegen zijn, rot het in?

voeren van den bygelovigen Godsdienft, in de

K!df' K0(W#' Kerk. De aanmerkinge die ik u

Roomfch-- bidde hier te willen maken , beftaac alleen daar
gefinde ra de in , dat het een erbarmenswaardige ende be-
ue,e

' fchreyelijke zake is , te zien dat de Bjomfck-
Catholijken> onder de welke geen gebrek van
zeer veele verftandige Iuyden is , zoo hardnek-
kig zijn van niet te willen datmen haar het ver-

ftantverJighte, hoewel zy dagelijks voor hare

oogen veele dingen zien , die haar uyt de dwa-
lingen moeften trekken , ende het is te geloo-
ven dat , door een reghtvaardigh oordeel Gods

,

aangezien zy een dienft aan hare Heyligen , zoo
üvlans als Vrouwen bewijzen , welke men aan
niemand dan aan God alleen verfchuldight is >

Zy tot zoo verre gebragt zijn, van die zelve dienft

te bewijzen , aan dingen , die , volgens haar

eygenetoeftemminge, zulks niet waardig zijn.

Hare meefte Gods-geleerde houden ftaande,

dat wanneer eenige Godsdienftigbeyd eens is

ÖÏÏvï vaftgeftelt , alhoewel het voorwerp in het

haar Gods* welke dezelve eyndight , daar na bevonden
geleerde. werd verdight of een andej te zijn ende die

dienft onwaardigh, men doch evenwel , in

confeientie > den loop daar van niet ophouden
moet -

t Door dien ? zeggen zy > de ergerniflè

vvelke
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welke daar uyt ontftaan zoude , veel grooter

quaac zoude veroorzaken , dan het geene dar-

men wilde wegnemen , endedeeenvoudigheyd

van een mifleyd volk» wiens meeninge altoos

opreght en zuyver is, is aangenamer aan God
dan een al te groot aghterdoght , en wantrou-

wen van bedrogen te zijn , waar door 't dan

zoude konnen gebraght werden , tot het in

twijffel trekken van alle de Heylige overblijfze-

len ende wonderdaden , het welk ?y voor een

groot quaad aanzien. Doch de waarheyd is dat Dereden va»

daardoor haar tijdelijke inkomften te zeer zou-
dc" ve"

den verminderen, door dien'er uiet eene Pel-

grimagie is » welke haar geen zeer aanmerke-

lijke profijten toebrenght , door het oneyn-

digh getal van negendaaghfche en andere Gebe-

den nevens de Miffen , welke men doet zeg-

gen , en die op een hoogen prijs zijn ge-

field.

By deze gelegentheyd kan ik u een Befluyt Aardige

van zekere hare beradinge verhalen » *t welk conferentie

ik over eenigentijd te Blots in frankrijk ben

by geweeftj oververfcheyde Heylige Overblijf- Ovetblijfee-

%elen , die in de Parochie van S$. ViBor , len.

twee mijlen van die Stad gelegen , bewaard

wierden. Deze waren alle in een zeer fleghten

ftaat in hunne kalfen , door de lanckheyd des

tijdsbyna verrot, het welke belettede datmen

dezelve niet konde in omganck dragen ende o-

penbaarlijk ten toon Hellen. De vrage was dan

noemen dezelve in beter ftaat Szoude krijgen

,

mits die in nieuwe kalfen leggende. Ten dien

eynde wierd den Heer Aartsbiffchop van Ckar-

tres , Biffchop van die Kerkelijke gereghtig-

A 5 heyd,



i o Van de Overblijfsels der Heyligen &c.

heyd , onderdaniglijk gebeden dezelve te wil-

len doen vervoeren , welcke ten dien eynde
aanftonts bevel zond aan den Heer Aartsdia-

ken van Blois , die dan verfcheyde van de Gee-
fielijke vergaderde, om met den Parochiaan

en de Priefters van St. ViBor te beraadflagen >

wegens de voorzorgen die men behoorde te dra-

-Vrecmd gen ontrent die vervoeringe. Men nam tot

beüuytdaar beüuyt > om de ergerniflTe te mijden 5 welke
ïBgenomen.

zou(je hebben konnen ontftaan j in gevalle men
niet ter wereld in de kaiïen hadde gevonden

,

ende om het goede gevoelen ende de Godvrug-
tigheyd des volks niet te verminderen 5 zoo
daar maar weynigh gebeenten in waren 3 dat-

men het overbrengen in een nieuwe kaflen j niet

in het openbaar zoude doen , maar op de meeft

mogelijke heymelijke wijfe , alleen in tegen-

woordigheyd van eenige voorzigtige lieden »

die in gevalle van nood? in allerhande voorval-

len zouden weten raad te fchikken. Ik wierd

,

door eenige vrienden van den ^Aarts-diaken >

gebeden daar tegenwoordigh re willen zijn, en

H^kau u verzeekeren , dat het befluyt genoo-

men was» dat , ingevalle men geheel niet in

de keffen hadde gevonden 5 des niet te min
fteandè^te houden dat de ligchamen der' Heyligcn

daar geheel in waren» Om nu de fwarigheden

een weynigh uyt den wegh te leggen j die'er

zouden nebben konnen ontftaan wegens zooda-

nigh een bedrogh , zoo hield een Canonik van

St.Salvator i& Blois een hardvoghtigh man en

van geririgh gewint» voor de geheeïe vergade-

ringe {bande , dat riien geen fwarigheden moe-

ite raaaken, een diergelijke zaak te verzee-

keren j
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keren, hoe vallch die ook moghte zijn ; Om DeGodlere

. dat men , wanneer dat het belangh der Kerke

betrof, alle zoorten van ontzag ende gevoelens gcgtondwas.

moefte op offeren ;
Datmen de Heyhge ver-

borgenheden der Cttkolijkïi niet moeite

blood ftellen voor de beiporringen der Ketters,

( dus noemen zy de Prottflanten )
welke niet

zouden in gebreeke blijven van telacchen , zoo

dra haar ter ooren quanr datmen in de kafien

van de Heyligen ViEior niiets hadde gevonden,

die zoo lange jaren een voorwerp hadden ge-

weeft van de aanbiddinge des volks ; Dat

ook daar-en boven de Godvrughtigheyd der

Wereldlijcke menfchen ontrent de Kerkehj-

kenreets zeer verkout was, ende datmen van

dezelve byna niets konde trekken als door een

Heylighkonftjen. Den Aartsdiaken, noord-

de zijn geheele Reden , zonder het minfte te-

genfpreeken aan , ende de Parochiaan , als

daarin het meefte belangh hebbende, bedank-

te hem hertelijk. Men begaf zich daar na

tot het openen der kaflTen, ende de waarheydis»

datmen in dezelve gebeenten vond, zy waren

dan van Heyligen ofte niet. Maar een Monik

van de Abdyevan St. Lomer te Blois welke daar

tegenwoordigh was , riepaanftontsuyt, dathy

een zeer zoete ende lievelijke reuk gewaar

wierd, die uyt de kaften quam , ende hem zooda-
Crbe

nigh vervulde , dat hy nauwlijks kon blijven fcbaamtheyc!

ftaan ; een jongh Monik zijn gezelle, bekrag- vaneen

tighdedit zijn zeggen mede, gelijkzulks ook ™_eB

door eenige Boeren van de Parochie wierd be-

tuygt. Den ^Aartsdiaken en andere verklaar-

den openhertelijk , dat zy het minfte niet roo-

ken,
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ken, maar dat evenwel» door dien het konde
zijn, dat die perzoonen eenige byzondere ver-

dienften ontrent Godt hadden , welke haar

weerdig maakten diergelijke gonften te ge-

nieten , men hare getuygeniflen zoude aanne-

men, ende op de kant van het verhaal van de

verplaatzinge der Overblijrzelen zetten , dat

als het oorfpronkelijke, nevens de Overblijf-

zelen , inde kaffè zoude gelegt werden,

d^cfve'door
*k hadde de nieusgierigheyt fommige wee-

den Auteur ken daarna, ten tijde van den Wijnoogft, eeni-

ontdeKt ge van die Boeren in het byzonderteondervra-

w/enk * Sen ' wegens de aangenaame lugt die zy hadden

gerooken ; de eene zeyde dat die hadde geweeft

even als van rofen, de andere als van yafmijn en
de derde als van V'toletten. Maar toen ik zag dat

zy wankelden ende te gelijk meesmuylden ,

zoo drong ik haar wat herder aan , ende zy be-

kenden eyndelijk, dat het goede gevoelen, het

welk zy van de tweeMonikken hadden opge-

vat , die eerft hadden beginnen tefpreeken,

haar hadde vervoerd ende haare inbeeldinge

als verkragt om haar te doen gelooven dat zy
roocken , het geene zy toch noyt in der

daadt waaren gewaar geworden. Deze be-

Eerfidoorde lijdenifle , met een aangeboorne openhertig-

nadoo den ge(kan , deed my gelegentheyd zoeken

SienMonS. om met de twee Monikken te Ipreekeri. Ik
'

gingh de jongfte bezoeken , by welken ik

alvoorens twee ofte driemaal op wijze van be-

leefcheyd quam , onn my wat gemeenzamer te

maaken ; Daar naa verkreeg ik van zijn O-
verfte verlof voor hem , om met my te gaan

wandelen , en na dat ik hem eenige verver-

fchin-
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fchingen hadde doen fmaaken , begon ik te

fpreeken van de Heylige Overblijfzelen van
HoeGodIo-

St. Viiïor. Hy betuygde my , overwonnen ftlijkde

zijnde door de beleeftheden welke ik hem be- Monikende

toonde , dathy my daar ontrent zijn hertezou- ™™Jj£
de openbaren even als zijn eygen broeder, en-

verftdkkeIU

de dat de waarheyt was , dat hy die miraculeufe

reuk niet was gewaar geworden > niet tegen-

ftaande hy zulks getuygt hadde, maar dat hy

om zijn makker niet tegen te fpreeken* 5 endoor

een fchielijke fchaamte die hem bevangen

hadde, van zoo veel voorregt van den Hemel

niet te hebben , als hy ontrent de Goddelijke

gonften, hy tegenszijn gewiffe hadde getuygt

en daar over in zijn gemoed befwaardt ge-

weeft. Maar , mijn Vader , zeyde ik hem,

hoe kond gy geruft *ijn , zoo gy alvoorens niet

gaat ontkennen het geene gy verklaart hebt

,

om de waarheyd haare behoorlijke eere te

geven? De Duyvel is den Vader der leugenen

,

ende gy hebt gee:n regt op het kinderfchap

Godts, zoo gy hec werk des Duyvels niet ver-

nietigt , waar van gy zelfs een werktuygzyc

geweeft. Hy antwoorde dat hy daar over mee

zijnen Overften hadde geraadt pleegt, ende

dat den algemeenen regul , welke men hem

hadde gegeven , om fwarigheden van die na-

tuere te boven te koomen , was , te betragten

of de ondernomene ofte volbragte zaak , niet

met de eere Godts ofte het voordeel van de or-

dre ftrijdigh was $ Dat het tegens de eere Gods

niet ftrekte > iets tot eere van deffelfs Heyli-

gen te zeggen > wanneer eenige heerlijke ende

voor de. Qrdre voordeelige oraftandigheden

,
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1 4. Van de Overblijfselsder Heyligen &c.

verpligten om zulks te doen , ende dat al het

quaad daar van alleen daarop uyt quam , van te

feggen datGodt gedaan heeft het geenehy kon-

de doen , ende het geene hy in verfcheyde an-

dere gelegentheden gedaan heeft , het welk

ten hoogften niet dan een kleyne vergevelijke

Zonde was. gelijk zy zeggen dat alle deleuge-

nen zijn , de welke niet tegens de geregtigheyd

ftrijden , dat is , door welke niemand werd

verongelijkt.

Hebbende deze waarheyd uyt hem getrok-

ken j zoo was niet meer overig dan den ouden

Monik te overtuygen , het welk my onmo-
gelijk viel , want hy bleef , het geene hy ge-

fegthadde> geduyrig ftaande houden, en nog

veel meer , want hy voegde daer by dat die

reuk hem op alle plaatfen gevolgt haddej zoo

lang'er een weynig ftof van die geheyligde O-
verblijtzelen op zijne klederen was geweeft.

Onderwijlen belettede tny dat niet te betragten>

dat alle de geloofbaarheyd van dat miracul be-

rufte op het gewifle van eeneenigperzoon, op

welke de andere de verklaarders zig hadden ge-

ruft geftelt of gegrondt » ende dat t'eeniger

tijdt > als men die kaflfen eens weder zoude ope-

nen , waar in dat befchrevene verhaal gefloten

was > dat miracul met zoo groot een gewisheyt

zoude gelooft werden , als een oneyndig getal

van andere valfche ende belacchelijcke die in

de THpomfche Kjrk zijn , door dien het Bygelo-

ve altijd nieuwe kragten krijgt door den tijd en

ouderdom.
Ik hebbe wel gewild > Mijn Heer » u be-

denken een faake voor te houden > die ge-

paneer?
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paffeert is digt by uwe woonplaatze , en van voorige heeft,

welke gy > door u zelve , de waarheyd kondt yse ia8<%

gaan onderzoeken > als het u zal gelieven die

moeyte te nemen > ten cynde gy > door de opreg-

tigheyd van het verhaal dat ik daar van aan u

gedaan hebbe, dan te beter gefteldt mogt zijn

om te geloven , het geene ik u » daar ontrent van

andere Landen zal fchrijven. Ik keerenu weder

tot onfe Reyfe.

Van Vlavigny trokken wy op D/jo», de Hooft- Komftedes

ftadt van het Hertogdom Bourgogne , alwaar ik ^™[SK

een oogh-getuyge was > van zeeker bedrogh

dat daar gefchiede. Ik zal u die zaake niet

zoo zeer om haar zelve vertellen als wel om een

bedenkinge over dezelve te maaken , welke

van zeer groot gewigte zal zijn omtrent het voor-

werp dat wy verhandelen,

Wy gingen daar inde HeyligeCapelte, in

welke ons veele , zeer belacchelnke » Over- in deH.ca
blijfzelen wierden vertoond, ende onder an- pellc aldaet.

dere het geene zy de Heylige Hojlie noemen

,

van welke zy verhielen dat bloed in groote me-

nigte is gevloten > uyt die plaatfe > op welke

zy zeggen dat een Protestant dezelve met een

mes heeft doorfteeken , ende nog dat zy van

een Hojlie, in een kleyn kind veranderde > ge-

lijk ook weder van een kleyn kind in een

Hojlie.

i)efe vertellingé verpligte ons vanlangfamer

hand te vraagen j waerom men tegenwoordig

zoo veel miraeulen niet zag , als in vorige tij-

den. Den Canonik 3 die ons de Overblijfze-

len vertoonde > gaf tot antwoord , dat in de

AUfe van St, Bih'gHi in dezelve Stadt nog

daage-
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1 6 Van de Overblijfselsder HejUgen &c.
daagelijks miraculen gefchieden , op een Al*
taar van dc Htylige Maget

,
op het welke men

de kindei en j die doodt ter weereldt qua-

men, lag» die dan voor eenige oogen blikken
het leven genoten, om den doop te konnen
ontfangtn j Die wierd als een zeer groot geluk

voor die kinderen gehouden, om dat, volgens
het gevoelen van de Hpomfcbe Kjrl^ , de kin-

derkeos * welke Zoodanig nerven 3 door het ge-

love der ouderen niet konnen zaligh werden 3

maar in een donkere plaatze nederdaalen , wel-
ke zy de Lymbus ofte het voorburg der Hiüe
noemen > daar zy eeuwig moeten blijven 9

zonder eenige gevoeglijke pijnen te lijden»

om dat zy door de gevoeglijke zinnen niet

gezondigt en hebben . dog evenwel de ftraflfe

der verdoemenifle moeten dragen , welke be-

ftaat in het derven van het aanfehouwen van
Godts zalig maakende wefen , als zijnde dat

de ftraffe van de Erf zonde. Buyten twijffel

2ijn'er geene zoo onnatuurlijke vaders ofte

moeders , die haar geldt zouden willen fpa-

ren , tot het doen zeggen van Mijfen en Gebe-

den, om hare kinderen üyt die beweenelijke

ftaac te trekken.

Wy gingen des morgens ten tien neren

na de Kerk , in welke het miraculeus Beeld

van de Maeget was
,

gemeenlijk genaamt

de Kleyne Lieve Vrouwe van St. Benigne , en
zaagen'er twee doodt ter were't gekoomen
Kinderen , die'er even twee dagen hadden ge-

legen, zijnde met blauwe ende fwarte plekken

uytgeQagen ende by na verrot. De Ouders,

welke van de voornaamfte Geflagten van die

Stade
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Stad waren 1 hadden » geduureride de twee
dagen > in die Kerke, meer dan tvvèe- honderd

Mijfen doen zeggen , tot een Rijksdaler hec

ftuk , om van God > door bemiddelinge van
dat Beeld j ende te gelijk door de Gebeden
van die Geeftelijke> zooveel tijds levens voor
die arme Kinderen te verwerven j als noodigh
is om den Doop te ontfangem De Moniken
van die Jhdye , hadden het bekomen des levens

voor die Kinderen , noch wel een dagh willen

uytftellen j doch de verdervinge der ligcha-

men was zoo groot , dat het by na onmoge-
lijk was in de Kerke te blijven , ende dus qua-

men wy net van pas , om het uytvoeren van
dat werk te zien. Omtrent den middagh, als 't Welk doos

wanneer de laatfte Mijfe gefchied , zoo ftiet
den Autheuc

een jongh Religieus , welke dezelve bedien- SefdvSfcU
de> zoo als hy na de zijde van het Euangdium bevonden,

gingh , om het Boek te dragen , met zijn arm

,

het zy met voordagt, ofte door onvoorzightig-
heyd , tegens den Taaffel des ^Altaars , op
welke de twee kinderkens lagen , het welke
haar deed bewegen. De Priefter die de
Mijftzeyde, ende die buyten t wijffel, hetbe-
ftemde uer ende oogenblik win > bemerkte
zulks » ende aanftonds zijne Heylige verbor-
gentheden afbreekende ( want zoodanige noe-
men de Pauflelijke dezelve uytte hy met luy-
der fterome, de woorden in den Doop gebruy-
kei ijk , over de kinderen; J£ Doope u „crc.
befprengende te gelijk haare ligchamen mee
het water daar hy zijn handen mede hadde
gewaflèn. Op digzelev tijd verhief zigeen groot
gerughte door de Kerke , Kimids het volk

B niec
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niet anders deed dan Miraeull Miracul'. roe-
pen.

Mijn eygene oogen en konden my niet doen
loochenen het geene ik gezien hadde, ende
ik zoude van gantfcher herte onderftaan hebben
het Volk uyt die dwalinge te trekken , indien
ik niet hadde geweeten, hoe gevaarlijk het is ,

zigh tegens een verblinde meenighte te ftel-

len , die in de dwaalingh geleyd ende onder-
houden werd , doch Priefiers ofte Moniken ,

die geen anderen God dan haar belangen ken-
nende , het zelve zouden hebben opgehitft,
onder voorwendinge van Kjtterye ofte onge-
loof , ommy aan duyzend ftukken te fcheu-
ren.

Imleur
n

da«
Ik k°nde eVenweI niet naIaten > in het bY'

ontrent. zonder , daar van iets aan eenige perzoonen te
zeggen , welke in die aftie mede hadden te-

genwoordigh geweeft, en die ook my beken-
den dat zy het voorige nevens my hadden be-
merkt. Bourgogne is altoos een Landfchap ge-
weeft , in het welke het Bygeloof zeer de
overhand heeft gehad » waar van men op

JjJgSTaite P,aatfen de teekenen ziet. Ook zijn'er

Bourgogne, weynige Landen in het welke het de Moniken
beeter hebben en- daar zy rijker zijn. Ik bid-
de u nu

,
mijn Heer , hier ontrent te willen aan-

merken , dat de Paters van die Abdije } Ce-

Aenmerkin e
reformeer^t ° t̂e Hervormde Moniken van de

dcsTuthèu
8
rs

0y<k' van St- Benedi6iMs zijn , ende van een
om het gefelfchap , dat gy, onder andere , het meefte
y°ri

^y
al - in Vrankrijl^ aght , zoo om haare kennilTe

e Miracul.
a j s Godvrughtïgheyd , welke ghy zeyde dat

haer beyde even aanzienlijk maakten ; indien

dan
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dan, zegge ik, Luyden welke voorzoo Heylige
en deughdzame in uwe aghtihge doorgaan , on-
derwijlen zoo liftigh zijn, ende met zoo veel

voorzightigheyd u bedriegen , ende dat om haar

tijdelijk voordeel j wat moet gy dan niet ver-

waghtenvan zoo veeleOngereformeerde, Gee-
ftelijken , welke voor u oogen zoo los ende
ongebonden leven $ ende die openbare Belij-

denifle doen, van de weereldlijke, door duy-
fend konften, in hare ftrikken te doen vallen,

om te komen tot het geene noodigh is , tot

het leyden van een onbeteugelc cn ergerlijk

leven *

Wy verbleven eenige daagen te Dijon, doch verhaal van
het zoude te langh vallen , wilde ik u allede and«e

belagchelijke Godsdienftigheden , die daar in SfiJ'
rneenight in zwangh gaan , verhalen , als die «gidSte
van onze Lieve Vrouwe van L'EJlan , van St. Ber- Dijon.

nardus , ende van een Beeld van de Maget te

Talent bewaart , het welke men voorgeeft Mi-
raeulen te doen, en door den HeyligenEuangeliJi
Lucas gefchilderd te zijn.

Doch dpor dien onderwijlen de Godvrug- Voor al dan

tigheyd ontrent zoodanige Beelden toe ofte
h" L

.;
v
£!
u*

aanneemt , al na dat de Priefiers ofte Moniken doSïcas
dezelve weeten te doen aghten, zoo heeft dit gefcliUderd.

laatfte veel geleden , ja is by na in veraghtin-
ge gevallen, zoodanigh dat de Parochiaan van
de Kerke , by na wanhoopte » het zelve we-
der in aanzien te zullen konnen brengen. Hy
zeyde dat hy daar toe niet <lati een eenigh mid-
del wifte , het welke was een Miracul te doen
uytftroyen , 't welk zederd vyeynigh tijd aan dat
Beeld gefchied was , ende ook veel beter te be-

B A grijpen
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grijpen dan alle de geneefinghen welke hec

Aardige vin. daagelijks deedt. Hec zelve beftaat daar in

,

ding
pS« zey^e nv ' dat * over omtrent 10 Jaaren

om hetzelve befpeurc hebbende 5 dat de Godtvrughtig-
wedetin heydt merkelijk afnam , ook mijn werk maak-
aanzien tc

te van ^e oorzaake <jaar van te onderzoeken,
lengen,

en£je bevindende dat het Beeldt in een zeer

beklaaglijken ftaat was , ter oorzaak van de
voghtigheydt der Plaatze op welke het ftont,

ende die het lijwaat by naa heel hadde doen
verrotten ende ook dat de ratten een gedeel-

te daar van hadden afgeknaaut ende het in

het aangezighte zeer mifmaakt, zoo beelde

ik my in dat zulks mogelijk de reden mogh-
te zijn > om welke het volk j zoo weynigh
dienft en eere aan het zelve bewees. Om
dit dan te verbeeteren deed ik het oude ly-

waat op een nieuw plakken ende ontboodt

een van de befte Schilders van Dijon j om het

in de gebreekige PJaatzen te verhelpen , het

welke met groote zorge ende neerftigheydt

gefchiedt zijnde > zoo wierd op zeekere eerlte

Sondagh van een maand > het op nieus ge-

fehilderde en opgepronkte Beeldt , met veel

pleghtelijkheydt ende onder groote toevloed

van menfchen, weder op deffèlfs vorige plaat-

ze gefteldt. Zedert die tijd
,
vervolghde hy,

ben ik altoos met de Jighc geplaaght ge-

weeft 3 ende daar en boven heeft de Heylige

Maget t om te toonen dat zyqualijk hadde ge-

nomen j dat een ander Schilder zoo vermeten

hadde geweeft 3 van zijn handen aan een werk
te flaan , om het zelve zyn voorigen luyfter te

geyen j dat haar Dienaar den Heyligen Lucas

ten
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ten dienfte der nakomelingen haddc gemaakt

,

zoo heeft zy, zedert eenige dagen toegelaten,

dat de verwen die daar opgeleght waren ,
af •

gefchilfertzijn, waar door dan het Beeldt we-

der vervallen is in de ellendige ftaat, daar het

re vooren in was ; een ftaat welke evenwel

vry aangenaamer aan de Maget is, dan die van

het Beeldt met vremde verwen opgepronkt te

zien. Hyvoeghde daar noghby dat hy het
:
ver-

haal van dat Miracul hadde doen drukken,

ende dat hy de Copijen daar van , in alle de

omliggende Landtfchappen , jaa zelfs in vrem-

de Rijkenen Staten zoude verzenden, in vatte

hope dat zulks de Godsdienftigheydt wedenn

Zijne Kerke zoude voeren.

Deze zaake ,
mijn Heer , « my naader. Dooreen

hand
,

geduerende mijn reyze in Itahen
, yoJval nie.

weder in gedaghten gekoomen , want tot Bou- tig bewezen.

logne zijnde wierd my een zeer fchone Schil-

derye van Laratche , in Frefco , getoond,

ttaande op de meuren van het Cloofter der

Abdye van St. Michael inBofco, dogh dezelve

door des tijdts ongemakken veel geleeden

hebbende , hadde zulks het herte van Guido

Rhin , een ander vermaardt Italiaenfch Schil-

der , met erbarminge getroffen , welke het

dan weeder hadde overloopen ende bynaa in

zijn voorigen Raat hertteldt Onderwijlen

ziet menjegenwoordigh, dat het nieuwe Schil-

derwerk , op het oude gebraght , even als

fchilfer afvalt ,
zijnde niet natuurlijker dan dat

men ziet, dat nieuwe verwen , op onde ge- oe natuur-

leght , zigh zoo wel met dezelve niet konnen lijkenen

inlijven, dan wanneer zy beyde vers zijn,'»" •

1 B $ dogh
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doch als het Bygeloof eens de Geeiten is inge-
boezemt

, zoo neemt het dezelve met zooda-
mgh een vooroordeel in , dat zelfs de gemeenfte
ende de naatuerlijkiie zaaken , haar Miraculcn
Ichijnen.

Aanmertón- Ik hebbe vérfcheyde andere afbeeldingen van
rena

P
amle

Z°° de MaietM«»* « Mien gezien , welke ge-
fchiideryen 2egt werden alle mede door den zeiven Heyli-
vmdenH. gen Lucas gefchilderd te zijn, ende die, door

dezelve reden , mede gezegt werden wonder-
dadigh te zijn, vooral die van de H.Maria te
Hamen, doch zy zijn in derwaarheyd, de een
van de andere zoo verfchillende, dat het niet
mogelijk is

, dat zy dooreen ende dezelve per-
soon zouden gemaakt zijn, zoowel als dat zy
de Maget Maria zouden gelijken , zijnde de trek-
ken, de bepalingen

, herwezen endeevenma-
tigheyd zoo van het aangezight als het ligchaam,
geheel anders in de eene, dan in de andere. Ik
zal u hier byzonderlijker van fpreeken in de
Aanmerkingen , welke ik in Italien hebbe ge-
daan.

°

Voor als nu , aangezien wy ons noch tot

j Vijon bevinden, zal ik u iets verhalen, van het
welke ik zelve een oogh-getuyge ben geweeft , in
dezelve Abdye van St. Benigne , van de Bemdify.
tier Gereformeerde Vaders > daar het Miraculeufe
Beeld van de Maget

, voor de dood ter we-
reld komende Kinderen, bewaard werd, ende
van het welke wy hier bevoorens gefprooken
hebben.

viïtèllTt
l
}

was een van mi
ine Broeders gaan be-

vaifchMira 20eken -> welcke een MoniJ^ in die sAbdye
euiceDijon. was , 200 als ik na het middaghmaal met den

zeiven
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2elven in den Hof wandelde , quam een ander

Monik zeer haaftigh aanloopen , die hem in

het ooir luyfterde> dathy fpoedighin de Kerk

zoude komen , om daar iets dat zeer zeldzaam

was , te zien : Ik volgde mijn Broeder , als zijn-

de indeszelfs gefel fchap , ende door die Paters

zeer wel bekent. Het was nu zulks dat den Prior,

verzeld door zeven ofte aght van zijne Moniken,

ftond om een zeer oud Crucifix te ontdekken ,

dat in een zeer fchooneCapelle bewaard wierd>

welke daar van den naam voerde vandeCa-
pelie van het miraculeufe Crucifix , ende het

was veertigh jaren geleden , dat men het zel-

ve met een Behangfel van zwart Fulp hadde be-

dekt.

Het verhaal van hetzelve beftond in het vol- Verhaal van

gende. Seeker Monik van dat Cloofter , op een hel njUacul *

avond zijne' gebeden voor dat Crucifix uyt-

flortende» zoo fprak het Beeld van Jefus Cbri-

flus j dat daar aan vaft was , tot hem $ en zey-

de : Welbeminde Broeder bedekt my > op dat il^ de Een houte

ongereghtigheden mijns Volks niet aanschouwt , en 5
:hri

Pu
t

s

oc
de dat in htt toekomende niemand ^oo vermeten ^y> ^Monik.
van my te ondekfren > om mijn aange^igte te %ien,

Den Moni\ volbraght op ftaande voet het be* welk des

vel dat hem gedaan was> gevende te gelijk daar zelf* bevel

van kennifle aan den Abt ende andere Moni- ""jy""^

ken > welke die tijdinge zeer fpoedig daar na

door de Stad verfpreydden , het welke dan

oorzaak gaf tot die groote Godsdienftigheyd j

die tot op heden duert. Daar is meeft op de §£}S
n "

vrydagh , ende voor al 5 op den zoo genaamden daar door

goeden ofte Heyligen vrydagh » een zeer groo- ontdaan,

te toeloop raa menfchen ; de geheeie Stadt

B 4 ver-
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verfchijnt als dan in omgank ofte Procetfe,om het Cruyce re aanbidden ende dezelve eere
te bewijzen , die men feftu Cbriftus in Perzoon
ichuldig is.

?fr
nPrio

r
r

, ?en Prior nu van het Cloofter, die een

SJrs? ™ ™ sm ku » d <'g % ^ ^
dekkinge des Ber,jen aer Montl^n , was niet zeer vervaerd
bedtoghs. voor de bedreyginge van dat Crucifix, ende

hadde befloten, het kofte wat het wilde, zijn
nieusgiengheyd te voldoen, gelijk het dan ge-
~]"ede' °P de weygeringe van eenige zijnerMon\m ,welke meer vreezedan hy betuygden

,

ende volgens haar zeggen dughten , dat het vyer
van den Hemel ftrak zoude afdaalen om haar
te verteeren , indien zy zoo vermetel waren

£E£? !
a" ?

an
|

letCruci^teraaken, floegh hy zelf

SSedoor
de handen aan het werk, endeondekte

zij' cygen JJ«
een wonderlijke kloekmoedigheydt , dit

handen. Heyhge verborgentheeden in zigh befluyten-

a ?
e

~
Ik laShte in zelf toen ik de

geitaltemflen der Moni^en aanzagh welke

deSiken
d3ar "gj^oordig waaren

,
Eenige vlughten,

daat omrent.
om te ken "en te geven , dat zy, door hare
tegenwoordigheydc

, niet deelaghtigh wilden
zijn aan een zoo bozen feyt ende heyligfchendin-
ge

; Andere flooten de oogen toeom door geen
fchemeringe bevangen te werden , doos de Ma-
jejleyt van dat Crucifix, ende zommige wier-
pen haar met het aan gezighte ter aarde, om van
haar Godt en Meeftér gevonden te werden,
zoo zy zeyden , in de nederighfte geftake van
aanbiddinge. Daar was by naa niemant dan
mijn Broeder en ik, welke over eynde bleven
digte by de Prior van het Cloofter, bezigh

zijnde
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zijnde met het Crucifix te ontdekken. Eyn-

delijk begon hy , meede vervaart wordende

ofte wel b^geerende dat men zulks geloofde >

den Pfalm, A 'ïferere mei Deus Ontferm u mijner

Heere
3
- Dogdeeenezoo wel als deanderehad- g^g*

den geen reden om tevreezeu , dat haar gezight kingc van het

door iets zoude befchadigt werden > want daar geheelew«k.

wiertniet gevonden dan een zak van Lijwaat,

in dewelke eenige Itukken vermolzemt hout

]aagen , zijnde dezelve de brokken van het oude

Crucifix. Onder alle deze vodden konden wy
het hooft quaalijk bekennen , aan heC welke

die Miraculeufe mond , welke gefprooken

hadde, haddegeftaan. Alles was in een ellen-

digen ftaat , vervallen ende met worm gaaten

doorboord , vervuld met doode vliegen en

fpinragh ; zoodaanig dat alle de goede Monik-

ken diezig daar bevonden , een weynig van haar

fchrik bekoomen zijnde , en zoo veel Heerlijk-

heydt niet aanfchout hebbende als zy verwag-

ten } malkanderen begondea te onderhouden,

om te zien hoe het mogelijk zoude zijn > het

geenezy daarzaagen> over een te brengen met

haare overleveringe ende met deopenbaaringe

van dat dat Crucifix tot de Monik hadde ge- Rede"ca

J

e-

fprooken. Want indien het waaragtigh was , JJJJ
aac '

dat het zelve noyt hadde ontdekt geweeft » ze-

dert de tijd dat het hadde gefprooken > zijnde

aan het Cruyce gehegt > 't welke het droegh »

hoe konde het dan gefchieden dat men het nu

aan duyzent ftukken in een zak vond leggen?

De Overjle beiloot wijfTelijk genoeg» dat het Gevoeicnv4n

moeftezijn, datmen dat Crucifix» in voorige den overften

tijd, in zeer groote agringe hadde gehouden ,
d«scloo««s,

B 5 ende
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ende dat zulks het Cloofter eenig groot voor-
deel hadde toegebragt ; waar op dan naa alle
fchijn , een Monil^ door onvoorfigtigheydt
ofte anderzints het zelve hadde laten vallenende
in ftukken breeken , die vreezende daarover
fwaardijk van den Ah gekaftijt te werden , de
ftukken in een zak hebbende opgeraapt, aan
het hout van het Cruyce gehegt ende met dat
fwarte fluweel bedekt , daar naa zijne zoo
genoemde Heylige openbaringe gefmeedt , en-

Syï het u
e ru8htbaar gemaakt hadde. Hy voegde daar

Crucufix te
bv

-
dat evenwel niet zeeker wetende wat dat

bew^an.niet van dezaake was, hy liever zijn oordeel wilde

hy?da"h« 0pfchortena!shetzelve ^g^eerdig ftaandehou-

gecnemen den
» ende dat voor de refte , door dien haar

daa, van g-ondc regul zulks geboodt , hy niet wilde

KafabU" °m dat dc Godtvrugtigheydt ten opfigte van
dat Crucifix reets was vaft.gefteldt , beletten
zoo veele goede werken , welke daar door
gedaan wierden , nog den loop van zoo veel
jMiffen en Gebeden ftntten , die men in de Ca-
felle van het Miraculeufe Crucifix deed zeg-
gen. Hier naa pakte hy zelfs alles weder op,
hangende het in dezelve ordre als hy het ge-
vonden hadde in dezelve Capelle, daarde Gods-
dienftigheydt zedert niet heeft opgehoudrn,
en zouden die geene , die magr daar toe had-
den , alle de waarheydt van het voorige noch
op heden konnen zien.

Aanmerkin- In gevalle R$oms -Catbolijl^e BiflTchoppen ,

gehieiover. wat meer van den waaraghtigen yver ter

heerlijkheydt Godes ende tot eere van hare
eygene Partye hadden , zy zouden buyten
twijffel meer haar werk maaken , om de ver-

fchey-
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fcheyde Godtsdienftigheeden te onderfoeken

,

die in hare onderhoorige plaatzen gepleeght

werden , ende ik verzeekere my , dat zy veel

Godtloosheydt zouden vinden , mei den mantel

van Godtvrugtigheydt omhangen. Dogh het is

zooverre vandaar, dat zy de eerfte zijn welke ljgheydt dec

het volk daar tot aanmoedigen , door de quyt- Roomfche

fcheldingen die zy , ten dien opzigte , aan Btfchoppen.

de Capellen ende de Kerken geven > daar die

bygelovigheden gepleegt werden , welke in

groot getal zijn toegeftaan door dê Biflchop-

pen van Langres , voor die geene , welke vijf

Paters Nofiers ende zoo veelmaal het Ave Ma-
ria zeggen, in de CapeUe van het zoo genaamd»

Miraculeufe Crucifix van de *Abdye vznBtnigne

te Dijon.

Aangezien wy nogh te Dijon zijn , zoo moet Den Aureur

ik niet vergeeten , Mijn Heer, u tefpreeken J^XXcu
van een vermaardt Monikken neft , maar vier

ftercieufen

mylen daar van daan gelegen. Het zelve is de ende haar

vermaarde Abdye van de Citeaux ofte Cifiercien- gpjjjj,
feny van welke den „Abt zoo als gy weet, het

Hooft ende den Opperften Beftierder is , van

de geheele Ordre , die» buyten twijffel is eert

v'ande groot fte Religieufe Licchamen, van allé

d efigh in de Roomfche fO^bevinden.
Het Kjyferrijk , Vrankyijk* luiten , Spaignien} wijde uyc«

Polen en Portugaal, zijn door ^Abdyen van die J^^Jct
Ordre vervult, welke alle die van Citeaux voor

hare moeder erkennen.

Ik hadde zeer byzondere kennifle aan Den Auteur

de Prior van het Cloofter , die een jongh g»« na het

mans perzoon van Orleans was , ende my
JJ°°

ft cloe'

noodighde om hem te bezoeken. Detj *Ah
zond
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zond twee van zijnCaroflèn idermetfes paar-
den befpahnen > om eenige van zijn maagfchap
te haaien welke hy het middagmaal wilde ge-
ven ende waar by ik de eere hadde van my
te voegen. Op den wegh van Dijonat tot aan
het Cloofter toe hadden wy geen ander onder-
hond dan van het eliendigh eynde van den Heer

Godloosbeyt Bourré , gefprootenuyteen van de Edelfte Ge-

TmsMo. Aaghten van Dijon ende Monik van dezelve Or-
oikken. dn, die weynigh tijdts geleden , aldaar open-

baarlijk gerightet was omdat hyzijn Abt hadde
vergeeven , welke kennifle hadde gecraghc te ne-
men noopende zijne ongeregeltheden zijnde het
zeeker dathy eenige Geeftelijke dochters hadde
verleydt van een Cloofter , in het welke hem

0 den sAht tot Beftierder en Biegtvaaderhadde ge-
zonden.

van
C

h

r '5v

'

i

êe Koomende dighte by het Cloofter zoo ver-
van et cio- woncjerc{e j-^ my over toegangen van die

praghtige Abdye. Die plaatze welke niet dan
een vervaarlijke eenzaamheydt was , wanneer
den H. Hphert eerfte Abt van die Ordre de-
zelve inftelde , is jegenwoordigheenaartfchen
lufthpf geworden door den overdaadt ende de

Svafh
1

t

lekkernven der Mon>kktn. De Hiftorie daar
^""'^van zeght dat die Abt een beminder van de

ftilfwijgendtheydt en eenzaamheydt , zighmet
eenige van zijn Leerlingen , in die plaatze af-

zonderde j welke toen niet anders was dan
een dight bos , afgefcheyden van by naa al-

le den omgangh der menfchen. Zy begonden
daar zelve hare Cellekens. te maaken , van tak-
ken der boomen > ende zommige van haar groe-
ven zigh hooien in de aarde? zonder konfte

ofte
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ofte gemak, gelijk zijnde aandie van de wilde

beeften. Dekruyden nevens de worteleniwel-»f*«-
Ie,

ke in het Bofch groeyden , ftreckten naar , ven der eerfte

zonder onderfcheydt tot voedtzel, endedeee- Monikken.

nige voorzorge die zy droegen was, dat naa

zy die gekookt hadden ,
zy eerft daar van te

eeten gaaven aan een hond ofte ander tam ge-

dierte, het welke, zoo het niet fchiehjkquam

tefterven, zoo hielden zy zigh als verzeekert,

dat onder die verzamelingen vankruyden, mee

een was dat haarkondefchaden ofte vergiftigen

ende dat zy van de fchadelijke uytwerkzelen der-

zelve niet hadden te vreezen.

Maar, Lieve Godt ! wat veranderingen ge-

fchieden daar niet eenigen tijdt daar naa i

Het daar naa by woonende volk , tot ken-

niffe gekoomen zijnde het verwonderens waar-

dige leven , dat die Eenzame menfchen had-

den onderftaan te leyden , quam van alle kan-

ten toefchieten , om zigh daar over te ver-

wonderen , ende verbreyde, als het weder-
WeJfe^

keerde, datzy in haaredaagen meer hadden ge- omleggende

zien dan Elias ofte Jobannes den Dooper ende volk zeet

dat in het Bofch van de Ciftereienfen. Door -

dien nu in die tijden de wereldt nog eer met en groote

teederheydt ende medelijden , dan wel nu
i , Aeimiflen

wierdt ïngenoomen , voor menfchen, dieeev«»v

ter liefde Godts , zoo zy zeyden , alles had-

den verlaaten , zoo braghten zyhaar van alle

kanten zeer grooten overvloedt van Spijze,

nevens alles wat tot gemak des levens noodigh

was. .
Hoe de Mo-

Deeze goede Monikken » genoeghden zigh nikken zigh

in den beginne, vooreenigen tijdt, met het %£°nu™
fleghtfte
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fleghtfte van] het geene men haar braght a
aan tenemen , doch als by gevolgh de teder-
fte^van haar allenxkens ook het befte aanna-
men als door het duydelijke bevel Godts
en zich de belofte Jefu Chrijli toe-eygenende

,

daarhyzeght tot zijne Apoftelen , datzy, ter
zijner liefde alles verlaten hebbende, hetzelvem deze wereld honderdvoud zonden bekomen

,

ende in de toekomende her eeuwige leven , zijn
daar door die Moniktn, in zeer korten tijd,
van een zeer fterk uyterlijk fchijnende God-
vrugtigheyd, tot een zeer ergerlijk leven ver-

Eudeeynde,
va

!
len

.'
waar overzich den Heyligen Bernardus

,

lijkgeheel al in zijnen tijd, zeer ernftigh begonde te be-
vetvaliea klagen, doch die ongebondentheyd , is nu,
2,

'
D

- tot een grooter trap van buytenfporigheyd ge-
klommen.

Befchriivinge In plaatzevan een Eenzaamheyd hebben zy

S^!?n
.

jdi
£
K^fter als een Stad gemaakt, wel-

ftanddet
ke 10 haren omtrek befluyt , allerhande flagh

feive. van handwerks - lieden , die dan daar met
hare Vrouwen en huysgezinnen woonen. In
plaatze van het nuttigen van die afgefbnder-
de fpijze, tot gebruyk van de welke zy zich
hadden , door pleghtelijke gelofte , aan de

Door opén. voeten der Altaren gedaan , Verbonden, en-
bare vet- de voor al van haar geheel leven gedurende

«nïehare
g€Én vIeefch te nutdgen > zoo hebben zy nu»

geloften.
het gebruyk van het zelve , tegens hare ge-
loften ingevoerd , met des te meer lekker-
nyen , om dat zy daar altoos gereghten van
Vifch en kruyden byvoegen. Ik kan voor
my waarlijk getuygen , dat gedurende de
twee dagen die ik daar verbleef , haar taa-

fel
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1

fel» boven de gewoonlijke fpijzen > bedekt

was met verfcheyde zoorten van wildbraad j

gevolght dooreen gereghtevan Vifch welkers

randen der fchotels bedekc waren met tongen

en hommen van Carpers , met ftaarten van

Creeften, Den %Abt hadde zelfs van Diépe , En me-r da»

't welk meer dan 120 mijlen van daar legt, tot .

v
jV

fte^'*e

zijn groote koften ende door een byzondere
c etnyen'

poft die naghtendedagh weghfpoeyde, fchol-

len doen komen , die nóch genoeghzaarn

vers waren s het welke de Intendanten ende

de Prefidenten a Mortier van Dijon, noyt had-

den derven onderftaan in hare zeer praghtige

pleghtelijke gafteryen. De Moniken van de

Abaye zeer opgeblazen zijnde door die over-

daad 9 welke haar ten uyterften hadde

moeten doen rood werden » beroemden zich

met een affchrikkelijke onbefchaamtheyd j f^'^^
dat in die geheele Provintie niemand was als detMouiken*,

den Abt der Cijlercienqen die zoodanigh de
taaffel konde voorzien en daar in dagelijks vol*

herden.

Na de maaltijd Ieydde ons den %A}t , ge-

volght door veele van zijne Bediende ende een

groot getal kneghten in praghtige kleeren , om
ons de nieuwe gebouwen , welke hy in zijne

Abdye maakte» te doen bezightigen ^ Dezelve Praghtigé

beftaan uyt vier groote wooningen van een prag- nieuwe

tigh bouwzel , gemaakt van fteenen Dia-^Sit;
manten pun&swijze gehouwen 9 gefchikt om
de vier Abten van de Ordre te huysveften ,

nevens alle haar gevolgh > ten tijden als het

algemeene Capittel werd gehouden j en dan
noch een vijfdegebouw» 'twelk hy voor zich

zelfs



3 % Van ie overblijfsels der Heyligen
,

zelfs deedt ftighten , zijnde een uytnemende
Pavilloen

, dac zyn trotze kop bovende ande-
re uytttak , als om over haar te heerfchen , ende
het welke daar door als vertoonde het aanzien
dathy Abt, boven de andere heeft, als haar
algemeeue Koofc.

Voordeel der Men braght my daar naa in de oude Ge-
Mom, enge bouwen ende daar was hec dac ik de lifti».KST heydtder Monikk»> befpeurdde, om zoo hec
van haar ou* mogelijk is, nogh. te doen, in de Wereldtlij-
degebouwen. ken ftandt houden , de aghtingen welke zy

voor haar Cloofter ende Ordre hebben. De-
zelve beftaat daarin , darzy , aan degeene die
dezelve komen zien, voor eerft vertoonen
een groote meenigte Overblijfzelen ende plaac-
zen welke zy die van de Godvrughtigheydt noe-
men , waar in zy dikmaals knielen ende
hareligchamenbuygen, zeggende onderwijlen

Hareaperyen eenige Gebeeden ende aperyen aanregtende,
daac onweHr. welke u verpligcen hec zelve nevens haar te

doen.

Daar op vangen zy aan u te vertellen eenige
oude gefchiedeniflèn ende wonderdaaden , tot
voordeel van haar Ordre voorgevallen , waar
onder zynoyt vergeeten het verhaal vandceene
of den anderen geweldadigen gebruyker van

Liften der
de goederen van hec Cloofter , ofteymandc

Momken tot die van hec zelve qualijk gefprooken heb-

daTvT
a

h t

bende
'

dlar °P van Godt door een fchieJ:"ike

Clooiïer"

16
do°dcgeftraft door den Blixem geflaagen, ofte
van den Duyvel verworgc is geworden. Ik
hebbe naamaals dezelve Iiftigheydt befpeurc,
in by naa alle de Cloofiers en Conventen van
ItaJien, ook in alle de plaatzen in welke men

eenige
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eenige Godtvrugtigheyd toefchrijf t. Zy toon- nefchryvinge

den ons een groote Éedzale der eerfte Rjligieufm

van haare Ordre j zijnde het zelve een groodt
overwelft en zeer langh gebcu i zonder eenige

vercieringe zoo van binnen als buyten > meer
fchijnende een groote vervaarlijke kelder dan
een bequaame Éedzale. Onderwijlen begon
een van de Heligieufen te zeggen \ Dit is de
Heyltge Grotte in de welke de oude wel-ge-

lukzaalige Vaders, Grontleggers van onze Or-
dre , alle avonden» naa het ondergaan der zon-
ne> by den anderen quamen > vermoeyd door
denarbeyd haarer handen ende het zingen van
Godtslof, om met malkanderen alleen een ftuk SE*tydie
fwart brood te nuttigen nevens eenige peulvrug- gelegemheyd

ten ofte wortelen, zonder boter, zout ofte ee- hareVoorza*

nige andere lekkernye, ende dat nogh zoo wey-
wnvcrheffen '

nigh dat het haar meer belette te fterven als deed
leeven , doodende haar vleefch zoodanig dat-

men zigh daar over meer kan verwonderen dan
haar daar in naarrolgen. Die groote Heyligen
zijn nu in den Hemel, ende hebben de gefireng-

heden van haar leven verwiffelt met de maaltijd
des Bruydegoms , ende vaa daar boven is het
dat zy geduyrigh , met een gonftig ooge be- J^dfn^h
fchouwen die geene, welke eenige tijdt in dit dagelijkse

t

Cloofter leven ofte geleeft hebben > ofte eenig water naa

merkelijk goed aan het zelve gedaan, eade wy ï"^0160

hooren door openbaringen , dat zoofchoon de
"

zoodanigeeen vervloekelijk leven hadden geleyt>
zy dogh noyt in doodeljke zonde komen te fter-

ven.

Zeeker Raadsheer van Dijon die daar

tegeawoordigh was> zeyde hem zoetelijk lac-

C chende
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Soeteninval chende, dat het weynigh fcheelde of hy wierd

daat ovef"
1

^aar ^oor Dewoogen »
om a^e z^ne middelen

aan dat Cloofter te maaken, ende zaghtelijk

aan mijn arm ftootende vraagde hy , of ik geen

groot vermaak fchepte , hoorende die groove

vette Monik, » na het houden van een goed

middagmaal» met zoo veel aangeborene kraght

van de Boetveerdigheyd van zijn oude Voor-
vaders ende van de zegeningen Godes aan zijne

Abd)t fpreekcn ? Onderwijlen is devvaarheyd,

dat zulks een liftigheyd is van welke zyzig be-

dienen om in de geeften der menfchen , een

zoorte van eerbiedigheyd voor hare Perzoonen
ende Ordre te houden.

Van deze plaatze deed men ons in een ande-

„ , _ re gaan, welke zy het oude Capittel noemen ,
Het oude Ca- , .

J
. f-u

pitteldct zijnde hetzelve een oud groot üebouw, met
Morikcn. veele Pijlaren als een Kerke , ende tamelijk van

aanfien. De vloerfteenen zijn gehouwen als

dendaa"
he

Zo° vee * "etteren befchrijvende de Pfalmen Da-

van. wds '3 In het midden van dezelve toondemen

ons een groote fteen , op welke men in voori-

ge tijden de Monikktn leyde , eenige uren voor

men daghte dat zy fterven zouden » na dat zy

wonderlijke haar alvoorens naakt hadden uytgekleed ende
gewoonte fen fteen met aflche en een hairen zak bedekt

waarom was - Deze gewoonte , zeyde den Vader, is

opgehouden, naderhand vernietight , door dien men by on-

dervindinge vernam , dat eenige zieken meer

kraghten hadden dan men wel daghte, ende

eenigen tijdt op een onmenfchelijke wijze

voor de koude bloot lagen, 24. uren langhen

meer , voordat zy quamen te overlijden > zoo-

danigh dac men zigh in eenige fvvarigheydc be-

vondt 3
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vond» als of men de zelve hadde om hals ge-

bragt \ ende jegenwoordigh vervolgde hy , zoe-

telijk lacchenae , fterveh wy zagtiglijk op de

pluymen , na datalles in het werk hebben geftelt,

dat de konfte ende de geneesmiddelen vermog-

tentotonfe hulpe, welke al zoo verdienftelijk

is als die ombarmhertige geftrengheydt , aan-

geven wy onzen wille daai ontrentonderwerpen

aan die geene die ons gebieden ende aan welke

wy verpligt zijn te gehoorfamen , zijnde dege-

hoorfaamheyd » zelve in aangenaame ende ge-

makkelijke zaaken j meer aangenaam voor

God als alle de Offerhanden. Op zooda-

nig een wijze verfchoonde die Pater her ver Aanmeren,

val van haaren püght ende gewoonte j ende gc daat °nt '

wilde voor een deught doen doorgaan , het

geene dan in der daad niet anders was dan

iets dat door haare liefde tot het gemak was
ingevoerd ; Of laat ons liever zeggen dat } door

een reghtveerdigh oordeel Godts > dar flagh van

volk
, ligtveerdiglijk iets hebbende gelooft

»

welkers volbrenginge niet in hare maght was,

zoo veel te laager is gevallen 3 als het gedagt

hadde hooger te vliegen.

Door die reden is het dat wy zoo veel Ge ^é60^^6

reformeerde Ordres van die Rgligieufen zien , de

c

t QïdVc?
ende een tijd daar na weeder Gereformeerde

van die Gereformeerde , welke eerlang , weder
zullen behoren Gereformeert te werden. Dogh
het geene daar ontrent te verwonderen is be-

llaar daar in , dat zy in vreemde verderffenif-

fen vervallen ende in gewoontens van zondi-

gen 5 die een fchrik zouden verwekken » iri

de menfchen wiens herten het tneeft in de Woe-

C 2 reki
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reld zijn geworteld » gelijk wy zien in dat

weynige dat ik van den Heer Bourréhebbe ge-

zegc j zijnde een Monik> van die Ordre > ende in

een oneyndig getal andere voorbeelden , die da-

Daar is maat gelijks aan den dag komen,
ecneenige Daar is maar een. eenige Ordre in deifyo;»-

R0

r

omfch? fib' K?rk? welke zigh kan beroemen oud
Kerke die ende zonder Reformatie te zijn > te weten die

noytgeiefor* Van de Chartroifen. Na dat wy twee daagen
«ecius.

by de C/jïeyc/ew/«« geweeft waren , naamenwy
onzen wegh door het Lionnois ende het Dau-

Komfleaan't pbiné, ende door dien wy ons daar dightby 'c

Grootecioo. groote Cbartroyfen Cloofter bevonden , zoo
Her derChat- ^ggf ons ^e n ieusgierigheyd om het zelve te
tI0yen

'

zien. Dat Cloofter der Chartroyfen is het Hoofd

ende het voornaamfte van de geheele Ordre »

ook werden daar hare Algemeene Capittelen

Stigtinge gehouden.
van hetzelve j) en h. Bruno , welke de Grondlegger van

ÏS dezelve is, vertrok zigh daar met zijn Gezellen

inhetJaaronfesHeeren.... Hetgeen gemeenlijk

van de beweegreden van zijn vertrek werd ge-

zeght , is veel eer een verdightzel dan een ver-

haal , dogh werd evenwel metgrooten yver

,

voor de waarheyd doorgedrongen ende ftaande

gehouden , door die Vaders , welke daar van

groote Schilderyen in haar Cloofters hebben

Vetdigt vet- doen hangen.
haai van ha./ Dac verdigtzel braght dan mede dat Bruno ,
«n gier. ^ jangg ^e rjn iver^teyt 0fte Hooge Schoo-

le van Parijs had bygewoond » zigh op een Be-

gra venifiê van een Leeraar vond ? die'er een Lid

van was , zijnde een menfeh geweeft van een

uyterlijk onberifpelijk , en on'ftrafbaar leeven

ende
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ende geftorven in den lieffelijken reuk van Hey-

ligheyd. Als men voor dezelve nu in de Kerk

den gewoonen dienft der dooden las j ende ge-

komen was aan de woorden van de Lefle ; ^e-

fponde mibi quantas habeo ïniquitates ; Dat is
9

LAntwoord my hoe groote ongeregtigbeden ik. bebbe ;

Zoo reghce zigh het Lijk van de Bare op tot zoo

verre dat het zat > ende uytte de volgende woor-

den met een vervaarlijke ftemme ; Accufatus

fum \ Ik ben befchuldight ; Waar door het daar

tegenwoordige volk ten hoogften verbaaft zijn-

de geworden j zoo wierd de begravenifle tot den

volgenden dagh uytgefteld , op welke men we-

der den dienft der dooden begon > ende weder

gekoomen zijnde tot dezelve woorden: Re.

fponde mihi &c. zoo antwoorde de doode mee
nogh vervaarlijker ftemme als de voorige > deze

twee woorden ludicatus fum\ lk_ben geoordeeld;

Het welke de verbaaftheyd vermeerderde van

alle die zigh daar bevonden ende hetbefluyc

deed neemen , het begraven nogh een dagh uyc

te ftellea ; als wanneer een groote menigte volk

weder vergaderd zijnde » wierd den dienft op
nieuws herhaald» ende op dezelve woorden als

vooren hiefzigh de doode voor de derde en Iaat-

fte reys , op > zeggende met een klaaglijk ge-

luyd ; Condemnatus fum; het welke wil dat hy

tot de Helle verdoemt was. Een zoovteemt

cndevarvaarlijkfchou-fpel > zegt de verzieringe,

deed zoo groot een uytwerkinge op den Geeft

van Bruno » dat hy op ftaande voet befloot de

wereld te verlaten , ende zigh in een Eenzaam-
heyd te begeeven , om God alleen te looven »

verwijdert van het gezighte desvvereldsj ende

C $ hy
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hy bewoogh daar op zeven Scholieren uyt de

Hoge Schok van Parijs, zijne gezellen , hierin

zijn voorbeeld te volgen,

vervolg daar Dezelve voegden figh dan by hem } waar na

iM». yty gezamentiijk haar voor de voeten van den

Bifchop van Grenobk gingen werpen , hem bid-

dende orn de woeftijneder Cbartnufe , diehe.n

toequam > welke verkregen hebbende , vertrok-

ken zy daarin > ende maakten Cellekens.

De waarbcyd De waarheyd van al dit werk beltaet daarin >

vandez-aak -dat die Heligh met zijne Gezellen zighindie

plaatze heeft begeven : Doch het geheele ver-

haal van den Leeiaar is baarblijkeüjk valfch , ge-

lijk zulks naaktelijk is aangewezen door een

Leeraar van de flooge Schoole van Parijs > zijn-

de niet een Schrijver van die tijd , ook geen in

200. jaren daar na gevonden , die daar van het

minfte gewagh heeft gemaakt» ende is niet an-

ders dan een verdigtzel van de herffenen der

I\po»,sgipinden > 't welke men moet voegen by
alle de verhalen die zy doen > van zooveele ver-

ichijningen der zielen uyt het Vagevyer.

De nieuwsgierigheyd zal u mogelijk doen

wenfehen, mijnHeer, dat ik u een befchrijvinge

doe van dat Cloofterder Cbartroyfen , ende van

deszelfs gelegentheyd , welke zeekerli jk is op de

ende eenzaamfte plaatze die de nature geven kan

,

B ĉhri
i
vin&e ende doch evenwel heden een zeer vermaakelij-

itadachï- keverblijfplaarzeis geworden, doordeonnoe-

uoyftn.
'

melijke onkoften , welke die Vaders, die zeer

rijk zijn , daaraan hebben te koft gehangen ,om
dezelve voor de uytterlijke zinnen aangenaam te

maaken. Ik zal dan traghten , Mijn Hetr, u te

voldoen ende de denkbeelden die ik noch be-

houden
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houden nebbe , daar van op het papier ftellen*

Die woeftijne de Chartreufe genaamt , heeft den

naam aan die Ordre gegeven > zijnde dezelve een

plaatze in den boezem van een zeer hoogen

Bergh > welkers top zigh in vier andere verdeeld,

endealzo een wijde plaatze maakt > die dan on-

trent een mijle langh , ende niet dan een vier-en-

deel van een mijle breed is j zijnde in dezelve de

Cellekens van deeze Paters gebouwt. De wate-

ren welke zigh op dat Gebetghte verzamelen >

maaken een zeer fnel-loopendeBeek» welke den

naam van den Heyligen Laurentius draagt. De St. Laurens

plaatfe was zeerfteyïj endebyna ontoegankke- Beek «

lijk doen hy zigh derwaarts begaf : Doch de

Moniken hebben jegenwoordigh , met onge-

hoorde onkoften , den wegh zeer gemakkelijk

ende vermakelijk gemaakt , door het doen hak-

ken van zeer breede optreedingen in den Rot-

fteen , ende daar door zoo als veele Trappen ge-

kregen > om na boven te geraaken. Karoflen

evenwel noch Karren > ja zelfs geen Paarden kon-

nen daar op komen, endezy bedienen haar van

Muyl-Ezels , die van jongs aan daar toe zijn

gewend gemaakt > om haar voorraad na boven

te voeren.

Toen wy daar waren was het Kloofternoch Hetclooltet

met ten vollen hermaakt , door dien het oude ? wetdc op

over weynigtijds .eerft geheel in de aflchewas £'
0

e"*
t

8e "

geraakt. Men hield de Moniken voor verdaght
uw

' «

van het vyer j met goeden voordagt> zelfs daar Zi) n<jenaaHe

ingefteeken te hebben , om dat de Cellekens fchijn hec

haar te ouderwets ende tekleynfcheenen , ende ^°^et

M°"

zy in dezelve alle het gemak ende gerieflijkheyd , OU(je jn t,Mnc

welke zy wenften > niet konden genieten. De %wt.

C 4 vlamrac
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vlamme gingh aan in' een tijd , in welke de
wind daar toe zeergunftigh was , ende nam zijn
aanvangh op een plaatze vol verbrandbare din-
gen , ende zoo zeer verwijderd van alle de geene
in welke men vyer gebruykt, dar het gemakke-
lijk te oordeden was, dat het niet zoo zeer door
toeval als met goeden opzet gefchiede.

Blïjl en daar -Daar by betuyghde de traagheyd in het bluf-
van. fcn de'groote genegentheyd van dieVaders om

haar Cloofter verbrand te zien , ende hebben
eenige verzeekert, dat detijdingevan die brand,
al in vreemde Landen was , eenige dagen eer die
voorviel.

Een van die Vaders verhaalde ons zulks als een
Mhacül y zeggende dat buyten twijffel den Be-
fcherm-Engel van die plaatzen, voorziende hec
geene ftond tegefchieden , daar van ken niiïe had-
de gegeven in de afgelegene Landfchappen. Hec
zy hoe het wil , de Cbartreufe wierd geheel in de
aflche gelegc, ende in minder dan zes maanden
byna weder geheel hcrboud, zijnde het meefte
gedeelte van de ftoffe daar toe nodig , alvoorens
vervaardight geweeft, ende zulks, zoo de Pa-
ter zeyde , door de Goddelijke voorzienig-
heyd.

Reden om Hier moet men aanmerken daar haar Capit-

ïStdecden
tcl SeneraaI ' aIs hebbende eenige eerbiedigheyd

' voorde oude gebouwen van hare Voorvaders,
ende ook om de wereldlijke Perzonen te belet-

ten haar van gemak ende tederheyd te befchul-
digen, haar hadden geweygert de oude gebou-
wen te veranderen : Doch wat kan de begeerte
der Monikfn wederhouden , als zy door regte of
flinkfche wegen , per fas & nefas > de middelen
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*n handen hebbenom dezelve te vervullen?

De nieuwe gebouwen wierden tot volmaakt- pragtTao

heyd gebraght , met een Heerlijkheyd die zigh het nieuwe

veel wijder uytbreyde > dan wel betamelijk zou- 8«bonw -

ze zijn aan debelijdenifle van deze eenzame be-

woonders der woeftijne, ende isbequaam om
Koningen en Vorften te huysveften. Toen ik

daar was ftont niet meer om voltoit te werden»

dan een verblijf plaatfe voor de Bediende van het

Cloofter, aan den voet van den Berg ; die al

mede zeer verre gevordert was.

Wat belangt de levens wijze van deze Mo- Ongcboa-

nikken , kan ik zegghen dat zy nogh iets van hare

eerfte inftellinge overig hebben , voor al hare
Jn net on(jeI .

onthoudinge van vleefch
;
Dog de verfcheyden- houden v»«

heyd ende menighte van viffchen , kruyden ,
haaIte&uli

eyeren , fpeceryen , ende andere diergelijke

dingen, welke haar werden toegebraght, val-

len veel aangenamer aan de fmaak als het ge-

bruyk van het alderduurfte vleefch. Den Pa-

ter Difpenfier ofte Uytgever, verzeekerdeons ,

dat de verteeringe van yder Monikj jaarlijks ten

minften vijfhondert Rijksdaalders beliep» Zy Hare fimkei

hebben een middel uytgevonden om de voed- Kjke fpijfe-

zaame kraght ende als de Qu'mtejfencie uyt

de groote viffchen te trekken j waar van zy

iets dat zeer lekker , voedtzaam ende light

te verteeren is , weeten toe te maaken. Daar
toe hebben zy Brood van een ongemeene
wittigheyd ende van de befte wijn die te vin-

den is, welke haar, zonder toe meten, en

zoo veel zy begeeren , werdt verhandreijkt. Haatover.

Daar en boven heeft yder Chartrois in zijn ver- v!«edt in he)

trekofce quanier een zolder vol vrughten , zoo- byzowier.

C 5 daanigh
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daanigh dat zy eeten , drinken en haar vrien»

den onchaalen konnen die haar koomen be-
zoeken j op dat haar deeze eenzaamheyd te

vermaekelijker valle.

Eenige onder haar , van een fwaarmoedi-
ge geftaltenilTe des bloeds endegemoeds, zijn

zoo diep in haare eenzaam heyd verdronken

»

dat zy een affchrik hebben van den omgang
der menfehen, ende willen zelftot hare Over-

fttn niet fpreeken. Dogh ten isdedeughtniet
maar een woefte gcftelteniiTe die haarbeheerft

»

welke haar by naa aan haar zelve onver-

draaglijk maakt, ende zy haaten het geheele

menfchelijke geflaghte > even als die Timon
van Atheenen deed. De meefte van de zoda-

nige werden geheel gek> verliezende het ge-

bruyk des verftants ende des redens. Daar-
om is het datmen voor de zodanige een ver-

trek alleen heeft gemaakt dat bequaam en

fray genoeg is.

Ygelijk Chartrois heeft zyn byzonder ver-

trek , beftaande uyt vijfofzes fchone kamers,

zeer zindelijk opgeciert } nevens een moyen
tuijn , welke het eene vertrek van het andere

afzondert , hebbende die alle haar uytgank

in hetCloofter, dat wonderlijk lang endezeer

koftelijk en heerlijk gebout is , zoodaanigh

dat het zoo zeer niet gemaakt fchijnt tot ge-

mak van de Cellen , als wel om de plaatze te

vercieren.

Den toevloed der vreemdelingen , die daar

van alle kanten koomen , eenige uyt nieusgie-

righeyd of Godvrughtigheyd j andereom haare

zaaken te verrighten ofte om deCbartroifenhiaï

Magen
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Magen ofte vrienden te bezoeken , maaken

dat die eenzaame plaatze geduurigh vol volk

is , ende by gevolgh , veel verdraagehjker

voor de Natuure der menfehen ; voor al des

zoomers vertrekken zigh daar veele luyden van

aanzien , om het vermaak ende de koelte van

die Landftreek te genieten.

Deeze Paters lebben , om des te meer be- «bgjgft

zoght te werden en haare vrienden en Uloea- om veel be,

verwanten derwaarts te lokken» daar de ZOektcheb-

Hofpitaliteyt ofte Gaftvryheyd ingevoerd .endeben.

ontfangen een ygelijk naa fcijn ftaat en aan-

zien , zoo wel de Heeren als haar gevolgh ,

zonder iets daar voor te trekken. Een ïge-

lijk kan daar veel daghen blijven , al naa

dat deflelfs gezelfchap haar aangenaam otte

nut is. . , . . ,

In den beginne droegen zy ook eenigezorge wnggd

voor de armen , maar jegenwoordigh werden Atmen>

de heden , die niet van een goed aanzien ende

wel gekleed zijn, door haar veraghtende ver-

worpen.

Pe plaatze in welke de vremdehngen ont- gj^ïï*
haald werden , is een zeer trots ende kotte

lingen

lijk gebouw ; in het welke vertrekken vervaar-

dight zijn , voor allerhande flagh van luyden van

aanzien, zelf ook van de eeraerangh. Haar Goede fee-

Bediende die over defpijzegeRelt is . weet hoe-
«J«>

n6e

danighhyvoorider vertrek moet op diflen , dat

zeer regelmatigh onderhouden werd. Hier uyt

kan geoordeelt werden hoe ontelbare rijkdom-

men deze Paters moeten bezitten.
> verwon-

Ghyzult u verwonderen , Mijn Heer, zien-
dcrens waar

de dat die eenzaame , welkers inftelder S. dig onteer*
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liaarlevem Brtrno , zoo groot een liefhebber betuyghdete
middelen. weezen van de Armoede , van opgefloten te zijn

ende van de ftilfwijgentheyd , by verloop van
tijden , tot zoo hoogh een trap van maghten
grootheyd zijn gekomen , ende een zoo vuyrige
begeerte hebben gekregen , om hare woeftijne,
welke anders afgezondert genoegh is , in een
bewoonde plaatze te veranderen , ende dezelve
meer door de menfehen betreeden te maaken ,

als degemeene weegen zijn , die na degrootfte
Steden leyden.

leiïS- t
Zy ber°emen haar daar op dat zy noytGw-

ken. formeert of hervormt , dat is , op den ouden
voet gebragt zijn, zedert hare eerfteinftellinge;

Maar ter goeder trouwe, Mijn Heer , gelooft

gy niet dat zy wel een goede Reformatie vin noo-
den hebben *

h« doen*'
gC

.

ene hier Uyt m0et befluyten be-

de Ghattroi-
**aat daarin , dat alle diegroote geweldenarijen,

ka. die men tegens ende op de nature wil doen,
ende die geen ftant konnen grijpen als door een
zeer byzondere genaade ende hulpe van God,
welke dezelve geeft , aan die geene he- hem ge-
lieft, dat, zegh ik, als men zigh dezelve wil
toeëygenen , ende dieshalven lightvaardiglijk

geloften doen , als zijnde dingen op welke men
mat kan maaken , en gelijk zoodanige zigh daar
aan verbindende , die dan gemeenlijk in ons
befchaamende fwakheeden eyndighen , welke
ook doen zien dat het eer konften van den Duy-
velzija, om hetmenfchelijke harte te verheffen,
en daar na plotzelijk te doen nedervallen , als be-
weginghen der Genaade , om het eerfte te verne-
deren , en by vervolgh te doen zegepraalen

,

over
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ovetdcDuyveh hetvleefch, ende de wereldr.

Men bragc ons daar na in de Capelle van S. Bru-
deH

p
H

an

»o, om ons als zant de oogen te werpen , ende Bmno.

te beletten eenige aanmerkingen op de grote

wanfchiklijkheyd te maaken , zijnde die maar

een kleyn vierdedeel mijls van daar gelegen , op

een rotze» omringht met hooge maftboomcn j

zyzeyden dat daar voortijds deflêlfs CeÜe hadde

ge weeft, ende dat een zuyvere waater-bron, die

daar hare oorfpronk hadde , miraculeufelijk op- Miracuicufc

geweld was , door deffèlfs gebeden , genezende Fomeyne

dezelve veele ziekten, ook dat, hoeveel men daatby-

ook van dat waater dronk , hetdogh niemant

quam te verveelen ofte quaat te doen. De Be-

nedictijner Pater > mijn Reijsgezel , dronk
,
uyt Door«ie

Godtsdienftigheyd , een tamelijken meenigte pmcve vaü

van het zelve, het welke hem, in het afklim-
btvondeB '

men des berghs , zeer qualijk bequam ? hoe wel

hy dat , om het Miracul niet te kort te doen

,

toefchreef aan de koude lught welke die rotfen

van zigh gaaven.

Gezeyden vader herhaalde mydikmaals dat hy Uytweik«i

op die piaatfe , zijne herte getroffen vond , door e 1

een ongewoonlijke Godvrughtigheyd , ende

door een groot gevoelen van de tegenwootdig-

heyd Gods, my te gelijk vragende, of ik het

zelve niet gewaar wierdt ? Ik antwoorde hem
van ja; dog dat ik voor vaft ftelde dat , daar {J^/

30

ontrent niet gefchiede , dan het gemeenlijk , ja

altoos , voorviel
;

zijnde het een natuurlijke

zaake, in de onderaartfche hooien, de donkere

plaatfen , de dighte ende overfchaduwde Bof-

fen , defpelonken, by de oorfprongen van de

Fonteynen ende der Revieren, ende zelfs wan-
neer
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neer men des naghts in grote gebouwen weynig
vergefelfchapt ofte in Capelkn of Kjrken is , dac

men zijne Ziele bewogen voelt , door iets, dac

God m onze gedaghten doed komen,

noorden ^ nebbe zulks by ervarentheyd in mijne rey»

Schrijver by zen bevonden j ende eenige daagen daar na de
ervarentheyd ^tyts overtrekkende . welke zeer hoogeBer-
wa« bcv°n

-

g

en 2 jj nj gevoeldde ik het zelve op een eenzaa-

rhe plaatze, en deed die Pater, dieinmijnge-

felfchap was , bekennen, dat hyzigh alzoobe-

woo&en gevoelde op die plaatze, als tevooren

by de groote Chartroifen.

Des niet tegenftaande doen die goede vaders

,

MüSd" aan alIe die êeene » die daar Zoomen , zulks

daaromtrent, aanmerken , als een byzonderen zeegen Gods

,

aan die plaatze gegeeven , door de bemiddelin-

geendedeverdienftenvanden H. Bruno.

Aanmerkinge Hetis verwonderens waardigh te zien , d^t die

daarover, dingen, welke God, als fchepperder Natuu-

re , in ons werkt, voor het meefte gedeelte

,

door het volk van de B^omfche gemeenfehap ,

Gode werden toegefchreven , als den geeverder

genaade , ende by gevolghe als wonderen aan-

gemerkt. Tot zoo verre is het waaraghtig , dat

het een aangename zaak is , ende die op een uyt-

neemende wijze den hooghmoet der menfehen

vleyd , te weeten , te willen gelooven , dat

Godt ons waardigh kent, ons uyt den gewoon-

lijken Weg te trekken, om ousbyzonderlnkte

begonftigen , werpende op ider oogenblik 3 on.

der de voet, die natuurlijke ordre die hy hier

beneeden , voor eenmaal , heeft vaft gefield»

endedatom onzent wille, door wonderdadige

werkingen.
Wy
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WV daalden de Cbartroifen af , door een zeer Y

ertfek det

. * rr 1 j t» - Auteurs van
enge weg , tuncnen de Roezen in , ontrent twee de charuoW
mijlen langh, hebbende te linker hand de Beeke fe.

van S. Laurens, welke meteen zeer vervaarlijk

geiuydzigdoordeRotzen afwerpt) tot aan den

voet vandekleyne Stad S. Laurens } aan welke

zy den naam heeft gegeeven.

Alle het nabuurige Land, tot veele myien

toe in de rondtes komt de Cbartroifen toe , ende

men ziet aan alle kanten» pragtige gebouwen »

en Lufthuyzen, welke die Paters daar hebben

doen maaken , met vyvers en kleyne meeren

,

die met allerley flagh van fmaakelijke Viflchen,

voor haar taaffel , vervult zijn.

By vervolg zetten wy onze reyze voort na Sa- ^°m(
?ccJ"

voyen, ende pafleerden de*Alpes over den Berg savoyen.

Cents, langhs de welke wy inP/mowfnederdaai-

den , tot een kleyne Stadt Sufa genaamt.

Hier is het, Mijn Heer, dat ik op zal houden Laatfteaan-

ende dezen Brief befluyten , door de laat-
™

n

rk

j

n

J|!

val

ken > daar in beftaande . dat de Roomfche Kjrk? j

verre van zig een byzondere eere toe te fchrijven,

over hare Geeftelijke Ordres, op welke zy zoo
zeer roemt boven de Protejlantfcbe Kerke , die

dezelve heeft buyten geflooten , zigh moeite

vernederen ende zelf befchaamt ftaan , door dien,

het baarblijkelijk is, dat die luyden niet arbey-

den , onder het fmaakelijk voorwenden van

Godtsdienft , ftilfwijgen en afzonderinge , dan

om een groote agtinge in de gemoederen der

menfehen te bekoomen, waar door zy dezelve

doen leyden . zoo als zy willen , endede on-

dervindinge doet zien » dat het altoos is , tot

fte Aanmerkin die ik u zal bidden te maa- Btïef.

haar
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haar tijdelijk voordeel. Zy beginnen , in fchijn

,

door den Geeft, en eyndigen baarblijkelijkin

den vleefche. Ik hebbe eenige andere en aan-
Bellaytdes merkelijker dingen in halten ontdekt j welke ik

ÉS? u van herten §aarne zal mededcefen
,
zoo ik kan

bemerken dat gy u , door deezen eerfte Brief

,

niet geraakt vind, endedatgy die ook hebt ont-
fangen, met dezelve geeft van liefde en yver,
die ik, mijn leven geduurende, zal behouden,
voor het Geeftelijke welwezen van uw dierbare
perzoon , als zijnde , Mijn Heer &c.

Eynde van den Eerften Brief.

TWEEDE BRIEF.

Van den Geeft 'der Wraak'Zügtigheyt

in de Roomfche Geeftelijke &c.

Mijn Heer.

inleydïnge. A ingezien 'er niet is datu ftrengerwertver-

j£\ booden in de Roomfche Kerke > na het lezen

der HeyligeSchriftuure, als het onderzoek van
Boeken ofte Schriften , die het leven en de Ieere

van uwe Herders onderzoeken en voor oogen
ftellen, aangezien zy willen dat men haar blin-

delings zal volgen , zonder op den toets te ftel-

len, ofte het geene zy zeggen , zoo was ik een

weynig voor mijn eerften brief bedugt , dieu
eenige openinge van haar beleyt heeft gedaan.

Dog ziende dat gy dezelve zoo wel hebt ont-

haalt ,



£erftc Detl, Tiüeeile Brief. -

4.^

haalt, zoo hoope ik dat de goede aandagt, die

gyop dezelve hebt gegeven > en degeftelteniiTe

waar in gy my betuygt te zien > van nog meer
re willen onderrigt werden 5 wegens dat voor-

werp j u eyndelijkdeoogen zullen döen openen,
teneynde gy, den gevaarlijken Haat, in welke

gy zijt , moogt te regt Jeeren kennen. Door
dieu ik nu niets hooger begeere , dan tot een
werktuyg van een zoo goede wille te verflrek-

ken, zoo zal ik voort vaaren , Mijn Heer, mee
u over te fchrijven, die dingen , welke ik, in

mijne reyzed8 halten , nopende den Godtsdienft,
liebbe aangemerkt.

Tot Sufa , een kleyne Stadt van Pkmont in ha- Den Autfat

Hen, ende den Hertog van Savoyen onderwor- komcceSufa.

pen gekoomen zijnde, wierd onsgezegt, dat
hetLigchaani van S. Maur, ^Abt en eerfte Leer-
ling van den Heyligen BenediBus , in een van de Daai mcn

.

Kerken dier plaatzcn ruüede. Door dien nu die van ^

!

Pater, die zig mijn Reysgezel hadde gemaakt : Mauuezijni
een hervormd Benedictijner Monil{ was , van het
gezelkhap van S. Maur in Frankrijk vraagde
ik hem of hy niet wildezijn fchuldigen piigt af-

leggen, aan het overblijfzel , van zijn welge*
lukzaligen grontlegger { Hy antwoorde my zeer
openhertig , dat hy zig daar van wel zoude wag-
ten- daar by voegende darde Italianen Bedrie-
gers waren , welke voorgaven alle de Heyligen
van den Hemel in haar Landt te hebben, zijnde

zi
inRi >*ge-

onderwijlen niet minder waar dan dat ; Door in
dien hetLigchaam van S Maur , geheel ende ten Vranktijkw

vollen , in een van hare Abdijen in Vrankrij^wis. « etz«n -

Op die zelve wijze verzeekerde hy , dat de Lig- \ evcns nos
chamen van S.Bmtdmm , ende de H. Scholaft ica enige andue.

D mede



Van dewraak aagt derGeeftelijke &c.

mede in Vrankfij^waren , het eene in de kleyne
Stadt van S. Benoit fur Loire , aght mijlen van
Orleans , en het tweede te Mans , niet tegen-

gaande alle dieoverblijfzelenj nevens een oneyn-
dig getal andere , op waarheyd van die niet te

Haat door de zeggen viel , haar door de Italianen wierden be-

ütalianen twift , zonder andere grond , daneenige Bullen
ketwift. der Paufen , die zeyde hy , zy door konftjes

hebben verkreegen , en die haar voor ware en
wettige bezitters daar van verklaaren > tegens

allerley baarblijklijkheyd , uyt de Hiftorienen

overleveringhen getrokken. Maar > Mijn Va-

der, voerdde ik hem daarop te gemoed, ge-

denkt aan het geene» gymy, nu over twee daa*

gen, toen wy over de Alpes trokken , zeydetj

om deonfeylbaarheyd der Paufen te bewijzen ;

* j. „ ey ftrekte dezelve , met erootenyver > niet alleen
Aardig on- oj e J

dewoekovct uyt, overdeftoffen van reghten , maarzelfook
de onfcyi- over de feyten. Wy fpraakan toenmaals daar
baarheyd der

y r ^ he£ moge l j jfc was dat de Pauftn , Z00-
Paufcn , ende . . ... P « « ijj »

voore«ft danige bhxemende Bullen hadden uytgegeeven,

«egenswer- vervult met vervloeki.nghen ende verbanningen,

fSs*
1"1 teSens die geene > die niet zouden willen geloo-

CSïns
' venjdat het Huys van Loretto , door de Engelen

uit het HeyligeLand wasgebragt, in die plaat-

ze van Jtalien, daar men nu voor vaftfteld dat

het zelve ftaatj gelijk ook tegens die geene, die

zullen loocchenen, dat een grooten Berg , dig-

te by de Stadt Cajetta, in het Coninkrijk van

Napels , die men gefcheurt ziet , een van die

geene is, die van een fpleeten op hetaffterven

van onzen Zaligmaker Jefus Chrijïus. Gy ver-

zeekerde toenmaals dat den Paus , in zoodanige

voorvallen , een onfeylbare beftieringe van den

H. Gceji
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B. Geeft ontfing , volgens dewelke het hemzelf

niet mogelijk was te dwalen , oi andere te be-

driegeaalzo weynig als inftoffen die het Gelo-

ve betroffen 5 en dat nog meer byzonderiijk als'er

gehandelt wierd van eere te bewijzen aan eenig

voorwerp van Godvrugtigheyd > zoodanig als

die geenedié men bewijft aan hetHuys van Lo-

retto ende aan die Berg. Hoe kond gy dan je»

genwoordig zegden > Mijn Vader, ten opzigte

van uwen 5* Maur ende S.BentdiBus ofte van

yemant anders wie het zoude mogen zijn , dat

de Paufen , die tegens u > ter- gonfte van de Ita-

lianen hebben gevonnift , mifley t zijn geweeft i

Is het geen ftoffe van Godtsdienft> alzoo wel

als die van Lorettoï

Deovereen-komfte was al te baarblijkelijckj

ende die goeden Vader zoude zigh in al te klaren

tegenfpreekinge hebben gewikkelt > als hy het

tegendeel hadde willen ftaande houden. Hy Dezilvebe-

hadde dan liever > om dieshalven niet befchaamt
[

a6ch£il i k

, , , , , ,. , beantwoort.
te werden , zy antwoord op een belagchehjke

wijze te uytten, zeggende dat hyop de ^Alpes

als een Italiaan hadde gefprooken , maar dat hy
nu fprak als een Fransman ; zijnde het zeeker>

dat de volkeren van Italien , en voor al die van

de plaatzen onder den Paus gehoorigh j deon^
feylbaarheyddesP^wvaftftellen, zeifin feyten»

het welke de meefte Roomfcbe Catholijken in

Vrankrijk^ loochenen.

Die verfchooninge van als een Italiaan ofte als onderzoek
een Fransman te fpreëken» viél in de grontvry van dat

wat blauw ; en in der waarheyt > als hetgeoor- afwoon.

loft was zijn gevoelen te uytten». dan volgens

het gevoelen van het eene? ende nu weder vol-

D % gen*
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gens dat van een ander Land , ingevalle dan die

Vader als een Boogduyefcber ofte Onger hadde ge-

fprooken j zoo zoude hy des Paus gezag . op een

zeerflegten voet hebben gebragt> want ik neb-

be in mijne reyzen bemerkt > dat die volkeren

>

hoewel zy > voor het meefte gedeelte > belijde-

nifle van de Bgomfche Godtsdienft doen j het

voordeel hebben van daar weynig aan te geloven»

Aanwijfinge Het haddebuyten t wijffel veel beter geweeft»

vanhettegte. Mij» Heer , dat hy hadde gefprooken evenals

een goed Chriften behoort te doen , ende als een

goed eerlijk man > met een opregten ende buy-

ten alle belang geftelt zijnde geeft, onderfchraagt

door de reeden 3 ende gegrond op de Heylige

Schrifture > ende hy zoude aan een fterffelijk

menfche op der aarde > den naam van onfeyl-

baarj die God 3lleen toekomt , niet gegeeven

hebben.

Dat den ^ was na veerdig om hem mijn gevoelen

Auteur in daar ontrent te zeggen , dog my viel in gedag-
itaiknniet ten dat ik my in Iw//t:w bevond > daar een eenigh
doift uycten.

woort j my voor wrecde ende onbarmherti-

ge Regterftoel der Inquifitie hadde konnen doen

lleepen , en hadde bygevolg liever te fwijgen.

Aardigege- Ik maakte alleen de volgende Aanmerkingeby
woomcn rf« my zeiven > op het doen , van deezen Pater s te

Moniken. weecen dat de Monik^en en Priefters, daar zy

haar voordeel vinden 9 ofteook welin haaron-

verfchillige zaaken> noit in gebreeketi' blijven

van te zeggen dat den Pdwi onfeylbaaris ; dog

zoo die onfeylbaarheyd haar het minfte nadeel

toebrengt j zoo is hyniet meer daneenonkun-

digendeonweetend menlche > diemen> even

als andere, kan bedriegen.
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Van Sufa begaaven wy ons na Turin , h welk^w*
a

™
een zeer fchoone Stad is , op de Oevers van de rin .

Póende de woonplaatzen der Hartogen van Sa-

voy'en. Aldaar begon zigh eerft, de fchoonheyd schone Ket-

der gebouwen van de Kerken , in luiten > aan ken aldaar,

ons gezigte te vertoonen. Het meefte gedeelte

der Parochie Kerken , de Cloofters ende de Con-

venten zijn zeer praghtig gemaakt, en van bin-

nen uyttermaten. koftelijk verciert ; men ziet

daar niet dan Marmor , Porphier en Jafpis, ne-

vens verguldzelen en Schilderyen aan allezyden.
Welke ^

DeCruycen, de Kandelaars, de Lampen, ne-
pra

e

gtig vet_

vens de-Kaften: en Kiften voor de Overblijfzelen, ci«c zijn.

zijn alle van Goud of zilver, ende te gelijk on-

tallijk ende onwaardeerbaar. Eenige goede

Franfcbe Priefters , die zig by ons vervoeght had-

den om de Kerken te zien > waaren daarover

boven maaten verwondert , énde hare harten be-

roert vindende ziende de Tempelen des Heeren,

zoo praghtiglijk verciert , zoo fchreydenzy van

vreugde. Door dien zy ook , uyt Vrankrijk.

koomende, haar wegh door Genéve en deSwit-

ferfche Cantons hadden genoomen , alwaar zydc

Kerken der Protejïanten hadden gezien, by na
Valfdlb(V

van alle , uyt aardfche ftoffen beftaande , fchoon- fluyt ^ aat uyc

heeden ontbloot , zoo befloten zy, dogh zeer genoomen.

valfchelijk , daar uyt , dat'er geen andere waare

Godsdienft dan de ^oomjcbe was, ende dat den

yver die dezelve voor Gods Huys betoond , ge- Hetzelve

tuygenifTe aan de waarheyd haars geloofs gaf. Ik wederlege,

zeyde haar dat dat befluyt my zoo fwakfeheen

als de gronden die het onderfchraagden , ende

dat tot bewijs van de waarheyd een Godsdienft

de grootsheyt nevens de rijkdommen dezer we-

D 5 reld>
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5*4 Va>nAe wyaak z*ugt der Geeflelijke &e.

reldzeer-öeghtè eerftclitigcn waaren ; Dat ik,
wat my belanghd-e, als ikiuzaaken van Gods-
dienft iets opgifiïiigben zoude willen belJuyten 3

het dezelve eer zoude trekken uyt het goede lee-

ven ende de fraeye zeeden van die geene , die

daar van belijdenirTe deeden 5 als uyt het prag-
tigh optoyen van haare Kerken.

DenHeyligcn
Men t00nde ons den Schateer Kerke , onder

sweeedoen te welke den H. Sweetdoek bewaard werd , ende
Tutin. een weynigh daar naquaamen de Canoniken en

Priejiers in het Ghoor , om de Vtfper met dei'-

zelfs gevolghte zingen , het welke de avöndt
gebeeden van de Rjomfche Kerke zijn. Zy qua-
men zonder ordre ende op een onmanierlijke

wijze hinneiij pratende j lagchende ende mal-
kanderen met de elleboogen ftootend'e. De

Ongeregelt- eeerftgekomene , zonder te wagten dat de ande-
beyd

ni"n
rez '£no P h2are pkatzen hadden gevoegt , be-

en PtieOns gor>den den diénft te zingen > die wel anderhalf

in hec zingen uyrtijd zoude hebben moeten duureri zoo men
van deVcfper. dezelve zedighlijk ende Godvrogtiglijkhadde

verright , met de vereyfte turTchen póozmgen
,

zoo als gefchied mee 4e daagelijkfche gébeeden
die men in de Engelfcbe Kerke zeght ; Dog die

was hier? in minder dan een quartieruurs tijdt,

verright , zonder dat men by na het eene woord
van hetanderekondeonderfcheyden nog het

cynde der veerzen van het begin.

Aanmer!.;
In der waarheyd , Mijn Heer , zoohetgeoor-

daarovcr. loft was van de Confcientien naar hetuytterlij-

ke te oordeelen , zoo hadde ik uyt het haare

konnen befluyten dat haare herten verre waaren

van de woorden harer lippen ende hare lippen

en hei ten nog verder van God. Zy vermoeiden

ons
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ons gedult niet zeer met ons haar te doen aanho-

ren , ende den dienft heel vaardiglijk voleynd

hebbende > zoo vlughtedenzy eer uyt de Kerke

dan zy'er uyt gingen , begevende zig een ygelij k

zijns weeghs.

Den Pater die by my was , bemerkende dat Ergcmiflèdes

ik my daar in ergerde, zeydemy, als hebben
ê

r

t

s

lijk

de eenige ondervindinge van ltalien , daarhy vcuec .

voor deezen geweeft was» dat de tijd om zulks

te doen nog niet was gekoqmen ,ende dat ik , hoe

meer ik Bjmen naderde , des de grooter redenen

daar toe zoude vinden. Men hadde my aireets

gezegt, dat ik, hoe ik naader aan Romen zoude

koomen , des te koftelijker en pragtiger Kerken

zoude zien $ waar uyt ik deze twee zaaken te

zaamen voegende befloot , dat alle die fchoone Aardige aan

uytterlijke optoyzelen , zeekerl jjk niet fpruyten metkinSe «

uyt de yver ende Godvrugtigheyd der Italiaan-

fcbe Geeftelijken voor Gods Huysi door dien zy

het voornaamfte cieraat , dat het innerlijk is »

agter - laten , ende dat de beweeg reden daar van

uyt wat anders moefte ontftaan , zoo als ik na-

maals ontdekt hebbe, en het welk ik u , byeen
ander gelegentheyd , zal fchrijven.

Na de Kerken bezigtigt te hebben, begaaven Speel Tonne-

wy ons naar de grote plaatzen van Turin, die legt
le

t

"

t

°p
^aatze

voor het Paleysvan zijn Koninklijke Hoogheya. y3Q Turin.

Wy zaagen verfcheyde Tonneelen van Gooche-
laars i Koordedanflers en Klugtfpeelders , waar
mede alle de Markten van ltalien, het geheele

jaar door , vervult zijn, om de Gemeente te

vermaaken. Dog het geene my.deed verbaaft

ftaan , was te zien dat de meefte toehoorders

ront om die Tonneelen , Priejlers ofte Moniken

D 4 waren
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bekceken.

Andere er-

gcrnifle des

Auteurs en
ïijner Gefel

en.

Het fijn de
belle Monik
ten in Italien

die de Klugt-

fpeelderigaen

$ 6 Van dewraak ^ugt der Geepelijke &cl
waarep, die in haare handen klapten tor' beruy-
ginge van dat zy , het geen daar belagchclijk ge-
zegt wierde , voorgoed keurden endeiuyd keels
uytlachten. Onder dezelve waren'ervan aller-
hande Ordres. Etnige Paters Jefuiten , die daar
toe wel het meefte waaren gtneegen, groetten
beleefdelijk , ende verftaan hebbende dat hy
Procureur Generaal van zijn Ordre was, boden
Zy hem een verheeven plaatze , by haai aan,
daar hy zig ook op begaf. Wat my belangt ik
wilde myajn haar niet verpligten „ ende keer-
de met de twee Franjfe Geeftdijke weeder
naar onze Herberg.

Wy hadden dien zeiven avond gelegentheyt
om metdenGrave Zatnberti, een Bediende van
zijn Koninklijke Hoogheyd , in gefprek teraa-
ken, en die ik ook voor dezen in frankrijk had-
de gezien, ook konden wy niet nalaatenhem
onze verwondering te betuygen , daar over dat
wy zoo veel Geeftelijke by die algemeene Klugt-
fpeelders hadden gezien , ende zoo aandagtigh
naardie Potzemakersluifteren , daar bijvoegende
dat wy dat zeer leelijk en ergerlijk vonden , ende
datmen zulks zeekerlijk in Vrankriik"\& "gli.
Hy antwoorde dat het dat met was dat ons het
meefte moefte doen verwonderen , ende dat-in

halten, de Kerkelijke , die men des avonds het
meefte op de pubüjke plaatzen zagh, het hoog-

de geaghr wierden , als zijnde doorgaans de eer-

Jijkfte. Om dat de andere op die tijd , gemeen-
lijk in Bordeelen ofte wel in de Hejbergen by
de Hoeren zaten. Hierop keerde ik my naar
onze Franjfe Paters en zeyde haar ; wat moet gy,
Heeren, nu befluyten uyt dc Heerlijkheid van

'
" de
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de Bouwingeder Kerken in dit Land i Zal het

zijn , zoo als gy flusjesdeed, dat daar.de fchoon-

fte Kerken zijn j daar te gelijk ook de meefte

Godvrugtigheyd ende Godsdienit is , ende dat

terwijlen gy ziet, dat die geene, diebyzonder-

lijk levendige Tempelen van den H. Geeft be* q
hoorden te weezen } in eene zoo vervlotkelij-

ke ontheyliginge leven.

Den Grave ancwoordeons zeer wijflelijk ï op- Da iegen
;

het geene dat wy gezeght hadden » datmen in wooidigheyd

Vrankri)!^ , zoodanige ongebondentheden in de^^j^
Kerkelijke niet zag i datmen dieshal ven de Pro- teugelc

tejianten hadde te danken , ende dat het alleen Fc^Ae Gee-

de tegenwoordtgheyd van dezelve was, die de ftell,khey

Leerederzedigheyd ende der ingetogentheyd,

in de Geeftelijke van de Franjfe Kerke deed ftant

houden j en dat zoo die eens gedrongen wierden -

dat Rijk te verlaten ( want men wilt toen des

Koninghs voorneemen daar ontrent al ) men te

gelijk uyt het zelve zouden zien verhuyzen mee
haar, alle de deughden en wetenfehappen.

D it komt wonder wel over een met het geene Het zejve

myeenigeluiden van de Rpomfche Gemeenfchap', door de uyt-

zeder weynigh tijds . hebben beleden ,
zeggen 1

0

™ ft' bc "

de datmen in Vranrijl^reeds begonde te befpeu-
vc 1Ê *

ren, dat zedert de Protejianten van daar zijn ge-

bannen geweeft, ende men voor vaft fteld dat

zy zeer verre zijn, den yver in de Kerke heeft

beginnen te verflauwen , haare Godvrugtigheid

te verkouwen en hare ftudien teverflappen.

Men ziet haar nu zeer weinig by hare Boeken,
maar zy gaan den meeften tijd van het eene huys

in het andere, onder voorwendige van haar nieu-

lijks verkeerde aante moedigenjendeook dezelve

D j te
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te gaan onderrigten van dac geene> 't welk zy zelf

eeriigeleert hebben,ten tijde doen de Protefiant-

/cfoDo&oren>haarin het naauwzettenjdoor hare

geleerde fchriften ende verftandige betwiftingen.

Ik kome nu weeder tot de reyze> doghvoor
Du Auteurs uyc Turin te gaan , aangezien ik hier boven een
gevoelen van woord gefprooken hebbe van de Kerke in wel-

doe"
SWe"* ^e ^en H' Swee*-d°ek bewaard wierd > zoogelo-

ve ik dat gy niet qualijk zult vinden zoo iku
mijn gevoelen daar van zegge. Die van uwe
gemeenfehap houden ftaande dat het dezelve

Sweetdoe1{ ofte lywaat is 5 in het welke Nicode-

mus, het dierbare Ligchaam onzes Hceren Jefu
Chrijli begroef > na dat hy het vandenCruyce
hadde genoomen , ende dat de gedaante van dat

aanbiddelijcke Ligchaam op een Miraculeufe

Met dat van wijze daar in is afgedruckt gebleeven » tot
«feRoonafche trooft der Geloovigen. Ik zal my niet in

laateri om dit verhaal te onderzoeken , maar u

alleen zeggen , mijn Heer , dat nogh een ander

in de Hooftkerke van Befan$on werd gevonden
inhetFrancheComté, die men daar ftaande houd
dezelve te weezen daar zigh Nicodemus van heeft

bediend. Verfcheyde Pauuen > volgens haare

eygene hoofdigheyd , hebben eenige Bullen ende

Welk»er Indulgentiën gegeeven , zommige aan die van
wee heeft. Turin; ende andere aan die van Befancon, tot

zoo verre dat de betwiflingen wegens die zaake>

door al tegroote hevigheydder Aartsbinchop-

pen > van die twee Heden voortgezet zijnde ,

ende zelfs na wederzijdfche fchimpige fchriften,

men eyndelijk te R$men een middel heeft gevon-

den om haar beyde te bevreedigen, befluytende

tegens de uytdrukkinge van haare gewoonlijke

over-
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overzettinge, Matthei in het zó.Capittel , ^J^J*
involvit Mud S'mdone munda , Dat is ; Ende hy kcutae.

wandt het %elve in eenfijn lijtvaat , daar het woort

Sindone maar in het enkel getal ftaat , dat'er twe

geweeft zijn , ende die beyde by gevolghe de

waaragtige. Men kan in der waarheyd niet
.

loogchenen dat'er een Doodkleed geweeft is

,

het heeft zelve ook konnen gefchieden > dat

men het ook tot op heeden toe , met groote

zorge heeft bewaard , maardatmen zoo gemak-

kelijk heeft weeten uyt te vinden dat'er twee

zijn geweeft, ende zulks zoo ftoutmoedelijkte

verklaaren , om die twee Biffchoppen te bevre Onhebbelijk-

digen , valt vry wat hard voor verftanden , die
ae

maar een vveynig wel gefchapen zijn > waar by

dan nog komt het bevel , dat men aan die beyde,

opdendagvanPaaffchen, den zeiven dienft en-

de aanbiddinge zal doen , die men op goeden

Vrydagh aan het Cruyce doet , en die niet

verfcheelt met die geene die men aan Jefus

Chriflus zelve bewijft, datéenten vollen god-

delooze zaak is.

Na eenige daagen te Turin verbleven te heb- Vettrek vaa

ben , zoo bevond ik my maar twee dag-reyzen g™"."*

van Genua. De luft om pie pragtige Stad te

zien deed mybefluyten derwaarts tereyzen. Ik

waggelde evenwel eenigzins , door het genoe-

gen dat ik in het gezelfchap van den Pater Bene-

d/8ijn, die aangenaam en vermaakelijk genoeg

was in zijn omgank , hadde gefchept , van die

ikgeloofdedatikdan zoude moeten fcheyden.

Den Brief van gehoorzaamheyd , diehymy
van zijn Generaal getoond hadde , behelfde ï

dat hy zig zonder ophouden naar ^owwmoefte
begee-
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60 Van de wraak, zjtgt der Geefïelijke &c.
begeeven, Hettavia, door den regten weg. Ik
gafhem dan te kennen mijn genomene befluyt
van naar Genua te reyzen , ende hy betuygde my
aanftonts dat hy hadde vaftgeftdd het zelve met
mijn te doen ; Dat hy het zoodanig zoude ftel-

len , dat zijn Overfltn dat niet zoude weeten

,

ende in den Brief , die hy haar van Turin fchreef,
gaf hy haar te kennen , dat nog niet wel her-
fteld zijnde van een overval vanRoortze, het
zelve hem zoude nootzaaken daar nog eenige da-
gen te blij yen, neemende daar toe zoo veel tij ds
als hy nodig agtede om met mijn te gaan.

Ik befpeurde daar door, dat de Moniklyn ;
zelfde meefte hervormde , geen groote zwarig-
heyd maaken , van de gehoorzaam heyd , tot
welke zy haar door Gelofte verpligt hebben , te

buyten te gaan , ende van de regulen , van wel-
ke zy belijdeniffe doen , te overtreeden, byde
minfte kleyne gelegentheeden die haar voorko-
men om haare byzondere Iuften te voldoen.
Het nuttigen van vleefch was hem ook door die
zelve regulen verbooden , onderwijlen , zoo
dra hy wat verre van de Cloofters van zijn Ordre
was, zoac hy het zelve, ende als hy een ander
ontmoete, zoo hield hy zig by zyn regul , my
biddende niet te zeggen dathy die overtreeden
hadde. Ik kan evenwel met waarheyd zeggen,
dat ik nooytzoo ftreng een beftrafFer van daaden
van andere gezien hebbe. Als hy zig. onder de
Monil^en bevond die niet Gerefomeert waaren
ofte wat min ingetoogen dan die van zijne ge

-

meenfchap , zoo bekeef hy die ftraffel ijk ende
zeif met buytenfporigheyd : Hy zeyde dat hy
haar niet aanzag dan voor verdoemde zielen

ende
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ende die erger dan de Duyvelen waren . Even

zoo liefdeloos een gevoelen hadde hy » voor die

lieden > die de Monikken by onderfcheydinge »

wereldfche menfchen, ofte luyden vandewee-

reld noemen , het welke vóórhaar in het alge-

meen zijn diegeene, die in geen Cloofters lee-

ven. Het fcheen hem dat het niet mogelijk was

in de weereld zalig te werden , ten zy me n zigh

in een Cloofler opfloot en dan nog in een van

zijn Ordre. Indien hy op de firaat een Juffrouw DeflHfs ngt,

van aanzien ontmoete . en pragtig opgetoyt
> TSh«

S
jr«-

d

zoo velde hy aanftonts een vonniffevan deeeu- oordeekn.

wige verdoemenifle tegens haar > zonder te on-

derzoeken of haar Raat of ittwes anders haar

daar toe verpligtede , zeggende dat zy een voor-

gefchikte offerhande voor de helfchc vlamme

was. Hoorde hy van eenige nieuwlijksgetrou-

de lieden fpreekenj oftewel van andere die het

geluk wel hadde gediend , Helaas! zeydehy,

die luyden hebben haar Paradijs in deze wereld»

maarzy zullen in detoekoomendeeeuwighlijk

branden. Aldus zonderymand uyt te zonderen

en de onverfchilligfte zaaken qualijk uytleggen-

de» oordeelde hy met een quaataardig herte

»

die zaaken j over welke God de Heere alleen te

vonniffen heeft.

Het geene ik hier zegge is niet alleen waar in A!gem«ene

i Pj •> > i- i • l. „ „n verdorvent-
dezen Monik, » maar algemeenhjk in byna alle hcyd der

andere zoorten van Gereformeerde Religieuzen , Gereformeet-

ofte die belijdenifTe van een zeer ingetogen leven deMoniken

doen, ja zelf ook in de Wereldlijke Priefters,
cn anderc'

die door hare belacchelijke Godvrughtigheyd >

zich van de gemeene willen afzonderen. Eenige °
a
°[

*Jn ,„

hebben my beleden datmen haar > in zoodanige fommige.



6t Van de wraak ^ugtder Geeftelifée &c.

gevoelens ? van kinds been af hadde opgebragt v

haar de wereld dikmaals vooroogenftellende a's

een zee door ftormen ontroert, uyt welkt zel-

den ymantj zonder fchipbreuk te lijden , ge-

raaken,daardan by voegende lat hare Kloofters»

Havenen van Zaligheyd, Havenen van Genade
zijn , in welke het niet mogelijk is te vergaan.

Raad daar Het zoude veel beeter zijn datmen haar in een
tesent

' Geeft van nedrigheyd opvoedde ende broeder-

lijke gevoelens voor haar evennaafien inboe-

zemde» het zy dezelve door eene levens belijde-

niffe met haar vereenight zijn , ofte op een ande-

re wijze hare zaligheyd zoeken, door welke men
Chriftelijk kan geloven dat God haar beroepen
heeft. Doch nu moetmen bekennen , dat het

als een ongelukigh noodlot is , voor alle de lie-

den welke haai afzonderen , dat zy niemand agh-

ten als die van hare partye, en alle deandere in

Reden om het algemeen verwerpen. Uytdezebedenkinge

RettnTatfe
is ïet ï"y™ geweeft, dat onze Voor-

geen onder- vaders deeerlte Hervormers van den üodsdienlt,
fcheydvan mifpreezen ende namaals verworpen hebben al-
perfoonenis.

IerIeyflagh van verfchillemheyd, welke demen-
fchen in verfcheyde ftaten onderfcheydende,

gemeenlijk hare zinnen van malkanderen doet

verwijderen , en haar alzoo fcheyd van de
liefde Cbrijli fefu. Zoo ftrengh als de Monil{,

van welke ik gefprooken hebbe, tegensde an-

dere was , zoo toegevende was hy voor zich zelf.

Zelf was hy van een Comediants en klughtfpeel-

ders natuur,ende bediende zig maar van zijn Mo-
nikfche ftatigheyd , in zommige gelegenheden,

&:nua
ete ®? ^en *' ^ePtem^er °,uamen wy te Genua.

Mijn Maat hebbende vernomen dat daar een

fchoone



EerfteDeel, Tweede Brief. 6i>

fchoone tAbdye van zijne Ordre was > genaamc

die van S. Cattbarina van Genua , wilde hy daar

gaan huysveften , hopende daar zoo wel te zul-

len ontfangen werden , als hy tot noch toe in de

andere Klooftershadde geweeft* Ten dieneynde

bood hy zijn Brief van gehoorzaamheyd den

Abt aan , die dezelve gelezen hebbende , den

Monikyzti het hooft tot de voeten bekeek, hem
vragende van wat Ordre dat hy was. Hy ant- Aitdigh

woordde dat zijn Briefzulks getuyghde eude dat 5£J™
hyetnGereformeertBenedi&ijntr'was', Den Abt RCysgczel.

zeyde dat hy zulks niet geloofde» endedat hy

het kleed van den H. BenediSusy hetvoornaam-

ftekenteeken daar van niet droegh. Hier moet-

men aanmerken dat de Moniken van die Ordre ia

Vrankrijk.* rokken van tamelijk grof laken dra-

gen, ende Covels welke wat bekrompen geme-

den zijn , daar de Italianen die zeer groot hebben,

ende ftoffen dragen welke uytnemende geluy-

ftcrt zijn. Zy hebben ook zeer aardige fchoenen,

fchoone zijde hozen » uytnemende fijne hoeden

ende wijken de wereldfche menfchen geheel niet

in praght en koftelijkheyd. Maar in halten ver-

wekt een weynigh verïchil in de kledingeook

verfchil in de Ordre. Onder de fyligieufen van verfcheyde

St.Francifcus zijn meer dan tien verfcheyde Or- Ordresvan

dres, welke van den anderen niet verfchillen } foi^"*^'
als dat zy hare kappen ofte mouwen 5 twee a

drie vingeren breeder of fmalder hebben dan de
andere. Onderwijlen verwekt dit een groote

fcheuringe onder haar, zoo dat zy malkanderen

niet willen zien maar doodelijk haten. Mijn
Monik j van welke ik fpreeke j was niet al te wel
naar hare wijze gekleed om den Abt te behagen >

ende
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*>4 Van de wraak z,ugt der Geefrelijke&ci
ende het belluyt was . dat die hem weygerde in
het Kloofter te ontfangen , op een zeer vuyle

Ken Italiaans -wijze. Den armen BenediBijn raakte in zooda-
Abneyjeu nigegramfchap door de beledmge hem daardoor

Momkïan
aan Ê aan

.'
dathyden^i verfcheyde fcheld-

lijn OrJte in woorden in zijn eygen Kloofter, te gemoed
zij. Kiooikr voerdde , zeggende hem een <Abt te zijn welke
ce ontfangen. Van God vervloekt was , dat hy zoude verdoemt

zijn , ende dat alle de geene die onder zijn

befiieringe leefdeu . met hem in de Helle zou-
den komen ; Dat zy zelve die geene waren wel-
ke het eenvoudige kleed van de Ordre hadden
verandert ende zoodanigh toegefteld dat het nu
eer fcheen gemaakt te zijn om de Juffrouwen te

behagen , als om haar van de wereldfche men-
fchen te onderfcheyden, ende dat zy eens zou-
•denzien, doch te laat, hoedanigh een eeredac
haar Aartsvader den Heyligen Benedicius , inden
Hernel , aan dat arme kleed , dat hy droeg zou-
de doen } als hem aangenaam , en dat zy nu zoo

Den Frans 2eer op der aarde verfmaadden. Die Prelaat
man beftraft bevondzich door deze fcheldwoorden zoodanig

oSe^di?" gehoond > dat hy den Gereformeerden Moni^
hem dreygt dreyghde te doen dooden , in gevalle hy die zel-
tedoen ven avond niet uyt Genua vertrok. Den Pater
dooden. mer door gehee j ont^e|^ z jj„de , en bevende»

quam mym de Herberge daar ik was vinden ende
vertelde my zijn ongeval. Dat was dereden
om welke ik maar drie dagen te G«jk« bleef , om
dat die Monil^ , om zich niet aan de Iullaanfche

wraake van den Abt op te offeren , nier dorft

uyt zijn kamer gaan , houdende zich daarin be-

flooten , zonder op de firaatte komen, gedu-
rende al den tijd die ik daar verbleef om de
Scad,tebezigtigen. De
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De wraakzught is een vervloekelijke zonde»

welke men jegenwoordigh, opeenzeer byzon-

dere wijze» met veele reden kan zeggen » onder

de Italianen te heeilTchen » maar diegeene» wel-

ke dezelve met de meefte woede ende razernye

oeflfenen , zijn de Kerkelijke. Door dien zy

geen huysgezin te bezorgen hebben , zoo is haar

ontzagh daaromtrent des te minder verdeelt, en

by gevolge» zijn hare zinnen des te meer veree-

nightomhaar gevoeligh tetoonen, wegens de

beledingen die haar zijn aangedaan » ook
hebben zy des te meer tijds om zich daar over te

bedenken. Zy vreezen ook de verbeurtmakin-

geharer goederen zoo zeer niet als de wereldlij-

ke» door dien zy verzeekertzijn» in alle Lan-

den» welke het met de Rpomfche gemeenfchap
houden » door het doen van hare Miffen » te

konnenbeftaan » ende datzy nergens aan zullen

gebrek lijden; Dat is een erfdeel dat haar op
alle plaatzen volght, enniec dan met het leven

kan benomen werden.

Het geen het uytvoeren der wraake in Italien

ten hooghften doet gemakkelijk vallen , is «het

groot getal der Vorftendommen » in welke het

zelve verdeelt is, ende van welke alle de Bezit-

ters , van malkanderen onafhangelijk zijn , ende
ten hooghften yverigh om hare Reghten te be-

weeren» voor al die van befcherminge ende toe-

vlught » voor die geene » die eenigh boos
feyt elders bedreven hebbende » zich in hare

Staten komen te vertrekken.

Den Keyzer zoude aan den Koningh van

Vrankrtjhj> een van zijne gevlughte Onderdanen
eer overgeven , dandenHertogh van Miranda i

E die

Wraalgie-
tigheyd det

Italianeji

,

Voor al det

Kerkdijken.

Redenen
waarom
dezelve daar

in uytmun-
ten.

Wat het zy

dat de wrake
in Italien

zoo ligt doet

vallen.

Reden en

voorbeeldrn

daar van.



66 Vandewraah, z>ugtder Geefielijke&d
die geen drie Jtaliaanfche mijlen lands bezit , om
datdemogentheyd, des tekleynderis, zyook
des te meer hare kraghteninfpant om groot te

fchijnen. DeRepublijkvan S. Martin i isniec

dan een kleyn gehught , beftaande uyt maar
omtrent vijftigh arme Boeren huyfen , welke
haar zelve beftieren- Ende hoewel zy, aan alle

kanten , in des Paus gebied , het welk het Erf-

deel van S. Pieter genaamt werd , beflooten zijn ,

zoo geven zy doch, met zoo volle maght, be-

fchuttinge en vryheyd, aan Priefters die moor-
den of doodflagen hebben begaan, dat het den
Paus niet mogelijk is > haar tot het overgeven
van eeneenige, tebrengen.

Ook zijn de Opperhoofdige Maghten niet de
eenige in Italien , die zich yverzughtigh too-

nen over de vryheden van hare Staten , maar ook
alje lieden van aanzien , willen niet toelaten

,

dat een mifdadige uyt hare Huyzen gehaald
öorfprongh werde. Ik zal u hier in het voorby gaan zeggen,

heydder
y" wijn Heer > dat die zoo genaamde vryheyd , oor-

Quatüeren zake heeft gegeven tot de vryheden der quartie-
van <jc Am- ren f der Gezanten van de Gekroonde Hoofden

,

Romen!
ÏS

'* tot Komn > uyt welke zoo veelgerughteisont-

itean, tuffchen den Paus Innocentius XI. ende
den Koningh van Vrankrij^. Want door dien

de Gezanten , om een onderfcheyt te fielten ,

tuffchenhaarenden gewoonlijcken Adel, niet

alleen de vryheyd om hare Paleyzen begeerden,

maar ook een volkomene toeviughc , voor de

quartieren in welke zy gelegen waren > zoo aghte

InnocentiusXl. dat het een ondernemingezoude
zijn , over-een-komende met zijn moedigheyd
en Glorie

,
zig met dadelijke uytwerkinge te
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begeeven , tot het vernietigen in Rpmtn , van de

verzekerde fchuijl-plaatzen van de deughtnieteu

en moordenaars , mits de Gezanten verpligten-

de voor altoos afftand van de vryheyd der qtiar-

tieren te doen , ende zig genoegende, tot be-

tuyginge van het ontzag dat men haar meefters

geert, met die van hare Huyzen.

Dog waar toe konde het Innocentius dienen
, Nietïgheyd

zig zoo yverig te toonen , in het vernietigen van van de reden

die toevlughts ofte fchuyl- plaatzen ; Wift hy ** l

JjJ
n

:JJ"
niet dat tot Romen alle de Kerken , Cloofters , bewóógde"
Conventen en Coliegien , die de geheele Stadt vryhedendec

doorgezaydzijn, tot toevlugt-plaatzen verftrek- Q.uar[! -ten

ten, in. welke men de Ou regtvaardige, de Bloed-
ce nc ~

fchendeis > de Dieven en de Moordenaars be-

fchermt ? Ik mag wel lijden dat des Heeren Tem-

pelen, voor zooheyligeen ontzaghgelijke plaat-

zen gehouden werden , dat men het voor een

zoorre van ontheylinge kan aghten , zoo men
met de wapenen in de hand daar in komt, om
zigh van een mifdadige te verzeekeren ; maar

waarom dat zelve voorregt gegeeven aan allede Aanwijfinge

Clooflers en Huyzen van die rampzalige Moni- v*n defelve>

ken, die zelve de grootfte boosdoendeis zijn,

en die zoo groote omkringen van Muuren heb-

ben , dat wanneer men die t'zaamen konde voe-
gen, zy, buyten twijjfFel, meer dan het derde

gedeelte der Stad Romen zouden uytmaaken f
wac werd'er dan zoo Heyligh en ontzaggelijk

by die trouloze Godslafteraars gevonden i Voor
my ik kan daar uyt anders niet begrijpen, als-dat

ócPaufen, de Vorften ende de Kerkdijken van

de Hpomfcbe Gemeenfchap , niet minder haare

kraghten infpannendeom harewereldfchemagt»



58 Van dewraak, zugtder Geeftelijke &c.
als haare geweetens-dwangh vaft teftellen , zig

by°de Pauftn
wel zullen wagten > ceiiige van de Voor-regten

niet gelden, der Monikken , die zig onder haar bevinden te
met dereden verminderen , uyt vreeze dat de vreemde Prin-

van.
een, op haar voorbeeld , niet zouden onder-
ftaan het zelve inde Landen harer gehoorzaam-
heyd te doen , als zullende door het zelve de
magt des Paus verfwakt werden , doordiende
Monikken altoos aan zijne partyekleven.

Lafhamghyd Daar en booven is het verftand van deeze lie-

derMoniken den zoo lafhertigh en dooreygen belanghvoor

flaa^Er ingenoomen , dat zoo den Paus ofte eenigCar-

voorregten dinaal haar ordre zend totoverleveringe van y-
isgensden mant die zig tot haarent bègeeven heeft , zyden
Paus.

zeiven aanftonts laaten volgen, wei vernoeght
van met weynige koften in de gonfte der grooten

Herdne^i-
te geraaken - Dog z«o eenig wereldlijk Heer

heyd in hec van aanzien haar het zelve verzoek komt te doen,
verdcedigen zoo is het in zoodanigen geval , dat zy de voor-
derfeivece- regten van haare Cloofters willen hanthaaven,
eens de wee- ° ,, „

, .....
reldlijkc en zy nullen dat tlag van begeerte noyt inwilli-

gen, ten zy men hen een goed liuk gelds ter han-

den ftelle , voor al zoo de mifdadige een Monik
ofte Kerkelijke Perzoon zy. Ende hier uyc
ontftaat het, zoo als ik boven gezeght hebbe

>

dat zy te ftouter vallen in zig te wreeken. Daar-

aanma^'an"' en-boven zyn zynogaltoos verzeekert van door
deienincas de een ofte de andere van haare makkers gehol-
vanmifdaat.

pen te wercjen< Zy ftaan malkanderen , in zo-

daanige voorvallen , zeer getrouwelijk by , waar

IneGcffteiij-
^oor men '

er n iet een eenige beledigen kanzon-

leaanmai- der met veele te doen te krijgen, doordien zy
kanderenzijn onder malkanderen eenige Ligchamen uytmaa-
gefchakeic.

jt£n . w3n t zy zyn of AioM/^wofte F^fmdat is

broe-

Trouheyd
det Momken
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broeders» ende zoo maaken zy een Ligchaam

met alle die van haare Ordre , die dezelve hoe-

danigheyd hebben > het zy die in Cloofterofte

Conventen zijn of niet ,- Ofzy zijn wereldlijke

Priefters, en die maaken een Ligchaam , met
alle <te andere Priefters van de Kerkelijke gereg-

tigheyd » ofte het Diocefe onder het welke zy

gehooren , het zy dezelve Priefters van Hooft-

ofce wel van Parochie Kerken zijn , en is'er geen

zoo kleyne Kerke, die geen vijfthien ofte twin-

tig Priefters heeft om die te bedienen. Als men
nu een lit van dat Ligchaam heeft beledight j zo

houden zigh alle de andere leeden meede ge-

hoont, ende zy ftellen zigom daarover wraak

te neemen , even als of men haar zelve hadde

beJedighr,

't En is den Geeft der liefde niet die haar daar Door wat

toe drijft, want de liefde en wreekt zigh niet ,
jjjjjjj^

maar het is als een zeeker natuurlijk vermaak gedreven

't welke zy fcheppen, in het doen gevoelen van worden,

de uynverkzels haarer woede , aan die geene

die haar beleedigen
, ja zelfaan die welke maar

eenigzins met de zoodanige zijn verbonden ;

Het welke haar meteen van haare Digters doet

zeggen ,- Dolciflïma mortali, è laVendetta ; Dat
is ; De wraake is bet qoetjic dat de menfehen hei-

ben.

Ik nam opmerkingeterwijlen ik teBologne in i7.menfchen

Italien was , dat in eeneweek zeventien men- ^„oou"*
fchen vermoord wierden ende tot koude Offer- mCeadoor
den verftrekt aan die helfche raazernye de MoniKen.

Wraak, van welke de meefte door Monïhen of-

te Priefters waaren gedoodt. Den Opperfchout

die men den Bargello noemt , was een van het

E $ dier
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dier ongelukkige •» om dat hy , door bevel , van
den Cardinaal' AartsbifTchop > naavoilïingen
wegens een Afow/^hadde gedaan , die toe groote
ergernifle van veele, openbaar hoerhuys hield

,

ende die wierd ellendelijk op een ..Paafdag ver-

moord, 200 als hy uytde.Kerk gingh.

De Inquifitic Een vande vervaarlijldTemiddekndiedeKer-
diend deMo- kelijke in haar magt hebben , om-haase wraak-

"oï^uak.'
1

luft te verzaadige« ' ^ die rampzalige Jnquifuie,

ofte den Regtbank van het onderzoek des Ge-
loofs, die door haar, onder fchijn van Gods^
dienft ingevoerd j en de verduyvelüe uytvindin-

ge is , die oyt uyt des Satans winkel , is te voor-
fchijn gekomen, ende van die zy zig zeer by-
zonderlijk bedienen, tot haarebyzondere infig-

Hoe Hgt men ten. Zy hebben het zoo verre gebragt , dat het

kanbmokk
^°^s Senoeg ls > om voör de Inquifitie gevoert

wtrden"

0 6
te werden > wanneer men een Kerkelijk per-

zoon , hy zy dan Geeiielijk ofte wereldlijk ,

komt teflaan , fchelden ofte veragttn.

Zie hierop wat wijze men tot Boiogne handel-
voorbeeld de, tegens zeeker eerlijk man , door my be-

an
' kend, om dat hyeen Dominicaner Broeder, ou-

den zot van een Monil{y genoemt hadde. De-
zen broeder deed daar over zijn beklag , aan den

zoon^ord"
^ne

l
uifittur ° t̂e Geloofs-onderzoekef , die den

cm «n°
r

Jonghmanaanttonds deed verfcheiden , worden-
f^heltwoöid, dehy inde gevankenifTe van de Inquifitie gezet

,

MorriiTv
daar hy tien maanden verbleef, eer hem gevraagt

tieTnquHiti'e wierd om wat reeden men hem daar hadde ge-

sebragt. bragt. Daar na deed men hem voor die Heyli-

ge Vierfchaar verfchijnen , ende door dien hy

nietkonde loocchenen , dat hy die Broeder een

oude gek van een Monik. hadde genoemt, vol-

toyde
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royde men zijn gedingh op de volgende wijze.

Die gene die de Kerkelijke geen eere bewijft? Hwdanig
gelooft niet dat de Kerkelijke eere waardig zijn > fijn geding

ende is by gevolge een Ketter. voltoyc

Het is nu zulks dat gy geen eere aan den Broe-

der Nicolaas > die een Kerkelijk Perzoon is , hebt

bewezen.

Zoo gelooft gy dan niet dat de Kerkelijke eere

weerdig zijn ende gy zijt een Ketter.

De befchuldigde zeide wel waar te weezeti

dat hy hem een ouden gek hadde genoemt , dog

dat hy zulks maar verftont van zijn Perzoon

,

zonder opzigt op deflelfs belijdenifle van leven.

Maar de Aanklager zeyde daar tegens, dathy

hem ook zot ofte gek hadde genaamt ten op fig-

te van zijn Belijdenifle , hebbende 't woord
Monik. daar by gevoegt , waar door dezelve

wierd uytgedrukt, ende dat zonder meteenen

te zeggen , behoudens in Cara fter ofte belijde-

nifle. Want het is waar dat wanneer men in

Italien j fcheldwoorden tegens een Priefter ofte

Monik. zegt , ende men dezelve een Bedrieger,

Deugniet ofte iet diergelijk zegd te weezen >

ende aanftonts daar by voegt,behoudens uwe be-

lijdenifle > ofte } behoudens de eere van het kleed

dat gy draagt , zulk geen ftoffe voor de Inqurfitie E"W ver-

geeft) om daar over te konnen vonniffen , dog w 1

zoo men die wóórden by ongeluk ofte verzuym
vergeet , zoo is men verlooren > énde daar door

wierd deezen armen Heer fchuldig verklaart en

als een zoodanige verweÉzen.

Wat belangt een Geeftelijk perzoon te fl-aan j

hoedanig zulks ook komt te gefchieden , het £LÖe
zy fwaar ofte ligtelijk? zulks wert altoos door Kerkelijke in

E 4 de
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de Inquifuie gevonnift. Hier door zijn de Ker-
kelijke zoo ftouc en onverdraaglijk door geheel
Italten.

Ik zag eens te Romen een Priefter , die met
een Krijgs-Overfteaan hetfchelden was geraakt,
op de plaatze Navona. Dezelve wift den Prie-
fter met de tonge zeer aardige fteeken tegeeven,
dog vergat niet op het eynde te zeggen , behou-
dens uw Cara&er , zoodanig dat den Priefter ge-
heel verleegen raakte , en van woede fchuym-
bekkende , aan de luyden die daarby ftonden
begondetezeggenj MijnHeeren> ik moet deze
man in de Inquifitie doen brengen , my dunkt
dathy myn geilaagen heeft, hebt gy niet gefien
dat hy my een kleyne flagh heeft gegeeven ? Hy
hadde zulks wel met al fijn hertegewenft, om
middel te krijgen tot voldoeninge van zijn
wraakluft, dog door dien niemant zulks hadde
gezien , konden wy het ook niet getuygen.
Men heeft een fpreekwoord tot Itywe», het

welke zegt, dat, om daar geruft televen , men
nog Vrouwen nog Priefters moet beledigen ,om
dat de Vrouwen zigh doen wreeken door haare
Minnaars , en de Kerkelijke door de lnquifitie.

Het is waar dat de lieden van aanzien, als de
Abten , Biflchoppen eu Cardinaalen , zig ge-
meenlijk niet van dat middel bedienen , als' 'c

welke haar te veel voeten in de aarde heeft. Zy
hebben Dienaars ende vertrouwelingen , die
om geit ofte om eenige gunfte te bekoomenzig
haar vrywilliglijk aanbieden , om de volvoer-
ders van haare wraak te zijn , ende gebeurt het
dat de zoodanige op de daat betrapt werden , zo
maakenzydogdaarin weynig fwarigheyd , zig

ten

l
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ten vollen geruft ftellende op de magtendehec

aanfien van haare Meefters , als die noyt in ge-

breeken zullen blijven , van op alle mogelijke

zoorte van wijzen , haare ontflagingeen vryftel-

linge uyt te werken.

Wat de Paufen belangt , die mede niet vry Hoe de rau-

van deze fvvakheeden vallen, zoo vergeetenzy f«» fiS * iec-

in die gelegentheyd , zig niet van het bedienen
m '

van de magt die zy in handen hebben , en zy

hebben , even als de andere grooten der aarden,

lange handen wanneer zy beledigt zijn. Men
moet totdeeze Heylige Vaders niet meer fpree-

ken , van verdraagzaamheyd , nedrigheyd enge-

dultin deverongelijckingen , naar het exempel

van pfus Cbriftus , wiens perzoon zy hier op

der aarden willen verbeelden. Het meeftege Hoefeer fy

deelte van deffelfs deugden hebben zy verwor-, ^maaker
pen, en zijn nergens meer mede doende» dan 0pder Aarde

op d'Aarde te vertoonen j het geene het Heer- vetfchillen.

lijkfteinden Hemel is, te weeten deflelfsmagt

ende oordeel. De naam van Heyligheyd die

men haar geeft, isnietalseenuytdrukkinge van

pragt en grootsheyd , van welke zy zigbedienen

tot betuyginge van hare Hovaardye.

Wy hebben een zeer aanmerkelijk voorbeeld Staaltjevande

van de PaufiTelijke wraakeinhetleeven van den Pa

r
"^like

Paus Sixtus V. het welk wel verdient dat ik u
wraa e '

het zelve weder indegeheugeniflTebrenge. Six-
AfKOB1 fl.m

<«xwasvan een zeer geringe afkomfte, alszijn- denPaus

de den Soon van een armen Wijngaard-fnijder sixtus v,

ende van een dienftmaagt, waar door hy in zijne

jeugt, zigh genootzaakt vond , de varkens te

hoeden. Onderwylen door de fcherpfinnigheyd

van zijn Geeft geholpen door boven gewoon
E 5 geluk»
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74 ^» de wraak, ^ugtder Geefteüjk*&el
geluk , bevond hy zigh op den Pauflelijken
ïhroon. Het was zoo verre daar van , dat de
germgheyd van zijne afkomfte, hem eenige ge-
voelens van nedrigheyd , in het midden van die
hoogen ftaat zoude inboefemenj dat hy het min-
fte dat daar naar fweem ofte geleek , niet konde
verdraagen , en hy deed door een wraagzugtigen
Geeft, die hem was aangebooreu, zijnebloed-
dorftigheyd blijken , aan alle die geene , die
door onagtzaamheyd ofte met opzet , haar iets

lieten ontvallen dat daarop floeg.

Op zekeren morgenftond wiert het beeld van
Pafquin eens bevonden , met een zeer vuyl
hembt omhangen , ende Marforio hem de ree-

den daar van vra3gende j antwoorde Pafquin, om
dat mijne wafler een Princeffe isgeworden. Deéze
antwoord hadde haar opzigtopdesPaus Sufter

Camilla, die hy 5 van een arme waftër , alszy
van te vooren was , tot een Princefie hadde ver-

heeven. Den Paus deed alle mogelijke navorf-

fingen in het werk fteltan , om den uytvinder
van die aardige fchimperyen re ontdekken, en-

de door dat onderzoek niet te regte konnende
geraaken , begaf hy zig tot liftigheyd > maar
dezelve zoo veragtelijk, ende zijnen ftaat on-
waardig > dat het enkele verhaal dat daar van

werd gedaan , bequaam is om een afgrijfzén te

verwekken.

Hy deed over al verkondigen dat die fcherp-

zinnigheyd hem zoo zeer behaagde j dat in ge-

valle den vinder daar van zig aan hem quame
te ontdekken

,
hy hem niet alleen niet zoude

doen fterven , maar zelfeen gefchenk van 2000.

Rijxdaalders geeven. Hier op gaf > zigh die

arme
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arme rampfalige , door een zoo groote belofte

verftrikt , te kennen. Den Paus deed hem ,

naar dat hy het feyt alvoorens haddebeleeden >

de 2000. Rijksdaalders tellen, metnog-maalige

verfeekeringe , van hem niet te zullen doen han-

gen. Den ellendigen bedankte mede zijn Hey-

ligheydmet zeer hertelijke uytdrukkingen van

zijn erkennende gevoelens daar over. Ja , her- ^^J^
zeyde doen den Paus, ik zal daarin mijn woord handelt,

naakoomen , maar ik hebbe u niet belooft dat

ik u niet de handen endede tonge zoude doen af-

fnijden, ende beval daar op aanftondsdat zulks

in zijne tegenwoordigheyd zoude verright wer-

den, om met dat aangenaame offer zijn wraak-

lufttebevreedigen. Deze daad wierd ten hoog-

ten in aghtinge genoomen . ende gelijk de fau-

ten , zoo wel als de deughden , op de hooghfte

wijze uytmunten in de gekroonde Hoofden, en-

de nog het meefte M diegeenediezigeen God ^j c

n
.

e

Ca *

op de aarde noemt, zoo was dat een groot be-

letfel» van de Heyligh verklaaringh ofte Ca-

nonifatie , dié eens na zijn dood wierd voorge-

flaagen.

Ik hebbe dikmaal mijn werk gemaakt, van OnJjrzoek

by mijn zelf, te onderfoeken , welkedatwel desAuteurs

de oorfaake mogte zijn van die geeft van wraak-
JJf™',,^

zugtigheyd, die aan alle de Italianen nu als aan- ^et Italianen,

gebooren fchijnd, of zulks fpruyt uyt degele-

gentheydofte wel de nature des lands , ofte uyt

eenige andere onvermijdelijke reeden. Dogh
in mijne gedagten herhaald hebbende de groot-

heyd des gemoeds > de Couragie ende de milda-

digheyd der oude Rjmtyntn , die den zeiven

gront hebben bewoont , ende die zig zoo be-

minnelijk
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minnelijJc maakten door haare zagtmoedigheid»
alsontfaggelijk door haar moedt en kragt , zoo
bevond ik dat men dieshalven, het eenneen in
de zeden, dan in de nacuurebeflaande oorfaak,
moefte zoeken. Defelve dan zoude , voorzoo
vee! ik hebbe konhen begrijpen , daar in beftaan,
dat door vervolg des tijds, het befte gedeelte
van halten ,. gevallen zijnde onder de Heer-
fchappije der Roomfcbe BilTchoppen , zy in de
Landfchappen van het zelve > om daar als Gou-
verneurs ofte Beftierders te zijn , Priefters heb-
ben gefonden j luyden die nog den Coophan-
del noghdeu Oorlog verftaan, die als de twee
Zenuwen van een Staat zijn, ende zonder wel-
ke defelve als een geraakt ofte beroert Ligchaam,
zonder zigh te beweegen ofte iets te verrighten.

JDefe ledigheyd
, gevoeght by de grootehette

des Lands ende de quaade voorbeelden van die

Beftierders , als zijnde defelve luyden die niec

dan haar vermaak beminden, heeft in weynigh
tijds de flapheyd ende vetwijftheyd ingevoerd.
In het oude Romen moeft den deegenfomwijleu
voor den Tabbaart wijken , maakende de wa-
penen plaatfe voor de Letteren : Cedant Arma
Toga : maar jegen woordigh wijkt dat alles voor
de Vrouwen , de liefde tot defelve , wanneer
die te groot ende ongeregeld is , bevint zigh

onaffcheydelijk van de Minyver ofte jaloufie

,

ende de jaloufie brengt de wraakluft voort , die

even de twee groote gebreeken zijn , die men de
Italianen toefchrijft. Van die grooce ligtveer-

digheydvanzig in haare minneryen tewreeken,
zynzy jegenwoordigh zoo verre gekoomen , dat

het geringfte kleyne woord niec ? zullen Iaaten

voor
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voer by gaan , ofte minfte beleedinge » in wat
zaake delelve ook moge voorvallen , zonder

daarover, indien zykonnen, een zeer gruwe-

lijke wederwraak te neemen- Dat gebrek heb- el

bende in des Paus landen een aanvang genomen, meSbe*
heeft zig allenskens verfpreyd in die van de na- fmet gewor-

burige Princen , ende eyndelijk op heeden ge- den*

heel Italien befmet. Men heeft aangemerkt dat

Boulogne en Fenara t die de laatfte Steeden zijn

die haare halfen onder het Hpomjcbe Jok hebben K"™";
moeten bnygen , zeedert die tijd» haren wraak- » inde

gierigen Geeft nebben verdubbelt. Dogh het wraakzugc

geene het meefte in haare wraakzugtigheeden te
Ital,anen-

verfmaaden is , beftaat daar in , dat zydefelve

gemeenlijk uytvoeren op een verwerpelijke ende ^"^e"*'
vuyle wijfe , door vergif ofte een poignaart, lafheuigheij.

ende dat nogh van agteren ofte verraderlijk. Zy
fpotten met deTwee-gevegten ofte de Duellen,

ende zeggen dat het de grootfte zotternye des

weereldsis > den deegen in den hand van zijn

vyand te doen koomen , ende hem daar door in

ftaat te ftellen zoo wel zig zeiven als een ander te

konnen voldoen , en daarom zeggen zy, zijn

wy zoo gek niet van verre te roepen , wagt u ;

maar wy willen hem , by deeerfte gelegentheid

dooden , zonder ons in gevaar te ftellen van
door zijne handen te fterven.

Voor de refte , mijn Heer , hoewel de Italianen ^jj?
"j,™"

hare gebreeken hebben , zoo bezitten zy ook dei i»Uan«.
zeer goede hoedanigheden. Zy zijn zeer voor-
zightigh in het beleyden van hare zaken , zeer
ingetogen en omzightigh in hare woorden en
onderwindingen, goede raadgevers, zeerveer-

digh om dien ft te doen, ftandvaftigh in haar

vriend-
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vriendfehapendevan een zeer verpHghtendege-
tempertheyd > behoudens dat zulks haar niets

kofte. Zy hebben groot verftand, ende ik kan
zeggen» dat indien hare Priefters en Mmiken ,

haar omtrent de Zeden-konft niet verbaikrd
hadden ende haren Godsdienft zoo grovelijk

verdorven,ende tegelijk ook een van defchoon-
fie Landftreeken des werelds, zy ook de befte

bewoonders van dezelve zouden zijn . Het Paus-
dom is daar? onderwijlen gefteegen op een zoo
hoogen top van Algoderye» Bygeloof en Zot-
heydj dat ik my verwon dere hoezy zoolange
wagten om het jok daar van afre weipen.

] k weet dat'er veel zijn welke de oogen begin-

nen te openen om de dwalingen van het zelve te

zien , doch die derven hare gevoelens aan nie-

mand ter wereld ontdekken, om niet in de Bar-

barifche ende ouafbiddelijke wreedheden van

de Inquifitie tevervallen. Die Reghrerbankis

opgenght om te ftrekken tot een oumenfchelij-

ken teugel > voor al om de Italianen te bedwin-

gen» van welke zy zagen» dat zich reets veeie

begonden te bewegen ende de grondeni der

Hpomfche Leere teonderfoeken. Omdefelvedes

te vervaarlijker te maken , aghten de Paufen niet

beter te konnen doen» dan defelve d^ Domini-

canen in handen te geven» als wreede ende zon-

der medelijden zijnde menfehen., ende die toen-

maals meer dan eenige andere Geeftelijke Ordret

haar werk maakten van de belangens der Paufen

voorteftaan. Men vond ook goed» om haar

des te meet daar toe aan te moedigen , zommige
van de yverighfte Geloofs-Onderfoekers tot den

Biffchoppelijken Staat, ende andere tot het Car-

dinaalfchap te verheffen. In
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In alle de Staten van den Groot-Hertogh van DeFrandf.

Tofcanen , is deze bedieninge aan de Francifca. cauen

nen gegeven, van dewelke ookverfcheydeBif- bedie"eI
?
de

.

fchoppenen Cardinalen zijn geworden. De re- ToSSa.
1"

den om welke dezelve dus aan twee verfcheyden

Grdren wierd toevertrouwt , was j om die

des te beter , door yverfught , te doen waarne-

men. Hetvoornaamftedatmen in den beginne Waarom

voorgaf, met het aanftellen van het Geloofs- SiJeTnf^
onderfoek, voor te hebben , was, om door de Hellen,

kraght van het zelve den aanwas der Ketteryen

te ftuyten, ende om hare woorden te gebruy-

ken , men ftelde dezelve in , Contra Hereticam

Pravitatemi Tegensde verkeertheyd der Kette-

ren.

Doch de Kerkelijke daar na bemerkt hebben- Datreorge-

de hoe groot een voordeel dezelve haar tegens de ven daarna

wereldlijke gaf, hebben die zoo wel tot haar d®°£ haat

oogmerk weten te gebruyken, dat'er byna je
mis :uy

genwoordigh niets is , dat zy dezelve nietkon-
nen onderwerpen ende aan haar trekken , om
ten eynde van hare byzondere inzighten te ge-

raken. Komtymandin gebreekete blijven van Voorbeeld

zijne Tienden te betalen, zoo befluytenzyaan- daatvan -
.

ftonts dat gy zulks doet, orn dat gy gelooft

,

datmen zulks niet behoord te doen , zonder te

onderzoeken , of gy de maght daar toe hebt of
niet j ende by gevolge bent gy een Ketter. Ont-
valt u een woord tegens het ongebonden leven

der Biffchoppen ende Geefteljjkheyd , zoo Re-
guliere als Wereldlijke, zoozijtgy voornemens
geweeft de Biflchoppelijke weerdigheyd te ver-

aghten ende hetaanzien der Kerke, inden geeft

der Volkeren te verminderen , ende by gevolge

hebt
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hebt gy voor de Ketters gearbeyd , behartfghe
der zelve ;belangens , ende zijt zelf een Ketter.
Hebt gy middelen , ende betoond u onverfchil-
ligh in 't uytgeven van geld in de verzamelingen
en ColleÏÏen die aangevangen werden tothetzin-
gen van Miffeny ende doen der gebeden tot rufte

van de overledenen , niettegenfiaande men geen
Priefteroke Monil{ vind die dezelve zonder geld
wildoen, zoo werd gy befchuldight vaninhec
Vagevyerniette geloven,ende gy zijt een Ketter.
Ook zoo gy te dikmaals weygert geld «in de
Buflen te geven , die men gedurigh langhs de
ftraten omdraaght, om te helpen tot het hou-
den der Feeftdagen van een zoodanigen ofte een
ander Heyligh , ofte Heyligen ofte tot het doen
van een Omgangh in zeekre Kerk, voordeC2-
pelle van het Ro zenhoedeken , voor het Scapu-
lier ofte Schoudermantelken van de Maget , ofte
voor den Gordel van St. Francifcus , zoo zijn

diemenfehenzooonbefchaamtvan u te zeggen,
dat zy wel bemerken dat gy niet veel Godvrugh-
tigheyd voor de Heyligehebt , ende daar niet

heel zeer aangelooft, ende verftrekt dan zulks
voor een waarfchouwing , datmen, in gevalle gy
in het toekomende weder in gebreeke blijft,

voor de Jnquifitie na uw doen en laten wel eens

moghte onderzoek doen.
SttengheyJ Het is voor die Reghtbank ongeoorloft , door

Inqulfiiie
tïC^ ze^°^tc door een ander , eenige verfchoo-

ninge ofte voorfpraak te doen ofte laten doen

,

op middelijke ofte onmiddelijke wijze, voor
die geene welke zoo ongelukkigh zijn , van in

deffelfs gevangenifie te leggen, zonder zich te

gelijk fchuldigh te maken aan dezelve mifdaden

,

waar



Eerfte Deel, Tweede Brief. 8 i

waar mede zy befchuldight werden. Men laat

haar ook niet fpreeken, zondereen duydelijke

fchriftelijke verklaringe van den Inquifiteur,

welke die niet geeft dar. na veele moeycen en de
dan noch zeer zelden.

Zeeker lAbtuytCalabrien, van mijne kennis
voorbeeld

fe, wierd te Venetien in de Inquijitie gebraght j daarvan den

om dat hy gemeefmuyld ofte zagtelijk gelacchen Aut™c wc-

hadde , wanneer zeeker AiowTjeen verhaal deed,
d8rvaien -

van de verfchijninge eens Geefts uythet Vage-
vyer. Het geviel een jaar na zijne gevangenilTe,
dat ik , verftaan hebbende dat noch geen Von-
niffè des doods over hem wasgeveld, hoewel
hy verfcheyde malen aan de Pijnbank hadde ge.
weeft, dat ik, zegge ik, zijnde by den Inqui-

fiteur gegaan om verlof tot het doen drukken van
een Boek te verzoeken

, by die gelegentheyd
hem om zijne bewillinge bad , van die arme ge-
vangene eens te mogen (preeken. Op deze
mijne bede zagh hy my zeer fier en ftrengtlijk

aan , te gelijk vragende wat ik met hem te ver-
righten hadde. Ik zeyde dat my niets daar toe
bewoogh als een geeft van Chriftelijke liefde om
aan dien ongelukkigen menfcheenige woorden
van trooft te zeggen. Die Monili antwoordde
my, op een zeer ruwe en verfmadende wijze *

Dat den gevangen in zeer goede handen was >

en geen trooft van doen hadde ; ende dus was
het myniet mogelijk hem te fpreeken. Ikhadde
evenwel de vertrooftingevan hem , zes maanden
daarna, uythare handen verloft te zien ; door
de Chriftelijke voorbiddingen van Cornelia

Epifcopia, een Adelijke Venetiaanfche Juffrouw,
begaaft met uytnemende kenniiïè en verdien-

F ften
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8 z J^» dg wraak, z>ttgt dgr GgeftgUjkg &cl
ften> aan die hy zijn geleerd Rijmwerk} inde
gevangenihe gemaakt , opdroeg. Ik hadde
hjervoorens gezegtdatmen voorniemand moge
fpreeken , maar gy moet weeten , Mijn Heer >

"uifidete""
^at rfe ïn$u$*'e

'> te Vinetien veel zagter werd

Venetien "be- bediend , als in andere plaatfen van halten. De
diend werd, wijze Raad van die Republijke > een afgrijzen

hebbende van de onmenfchelijkheyd der Broe-
ders die dezelve oefFenen > heeft een byzondere
Kaamer aangefteld » in die eenige van haaren

Adel voor zit, en kennifle van alle de zaaken
dat de Dominicanen daar niet ten vollen konnen
den baas fpeelen.

Deeze vriend dan het geluk hebbende gehad
van zig uyt een zoo quaaden Pas te redden ,

voelde zig zoo geraakt door de wreetheedendie

men hem in de gevankenifle hadde doen gevoe-

len j dat hy daar uyt bcllooc > dat de Rgomfche

Kerkj door een zoo onmenfchelijke Geeft ge-

dreeven zijnde } van dien zelfs geen voorbeeld

onder de bygeloovige is 3 de waareBruydjPe/tf

onfraaie"
1̂r'P niet konde zijn. Dezelve kan} in der

Kenteebcn

0
waarheyd } de voorzigtigheyd , der Serpenten}

van chiiüi tot hare behoudenifle , wel behouden } mits
Biuyd. dat Zy Gok bewaart de zaghtmoedigheyd ende

onhofelheyd van de duyve } om zig diegeene

niet onwaardig te maaken , die wil dat men van

hemleere} dathyzagemoedig ende nederig van

herteis.

Die zelve vriend bekende my} dathy} voor
Wijfe hoe-- in de gevankenifle van de lnquifetie te geraaken ,

"*™ £

e
^'

de
in der daad aaude waarheyd cles vagevyersen-

mquifitie de van de zelfftandige verandering ofte Tranjfob-
handelt. jlantiatie hadde getwijffelt ? dog dat hy die nu

geheel i
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geheel niet geloofde } naa dat men hem nu zulks>

door geweld hadde willen doen gevoelen
, ende

dat hyzig naar Swit^erland ofte Genéve wilde
gaan begeven om daarm de vryheid van zijn Ge-
loove te leeven. Hy voegde daar by dat hy alle

naghcen in zijn flaap ontruft wierd door de ver-

vaarende voorbeelden van de pijnigingen, die

men hem in die Hinkende gaacen hadde doen lij-

den, waar in alle zijne leeden, de eenenaar de
andere waaren verrukt gevveeftj zijne vingeren

gevild , ende gloeyende Plaaten onder zijne voe-

ten gèleght > ende om hem deefe Pijnen te bee-

terte doen gevoelen > lietmen hem daar naar

eenige daagen , in zijn kot ruiten 3 endegaf
hem onderwijlen niet anders dan een beete

fwart brood nevens een kleyn maatjen waater,

naar 't welke men hem weeder in handen van de
Beulen der Inqttifitie ftelde, om nieuwe zoor-

ten van ftraffeaan hem te oeffenen. Zy bonden
hem by een arm > ende door middel van een
Catrol j hieven zy hem in de lughtj daar zy
hem eenige uuren lieten hangen. Daar nadee-
den zy hem meer dood dan levendig nederdalen,

ende om hem het gevoelen weeder te doen be-
koomen , floepen zy hem onerbarmelijk mee
geeflels van yfere koorden , aan welke veel Pun-
ten van naalden waaren , tot dat zijn geheel Lig-
chaam bebloed was , ende dat alles ; O meer
dan onmenfchelijke woede! omgeheymen van
een arme confeientie te doorgronden , ende de
verborgentheeden des herten te weeten. Den
Pater Inquifiteur die zigh daar tegen woordigh
bevond , om de Beulen aan te moedigen ende
te gelijk te zien of zy haar pligt ook betrag-

F z teden?
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teden , naderde zomwijlen den gepijnighden

,

ende vraagde hem met een zeer rtraffe ftemme >

of het waar was dat hy aan het Vagevyer niec

geloofde, daar by voegende dat hy hem rade
daar zeer ernftelijk aan te gedenken , ende dat
alles datmen hem deed lijden , maar een zeer
kleyne verbeeldinge daar van was, zijnde het on-
gelijk veel vervaarlijker in de handen des leven-
digen Gods te vallen. Die arme Keer antwoor-
de daar op niet als door zugteu en traanen

j Dog
hy heeft my namaals bekend dat hy waarlijk
daar over een zeer ernftige aanmerkinge hadde
gemaakt , door welke hy begreep dat het niec

zamen konde gaan , met de oneyndige goed-
Stigtige aan- heyd Gods > de zielen die hy ter zaligheyd had-
merkinge je gefchikt ende om zijns voor eeuwig te zullen
over net *?

,

Vagevyer. genieten , met zoo veel hardigheyd te hande-
len ; Dat de werken Gods volmaaktzijn , doen-
de hy barmhertigheyd aan die geene die hy doed,
ende dat hy oneyndigh meer heerlijk voor hem
was, tegelijk de fchuld ende de ftrafFe te ver-

geeven j dan een ellendige wraake door vyer
ende vlammen voor zig te houden, gelijk men
wil dat in het Vagevyer gefchied , ende dat hy 'er

daarom geheel niet aan geloofde,

straffèover De gewoonlijke ftrafFe te Venetien is> voor
de Ketters te die geene die in de lnquifitie van Ketteryezyn
yencnen. overtuygt , dezelve ofin de gevankeniflete wor-

gen j ofte haar veel fteenen om den hals te bin-

den, ende dan naar zee te zenden om verdronken
te werden. Hier in is de Inquijïtie daar wat zag-

Enopandere ter dan in andere plaatzen van Itrfien, daarmen

ïtalkn?
Va" °fdezelve levendig meteen kleyn vyer verbrant>

ofte wel het eene lidc voor het andere naa , leven-

digh
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dïgh affnijd cnde in haare tegenwoordigheyd Daardievry

in het vyer werpt ï naa dat zy haar eerft de ^ard is.

tonge hebben afgefneeden ende veele pijnigingen

doen lijden.

Ter goeder trouwe, Mijn Heer , gelooft gy, AanmerHn.

dat dat den Geeft dcsEuangeliums is? is die de
gedaar om-

wijze geweeft van welke \efus Chriflus zig be-

diend heeftin het bekeeren der Zondaaren <f

Heeft die oyt gefprooken van gevankeniffen >

van Pijnbanken , van Tormenten ? Hebben wy
van hem dieshalven eenige voorbeelden ofte ge-

booden ? Zeekerlijk neen ; ende zoo kan hec

dan ook den Geeft van het Chriftendom niec

zijn, ende zouden de middelen j diadePaufen

hebben ter handen geflaagenj om haare gewel-

dadigheyd over de Confcientien te oeffenen » ^
tot regtvaardige beweegredenen konnen ftrek-

ae Paufleïijkc

ken om dezelve te vernietigen, indien de Vol- tyrannye.

keren maar ernftig de oogen wilden openen

ende zig kragtelijk ftellen tegens de uitwerkze-

len van dezelve dwinglandye. Daar is niet dan

de deugt die zig door haar zelve ftaande houd.

De ongeregtigheyd heeft altoos vremde hulpe ondetfeheyd

van nooden. Het geene zy niet door geweld , mfl'chende

even als een Leeuw » kan magtig werden , zoekt <j
eu

8j-
en on"

zy door lift als een Vos te bekoomen. Het gee-
eug

ne de Paufen ende haare aanhangers door de J«-

quijïtie niet konnen bekoomen , traghtenzyte

overweldigen, door valfche konften ende leu-

gens. Een van de voornaamfte liften , waar van
paufl

-

elrl(e

zyzigh bedienen, om het volk onder haare ge- H^n

e

0'ró het

hoorzaamheyd te beveftigen> is dat zy het zei- volk inde

ve onderhouden in een diepe onkunde j Eerft dw
?
li

?
ëe

a

t

|
van de Waarheeden des Euangdiums, haar zeer

ondcltl0U e*

F 5 uyt-
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uytdrukkelijk verbiedende deHeylige Schrifru-
rete leezen, als zijnde een zeer gevaarlijk boek
ende verdervelijk voor haare zielen : endeten
tweeden, te beletten dat noyt eeniggefchrift,
van de verfchillige leerftukken handelende, ende
door de Proteftanten gemaakt

J
in haare handen

koome. Men maakt zig aan de Inquifitie fchul-
dig door zoodanig Boek te houden ofte te lee-
zen, ja zelf als men weet dat'er een ander een
heeft ende zulks niet aanbrengt. Daaren-boo-
ven belaften zy haare Predikers zeer zorgvuldig

,

dat zy , wanneer zy. in haare Sermoenen van de

Hoede Pa- Vnnflmttn ( die als zeer wel in haare Leer ge-
pen de pro. grond

, by gevolge de magtigfte vyanden van de

Sden"
af

" ^00Wfche K?rke zijn) koomen te handelen , zy

lullen,
dezelve aan het volk moeten voor dragen , als

luyden , die ten vollen het Geloove in Jtfum
Cbrzjlum hebben verzaakt ende die alzoo weynig
in hem geloovenals de Ongelovige Heydenen:
Daarom noemen zy dezelve onverfchillig door
malkanderen , Ketters ende Ongeloovige } ende
om my van het haliaanfche woord te bedienen,
Qiiefti Non Chrifiiani , dat is j Die GeeneCbrijle-

Zeggende dat ncn , ofte Onchriftenen. Zoodanig dat in der

fium niefge-
daad

>
al heC &erin&e Volk

' ™& 2elf het

loovcn. meeftegedeeltevan die geene , die zig in de ftu-

dien hebben geoefFent , van gevoelen zijn , dat
de Protejlanten geheel niet in fefus Chriflus geloo-
ven , niet meer dan de Turken.

ge

a

dei
S
AiZ""

Zee
.

ker Canonil^ vraagde my te Bjmn eens uyt

teur daar over nieusgierigheyd , wat de Ongeloovige in Vrank*
tot Romen rijk deeden , ende om wat reeden men dezelve

«nGano
d

n°ik

rdaar dulde f ^ deed hem my dat woord van
' Ongeloovige 3 dat ik nietverftond? uytleggen,

ende
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ende daar door wetende dat hy van de Protefian-

un wilde fpreeken,zeyde ik hem dat dezel ve geen
D(ffilfiant.

Ongeloovige waremdat zy zoo wel in JeJusUm- wootd .

(lus geloofden als de Rooms Catbolijken ,
dat zy

alleen verwierpen de Selfftandige verandennge

oftedeTranjfubJlantiatie, deMiJfe, het Vage-

vyer &c. maar byzonderlijk de magt en onreyl-

baarheyd van den Paus. Naa dat hymyeen

tamelijken tijd hadde hooren fpreeken, ant-

woorde hymy; Waarlijk, Mijn Heer, indien Ende verder

de zaake zoodanig is als gy zegt, zoo zijn die
.

sc-
heden zoo grooteDuyveis met als men hier zegt

dezelve te weezen j Ik hebbedikmaals hooren

Prediken , dat zy zoo wel alzoo Ongeloovigh

waren als de Joden ,ende gy zijt deeerfte geweeft

die ik oyt hebbe hooren zeggen dat deProtejïan-

ten in pfus Cbrijïus gelooven. Ik antwoorde

hem toen ; Maar, Mijn Beer, het is niet mo-

gelijk , dat gy, die in de Godsgeleerdheyd u

geoeffent hebt , niet zoudet hebben horen fpree-

ken van de gevoelens van , Luther ,
van Calvi-

nut zn&tSwinglius, in de verhandelinge die men

in dezelve heeft van de Sacramenten in het Alge-

meen, endéinhetbyzondervandat van deEw-

cWz/foofcedankbaarheyd, van de Boete ende

van deOfferhande der Mijfekc. Gelooven die zobrekennif-

luyden niet in Jefus Cbrijïus * Ja , herzeyde den ^f^0"

Canonik, ikweete dat die Hooft ketters vanzig PloKftanKn .

gaaven , den Godsdienft niet te willen vernieti-

gen, maar alleen de Kerke te hervormen, ende

in veeie ftoffen hebben zy zeer fferke bewijsrede-

nen, en die men tot opheeden grootemoeyte

heeft te beantwoorden : God , dogh evenwel die

een zeerbyzondere zorge voor zijne draagt> om
F 4 te
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te toonen dat die lieden op een quaden weg waa-
ren, heefc daar naa gewild 3 dat haare Parrye
geheel is vernietigt. Door dien nu deeene dwa-
hnge de andere naa zig fleept, zoo zyn zyde
eene fteylte voor ende de andere naa afgavallen,
tot in den Afgrond derOngeloovigheyd. Zy
fcheyden haar in de beginne van de Hpomfcbc
Kerke , onder voorwendinge van hervorminge
ofte Reformatie , dogh haare navolgers bragten
eemgen tijd daar na, alles tot een Byzonderen
Geeft

, het welke is te gelooven alles dat zy wil-
len, ende dat, mits dat zy in een God geloven,
hy zy dan hoe hy zy, ende een zedelijk goed lee-
ven leyden , zulks genoeg voor haar is om zalig
te worden.

Ik zagh daardoor , Mijn Heer , datdieCrfwo-
n>k zeer quahjk onderright was ( even als de
meefte Italianen zijn ) van de jegenwoordigen
ftaat der Protejtantcn en van haar leven , ende
datmen te Romen , allerley flagh van bedriege-
ryen te werk ftelc, tegens die geene welke de
de knien voor Baal niet willen buygen. De
leugen is daar een deught , wanneer dezelve
haar diend , zoo als zy achten , tot een goed
eynde. Hier valtjmy in dat een Jtfuit , dieeerft
even uyt Engeland was te rugge gekeert , ftoute-
hjk Predikte , dat alles daar tot die byzonderen
Geeft gebraght was , ende hebbende een zeer
wijdlopigh verhaal gedaan zoo van deWeder-

fchaamtheyd dopers als Quakers, onder de Naam van de ge-
van een heele Engelfcbe Kerk , zoo deed hy , wanneer

f/nde vTde
hy quam °P 'C ftuk van haar 2ughten en krijten

,

Engeifchc
en V3n de Vrouwsperzoonen op den Predik-

Kak. ftoel, allezijne toehoorders luydkeelslacchen,

ende

Aanmeikin<
ge des

Auteurs

daar over.

I I



Eerfte Deelt Tweede Brief. 89
endehybraghtbuytent wijffel in hareziele,een

,

zeergroote verachtinge voor de Engelfcbe Kerk ,
ge

°

c"c
dat zeergroot en eerwaardigh Lid van het Prote- Kerke.

(lantfcbe Licchaam , zoo yvetigh voor de eere

Gods en jefit Chrijii zijns eènigen Zoons , zoo

volkomen in den dienft ende gehoorzaamheyd

welke zy hem bewi jft , ende zoo redelijk in hare

beveelen en pleghtelijkheden. Zoo lange die

wakende Herders de Heeren Bifichoppen van

de Engelfcbe Kerke , ende de geleerde Predikan-

ten dve onder haar ftaan , de oogen open zullen

houden over de Schapen van hare kudde , zoo

ftaat niet te vreezen dat den Rpomfcben Wolfeen

eenige uyt hare handen zal rukken, en zijne Zen-

delingen , zy mogen dan zoo arghliftige dieven

zijn als mogelijk is , zullen noyt des naghts

indenStalkonnen komen, om dezelve te ver-

nielen ende te vermoorden , zoo als zy al meer-

maal hebben getragt te doen.

Ik hebbedaar na met aandaght gelet op de AanmetUn&e

Predicatie van die fefith, welke ik geheel ten °p£
v,£

-

eynde hoordde, ende de aanmerkinge die ik voorgedachte

daarover maakte, wenfteik wel dat eens, eens Jefuit.

vooral, een goeden ingank in de harten der Pro-

teftanten moghte hebben ; Dezelve beftaat daar

in , datmen, om de Rjomfcbe Kerkten vollen Roomfche

onder de voet te fmijten , niet als iets noodza Kerke te

kelijk alles , zoo als eenige doen , moet verwer- iuinercn *

pen dat dezelve oeffent. Een beter middel om
die zaak ten eynde te brengen zoude zijn, te

behouden het geenezy goeds heeft , ende alleen

te verwerpen het geene quaad in dezelve is. Zoo
men ten vollen allerley flag van vaften verwerpt

,

om dac'er de B^omfcbgefmde eenige onderhou-

F 5 den ,
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Hoe de Papen den > zoo zeggen zy ( als haar werk makende
alle onze ende niet zoekendedan de Proteftantenfwait af
onmf.hilli. tefchilderen, haredaaden voor ooeen Hellende
gedingen - . . & .... .

afbeelden. 10 200 ergenzinals naar immers mogelijk is , en
verbergende altoos het gene daar goeds infteekt)

dat het luyden zijn welke niet dan haren buyk
beminnen en die een afgrijzen hebben van alles

wat een menfche kan vernederen ofte dooden.
Verwerpen wydeBedieninge derBnTchoppen •

zy hatenfzeggen zy) de onderwerpingcende be-
minnen niet dan de onafhangelijkheydofte m-
dependentie. Weygeren wy in het gemeen te

bidden } zoo zijn wy niet vereenight in de liefde.

Zoo wy van tijd tot tijd de Predikanten geen
raad vragen over zaken onze Confctentie betref-

fende; Dan is alles gebragt tot den byzonderen
Geeft. Eyndelijk wanneer wy het Huwelijk be-

veiligen ende de lijken begraven zonder eenige

gebeden ofte plegtelijkheden , zoo zeggen zy dat

de Proteflanten te zamen vergaderen alsdebee-

§eydv"an
fte

.

n 9 en begraven worden als honden. Op deze

ecïl jtfuitin wijze was het , dat dezen lafierende Jefuit > van
iijnePredi het begin zijns Sermoens toe aanheteynde toe»
''atle

• traghtte dezelve hatelijk ende vervloekelijk te

maken , ende in der waarheyd hy hadde daar toe

niet veel moeyte te doen in een Land daar men
dezelve nu zoo weynighkend , en in het welke
van haar noyt gefprooken word dan met de be-

namingen van Duyvels , Ketters > Onchriftenen

ende Ongelovigen ; Doch dat zelve zoudezee-
kerlijk zoodanig niet gaan > indien wy > behou-

dende het geene daar in pri jffelijk ende eerlijk ,

ja zelf ook dat onverfchilligh is, zoo veel mo-
gelijk zoude zijn, maar alleenlijk ons werk

maak-

Benaminge
der Prote-

Hanten in

1 taliën.

J
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1

maakten , van de ftukken der Leere en oeffenin-

ge te beftrijden , die oorzaak tot de Reformatie

hebben gegeven want zoo doende zouden zy

de Proteftanun nergens in konnen veroordeelen,

als met het aan den dagh brengen van die ftukken

van Leere ofte oeffeninge > nevens de tegen-

vverpzels tegen dezelve gedaan. Dit is het gee- Jwakheyd

ne dat zy niet doen willen , om hare fwakheyd der Papjften

niet aan den dagh te brengen f Een klaar bewijs

van het geene ik zegge , is de groote zorge wel -
jn b« nuk

ke zy dragen , om te beletten dat niet een eenigh der Le«e.

Boek, dat van de verfchillen des Godsdienft

handelt, in Italien kornet zelf niet van die gee-

ne , welke de beroemfte van hare zijde fchi ij-

ven. Ik hadde zeer groote moeyte te Rpmen , Waaromzy
om de Werken van den Heer Arnauld te vinden , ook baar

die hy aan den Paus had de opgedragen ende die ^"Boeken

ik niet gelove dat in het ltaliaanfcb zijn overgc- pfüen
zet. Het eenige dat zy daar mede voor hebben , daar over

beftaat daar in , dat zy door alle zoorten van
|
e^v

J"ec
le

middelen willen beletten, dat niemand tot de
d ê

e

a

" me

reghte kenniiïe des verfchils kome, want hare

tegenwerpingen zijn zoo fwak , ende de ant-

woorden welke zy op die van de Proteflanten ge-

ven zoo erbarmelijk, dat het verftand 't welke

maar eenighzints buyten belangh is , zoude kon-

nen zien aan welke zijde de waarheyd is» zelf

in haareygen Boeken.

Zoo'er oyt een Schrijver is geweeftdie alle

zijne kraghten heeft ingefpannen om de Prore-

ftanten te lafteren ende fwart te maken , zoo is

het den Jefuitifcht Pater Maimburgt in zijne

Boeken van het Luterdom ende Calvinifdom. Ik

onderftond te Vemtim » alle zijne Werken in het

Jta-
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Zoo als deu Italiaan/eb te vertalen. Ik hadde al verfcheyde
Auteur zdf Stukken oeergezet, wanneer ik de hand floeeh

heeftbTvon-
aa" het Luterfdom ende Calvïnifdom , doch ik

den. was zeer verbaaft dat den Inquijitew van Vtnt-
tien, myniet wilde toelaten met devertalinge
voort te gaan , ende eenigen tijd daar na kreegh
ikordre van zijn Heyligheyd, welke my ver-
bood die Boeken te doen drukken , nevens noch
een ander van den zeiven Autheur, in welke hy
handeld van de maghr der BiiTchoppen van Ko-

fuik£
Vanwew

' A,,een den naam van BilTchop, welke den
bedrijf.

Paus in net laatfte wierde gegeven , in plaatze
van de Heerlijke Eernamen van zijn Heyligheyd
ende Opperfte Hoogen-priefter , gevoeght by
eenige nauwkeurige onderzoekingen , wegens
den oorfpronk ende den voortgank', van die zeer
wonderlijke Maght ende Grootheyd , daar die
Rjomfcbe BiiTchoppen toe zijn gefteygert, waren
fterkebeweeghredenen genoegh ,om het hen te

• doen veroordeelen. Maar het was my niet mo-
gelijk te doorgronden wat het geene moghtezijn
dat haarbewoogh, ook het zelve vonniiTeover
de twee andere te vellen, ten ware het zy , zoo
als ik te vooren hebbe aangeraakt , om in den
Geeft der Italianen, zoo het mogelijk is , niec
te vernieuwen den ftaatdes verfchils , tulTchen
die geene welke zich Catbolijken noemen , ende

ïe Bo
U

eke

Van de ProtePnten
- Want hoewel die twee Boeken

vLp.waL. vei*vult zijn met uyt de lught geraapte befpottin-

burgiegens gen, lafteringen endefcheldingen , omeenpar-
de cai^inife tye die men onderdrukken wil hatelijk te ma-
en mterle. ken | wg]ke menj^ a„erhande flagh van

middelen , in den geeft der Volkeren , traght te

vernederen, zooaghtte evenwel Innwntius XI.
niet
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niet» dat die vemederingezoo voordeeligh aan

de Ryomfche Kerke zoude zijn, dat niet dege-

meen-makinge van eenige Leerftukken , hem
meer fchade zoude hebben toegebragt.

Gy en kond ü niet wel inbeelden , mijn Heer, ^°n

/o
e

r

t,iike

de groote voorzorgen die de Papijlen dragen om 3«PapXn,
te beletten, den invoer der Protejlantfcbe Boe- teneynde

ken in halten. Door dien men nu daar te Lande
J^JjJj^

niet kan komen dan door het ^Alpifcbe Gebergh- inJ tal°Jn

en

te, zoo houden zyLuyden , welke anders niet komen,

doen dan de Reyzigers , op alle de doortoghten

,

te ondervragen ende te zien of zy geen verbode-

ne Boeken by haar hebben, zijnde in het alge-

meen onder dat getal, alle die geene welke van w |boJ
verfchil-poinften handelen. Op zeekere reyze Boekn zijn,

die ik van Venetien naar Lyon deed, nam ik op

de te rugge reyze naar halzen, mijn weg door het

Valais. Aan den ingank van dat Landfchap

,

in zeekere enghte des Berghs is een vermaarde

^Abdye van Reguliere Canoniken des H. Augufiini,

S. Mauritius genaamt. De Reviere de R\hone
, y^"1*1

die , op dezelve plaatze uytnemende fterk voorzorgen

ftroomt, ende een vveynigh lager zich in het aan deAbdye

Meer van Genevc , uytftort, laat daat maar een £
,

u

n

s

s ' Mau*

zeer enge wegh, die men noodzakelijk moet
gebruyken om in het Land van Valais te komen.
Den IaU van S.Mauritius heeft daar een Poorte

doen maken , ende door dien hy meefter van

dezelve is , zoo hebben de Pauzen , wetende
dat daar een van de Sleutelen van halten is , om
door de *Alpes in hetzelve te komen, hem be-

laft het ooge op de Reyzigers te houden , voor
al ten eynde dezelve geene verbodene Boeken
zouden inbrengen, omdatGewfw, daarzy zeer

voor
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voor vreezen , van daar niet afgefcheyden is dan
doordelenghtevanhet Meer. De belofte die
den Paus aan die xAbt gedaan heeft , van hem
BifTchop temaken, ingevalle hy dezen zijnen
plight wel behartighde, deed hem zeer nauw
aght nemen ten tijden ik daar door trok. Hy
deed alle de Reyzigers , geene üytgezondert ,

aanhouden, doch met eenighonderfcheyd. De
Luyden die te voet gingen , wierden , aan de
Poorten, door de Waghters betaft , doch men
leydde die geene , welke te Paarde quamen ende
eenighuytterlijk aanzien hadden , inde Abdye,
daar den Abt haar zeer vriendelijk onthaalde en-
de-haar met hemdeedeeten , terwijlen men haar
reystuygh

, op een beleefde wijze , doorzoght.
Den Abt, met welke ik , na den eeten, een
geruymen tijd in gefprek raakte , zeyde my dat
den Paus het geld zond , tot de verteeringen der
Reyzigers , door dien het Inkomen van zijne
Abdye , niet groot genoegh daar toe was , ende
dat zijn Heyligheyd hem Brieven hadde ge-
fchreven , welke hem zoo zeer aandrongen om
zorge voor die doortoght te dragen » dat hy daar
door wel befpeuren konde , hoe zeer men de
Proteftantfche Boeken , te Romen vreefde.

Hedenenom Door dien hynu zelfeenigekennifievan Ita-
welke de Hen hadde, voeghde hy daar by , dat, zoo de

SbmTrfchap
haliamn » ende byzonderlijk die geene welke

totGeneve Onderdanen des Paus zijn , de minfte gemeen-
vreeaeu. fchap metjdie van Gemve hielden , het zeer te

bedughten zoude zijn, dat zy zich ten vollen van
de gehoorzaamheyd van Romen zouden ontrek-
ken. Ook is'er in der waarheyd niemand, die

beter kan oordeelen, van de fwakheyd van die

God
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God op aarden , van het Heylige Collegie der

Cardinalen ende de andere Kerkelijke Perzoo

-

nen, dan die volkeren zelve » die daar van de

getuygen zijn ; ook zijn'er geen , welke meer

belangh hebben dan zy, om dat Jok af te wer-

pen dat haar, om noch andere redenen , zoo

onverdragelijkvalt.

Men kan , zonder traanen te ftorten , by na Bioeyenden

niet gedenken , aan den Bloyenden ftaat , waar toeftand van

in voor deezen die fchoone Landfchappen van

Italien waaren , die men jegenwoordig de Erf- den tegen,

feuifle van$>. F/'em-noerat, ende te gelijk daar wooréigen.

tegens aan zien, hoe ellendig dezelve nu zug-

ten, onder de heerfchappye der Priefteren , ge-

heel by naa ontvolkt en zonder eenig cieraadt.

Die vermaarde en oude Steeden van Ravenna ,

Benevent > Spolette, Perufay Orviette ende ande-

re, die voor deezen de eere van Italien waaren,

zijn jegenwoordig by na niet , dan een vergade-

ringe van puynhoopen , ontflaan dooronver-

zaaddijke gierighxyd der Paufen. Het is zulks

datdieLandftreek, uyt de natuur, defchoonfte

ende overvloedigfte des weerelds is , ende on-

derwijlen is'er nu geene die meer van geld ont-

bloot is , dan dezelve. De groote Tchattinge

die de Paufen aldaar opftellen , hebben een ge-

deelte daar van wegh gefleept, ende de Legaat

,

ofte PaufelijkeBeftierder , die zy , om daar het ....
gezag te voeren van drie tot drie jaaren zenden,

(pannen elk haare kragten in, om geduurende keLegacenira

haare driejarige Regeeringe , het overige aan deedve.

haar te trekken. Die tijd verftreeken zijnde

keeren zy weeder naar Romen , belaaden met

dé roofvandiearme volkeren > e-ndezy zyndaar
zoo



9 (t Vande 'wraak, zttgtder Geeflelijke

zoo draa niet gekoomen> ofzy reverteeren het
mee zoo veel verquiftinge, als zy hetmetgierig-
heyd hebben by een gefchraapt.

Aanflaande Ik zal u hier niet onderhouden, Mijn Heer ,

eyndedes met de Overdadigheyd ende de welluften van

zoodSlf- het PaufelijkeHof, zal op een ander gelegent-

icn der Pro- heyd , met meer gemak daar van konnen fchrij-

i

eft

r

nten

k

in ven
* Ik bidde u allee,)li

)
k my hier te willen

den koom°en!
zegêen * ofM in der waarheyd niet geloofd , dat
de Italianen poott redenen zouden hebben, van
ziguytzoo groot een dwinglandye te ontflaan ,

verloflênde ter zeiver tijd haare confeientien van
zoo harde flavernye en de haare goederen uyt de
handen van zoo bloedige geweldadigers ? Wat
my belangt, MijnHeer, iktwijffeleniet, inge-
valle de geleerde fchriften der Predikanten van
deEngelfche Kerk , t'eeniger tijd in datLand-
fchap konden door dringen , ende datmen aan
dezelve maar zoo veel eer bewees , van de oogen
daarin te flaan om die te leezen, iktwijffeleniet,

zeg ik, of het Pausdom , van het welke zyzoo
baarblijkelijkden Grontflag weg neemen, zou-
de daar ten vollen een eynde neemen. Oflaat
ons liever zeggen , dat zulks gefchieden zal wan-

wanneet zig neer het God den Vader der ligten , zal gelieven

ProSaSen
6
haare Geeften te beftraalen ten eynde zy haare

zal voegen, verblindinge moogen erkennen , ende hare her-

ten , door zijne Heylige Genade te verwarmen,
om de Waarheyd te omhelzen , als wanneer
wy » geheel Italiën , tegens haare eygene dwa-
lingen, zullen Protejlants zien , ende maar eene

Schaapkoyeuytmaaken met die geene, die zoo
edelmoediglijk voor de waarheyd hebben be-

tuygt , ende dat zoo lange jaaren , onder den

eenigen
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eeniglien Herder $nzer zielen , die is Jefus
Cbrijlus.

Ik zal 11, Mijn Heer, niet befchrijven» de Bdluyt^
andere byzonderheeden en naukeurigheeden die tweeden

ik te Genua gezien nebbe , zijnde mijn oogmerk Brieft -

niet , zoo als ik reets gefchreeven hebbe , aan
u hec geheel verhaal van mijn reyze te doen ,

maar dezelve alleen aan te raaken > voorzoo veel

dieeenig opzigt heeft, met den Godsdienft be-
treffende ftoffen , ende dat is het dat ik in mijne
Brieven zal volharden te doen , indien ik be-
fpeure dat gy die met dezelve goedheyd ontfangt»
als gy de eer fte gedaan hebt. Dit is mijn hoog-
ften wenfch , ten eyndeu te konnenbetuygen»
met hoe grooten yver ik ben.

Mijn Heer Sec.

Eynde des Tweeden Briefs.

DERDE BRIEF.
Van de Gafthuyzen , en 'Pelgrims

in Italien.

OM voort te gaan in het doen van eert ver- inltydlnge.

haal aan u , wegens het geene ik in mijne
reyzen door Italien , voor zoo veel het de Gods-
dienft betreft, hebbe aan gemerkt t

zal ik u zeg-
gen , Mijn Heer , dat wy van Genua onzen weg
langs de Kuft namen, en in drie daagen te Seftre Vertrek vau

quamen, zijnde een Bilfchoppelijke Stad , op KoSe'^
8

den oever' van de Liguftifche Zeegeleegen. Oeseflre.

G Bif-



9 8 Van deGaflhuyzen en Pdgpimsin It. &c .

Biflchop van die plaatze onrangons metgroote
beleeftheyd. Wy hadden op Livorne niet wil-

len vaaren , om dat de Priefter dieby my was

,

de Zee niet konde verdraagen ende ook zeer

vreefde door de Rovers genoomen te worden.

?
aai

n?n t
oor Daar is geen volk dat hartvogtiger van de dood

denlUflchop r . & , .. b F - , - ui
wel onthaalt Ipreekt als de Montken , maar ook is er met bloo-

en geraden der endelafhertiger dan zy, wanneer zy in ge-
wetden. yaar z^n van dezelve te lijden. Dit was het dat

ons deed befluyten , over het Appenninijche Ge-
berghte te trekken , om naar Luca ende vervol-

gens door Tofcanen te reyzen.

De Biflchop waarfchouwde ons dat wy
wegh-wijzers moeften mede nemen om over het

geberghte te raken » ende verzeekerde ons, dat

wy zonder dat > groot gevaar liepen van berooft
Gelegentheyt te werden. Men moet meer dan drie dagen rey-

dooThet
5

zen » door zeer woefteende afgelegene plaatzen,

Appennini- in welke noch dorpen noch huyzen gevonden
fchegebetgte. werden , nytgezondert twee of drie eenzame

Herbergen , yder 12. mijlen van den anderen ge-

legen. Tot Sejlre bevind zich altoos een groot

getal van die wegh-wijzers j welke met eenen

Weghwijzers voor Waghters ofte gewapende Geleyds-luyden
daat ">e verftrekken, ende Eich altoos vaardigh houden
«odigh. om dg Reyz jgers te verZellen. Zy zijn gewa-

pend met Mufquettons, Piftolen ende Moord-
priemen ofte Bayonmen , men neemt'er twee

ofte drie» ofte zoo veel men wil , era over ge-

heel het geberghte te geraken, ende geeft aan

yder twee Rijksdaalders. Twee Kooplieden

van Genua voeghden zich byons, in meeninge

van dezelve reyze te doen, waar doorwy maar

tweeGeleyders namen die wy vier Rijksdaalders

moe-
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moeften geven. De BmediStijner Pater , welke
door een andere reyze > die hy in halten gedaan
hadde, omzighriger hadde moeten zijn , wilde
de fpaarzame fpeeien, ende den Rijksdaalder,
die hy voor zijn deel zoude moeten geven , cfcrigheya
uytwiRnen , zeggende dac die zoude dienen , van des

om zich te beter , in de eerfte Herberge , te doen Auteurs

onthalen Dat 'er geen gevaar op het geberghte
Reysgczeï '

was , ende dat alle die Leydslieden fchobbejak-
ken waren , die haar beft dcedden om deReyzi-
gers te vervaren

,
ten

s
eynde zy een ftuk gelts

aan dezelve rnoghten verdienen , maar dac zy
van het zijne niet zouden hebben , en aldus den
wegh bygefchrifte genomen hebbende, vertrok
hy tweeuren voor ons.

Wat my belanght,ik gedaghteaan delefle van
den Biflcbop , welke een eerwaardigh man was>
ook behoordemen, al was hec alleen uytont-
zagh en eerbiedigheyd tot de hoogejaren , den
raad der oude lieden niet te verwerpen , indien
men dezelve kan volgen. Lk voegde my dan by de
Kooplieden van Gmua, endewy waren met onze
Leydslieden reysvaardigh. Den BenediBijner
was ten zes oiren vertrokken , doch in voorne-
men van zich haaft door ons te doen onderhalen,
ende zich dan, als by gevalle, byonste voe-
gen , zonder by gevolge verplight te zijn , iets
te geven. Doch het ongeluk voor hem wilde

»

dat wy drie uren wierden opgehouden, want wy
vertrokken maar ten elven. Zeven mijlen van Welke hem
daar komende waren wy ten hooghften verwon- *e

?
tc

l
ua,iifc

derc, dat wy, in't geberghte, die arme Mo-
*

nikop een fteen vonden zitten , alleen maar zij-

ne laarzen aan hebbende
, geheel verflagen ende
G 2 be*.
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bekreeten over het ongeluk dat hem gebeurt

r> ,i',n was. Hy wasop die zelve plaatze door vijfRo«
Doot dien

n. i- u l j

hy doot vers aangetaft > die hem van het paard geworpen
Rovers werd ende het zelve bemaghtigt hebbende , zijn gek
befloolcn.

£ncje ajjes wat^ m z ij n reys-zak hadde > had-

den gerooftj uytgefondert zijn Getijdeboek»

hec welke hem meer fpeet als alle het overige j

want» zeyde hy , zoo zy dat ook genomen
hadden , zoo hadde ik mijne Getijden tot aan

R$men toe > niet behoeven te lezen.

Wy vonden onderwijlen middel om hem we-
der te paarde te helpen » doende een van de

wegh wijzers afzitten , aan den welken den Pater

Den Auteur beloofde zijne laarflTen. te geven > endewyon-
lieipc hem derhielden hem in het gemeen tot aan Luca toe.

weder de j-jy verzeekerde ons dat de lieden die hem be-
Kg

rooft hadden } op dezelve wijze gewapent ende

gekleed waren als onze weghwijzers 3 ende dat,

zoo hy zich niet ten hooghften bedroogh, hy

Leydslieden die op de Markt van Sejire hadde gezien. Men
vansettre zeyde ons namaals dat die zelve Leydslieden ter

Rovew.
Ve

2elver vertrekken als de Reyzigers, ende

dat zy zich, door toe-paden op hetgeberghre,

in hinderlage op de wegen fiellen s daarzy we-

ten dat dezelve noodzakelijk moeten door trek-

ken , ende niet in gebreeke blijven die geene aan

te vallen , welke zich van haar ofte hare gezel-

len > niet hebben willen laten bedienen.

Den Autem Den Pater hadde tot zijn ongeluk > het geit

werd ge- van een wilTelbrief te Turin ontfangen ende nu

txyslSSte

0

8een andel'

te verwagten voor hy te Rjmen quam.

venucen. Hier door wierden wy ons genoodzaakt te

fcheyden , zijnde ik niet in ftaat om hem nevens

mijn zeiven te onderhouden. Hy befloot > op
de
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de befte wijze hem mogelijk » naar Hpmen te

reyzen , door middel van allerhande Kloofteis»

ende zelfvan de Gafthuyzen > aangezien hem de

nood daar toe verplighte. Ik zagh hem daar na D°ch vind

te Karnen , daar hy noch niet te degen herfteld ^™
tc

was > van de kommer en ellende > die hy, Romen,

zedert onze fcheydinge > hadde geleden. Hy
deede my een zeer byzonder verhaal van dé

Gafthuyzen door welke hy getrokken hadde»

hoedanigh die waren ende op wat wijze men'er

hem haddji onthaalt.

Ik hebbe deProteJlanten dikmaalshooren ver- Mi{]^ der

wijten } dat zy geen Gafthuyzen voor de vrem- 0mlxemde
delingen hebben f ende door dien die geene wel- LicfJe der

ke zulks deedden , die algemeene Gaft-vryheyd Ptoteflamee.

te gelijk fielden nevens de Broederlijke liefde

,

zoo beflooten zy ftoutelijk dat die deChriftelij-

ke Liefde niet hadden, ende by gevolge geen

Ledematen van de Kerke waren. Het is een

fwakke zake altoos eygen } alles wat mogelijk

is » in het werk te ftellen } om zich op de been

te houden , ende het zelve is ook gemeenlijk dat

geene 5 het welke haar het meefte onder den voet

werpt. Om de nietigheyd van die zoo genaam-
J"j^

l

e^!
de Broederlijke Liefde der Papi/ien te doen R

c

0omsgeffn-

zien 5 zal het genoegh zijn > mijn Heer, u te de in hare

verhalen 't geene my die Pater daar van heeft ge- Gaithuyfen.

zeghtï nevens het geene ik van eenige andere

Reyzigers gehoord hebbe , ende dat is het

geene een gedeelte van dezen Briefzal uytmaa-
ken.

Voor eerft moet gy weten in het algemeen , oorfpron&h

datmende ftightinge van alle de oude Italiaan derGaft.

febe Gafthuyzen 3 yerfchuldighcis aandeHeyli- huy fen *

G 5 ge
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ge Plaatzen van S^omtn ende van Lorttto. De
Pelgrimagien gingen voor eenige eeuwen,
door een groote bygelovigheyd , meer in fwang ,

als jegenwoordigh , hoewel het te wenfchen
ware, dac zulks noch minder gefchiede ; Men
aghtegeen Perzoon vooreen goedChriften, die

niet een reyze naar B^pmen hadde gedaen. De
Pauzen ziende hoe zeer die grooten toeloop van

menfchen bare inkomfteu vermeerderde , ende
Iseerfldc hare Hooft-ftad rijk en weeligh maakte> vonden

naKomcru" "édelen Bieghtvaders te verplighten , tot de

quytfcheldinge van de fware zonden, als ont-

fchakinge en diergelijke , de Bieght-kinderen

deze reyze te belaften , zoodanigh dat'er geen

vergevinge voor die zonden was, indien men
niet naar Bjmen vertrok. Daarna maakten 1 de

Pauzen gevallen van confcientie van het meefte

Waarróede 8et^ee ' te van diezonden, welkemennoch een

i'aufende groot getal vind in Bulle die begint ln C^na Do-
verblinde mini , ende de vergevinge derzelve behielden

dwhfen
Z^ 3211 ^ 33r a^een

>
tot zo° verre datmen zo° -

*u?gen.
danigen geval naar f{pmen moet gaan,ofte befluy-

ten noyt in het Paradijs te komen. Wel is waar,

dat zy jegenwoordigh een ander middel hebben

uytgevonden, waardoor zy de Reyzigersdie

moeyteafhemen , beftaande daar in , datmen in

plaatze van daar te gaan , een goedezomme gelts

Doorhet
derwaarts zend. Zy genoegen haar nu daar me-

behouden de , want het is zeeker dat het den Perzoon niet

van de ver- is die men daar zoekt. Doordien nu onder 'c

gevinge eem-
proot „etal van Pelgrims , die zich derwaarts

ger zonden & & . b '

voorhaal uyt Godvrughtigheyd begaven, oftewel uyt

selve. nöodzakelijkheyd tot quytfcheldinge van hare

zonden > veele zeer arme luyden waren , welke
de*
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de middelen niet hadden om hare verteringen in

de Herbergen te betalen , zoo vond men veele

rijke lieden , gedreven door medelijden tot die

ellendige > welke Gafthuyzen ofte huyzen van

liefde voorde zoodanige deedden ftighten, ten

eynde die zich daar in zouden konnen begeven.

Dezelve wierdeu daar gefpi jft ende gehuysveft

»

ende kregen > op wat uure des daaghs zy daar

quamen , een Aalmoefïe dat men reys-gek

noemde. De AalmoeflTe die men daar kreegh

was groot ofte kleyn» in gelijkmatigheyd van de

grootte der ftightinge.

Men vind dat in ltalien veele van die Gafthuy-

zen zijn geftigc op het eynde van de tiende ? ende

in het begin van de elfde Eeuwe. Deoorzake
daar van was de valfchc meeninge j in Welke
men toenmaals was , van de aannaderinge des

Algemeenen Oordeels ende dat op een valfche

overleveringe > die noch in de Rpomfche Kerk
werd behouden 3 dat Jefus Cbrijius door zijne

Apoftelen gevraaght zijnde , hoe langh deze

zienlijke wereld zoude duren» dezelve daar op
antwoorde, Duy^end Jaren en meer 5 zodanigh
dat de meefte Chriftene Vorften en groote Hee-
ren die zich naar Romen begaven, onderwegen
Gafthuyzen voor de Armen deedden ftighten

ende tAbdyen bouwen , in welke veele van haar

zich zelve begaven , om die vervaarlijke dagh
des Oordeels af te waghten. Wat de Gafthuy-
zen belanght, de zorgh over dezelve, wierdde
Priefteren toevertrouwt, als zijndelieden welke
zich met allerhande flagh van Godvrughcige
makingen by uytterfte wille bemoeyden > ende
gaarne zorge droegen op alle plaatzen , daar die

G 4 irmnte

Dat veele

lieden naar

Romen doet'

trekken.

Ende de rijke

voor de arme
doét Gaft.

buyfen ftigh-

ten.

Doch meeft

tuflehen de

1080. en

iizo.

Gefcbiedende

zulke opeen
valfche Over-

leveringe.
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aUBeftierders

daar van
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helpen defel-
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men in die

Gafthuyfen

handelt.

Ako Paflb

een yermaatt

Gafthuys by
Luca.
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munte van Godvrughtigheyd ganghbaar was*
Zy Priefters hadden hier een tegrooren belangh
in , om de luyden op 200 goed? beginzelen niec
aan te moedigen, ende lieten niet na, zoo als

zy ook noch doen , zich gedurigh in de huyzinge
van Weduwen der rijke lieden te begeven , om
dezelve te bewegen , de inkomften van die Gaft-
hnyzen , van welke men haarde Beftierders en-
de Huyshoudershadde gemaakt , door aan de-
zelve iets by uytterfte wille te maken, te ver-
meerderen. Zoodanigh dat die Gafthuyzen,
in weynigh tijds , zeer in middelen toenamen.

Dit van de Grondlegginge gezeght hebbende,
is nu niet meer overighUk te zien hoedanigh
dezelve nu gebruykt werden , om te konnen
oordeelen , ofmen daaruyt een befluyt tot voor-
deel van die van de Hpomfcbe Gemeenfchap kan
trekken , om te bewijzen dat hare werken van
Liefde , grooter zijn als die van de Froteflanten ,

ende ofmen daar door niet eer het tegendeel kan
aanwijzen , ende den Benedi&ijner Pater wifte
my zulks klaar uyt te leggen. Hy zeyde my dat
hy , na dat wy van malkanderen waren gefchey-
den tot Lwcvj,welke een kleyneRepublijkis,zijn
wegh door Alto Paffo hadde genomen, zijnde

een oud en vermaard Gafthuys, gegronden be-
giftigt door een Koninginne van Vrankrijk, ende
aght mijlen van Luca gelegen. Hy wift my niet

wel te zeggen hoe veel inkomens het zelve had-
de, doch wel dat, dat alle vreemdelingen, van
wat ftaat ende gelegentheyd dezelve mogen
zijn, zoo wel arme als rijke, daarin moeten
werden ontfangen , en drie dagen volgens haar

aanzien onthaalt, Tegenwoordigh nemen zy

nie*
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niemand binnen dan Priejlers en Moniken, wel- ^"^"g"1

ke daar voorby reyzen , gevende alleen een ftighdnge

brood van een half pond ende een pint wijn > wedgeham?

aan de andere Reyzigers» buyten de Poorte ,
delt *

ende dan moeten dezelve noch veele Paffen en

Brieven toonen, om te bewijzen dat zy Pel-

grimszijn, by gebrek van het welke» onzePa-

ter groot gevaar liep van te moeten buyten blij-

ven, doch in plaatze van datbraghthyftoute-

lijk zijn Brief van gehoorzaamheyd te voor-

fchijn. De goede Priefter welke dezelve door

zaghj ziende dat die in het Latijn was j ende

mogelijk daar van niet veel verftaande> na de

gewoonlijke wijze ótvltaliaanfcbe Priefters > liet

die door-fchieten j zeggende dat hy wel zag dat

't een Reys-brief was van den PaulTelijken N««-
tius ofte Afgezant te Turin > zoodanigh dat den

BenediBijner ontfangen wierd. Hy zeyde my ontundevan

dat hy daar tamelijk wel onthaalt wierde , ende den rrieft»

daar by gevraaght hebbende naar de wijze > op vanhellt '

welke dat Gafthuys wierd beflierdj zoo zeyde

hem een oud kneght van het zeive> dat'ervier-

en-twintigh bedienden waren, als de voorname
Opzighters ofte Intendanten zijnde > onder de

Benamingen van Guardiaan ofte Bewaarder»

lAdminiflratturs ofte Bedienaars ende Ontfan- De Bediende

gers; de volgende waren, den eerften, twee- daar van ftee-

den ende den derden, zoo brood als drank-
^gjgjjjjjj

bezorgers, zijnde alle rijke Kerkelijke Perzoo- h^°»u.
B1

nen , welke onder haar > byna alle de inkomften

van het Gafthuys deelden , houdende maar een

weynigh daar van over » tot verval van de ge-

ringe liefde-werken die zy daar in deeden ple-

gen.

G 5 Van
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Van daar quatn hy door Defcbe, eenkleyne
fraye Stad , een kleyne daghreyzevan gedaghte
Gafthuys gelegen , en de daar zeer veel Conven-
ten en Kloofterszijn. Hy vertoonde zich voor
verfcheyde van dezelve, ten eynde daar in te

mogen huysveften , doch men floot hem over
al de deur voor dc neus , want de Moniken
met de Fratres in halten zijn zeer onbarmhertig
en geven gantfchgeen Aalmoeflènaan de vreem-
delingen. Zy hebben zeekere konft uytgevon-
den , van welke zy zich bedienen , om die ar-

me Reyzigers af te wijzen, het welke daarin
beftaat,dat aan alle de Moniken ofte Broeders be-

voolen is te zeggen , dat haar Ahtt Guardiaan

ofte Prior j niet in hetKloofter is, endezoohet
gevalt datmen haar zelfvind , endezichby haar

aangeeft , zoo zeggen zy dat den Keldermeefter >

Bezorgerofte Beurs-drageris uytgegaan. Onzen
Pater dan op alle plaatzen afgewezen zijnde >

was genoodzaakt het Gaflhuys te gaan zoeken ,

dat hy geheel verfcheyden bevond met dat van

dcrfoék in de ^t0 ^aff° ' door nec quade onthaal , hoewel
Gafthuyfen hy groote moeyte haddeom daarbinnen te ge-

raken, door dien zijn Brief medebraght , dat

hy naar Rgmen wierd gezonden, omeenigeza»

ken teverrighten jennietuytGodsdienftigheydj

Want hoewel zy niet veel Latijn verftaan, zoo

willen zy doch altoos datmen haar de twee

woorden ex devntione , dat is , uyt Godvrughtig-

Eremijten heyd , wijfe. Twee Eremijten , van die Italiaan-

P«
C

!gr

C

im!
fche

/c^ Landlopers , welke haar leven doorbrengen

fcrieven
" met van Gafthuys tot Gafthuys te gaan, heb-

ben, bende gezien dat die Pater , wegens zijn Brief

hard bejegent was , naderden hem naar h#t

Avond-

Nauw on-

opde reys-

fcieven.
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Avondmaal, hem belovende zijn gebrek te ver
vullen, om zich voor geenbelediginghop een

andere tijd blooc teftellen. Het zelve befiond

daar in dat zy hem zeiver Pelgrims-brieven zou-

den maken , ende het zegel van den Aardsbif-

fchopvan Lions daar aanhangen, het welke zy

nagebootft hadden.

Het qtiam nu alleen op een fluk geltsaan , daar

Zyden Benediftijn om vraaghden , ende die het

zelve niet hebbende, haar zijn Getijde-boek

aanbood. De eene van haar vveygerde het , zeg-

gende dat het een quade ballaft wasom door de

Gafthuyfen mede te flepen ; Dat het al lange was

geleeden , datmen haar , tot haar geluk , van de

hare hadde berooft, endezy daar door niet ge-

houden waren hare Getijden telefen, volgens

hetbefluyt van de Heylige vergaderinge tei<o- iuselvoot

men, welke zeet; Amiffo vel Ablato Breviario, dePneffcrs

r. 1 er • r» • u ~<"> • wanneer zy
non tenetur Presbyter officto', Datis ;

HetUetij •

haarGetijJ|e.

de-boek verlooren ofte genomen zijnde , is den Boek quyt

Priefter niet gehouden den dienftte lefen. Hy zi i
n *

voeghdedaar by, dat hyniet lange geleden een

Priefter uyt een Gafthuys hadde zien drijven,

omdat hy een Getijden-boek hebbende , voor

het avondmaal den dienft niet hadde gelefen.

Doch zijn Gefelle nam het zelve aan , ende zey-

de dat hy het korts , by de eerfte Boekverkopers
winkel, wel zoude weten quyt te raken. Aldus Des Auteurs

ontfingh den BenediBijn , op eene tijd , twee reysgefel

aangename dingen, beftaande de eene in een JSTreys-
ontflagingeyan *t zeggen van zijn Getijden,endè brief, voor

de andere in het bekomen van een goede fleutel, ziinGeüjde-

om alle de Gafthuyzen teopenen, zijnde een
Boetc *

valfche Pelgrims Brief.
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Die twee Eremijten gaven dezelve aan alle

die'er haar om verghden, doch voor geit. Den
Pater vervolghde daar op ftoutelijke zijne reyze

,

door alle de voor hem overige Steden van Ita-

ïien, tot aan B^men toe , maar hy beleed myi
dat zoo hy alle die geene welke Bewaarders ende
Opzighters van de Gafthuyzen zijn , ftrengelijk

konde doen ftraffen , hy zoude geloven God
ende de arme Pelgrims een grooten dienft gedaan
te hebben

f om dat, zeyde hy , het een be-
klagelijke zake is te zien, ophoeeenonberm-
hertige wijze zy die lieden handelen , ende de
fpijze welke zy haar voorzetten , die hooft voor

Slordige hooft geen twee ftuyvers kan bedragen, ende zoo

rïfth" r

e fl°rdi8h is toegemaakt dat het herte daar van

voorSd- 1

waIght » terwijlen die rampzalige Prieüers alle

gtims. het inkomen in haren Buydel fteeken , om hare

Caroffen te konnen onderhouden , nevens een
ftaat waardigh de Eernamen die zyzich aanma-
tigen van Groot Aalmoeflènier , Groote j4d-

minijlrateurs of Bedienders en Guardianen van
het Gafthuys.

flord£«
**ec 's fchan delijk te zien hoedanig dat men

flaap.piaac naar ' agh te flaapen. Daar zyn ontrent 2.0. of
fen. 50. Bedfteeden in een groote kamer , endezy

werden met'er twe'en ofte dri'en op een bedde
gelegt j al naa dat zy fterk zijn. Zy moeten
haar naakt ineen andere kamer uytkleden, eer

2yin de flaap-plaatze mogen komen, haar werd
zelf niet toegelaten de hemden aan te houden
ende zy werden daar binnen opgeflooten. De
bedden zijn geheel verrot , volluyzenende op
eenige Plaatzen zonder deekens. De Gafthuy-
zen hebben inkomfte genoeg > maar zulks ge-

fchied
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fchied door een quaadaardige vindinge van die

geene die dezorgedaar overis aanbevoolen > en

die de Pelgrims,op het flimfte dat zy konnen 5han-

delen , om haar den lult van daar te komen te be-

nemen , ook moet men in een zeer grote ver-

gelegentheyd zijn» zoo men daar toe kan be-

ft uyten.

Die Pater deed my een byzonder verhaal van De Dcminf-.

een Gafthuys , het welke te Viterbohi in han- JIJ-J^
den van de Dominicanen » Gedaghte Monikjsn) beftieiinge

hadden alles watinhaare magt was aangewent, van httcaft*

by de Overigheeden van de Stad , om de Beftie- JjJJ^
ringe daar van te hebben > onder belofte van een

zeer byzondere zorge ? voor de Peüegrims , te

zullen draagen > ende getrouwelijk de inkomften

van het zelve daar toe te befteeden , het welke
haar wierd toegeftaan. Maar zy hebben daar

na j als zijnde het voorige noyt haare meninge
geweeft t maar wel zig zelf daar van te bedie-

nen,* alle de gebouwen van het Gafthuys voor Handelen i

haar ingenoomen , ende leggen de PeHegrims in daar zeer

eene van de Kelders. Mijn Benediaijner gink'er £°fc™e'

1 j j r» r, 1 • r ? °j dc Pelgrims,
ende vond daar 7. a 8. Pelgrims

; Hy zeyde my
dat zy opgeflooten wierden, zonder dat zy haar

eten ofte drinken , ja zelfs bedden gaaven } ende
men deed haar daar den geheelen naght blijven

tot den volgenden morgen ten tien uuren , ter

welker tijd haar de Poorten geopend wierden.

Als de Paters Dominicane haar zaagen uyt koo-
men wierden zy van dezelve befpot » haarvra-

gendeofzyniet wel verzadigt waaren , ende op
haar gemak geflaapen hadden f haar te gelijk

biddende , dat zy, weeder van J{pmen komen-
de» haar weder zouden aanfpreeken j met be-

lofte
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lofte van alles wat nodig was , om haar wel te
onthaalen > te zullen vaardig houden. JEn yge-
Jijk weet dat'er niet gevaarlijker in I*«//tr, j$ dan

Bedienen , het beledigen van een Dominicaner Monil , om
Ireteï "ig

datW de Jn^'M in handen "ebben , erde zig

van dein- van dezelve bedienen , om haar te wreeken.
quifide. Hierom was het dat die arme luyden , alf&lfwij-

gende, moeften vertrekken, dervende metant-
woorden op hare vuyle befpottingen , nadatzy
zoo qualijk gehaodelt waaren.

Caftbuyste Het vermaarde ende rijke Gafthhys van Loret-

LTquaiifk
16 "' aan hetwelkeonwaardeerlijkegefchenken,

bcfticxd.
om de Pellegrims wel te handelen , zijn gegeven,
werd niet veel beter beftierd als het vorige. Hier
van zal ik u iets verhaalen daar ik zelf gecuyge
van ben ge weeft, daar ter plaatzemy bevmden-

Vootbeeld de. Ik wandelde op de Plaatze die tuflchen de

Sn Au?eu°i

0t Ke
.

rke ende
.

het Gaftnuysis » met twee Franfcbe

zelfgezien. Priefters, die daar den voorigen naght hadden
gehuysveft. De Bewaarders van het zelve zijn

gehouden een Klok te trekken , om de Pellegrims

te doen by een koomèn» teneyndezy daar ge-

lijk moogen zyn voor het Avondmaal. Dogh
die ellendige , niet meer Godvrugtigheyd heb-
bende als de honden , ende niet zoekende dan
de Pellegrims te bedriegen, bleeven dien avond
in gebreeke van de Klok te trekken, ende dat

met voorbedaghten raade, gelijk zy zulx dik-

maals doen. De Franjft Priefters begaaven zig

ontrent ten 6. uren in hetGafthuys , daar men
haar vraagde waarom zy niet eer waaren gekoo-

men , daar by zeggende dat het Avondmaal al

gedaan was. Zy ontfchuldigden haar daardoor»

dat'er niet geluyd was- Men hield daartegens

val«
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valfchelijkftaande, dat de Klok was getrokken,

ende het was haar > dien avond niet mogelijk een

beete broots , van die onbarmhartige te krij-

gen. DeezetweearmePriefters, vreesden des

anderen daags zoozeer , dat haar het zelve wee-

der zoude gebeuren ( vvant in dat Gafthuys

moetmcn drie dagen aan den anderen het A-
vontmaalendedeilaap-plaatzeverfchaffen ) dat

zy by het Kloketou bleven zitteu » van drie

uren des namiddagh s tot des avonds. De Guar-

dianen ziende dat het niet mogelijk was haar afte

wijzen > riepen haar zagtelijk omtrent ten zes

uren , om in de Eet zale te gaan . Zy weygerden

zulks » zeggende dat niet te willen doen , voor
dat de Klok getrokken was , om de andere Pel-

legrimste waarfchouwen. De Opzigters , hoe

wel zeer vergramt , moeiten zulks naarkoomen»

maar gaven haar, omzig te wreeken , zeerfleg-

tenwijn. In andere gedeelten van Itaiierii be-

dienen zy haar van andere liften , om dcPelle*

grimt te beletten om weedertothaarenttekoo-
men.
Tot Parma ende te Turin , verpligren zyde LifMet

Pehrims , hoe moede zy ook mooeen zijn , in **°ni
.

ke
,

n 6tt
ö j^ j iioj -i ^ de Pelgrims

omgang dóór de geheele Stad te gaan » inhet Uytde Gaft»
oogh van alle de weereld , ende zy doen haar huyxen te

Litanhn of gebeeden zingen. Hierdoor komt 1,ou«*cn*

het j dat luyden , die een weynig moedig van
harte zijn , ofte die uyt de nature wat befchaarn-

der j dan wel andere vallen > liever op de ftraaten

zouden willen ilaapen en van honger fterven , als

in zoodanige Gafthuyzen gaao > om zigh zoo
harde wetten te onderwerpen. Andere maaken
haar werk van alle de Reysbrieven der vremde-

lingen 9
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lingen > met groote fwarte letteren te beklad-

denzot een teken dat zy in hare Gafthuyzen zijn

ontfangen. Luyden die maar de minfte begeer-

te hebben > om haar eygen eere en aanzien, in

haar Land op te houden , ende haare Brieven

dfeUftfn.

Van
zuyvertebewaaren > wagten haar wel in zodaa-

1

' nige Plaatzen te koomen , daar de Liefde zoo
ergerlijk werd bediend. Onderwijlen is dit een

fcherpzinnigheyd j van welke die luyden zig be-

dienen, om zoo veel haar mogelijk is > het ge-

tal van haare gaften , te doen verminderen , want
hoe minder die jaarlijks koomen , hoe zy ten

eynde hetzelve, meer geld behouden. Ande-
rezijn zoo onbefchaamt, van de Pelgrims te doen
arbeyden, ende alzoo te winnen , het geen uyc

Liefde voor haar is gegeeven. Eyndelijk is het

op alle Plaatzen in het algemeen zo» gefteld,

dat zoo de Pelgrims , op den behoorlijken tijd

van in te koomen niet verfchijnen, die ontrent

een uur voor denduyfteris, zy werden buyten

geflooten, ende valt het niet mogelijk in tege-

raaken > zelve niet door gebeeden en traanen.

Andere weder vallen haar zoo her:, ende dat

met zoo vuyle woorden, dat haarden luft van

weder te komen vergaat. Ten Iaatften de Lief-

de werd op alle die plaatzen op een zoo weynigh

"Broederlijke wijze bedient, dat de, grondleg-

gers van die Gafthuyzen , in gevalle zy weder

in het leven moghten verfchijnen, ende in bezit-

tinge van de goederen die zy aan dezelve hebben

gemaakt , het gelovelijk is zy zulks voor de

tweede reyze niet zouden doen ende diergelijke

ftightingen beginnen , ziende hoedanigh die

werden misbruykt.
Die
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Die Pater zeyde my noch dat hy noyt beter- Tot Monte-

hadde onthaalt geweeft, als in een nieuw Gaft- Fiafcone,

huys, het welke te Monte Fiafcone , driedagh- w
.

meen

reyzen van %omen wierd opgerigr. De Prieöers ZysZ'
van die Stad , hadden zedert omtrent vijf of wei bedient,

zes jaren doende geweeft , om de Borgersende
den Adel van die kleyne plaatze aan te naden
yets totftigtingcvanhet zeivete willen op bten-
gen. Zy hadden aireede een aenzienlijk Inko-
men door Godvrugtige giften , van eenige Juf-
frouwen , by uytterfte wille, aan haar gemaakt»
waar by de Stad eenige jaarlijkfche penningen
hadde gevoeght. Den Pater, ziende het goede
onthaal dat hem die Prieftersdeedden , zeyde al

lacchende tot die gene die daar de Beftierders
van waren , dat hy , over het door hem ontfan-
gene onthaal, zeer wel voldaan was $ Dat hy
God bad dien geeft der Liefdevoor de Armen ,

in haar te willen behouden, ende dathy, tot
welwezen van hare Zielen wenfchte,dat zyjt'ee-
nigertijd, niet moghten komen te doen als de
andere, te weten, datzy het Inkomen van het
Gafthuys niet onder haar moghten verdeelen

,

endede Leden Jefu Cbrijii verfmaden , zoo als
die doen.

Veele Pelgrims hebben my verklaat , dat het Pelgrims in

gaan in de oude Gafthuyzen , de ellendighfte ?
eZu*e

zake des werelds is, hoewel zy het befte begif- Stolt™
tightzijn , ende dat zy in de nieuwe , tamelijk haalt als in

wel onthaalt wierden, om dat de Priefters het J
ou
f

,end'

Inkomen derzelve, noch niet onder malkan de- daan
ren hadden verdeelt. Zy doen even alsdeTuyn-
heden , die de vrughten aan de boomen laten
hangen, tot datzy tot een volkomene rijpheyd

H zijn

r van.
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zijn gekomen , waar na zy die plukken ende daar

haar profijt mede doen ; Ofte als Kooplieden

Gieii he d
m Maatfchappye handelen , ende de Beurze

endè'gc- niet deelen voor clie vol is. Alle die fchoonen
veynfiheyd, uytterlijken fchijn van Godvrughtigheyd ende
is den grond- Godsdienft, eyndight baarblijkelijk in haarey-

wctkendct gen belangh, ende doet klaarlijkzien, dat zy

Geeftclijke. geen grond heeft dan in de gierigheyd ende ge-

veynftheyd der Geeftelijken.
3

Gyzoudmyhier konnen voorwerpen , mijn

Heer* dat de Italianen , welke ik elders gezeght

hebbe , met een kloek verftand begaaft te zijn j

zeer eenvoudigh moeten wezen , als latende zich

bewegen, hare goederen tot zoodanige flightin-

gen te geven , daar zy zien hoedanigh dezelve
T
in

Ee

e

n

*"nS
werden misbruykt. Hier op kan ik u ant-

hc" bovL-
S

woorden , dat de Priefters , in wat Land het ook
flaande zy , een groote maght op den geeft der volkeren
beantwoord. hebben , dat zulks gevoeghd by de ityw-

Jche Leere ( welke daar in beftaat , dat de gebe-

Hoederta- dender Pelgrims* een byzondere kragtbyGod
lianen zigh hebbeu , om de zielen uyt het Vagevyer te ver-

p°i

0
ftersla«

'° ên ' enc*e de oefTeninge die in gedaghte

tenbedüegên Gafthuyzen werd onderhonden , van de Pel-

niet tegen grims > des avonds, lange gebeden te doen zeg-
flaanckzy gen, voor de zielen van hare overledene wel-

genoïgzijn.

1
doenders, ende by het doen zeggen van Mijjen

voor dezelve, in de Capellen, die van haar af-

hangelijk zijn , een genoeghzame kraghtigebe-

weeghreden is , om haar daar toe te drijven.

Daar-en-boven zijn gedaghte Priefters zeerbe-

hendigh in over al uyt te ftroyen , dat zy haar

zeer getrouwelijk in het bedienen der Aalmoef-

fen dragen ; Dat zy de Pelgrims wel onthalen,

ende
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ende dat zy'er zelfs van het harebyinfchieten >

rot verval van de groote mond-koften die zy
doen moeten. Maar zy verftaan zulks > door
een ingehouden zin , zeckerlijkvan hareeygene
mond koftcn > want voor God zullen zy zee-
kerlijk , daaromtrent van leugen niet vry zijn.

Voor dezen waren in halten meerGafthuyzen Gaflbuyfen
dan'er nu zijn. Yder Kloofter hadde het zijne, voor dezen

DenH.Odo, Abt van Clugny, ziende dat het
j

eel meec

ten van Gafthuyzen zeerinfwanghgingh,
als zijnde een Godvrughtigheyd welke veel ge-
rughte in de wereld maakte » wilde hier ontrent
voorde Wereldlijke Geeftelijkenietfwightep.
Hy verdeelde dan het inkomen der groote goe-
deren van zijne Abdyein driedeelen } Het eerfte s. odo , Abt
was voorden,^*, ende om de aanzienlijke van clugcy

vreemdelingen die in de Abdye quamen, teont-
v°^*e

halen
j Het tweede voor het onderhoud der £°onSnt

Moniken y 't welk het deel des Convmts wierd op een zeer

genoemt , ende hst derde tot hulpe der Armen
,f°

ede w5 i fe-

en om de Pelgrims te ontfangen , welke den Abt doorVndere
door nederigheyd, de voeten wiefch. Byna gevolght.

alle de <Abten van Vrankrijk,
j

Duytsland ende
halten volghden zijn voorbeeld. ' Doch die Het goode

groote ende overvloedige liefde wierd wel haaft g^uyk ^aat

geftut. Weynigh tijds daar na , wierd dat gee- ll^L-
ne > in dat met de eene hand was gegeven , met dett.

de andere weder genomen. Het gedeelte der
armen , verloor zich wel haaft ófte verfmolt , in
dat van den <Abt ende van de Moniken. Men
ziet in héten nu niet een eenige meer van die
Gafthuyzen, uytgezondertdat van Montecaflino
ende dat van Camaldula, daar deBedevaart-rey-
zigers werden ontfangen. De Cbartroifen heb- Ghanroifen

H 2 ben'er



1

1

6 Van de Gaflhttyzen en Velg. in It. &cl
re v.ilaffen ben'er 'ook een in het Milaneefcbe Gebied te Pa-

Soth Ga- Aua in haar Kloofter. Doch het is hare liefde

kas vifcomi niet aan welke men dieshalven verpligt is , maar
rijkelijk bc aan ^jg van Qa\eas vifconti > voor dezen Her-

Gaiivry t™ togn van Milanm, haren Stighter, die wilde

zijn. dat dat Cbartroifcn Kloofter , 't welk hy met

een byna ontelbaar inkomen haddebegiftight

,

tot huysveftinge zoude ftrekken, zoo voor

rijke als voor armen. De Paters Chartrofen,

hebben namaals al haar vermogen aangewend >

om die Gaftvryheyd in te trekken > onder het

fmakelijkvoorwendzel , dat zulks haar ftoordde

Werden nu in hareeenzaamheyd. MaardeHeeren van Mi-

gedwongen. \Antn , welke uyt kraghte van den Grondve-
2ulks \" haar

ftinghs 'Brief.» met haar gevolgh ende toeftel,

dïn
W

daar moeten ontfangen ende praghtigh onthaalt

werden , zoo dikmaals zy daar door trekken

hadden te veel belangh daar in } ende ftelden zich

daarkraghtelijk tegens , tot zoo verre > dat zy

in haar weerwil , noch heden verplight zijn , in

die Gaftvryheyd tevolharden.

Liefdeloos-' Het is een zeer bekende zaak in Italten , die

heydder door yder werd toegeftaanj dat de Kerkelijke
Kerkelijke in

Perzoonen daar ten hooghften liefdeloos zijn.

Ik hebbe zelve aangemerkt, dat de Armen, die

daarvan niet dan al te wel verzeekert zijn ,
haar

niet dan zeer zelden om een AalmoeiTevragen.

Wat de Reguliere Geeftelijke belanght, zeyde

myden Benediaijner Pater, dathy» zedert wy

ook in de van den anderen gefcheyden waren , zich in alle

Moniken ^ Steeden > daar Kloofters van zijn Ordre

^nhaïey- waren, aan dezelve had aan gegeven . om ver-

gen Ordre. blijf te mogen hebben , doch datmen hem , by-

na noyt hadde willen ontfangen. Zy gaven hem
tot
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tot antwoord, dat'er een Gafthuys in de Stad

was , ende hy zich derwaarts konde begeven. ^°tb

a

"1(len

Gingh hy daar op naar het Gafthuys > zoowey-
aatvan '

gerde men hem in te laten , zeggende dat in die

Stad een Klooftervan zijn Ordre was , ende dat

hy daar moefte gaan. Hy verklaardde by ver- f™^n
volgh, dathy> zoo het in zijne maght was > alle doorgaans

de Gafthuyzen zoude willen vernietigen te ge- godloze

lijk met de Bedevaarden ende Pelgrimagkn-, Want BoeVen -

op dezelve wijze , voeghde hy daar by » op

welke die Gafthuyzen ergerlijk bedient werden

,

zoois'er ook niet zoo vervloekelijk , dan die lie-

den welke zich daar in begeven. Onder twin • Befchdjvinge

tighzal men'er nauwlijkseen vinden > die zich J^
haarle "

uytzijn "Vaderland heeft begeven , om de Hey-
lige plaatzen te bezightigen. Het meefte gedeel-

te derzelver beftaat uyt Landlopers , welke ha-
Hen jaarlijks door-trekken } Den Zomer bren-

gen zy gemeenlijk in het ^Alp'tfebe geberghte

door , Zy reyzen gedurende den Herfft ; Des
Winters onthouden zy zich te Romen* Napds
ofte in Calabrien , daar na begeven Zy haar , in

de Lente weder op wegh , om in het geberghte

den Zomer door tebrengen. Haar gewoonlijk

doen is door den dagh te bedelen > van deeene

Hoeve op de anderete lopen, over de heggen

te fpringen om vrughten en pluym-gedierte te

fteelen > zoo op de wegen als in de voorhoven ,

ende alles teroven wat zy konnen » waar na zy

zich> tegens den avond ineen Dorp begeven,

daar zy weten een Gafthuys te zijn. Veele der-

zelve reizen met geheel haar huysgezin , hebben-

de hare vrouwen ende kinderen by zich. Deze
zeggen byna alle? dat zy nieuwlijks bekeerde

H 5
zijn ^



i i 8 Van deGafthttyz>enen Pel</. 'm It. &c.

'aifthlToo
Z1̂ n ' Datzy voor delèrt P»-o/f/?4w#e« ofte 7o</«»

gevcns!

V°0t" waren ; Dat zy hare dwalingen hebben afge-

fwooren ter liefde van Jtfus Chriflus > waar door

zy nu , in die ellendige flaat zijn vervallen. Zy
komen ook met zecrfchoone Geloofs brieven

voor den dagh , aan welke zeer fware zegelen

hangen.
Doot den lk hebbe zomwijlen mijn vermaak genomen 1

ba^beiifde'-

1
'n net onQ,ervragen van defe gaften wegens het

niile ontdekt, fodendom, ofte het gevoelen der Protejiantcn

;

Doch zy konden my, door hare antwoorden

niet voldoen. Hier door onderftont ik by haar

raarder, hoe zy zoodanige fchoone Brieven

hadden bekomen ? Zommige van haar beleden

dat zy dezelve voor geit gekoght hadden > van

f
6

"udu
een ^* ^e te^Mm woonde en de van dat werk

fchrij'ft'vooi leefde. Hy haddeallerley flagh van Zegels en de

dePcigtims konde het fchrift > dat jiy maar wilde > natee-
vatfthe Biie- kenen> Wat ha3r bdanghde

,
zy bekenden dat

zy noch Joden noch Proteftanten geweeft had-

den , doch zy haar van die konfte bedienden om
de wereld te bewegen haar meer Aalmoe (Ten te

geven.

Andere Men ziet noch veel andere zoorten vanGaft-

zoortvan huys-loopers die niet veel beter zijn. Daarzijn'er

too^T* welke 8roote Ketenen ende yzere Boeyen met

zichflepen ,
zeggendedatzy Slaven in Turkyen

zijn geweeftj ende wonderdadelijk uit de han-

den der Ongelovige verloftj door de geloften

die zy aan B^men ofte de Lieve Vrouweszn Lo-

Dochmede yotto hebben gedaan. Indien men haar onder-

Bwen!" w »jlen een weynigh nauw ondervraaget ,
we-

gens die afgelegene Landfchappen > zoo weten

zy niet naar den eyfch tejantwoorden» zijnde ten

ande-
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anderen ook zeeker dat zy haare Ketenen by de
Slootemaakers hebben gekogt ? het welke ver-

fcheyde Italianen my verklaarden zelve gefiente

hebben. Daar toe zijn defe lieden zoo onge-

bonden ift haare zeeden, ende zoo lafterlijk van

leeven, dat zoo onfe Vrouwe een Miracul had-

de gedaan om haar uyt de flavernye te verloflèn,

zy'er een tweede behoorde tc doen om'er haar

weder in te brengen. ; Ercmywn
Nog is'er een ander flag van Pelgrims in de derde zooi te

Gafthuyzen , 't zelve beftaat uyt zeekere Ertmy- van ^afthuis-

ten , van dezelve hoedanigheyd als die geene >
opers '

daar ik u bevoorens van gefchreeven hebbe , die

niet anders doen dan van de eene Godvrugtige
plaatzeop de andere te lopen , gaande van Rymen
naar Loretto ende van Lorettonwt Rgmen > ende

leydende op alle plaatzen een ergerlijk leeven.

Zy zyn luyden die noyt toelatinge van deBif-

fchoppen hebben beköomen om een Eremitifcb Welke dit

leeven te leyden , doch die het kleed van de W«« *®tKte

zoodanige hebben aangefchooten. My geheugt Shoppen"
dat den Heer Aartsbiflchop van Lions , eens een aannemen,

van dat flag van Ertmyten deed aanhouden , die

in de gevankenihe bekende, dat hy zelf, zoda-
nig Kleed , aan zeventien ondeugende gaften

haddegegeeven , mitsdatzy hem drie Rijxdaal-

ders ter hand ftelden , waar voor hy haarde
ftoffe hadde befchikt » rokken en kappen zelfs

gefneeden ende gemaakt , ende valfche Brieven
gegeven om door Italien en Duytsland tekonnen
reyzen. De Bewaarders der Gafthuyzen onc-

fangen dit flag van volk liever dan andere Reyzi-
gers en PeUtgrims , die van beter fatzoen en aan-

zien zijn, om dac dezelve 3 door haar tegen-

H 4 woor-
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woordigheyd , andere atïchrikken van binnen te
koomen.

Bcfluyt ov« Die zijn nu de Luyden die haar vertrek in de

J«
verban- Gafthuyzen hebben , en die dan voor derefte

GafthuyMo.
b
?
dieuc1, werdende op zoodanig een Wijze als ik

hier bevorens hebbe aangeweezen , zoo oor-
deeld , biddeiku , Mijn Heer, ofde {{oomfebe

Kerk* groote redenen heeft , haare Bedevaarts
Reizers ende Gafthuizen zoo te verheffen , ende
deProteftanten te verwijten dat zy dezelve niet
hebben. Wat my belangt , ik geloove dat haar
beleyd ende wijze van doen , omtrent ditftuk

,

toffcüjkcge- onvergelijkelijkbeeter is. Zy hebben zeerwijf-

SeTowftM-
feli,k afgefneden dat (lag van ter Bedevaart te

ten.in piaatfe reyzen > als overtuyght zijnde dat het veel beter
van de Bede- is , zigh in zijne Binne-kaamer in het heymelijk

SoSg? °P te flu
y.
ten

> om den Hemelfchen Vader aldaar

Gafthuyzen. aarl te bidden,- als aan alle kanten te loopen ,

om GodendedeHeyligein openbaare plaatzen
aan te roepen, zoo als zydoor de Rjomsgejinde

werd gepleegt. Zy weeten wel dat God de
Heyligheyt , noch aan tijden noch aan plaat-

zen heeft vaftgebonden , ende dat het zocheit
is afgezonderde plaatzen voor Landloopers te

flichten, die meeft Ledighgangers ofte van een
cjuaad leeven zijn , en die men eer behoorde op
te Quyten om te doen werken ende haar koft eer-

lijk te winnen , als de vryheyd te laaten , die

zoo fchandelijk door haar misbruykt werd. Wat
de Vreemdelingen ende Reyzigers belangt, ge-

beurt het dat die in eenige nood vervallen , men
blijft in de Landen der Proteftanten niet in ge-

breeke , haar genoegzaam in haare vergelegent-

heyd te hulpe te koomen, vooralzoo haar be-

kend
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kend is dat de zoodanige eerlijke Lieden zijn.

Zijn het Lieden die haar woonplaatzen in Stee-

den hebben > de Opzigters van de Parochie on-

der welke zy woonen , neemen kenniflè van alle

haare noodzaakelijkheeden > endedraagen dan

barmhertelijk zorg om dezelve te vervullen,

zie daar j zoo my dunkt , Mijn Heer > een Lief-

de die veel beeter beftierdt, ende by gevolge >

God veel aangenaamer is» ende zoodanighals

die geene, die in de eerfte Kerke» wiertgeoef-

fent.

Ghy zoad my hier konnen zeggen 5 Mijn Heer,
^
M*0<i

ên
dat de Vetiegrims van de Roomfcbe Kerk? niet alle op^vorige
beftaan uyt die arme ellendige menfchen j van tot veidedi-

welke ik gewagh gemaakt hebbej maar dat het 8inse v"
ookdikmaals zeer aanzienlijke Luydenvan al-

magien,
8""

lerhande flag ende gelegentheyd zijn » dienaar

Romen ende Lorene uyt Godvrugtigheyd reyzen>

naar het voorbeeld van de Heylige Paula , de
Keylige Pelagia , ende Eujlocbium , Adelijke

Roomfche Juffrouwen , die zigh naar het Jood-
fche Land ende Hierufalent begaaven j om de
Heylige plaatzen te bezichtigen > volgens hec

getuygeniflê van den H. Hieronymus > ende dac

het zoodanige zijn welker yver uwe Kerke ver-

heft.

Ik wil in der waarheyd niet ontkennen , dac

ik mede veele Luyden van aanzien , naar Romen,
ende andere Plaatzen > die de naam van God-
vrugtigheyd hebben , in Bedevaart hebbe zien

reyzen» ookzoudeikhaar beftaan niet ten vol-

len willen veraghten , zoo de voorwerpen » aan
die zy haare aanbiddingen komen op te offeren»

zulks waardig waaren > ende dat de wijze , waar

H 5 door
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Dezelveten
^oor ZY ^at verrigten j ftigtelijk was. Maar

vollen ende om u daar over oprechtelijk mijn gevoelen te
onopiofleüjk zeggen, zoo zie ik in geheel halten niet ter wee-
camwooic.

reld ^ ZQO gr00te onk0ften weerdig is , ten

zy dan het bezien van de prachtige Steeden ende
de fchoone werken , die de Nature ofte de Konft
daar voor oogen fteld. Doch in zoodanigen
geval is het de nieusgierigheyd ende niet den
Godsdienft, die de menfchen die reyzen doed
onderneemen. Daar by , Mijn Heer , is de
wijze, op welke de rijke Lieden in Bedevaarc
gaan , zoo buytenfporig , zoo ongebonden
endevrygeeftig, dat het in der waarheyd beeter

waare, dat zy te huys bleeven , om Godeere
onder haare Huysgenooten te geeven , als de-

zelve te verlaaten > zoo zy doen, om haare luf-

ften, onder voorweudinge van Godsdienft, te

verzaaden , tot groote ergerniffe van alle eerlijke

Lieden. Ik hoope dat gy my dit zelve zult toe-

ftaan , als ik u in den eerften Briefdie ik u meene
toe te zenden, ende die van de Bedevaart n2ar

Lorettozal handelen , zommige byzonderheden
daar van zal zeggen,

lafleringc Voor jegenwoordigh, my noch tot Luca be-
anden Na- vindende,daar den BenediBtjnervm rayfcheidde,

chri/u" in
ende by wiens gelegentheyd ik u van de Gaft-

itaüenzeer huyzen hebbe gefprooken , zal ik u alleen,
gemeen

,
by Voor van daar te vertrekken , zeggen , zonder

vlnSSj U
^
ie Sta<i te befchrijven, als niet dienende tot

Mantc. mijn voornemen,dat uytmijn Herberge komen-
de, ik zeer verwondert was,hoorende verfcheyde

Lieden,den dierbaren Name van onzen Heyl-nd
ende Zaligmaker fefus Cbrijius , fchelden ende la-

ftcren. Ik vraaghde met eenige ontftelteniffe

waarom
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waarom men dulde dat die Lieden , op een zoo-

danige wijze fpraaken? Menantwoorde my iOp

een zeer bezadigden trant , dat ik my bedroog >

ende dat die lieden-noch vloekten noch lafterden,

doch dat zy een byzonder vei ichil hadden » over

een ftuk Geld ter waarde van omcrent twaalf

fiuyvers, 'tvvelk te Luca een Jefus Cbriftus ge-

naamt werd.

De Lucoifen hebben die Munte doen flaan, ge ï-ucoifij

ter eere van een wonderdadigh Crucifix » het G^s, onder

welke zy in haare Hooft- kerke bewaaren, ende den Naam

zeggen dat het zelve gefprooken ofte bloed
™\f(jj,

u
s

s

geftort heeft , want dat zijn de gewoonlijke Mi-
en(je tywat

raculen van die Crucifixen j ende onfen Zalig- gelegcmhrid.

maaker flaatop die Munte uytgedrukt, diezy

dan een Cbriftus noemen. Waar door het ge-
'

:

beurt , dat onder het dobbelen en fpeelen ofte

in andere verfchjllen die in het doen van betaa-

lingen ontftaan , den eerwaardigen Naam van

onfen Heere Jefus Cbriftus , niet alleen dikmaals

ydelijk gebruykt } maar ook veeltijds gefcholden

ende gelaftert werd, zoo als defe ellendige Men-
fchen deeden , over een van die flukken Gelds >

'twelk d'een aan de andere wederom gaf» met
deefe afgrijfelijke woorden \ Hou daar uB
van een Cbriftus ; Ik hebbe noch een ander flagh

van Munte gefien, die zy een Madonnine ofte

Lieve Vrouwe , en Maget Maria noemen , die

te Boulogne fes ftuyvers doed.
Her zelve ongemak outftaat ook by ge- MadoBBjM

lijkmatigheyd , in de verfchillen die in de 0ftcLieve

betaalingen daar over voorvallen. Op deefe vrouwe .«b

wijze is het , dat een qualijkingefteldeGod-^""
1

vruchtigheyd gemeenlijk haar eynde neemt in

een
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een groote Godloosheyd, De Koninginne

Aardige ChHJiina van Smeden, een van die Penningen
fchcrfinge ' gefien hebbende , zeyde al lagchende tegens den

n?n?nne°"
kardinaal van Luca > dat de Italianen beeter

chriEa van zouden gedaan hebben met Gelt|te flaan onder
Sweeden, den Naam van God; willende zeggen dat het

Mum?
6 Goud ende Zilver den God van Italien was

,

door dien'ergeen Laudaajd ter weerelt is, die

hetzelve meer aanbid > ende onderwijlen trager

ende nalaciger is om het zeivete winnen , dan
de Italiaanfche.

Komflete Van Luca trok ik naar Pifa , een oude Stad in

fthriiv?DBe

>e
" ^°fcamn » °P de Reviere de ^Arne geleegen.

van het H. Onder de aantekenens-waardige dingen zietmen

t
Velt ofte daar een zeer fchoon Kerk-hof, in het ltaliaanfch

JSÏÏ'Ï'.L, Campo SanBo eenaamt. De muuren daar om »jflaat,genaamt j' n\ . • • . . i

Sando Gam- ende Grahteeden daar in , zijn alle van Mar-
po. mor , Jafpis ende Porphyr-fteen , zeer konftelijk

beatbeyd. Die van Pifa hebben dat met aarde

vervuld, diezyinveele fcheepen van Hierufalem

ï^kenT
de

!
iebt

?
en geDragc - De Lijken werden in dezelve,

uKnvena-' *n v ier'en -twintigh uren verteert- Zy zeggen
ten. dat zulks een gedurigh Miracul van dieHeylige

aarde is , doch voor my ik zie dat daar niet meer
in is, dan in de aarde van het Kerk-hof van den
H. Innocemius te Parijs , daar dezelve verteerin-

ge m gelijken tijd gefchied , zonder eenig won-
derwerk.

m STo" In alIe de Kerke aldaar werd een oneyndigh

vetblijfzeU getal van (Overblijfzels van Sanïïen ende San-
tepift. Binnen getoont.' gelijk in geheel het overige

gedeelte van Italien , waar van demeefte zeer

belacchelijk zijn. Ikzal mynunietophouden
met u dezelve op te tellen, maar naar Florence

over
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over flappen om u daar te onderhouden met die

groote Godsdienftigheyd , welke in zeer groot

aanzien en geloof is , in een Kerke de lAnnuncia-

de ofce Boocfchap Maria genaamt. De oor- oorfprongh

fprongh van deze Godvrughtigheyd beftaat in van

£
©rij

het volgende. Zeeker Schilder te werk geltelt
van de An «

zijnde om deHeylige Magetaftebeeleen , in mnciadete

de geftaltenifle waar in zy zich, volgens de Florencen.

overleveringe van de Hpomfche Kerk bevond ,

wanneer den Engel Gabrhl tot haar wierd ge-

zonden , om aan dezelve de Vleefchwerdinge

van het Woord aan te kondigen, dat is in hare

kamer op hare knien lezende in de Prophetie Een SchlUej

Efai*, zoo hadde hy alle de gedeelten van zijn zullende hec

werkvoltoyd, uvtgezondert een , het welk het
«"f,^™

aangezighte des Magers was , dat hy voor het ve ^beeden

laatfte hadde bewaard. Doch niet wetende hoe- Vah in flaap.

danigh een voorwerp ofte denkbeeld te nemen

,

om een zoo volmaakt fchepfel te vertoonen , en-

de wanhopende in zijne konft , iets dat volmaakt

genoegh was, om zulks te voltrekken, te zul-

len konnen vinden , viel hy , onder deze moeye-

lijke en verveelende gedaghten in flaap , in de

Kerke, in welke hy arbeydde. Drie a vier Walker^

uren daar na ontwaakte hy , en, O groot won- vindhy he,

derwerk! waardigh hetverftomtftaanvan alle zelve door

Volkeren , hy zagdathetaangefigtvan de maagt
J^gjg

1

welks afteekeninge hem zoozeer verlegen hadde

gemaakt, gelukkelijk voleyndight was, ende

veel beter als hy zoude hebben konnen doen.

Hier op riep hy miracul , en zeyde rond uyt , dat

een Engel uyt den Hemel gezonden , geduren-

de zijn Üaap daar de handen aan hadde geflagen.

De Fraters van 't Convent voor welke hy arbeyd-

de ,
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de, haarbelangh daar by vindende, voegbden
zich aan zijne zijde, zoodanigh dat die God-
vrughtigheydin een oogenblikaan de gang raak-

Rijkdomnen
te endeontfteeken wierd, ende den toejoop was

door du zeer groot naar hare Kerk ende heeft dezelve ze
Mitacul dert zoodanigh blijven duren met zoo gelukki-
vertuegen.

gen voortgank , dat zy jegenwoordigh een van
derijkftein ltalkn is, ende ook het Klooftervan
deFmers, een van de magtigfte in renten.

Aanmetkin- Het geene ik wegens deze fchilderye hebbe
gehietovet aangemerkt, beftaat daar in , datin dit werk

,

SnheTb? opveelerhandewijfe, bedrogh kan zijn. Eer-

drogh in dit lelijk kan een onbekende , door een liftige

w«k. fireek , ofte wel een van de Moniken , in de
Schilderkonft ervaren , by geval in de Capelle

,

daar de Schilder zijn werk deed gekomen zijn-

de, endeden zei ven vindende flapen , zich van
die gelegentheyd hebben bediend , ende het

werk voleyndight zijnde , weder heymelijk ver-

trekken , eer de Schilder ontwaakt was. Het
kan ten tweede zijn , dat den Schilder, om op
de tonge der menfehen tekoirten, ende in het

aanfien van een eerlijk man te geraken , een zoo-
danige leugen heeft uytgebreyd; Endeeynde-
lijk zoude het konnen wezen, dat de Fraters

van het Kioofler , den Schilder door een ftuk

geltseerftomgekoght zijnde, hebben bewogen

,

om die logen uytte ftroyen , ten eynde zy door
defelvehaar voordeel zouden trekken. Het gee-

ne ik hier zegge van hec geene zoude hebben kon-
nen zijn, is niet dat ik wil traghten , door alle

mogelijke middelen , een quaden zin aan dit

voorgewende miraeul te geven. Ik weet dat

zulks te doen een kenteeken is van een qualijk

ge-
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geftek cnde quaadaardigh verftant, gelijk ook
wan neer men tenerghften uytleght, datgeene»

aan het welke men een goeden zin kan geven

,

ende ik zoude my j om al hec goed des werelds

voor een verwijt van die nature niet willen bloot

Rellen. Dat ik het voorige gezeght hebbe is

om dat ik boven het zelve > noch op een andere

wijle verfeekert ben , door zeer goede redenen >

dat de zake van welke ik hier handele, baarblij.

kelijkende handtaftelijkvalfch is.

Eerftelijk zoo het een Engel was
,
gelijk als Noch Wa"*

voorgegeven werd , die het aangefighte van de ^ over

n

£

%",

Maget hadde gefchildert , zoo moefte dan , om Ja?£qS van

dat het werk van een Engel volmaakter is dan hetvoodg«

dat van een menfche , noodzakelijk volgen , dat Mitac« l -

die khilderye, ten minften in het mengen ende

plaatfen van de verwen , zeer verre moefte over-

treffen de fchilderyen van CarraBhe ende Guida

Jfyin ofte van andere der haliaanfcbe Schilders,

Men ziet onderwijlen geheel het tegendeel , en-

de dat die niet beter is danhetgeene den Schil-

der reedts hadde begonnen', het welke zeekere*

Reyziger, die dezelve wel bekeeken hadde heeft

doen zeggen , dat den Engel die dat gefchildert

hadde > een grooten plompert hadde moeten
zijn , om dat hy zoo groote trekken hadde ge-

maakt. Ende om verder , door een zeer krag-

tigh bewijs > aan de Rpomfchgeqinde te vertoonen»

dat haar dit valfchelijk werd in de handen gefto-

ken , dient dat dit aangefighte, geheel geen

overeen-komfte ofte gelijkeniffe heeft, met de

andere afbeeldingen van de Maget Maria,die zy

willen dat door den Euangelift Lucas zoude zijn

gefchildert. Het aangefighte van die geene daar

my
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wy nu van handelen is rond, witenbloofende,
met zeer levendige ende vyerigeoogenendeeen
fmal en puntigh voorhooft, ende het beeld dac
door de handen van den H, Lucas is gemaakt

,

heeft een langh geelaghtigh aangefighte , even
als een Egyptifcbe Vrouw, een nederigh ende
zedigh geughte , meteen breed ende uytfteeken-
de voorhooft, ende waar in men nietziet die
aanlokkelijke fchoonheden van de Maget , met
welke hare redenen , alszy van haarfpreeken,
zoo vervult zijn , dat het zelve veel bequamer is,

om vleefchelijke begeerte te verwekken , dan
Godvrughtige gevoelens. Hieruyt moet dan
noodzakelijk volgen, dat ofden Engel zich be-
drogen heeft , ofte wel dat den Heyligen Lucas*
zeer onkundigh was in de Schilderkonft, van
welke zy evenwel zeggen dathy volmaakte ken-
nifTe heeft , want de eene ofte de ander heeft ze-
kerlijk mis getaft. Te willen zeggen dat den-
Engel zulks zoude gedaan hebben , dat is de uyt-
muntentheyd van die welgelukzalige Geeften,
ten hooghften verkorten , ende dattegens alle

reden aan ; En zoo men den H. Lucas wil be-
fchuldigen , zoo fpreeken zy hare overleveringe
tegen, welke zy zoo zeer niet moeten vernede-
ren , dat zy dezelve zouden willen doen wijken,
voor het byzonder getuygeniffe van een armen
Schilder, die een leugenaghtigh menfche kan
zijn , als zoo veele andere. Ik fpreeke hier van
die geene welke de fchilderye van de Boodfchap
Maria heeft gemaakt.

Eyndelijk zoo zoumen al immer zoo wel
konnen zeggen , dat den Duyvel om het byge-
loof des te beeter voort te zetten , zig daar mee-

de
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de bemoey t heeft , als te willen verzeekeren dat

het een werk van een Engel des Ligts is. Maar
ook is'er niet al te veel reeden om dat te doen,
want de Duyvel is liftiger 5 ende de zelve zoude,
buyten t wijffel , zijn teekening ofte gelijkeniffe

hebben genoomen , naar het Beeld dat in de
groote Maria'es Kerk te Rt>mw is Hoe het ook
zy, de Paufen hebben dit voor waaragtigh ver-

klaard, ende het zelve voor goed gekeurtj Zy
hebben Bullen gegeeven om het te bekragtigen,

ende verbanningen uytgeworpen tegens die gee-

nedie daaraan twijffelen, gelijk ook veele an-

dere hebben gedaan tenopfigtevandeSchilde-
rye door den H.Lucas gemaakt. GedagteGods-
dienfiigheyd heeft decze Paters-, die Servitenge-

naamt werden , onnoemelijke fchatten toege-

bragt. Den Groot Hertogh van Tofcanen ging

daar alle avonden zijn gebeeden uyt ftorten

toen ik te Vlorennen was , ende daar is 't dat de
Vreemdelingen zigh begeeven om hem ende
Zijn Hofftoet te zien. Hy gaf altoos groote GrootHertoe
Aalmoeffen aan de Armen die aan de deur vanTofcanen

ftonden, die, zoomenzeyde> alle lieden zijn,
l?."^

1™ 1^
die zeer gemakkelijk konnen leeven , hoewel SS Arm»,
zy, om de wereld tot medelijden te beweegen.
zigh niet dan met vodden ende oude lappen be-
kleeden. Zy hebben ook debezittingevandie
Poft haar zoodaanigh tqegeëygend , dat zy
niet toelaten, dac een ander Bedelaar zig onder
haar menge.

By gelegentheyd van deeze Bedelaars , ende
Op dat gy des te beeter de groote kraghdadig-
heyd van dat Heylige Beeld zoudet moogen be-

grijpen ende verltaan de Miracukn , die deH.
I JMaget
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Maget geduerig blijft doen, ter gonftevandie
geene, die daar haaren Godsdienft komen ple-
gen , zal ik u hier een wonder werk verhaaleiij
datmen toen langhs de ftraaten van Florencen
te koop riep als korts voorgevallen zijnde , ende
waar van ik* uyt nieusgierigheyd , eenCopye
koght. Het voorval daghtmy aardig genoeg,
ende hoe wel het wat lang valt , zoo hoope ik
niet dat het verhaal tf zal verdrieten.

Een geheel Zeeker Edelman , nyt een van de befte ge-
aardig ende Aagten van Florencen , was van een bloeyende

S?MtaSr
ftaat ' doorvericheydedwarfïlaagen der Fortui-

over zeer ne * toc de uytterfte armoede vervallen. Het
weynig jaren geene hem hier in meeft bedroefde , was dathy

voo«»aUeo
twee huwbareD<>gters hadde die nog niet voor-

door het
' z,en waaren. Alle toevlucht was in die ellen-

Heylige dige toeftant, zig tot de Moeder Godstekee-

5e*A
van ren * ^m te dieper m naare goede gonftete ge-

ciade.

" 1"1 «aken , deed hy een Belofte van geduerende ge-
heel zijn leeven zeer Godvruchtig te zullen we-
zen omtrent en voor haar Miraculeuze Beeld

,

in de Kerke van de Annunciade ofte Boodfchap»
Ten dien eynde dan ftond hy alle morgen zeer
vroeg op , ende ftortede zijne gebeden onder het
Portaal van die Kerke , eer de deure der zelve
geopent waaren. Naar dat hy een geruymen
tijd in deeze zijne Godsdienftjgheyd hadde vol-
hard, wilde de Maget zijn gebed verhooren en-
de hem eenigebyftarit doen. Zy irtfpireerde ofte
bewoogh het herte van twee Blinden , uyt het
getal van die geene die zigh gemeenlijk aan de
deure van die Kerke ophouden , vroeger dan
naar haare gewoonte op te ftaan, ende haare
plaatzen onder da_t Pottaal in te neemen. Daar

gekomen
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gekoomen zijnde begon den eenen aanzijn Ge-
zelle te verhaalen, hoe veele vetpligtingen hy aan
het Miraculeufe Beeld hadde jende dat hy

,
uyt

de uytterfte armoede» zeer rijk was geworden,
ende zulks in zeer korten tijd} door de Aalrnoef-

fen van hem daar ontfangen ; Dat hy , booven
het gemuntte geit» door hem te huys gelaaten

,

twee hondert goude Piftoletten , op denBoo-
dem van zijn hoed genayt hadde. Den anderen

Blinden , deezen geheel hebbende laaten uyt-

fpreeken , zeyde hem dat hy zijn geluk niet be-

nijdede, aangezien hy aan het Miraculeufe Beeld
nog veel meer verfchuldjgt was, ende daar by
vijï'honderc goude Piftoletten in zijn hoed had-

de genaayr. Den Edelman , die zeer dighte

by haar in zijn gebed was , zonder het minfte ge-

rughte gemaakt te hebben , daar hy door ont-

dekt hadde konnen werden, haar op die wijze
hebbende hooren fpreken,ende ziende zeer fcho-
ne gelegentheyd om zigh te konnen verrijken

,

naaderde zaghtelijk by de twee Blinden , ende
nam haar tè gelijk, met eene greep , de twee
hoeden van het hoofd, waar naar hyzigeenige
fchreeden agterwaarts vertrok. Beyde de Blin-

den waaren ten uytterften verbaaft , gelovende
een yder van haar , dat zijn makker hem dat

werk gefpeelt haddceyfchten de hoeden den een
van den anderen , ende vervielen eyndelijk tot

zoodanige gramfchap , dat zy malkanderen met
haare kleyne krukken groote flaagen op het

hooft gaaven , ja zy zouden deeene deandere
gedood hebben , vvaren'er niet fpoedighlluy-

den gekoomen die haarfcheyden. Den Edel-

man hadde zigh nu algeheel weg gemaakt, dog

I z z ;gh
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zigin zijn gemoed eenigzinsbefwaart vindende»

vervoeghde hy hem noch die zeiven dag by den
Cardinaal Aartsbiflchop van Florence » hem hec

voorgevallen verhaalende. Den Aartbiffchop

keurde deeze zijne handelinge ten hpogften voor
goed > ende zeyde hem > dat hy tot de weder ge-

vinge niet gehouden was » zijnde het baarblijke-

lijk» dat deH. Maget hem hadde geholpen en

byftantgedaan > teroorzaakevande Godvruch-
tigheyd die hy haar Miraculeufe Beeld bewees >

ende beval tot trooft der geloovige > dat dit voor-

val gedrukt 5 ende door de Stad Florencen gemeen
gemaakt zoude werden. Dezelve gefchiede-

niffe is daar naar op nieu gedrukt , in een Boek
dat fterk in Ita\'ten werd getrokken onder den
naam van l'milec'ol dokt -

} Het nutte met hit

aangenaame.

Reien kavt-
Ghy ziet hier» Mijn Heen een vermaakelijk

lingcovcrhet Miracul , in het welke de Maget Mauia, om
bovenitaande een van haar Dienaaren te begonftigem > hem
Muacul.

tQt een J3fef maakte> die men volgens de wet-

ten» zoude hebben behooren te ftraffen. Wanc
eyndelijk > op hoedanigen wijze ook > deeze

Blinden het geit moghiten verzaamelt hebben,

het quam haar toe ende was haar tot een Aal-

moeflè gegeeven. Doch indien anderzins die

verhaal uye vermaak is opgeftelt , zoo ver-

wondere ik my , dat een Cardinaal Aarts-

biflchop het heeft willen laaten drukken ,

ende by vervol gh dat de Inquijïtie » die men
ziet dat in allerhande Doffen en Boeken zeer

naaukeurigh ende fcherp gaat , het drukken

daar van heeft willen gedoogen in het voorge-

melde Boek.
Men
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Men hoord door Italitn zoo veel van Mira-
n̂

e^i
culen fpreeken , datmen de ooren daartoe niet Mir3cu |en

leenen wil, zoo'er niet iets dat vermaakelijk is in uaiien.

endeverzierdfchijnt , onderloopt. Hierdoor

gefchied het dat de Italianen , die met groote

redenen befchuldight werden van'er daagelijks

nieuwe uyt te vinden , heeden zeer groote zorge

draagen , om de omftandigheeden der zelve

zoo zeldzaam , verrukkende ende aangenaam te
I

]e

°

2
,

e

e

<

J^
,s

wec
-

maaken, dat men groot genoegen fchept in de- «jentoegelUU.

zelve te lezen 5 ofte hooren vernaaien. Moge-

lijk zal ik hier byzonderlijker van handelen , in

een van de Brieven die ik noghdenke tefchrij-

ven, ende daarom zal ik jegenwoordigmet ftil

fwijgen voor by gaan , die vandeeze vermaarde

Kerk d'Annunciada , om u van eenige Godsdien-

ftige Plaatzen te fpreeken, die niet verre van de

Stad Ftoreneen leggen, ende dieikuytnieusgie-

righeyd hebbe weezen zien, zijnde dezelve in

de hoogeGeberghtevan den lAppennijn,

Men ziet daar dan , yder een daghreyze van HeyHge

den anderen , drie vermaarde woeftijnen , in
^"Jpi"^"]

yder derwelke » zoo veel Hoofden van vermaar- ce op den

de ende verfchillige Geeftelijke Ordren , haar Appennijn.

begin hebben genoomen. Deeerfte werd Ca-

maldula , de tweede Val Ombrofa , ofte de be-
Befchti j

vln&c

febadutvde vakye , ende de derde Mom' Alverno , van de Hey .

genaamt. De Camaldula werd , by uytfteekent- ïigcwoeftüne

heyd de Heylige Woeflijne genaamt, ende is zee- camaldula.

kerlijkeen van de meeft woefte plaatze dieds

Nature voort heeft gebragt. St. Romualdt ver-

kreeg die plaatze van een Grave Maldula ge- st. Romuald

naamt , ende begaf zich daar binnen om een
JJ^ v

e

e

e"

ee .

Boetveerdigh leeven te leyden, ende door zijn
fteiijksOrdte

I j voor- in.
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voorbeeld eenige Leerlingen gekreegen hebben-
de , bouwde hy een Cloofter tuflchen twee zeer
uytfteekende Toppen , op een laager bergh,
ende naamaals begeerigh geworden zijnde om

Welke hyïn nogh veel eenzaamer te woonen, begaf hyzigh
tuee'en 0p de hoogfte punt van een van de Toppen

,

ver ee c
" zijnde een by na ontoegankelijke plaatze. Daar

ftelde hy als een dubbelde Ordre in , de eene van
Moniken ende de andere van Eenzame ofteEre-
mijten, onder een zelve kleet en regul, uytge-
zondert eenige byzondere inftellinge , de eene
voor hec Eremitifch ende de andere voor hec

Gaflvrye Cloofter Ieeven. De Moniken woonden in het

ende woe"
c,ooft« d" hy laager geftight hadde ende de

flijnevan Eenzaame bleeven by hem op den Top , die
Camuldula. men Jheeden de Heylige Woeftijne noemt. Ik

quam aan dat Cloofter in denkeginne van 0<3o-

btr. Men gaat by naa geduurigh opklimmende
van de Stad Florencen afende van daar werd die
Praghtige Stad ontdekt, met geheel deomlig-
gende Landsdouwe » het welke een zeer aange-
naam gezight in het verfchiet geeft. Die Pa-
ters hebben de Gaftvryheyd nogh behouden
ende ontfangen nogh heeden de vreemdelingen
die daar koomen» dezelve onthaalende volgens
haar ftaat en aanzien » drie daagen geduurende.
Door dien nu daar geen herbergen ofte huyzen
omtrent en zijn • daar men zigh in kan vertrek-

ken > gaf ik my in de xAbdyezmi daar ik zeer

eerlijk wierd ontfangen j Ikvon'er drie Floren-

tijnfche Heeren , in welket gefelfchap ikmy
vervoegde 5ende zy zetteden ons des avonds bey-
de vleefch ende Vifch voor, wel zonder over-

daad, maar met die matigheyd die zeerwel mee
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de Geeftclijke Staat van decze Vaders over een

quam , waar ik meer geftight was dan in den

overvloed ende buytenfpoorigeverquifting, mee

welke ons den Ah van deCiJlercienfen, 'm Vrank:

y^onthaalthadde.

Wy gaven dien zeiven avond te kennen , dat Den Auteur

wy voornemens waren, den volgende morgen ^Jj'jJ
naar deH. Woeftijne te gaan , waar omzy ons v/oeüij-

dan des morgens ten vijf uren opwekten» endene-

ten zeflen deedden eeten. Ik was geheel ver-

wondert dat de maaltijd zoo vroeghvoor ons

vervaardight was , ende niemand onderons had-

de nochluft om te eeten , doch zy zeyden ons ,

dat wy ons daar toe fchikken moeften , om dat

wydelught, gaande naar den top desBerghs,

zoo dun en kout zouden vinden , dat wy dezel-

ve met ledige magen , niet zouden konnen ver-

dragen. Zy voeghden daar by , dat wy ons moe- Moeyelijke

ften voorftellen , dat wybyna zes mijlen , door "J^J^
de Rotzen zouden moeten opklauteren , ende waans.

over de fneeuw gaan , voor in de Heylige Woe-
ftijne te komen , endedatmen daar aan niemand

te eeten gaf, om de rufte van die eenzame niet

te ftooren , zoodanigh dat wy langhs die zelve

wegh ook weder zouden moeten afklimmen toe

aan haar Kloofter, om weder verfterkt te wer-

den. Wy lieten ons dan bewegen ende vertrok-

ken, na gegeten te hebben , omtrent ten zeven

urenuyede Ahdye , begevende ons naar den top,

altoos in het geberghteomdrayende, dooreen
Gtoot

zeer groot bofch van hoge maft-bomen. In alle mak van het

die Rotzen zijn aderen van een zeer helder wa- wat« ond«-

ter, welke een aangenaam geluyd verwekken» we6er<-

door geheel den wegh langhs die men opklimt

,

1 4 z°°
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zoo datmen niet veel fchreden kan voortzetten

,

zonder in het water te treden, dat zeer onge-
makkelijk valt. Dit water by malkanderen ge-
vloeyd zijnde, maakt een redelijk groote Beek,
die men heen en weder moet overgaan , op
groote maftbomen, in de gedaante vaneen
-Brugge daar dwars over geleght.
Wy quamen omtrent den middagh aan den

top, na dat wy omtrent twee mijlen over de
ineeuw hadden gegaan. Het was , zoo als ik
gezeght hebbe in de Maand van OBohr , doch
hetopperftevan den Bergh is zoo kout, dat het
daar byna gedurigh fneeu wr, als het beneden re-
gent. De tneeuw was'er zedertaght degen uyt-
termaten hoogh gevallen, ende wy ontdekten
van verre het bovenfte gedeelte van de Kerke
ende de daken van de Cellen. Wy telden'er tot
ontrent zeftigh , die alle byna twintigh fchreden
van den anderen liaan , ende als een kleyn vlek
nytmaken. Yder Celle heeft verfcheyde ver-
trekken ende een Tuyn. Zy toonden ons die
van S'. Rjmuald , in welke een vandeEremiten
woondden; wy viaaghden haar waarom zy,
geen meer ontzagh ende eerbiedigheyd betoon-
<Jen voor de Celle van haren welgelukzaligen
Grond vefter, dan die dooreen van hare Geefte-
Jijkete doen bewoonen? Zy zeyden dat zulks
heteenige middel was om haar in ftaat te houden
tegensde voghtigheyd, dat zonder dat het hout
daar zy van gemaakt was , zoude verrotten

,

ende de Celle in gevaar van onder de voet te val-
len zijn.

Zy toondden ons ook de Celle van een eer-
yvmdigh Eremijt , die zy zeyden in veertigh ja-

ren
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ren niet buyten dezelve te zijngeweeft» leven

|^°J^
e

h

n '

in
de daar noch ineen gedurige ftilfwiigentheyd . °o jatennkt

zonder tot ymand te fpreeken. Zijne fpiize haddege

wierd hem door een kleyn venfter toegeftooken >
fp [ <>o1- ««•

welke hy ook zeer matighlijk nuttighde. Deze
St .,fw

..

Eremiten hielden hem voor een Heyligh , want heydd'f
zyaghten deftilfwijgentheyd boven alle deugh- Monitn

den. Dit gafmy gelegentheyd om aan die gee- befctne ven.

ne te vragen, die laft hadden om ons te verzei-

len, wac eygendijk die grootedeught van ftil-

fwijgentheyd was , ende hoedanighzy dezelve

befchreven ofbepaalden i Zy antwoordden my
dac het was, by de menfchen tefwifgen» om
mee God te fpreeken waar op ik haar zeyde
datmen dezelve beter zoude konnen uytdi ukken
met te zeggen dat het was fwijgen ende fpreeken

wanneer het pas gaf, ende dat ik het gebruyk ,

onder haar ingevoert , niet konde voor goed
keuren

3
van niet dan door teekenen te fpreeken.

Wy hadden zelve de ongelegentheden daar van Ongemak-

beproeft, zoo als wy in dezeHeylige Woeftijne^mde '

traden, want hebbende de Poorte van den om-
kringh der Muren open gevonden,zo traden wy
reght toe, ende doordien wy nietwiften wer-
waarts ons re wenden, vervoeghden wy ons by
eenige van die Eenzame, die bezigh waren met
het opruymen van de fneeuw ende den wegh te

openen. Wy baden haar de goedheyd te wil-
len hebben van ons te zeggen } by wie wy ons
moeften aangeven,om debyzonderheden van die
plaatze te zien, doch niet een van haar deed de
mond op om aan ons een woord tot befcheyd te

geven. Zommige deeden ons teekens met han-
den ende voeten, ende andere met haarbeze-

I 5 men
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menendefchoppen
f Wydaghten inden begin-

ne dat zy zot waren ofte ons wilden verjagen ;

Doch eyndelijk begrepen wy, dat zy onsbe-
duydden weder naar de Poortetegaan, om met
deDeurwaghterste fpreeken, die wy> tot ons
geluk» vonden. Ik zeyde dan tegens de twéé
Poortiers ,gdat God aandemenfchen mond en
tonge hebbende gegeven , om hare zinnen uyc
te drukken , -zommige, inplaatzevan te erken-

nen , door een goed endebefcheyden gebruyk ,

dat voordeel , dat haar boven de ftomrne beeften

gegeven was , ondernamen met handen ende
voeten te willen fpreeken, even als de geboo-
rene ftommen, ofte die geene welke men de
tonge heeft afgefneden. Zyantwoordden my,
dat deze dingen aan de wereldfchemenfchen on*

bekende endeHeylige verborgentheden waren j

alleen maar van God geopenbaard aan de Eremi-

ten ) ende aan de volmaakte zielen , diedeuyt-

nementheyd daar van verftonden. De zonden
van de lieden der wereld , vervolghdehy , zijn

groote mifdaden , als gierigheyd, nijd, ontug-

tigheden, Godslafteringen &c. maar wat ons

belanght, onzegrootfte zonde is, zomwijlen,
door broosheyd , het ftilfwijgen te breeken

,

zomwijlen wat te fchielijk te gaan , een nieuws-

gierigh) hoewel onzondigh gezigte , op het een

ofte ander voorwerp» «iet net over onze kledinge

te zijn, het mondelingh gebed zomwijlen voor

dat in gedaghten gefchied , te ftellen , té zeer

geheght te zijn geweeft aan de Hemelfche lek-

kernyen ende wederftandigh tegens het lijden.

Ik meendde dat ik in die antwoorden iets be-

fpeurde dat vry hovaardigh ende opgeblazen

vvasj
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was» zeer groote [over een komfte hebbende

met bet zeggen van den Pharizeerj Non fum WatïyJn,

cut , cateri bominum ; ll( ben niet als de andere " d ,s '

menfehen \ Het welk my deeddughtcn dat de

Hovaardye de zonde der Engelen in den Hemel
geweeft zijnde > zy het ook wel moghte zijn die

De qUa<je
van de Eremijten op de toppen der Bergen. Hier gevolgen

door gefchiedde dan dat ik j verre van door al «laat van»

die lïhoone fchijnvan een uytdeftoffebeftaan-

de e enzaamheyd j welke de oeffeningen van de-

zelve fcheen te verlighten
,
genegentheyd te be-

kom en die na te volgen, veel meer liefde fc nep-

te in. een nederigh leven inde wereld, verzeld

met alle de oeffeningen der Godvruhhtigheyd

»

tot Ihet plegen van welke daar in gelegentheyd

werd gevonden. My daght dat die Eenzame
niet anders tot een grondflagh hadden dan eenige

kinderlijke dingen » die haar verre verwijderden
van de liefde van die geene, welke in den we-
reldlijken handel leven , die zy voor geen andere
houden,dan lieden,dieop den weghdes verderfs

zijn j ende voor welke geen zaligheyd te ver-

waghten is. Zoodanige gevoelens zijn zeeker-

lijk niet naar den aard derliefdcwantveele'men-
fchen in het midden des werelds ende der dage-
lijkfchen omgank der menfehen, zijn zoo aan-

genaam in Gods oogen als de Eremijten op hare
hoge Bergen. De Poortiers zeydenonsj dat
driemalen weekelijk , ;uyt het groote Kloofter
dat benedenwaarts aan 'den Bergh is, de nodige
mond koft wierd aangebraght» voor die geene
die in de H. Woefiijne leefden.

Zyleydden ons daarna in de Kerk, die zeer

kleyn ende engh is, aan alle kanten niet hout

afgë-
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De H. vvoe- afgefchoten tegens de voghtigheyd ende de kou*

Stei"
<*e; zy verzeekerden onsook, dat inzommige

gehedmet wintejs » alledeCclIen ende de Kerke , onder
fneeu bedekt de fneeuw* begraven lagen j ende dat zy onder

dezelve wegen groeven, om van de eeneCelle
tot de andere te konnen komen , in welke zy bo-
ven gaten maakcen, zoo dat die witte verwel f-

fcelen fcheenen. Gedurende geheel den tijd die

zy onder de fneeuw leven , lijden zy geen groo-
te koude j doch zy ftooken zeer grootevyeren
om haar voor de voghtigheden te befchutten

,

welke zy ook dagh en naght, laten branden,
waar toe zy daar omtrent groóte BofTchen van

Overvloed
' ^enne-ende Caftanie-bomen hebben.

vIS hout in Na dat wy de Kerk hadden bezightight, keer-

defelve. den wy weder naar de Abdye, door den zeiven
wegh die wy gekomen waren, ende daarom-
trent ten vijf uren des avonds gekomen zijnde,
wierden wy'er , even als te vooren zeer wel ont-

haald.

camaMulen- Van geheel die Ordre is niet dan deze Abdye

,

fen ïevtn welke haar regel genoeghzaam wel onderhoud.

ltSzeet 'Alle de andere Moniken van dezelve Ordre, die

ongebonden, veele Kloofters in Italien hebben , leyden een
zeer ergerlijk leven. Wy vertrokken den vol-

«St na"™* Sen^en ^3&h '
na ^e P*ters bedankt te hebben

,

Vaiombreu- en<^e wetende dat de ^Abdye van Valombreufe ,

ft. welke mede de eerfte van een Ordre ende zeer

beroemt in Italienis, maar een dagh rey ze daar

van daan lagh , begaven wy ons gezarnentlijk

derwaarts op wegh. Wy gingen eenige mijlen

benedenwaarts ende daar naar bezijden het Ap-

fennynifche Geberghte , door een zeer aangena-

me wegh. Dezelve ftrekte zich langen tijd uyt

door
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door Boffchen ende Olijf bomen met hare vrug-

ten beladen , ende vonden van tijd tot tijd heu-

vels vol Orange ende Citroen-bomen , mede vol

vrughten. Zommige van de laatfte Bomen zijn
n ĥ

p
e

ea -

zóo hoogh , dat een menfche te paai de zitten- Geberghtei»

de, onder de takken van dezelve kan doorrij- «nden voei

den , zonder die te raken. Als dezelve eens J^""*-
geplant zijn 3 gaoeyen zyvan zelf, zonderde

konft ofte koefteringh van noden te hebben.

D en voet van geheel dit Geberghte is zeer vrugt-

baar, als dragende allerley zoorten van Ooft-

bomen , ende is aan den voet van yder dezelve

een Wijngaart, 'die de ftamme van dezelve om-

helft , ende zich daar van door hare takken kron-

kelt, waar door zich de druyven, op een zeer

aangename wijze , onder deflèlfs vrughten ver-

mengen. Omtrent een halve dagh door zooda-

nigh een wegh afgelegt hebbende , moeften wy
den jipfenijtimQt mijlen opwaarts beklimmen

>

door genoeghzame fteyle ende moeyelijke we-

gen, tot aan Valombreufe , in het Latijn VaüiS

umhrofa ofte het Överfchaduwde Dal. Het is B<»fcbrijving«

een valeye ten aanzien van de toppen der Ber- v«° Vaionj-

gen , die dezelve omringen , maar een hooge toa'

Bergh
,
vergeleeken by het daar onder leggende

lage land. Ook groeyen daar geen vrught bo-

men, uytgezondert de Caftanien ende eenige

Appelen ; de groote Boffchen van Maft en

Denne-bomen , die haar van allé zijden om-
ringht, maakten die voor dezen zeerduyfter,

dat dan ook oorzaak tot den naam heeft gegeven.

Den Heyligen foban Gualkrtkoos dezelve uyt s . jo{l,n

tot zijn vertrek plaatze. Dezelve beminde uyt Guaibcre

zijn nature ofte aangeboorenegenegeotheyd zoo- «ifihtecra»

danige
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Abdye van danige plaatzen, ende wanneer hy , in alle de
yalombrola. reyzen die hy gedaan heeft , een düyfter bofch

ofte eenzame plaatze quam te zien, floegh hy
altoos by zich zeiven voor , daar t'eeniger tijd te

komen woonen ende een Kloofter te ftighten.

Ikvindemy, meeftden tijd, in mijne Brie-
ven verplight , naar vereyfch van de verhandelde
floffe> veel quade endeondeugende daden van
de Italianen te verhalen. Zulks gefchiet gedu-
righ tegens de natuurlijke genegenthcyd die ik

hebbe van het booze te fwijgen ende het goede
te verhalen. Waarom dan , als ook om mijne
penne van zoodanige zaken wat te doen ruften >

ende iets tos te geven aan de groote begeerte die

ik hebbe , de gedaghteniHevan grooteen deugt-
zame Mannen te verheerlijken , zult gy my , zoo
het u gelieft > mijn Heee f toelaten dat ik my
zelf de vemoeginge geve , van u het verhaal te

doen van een waarlijke deughtzame ende ge-

denkwaardige daad van den H. Johan Gualbert.

Deflelfs ge- Dezen jongen Heer hadde een Broeder die hy
denkn-aaid!-

1

zeer tederlijk beminde » ende die zich in een
gedaad. Twee-geveght begeven hebbendes ongelukkig-

lijk doorzijn Mede-vegter wierd gedood. GuaU
hert meende het een onderneminge te zullen zijn ,

over een-komende met zijn eer ende grooten

moed, de dood van zijn Broeder te traghten te

wreeken. Ten dien eynde fteldehyzich voor
den doodflager te vervolgen , ende door dien hy
de vlught hadde gekozen , zoght hy den zeiven

op door alle deProvintien vznltalien. Het ge-

viel eyndelijk dat hy hem , zonder wapenen ont-

moettede in een weg daar hy niet konde ontvlie-

den. Die rampzalige ziende hem naderen met
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den blooten degen in de vuyft , wierp zich ter

aarden , roepende tegelijk om medelijden » doch
aan de donderende ftemme endehetvyerige ge-
zightewm Gualbert wel bemerkende dat'er geen
genade voor hem was > leyde hy zijn armen
kruyswijze over zijn bor ft om den doodfteek te

ontfangen. Gualbert hem in die gedaante zien-

de j gedaghte aan onzen Heere fefus Chrifius aan

het Cruyce genagelt» welke verre van zich te

wreken,voor zijne vervolgers hadde gebeden en-

de voor dezelve was geftorven. Waar op hy van
zijn paard afftijgende» in plaatze van dien ellendi-

gen te doorfteeken , hem zijne mifdaad vergaf,

kuftede, omhelfde ende gedurigh geheel zijn le-

ven als zijn Broeder ahgtede. Zoo de halen , in wat de itaüa*

plaatze van haar tijd te verflijten , gelijk zy doen,
Jj«

omtren*

door het bewijfen van een bygelovigen dienftaan hoorden
hare Heyligenjhaar werk maakten van hare fcho- bewegen,

ne voorbeelden van de deught na te volgen j zy
zouden haar zeeker wel aangenamer by God ma-
ken, ende men zoude onder dezelve, zooveel
vervloekkelijke ende vuyle wraakluft niet zien.

Ik begeeve my nu weeder naar de Eenzaam- pfapige Ai<
heydvan Valombreufe 3 wy quaamen aan die ver- dyeteVo.

maarde *Abdye , daar zoo Praghtige en Kofte- lu^iajfe .

lijkc Gebouwen zijn als een ooge kan aanfehou-
wen. Een van de Florentijnfche Heeren , by
welke ik was , had'er een Broeder , die de
eerfte Perzoon naaft den Abt was > ende ten
zijnen opzighte wierden wy'er zeer beleefdelijk
onthaald. De Moniktn leyden daar een zeer
gemakkelijk ende vermaakelijk leeveni Alszy Vermaakeltik

moede zijn in de Woeftijnete blijven zoo ver- '««.foor de

wifleldmen haarteegens andere uyt Florence > en- a£ï.
en

de



'ï44 Van de Gaflhuyzen en Velg. in It.

de het is voor haar een zeer aangenaame veran«
deringe, een gedeelte van het Jaar op het Land
ende het andere in de Stad te woonen. Zy heb-
ben een vierdedeel tnijh rondfomme hetCloo-
fter , de grootc Mattboomen welk'er ftonden
afgekapt, om meer lughts inde Piaatzete heb-
ben, ende dezelve te gezonder te maaken. Den

ïfemlta-Je
vol geoden morgen braghten zy ons in de Eremi-

van s.johan t^gie van den H. Joban Gualbert , die een halve
Gualbeir. mijlc vandaarleght , op de Punc vaneen kleyne

Rotze , diezig in het midden van de valeye ver-
heft ende aan alle zijden zeer fteyl is. Men
klimt op dezelve al omgaande even als opeen
Wenteltrap, gedurende omtrent een vierdedeel
uurs, als wanneer men op den Top komt, daal-

de Eremitagic is. Dezelve beftaat uyt een zeer
nette Capelle, aan alle zijne zyden befchildert

en verguld ende een zeer aardige wooninge , van
binnen met hout befchooten en befchildert

,

is een won» nevens een Tuyu van een matelijke groote, zoo
dctiiju ftaye dat alles zoo net als een juweel is. Men ziet

aatze. daar niet het minfte overbhjfzel van de oude Cel-
le van den Heylig. Alle de Gebouwen welk'er
zijn , zijn nieu ende naar de hedendaaghfche
wijze. Daar is altoos een Pater Eremijt die

daar woont nevens een Frater om hem te die-

waEnmT
1 n

?
n

' AIs die Erew^ komt te fterven zoo ver-

bewoonc kiezen de ^Abten van de Gebroederfchap van
Valombreufe in haar Generale ofte Algemeene
Capittel , een Monil^van een ftightelijk leeven
uyt , die te gelijk een liefhebber van de een-

zaamheyd is
, die zy'er heenen zenden. De

groote tAbdije
, die daar dighte by is , verzorgt

hem van alles > dat hy om te leeven? noodigh

heeft.'
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heefr. Hy bezie een zeer fchoone Boek^kamer»
vol van uytgelezene fchriften , ;

om zijn tijd in

door te brengen , endeden Eremijt yvelk'er doen-
maals woonde > was redelijk verftandigh ende
fcheen my een zeer eerlijk man te zijn. Hy
deed ons een fchoone aanfpraak over de ver-

fmadinge des weerelds } ende tot lof van het af-

gezonderde leeven. Maar zonder dat waaren
wy zoodanigh opgetoogen door de fchoonheid
ende vermaakelijkheyd van dieEremitagiet dat
zoo daar verfcheyde diergelijke hadden geweeft
ende met het zelve gemak ende bequaamheydj
de Natuureveel eer dan de genade > ons zoude
hebben konnen beweegen> ons daar in als Ere-

mijten te ftelleiij om een leeven zonder arbeyd
en zorge te leyden. De MonikJ^en van Valom-
èreufe, zijn ten uytterfte van haareeerfte inftel-

ünge vervallen , zy gaan in het fwart gekleed
ende doeu BelijdenifTe van den Regul van den
H. ÈenediElus , hoewel zy die weynig onderhou-
den.

Den volgenden dagh begaaven wy ons zeer
vroeg op wegh , om naar den Bergh Alvernus te

gaan. Dit is de Plaatze in welke den Seraphijn-

fen Vader St. Francifcus, Grontlegger van alle

de Ordres die onder zijnen Regulleeven 3 zigh
vertrok j. om in contemplatie ofte befchouwin-
geder Geeftelijke dingen te leeven , ende daar
zy zeggen , dat hy de indrukkinge van de vijf

Heylige wonden van Jefus Cbriftus ontfing. De
dagh reyze die wy deeden viel ten uytterften
moeyelijk. Wy gingen van Vahmhreufe , ge-
leyd door den Weghwijzer die wy meedenaa-
men, al opklimmende tot op den Top van het

K Appm-

De Monlfcen
van Valom.
breufe onder-
houden baac

tegul niet.

Den Auteur
reyft naacdeo
Bergh AU
vermis.
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Appennijnfche Geberghte » ftrekkende onze weg
geduurighover hoogtens, tot aan den voet van

den Alvernus. Die Bergh werd van zeer verre

ontdekt , ende zommige houden ftaande , dat zy

de hooghfte van het geheele Appennijnfche Ge-
berghte is. Op dezelve is niet vermaakelijks ,

als beftaandeuyt enkele Rotzen , waarop geheel

geen Boomen ofte eenige groene gewaflen zijn.

Zy is zoo hoogh dat het daar by naanoyt regent

ende daarom was'er ook geenlneeuw, wy be-

klommen dezelve met groote moeyte door een

zeerenghen weghï tuflehen geheel hoogefteyl-

tens , ende wy quaamen op den Top toen het

by naar duyfter naght was. Daar is een zeer

groot Convent , bewoond door Moniken van

de Ordre van St. Francifcus » van de Italianen Soc-

colanti genaamt , ter oorzake van de Hooiblok-

ken, diezy, in plaatze van fchoenen draagen.

Heteerfte datwy deeden was derwaarts te gaan,

om te vraagen waar wy een plaatze zoude kon-

nen vinden om die naght te verblijven. Deze

Paters zeyden ons dat daar dighteby een Her-

berg voor de vreemdelingen was. Voor dezen

onderhielden deze Vaders de Gaftvryheyd , om-

trent allerley flagh van lieden , die uyt God-

vrugtigheyd op den Alvernus quaamen > zoo als

de Paters Camaldulenfen nog doen, omtrent die

geene die inde H. Woeftijne komen, waarvan

ik hier voorens hebbe gefprooken. Dogh zy

zyn zulks jegenwoordig moede geworden , ende

hebben het inkomen , dat daar toegefchikt was,

tot een voor haar vöbrdeeliger gebruyk, aange-

flaagen. Tot ons ongeluk was'er niemand in

de Herbergej zijnde den weerd, met geheel

zijn
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zijn Huygezin , ter Bruyloft gegaan , opeen
plaarze een dagh reyze van daar geleegen. Wy
vonden ons dan genoodzaakt weeder naar het
Cloofter te keeren , om die Vaders re bidden
onsondërhet dak te willen neemen , doordien
wy dogh anders niet doen konden. Zy deeden
het met zooveel tegenftreeven ende wederwaar-
digheyd , dat wy ons waarlijk niet genoeg kon-
den verwonderen , hoe luyden , die voor hec
meefte gedeelte van Aalrnoeflen leeven , die
haar zoo overvloedelijkdoor de wereldfche luy-
den werden gegeeven , konden weygeren in die
gelegen theyd dezelve te helpen. Zy gaaven
ons een kamer om in te flaapen

,
dog verfchoon-

den haar van otjs te eeten tè gc'even , zeggende
dat zy zulks voor haar zelve niet hadden, ook
wilden zy ons zonder vyer laaten, hoewel'er
de naghten uyttermaaten kout zijn , onder voor-
wendinge dat hec te veel moéytewas, hout be-
needen van den Bergh te gaan haaien. Wy baa-
den haar ten minften de goedheyd se hebben >
van ons in haar kookentelaatenomonsbyhet
gemeene vyer te warmen , dogh niet begeerende
dar wy den fchoonen voorraad zouden z ien , die
zy'er inhebben , zeyden zy ons dat zulks niet
konde zijn

;
om dat'ér zieke Paters byhaarvyer

zaaten, die haar dienftlaazen.

Een van de Florentijnfche Heeren die by ons
was

, vveetende dat'er noyt voorraad in dat
Cloofter ontbreekt

, verftoorde zigh ten hoog-
ften teegens den Gardiaan , ende hem zijn on-
beleeftheyd verwijtende zeyde hy henivorders
dat hy zonder oyt te miiïèn , dtiemaals ter week,
aan haar groote Cloofter datzy te Florence heb-

K Z ben.
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ben, een goede menighte brood en wijn zont,
ende dat hy zoo draa niet zoude zijn weederge-
koomen , ofhy zoude haar de huyr daaromtrent
opzeggen , ende zijn rhildadigheyd iuhouden »

te gelijk haar daar de reeden van zeggende. Als

toen begon den Gardiaan van toon te verande-

ren 3 ende ons zijn verfchooninge doende ten

opzichte van die weldoender van de Ordrt , ley-

dehyonszelfsinde'Kookenj daarwy, in plaat-

je van zieke getijden Leezers, vierof vijfgroote

vette Broeders vonden, fpeelendemet dobbel-

fteenen , nevens een groot kookende Pot op het

vyer , ende goede ftukken vleefch aan hetfpic

te braaden leggen. Een van die Fraters ons in

ziende treden, fchraapte zoo draaalshy konde
dedobbelftenen ende Penningen in zijn rok> dog
een weynigh daar naa j niet meer aan dezelve

gedenkende , fiont hy op ende liet alles op de

aarde vallen. Den Gardiaan verfchoondehaar

zeggende dat zy Paters waaren , die dien dagh

heel verre hadden weezen Predikken , en die om
zigh te verquikken , nu oen weynigh vermaak

naamen. Zy deeden ons het Avontmaal met
haar houden, ende wy wierden zeer wel ont-

haald j waar naa zy ons in onze kaamer braghten

daar wy goed vyer vonden.
Des anderen daaghs verzeldeonseenvandie

Paters , om ons de Heylige plaatzen op den

Bergh xAlvernus te wijzen j Wy waaren zeer

verwondert het bovenfte van die Berg te bezïg-

tigen . dat wy des avonds te vooren niet hadden

konnendoen,om dat het zeer laat was. Het zijn

niet dan op een geftapelde Rotzen > die door

haar fplytinghen afgrijflèlijke fteylcens veroor-

zaken ?
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z.aaken , die men zonder yzen niet aanfchouwen

kan. Eenigezijn van gevoelen datdieRorzen

zigh geopent hebben op de ure van den dood on-

zes Zaligmaakers. St. Franeifcus was van dat

gevoelen , toen hy daar gingh woonen , om de

Heylige verborgentheeden van het lijden $!^ OB2enZali
Heeren te betraghten. Men wees ons de plaat- ^ket vèr-

zein welke de Hiftorie van zijn leeven zegt dat fchijms.

Jefus Cbriflus hem is verfcheenen , in de gedaan-
Fianc

;

fcus a's

te van een gekruyiien Serapbijn » endein zijne nenscraphijn

handen voeten en zijde drukte , de vijfWonden ende drukt

die men hem aan het Cruyce hadde gegeeven , ^"^^
op dat zoude konnen gezeght werden, dat den

enin '

H. Franeifcus , zoo veel hadde geleden als hy.

Maar dit waar zijnde zoude hy vry meer geleden
hebben , want gezeyde Hiflorie voeght daar by»

dathy, tot aan zijn dood toe, daar de pijnen al

zoo levendigh aan gevoelde , als Jefus Cbriflus

deed, wanneer hy aan het Cruyce doorboord
wierde , endedat hy na die tijd niet leefde dan
door een gedurigh miraeul-, 't welk hem , het

leven deed behouden , in het midden van een ge-

durige dood.

Ik vinde deze gewaande verfchijningevan Je- fledenkinge

fus ChrïfiuSi als een Seraphijn met vleugelen > *j
es AuceuIS

geweldigh oneygen, om niet te zeggen belac-

chelijk. Want waarom aan hem niet verfchee-

nen in zijne menfchelijke gedaante £ Diegeene
welke de Nature der Engelen niet heeft willen

aannemen , heeft die'er oyt de gedaante van
genoomen 2 Ende zoude dat niet zijn ten

uytterften de meeninge begonftigen van die

oude Ketters, die verzeekerden datdenZoone
Gods niet als een licchaam van lught ende

K 5 dac
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dat in wind beftond zoude aangenoomen heb-
ben?

voden daac Voor my ik gelove dat de indrukkinge van
van. die wonden, alleen gefchiet is in dellerke in-

beeldinge van S. Francifcus , even zoo als eenige
zich hebben wijs gemaakt, dat zy de handen van
wafch ende het hooft van glas hadden. De
plaatzein welke gezeght word dat die wonder-
dadige werkinge geichiede, is ondereen groote
uytfteekende Rotze , welke in de andere maar
metheceeneeyndegeheghtis, maar mijns oor-
deels fterk genoegh om onderhouden te werden.
Onderwijlen geven die Paters overal voor , dat
het een groot miracul is , ende dat zoo zulks naar
den loop der nature gefchiede , die flecn zeeker-
lijk zoude moeten vallen. Dighte daar by
wezen zy ons een zeer engenwegh, op de kant
van een groote fteylte, ende hier langhs was hec
dat den H. Francifcus gingh , om onder die Rot-

Frandfcus
2e te bidcIen

- Den Duyvel over zijne God-
nrijdtegens vrughtigheyd nijdigh zijnde , onderfiond op
den Duyvel. zeekeren dagh hem naar beneden te werpen i

Maar hy , ziende den vyand van het menfehe-
lijke Geflaghte tot hem naderen , rufte ofte

drongh zich regens de naafte Rotze , die zijn

Drukt iVn
Iiccnaam ontfingh

»
als ofzy van wafch geweeft

licchaamin
h^de. Zy toonen die indrukkinge noch in

dcnRoifteen. den fteen die overigh is , doch die zoo wel door
een beytel als yets anders kan gemaakt wezen.
WatdeDuyvelenbelanght, de Rjioms Catbolij-

ken zeggen veel Hiftorikens van haar, dieniet
altoos waaraghtigh zijn.

Aardigh My geheught in Vranhj-ijk^-, in de Kerke van
vootval s, Cohmk'Us-Sens , een genoeghzame vermake-

lijke
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lijkeHiftorie gefien te hebben,vercoont door een

verheven uytgehouwen werk > op een Tvlarmor een £Kraij c .

Wywater-vat, 't welkdighteby dedeure ftaat,

zijnde dievoorgevalleu aan een H. Eremijt Beat

,

genaamt. De Duyvel op zeekere tijd geko-

men zijnde , om zijne gedaghten in verrukkinge

te brengen , terwijlen hy zijn getijden las , lig-

ten hem den Heyligh by de ooren op , ftak hem

in het Wywaters-vat , leydde zijn Getijde-boek

boven op hem , ende deed hem daar vijftien da-

gen blijven. Daar is niet vermakelijker dan de

afbeeldingevan dieDuyveltezien, welke zoo

veel hem mogelijk is , zijn groote Ezelsooren

uyc het Wywater verheft ende zich als dul ge-

laat ; want zy zeggen , dat hy meer voor het

Wywater vreeft als voor de Helle. De Moniken

van de Abdye aldaar hebben, dat uytgehouwen

werkdoen maken, ad perpetuam reimemoriam,

tot eeuwighdurende geheugeniflèvan die zaak.

Ik kome weder tot den Alvernus. Zy toon-

den ons daar na verfcheyde andere plaatzen in

de Rotzen, daar den H. Franeifcus zijn Gods-
fn

r

J™^en

dienftigeoeffeningen pleeghde, ende onder an- door zijn

derediej op welke hy de Inftellinge van zijne eygen hand

Ordn befchreef. Ik hebbe dieoorfpronkelijk
befchvcven -

door zijn eygen hand befchreven gezien , in de

Capelle van onze Vrouwe van Portiuncula. De-

zelve is een kleyne Capelle in Umbria gelegen j

omtrent vijf mijlen van Aflifen. Hier was het Isin ae ca-

ook, zeggen zy,dat hy verfcheyde openbaringen Pdk van >k

ende verfchijningen hadde. Onder andere ma-

kenzygewagh van onzen Heere Jefus Cbriftus>

in dewelke, tenopzighte van den grooten yver

van dien Heyligh tot de zaligheydder Zonda-

K 4 «r» •>
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ren, fofus Chrijïus een quytfcheldinge van zon
den toeflond, zoo volmaakt als hy die geven

AflTatdoot
konde

> Datiseerrvolkemenevefgevinge, zoo
onièu zaïigh- van de *cnulc als de ftrafTe , voor alle die geene

,

maketaan die op den dagh van xAuguflus
,
diekleyneCa-

defeivever- pejie zoude komen bezoeken. Toe zooverre
dat hetgroote Jub'tl ofte het Heylige Jaar , niet

heylzamer voor de zondaren is , dan deze Ca-
pelle, op die dagh. Een menfche welke de-
zelve als dan gaat bezoeken , in meeninge en
voornemen van die Aflaat te verdienen, ende
zeggende vijf Pater Nofiers ende zoo veel *Avs
Maria'es , al was hy de grootfte zondaar des we-
relds , werd zoo zuyver ende onfchuldigh als hy
even na zijn doopzel was, ende zoo hy in die
ftaat komt te fterven , heeft hy noch Helle noch
Vagevyer te vreezen, maar hy gaat reght naar
het Paradijs.

So!X*t

D°°r dit geIoove wa3r in de Koomfchgefindi

vanmen- ende voor al deltalianenzl jn , zietmen daar zoo
fehenomdie grooten toevloed van volk uyt veele gedeelten
tevetdiened. des werelds op die dagh , dat het de duurte in al

het omleggende Land doet ontftaan , ende veele

werden door het gedrangh , aan depoorte van
de Kerke verflikt, die dan aanftonts het voor-
teght van hare quytfcheldinge in de andere we-
reld gaan genieten. Moeten wy inderwaar-
heyd niet bekennen , dat de Fjomfcbgefinde zeer

, verblind zijn , ofte ten minften ten hooehflen

naiatigheyd naia«gh omtrent het werk van hare zahgheyd ,

der Papiiten: zich nopende het fwaarwightighfte van hare zie-

le, het welke is de vergevinge der zonden , op
het zeggen van een menfche vertrouwende
Haren S.Francifcus heeft haar gezeght dotzy

»

op
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op zeekeren dagh , naar een zoodanigen plaatze

gaande, ende daar zeeker Gebed fpreekende»

hare zonden met alle kaftijdingen die zy door de-

zelve hebben verdient , haar ten vollen zijn

vergeven, ende dat hy dieshalven, deverzee-

keringe heeft uyt den mond van Jtfus Chrijtus ,

die hy zeght hem , in het byzonder verfcheenen

te zijn. Zie hier op geloven zy dien menfche ,

zonder yets verders te onderzoeken j op zijn

woord , ende zy laten ( ö wonderlijke blind,

heyd!
)
deHeyligeEuangelifche Godfpraaken,

blijven voor het geene zy zijn , welke haar

waarfchouwen, dat het leedwezen het eenigfte

middel is , om de vergiffeniiïe der zonden te ver-

krijgen.

De Paters Soccelanten van de Ordre van S.Fran-

eifcus , die door deze Godsdienftigheyd uytne-

mende rijk zijn geworden, hebben op die plaat-

ze een zeer fchoon Kloofter geftight > ende door

dien die Capelle , tot haar gebruyk te kleyn

was, hebben zy'er een groote ende heerlijke

Kerke rondom doen bouwen» zoodanighdac

de kleyne Kerk jegenwoordighin degroote be-

flooten is.

Ik hebbe noch geen plaats van Godvrughtig- By aueH.

heyd in ltalien gezien , ofheb'ereen praghtigh plaatfen in

Paleys dighte by gevonden , voorzien met een ltalien zijn

brave kooken , ten dienfte van die geene welke £°u "eFin
dezelve het volk aanpreeken ? waar door zymy v«te fcoWns

des te meerzijn verdagtgevallen. Viifmijlen vootdcMo-

vandaarleght-^i?//<? , 't welk een fraye Stad, op mken-

een heuvel gelegen , is. In deze plaatze;is S.

francijcus gebooren , ende daar zeghtmen dat
^1 de.'

zi/nlicchaam , in het groote Kloofter der Fran. üj^nvan'

K 5 c/fcar
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$. Francifcus cifcanen , ftaat, in een onderaardfche Capelle
en Domini- qnder het groote Altaar. Zy houden ftaande dat

het zich nevens dat van den H. Domïnkus daar

onverdorven is , ftaande reght op hare voeten
en malkanderen de handen gevende

; Zy voegen
daar by , dat God zulks gewilt heeft > ende dat

die twee Heylige, welke zoo groote vrienden

ïn haar leven zijn geweeft, na hare dood zelf

niet zijn gefcheyden. Dat is een verborgent-
heyd die jegenyvoordigh niet meer magh gezien

Een Paus de werden. De Paus zelfs, hy heeft dan zoo veel

van dèïte
m2gCS alS hy^ 1 e° hee Ĉ daC voorreg t met

»
Zt '

willende gaaH dert dat een zijner voorzaten zig daar aangebrant
bezigtigen, heeft , die beQooten hebbende dit zeldzaam

jjf
fchlc* wonderwerk te gaan bezightigen , door een

fchielijke dopd wierd weg gerukt. Deze twee
goede Heyligen verfcheenen daar naa aan zeeker

opregtFrancifcaner Broeder, endezeyde hem dat

het zelve wedervaaren zoude aan alle die geene,

die zoo reukeloos zoude zijn van diergelijke zaa-

kete onderfiaan.

s. Francifcus Niet tegen ftaande deeze overleveringe zeggen
en Domini. de Paters Soccolanten , die een verfcheyde Lig-

ydeuïee"
1 haam onder de Fruncifcanen maakcn , dat zy het

Jigchaamen Lijk van den H. Francifcus , te Portiuncula , heb -

nagelaten, ben, 't welke, zoo alsikgezegthebbe, maar
vijf mylen daar van daanleyt, endede Domini-

canen houden flaande , dat zy dat van haaren

Aarst vader Dominicust in haar groote Convent
te Boulogne bewaaren.

Waarom de Dat nu de Paufen dit werk niet gaan onder-

wttkniel'
20eJten » is niet uy c vreeze van te zullen fter-

detv'en on< ven » maar om dat zy dugten een van die twee
deuoeken, groote Partyen te zullen vergrammen, ikfpreek

van
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van de Francifcanen en Dominicanen , endezy
konnen het ook niet doen zonder deeeneofte

de andere Godvrugtigheyd weg teneemen, het

welke die Religieufe Ordre ten hoogften zoude
benadeelen 3 ende daarom willen zy liever het

volk in het Bygeloofende de dwaalingen laaten

fteeken. De Paufen moeten de belangensder

Moniken voorzigtelijk handelen > om dat zy het

haare onderfchraagen en bezorgen.

De derde zaake van welke ik met u wilde han- KlooOer '•

len , weegensden H. Francifcus , voor het fluy- d°or s

^
ta**

ten van deeze Brief, is datikeenkleyn Convent "[^'
b

" Ve

gezien hebbe> dat hy zelf met zijne Broeders

gefttght heeft , ter plaatze daar men van het Ap-
pennijnfcbe Geberghte nederdaalt naar een Stad

van halten, die Boerg S. Sepulcre werdgcnaamt.
Hy heeft daar veele jaren geleeft , ende wilde dat

het tot een model ofte voorbeeld zoude ftrekken

voor alle die geene die men namaals zoude ko-

mentebouwen. Ik hebbe waarlijk j in almijn ,

'

leven geen arroelijker woonplaatze gezien. De- *

v00np iaatfe

zelve beftaat uyt verfcheyde kleyne holen digte des werelds,

by den anderen gemaakt , die bequamer fchij-

nen om Beeren in op te fluyten dan Menfchen te

huysveften. Ik wilde wel datmen nu by die

Kloofter eens vergeleek» die praghtige Conven-

ten, die zijne kinderen > dat is die geene die be-

lijdeniffe doen van volgens zijn Regul televen »

door geheel Italiën hebben doen bouwen , die

groote Conventen te Romen, Napels en Venetien Het Zf!ve

ende in het korte in alle de andere Steden. Heb- vergeieeken

ben de voornaamfte Bouwmeefters , om de af-
^idaiSche,

teekeningen daarvan te maken, de vermaardfte KiooHersdet

Schilders , hare verwen om de muren met ge- Fraccifcanc».

fchiede-
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fchiedeniffen van dezelve teaffchijnelijker end
verlightender te maken , nietuytgeput. Eyn
delijk heeft men in de diepfte uytgravingen van
hec Appennijnfche Geberghte niet wezen opzoe-
ken, de fijntte Marmerende de zeldzaamfte

Jafpis en Porphier fteenen , om hare Kloofters

,

eet ende flaap plaatzen daar mede te bevloeren
ende allede Poorten , venfters endefchoorftee-
nen van hare Cellen daar van te maken .<>

onJcrde De Paters Capuajnen zijndeeenige , die een
Franciicanen zoorte van affchrik hebben getoond van die

pucilnenïe Sl00te praghtdadigheyd , die zootegenftrijdigh

ingctoaenfle Js met de Wetten van nederigheyd ende armoe-
ïnhecbou- de, endiezy van haar Infteller, denH. Vran-

cifcus, hebben outfangen- Zy onderwierpen
haar in het begin van hare verbeteringe, aan een

zeekere wijze van hare Conventen te bouwen ,

Doch <fie die zeer zedigh ende wel gefchikt is. Hier in

munten wc- munten zy alleen uytdat zy altoos groote zorge

Tuynen" dragen om uytfteekende ïuynen , Fonteynen ,

Fonccyncn, Bloemperken ende zeer groote wandelingen van
Bloemperken bomen te hebben , in welke de Heeren van de

daar by gelegene Steden zich gemeenlijk , mee
wandelen gaan verluftigen. DeCapucijnevzijn

jegenwoordigh.de befte Tuyn-lieden van geheel

Europa, In ïtalten verzorgen zy alle de jonge

Juffrouwen van Bloemen, ende de fwangere

Vrouwen van vrughten.
En beginnen Ook zietmen niettemin, datdiezedigheyd

vetvallen

de " in ^et bouwen zedert weynigh tijd , zeer afge-

gaan is. De nieuwe gebouwen die zy jegen-

woordigh maken zijn hooger enbreeder, hare

Cellen grooter , hare Kerken meer verciert ende

hsre andere nodige plaatzen meer op deheden-

daagh-
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daaghfche wijze. Zy hebben zeerfchooneCo»-

vtnten tzVenetien > te Florencen , te Pifay ende te

Milanen. Als ik door het Hertoghdom Bourgo-

gne aai Frankrijk trok> zagh ik te Dijon hec

ï'choone getimmer j het welke die Paters voor

hare zieken deedden maken , ende dat ook ner-

gens in toegafaan de fchoonfte Paleyzen van de

Voorzitters j endede Raadsheeren in die Stad,
Voorbeel

,

ende als ik ook door Duitsland naar Engeland
da

0

a

°r

va

"

reyfde, befpeurde ik op denRjiijny een halve

daghreyze boven Cobients, een zeer praghtigh

gebouw > dat ikeerft aanzagh voor een Paleys

van den Keurfurft van Trier, doch het was een

Convent van dc Capttcijnen > dat zijn Keurfurfte-

lijkeDoorlughtigheyd voor hen hadde doen ma-

ken. Eer hy den Grondllagh daar vaa deed leg-

gen , vraaghde hy haar om een afteekeninge van

hare Kloofters > doch die Vaders antwoorden

hem j dat indien S.Francifcus hem het Ontwerp
zoude geven, het zelve zeer engh ende eenvou-

digh zoude zijn , doch dat , aangezien zijne

Keurfurftelijke Doorlugbtigheyd de goedheyd

hadde van zich daar mede tebemoeyen, nie-

mand yets zoude weten te zeggen j zoo het een

weynigh met deflèlfs Hooge Staat over een •

quam.
Het befluyt van dit alles is } mijn Heer j datj Befluycéri

die lieden mogen doen wat zy willen j doch zoo B"e&.

lange zy de Chriftelijke volmaaktheyd zullen

doen beftaan in die miiTelijke > harde ende onge-

woonlijke wijze van leven » dc ondervindinge

vaneen korten tijd altoos zal doen bekennen >

dat zy zich hebben bedrogen. Alle hare fchoo-

ne ontwerpingen, zullen altoos voor hareoo-
gen
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gen in duygen vallen, ende door dien de gron-
den op de welke zy bouwen , valfch zijn, zoo
zullen zy altoos een onmogelijkheyd vinden , in
de oeffeninge , van het geene waar toe zy zich

,

door Geloften hebben verbonden, ende eyn-
delijk genoodzaakt zijn te bekennen , dat de
groote ende onvtrwrikbare leiïen van deChri-
ltehjke Zedenkonft , ontvvijffelbaar waar zijn ,

ende daar men zich alleen moet houden aan

;

Vlied het quade en doet het goede
J Bemind God

met al uw herte ende uw Naafien als uw %elven.
Ik eyndige met deze fchoone woorden ende
ben met al mijn herte &c.

Eynde des derden Briefs.

VIERDE BRIEF.

Reyze naar Loretto.

Ideydinge. TT\Oor dien ik u in mijnen laatften Briefbe-

JL^ooft hebbevan mijne reyzen naar Loretfé
te lpreeken , zoo twijffele ik niet of het verlan-
gen van eenige byzonderheeden te hooreri-

van die Godvrugtige plaats daar zoo veel door
* geheel de weereld van werd gefprooken, zal u

dryven om te wenfehen dat ik die mijne belofte
volbrenge.

Den Auteur In betraghtinge van u omtrent dit ftuk te vol-

ley?"
0 d°Cn

'
2aI ik nu zeë&en >

Mijn Heer, dat ik aan

wnVaacnaar
^en Bergh *Alvcrnus , van mijn G efél fchap

,

Lprctci. dat niet verder gingh, gefcheyden zijnde, ik al-

ken i
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leen , aan de andere zijde van den %Appennijn »

afreed , ende nemende mijn weg door de fteeden

Fojfimbrone ende Urbane, quam ik te Fano,

't welk een aardige Stadt is , op den Oever van £^™e

h
teen

de Adriatifche Zee* Des morgens vroegh uyt- peigrims
.°0p

gegaan zijnde > om eenigegelegentheyd te zoe-

ken om naar Lorette te koomeh , zagh ik een

groot Gefelfchap van Perzoonen, opeenvrem- -

de dogh vermaakelijke wijze gekleed en opge- ToiBoulogne

zeeten ; Dezelve waaren Pelgrims die van Bou- hu
a

££z

n

ej.

een

logne quaamen : zy waaren zcftig fterk zittende houden ende

alle op Ezels , die gemakkelijk en zagt genoegh "den daac

gaan, ende waarvan men zigh, in hetLand-
v

-

fchap van <Ancone , meer dan van Paarden be-

diend i Men hield die Ezels eertijts te Boulogne,

dogh door dien zulks oorzaake gaf tot een dub-

bele fpreek wijze die de Studenten ende de Leer-

aars in de Hooge Schoole van die Stad niet be-

haagde t { want men zeyde gemeenlijk , wy zul-

len naar Lorette gaan > ende een EzelteiWogwe
neemen ) zooverbooden deOverigheeden van

die Stadt » om aan haar te behaagen, dezelve

daar langer te houden. Men huurt die dan te Ezelsge;

Imola } ende voor de waarde van omtrent twaalf k™][k£°™
ftuyvers , kan men zes mijlen afleggen j het ™Hyj££

1 "'

welke den weghis die dezebeeften gewoon zijn

te doen. Op deeze Ezels leggen kleyne zadels

metftijghbeugels , even als op de Paarden. Meh
heeft geen fweep nogh fpooren van doen , want
zoo dra men opgezeeten is loopen zy üyt al haar

maeht, tot dat zy op haare gewoonlijke Plaat- ZeW«ame
• . ,

r
j 1 l j * aard van de

ze zijn gekoomen > ende valt het dan niet mo-
zejVCt

gelijk» men flaa hem zoo veel men wil> haar

verder te krijgen , ende men vind zigh genood-

zaakt
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zaakt haar daar telaaten ende andere te neemeni
ookverwiiïeltmen diegeduurigh van zes mijlen,

tot zes mijlen > tot aan den Bergh van *Ancona,
die niet verre van Loretto is. Zoodanigh dan
waaren de beeften op welke onze Pelgrims zaten.

,
Zy hadden haare Pelgrims kleedinge aan. De-

kleedde 2elve heftaat uyt fijn lijwaat dat afchverwigh is

befchreyen. en 't welk tot opdehelftvandekuyten hanght
ende lange mouwen heeft tot de handen toe.

Aghteraanden hals is een zoortevan een groote

kap ofte Kovel » die zy over haar hooft konnen
doen komen > ende tot op haat borft toedoen
hangen .alszyhet hooft zoo diep daar infteken,

zoodanigh dat geheel haar aangezighte bedekt is.

Om een vry gezighte en aderntoght te hebben,
zijn in die Kovels gaaten die reght op deoogen
ende den mont ftaan, even als inde Mom aan-

gezighten.

Zy zetten of trekken die Kovels op haar hooft

niet dan wanneer zy op Plaatzen komen > daar

zy niet willen bekend zijn , latende dezelve an-

ders aghter op haare fchouderen hangen. De-
ze rok fluyten zy om haare lenden toe meteen
Gordel. Een weynigh booven den Gordel op
de Borft hebben zy een fchildjen

,
op het welk

verbeeld ftaan de waapenen van haar Gilde , Ge-
broederfchap ofte Maatlchappije > 't welkzy
in de Italiaanfcbe taaie Sacola noemen. De Pel-

Als me«de grims hebben een groot Paternofter aan haar Gor-
haw ftaf. del » ende een Pelgrims ftaf in de hand > die het

voornaamfte Kenteekenvan haare reyzeis, De-
zelve is een ftokter hoogte van een halve Piek»

met omgedrayde knoopen booven ende in

het midden. Zy brengen dezelve in de Kerke.,

omzc
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omze te doen zegenen ofte wyen door hare Pa-
rochianen» voor datzy vertrekken, die het zelve
met wy-water doen ende lange gebeden. Als Welke ge-
zy dezelve hebben ontfangen

, mogen zy niet
wi

'd *cllJ-

langer dan drie degen daarna , in deplaatze ha-
rer wooninge verblijven , ende konnen cot de
Communie niet ontfangen werden , voordat zy
hare Bedevaart hebben volbraght

J ten zyhare
gedane belofte in een geld-boete werde veran-
dert , e nde als dan ontflaan haarde Priefters zeer
gewillighlijk.

De Pelgrims die ik té Fano zagh komen , wa

-

ren alle in kleedinge van eene verwe , ende had-
den dien morgen al een poft met haar Ezels gé-
lopen. Hare Rokken waren nieuw ende van
uytnemende fijn lijwaat. Door dien het naar
allen fchijn den Geeft van Boetvaardigheyd nieC
was

, die haar dezelve hadde doen aantrekken >
zoo hadden zy die op verfcheyde plaatzen opge-
fchort, ende dat hoogh genoegh om hareprag-
tigekledingetevertoonen, diezy, vanBroca-
de nevens goudeen zilvere lakenen, daaronder
droegen. Dit deed my ook geloven dat het lie-
den van aanzien konden zijn. Daar en boven
hadden zy zijde Gordels van dezelve verwe als
hare Rokken , doch uytnemende konftighlijk"
gemaakt.

Gevraaght hebbende wie deze lieden waren, G«.lfchap
zeyde meu ons dat zy van het Gezelfchap van van onze
onze Lieve Vrouw van het Leven, van de Stad Vt0"*« van

Boulogne waren. Het zelve is een zeet rijk Gaft-
ven'

huys voor de arme zieke te Boulogne, daar de
Pnefters een Gezelfchap ofte Maatfchappye ,
»yt aanzienlijke en Edele Perzoonenbeftaande,'

L voor
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Wa« toe die voor hebben opgerigc , die daar haar Miffm
vanhet «Weende dagelijkfchc Gebeeden hebben. Zy ver-

zig vctbin- binden haar met haar goed en hulpe de zieken
£ea ' vandiePlaatzebyteftaan. Het meefte gedeelte

van de aanzienlijke lieden van Boulogne > is in

dat Gefelfchap , zy gaan omganghs wijze» alle

jaaren naar Lontte> omtrent het eyndevanden
herfft, gelijk ook de meefte andere Gebroeder-
fchappen doen.

Zynde dighte by de groote Kerke gekoomen,
quaamen de Priefters haar te gemoet met het

Cruyce endede Baniere om haar te ontfangen.
Pelgrims Men deed een kleyne aanfpraak tot haar > het

Seïndoof welk den Prior van dac Ge("elfchap, die een Gra-

itaiien inge- vevan Boulogne was>met weynig woorden beant-

.
haait. woorde j zy gingen daar naa in de Kerk j daar

2y een kleyn Gebed deeden> waarna zyzigh,

in de befte Herbergen van de Stad verfpreyden s

in welke zy des avonds te vooren , den nodigen

laft hadden gezonden , om een goed middagh-

maal voor haar te bereyden.

•vrouwenvan Het was omtrent ten tien uuren des morgens
aanficn in als deeze Pelgrims quaamen , ende een half uur

eaSThoe daar naa w ^erden ZY gevolght , door omtrent

gekleed.

°C
twiatigh CalelTen vervuld met Juffrouwen. De-
ze waaren Pelgrimmenen > met het zelve voor-

neemen als de mans-perzoonen uyt Boulogne ver-

trokken, zijnde zy alle Bloedvrienden ofte be-

kende van deeze Heeren. Zy waaren praghtig-

lijk gekleed ende zelfmet een dartelheydj welke

perzoonen , die uyt Godvrughtigheyd een Be-
devaart doen j niet betaamde. Zy hadden kley-

ne Pelgrims ftokjens aan haarTabbaardtslijven

gefpelc, die omtrent de langhte yan een hand

hadden;
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hadden ; zommige waaren van goud en andere p^t5ge

van yvoir> mee tijne PaarJen ende Diamanten flaa&ndet

verciert. Vrouwen.

Eenige hadden dezelve van Orange Bloezem
gemaaktjofte van die door konft vercierde Bloe-

men» die men te Boulogne in zonderlinge aghtin-

ge heeft, ende waar uyt den grootften handel

van de Nonnen in die Stad beftaat. Andere we-
der droegenze welke met de naaide waaren ge-

maakt > ende daar mogelijk jaaren over gear-

beyd was , ende eyndelijk zommige haddenze op
een ander koftelijke wijze totgeftelt.

De Pelgrimt hadden zoo draa de Herbergen De Pdgtimj

niet weezen bezightigen, ende bevel gegeeven haaien de

van alles vaardieh te houden , ofzv begaven zie .

Pe|8nm«flen

haar Juffrouwen te gemoed , om dezelve te ont- i„.

fangen i ende leydtn dezelve met veel eerbewij-

zinghe in de voor haar vervaardigde vertrekken.

De nieusgierigheyd drongh my om weder naar

mijne Herberge te keeren , daar ik al den
grooten toeflei » welk'er gemaakt wierde,
hadde zien vervaardigen ; ende door dien die

Heeren een kaamer gebrek hadden, zoo bood
ik haar de mijne aan , ende zy noodigden my
zeer beleefdelijk ter middagmaal. De toenel Eetenteza*

wierd mét verfcheyde Gerignten aangediend , J-JiSnor»
ende geduurende degeheele maaltijd beftond het de maaltijd

onderhoud in het heuiTchelijk befchimpen der «jetdan^n

Juffrouwen , wegens haare Pelgrims ftafjens.
yd 8Cn '

Zulks gefchiede niet door groove befpottingen,

doghraet aardige fpreekwijzen ende dubbelzin-
nige woorden, vol verftanrs, die zywiftendic
Juffrouwen niet onfmaakelijk tezijn. Naaden
eeren vervaardighden zigh een yeder weeder tot

L x het

\
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Den fctuS)v« het voortzetten der reyze. . De Pelgrims fteegen
v
ri£ enS °P haareErende de Juffrouwen craaden in de

jüffcouwen CalelTen. Ik begaf mij voor mijn Perzoon ,

vanFanonaa by een ten vollen eerlijk man> van Parmage-
Loretce. boortigh , die niet in Bedevaart ging > maar uyc

nieusgierigheyd reysde. Wy volgden de an dere
zeer kort > opgezeeten zijnde alszy> maarwy
konden ons geduurende de reyze > onder haar

niet mengen, doordien wy geen Pelgrims kle-

deren aan hadden.

Reeden om Ik vraaghde aan mijn Italiaanfehen Reysgezel j

weikezeif waarom die Heeren> die alle luyden van aanzien

aanzSn^üdc waaren > en(*e naar allen fchijn haare CaroiTen,

die caroflén en goede Paarden te Boulogne hadden? zighvan
hebben, op <jje Ezels bedienden ? Hyzeydedatzommige

Loreue uy zul^s deedcn uyt Inftigheyd ende om zigh te bee-

zen. ter onderweegens te vermaaken , ende andere
uyt nederigheyd>ook om des te meer verdienften

te verwerven ; te meer om dat die Ezels , die

zoo veel Pelgrims naar Lorette hadden gebraght

»

daar dan zelt eenzoortevanbyzondere zegenin-

Exels die de ge"voor zigh hadden verkreegen , die daar in be-
Peigrims ftond > dat die geene 1 die op dezelve reeden «

"cten°doen
noyteenigh ongemak overquam

:
Dat men zigh

mitaculen. n iec bezeerde, wanneer men'er > by geval, af

florte; zoo zy in een moeras vervielen , raak-

ten zy'er altoos gelukkelijk uyt > waar door ik

dan begondete bemerken* dat die goede Heer
geloofde dat'er ook iets Miracukwin die Ezels
was.

r Hyzeyde myj dat alszeedert weynieh tijds»
Jbenaanmer. . ' . . ? . P L . . r \ r V
i<eiijk /taaltje eenige AigierfeRoovers » m het Landfchap van
daarvan. Ancona vvaaren geland 5 zy noyt eenige van die

Reyzigers hadden konnen bekoomen , die op
die
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die Heylige Ezels zaaten , hoewel zyzeerdigte
by dezelve zigh bevonden,zeIfhadden zy'er niet
eengequeft, veel min gedood , niet tegengaan-
de zy zeer fterkvyer op haargaaven.
Wy wierpen van tijd tot tijd de ooghen op de ongebomfc-

Pelgrims die voor ons reeden, ende zaagen dat "? cn
*i

on-

zy> op den vvegh, haar meefte werk maakten !$1ï
van de Juffrouwen die in de Caleflên zaaten , te reyftn der

verluftigen. Zommigen deeden niet anders , f
eIsrimsnaar

dan geduerighheen ende- weeder voor by dezel-
"e"

ve te rijden , maakende ónderwijlen de miflè-
lijkfte ende belagchelijkfte Poftuuren en koddig-
ite geftalteniffèn die zy konden , alleen om de
Juffroiiwentedoenlagchen, andere vielen, ten
zeiyen eynde

,
plotzelijk van haare Ezels. Eyn-

delijk
, door dien de Italianen , ten uytterfle

aardigh ende daar by uytvindende van Geeft
zijn

, zoo zaagen wy langhs geheel den wegh

,

vermaaklijkheeden en klugtfpeelen.
Naar allen fchijn deeden deeze Juffrouwen Italianen

niec anders dan duyzenden van zegeningen te ge
ha

f-

dt!en ha*

ven aan den daghen aan deftonde, op welke LET"
zyzoo gelukkig hadden geweeft , van de belofte
om naar Lorettete gaan te doen, doordien zy
haar buyten twijffel , nooyt zoo wel hadden
vermaakt. Een ygelijk weet, dit de Italianen
zoo draa geen huysvrouwe hebben bekoomen

,

ofzy handelen dezelve als een flaavinne. Dog
heeft evenwel haaren Min- yver ofte jalouzie
haar nooyt konnen berooven van op de Feeften
der Heylige, des Zondaaghs te Kerke , ende te
Bedevaart te gaan, als zy daar toe een belofte
hebben gedaan.

Door dien de Roomfche Kerke een dood zonde v\ouwSjn
L 3 heeft
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zeer s^u- ^eefc gemaakt van op de zondagen ende andere

k« ,feH)t<e, n *et terM 'Sj
e te gaan > en(*e de Bedevaarden die

ais die haat men gelooft heert niet te voltrekken , zoo heeft
™c£"n

j&
e zy ook ter zeiver tijd de Mannen de maght be-

ten.

e? 3
' nomen, van die dringende plighten te konnen

beletten. De Inquifitk zoude zich dielzake

aantrekken > in gevalle haar ymand daar in wilde

tegenfpreeken, ende zoude meteenzoodanigh
menfche handelen als met een perzoon die de

Mijfen ende de Bedevaarden verwerpt , ende by
Hoedanigh gevolge Ketters is. De Juffrouwen blijven niet

van bdie" ,n geDreekt van z 'gn van dat voorreght te bedie-

nen, nen, ende haar toevlught te nemen > als zy

zulks nodigh aghten , tot dat kleyne gedeelte ,

'c welke haar van hare vryheyd is overgebleven

;

Ultimanaufrag* libertatis Tabula. Nauwelijks

zietmen een Juffrouw naar diergelijkeGodsdien-

ftigheyd gaan , oi zy werd altoos j door den

eenen ofte andere Minnaar zeer aandaghtelijk

gevolght.

óHTlfdet ^et wae aan net se'aat der ?ehrms ende Pe
!
m

Peigtïnve" grimejfen, van welke ik fpreeke > zeer lightelijk

harejufftou- te befpeuren, wat de voornaamfte beweeghre-
wen. den van deze hare reyze was. Ten vier uren des

avonds hielden zy weder in een Dorp ftil om
haar te ververffchen. Waar op de Edellieden

naar een bygelegen Vlek voor uyt reden , om de

pleghtelijkheden in de Kerk afteleggen, even

als zy te Fano hadden gedaan, daar de Juffrou-

wen zouden aankomen. Zy begaven haar daar

na in de befte Herbergen van de plaatze > nevens

hare JuSrouwen , niet anders doende dan haar

wel te laten onthalen en verluftigen » waar in

zy, gedurende geheel de reyze» toe aan Lorette

toe»
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toe » volhardden : zeght nu zelve , mijn Heer , m« h« doen
of dit niet wel een Godvrughtige Bedevaart is , det Prote*

ende bequaam om deProteJlanten te befchamen >
fti»r.ten v«<

welke die niet doen j ende zigh genoegen haar
8clecken

v

Hemelfche Vader welke hier boven is , aan te

roepen , zonder dezelve te Lorette ofte te Romen
te willen gaan zoeken l

Wy vonden onderwijlen , boven de Pelgrims Generaal on-

daar wy van hebben gefprooken noch verfchey- £Sn va?aii*
dene Troupen van andere j zoo Koop-als Hand- de pelgrims,

werks-lieden » zoo van Lorette komende, als der-

waarts gaande. Zy reghten overal veel belac-
chelijke potzen met haar Pelgrims ftavenaan,
den geheelen weghlanghs , die te aardiger wa-
ren door hare vreemde kleedinge , ende maakten
goede cier in alle de Herbergen die zy voorby
quamen.

Ik hebbenamaals bemerkt, dat alle de Hand- T
a

0

jJ"pJ.
en

werks-lieden in Italien , een byfondere Bufle gdmagien"
hebben, inwelkezy, gedurende den loop des vergaderende

jaars, zoo veel geit als zy miiïèn konnen , ver-
"
e
^*

a

"ks "

gaderen , om hetzelve namaals te gebruyken tot ijksgff*
het doen van een Bedevaart naar Lorette ofte
S. Antonio van Padua , ook wel naareenige dig-
ter by ofte meer afgelegene plaatfen, al na zy
zien dat haar geit het lijden magh , om in het
gaan en komen luftigh te teeren.

Daar is zeekerlijkin Italien niet vermakelijker P*ig"n»&ïen

dan het doen van die reyfen , in het begin van de ^oiL v«-
Lenten ofte het afgaan van den Herfft , wanneer maak in

de groote hette over is, voor al wanneer men Italie«-

goed gefelfchap heeft , onder het welke altoos
ymandis, die de gave heeft, van de andere her-
tehjktedoen lacchen.

L 4 De
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ydgtimagicn De ltaliaunfche Vrouwlieden voor al , bedie-

S3ES& nen van ^«hande liften ende duyfenden
Bieghirtrfe»

-

van vindingen, om hare Vaders, Moeders of-
«ngepredikt te Mannen te bewegen , haar in Bedevaart te la-

S. *r &*n
'.
ook «'er geen Gelofte diezy liever

doen. Hier toe gebruyken zy vooral het aan-
zien van hare Bieghtvaders , die haar te kennen
geven dat het Gods wille is datzy daar gaan zul-
len. De geheelereyze werd in klughten en zot-
ternyen doorgebracht , zoo als ik reeds getoond
hebbe, ende alle- de aardige voorvallen die zy
op defelve gehad hebben, verftrekkeh haar des
Winters by hetvyer , tot een aangenaam onder-
houd om het gefelfchap te verluliïgen.

I"ïftT $
!e daar hoedanigh de Pelgrim ende Pelgri-

over het
mtUm van welke ik u hadde belooft te on-

wec Jet derhouden, welke gevoeght by die geene die in

ItS WCt deGaflhuyzengaan, en van welke ik in mijnen
voongen Briefgefprooken hebbe , te zamen alle
de Pelgrims, zoo rijke als arme, uytmaaken.
De Papijlen hebben goed te zeggen , dat dit da-
den van byzondere lieden zijn , welke niet kon-
nen bygebraghr werden tegens den Grond van
hare Leere , want deze Heyligheyd der Pelgri

-

magien in het algemeen , werd even zoo weynigh
gevonden als in het univerfeele a Partereu Men
heeft zigh fehoon een algemeene menfchelijke
nature voor te flellen, doch men zal deinen-
fchelijkheyd niet anders vinden dan in de enkele
deelen derzelver , dat is in yder menfehe. In-
dien de Pelgrimagien de kraght hadden van de
Heylighmaakinge in de menfehen te brengen

,

zoo zoude men ook zien dat de Pelgrims daar
door heyligh wierden >wende het oude fpreek-

woord
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woord zoude niet waaraghtighzijn, hetwelk
zeghtj Dat noyt een goed Paard ofte een boos
Jvlenfche , door hetgaan naar Rgmen beter werd.
Hebben den H, Hieronymus endede ff. ?aula, de Pclgtlmaglch

Heylige plaatzen in Palejlina wezen bezjgtigen

,

zy zijn daar door niet Heyligh geworden , ende,
ey^

zy zouden buyten twijffel alzoo wel gedaan
hebben, indien zy waren t'huys gebleven. Ik
zegge dit nietom haar hier omtrent te veraghten

oftetebeftraften, alzoo weynigh als ik her een
perfoon zoude willen doen » die uyt nieuwsgie-
righeyd j zonder zijn dingen te verfuymen ofte

gemand te verongelijken > naar Conflantinopolen

ofte fymen reyfde. Het is mede natuurlijk een
zoorte van ontzaghendeeerbiedigheydte heb-
ben , voor lieden die veel gereyfl hebben. Het Alle Pelgri-

is een goede begeerte naar Hierufakmte gaan>
£
ien w"de

d

n
,

om alle de Heylige plaatzen te gaan befightiger, , ^li™
*

in welke ftfus Chnfirn , onze verloffinge heeft

uytgewerkt > doch ten opzighte van dezaligheyd
bevindeik dat het een zeer onnutte zake is , ende
ik zal noyt ymand te Heyliger daarom aghten.

Jefus Chriflus heeft onze zaligheyd aan de eene
plaatze des werelds niet meer dan de andere ge-
heght

} ende hy zal noyt toelaten , dat die din-
gen , die de menfchen by het Euungelium voe-
gen > om haar eygen ooghwit te bereyken > tot.

kraghtdadige middelen van hare HeyZighmakin-
ge zullen ftrekken. Ik hebbe meteen oneyn-
digh getal van menfchen om gegaan > die in Pd-
grimazen hadden geweeft t doch de minfte ver-
betennge in hare zeden daar door befpeuro

Ivlen raadde my in Jte//e» te doen als zekerG*- Aafdigvoor*
nmefeb. Hy vraaghde dikmaals aan zijn Vlees- yaWuifchen

L 5 houwer
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ten Ge* houwer wanneer hy naar Lorette zoude gaan.
nu«fch ende Den Vleeshouwer verfoght hem eens hem te

houwen" wiIlen 2eê6en waarom hy hem zoo meenighmaal
van een ende defelve zake vraaghde. De Ge-
nueefch antwoordde hem 1 dat hy bemerkt had-
de, dat zoo dikmaals als hy van die Bedevaart
quam, hy hem hoyt zijn reghte gewighte gaf

,

ende dat hy beflootcn hadde j als hy nu eens
zoude weder gekomen zijn , hem vijf of zes

maanden te laten ruften, ende zigh van een ander
te bedienen. In der waarheyd alle die lieden

doen uytnemende onkoften opdiereyfe» waar
na de meefte geen fwarigheyd maken , om dat

weder in te halen , op de Gemeente te rooven ,

waarby komt, zoo als ik u in mijn derden Brief
hebbe doen bemerken, dat zeer weynige» dat

flagh van reyfen ? meteen waaraghtigengeeft van

Godvrughtigheyd aanvangen. Hetgefchied veel

eer uy t vermaak » nieuwsgierigheyd ofte eenige

andere beweeghredenen j die haar bekend zijn ,

Maar eyndelijk » aangefien ik geen onweder-
roepelijk vonniflè wil ftrijken, over het inner-

lijke > van wie het ook moghte zijn > door het

uytrerlijke» zoo wil wel tot haar voordeel als

vaft ftellen dat zy alle derwaarts trekken , met
2eer groote gevoelens van Godvrughtigheyd,
endeik zegge datzy dan noch voor God niet te

verontfchuldigen zijn, als watbelanght haren

goeden wille, zijnde zy voor de refte erbar-

mens waardigh , door dien zy haar in den Gods-
dienft zeer misgrijpen » bewijfendedeeere aan

de fchepfelenj die zy alleen aan hare Schepper

Pelgrimaglcn verfchuldight zijn. O quant bona voltmtate miferi

ke{Uanin fm 1 ^tf, m(t fa g0f(fc %ijn (Utfidigh !

Dit
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1

Dit is alle de genade die men haar kan bewijzen, veflegrove

Want men kan op geenerley wijze onfchuldigh AfsoderjeH.

houden, de aanbiddingen diezy af leggen aan

de Maget Maria, aan de Hcyligen , aan de

huyzen in welke zy gewoond hebben > ende

aan de werktuygen met welke men haar gemar-

tel t heeft.

Door dien nu dit Ruk byznnder de Gods- Komftedw;

geleerdheyd raakt , ende mijn voornemen niet is w

u als een Godgeleerde , maar als een Reyzigcr

te fchrijven , zullen wy het zelve voor als nu

overftappen •> ende ik zal voortvaren met u het

verhaal van mijne reyze van Lor et te te doen. Ik

quam'er tegens het eynde van de maand OBober.

Deze Stad is gelegen in het midden van een zeer

fchooneende vrughtbare vlakke Landsdouwe»

omtrent twee ofte drie mijlen van den oever des

Adriatifchtn Zee'es. Voor dezen ftont'er niet ^ jJstad

dan de Capelle alleen op de p
raatfe daar nu de lokkc

Stad is > doch by verloop van tijd heeft men'er

huyzen gezet > ende de Pauzen , die dargeheele

Landfchap toekomt j hebben dezelve met mu-
ren ende bolwerken doen omringen > zoodanigh

dat daar nu een aanmerkelijke fttrkte ftaat * die

de Kerkelijke Staat aan die zi jde befchermt, ende

voor al tegens het landen der Turken ende andere

Rovers j die dikmaalsaan die kantquamen ftro-

pen. De Capelle die daar ftaat werd door de

Italianen , la SanSta Cafa, ofte het Heylige Huys
genaamt. De Koomfchge^inde geloven dit het ^Tn^
zelve huys te zijn, in het welke Jefus Chrïftut » re wegeus de

Na^areth , met de H. Maget zijn Moedw , Capeilevah

woondde, alsook met defleïfs gewaande Mari Loiette-

fofepb ,
gedurende den tijd van derrigh jaren

,

als
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als wanneer hy, zijne Heylige Leerebegonde tc
prediken

, ende dezelve door Goddelijke kraet

,

met zijne miraeulen te verfterken.
Zy willen dat dat huys , door die Engelen ,

rabdeuS vct,
v
?
n daar het ftond, gedragen is ter

haaivande pia«le daar het zigh nu bevind. Het verhaal dat
vctvoetinge zydaar van doen is als;volght. De Sarazimn

?^»»^J***fti" zijnd? geworden, gViijk
qok van de andere Heylige plaatzen , en de Ma-
get m de rnaght der Ongelovige niet willende
laten

, een zoo groote fchat als daar is het Huys

,

£ welke zy met haren Zoone Jefus Cbriflus, op
aarde hadde bewoond

, beval aan de Engelen
hetzelveinhetLandderChriftenente dragen -

DeEngelen dan ligteden het geheel uit den gronc
ook met het fundament ofte den grondOagh

,

ende braghten het by naght in Dahnatia, Doch
dejfaute diezy begaan hadden daar na bemer-
kende

, ende dat het volk daar zoo goed niet was
als de Italianen , zoo lighteden zyhet weder op

,

ende braghten het in een andere naght > dighte
by de Stad fycanati in halten

, op een ftuk lands
dat twee Broeders toequam.

Het zalve bleef daar veele jaren, tot datdie
Broeders in verfchil met malkanderen geraakt
zijnde, over het verdeden van de Aalmoeflen
die daar wierden gegeven , zoo beval de H. Ma-
get aan de Engelen, om deze Broeders te flraf-
*en , hetop een ftuk lands van een arme Wedu-
we, die haar zeer Godvrughtelijkdiende, ende
Lorette genaamt was, te brengen, en het zoo
voor de derdemaal te verplaatzen. Deze goede
Vrouwe, des morgens opgeftaan zijnde, ende
vindende een kleyn huys ter plaatze daar des

avonds



Eerfte Veel, taterde Brief. 173
avonds te vooren niet met alle geweeft was > was
niet minder verbaaft als de twee Gebroeders, die
het in haar land niet meer vonden. Zy fchreef
dit aan den Paus over , welke airede door open-
baringe wille» alle het geene te vooren was ge-
fchied, ende die aanftontsgroote Aflaten ende
quytfcheldingen van zonden fchonk aan die gee-
ne welke dat H.Huys zouden gaan bezoeken.
De andere Pauzen hebben alle het naderhand
beveftight, ende noch veel andere vergiffeniiïe

daar by gevoeght. Deze plaatze is by vervolgh,
tot een zeergroot geluk der Pauzen , een onuyt-
puttelijke Fonteyne van rijkdommen geworden,
die haar noch jaarlijks ontelbarezommengelts
opbrenght.

Is dit niet een vermaakelijkeHiftorie> ende Aanmerkia-

is het verhaal alleen van dezelve niet bequaam &e<laar OVÏÏ

om het te vetaghten? Die goede Engelen die
het de eerfte reyze in Dalmatien braghten , waa-
ren wel groote loshoofden , ende zaagen niet
zeer wat zydeeden. Nog, zoo het de H. Ma~
gttde twee gebroeders by fycannati heefr afge-
noomen , om dat zy niet malkanderen twifte-
den, zooverwondereikmy , hoe zy;het jegen-
woordigh Iaat in het midden van een hoop deug-
nieten ende gaudieven, die zigh daar hebben ter
needer gezet ende meelt alle verkoopers van Pa- Handel te

ternofttrs , ende gewijde Penningen zijn. Want Lorette mee
alle dieoyt te Lontte zijn geweeft, weeten dat

ïa.™l

J
IS

men haar voor daar binnen te koomen waar- Uengedreven
fchout , dat om'er zijn Godsdienft te pleegen
en niet beftoolen te werden , het Paternofter in
de eene ende zijn beurs in de andere hand moet
houden.

Ik
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Bercbnjvïnge Ik treede nu over tot de Befchrijvingè van die

J
ar^"

s

"
c

ey
' Capelle ofte H. Huys. Dezelve is geheel van

Loicue!

W
gebakken fteen ende omtrent vijfende twintigh

voeten langh. De breette is zoo groot niet als

zijnde dezelve fmaSder dan langh. Het hout

waar mede zy bedtkt was » door verrottinge ter

aa:den zijnde gevallen > heeft men inPlaatze

van het zelve een fteen verwelfgemaakt. Daar
Zijn twee venfters ende zoo veei deuren aan bey-

de de zijden , ende nogh een ander venfter aan

het eynde, door 't welk gezeght werd dat den

Engel Gabriel in quam > om aan de Magetde
yerborgentheyd van de vleefchwordinge bekent

te maaken. Geheel san het eynde is een Altaar

opgeright j ter plaatze daar zy zeggen dat de

Jvlagetop haar knien lagh , wanneer den Engel

in quam. Op gedaghte Altaar ftaat een H. Ma-
get door hout verbeeld < omtrent vierende een

halve voet hoogh, zijnde het Miraculeufe Beeld >

aan het welke zy alle haare Gebeeden afleg-

En van het

Miraculeufe

Beeld.

gen.

Hetzelve Het zelve beeft klederen voor alle werk Feeft

werd alle da* en Zon daagen } ende zelfs zeeven Rouw-pak-

feHTdaTn
6
" ^en voor de Soede week< Als men dc Aderen

verdere, ende verandert, gefchied zulks met grooteplegtelijk-

indegoede heyd. Ik bevond'er my eens op een Zaturdagh

Kueèkledet
des avonds » als wanneer de Prieflers het voor

' " den Zondagh kleedden. Zy namen het een pur-

per kleed dat het aan hadde af» om het meteen

Pleghtelyk- groen te bedekken. Zy begonden methetafne-

heyd waar men van de fleuyer , daar na den grooten Co-

™£jj
dat 2e' ninklijke mantel , toen den tabbaart met de bo-

ven en onderrokken j ende eyndelijk ontblooten

zy haar > met groote eerbiedigheyd > van haar

hembde?

r



Eerfte Deelt Vierde Brief. g yf
hembde» om haar eenfchooti aan te trekken.

Ik geeve u in bedenken > Mijn Heer, wat ge- Desfchri/*"

daghten zulks kan verwekken , zoo in de herten *e" bedenk

van die geene, die dePleghtelijkheedenbedie- m*

nen , als der aanfchouwers. Ket is waar dat
dat Beeld de Maaget niet moeder naakt voor
oogen fteld ; Den Konftenaar die het gemaakt
heeft, is bezaadigderals dat te doen ; Hy heeft-

zeals gekleed vertoond) maar in dat werk van
de gedaante van een Vrouwe tekleedenende te

ontkleeden , is iets dat ergernnTe geeft aan de De Lier*

Zielen van die geene, diemaardeminftekuys- ^
z^we VaB

heyd of eerbaarheyd hebben. Ik bekenne dat gro!?a%Ï*
zy die Pleghtelijkheyd , uyterlijk • met een d«ye dage.

zeer groote eerbiedieheyd , doen , ia zelf met n^s8ekl«d

Atgodenje , zoo men die zaak zijn regten naam kleed,

wilgeeven, want zykuflenyder nuk dat zy van
het Beeld neemen, ende zoo dikmaals als zy

,

voor het zelve de knie'en buygen , bidden zy
het aan. Het volk dat voor haar ter aarden legt,

flaat zigh op de Borft, ende aan alle zijden van
deCapelle hoordmen niet dan weenen enzugh-
ten, onder de halfafgebrooken woorden; Hf?- fiedraaghv

ligt Maget van Lorette helpt ons. Moeder Gods ™£h
ï
ydies

-verboord my , ende diergelijke uytgefchootene Üuen"
1

Gebeeden. Wanneer het Beeld ontkleed is

zoo verdubbeld zigh dat gerughte ende het ver-
mindert in gelijkmatigheyd van de bekleedinghe
deszelves.

Ik kan my nietinbeeiden wat de oorzaak van Bedenfcinge

die toons veranderinge zoude konnen zijn , ten des fchryvers

zydan dat die naakte vertooninge, de aanbid- meiden"*
ders fterkker treft , ende haar doed gelooven ende vermin*

dat zy de Maget zelve tegenwoordigh zien endedeientece*

dat



beden » w«n*

neer het

Beeld ontt

fcleedw-rt.

Weet dan
Koninklijke

toeftel van

hetzelve.

Praghtigen

toeltel des

Altaars te

Loiette.

Natuurlijke

icedendpoc
welke de Pa-

pillen zig iru

beelden te

Lorettoiets
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dat het dan den tijd is omhaardestevyerighe?
aan te roepen. Zy wierd met een zeer Pragh-
tigh groen kleed op nieus bedekt. Hetzelve
beftond uyt bloemen op een goude grond. De
flueyer die zy op het hooft zetteden,was nog van
meerder waardije, want booven dat die uyt de
zelve ftoffe beftond , was zy nogh met groote
fijne Paarlen bez.iyd, waar naa op haar hooft nog
een goude Croone gefteld wierd , en in dezelve
veele koftelijke gefteenten van een onwaardeer-
lijke prijs Daar naa vercierde zy het met een
fnoer paarlen om den hals, metoorhanghzelen
ende armbanden van diamanten, ende omhingen
het met veele fwaare goude ketenen , daar ver-

fcheyde harten ende fwaare Penningen aan hin-
ghen , zijnde gefchonken door eenige Conin-
ginnen ende Jtyow Catholijke Vorftinnen en daar

gezonden , uyt Godvrughtigheyd ende om te

betuygen datzy de flavinnen van dat Beeld wil-

denzijn.

Alle hetgewaad des Altaars , was in evenma-
tigheyd van het voorige , zeer pragtigh en heer-

lijk. Daar op waaren niet dan vaten , fchotels,

lampen , ende kandelaars van goud en zilver.'

met koftelijke Gefteenten verrijkt. Geheel
deezen toeftel , die geduerigh , door een groot

getal brandende Fakkels, naght en dagh vlam-
mende verlighc wierd 9 verrukte de ziele door
de oogen-

•Ik ver wondere my niet daarover, datzom-
mige verzeekeren , dat zy in diePlaatze, een
booven gewoonlijke Godvrughtigheyd gewaar
werden. Want booven dat men t r niet ih kan
koomen zonder aan God te gedenkenl> omdat

men
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men reets in gedaghten voor ingenoomen is, boven m
daar ter plaatze de kaamer te zijn , in de welke tuurli

^
e

het Eeuwige Woord , het vleefch heeft aange-
te V0C M

noomen, ende dat het de meefte luyfter vauzig
geevendefchepfeleneygenis , ons herte tot den
Schepper op te heffen, meer dan de duyftere

endede gewoonlijke doen , vooral zoo by der
zei ver luyfter nogh de zeldfaamheyd komt. Zoo
men de oogen , in een zeer heldere naght , naar
den Heemel verheft, als wanneer dezelve geheel
met fterren is bezayt , zoo trekt dat gezigte onfe
ziele tot den Almaghtigen God, ende doet ons
zeggen , Quam augufta eft Domus Dei ! Hoe heer-

lijk, is de woonplaatsje des Hceren ! Even op die wi j-

ze gaat het ook met dielieden, die nietgewoon
zijn zoo veelelighten, zoo veel goud, zooveel
Zilver, ende zooveel koftelijke Gefteentente
zien , die eenen des anderen glants verheffen

,

wanneer zy in de Capelle van Lorette koomen,
daar zy alle die dingen by malkanderen vinden,
ende dus moeten zy natuurlijker wijze,daar door
bewoogen worden.
De Natuurkenders hebben aangemerkt , dac

de meefte dierbaare Gefteenten groote over-
eenkomfte met het herte des menfchen hebben;
Zy vermaaken ende verheugen het zelve door
een heymelijke ende verborgen aangebooren
kraght , die zyjin zich zeiven bezitten

; Van
dezelve is'ereen oneyndigh getal , van allerhan-
de zoorten, in die Capelle; Wie kan twijfe-
len of zy moeten een grooten indruk op het her-
te doen-3 Dit is het dat door zommige eenvou-
dige ende onkundige lieden, voor een byzonde-
re genaade van God werd gehouden , die aan

NI die
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die plaatze geheght is , ende haar doed ge-
looven zulks een altijd duurende Miracul te

weezen.

Buytenfpoo- De buytenfpoorigheeden die op die plaatze
righeid door bedreeven werden , toonen klaarlijk, dat God

JKege- in dit werk &een deel heeft
'
ZV kuffen de muu '

plecgc " ren rondsom de Capelle , zy lekken defteenen

met haare tongen j zy ftrijken haar Paternofters

aan dezelve j zyneemen een draad» ende dezel-

ve rondsom de Capelle gefpannen hebbende , als

of zy daar de maat van wilden neemen , maken
zy'er zigh daar naa een Gordel van, diezy na-

maals gelooven haar van Toverye ende andere

flagh van quaalen te befchermen.

Bedroe der
Deze Priefters vergeeten onderwijlen haar

Priefters te voordeel niet, Zy hebben haare lieden door de
Lotette in geheele Capellen ende in de groote Kerk , die

MiTen^ende
^et vo 'k aanPorren om Aalmoeiïèn tegeeven 9

te gelijk hare ende Miffm voor de Madonna te doenzeggen-
gieiigheyt. De Miffm werden tegens een Rijksdaalder het

Huk betaalt. Zy belooven dat zy die alle zul-

len zeggen op den Altaar die in de Capelle is.

Het is zeeker dat zy'er jaarlijks, het geld voor
meer dan vijftigh duyzent Miffm ontfangen >

ende onderwijlen niet mogelijk j datzy'ermeer

ineen jaar. dan tien duyzend, op dien Altaar

konnen zeggen , ende by gevolghe zijn alle de

overige j die het geld gegeeven nebben, ontzet

ende bedroogen, van ende in haar meeninge.
Koftdijke De rijke lieden geeven groote gefchenken aan
Geüeetuen

hec h è g M d jyj { dat jn dig Ca e j.
dagelijks aan

, . ., . . » . .
r
r

het Beeld van ' S1S > c welke zonder eenige byvoegmge ofte

Lorette bepaalinge , dg HeyligtMaget van Lorette, werd
gegeeven, genaamr. Zy behangen haar met fnoeren om

den
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den hals ende armbanden van Peerlenen Dia-

*

manten, met gondene herten ,• met penningen,

kandelaars , lampen , uytgehouwene af beei-

dinge , van goud ende zilver-, alle van een ver-

wonderens waardieh eewiet en grootte. Veele Het
P
eeI <i

. °. 0
i
D

, ° i-
van Loreice

zenden ringen aan het zelve, nevens zeer dier- werd duor

baare juweelen > om het zelve te trouwen. Het cenige ge.

heeft meer dan vijftigh tabbaards V3n een oti- tI0UC '

waardeeilijke prijs , behalven die geene , die

daagelijks , tot voordeel der Priefteren gebroo-

ken werden , als het daar rnaareenige malen me-
de is bekleed geweeft , waar door het jegen-

woordigh de rijkfte pop des geheelen weerelds

is , ende hetpraghtigft opgetoydeftuk hout van

het geheel al.

Het is tot dit vermaarde Beeld dat Zy de ver- ^a^en
,

maarde ende in de Hpomfche Kjrke zoo gebruyke-
a

v

a"

n

"
ote

L

ê

lijke Litanien ofte Vafte-gebeeden , doorgaans gegeeven.

de Litanien uan de Maget , ofte de Litanien van

onze Vrouwe van Lorette, genaamt, righten,

in welke het genaamt werd ,
Koninginne der

Engelen , Moeder van de Goddelijke Genade ;

Poorte des Hemels; Hulpe der Ghriftenen;Toe-

vlught der Zondaaren , &c,
Doghalledeezekoftelijke cieraaden en fcho- ,**"",ve '

ne JLernaamen beletten de wormen haar werk tevetmol.

niet, ik zagh toen men het Beeld van kleede mem

ren deed veranderen, d~t het hout vermolzemc
ende met worm fteéken doorgaat was , ende zoo
is het dat dat hout , hét welke gelooft werd de

Geloften van zoo veel Afgodendienaars te ver-

hoeren , zijne verdoemeniffè met zig draaghc

ende zigh van de verderveniffe niet kan vry

houden*

M 2 Dg
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^'naandc *-*e Pauzen meer ?ouc^ enc*e zilver van die

cfpeüe van
° plaatze trekken , dan uyc eenige anderedes vve-

Lorette relds» hebben dezelve ook mee meer ^Aflaaten
vereert. dan eenige andere befchonken -

3 Zy hebben de-

ze Capelle met zoo veel voorregten begenadigt

als haare St. Pieters Kerk te Rpomen heeft. De
groote Pcenitentiers ofte Boete- opleggers ende
de Biegtvaders daar van die Jefuiten zijn , ont-

flaan de menfehen daar van allerhande gevallen

der Confcientien > zelfvan die geene j die de Pau-

zen zigh hebben behouden. Door dien dit nu
een plaatzeis , die onder de eygene Landen der

Pauzen lightj zoo verfchilt het hear niet, of
men zigh daar ofte te B^pomen laat ontzondigen ,

om dat het voordeel daar van dogh altoos in ha*

re kafle komt : Dogh ik twijffele niet of ( in

gevalle de Engelen de moeyte nogh eens namen,
van deeze Capelle , in de Landen van een vreemr

Vorft te brengen
)
zy zouden aanftonts alle haa-

re vergeevingen in trekken en wederroepen,

zotge voorde ZY draagen zeer groote zorge om deze Capel-

behoudeniiTa Ie» in haar geheel te behouden > ende zy hebben
van die alle de Blixêmen van het Vaticaanohe Pauzelij-

^dwaeen.
^e ^zleys bevoolen die geene tc vernielen , die

ge " ' zullen koomen te traghten , een kleyn fteenken

daar af te breeken ofte aan demuuren te krab-

ben. Het is toegelaaten dezelve te lekken maar

niet tebyten. De reeden daar van is, datvol-

gens de Kfiomfebe Grondregulen , Pan fumitur

fro toto ; Eengedeelte voor betgeheel werd genomen.

Wanneer men een vinger ofte eenigh lid vaneen

Heyligh ligchaam heeft , dat is zoo veel als of

pc'teteLot
men een geneel hadde. Hier uyt volghtdan

,

retccmagniet dat die een kleyn ftuk/e van het HeyligeHuys
hadde?
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hadde j in een vreemd land een Capelle zoude het minfls

konnen doen ftighten, ende dat ftukjen fteens gebrooken

daar in laaten metzelen , waar door dezelve zoo Je
ei

,^Jm
C

aanzienlijk als die van Lorette zoude werden, dat daatvan.

het middel zoude zijn, om aan veele lieden de

moeyte te befpaaren > van zoo verre in Beede-

vaart ce reyzen. Hier uyt kond gy befluyten het

groote naadeel dat de Pauzen daar door zouden

lij-den » ende het behngh dat zy hebben , van

aan alle de zijden j binnen of buyten de Capelle,

ook in de groote Kerk die dezelve omringt, de

vervloekinge ende de verbanninge te hangen >

gelijk zy gedaan hebben , door haar- uytge-

fprooken tegens diégeene, die zoo reukkeloos

zullen zijn, van'er het minfte brokje afte nee-

men ; Ende niet tegenftaande dit alle , dóór
dien zy niet gelooven dat het nogh genoeghis

om haar van deezen fchat te verzeekeren , zoo
hebben zy valfchelijk doen uytflroyen , dat God Verdigte mk
de Heere door een haaftigen dood geftraft heeft, ^

ule

£

"

n

a

e

an

dic

verfcheyde perzoonen, die de ftoutigheyd heb- fteenen van

ben gehad , van fteenen van deèzé Capelle te hetH.Huys

breeken ; Dat ook andere , aan dezelve mis- ™° £™ettB

daad fchuldigh , onbeweeghlijk hebben moeten
1

ftaan blijven, tot dat zy gelofte hadden gedaan,

het geene zy daar van gebrooken hadden wee-
der te brengen , ende eyndelijk, dat de Enge-
len de fteenen braaken uyt de handen van die ge-

ne , die dezelve meede droegen , om dezelve

weeder op haareplaatze te brengen.

Zytoonen, onder andere, twee fteenen , die J^
1

^.
in de muren van de Capelle weder zijn gezet

,

doch tufTchen twee yzers in , om die van andere

te onderfcheyden. Eene welke een Pools Heer

M $ hadde
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hadde mee genomen , in voornemen van een

Capelle, even gelijk die van Lorette, in zijn

Land te laren bouwen. Zy zeggen dat hy door
een onzienlijke kraght wierd vaft gehouden , op
zijne te rugge-reyze, welke hemonbeweegüjk
maakte ende dwongb den fteen > diehyteZ-o-

rette hadde genomen , weder te rugge te zenden ,

het welke gedaan hebbende , koude hy gemak-
kelijk.zijn wegh vervolgen. De andere wierd

door een Spaanfcb Heer , met het zelve befluyc

genomen. De Engelen vervolghden hem» ende
braghten de fteen weder te Lorette > na dat zy
hem wel. geflagen ende den fteen afgenomen had-

den. Deze miraculen ende veel diergelijke > die

3l immer zoo belacchelijk zijn ^ hebben zy doen
drukken ende op verfcheyde plaatzen van de
Kerk aanplakken , om van de Reyzigers gelezen

te werden.

Watmy belanght j mijn Heer, ikkm u ver-

zeekerenj dathetzooveeleleugenszijn,gèrmeed

endeuytgevonden door de Pauzen > om door lift;

hare Roomsgezinde te traghten wijs te maken ,

dat zy het geheelisH. Huys alleen hebben , ende

om dat zy niet zouden geloven*, dachetminfte

gedceltje daar van , in eenige plaatze van de be-
Doorproc- woonde wereld is. Het gene my dit met zoo veel

Auteur"
°* vertrouwen doet zeggen , dat is om dat ik zelve

vaifchbe- die unu fchrijvceen merkelijk ftuk uyt die muur
vonden. Van Lorette getrokken hebbe , ende met my ge-

dragen , zonder dat my de Engelen hebben ge-

dagen, ofte eenige innerlijke kraght my onbe-

weeghlijk heeft gemaakt. Indien deOpzigters

van die Capelle j het gat niet weder hebben doen

floppen, zoo ben ik verzeekerc datmenhet'er

noch
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noch zien mpec. Zy beginnen yder morgen , Die een neen

twee uren na middernaght , hare Mijfen te zeg daar vanaf

gen voor het Altaar van deMaget. Ik begaf breekc

my omtrent ten drie uren derwaarts , ende maar
weynigh luyden in deCapelle vindende , hield

ik my aan den ingank j daar ik niet gezien konde
werden , door dien een yder voor my Rond ende

niemand aghter ofte ter zijden my was, ende

toen brak ik met een yzer een Ruk van de muur

,

ende droegh het zelve met. my. Ik hebbe ze- Ende daar

dert door geheel Italien gereyft ,• Ik ben in
door g£en

Frankrij^ende in Duytslandgeweeft , ende , God kdjght.

lof» noyt is my eenigh verdrietigh voorval ont-

moet , tot dat het my eyndelijk verveelde die

Reen langer by my te dragen 1 ende dezelve als

een onnutten laftaghténde," ik die doorveragh-
tinge in het veld wierp , die verzelt was met
gramfchap , om dat zy aanbiddingen hadden
ontfangen » die aan God alleen toekomen. Ik

moet evenwel bekennen, dat ik een weynigh
verbaaft was twee daghreyzen van Lorette, dig-

te by Tolentijn , zoo als ik naar Romen reyfde.

Twee dagen gedurende viel'er een zeer fwaren
regen, door welke de Beeken zoodanigh op-
fwollen , dat zy een groot gedeelte van het veld

overRroomden. Het geviel dan dat ik over een

oude Brugge rijdende» een van deBoogen der

zeiver, gefchud ofte bewogen door het trappen

van mijn Paard, meteen groot gedruys in het

water ftorttede, en dat maar twee fchreden voor-

waarts van my. Ik wende daar op fchierlijk den
toom , endekeerdde my van de Brugge te rug-

ge, komende my toen den zei ven Reen inge-

daghten die ik te Lorette hadde genomen. Ik

M 4 -over
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overleyddeby mijn zeiven of ikteruggemoefte
keeren om ze wederom te brengen , maar daar
omtrent met de reden te rade gaande veel eer als
met dat jegenwoordigh voorval • deed ik de
volgende aanmerkinge. Eerftelijk bedaght ik,
dat zoo het waaraghtighlijk was , dat God de
Heere met zoodanigen yver over die Capelle
zorghde, om dezelve in allen deelen te behou-
den , hy niet zoude hebben toegelaten , dat hec
bovenfte daar van , 'c welk'er zoo merkelijken
gedeelte van was , zoude verrot hebben ende
daarna mgeftort zijn ,by gebrek van het welke ,

zoo als ik boven gezeght hebbe, men daar een
verwulfzelj gemaakt heeft. Ten tweeden be-
daght ik in mijn zeiven , dat de Kribbe van Bet-
hhtmy ende het Heylige Graf, in waardye geen-
zins voor dat kleyne huysjen van Na^aretb be-
hoorden te wijken, ende dat God dezelve des
niet tegenfteande, indenmaght der Ongelovi-
gen hadde gelaten , ende dat by gevolgh , hec
geene men het veevoeren van la SanBa Cafa , het
Heylige Huys noemde , maar een verdightzel
moeft zijn. Eyndelijk aangezien ik zelfgetuy-
ge was geweeft van zoo veel bedriegeryen ende
leugens, die de Priefters van de Bjomfcbe Kerke
plegen ende uy tftroyen om haar voordeel te doen
aangroeyen

, zoo ftrekte my zulks tot een ge-
noeghzame fterke reden , om geen geloof aan alle

Reten om die gaande Mirakelen te flaan.

welke de Dezdvezijn niet uytgevonden als 'om de Ca-
miwuien pelle van Lorette op des Paus bodem tebehou-

IToovS?' .

den
>
ofte ten minften om de geeften in een zee-

fleenenvan' kere geftaltenilTe te brengen , dat, wanneer hec
het Huys ie door eenigen oorlogh zoude komen te gebeuren,

dat



Eerfle Veelt Vterde Brief. 1 8 $

dat een vreemd Prince dezelve bemagtigdejende Loretceiijo

die in zijn Land deed overbrengen , zy altoos yetdight.

zoude konnen geloven dat haar de Engelen we-
der te ruggehadde gebraght j ende als dan zou-

den zy ftoutelijk ontkennen, dat zoodanigen

"Vorft als ik geftelthebbe> het ware Huys zou-

de nebben. Dit alles deed my befiuyten 5 dac

in dat voorval van het inftorten der Brugge niets

ongewoonlijks was, dat hy door zijn eygene

fwakheyd ende verrottinge was gevallen > ofte

dat den fnellen vloet des waters zijn grondflagh

badde wegh gefpoelt , ende dus gingh ik een an-

dere plaatze zoeken om het water te paffeeren j

endeik vervolghde mijne reyze> Godlof> zeer

gelukkelijk. Hadde ik te rugge gekeert om den

fteennaar Lorette te brengen» ende te verhalen

het geene my gefchied was } de Pritfters zouden

niet in gebreeke gebleven hebben van Miracul !

te roepen. Zulks zoude op alle plaatzen ver-

breyd zijn geworden. Zy zouden een fchilde-

rye van dat voorval hebben doen maken } welke
men zoude gevoeght hebben by veele andere van

dat flagh j die aan de muren van de Kerk hangen,

ende men zoude dat ftuk fteen tuffchen yzers heb-

ben gezet j om het aan de vreemdelingen en Pel-

grims te vertoonen. Onderwijlen heeft my de

ervarentheyd ende de tijd doen zien, dat God
geen aght op dat werk heeft gegeven j ende dat

het inftorten van de Brugge > niet dan een ge-

beurlijk voorval was.

Eer van Lorette te fcheyden zal ik in het alge- Del
Jt

* 1^
meen zeggen, dat den fchat die daar bewaard J|p*inm«-.
werd> onwaardeerlijk is. Zeeker Paus onder- iüngeov«

righc zijnde dat de Ta^wdaar yan verwittight

M j wa-
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vLlonuï vvaren
'
ende d2t dezelve ieets voorflagen maak*

ten van daar een landinge te doen , deed de
Stad met goede wallen ende bolwerken verker-
ken, op de welke hy goed Gefchut heeft ge-
plant. Hy vreefde voor zeeker dat de Engelen
zoo yverigfyniet zouden zijn , omdenfchat te
bewaaren als wel tot het behouden der fleenen
van het Heylige Huys. Men kan haaft weder
fteenen brengen ter plaarze daar dieontbreeken

,

ende zeggen dat de Engelen dezelve hebben we-
derom gebraght j Maarzoo de Turken de kofte-
lijke gefteenten uyt de fchat-kamer quamen te
nemen

, zoo zoude daar omtrent zoo lighc geen

Jefultenzijn Je doen zijn.

de Bieghtva- -De Jejutten die niet traagh zijn om zigh in alle
ders cc Lo- goede poftea in te dringen , zijn in het bezit van

kyi deB
i
eghcftoeIen van die KerkeVendezybege-

ven zigh dagelijks, 'op gefielde uren derwaarts,
om de Bieghtingen in allerhande talen te hoo-
ren. Zy hebben een verwonderenswaardigebe-
quaamheyd , ende liften om het geld der vreem-

Derfdver delingen te bekomen. Zy vragen alle de geene

cïd?bede!a-
die by haar te 'kieghten komen om hetzelve,

tyen.
' onder yoorwencjinge van de arme Pelgrims daar
mede te willen te hul pe komen, doch zy hou-
den het alle genoëghzaam vóórhaar, gevende
aan dezelve niets dan , zoo nu als dan , wat ftuy-

v'ers , en dat in kleyn getal. Zy bedienen zigh
hier in van hare mentale refervatie

,
ofteingedag-

ten beftaande aghter ofte inhoudinge > zoo als

my een verzeekert heeft, die uyt haar Ge

-

zelfchap ofte Sociëteit was gefcheyden; Want
door dien zy gelofte hebben gedaan , van armoe-
de voor haar Perzoonen? dat is van niet in het

by-
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byzonder te zullen bezitten , maar alles in het zy houden

gemeen , zoo ftellen zy vaft dat zy deeerfte ar-
J
jwgj

men zijn , en Pelgrims* om dat eenyder Men- yoot haac

fche een Pelgrim op der aarde is > ende dus geven ende op wac

zy de AalmoeiTen aan haar zelve, endeaghten voorgeven,

daar door de meeningeende den wille volbraght

te hebben v2n die geene, door welke haar de

uytdeelingen is aanbetrouwt.

Zeekei behoeftigh Priefter uyt Savoyen ge- Aanmctke*

bo'ortigh, die in een erbarmelijker» ftaat was , [jij vo«-

my om een AalmoeiTe zijnde komen bidden , yan

zoo wees ik hem zeeker Jcfuit aan , welke ik

wifte dat die morgen zeftigh Rijksdaalders van

een rijk Man hadde gekregen , die ik zelve had-

de gefprooken. Den Jefuit zeyde hem ,
dat

het hem leed was , dat hy hem niet helpen kon-

de, door dien hem in langen tijd geen Aalmoef-

fen waren toevertrouwt, ende zond hem zoo

wegh zonder iets te geven. ,'. ..„ iL Te Lorette

Aan wat zijde datmenzigh ookindieneyiige zietmenni«

Stad van Lorme keerd , zietmen niet dan lieden aan lieden

welke u geld vragen. De Priefters doen zulks die geld voi-

om Miffen te doen zeggen • De Jefuittn om Aal- deten '

motffen uyt tedeelen •, op die wijzeals ik te vo-

ren hebbe gezeght ; Een oneyndigh getal BiuTe-

dragers , die de ColleBen ofte de inzamelingen

doen voor de Capelle , vallen u gedurigh moeye-

lijkop deftraren en in de Kerk, teneyndemen

wat iq hare BuiTen zalfteeken; de Kooplieden

van de StadVc welke alle medaille ofte penningli

ende Paternoflers verkopers zijn, roepen u van

alle kanten om van hare vodderyen te kopen 5

Een oneyndigh getal Landlopers in Pelgrims

kledingen, komen u om reysgeld vragen , ende
fnij-
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fnijden u de beurze zoo zy konnen
; Eyndelijk

Den Paus !s
de Herbergiers en Waarden , verkopen u hare

degtoorfte waaren toe een buytenfpoorige prijs, zy ver-
fchacchetaar fchoonen haar daar mede dat den Paus zoo hoge
van oietw.

belaftingen zet op alles wat in Lorette gevoert
werd, dat het haar niet mogelijk is anders te
konnen beftaan» zoodanigh dat alles welover-
leght zijnde, den Paus de grootfte fchaccheraar
van alle is. Is dit nu niet een plaatze wel ver-
vult met Heyligheyd, om'er de beminde Stad
van de H. Maget af temaken * Ende ziet gy
daar niet een zeer wel uytverkoren volk , om
God te verplighten zoo veel Miraculen te doen ,

ten eynde het zelveindebezittingevandathuys
te behouden, 't welk de BjomfchCatholijken
aghten het zelve te zijn , in het welk het Woord
is Vleefch geworden j?

Men ziet een oneyndigh getal kleyne fchilde-

ryen aan de muren van de Kerke hangen , waar
in de Miraculen zijn afgebeeld , die de H. Magec
gedaan heeft, tot voordeel van diegeene, die

geloften hadden gedaan van daar in Bedevaart te

Miraculen
komen - JBy deze gelegentheyd zal ik u zeggen,

jefchieden op wat wijze de Miraculen noch dagelijks in Ita~
noch dage. Ikn gefchieden , ende wat eygentlijk hare Mira-

lïenende";
eulen zi

>
n - Ik nebbe drie hooft-oorzaken , uyt

wacwijfe. de welke dezelve ontftaan , aangemerkt ; De
eerfte is de gièrigheyd der Kerkdijken ; De
tweede het bedrogh van eenige Bedelaars, en de

hooft

0
" dtie dercle de dvvaun§e des gemeenen volks

,
gevoegt

^oo c.oorza.
by een gewoonte , door de Prieftersingevoert

,

van fchilderyen in de Kerken te zenden, welke
verbeelden alle de gevaaren die zy ontkomen
J?ljü. " .^Yï^rnp v, aoA Yè^r-'-.ï.l.:

Wat
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Wat de eerfte belangt , welke is de gierighcyd Eerfle van

der Priefteren ende der Moritken , die dan de <k*üve.

t wee leeden zijn waar in de Kerkdijken werden

verdeeld , zoo vinden zy > na het Vagevyer

,

geen beter middel om dezelve teftillenendete

verzadigen 5 als van tijd tot tijd eenige Miracu-

hn te verdigten , welke zy zeggen , in haar Ker-

ken gefchied te zijn. Ik zegge na het Vagevyer , Het Vagevyet

't welke in der waarheyd een welle voor haar is ,
,,ren

8.
ht ™«r

uyt welke vry veel meer rijkdommen oplcnie-
<jc cedhnu

ten , om dat die zake veel algemeender is. Alle ten toe dan

de Menlchen moeten fterven , ende alle de ge- *'

n

e

d

"liracul£n
'

predeftineerde ofte voorgefchikte , moeten ten ^0St

aat

minflen door de vlammen des Vagevyers gaan,

voor eenige uren ofte eenige dagen. Van de-

zelve is niemand vry geweeftj zeggen zy, al*

de H. Maget j ende dat noch door een byzonder

voorreght. Dit veroorzaakt dat'er niet een

F^pomfcb Catboltjli Menfcheis, welke geen geld

geeft om Mijfen ofte gebeden te doen zeggen

»

voor de zielen van zijne overledene bloedver-

wanten ende vrienden , of die geen geld > om
zulks voor hem zelve > na zijne dood te doen j

by uytterfte wille , daar toe fchikt ; Doch wac
aangaat de Miraculen , dezelve gefchieden maar

by eenige byzondere voorvallen. Doch door

dien onderwijlen? het menfchelijke leven jveele;

moeyelijke voorvallen onderworpen is , zoo

houden de menfchen zeer veel > van > in tijd van

nood, wegens een Miracul tekonnen verzee-

kert zijn. Hier door is het , dat die van de ge-

meenfchap van Komen , aan welke hare Priefters

doen geloven , dat dezelve altoos voor haar

zullen Yaardigh zijn > mits dat zy zigh Godvrug.
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tigh toonen aan deCapelle van den een ofte den

anderen Heyligh* die > volgens haar zeggen?

JA'traculen doet > ende zy in hare Kerke hebben

»

of dat zy zigh onder een van hare Gebroeder-

fchappen laten aanteekenen , zigh Iightelijk la-

ten bewegen om het geld te geven } dar zy , daar

over, van haar verzoeken. Het blijft evenwel
nodigh , van tijd tot tijd , den aandaght des

volks op te wekken , door het verhaal van hec

een ofte andere nieuw Miracul, ende dit is hec

dat zy , met groote geflepentheyd doen.

^ h
Het gemeenfte middel van het welke Zy zigh

voorbeeld bedienen, is de zieken te gaan bezoeken ende
vandeürten haar wijn, water ofte een ftukjen lijwaads te

dcmenfche

Zy
brengen

?
diezy zeggen gezegent te hebben , in

de M'rraLuien den name van de SanB ofte SanBinne > welke zy

doengdo- het Miracul willen toefchrijven. Zoo nu die
ven ' zieken j na zigh daar van bediend te hebben,

gelijk Zulks op een zeer natuurlijke wijze kan ge-

fchieden , want wy zien dagelijks voorvallen ,

dat lieden, die door de bequaamfte Geneeshee-

renten vollen zijn doorgefchreven, weder aan

haar gezondheyd raken . zoofchrijven dePrie-

fters dan, de herftellinge van die zieken , hare

Heyligen toe ; Zy verzoeken getuygeniiTe daar

van aan den nugenezenen , verbreyden het ten

hooghften door de Stad , ende prediken het des

Zondaaghs openbaarlijk van den fioel.

Tweede Insgelijks wanneer ymand ftaat om eenreyze

te doen , zoo gaan zy den zeiven bezoeken , ende

verplighten hem een gelofte aan den een of-

te den anderen Heyligh van haare Kerk te doen.

Gebeurd het by vervolg dat dien menfeheeenig

moeyelijk voor-val bejeegenc , het zy van ftorm

op

voorbeeld

van het zei

ve.
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op zee > ofte dat een rad van een CarofTe ofte

waagen breekt» ofte dezelve wel geheel komt
te vallen , zonder den Perzoon te bezeeren

,

gelijk als zulks de Godvergeetenfte'menfchen

wel gebeurt j zoo werd de oorzaak daarvan aan

den SanB ofte de SanBinnt toegefchreeven , en

die menfche blijft niet in gebreeke , op zijne

weeder komfte, dit aan de Priefters ofte .Mow-

ken te vernaaien , welk'er daar een groot gerugte .

van maaken , Miracul roepen , ende Prediken

dat'er niet kragtdaadiger is tegens de ftormen op
zee, ende alle de ongelukken, die een reyzen-

de perzoon op zijn wegh konnen voorkoomen,

danzighby den Heyligh van haare Kerk aan te

geeven , daar de negendaagfche Gebeeden en

Mijfen te doen zeggen , gelijk die perzoon ge-

daan heeft die nu onlanghs is te huysgekeert»

en aan wie een zoodanigh Miracul is gefchied.

Andere die hetgewiffe wat ruymer hebben,

ende die gelooven dat het geoorloft is te liegen .

omdeeerevan haare Heyligentemeerluyfterte

geeven , brengen floutelijk eenige Miraculen

voorden dagh , ftellende haar zelve als getuygen

daarvan, zeggende dat zyopenbaatinghen heb- Derde vdot-

ben gehad , ofte dat die Heyligen haar verfche- beeld daac

nen zijn, ofte wei dat die haar van haare fwak-
omtrent '

heeden hebben geneezen. Het volk dat zigh

Iaat verblinden door den fchijn van de uytterlij-

keGodvrughtigheyd van die lieden, neemt de

moeyte niet van die zaake naader te onderzoeken

ende gelooft haar op haar zeggen.'

Daar zijn lieden diedoor iets dat zy over haar be^dd™
0^

hebben , twee of drie daagen te vooren , gevoe- zcet iaftcrlïjk

len wat weeder het za! zijn , gelijk men door het is.

fteeken
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fteeken der lijkdoornen ofte van de exteroogheta
kan weeten of 't zal regenen ofte fray wee'er we-
zen. Zeeker Pater van der Serviten te Vicence ,

een menfche van een boos Ieeven , die drie ligte

Vrouwen te Venetien onderhield > by welkehy
veele kinderen hadde verwekt > een quale gekre-
gen hebbende die men onder de eerlijke lieden

niet noemt, gevoelde altoos de heevigfte pijnen
van dezelve, drie daagen voordat hetzouderc-
genen. Het geviel dan dat'er een bovengewoo-
ne drooghte van omtrent drie maanden, daar te

lande was, die alle de vrughten ten hooghften
befchaadighde. Eyndelijkals nu het weeder
ftond te veranderen , zoo gevoelde den Pater

zijne gewoonlijke voorboden daar van. Hy
was de Sacrïflijn ofte Heylige Cieraaden bewaar-
der van de Kerk van Madonna del Monteohe.
onze lieve Vrouwe van den Bergh, die een hal-

ve mijle van de Stad Vincennehyd, opeenaan-
genaame heuvel, ende in welke een Miraculeus

Beeld van de Maget bewaard werd. Door dien

hy nu zagh dat de Godvrughtigheyd tot dezelve
ieer was verkoud , ende hy ook geld gebrek
hadde , zoo onderftond hy voor beyds raad te

fchikken.

Uvt
. Ten dien eynde dan zigh van degefteltenifTe

GodloosL des tijds bedienende, liet hy aan den Podefta

ftaanvanecn ofte Beftierder van de Stad Vicence zeggen, dat

«nMira^ui
hy ^es na£hcs m gebeeden zijnde voor het Beeld

te doen gelo-
van ^e Maget , van welke hy de eere hadde Sa-

ve», criflijn te zijn, zy hem met een zeer duydelijke
ftemme hadde gezeght, onder een aangenaame
toelagchinge

; Dat zy zeer groot medelijden

hadde met de verdiukkinge van haar volk , door
de
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de groote drooghte die het Land verwoefte

,

ende dat by aldien deinwoonders van de Stad
Vkencty binnen drie dagen , een algemeenen
omgank naar haie Kerke wilden doen, zy de
fluyzen des Hemels zouden openen , ende over*

vloedelijk doen regen vallen.

Den Beftierder deed aanftonds een bevel uyt- Waardoor
gaan, om den omgank te doen, op die zelve hy«ngchee-

dagh, welke den goeden Pater hadde voorge-
iey^ vet*

fchreven. Den tijd veranderde toen ook juyft

,

ende begonflighde zijn voorzeggen. Den om-
gank was nauwlijks ter halverwege gekomen,of
daar viel 200 fwaren regen , dat alle die in dezel-
ve gingen , door nat waren , ende met groote
moeyte in de Kerke quamen , daar zyde Lof-
zangen van de Maget tot dankzeggingen zon-
gen.

Dit Miracul door het Land verfpreyd zijnde ,
Enffe zi i"

trok, inden tijd van twee maanden, een ongelo v^eU£le

velijk getal volks,naar dat wonderdadige Beeld.
Den godvrughtigen Sacrijleyn , zijn beurze vtr-
vuZt ziende , begaf zigh tegens den volgenden
Vaften-avond naar Vemtien , om zigh daar wel te

verluftigen ende zijne Meeftreffen deelgenoten
van zijn geluktemaken. Ook vertelde hy haar Hetzelve

hoewel hem zijne lift was gelukt ; Maareenige Mormaan

tijd daar na verried hem een van dezelvcniet wel dóch'Srd
van hem voldaan zijnde , even als een tweeden nietgeüratc.

Dalila, ende bragt zijn bedrog aan den dagh. In
een anderLand zoude men hem over zijn bedrog
hebben konnen ftraffen , maar in Italien is hec
een zeer goede verfchooninge , wanneer men
zeght ,datmen daar mede niet anders heeft voor-
gehad ) als de eer van de Maagt voort te zetten.

N Ik
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ncïïd?"
Ik hebbenoch een andere lift van dePriefters

kinderen van ontdekt > op welke mogelijk weynigh luyden
jonghsofaaa zuilen hebben aght geflagen. Dezelve beftaat

Sn1
C

B«r daarin
»

dat zy gewoon zijn, aan de kinderen

plant.

j een oneyndigh getal valfche hiftorien ende ver-
dighte vertellingen te verhalen , rakende ver-
fchijningen ende MiracuUn

, die noyt gefchied
zijn. Op dat gy dit te beter zoudet konnen vat-
ten

, zoo moet gy weten , mijn Heer» dat in Jta-

lien-, op alle Zondagen ende Feeften van het ge-
heele jaar , ten een ure na de middagh , de kin-

, deren, in alle de Kerken, gecatechifeert ofte in

i?SnT de kinder-Jeere onderwezen werden. Op dat

zy daar te williger zouden verfchijnen , zoo ver-
halen haar de Priefters , na datzy haar een van
de Leerftukken hebben uytgeleght, altoos op
het eyndeeen vermakelijke Hiftoiie, welke zy
dan te huys aan hare Moeders gaan zeggen. Ik
hcbbe [bemerkt dat dePriefters, doorgaans de
ftoffe van dezelve uyt eenigh Miracul nemen

,

het welke zy zeggen in hare Kerke gefchied te

zijn.

A
"5ftj .

* k ^uam eens Hieen Capelle, in welke een
jongh Priefter de kinderen onderwees. De Ca-
pelle was den H. Maninus toegewijd. DieHey-
Iigh werd gemeenlijk te Paarde zittende ver-

beeld , zoo als hy bezigh is , met zijn degen »

zijn mantel in twee'en te fnijden , omdehelfte
daarvan aan een arm menfchetoteen Aalmoes te

geven. In die gedaante was het, dat zijn Beeld
van zeer fchoon wit Marmor, op den Altaar
van die Capelle ftont. Den Leeraar verhaalde
aan de kinderen een genoeghzame vermakelijke

gefchiedenifle van dat Beeld. Hy zeyde dat een

vroom

vootbeeld

daar van.
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vroom Priefter van die Parochie het zelve dik- Miracul van

maals van hec Altaar haddezien afkomen ende een ikemi

te poft uyt de Kerk rijden j Dat den Priefter eens -^^"j*"
de vryheyd nam van hem te vragen werwaarts KetMdom
hygingh? S. Maarten gaf tot antwoord dat hy zijn vrienden

gingh een zeer eerlijk Man helpen > die veele ie helpen.

Mijjen op zijn Altaar hadde doen zeggen; Dac
die Man toen in een Bofch onder de handen der

Moordenaars zijnde gevallen , in groot gevaar

van zijn leven was, maar dat hy hoopte noch
tijds genoeghtezullen komen, omhemte hel-

pen , ende dat hy hem op zijne wederkomfte , de
verrightingevan zijne reyze zoude verhalen* De
Catechizeerderptonktedit verhaal met zoo be-

lacchelijke omftandigheden op , dat het niet

mogelijk was zigh van lacchen te bedwingen.
Wanthy befchreef de geheele reyze van S.Maar-
tenop dat Marmore Paardjende hoe hy daar me-
de fnelde over Steden , Landen , Boflchen , Ber-

gen, Revieren en Dalen. De kinderen 1uyfier-

der daar na mee een verwonderenswaardige ftil-

fwijgentheyd en aandaght. Het befluyt van dat

verhaal was, dat alle de geene die groote devo-
tie voor die Capelle hadden, endedaar Miffen
tereere van S. Maarten deeden zeggen , zigh

konden verzeckert houden , van noyt door
Rovers op de groote wegen befchadight te wer-
den.

Den volgenden dagh hadde ik gelegentheyd Caachifa-

van met die jonge Kerkelijke Perzoon te fpree- tien vol loo-

ken , ende ik maakte hem zijn Marmorfteenen |]^"
VCI "

5", Maarten indaghtigh, die te Poft konde rij-

den. Hyzeyde my al lacchende ; Wat wilt gy

,

mijn Heer, het is de gewoonte van dit Land, <

N z dier-
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diergelijke Hiftorien aan de kinderen te verha-
len , wanneer zy in de Catechifatien komen ,

want zonder dat zouden zy'er niet verfchijnen.

Het en is niet mogelijk haar altoos ware gefchie-

deniflen te zeggen , ende men is zomtijds ge-

dwongen 'er eenigc te verdighten. Geen dingen
zijn quaad dan voor zoo verre zy quade uyt-

werkzelen voortbrengen , ende dit flagh van Hi-
ftorien kan, met'er tijd, niet dan zeer goede
veroorzaaken , het welke is de kinderen een
groot vertrouwen op de Heyligen in te boeze-

Nietlgheyd men , en haar te bewegen haar te bidden , ende
vandievcri Miffen tot derzelver eere te doen zeggen. Is dit
u ge.

niet een zeer zuyverezeden-konft, ende zijn de-

ze geen wel onderwezene kinderen ? Men roept-

ze in de Schoole der waarheyd , ende fteekt haar

niet dan leugenen in de hand.

Kn
a

hoo"ften
Onderwijlen is'er niet dat meer indruk in de

fchadeHj^e Geeften maakt , ende dat langer in de geheuge-
gevoigtn van niffe blijft , dan het geene men in zijne jeught

fie^
atechlfai

nee^c gele£rd- Alle die zotte redenen laten niet

na een groote uytweikinge te doen , ende met'er

tijd voor waarheden in de verftanden der Papijlen

door te gaan , die buyten dat gewoon zijn een

oneyndigh getal ongerijmtheden ende tegen-

fpreekingen te geloven , voor al in dezelfftan-

dige veranderinge des Sacraments,oftede Trans*

fubflantiatie zoo zy het noemen , dat is het , hec

welke naar allen fchijn, geheel halten , metzoo
veel verdightzelen ende dwaze ende belacchelij-

keHiftorien heeft vervult.

Gevaar van Niet te min is het volk aldaar op die dingen

weikedk zoo verzot, dat ingevalle een eerlijk Man ende

veraghter . liefhebber van de waarheyd > dezelve al te nauw •

kcurigh
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keurigh wilde onderzoeken ofte veraghten ende
voor quaad keuren, zy hem voor een Ketter
zouden houden j gelijk die geene gefchiedde die
in degevankeniiïe van de Inquijitie wierd gezet

,

om dat hy gezeght hadde dat hy niet geloofde Dooreen

waar te zijn , het geene van den Ezel van S.An- l°°
the* ]*

toniusvan Padua verhaald wierde , dat dezelve ,
bekraSh"Sht '

tot befchaminge der Protejianten , al knielende
de Hoftie hadde aangebeden.
Van deze eerfte oorzake der miracülen , welke^en det

is die gierigheyd der; Kerkelijke , ga ik over tot ^fc,
de tweede j zijnde deliften van eenige Bedelaars, fprongh det

De armoede is een welle van zegeningen , voor Miracu'en.

die geene welke dezelve lijdzamelijk weten te

dragen, ontfangende die van de hand Gods en-
de een goed gebruyk daar van makende ; Maar ^™°e

k

d
j;e);

zy is ook een afgrond van ellende en ongelukken) fchrVven met
voor die geene welke dezelve in eentegendeeli deffêlfsgevol-

ge zin aannemen , ende ik gelove niet dat de Ee(1,

boosheyd van een ondeugend arm menfche haars
gelijke heeft. De booze arme heeft geen con-
fcientie, ende is in eenegeftaltenifTe om alles te

ondernemen 5ten eynde hy uytzijn ellendige ftaat

moge geraken. Zoodanige werden 'er veel in ha-
lten gevonden , die niet dan door lift en konften
leven.

Daar zijn'er welke het gédult hebben van deCedultde^

Kreupele, de Geraakte ofte de Blinde, vijf ofte^2 te

zes jaren aan den anderen te fpeelen , om daar na doengefchie-

een Miracul'm de eeneofce de andere Kerk te den.

doen gefchieden , fchrijvende hare genezinge
toe aan eenigh Lieve Vrouwen Beeld , ofte Hey-
hgh.

Het voordeel dat zy daar uyt trekken is dat het voordeel rao

N 3 vtlk
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de Bedelaars volkjvan het mtracul onderreghc zijnde 't welk
daardoor aan haar gefchied is , geloven dat zy zeer eerlijke
getrokken.

ije£jen entje gr0ote vrienden Gods zijn , door

dienzyzoocytnemende gonften hebben genoo-

ten , ende daar door werden zybewoogen om
haar goede Aal moffen te geven > teneynde zy

deel in hare gebeden zouden hebben. Zommi-
gerijkeGodvrughtigelieden , matigen zighdik-

maals de zorge over dezelve aan» ende maaken

dat haar noyt iets gebreekt in haar geheele overi-

ge leven. De Priefters en Moniken geven haar

mede onderhoud > alszy eenigh aanzien aan een

van hare Capellen hebben gegeven > ende zy daar

zijndedaar door merkelijke winften bekomen. Men heeft

door voor my verfcheyde van die Arme in de Kloofters ge-

gchcei haar coonc f ^uv 2y jegenwoordigh onder de Huys-
liven e^

genoten ievenj 0p haar gemak ende zonder iets

te verrighten.

Derde oor. De derde oorfpronk > uyt welke deMiraculen

zaak der mu in IW/Ywontftaan , is de dvvalinge des volks , die

"alien 'de
^aar *n 8e^°Pen *s '

enc*e jegenwoordigh zoo

dïaTingc des diepe wortelen heeft gefchooten , dat het als on-

volks, mogelijk is dezelve uyt te royen. Bygelegent-

heyd van de minfte geringe toeval die de Italia-

nen overkomt , ofte van de kleynfte ziekte die zy

krijgen , zoo doen zy aanflonts een Gelofte aan

eenigh Beeld ofte Schilderye van de Maget ofte

eenigh ander Heyligh , om daar van ontflagen te

Die doot zijn, Alle quade voorvallen zijn niet doodelijk
vooibeelden aan het leven , ende alle de ziekten doen niet

flerven, ende daar door gefchied hetdatzydik-

maals opkomen , maar door een vreemd byge-

loof, zoofchrijven zy de herftellinge van hare

gezontheyd > ofte de ontkominge van haar ge-

vaar>

bewefen.



EerfteDeeh Vierde Brief, 199
vaar, de Beelden ofte de Schilderyen toeaan
welke zy Geloften gedaan hebben , in plaatze
van het zelve aan God alleen te doen, die de
Heere van het leven ende van de dood is. Om
daarna hare erkentenirTe daar over te baarblijke-

lijker te maken, doenzy, volgens de quade ge-

woonte die daar is ingeflopen , een fchilderye

maken , waar in het geene haar is overkomen

,

werd vertoond , nevens hare perzoonen zelve ,

zoo als zy het Beeld ofte de Schilderyen aanbid-
den, het welke in een hoek van de hare werd
vertoond, met opgehevene armen ofte gevou-
wenehanden, ende daar by deze letteren P. G.
R. dat in de haliaanfcbe taal wil beduyden } Fro
GratiaRjcevuta, Voor verkregene , ofte ontfan-
gene> Genade. Men ziet doorgaans in halten

in alle de Kerken , dit flagh van Geloften afge-

beeld. Daar is altoos eenigh miraculeus Beeld

,

'c welke die wierook gegeven werd , ende waar
aan men de gedaghtenifle van fchipbreuk vaft

maakt. Zy hebben geene behanghzelen ofte
tapyten in dat flagh van Capellen van noden ,

want alle de fchilderyen by malkanderen ge-

voeght, bedekken geheelijk de muuren. Zy
werden daar van allerhande flagh en maakzelen
gezien. Zommige verbeelden lieden door Moor-
denaars vervolght , andere zijn door daggen ge-

quetft, ende eenige werden op Zee, dooreen
ftorm geflingert. Ook zijn'er veele die geheel Van welke

ergerlijk zijn , want men ziet'er Caroffen met "^J-S:
Heeren en Juffrouwen , welke hooft over ftaart^ n Z '

3

om verre vallen; Dochters die door hare Min-
naars werden verkraght , kramende in haar bed-
de, op een ergerlijkeen wulpfche wijze.

N 4 Een
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Doch de Een van de Italiaanfche Grooten zeydc my

»

godiofe tot dat hy zeer geerne de Mijfe gink hooren aan de
vemvuk die- A ] caren daar de meefte fcfoideryen waren , door

dien hy daar bezigheyd voor zijne zinnen ende
gedaghten vindende, de Mijfe hem zoo langh
niet viel. Deze 1'childeryen, die maar enkele
Geloften zijn , hebben allenskens zoo veel aan-
zien in de geeften van het volk gekregen , dat zy
jegenwoordigh voor waaraghtige Miraculm
doorgaan.

Miskuyk De Priefters ende de Moniken , welke de Hi-

tl daal

1

6

fioden maken van de Godvrughtige plaatzen in

omtient.
J**W«a die haar toekomen , maaken geen fwarig-
heyd van dezelve op die voet by te brengen.
Zoodanigh dat nu in Italien deMiraculen getelc

werden , door dat flagh van fchilderyen , ende
hoe meer van dezelve een beeld ofte fchilderye
om zigh heefr , hoe het kraghtdadelijker in Mi~
raculen werd gehouden.

«faoo^den -*k * al u ' terw *i" wv omtrent dit voorwerp

Auteikte zÜn» iets verhalen van een fchilderye, welke
Miianen ge- eenige jonge Moniken van de Abdye van S. ViBor

te Miianen deeden maken , ter tijd ik daar was

,

wegens een voorval het welke zigh gedroegh als

volght. Men was doende met het vergulden
van een der lage vleugelen van die Kerke. De
Moniken klommen, uyt nieuwsgierigheyd , ter-

wijlen de Schilders het middaghmaal hielden ,

ten getale van zeven ofte aght, op hareftellagie
om het werk te bezightigen. Een van haar los-

hoofdiger zijnde dan de andere, zettede den voet
op een plank die niet wel bezorght was, ende
viel neder op de vloer van de Kerke. Alle de
andere verbaaü zijnde, ende gelovende dac de

ge-

zien
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geheele ftellagie zoude valleibbegaven zigh naar

de ladders > ende gleeden langhs dezelve tot op
den grond toe, zonder zigh in het minfte tebe-

zeeren. Daar was niemand bezeerd als die el-

lendige welke niet de plank gevallen was. Men
beurde hem in een deerlijke Raat op , ende hy
moeft twee ofte driemaanden het bedde houden»
voor hy ten vollen was herfteld. Ik was tegen-

woordigh toen dat voorval gefchiede, ende 'ik

zagh niet dat'er iets gebeurde, 't welk niet na-

tuurlijk was. Die geene die viel , btzeerdezigh
naar evenmatigheyd van de hoogte van welke hy
daalde, ende de 2ndere wierden niet gequetft,

omdatzy, doormiddel van deladders, zagh-

telijk naar beneden gleeden. Hier omtrent wa-
ren immers geene miraculen. ^ wel

Dewijl even de ftellagie opgerighc was , voor 'movC
de Capelle van den welgelukzaligen Bernardus kenevenwel

van Sitna, zoo beflootendie Moniken daaruyt «nfchiideryc

datdieHeyligh haarhadde geholpen. Zydeed-
docn makeD *

den een fchilderye van dit voorval maken , in de
welke die SanB in een hoek afgebeeld ftont, haar

den arm toefteekende. Zy verbreydden door
geheel de Stad dat die Heyligh in het vallen,

haar hadde onderfteunt. Den Cardinaal Aarts-

biflchopkreegh daar vankennifle; Eenygelijk
wenfchte haar veel geluk, daar over, dat zy
zoo zeer in de goede gonfte van dien Heyligh
ftonden.

Hieruyt , mijn Heer , ende door het geene ik Algpmeehe

u hier bevoorens van het werk der miraculen aanmerking*

hebbe gezeght, kond gy begrijpen , van wat R0

"
mfch«

kraght die (chooneLfgew^wofteverhaalenbe- Mi«culen.

hooren te zijn , die van het leven der nieuwe

N J Hey-
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Heyligen van de Rjomfche Kerke werden be-
fchreven, ende wat gewighce alle die groote
lijften van miracukn moeten hebben j welke by
dezelve gevoeght werden , omze tc verzeilen ,

en waar uyt zy byna geheel beftaan. Zy hebben
het gezighre aan de Blinden , het gehoor aan de
Doven , het gebruyk der tonge aan de Stommen
werder gegeven i Zy hebben dc Kreupelen regt
doen wandelen Eyndehjk zy hebben behoed
voor allerley flagh van gevaarlijke toevallen ende
alle zoorten van ziekten genezen.

Dieaüe.door Dog wanneer men deze dingen ter degen gaat
ondeifoekin- onderzoeken, zoo verdwijnthetallesin rook»

verdwijnen.
eilde net komt ten hooghften maar uyt , op ee-

nigekleynefchilderyen, welke zommigebyge-
lovige menfchen, en die zondergrond geloof-

den eenige genade te hebben ontfangen , hebben
doen maken. Wanneer onderwijlen die Legen-
den in vreemdeLanden werden verzonden, daar
belijdenhTe van den B^omfchen Godsdienft ge-

daan werd , zoo maken dezelve daar groot ge-

rughte ; Zy werden geaght als bewaarheyde
wonderdaden , van welke genoeghzame getuy-

geniiïèn ende bewijzen zijn gegeven. Zy ver-

wijten de Protejïanten dat zy geene miraculenm
hare Landen hebben , ende willen zulks een on-

wederfpreekelijk bewijs te zijn V2n dat zy dwa-
len.

door
C

e

!en

T
Zeeker?ü/«/f ineen Latijnfche Predicatiedie

fuu°tesuaats"
m ^e Hooft- kerk tot Straatsburgh deed , wey-

burgh voor" nigh tijds na dat de Franfendie Stad hadden in
een teeken hare bezittinge genomen , berfte in deze woor-

Kelkevan"
6 ^en uyt ; 0*!% dnbitamuf de falfitate Rjligionis

«JenPiedifc. eorum apudquoscejfavit Propbeta <St $acerdos>

mira-
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tnhacula periere. Dat is ; Wat twijjfelen wy aan ftoeluytgw

de valsheyd des Godsdienfts van diegeene . by wel- ">epen.

kegeen Propheet ofte Priejier meer is 7 ende daar de

Miraculen nietgeiten werden.

De Pmeflanten hadden hem , met waarheyd J^g™
konnen antwoorden , dat'er geheel geen reden is voor dePlo ,

om tetwijflfelen, ofeen Godsdienft diezoo vol teflancen

bygeloof ende valfche miraculen is als óePaap daarop.

fcbe-, moet ten vollen vaifch zijn. Debelijde-

nirTevaneen waaragtigh Chriften moet zijn vol-

gens het Euangeleum te leven , ende niet het zel-

ve met wonderdaden te willen beveiligen, dac

is het werk van God , ende men moet zulks mal-

kanderen niet verwijten. Wy zien dagelijks dat

de Goochelaars, hoewel wy weten dat zy ons

bedriegen ende wy met alle mogelijke opmer-

kinge toezien , om het geheym daar van te ont-

dekken, doch evenwel zoo liftigh zijn, datzy

in ons gezighteonsbefpotten , ende menzalde

Italianen blindelinghs geloven die de fcherpzin-

nige liftigheyd als tot een erfdeel hebben .<* Sic

notus Ulijfes f Is u den Bedrieger niet beter bc-

kent i

Watmybelanght.in den tijd diewy beleven , DcsScbrij-

zal ik noyt geloven in eenige Miraculen , zoo ^"J^a"
langh ik door mijne reden kan ontdekken dat cu |en ,

dat werk door menfchen te verrighten is. Men
gelooft dat het licchaam van S. Nicolauste Bar , ^e

"
v

c

^
euftn

in óePouille, wonderdaden doet , ende dat ge s^Icoiaus,

durighlijk uytzijn begraaf-plaats een heylzamen door tic iu-

olie voor de zieken afdruypt ; Doch daar tegens Hanen zelve

is genoegh dat ik wete dat de menfchen , daar
met &eaS

dien olie konnen brengen ende liftelijk doen af-

druypen» om zulks voor geen miracul te hou-
den;



io$ Van da Rej/ze naar Loretti,

den. }k nebbe dikmaals arme Pelgrims gezien i
welke van die Bedevaart quamen , ende kleyne
fleskens vol van die olie hadden , die haar veel
geld koften , ende dezelve daarna vooreen ftuk
brood willende geven , geen koper konden krij-
gen ; Waar door men ziet , dat de Italianen , mee
al haar bygelovigheyd , die dingen zelf niet agh-
tenof geloven.

Valfch Mira Op die zelve wijze toonen de Priefters te Na-

ÏÜvan" t
/j

M
n
?
k(re

j
di5T

zvzeggen vol te wezen van

s januarius
het bloed van den Heyligen Januarius , gewezen

te Napds. Aartsbiffchop van die Stad. Wanneer zy de-
zelve eerft voor den dagh brengen, zoo is dac
zoogenaamde bloed beftalt , ende het 1'meltal-
lenskens wanneer zy daar mede het licchaam van
die Heylige naderen. Hier omtrent is my ge-
noegh , om'er geen gelove aan te flaan , te we-
ten dat die voghtigheyd beftremt kan zijn , even
als de Sorbetten ende de Geleyen , ende daar na
yerfmelten door de warmte van de plaatze waar
in men dezelve vertoond j ofte door die van de
handen , met welke men die FlelTe aanraakt.

Mede van Men ziet te Padua het Graf van den Heyligen

Wstonhj?
^"/ow/wx van dienaam, 't welke een genoegh-

vanradua.
zamen zoeten reuk van zigh geeft, als van ge-
menghden Muskus en Amber. De Broeders
van dat Convent zeggen , dat dezelve waaflemr
uyt het geraamte van S. <Antonius , dat daar bin-
nen is opgeflooten. Doch het getuygeniflè van
die daar belaflgen in hebbende lieden , zal my
niet voldoen, zoo langh ik zal weten, dat zy
het zelve met welriekendeolien ofwateren kon-
nen beftrijken, het welke zeekerlijk blijkt te

gefchieden ,om dat de welriekende Patemoflers,
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die men te Padua verkoopt , mede dezelve reuk

hebben.

Zy vertoonen op die 'zelve plaatze » in een deflèlfcTbug.

fchoon Kriftal, ftaande op eenpraghtige ende
wel doorwerkte goude voetftal, de Tonghvan
den zeiven S. Antonius , die zy zeggen in zijn

graf gevonden te zijn > ende hetj voorreghc te

hebben van niet te verrotten» om dat die den
Geeflel van de Sacramentarifen van zijn tijd is ge-

weeft > ende zoo word zy in haar geheel gehou-

den» om als dooreen gedurigh A4/>4c«/ , getuy-

genifle van de Transfubjlantiatie of zelfftandige

veranderinge in het Sacrament » te geven. Het
ineefte gedeelte van de Roomfche Legenden zeght,

dat dezelve noch 200 verfch is als doen'er leven

in was , maar zulks is zeer valfch , want ik hebze
gezien , endezy is geheel droogh.

Die geene welke de konft hebben van lijken

in te balzemen ende te doen droogen , konnen
eentonge, oh die zelve wijze, veele jaren be<

houden , ja veele eeuwen j zonder dat'er iets bo*
vengewoonlijks in is.

Zie daar naar mijn dunkenwijn Heer,de meeft-

beroemde miraculen van halten , die de Roomt-

geminde aghten zoo taftelijk ende gevoelbaar te

zijn , datmen dezelve niet kan loocchenen > zon-
der de zinnen ende de reden als te doen liegen,

ïk zal'er noch drie SanBinnen ofte Heylige
Vrouwsperzoonen by voegen j die onbedorven
werden bewaard, endeik alle gteien hebbe.
Zijnde de eenede Heylige Rofa van Viterbo } de Befchrijrlnge

tweede, de Heylige Clara van Montefiafcone , Kèn^'eU
ende de derde de Heylige Catharina van Botilogne. kew lijken

Deze licchajtnen zijn in haar geheel bewaard, &«oojidw«-

maar
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Ben noch ia maar zonder eenige fchoonheyd. Zyzijn zoo
haat geheel, droogh als Bort-papier ende geheel fwart. Zy

jagen door haar befchouwen vreeze aan , hoewel
met koftelijke tabbaarden bekleed zijn . een

met meer Peerlert , Juweelen en Diamanten
omhangen > als de Koninginnen op den dagh
van hare Kro'ninge dragen. Zommigemenfchen
maken groot werk van dat flaghvanonverderffe-

lijkheyd, ende ik zoude daar ook eenige agh-

tïnge voor hebben , zoo de licchamen fchoon

bleven , met een frifch wezen ende een natuur-

lijke verwe ; Maar nu dunkt het my beter te

zijn den algemeenen weg des vleefchs in te gaan ,

ende ik kan niet zien dat God groote genade aan

die Santinnen heeft bewezen j van haar in een

ftaat te houden die een afgrijzen aan de nature

geeft j ende de menfchen eenfchrik aanjaaght.

De werken Gods zijn volmaakt , dezelve doet

geen zake ten halven. Indien hy de on verderf,

felijkheyd aan die licchamen gaf> hy zoude daar

ook alle de natuurlijke hoedanigheden by be-

houden , dewelke met die ftaat over een ko-

men. Daarom gelove ik niet datmen deze on-

volmaakte onverderfFelijkheyd vandieHeylige

lijken, aan iets anders moet toefchrijven , dan

aan de bequaamheyd van die geene » die dezelve

gedrooghtofte gebalzemt hebben.

Lijken van Men ziet in het Chartroifer Kloofter te Vene-

andere doot tien , het lijk van een Edelman van die Plaatze»

de konit be»
jlet we i^ gebalzemt ende meer dan hondert jaren

ats van de
in zijn geheel bewaard is. Onderwijlen hebbe

Heyiigen ik het zelve onvergelijkelijk fchoon der gevon-
dooi mita- den dan de lijken van die drie SanBinnen, hoe-

• wel men'er heel geen zorge voor draaght j -als

leg-
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leggende in een oud houte koffer dat niet fluyt,

ende in het welke alle die gene , die in het Char-

troifer Kloofter komen j hetkonnen zien , ende
aanraken > ende nochtans heeft hy noyt voor
een Heyligh doorgegaan. En noch zijn de lij-

ken van die Heylige in Capellen die zoo droogh
zijn als het mogelijk is > ende in welke de groote

lighten > die daar naght en dagh branden de lugc

zuyveren van alle onreynigheyd en vogtigheyd.

Ik hebbeook in Vrankrijkjë Vendome gezien , in johanna

de Collegiale Kerk van het Kafteel > het licchaam d'Aibrec

van Johanna d'Albret, welke zeeryverigh Pro-

tejiants is geftorven. Haar lijk is zeer wel gebal- zeer wel ge-

zemt j ende zoo men het nu nam van de plaatze babemc

daar het leght> het zelve bekleedde ende in een
drooge plaatze bewaarde » het zoude zeekerlijk

veel fchoonder zijn dan die van de Nonnen. On-
derwijlen weeteik zeeker , dat deRoomfch-Catho-

lijken niet zullen zeggen dat zy een Heylige is.

Door dien ik hier op de ftoffe van de welge-
lukzalige Dochters ben gekomen , zoo zal ik u
zeggen dat ik dikmaals de Hiftorien van hare le-

vens hebbe gelezen , ende ook van andere in de
Legenden van de Hpomfcbe Kerke , doch ik hebbe
noyt iets belacchelijker gezien. Ik hebbe zelf Welgclukra-

ookbefpeurt dat diedePropheteflènzijn> van
Ŝ

D
°£| de

welke de 7*/w/> te Straatsburgh fprakj ende die Propheteflèn

de Pmefianten niet hebben ; tApudquosceffavit 'Papillen.

Propbeta. By welke de Prophetie ophoud." By-
na alle de Nonnen , wanneer zy tot een ftaat zijn

gekomen , welke zy die van volmaaktheyd noe-
men > bemoeyen haar met Propheteren.
Om dit te beter te begrijpen moet gy weten J"^^

-
'

datrnen te Bgmen het Geeitelijke leven, in ver- daten.

fcheyde
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fcheyde Staten zijn verdeelt , even als een huys

»

in het welke veele verdiepingen zijn , de eerfte ,

Befchtljvinge de middelfte ende de hooghfte. Daar is een
v

.

a" de eeïU« ftaat die zy de werkende ofte a&ive noemen,

wctkwde. Deze is de laaghfte
».
ende beftaat alleen in het

doen, endede werkingen der zinnen volgens
Dejrweedede Gods wet te fchikken. De tweede is de be-
beichouwen- fcnouwende ofte de Contemplative ftaat , die

beftaat in overleggingen van dingen , die geen

Dederdede gemeenfchap met de zinnen hebben, Dederde
verrukte. is een verrukte ende afgetrokkene ftaat , t'eene-

maal lijdelijk of Paffif, in welke de ziele niec

mee allen doet , maar door een enkele toevoe-

ginge> aanhanginge ende vereeniginge met het

Goddelijke wezen , ontfanght zonder eenige

daad, genegentheyd ofte befchouwinge , de
indrukkingen van God. Daarzijn'er weynige
die zoo hoogh geraken» maar als zy daar eens

zijn gekomen, zoo zyeenigh woord voortbren-

gen ofte iets doen, zoo zijn zy het niet welke
fpreeken of werken , maar het is) God die in

Die in den haar fpreekt ende werkt. Wat haar belanght,

fliuSjn" die
zv geraken noyc uyt die vereeniginge. Men geeft

Propheteren. aghtopalle het geene zy in die ftaat zeggen ende
doen,om dat alles Goddelijk is. Zo zy,van voor-

ledene zaken fpreeken , zoo zijn het Openbarin-

gen , ende is het van toekomende dingen, zoo
zijn het Propbetien.

Door hare Door deze deure is het dat in de Rjomfche Ker-
Ptopheriei» kezijn gekomen zooveel nieuwekennilTèn , die

balteS
m

" zy 200 va^ als hetE«4wge//«w geloven,hoewel zy
anders geen grond hebben dan de verhitte herf-

fenen van die welgelukzalige Dochters. Veele

van haar hebben zelve hare Openbaringen be-

fchreven ,
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fcbreven, als S.Brigidda, S.Melchida, S.Ca-
thdrina van Siena , S. Geertruda ende andere veel.

Door middel van dej&e Heyligen heeft de Hpom-
fcbe Kerke ontfangen, alle de byzonderheden
van het lijden bnzes Heeren^/w Chrifii;\iot veel

flagen hy onder het geeflêlen ontfingh ; Hoe
dikmaals hy ter aarden viel onder het fware pak
des Cruyces; Hoe veel doornen door zijn ge-

heylighc hooft ftaken, ende hoe veel kladden op
zijn heyligh aangezighte wierden gefpoogen.
Door die zelve wegh hebben zy ook ontdekt 'en* vaH

alles wat omtrent de Kribbe vanBethbem voor- ringe^der"

1

viel. Hoe de H. Maget haar hooftdekzel nam Fropbeteflèn.

ende maakten'er doeken van voor den kleynen
Jtfus , Wat zy zeyde ende deed eer zy van het
kind beviel , ende een oneyndigh getal andere
byzonderheden , die in het Euangtlium niet ge-
vonden werden. Daar door hebben zy de ken-
niiTe gekregen van de groote verborgentheyd
van de aanneminge der Maget , toen zy met lio
chaam ende ziele naar den Hemel voer , de re-

denen diezy met de Apoftelen voerdde , en hoe
zy zigh allenskens in de Jught verhief ter wijlen
zy haardezegeningégaf. Eyndelijk byna alle

de nieuwe Leeringen van het Paufdom zijn ge-
fprooten uy t die overvloedige Fonteyne j welke
noch niet uytgedrooght is , ende die duren zal >

zoolangh'erin die Kerke vandatflaghvanPro-
pheteMen is.

Om te meer gewight aan deze inbeeldingen te Goddelote
geven, verzeekerden deze gelukzalige Dochters, vetdightzei*

dat Jtfut Chriflus haar dikmaals verfcheen , ende «tor-
zeer gemeenzaam met haar was geworden; Dat
hy tot haar fpeak als een Bruydegomtot zijne

O Bruyd,
.
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Bruyd , ende dat zy by gelegentheyd van die ge-

meenzaamheden , hem alles vraaghden dat zy

begeerden te weten, fefus Cbriflus leerddezeif

Catharina van Stem lezen , hy quam het vyer

aanblazen en veeghde de kamer uyt> zooalsmen

in de Hiftorie van haar Leven zien kan , waar

door zy dan gelegentheyd hadde om hem dik-

maals tefpreeken. Andere omringen bezoekin-

gen van Jefus Cbriflus , welke dan by haar quam,

verzelt door zijne H. Moederende zijne Apo«

ftelen , zy hielden daar groote overleggingen

met malkarideren , en deze Heylige Nonnen , die

haar hoorden fpreeken , ontdekten daar door

<yeele geheyme verborgentheden , Daar na heb-

ben zy die de Pauzen ende de Kerke geopenbaart,

dit is het, dat nu heden een groot gedeelte van

het verfchil maakt, dat'er is tuflchen deLeere

van de Papijlen ende die van de Protejlanten \

<Apud quos cejfavit Propbeta ; By welke de Pro-

phetie ophoud.

len Prophe Daar in geen Nonnen Kloofter in ltalien , daar

leflèinyiier
jn heden noch niet eenige Prophetefleisj Deze

ïSn
nUn

is altoos een oude lvloeder
>

die twee of drie"

maal Overfte is geweeft , ende die nu niet anders

konnende verrighten haar tot het vereenighde

leven begeeft. Ik onthield my eens een geory-

mcn tijd te Vkence, ende gingh dikmaals een

Abdijfe van deNonnen van S. Thomas bezoeken.

Ik vraaghde haar eens na den toeftant van hare

Geeftelijke Dochters. Zy zeyde my dat zy'er

vier en-veertigh in het werkende leven hadde

,

drieinhetbefchouwende, eude een in het ver-

borgene ofte vereenighde leven. Een jonge

Gravinne, die mede in haar Kloofter was }
ende
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die door vier ofte vijf Minnaars > welke haar aan

de Tralie quamen bezoeken , onderhouden
wierd , was noch maar in het werkende leven.

Ikzalmy jegenvvoordigh niet verder in wikke- Hiftorïevra

len om van de Nonnen in halten re fpreeken. Ik viK°bo.

te

zal u van dezelve» opeen andermaal met beter

gemak konnen onderhouden, Ik kome weder tot

de welgelukzalige Dochters » welker licchamen
onbedorven Zijn gebleven* Zy waren alledrie

tot den vereenighden ftaat gekomen, ende heb-
bende ook alle Propbetien opgeftéld. S. P^pfa van
Viterbo

, viel de Dominicaner Nonnen van die

Stad, langen tijd moeyelijk om haar aan te ne-

men , ende hec Kleed van hare Ordre te geven.
Maar de Nonnen , ziende dat zy ten uytterften

armwas, ende even als de andere geen geld in

het Kloofter kpnde brengen j floegen haar af>
ende wilde haar zelf niet aannemen onder het ge-
tal van hare bekeerde Sufters. Deze Heylige

Beiaccheiïïu*-
ziende de weygeringh die zy haar deedden , zey- Prophetie

den datzy haar in haar leven niet wilden hebben, vandefeive.

maar datzy wel blijde zoude zijn haar teontfan-
gen na hare dood. Deze Propbetie wierd ver-
vult, want in reuke van,Heyligheyd over-
leden zijnde, ende by haar graf veele Italiaan-

febe Miraculen gefchiedende , zoo verzoghten
de Nonnen haar licchaam , het welk haar wierd
toegeftaan. Het groot getal Mijfen datmen daar Weikèven
doetzeggen, endede rijke AalmoefTen welk'er vult weid.

de Reyzigers ende Pelgrims laten , maaken dat
zy haar nu voor haar grootfte fchac houden. De-
ze Propbetie van S. Rgfa viel evenwel heel light

te doen. Zy wift dat zy tot genoegen toe in de D
goede meeninge des volks was ingefloopen om ce^^U?

O z voor
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voor een Heyligh na haar dood geaght te wéc-
den. Zy wift daar-en boven dat de Heyligen
altoos groot voordeel toebrengen , endedatde
Nonnen van dat Kloofter, alzoo wel als de an-

derein halten, zeer gierigh waaren, ende dat

uyt kraghte van de gelofte door haar gedaan aan

den H. Dominicus , zy niet zouden nalaaten

hare Overblijfzelen te verzoeken , ende daar-

om was het dat zy op een vallen voet konde Pro*
pheteeren.

s.ciaravan £)e gezegende Dochter welkers licchaam te

wh"efuHe°' Montefiafcone gezien werd, heeft yets dat zeer

de teekenen aatimerkenswaardigh is. Men toond daar alle

yande i'aflïe de werktuygen van hetlijdendes Heereni die
mhaarheite. Zy Zeggen dat in haar hertezijn gevonden > na

haar dood. Dezelve zijn van verdroogt vleefch

,

zoo als ook haar herte. Zyzijn zeer verwards

ende men kanze niet alle onderfcheyden. Men
toond daar ook drie kleyne ballekens van

vleefch , welke zy ook zeggen dat uyt haar her-

Fntleeenven t£ zÜ n gehaald. Een balleken in een fchale ge-

beeidinge leght zijnde, weeght zoo veel als de drie te za-

vande h. men, ende de drie tezamen halen niet meer op

heyd.

Cem*
' ^an net gewighte van het eene. Hier door zeg-

gen zy, dat God, wel heeft gewild, in het

herte van die SanB'mne te drukken een verbeeld-

zei of kenteeken van de Heylige Drie-eenig-

heyd. Want even als die drie ballekens, hoe-

wel verfchillende in getal, niet meer als een ge-

wight uytmaken, ende dat het gewightevan

't Welk alles een eenigh, niet minder is dan dat van drie; Zoo
zeet verdacht mede, hoewel'er drie Perzoonen in de Heylige
wetd omdat

J3 r ieeenjgheyd zijn, zoo is'er doch maar een
de bewaar» °

,
J

. • r» •

dets van die Wezen , ende een van die Perzoonen is niet min-

der
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der in Goddelijke Volmaaktheden, dan de dingen defe!.

twee andere. Ik hebbe die gezien , maar het is
j

1^"'"

200 verre daar van , dat zy toelaten een proeve
a

e

a

n

m^
e

£

"

van het voorige door het gevvighte nemen, dac

zy zelf niet willen toelaten dat die met een vinger

aangeraakt werden , om teonderftaan ofzy ook
vleefch zijn.

Een yder weet dat een fterkeinbeeldiuge be- wareuyc

quaamisom wonderlijke uytwerkingen in een wetkfeien

licchaam te doen. Wy zien dagelijks kinderen ^V^^y^,
die ter wereld komen , geteekend met de ver- ge , met de

beeldingen van die dingen , waar toe hare Moe- vajfche vet-

dersluft hebben gehad, welke dan uytwerkze- seIeeUn -

len van die inbeeldingen zijn. Het zoude kon-

nen wezen dat deze gelukzalige Vrouwe, zigh

zelf alle de werktuygen van het lijden des Hee-
ren zoo kraghtighlijk hadde voorgefteld door

hare inbeeldinge , dat die in haar herte zijn in-

gedrukt geworden, doch dat zoo zijnde, zoo
fchijnt zulks een geweld op deNature gedaan te

wezen, dat niet behaaghlijk aan God kan zijn,

die den Schepper van de Nature is. .

Wat de H. Catbarina van Boulogm belanght

,

dezelve heeft zigh byzonderlijk beroemt ge- gne.isuyc-

maakt door haar ingetogen ende afgezonderdie- Ueekende

ven. De Hiftorie van haar leven zeght dat zy
fn

°°r

t0g*n
in een gedurige vereeniginge met God was. Den

ieven .

Leeraar Molinos is niet heel vreemd van die ver- De(elve« a«

eeniginge , zijnde die het geene hy het Gebed bynavanhec

der rufte noemd. Ik twijffele ook niet of hy £
v" e 'en

t

van

zoude , t eeniger tijd , een van de Hpomfcbe
G ecJa.a ,

Heyligezijn geworden, zoo hy de gehoorzaam- ijJJJj^J
heydaan deOverflen ,endevooralaanden Paus Roomfch°e-

niet wat hadde tegenfprooken. Den Paus kan «n<kn om

.

O ; wel
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utntde vetv we l toelaten > datmen zigh met Godvereenige
eediginge zoo men wil , mits dat die vereenigingh niet
nitt God. belette > datmen hem meer gehoorzame dan

God zelf. Inderwaarheydiktwijffeleniet j dac

op heden volmaakte zielen zouden konnen zijn >

ende opgetogen tot in den derden Hemel > even

. als den H. Paulus eens was } doch dat zijn bo-

vengewoonlijke genade-giften > die men niet

moet toefthrijven aan eenige infpanninge van

kraghten } die de Nature doen kan , om dezelve

te bekomen. Maar als ik aanmerke dat de Rooms-

ge^inden een vaften ftaat van die vereeniginge

hebben gemaakt , dat zy dieshalven wetten ofte

regulen voorfchrijven 5 ende het volgens haar

zegden , genoegh is zigh in handen van een van

die Heylige verborgentheden leerende ende ver-

eenigende Leeraren te ftellen» ende derzelver

beftieringe te volgenom daar toe tegeraken , als

ik zulks s zegge ik , betraghte 5 zoo kan ik my
niet onthouden van hare dwalingen te verdoe-,

men. Heus een godloosheyd Goddelijke uyt-

werkingen aan de hoofdigheyd der menfchen te

heghten ; Regulen voor te fchrijven j om door

verdienften te konnen bekomen , het geene maar

door genade werd gegeven , ende zigh zelf tot

een uytdeelder der Hemelfcher Gaven te {tellen *

zoo als deze Leeraren voorgeven dat zy doen.

Qnailedaav Daar enboven zijn de cjuade gevolgen , die
uyc ii-ruyten, ^aar uvt fprUyten , zeer gevaarlijk voor de ziele,
«iegevugeii.

£er^ejjjjfj alleen maar die verzeekeringe die dat

volk geeft, d3tmenin het vereenighde leven is j

ende dat zoo veele andere lieden maar in het be-

traghtende zijn , ofte wel in het werkelijke

,

ende by gevolge veel minder» isbequaam om
veel
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veel hovaardye in te boezemen. Ten tweeden ,

zoo kan zulks ten hooghften den moed benemen

aan die geene die zigh noodzakelijk aan het

werkelijke leven vinden verbonden , alleen maar

door te weten dat'er menfehen zijn, gefteld in

een ftaat zoo volmaakt boven de hare, tot den

welken zy niet mogen geraken , om dat die

Leeraren haar zulks niet willen toelaten. Ten

derden, geeft zulks gelegentheyd tot het in-

kruypen van veele bygelovigheden en dwalin-

gen , want de Werkende nemen de moey te niet,

van te onderzoeken het geene de Betraghtende

zeggen , ende die weder niet het zeggen van de
.

Vereenighde , ende zoo ruften zigh de twee vo-™Kgf
rige op de laatfte i zijnde voor het meefte ge- God veree-

deelte Schim-hoofden , lieden van buytenfpoo- uighde.

rige gedaghten , ende gelovende dac alles watzy

zeggen , alles wat zy doen , van God komt.

Het is klaar dat het gelove vandeTransfub Oorfprongh

ftamiatte ofte de zelfftandige veranderingh in ^,„2^
het Sacrament des Avondmaals , zijn oorfprongh

alleen uyt hare grillen heeft, door deoneygent-

lijkheyd, het misbruyk, ende de uytdrukkin-

gen, van welke zyzigh, inhareuytleggingen

bedienen. Want op dezelve wijze als zy haar

verborgene leven noemen, dan, vereeniginge,

eenigheyd , gelijkwezentheyd , verfmeltinge

van de ziele met God , ende dan weder , verlies

van de ziele in God, zuyver gezighte Gods,
vreedzame bezittinge van God , ende het zelve

noch verfcheyde andere benamingen geven , die

men zien kan in de Boeken die van het verborge-

ne heylige leven handelen, ende van welke be-

namingen zommigezeer valfchendeGodslafter-

O 4 lijk
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lijk zijn, als vanEenigheyd ,ZeIfwezentheyd,
verfmeltmge ofte vermsnginge en verlies, en de
alkandere maar opzight op het toekomende le-
ven hebben , op die zelve wijze, zeggeik,als
zyzighvandieuytdrukkingen bedienen, om te
Kennen te geven een enkele aanhanginge, be-
reydwilhgheyd ende geruftigheyd van onzen
wille in Gods welbehagen , het welke geen din-
gen zijn die haar een ende het zelve met God ma-
ken , zoo hebben zy , in oude tijden , het Hey-
ligh Avondmaal genaamt , een dadelijke veree-
nigmge van Cbriftus met onze ziele, ende
het brood dat in het zelve werd gegeven , dade-
hjkheyd

, de ftoffe ofte het wezen van Jefus
Cbrtjlus, welk'er evenwel niet dan maar ver-
beeld is;, ende als eyndelijk de dwalinge wel
was ingeworteld , zoo is dat fchoone groote
woord van transfubfiantiatie ofte zelfftandige
veranderinge voorden dagh gekomen, waarin
nu hedenfdaaghs het voornaamfte verfchil be-
flaat tuflehen de Papiften ende de Protcftantm ,

houdende de eerfte dezelve ftaande , welkewe-
der door de laatfte geloochend ende beftreden
werd.

TraiBfub- Men moet zigh niet verwonderen, dat een

waammVe-
dwalinge van zoo een gevolgh , in de Hpomfcbe

makkeiiji in Kerke is door gedrongen, zonder dat daarover
deRoomfche veelgerughte is gemaakt, want voor eerft zoo
*gc geüoo.

ftreed de leere van dezelve niet tegens des Paus
aanzien , ende , ten tweeden , was het het volk
nietgeoorloft, het zeggen van die verborgent-
heden leerende ende vcreenighde Leeraren, te
onderzoeken. Het zelve gefchied noch heden
in halien , Want ahmen daar een Betrachtende

ofte
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ofte Vereenighde komt te fpreeken , 200 geven

zy u zeer vrymoedelijk tot antwoord i Datmen
haar daar in moet geloven, ende dat zy, beter

dan gy , in Gods wegen onderwezen zijn , door

dien zy alzoo veeltijds in het verborgene leven

hebben doorgebraght.

Ik hebbe zeer weynigh van deze in heylige uytnemenfc

verborgentheden levende lieden gezien , die niet Hovaardye

ten uytterften hovaardigh zijn. Zy geloven te ^J^J
00

-

wezen als Engelen die hare vlughtin hethoogh- veieeniihdt.

ftedes Hemels hebben, ende zy aghten de an-

dere menfchen als langhs de aarde kruypende

beeften. Een gemeen ende nederigh leven , ver-

zeld ende vervuld metgefpraakzaamheyd>goed-

aardigheyd ende zaghtmoedigheyd omtrent den

evennaaften , zal in my altoos meer aghtinge

vinden als alle die Overhalingen endeDiftillee-

ringen van het verftand» die zoo veel opgebla-

zenheden inboezemen, ende zoo het God be-

haaghd myte verheffen tot diehoogen ftaat van

Betraghtingeende Vereeniginge > 200 zal zulks

zijn werk wezen, ende ik het door geen regul

ofte beftieringe, die my de menfchen zouden

konnen geven , bekomen. In Italien maakt-

men daar als een Ambaght ofte Beroep van »

ende alsmen zigh in handen van die Myfterkufc

Leeraren niet field ,die voorgeven oude Gidzen
op den wegh des Hemels te zijn , ende voor Lee-

raren in de konft om de zielen te beftieren ge-

houden werden , zoo moetmen niet hopen om
in den hemel tekomen.
Deze Leeraren zijn gemeenlijk oude Jefuitsn ,

Myftetieufe

oude Capucijnen , ofte wel bejaarde Paters van de g^"^'^™"

Zendinge, die niet langer in vreemde Landen ïotendeLecra-

O j kon*
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ten , wie die konnende reyzen > als in Hollaud en Engeland»
ïijn, om de Protejtanten te verkeeren > haar werk in

hare Kloofters maken , van voor Seraphijnfcbe

Paters ce fpeelen , ende zigh door een hoop God-
vrugtigeofte Devotarifen , zoo Mans als V rouws-
perzoonen, tedoen volgen> welke zy des mor-
gens ende des avonds » in hare Kerken onder-

houden.
Hoedanig zy Als zy [a \me vergaderingen zijn 3 zoo hoord-

bïaJ oTvo!

nt men niec dan zughten , fteenen ende halfgebroo-

iarifen dra- kene woorden , niet beter ais die van de Qua-
gen ende die kers in Engeland, ten minften hebben zy zigh
ondemgcea.

onder malkander hier omtrent niette verwijten.

De Beftierder van deze zieltjens Zit in zijn

Bieghtftoel in het midden van haar > noemende

dezelve zijn Geeftelijke Zoonen en Dochters.

Aldaar, als van een Reghterftoel> veld hy een

onwederroepelijk Vonnifle over hare zugtingen

,

ende oordeeld of dezelve van God , van den

Duyvel , ofte van hare liefde tot haar zelf voort-

komen.
Wat flagh De jonge Dochters ofte de getrouwde Vrou-
van volk

_ wenj verfchijnen zelden in die te zamenkom-
" ve z,jn

" ften , door dien dezelve meeftop werkdagen ge-

fchieden, endede Italianen die dan opgelJooten

houden , maar het zijn Weduwen ofte bejaarde

Dochters , die onder niemands opzight ftaan

,

zy werden in halten , Gezegende Dochters,

goede Zufters, Devotarife ofte Godvrughtige >

endezomtijdsuytbefpottinge ,
Quezels ofPy-

Dle Tyeyn- laarbijtfters , genaamt. DezeBeftierende Pa-

haa[go
V

ed
n

ters t0°nzn zigh zeer yverigh tot de toeneminge

omWootcn. derzelve in het Heylige verborgene ofte M)fle-

w«/Heven> ende zy houden daar mede niet af,

voor
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voor dat zy haar zoodanigh van de liefde tot de

goederen jende rijkdommen dezes werelds heb-

ben ontbloot, ende daar hare herten van afge-

trokken , dat zy , om zigh daar van te ontlaften >

dezelve aan haar Kloofter hebben overgegeven.

Als dan zijn dezelve tot volmaaktheyd gekoo-

men ; zy noemen haar voortaan Zufters i zy

geven dezelve te verftaan , dat , aangezien zy

hare goederen aan hare Kloofteren hebben ge-

fchonken , het zelve even zoo veel is , als of zy
J^'J^J

belijdenifie van hare Ordre hadden gedaan
,

zy muntenvod*

geven haar hare Kleedinge, welke zy de kleyne deryen beu-,

Schouder klederen ofte Schapulieren noemen >
len *

ende die zy over 't lijfvan hare tabbaarden dra-

gen. Door dekraghten van deze kleyne lapkens

ftof werden zy deelaghtigh aan alle de goede

werken van de geheele , ende aan alle de

genaden giften, voorreghten, zegeningen ende

quytfcheldingen aan dezelve vergond. Als de-

zelve overleden zijn > befteeden zy derzelver lij-

ken in hare Kerken ter 3arde 5 ende zytraghten,

zoo veel haar mogelijk is, om andere aan te

moedigen , haar voor Hcylige ofte SanBïnnen te

doen doorgaan.

Dit valt haar zeer gemakkelijk. Als zy dat Zy verklaren

voor hebben , zoo doen zy aande eerfte zieke ,
haar na haar

ti, J
, dood veor,

by welke zy geroepen werden , een zeer groot Hey iige.

verhaal van den ftaat der volmaaktheyd , tot

welke. Mejuffrouw .... gekomen was, die

zedert weynigh tijds in hare Kerk is begraven ,

ende voegen daar by dat zy niet twijffelen of de- Wijze op de

zelve is een groote Santïhme, tot zoo verre dat *ell(e2y

n n 11 1 1 -li haarmiracu-
zy van nellen > dat zoo de zieke haar quame te

ien laten

bidden? ende mee een yafit vertrouwen aan te doen.

roe-
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roepen, zyeen Miracul tot haar voordeel zou-
de doen. Zom wijlen bieden zy ook aan, wijn,
zyroop ofte eenige andere voghtigheyd , inden
naam van die SanSlinne te zegenen , ofte iets van

£
C

iP
ene Zy naêelaten heeft daar in tedoppen,

ars haar Geeiïelroede ofte Pattrnojler, waarna
zy die voghtigheyd aan de zieke te drinken ge-
ven. Komtdiedanvan de ziekte op, zooishec
een Miracul voor die SanHinne. Zy doen daar
een kleyn fchilderijtjen af maken dat zyby haar
graf hangen. Gevalt het dat de zieke komt te
«erven ofte langh te quijnen , zoo word daar
noyceen woord van gefprooken , endezy wagh-
ten op een betere gelegentheyd.

flïdcSfe h£f 8eene wel
J

ke
.f

eniSe kennifl
"
e van Italien

Roomfchc
anebt>en, weten dat ik niet zegge dan hec geene

Hofvoor zeer waaraghtigh is. Hierdoor kan men begrij-

docfvê'ki
pe°' °P hoedanigheen wijze, in deRjomfcbe

ten.
Kerk , zoo groot een meenighte van nieuwe San-
8en en SanBinntn zijn gekoomen , voor welke
men jegenwoordigh Altaren heeft opgeright.
Hier tegens kan niet helpen het bybrengen van
dat tot Romen met zoo veel voorzigtigheyd ende
omzight werd gehandeld in hetonderzoeken van
de Feyten , ende de Verhalen die van dezelve
zijn opgefteld , tot zoo verre dat het niet moge-
lijkzoudezijn, dat iets zoude konnen verduy-
ftert werden voor de kennifle ende het begrip
van die geene , die deze zaken zijn aanbevoolen.
Men weer niet dan al te veel hoe groot een raagt
het goud ende zilver binnen R]omm hebben.
Daar werd noyteen SanB voor Heylig verklaard
ohegecanoniyert , ten zy het onnoemelijke zom-
men gelds kofte , en zoo zy eenige fvyarigheden

voor-
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voorwerpen , 200 ,is het maar om die te doen

verdubbelen.

Mijn voornemen was u > in dezen Brief » al- j|

leen wegens de*
;
Bedevaarden te onderhouden,

doch ik nebbe deze afwijkinge gemaakt by gele-

gentheyd van die drie Santinnen > welkers

licchamen onbedorven zijn gebleven. Om dan Befcbrijvinge

het overige » datmy van mijn eerfte voornemen p*" m̂
"d

.

cr°

nochrefteert, met korte woorden te voleyndi- inS^?"*
gen) dienddan dat alle de andere Bedevaarden

in Italië

n

, die van Lorette , Romen ende S. xAn-

tonius van Padua uytgezondert > niet veelom het

lijf hebben, Eenige Pelgrims gaan naar S. .M/- Als vans.'

chaely die op den Bergh Gargan in Apulia is , f
doch dat zijn byna niet dan Bedelaars j Want in j]ar.

door dien den wegh , aan geene zijde Napels zeer

moeyelijk valt , ende men hooge geberghten

moec overtrekken > welkers bewoondersmeeft

Rovers zijn > zoo dragen de Italiaanfche Hee-

ren goede zorge 5 dat zy hare Juffrouwen daar

niet brengen , met harefchoone Pelgrims ftafjens

van Diamanten. De aangename Landftreeke

van Ancona vak veel bequamer en veyliger voor

zoodanigh flagh van Pelgrims endePelgrimeffen,

Ook is de Pelgrimagie van S.Antonius van Padua,

in het aangename Gebied der J&hetianen gelegen,

haar mede veel gemakkelijker.

Daar werden weynige Italianen gevonden , D«mecfle

welk niet van drie tot drie jaren derwaarts trek-
j^zenalie

ken. Die Heyligh heeft een zoo groot aanzien drie jaren ia

in Italien gekregen , dat hy'erzoo hoogh als de Pelgrimagie,

Maget Maria , ja als God zelve> werd geaght.
Jan

A
j£°"-

Zommige hebben hem met groote redenenden dua.

God van Italien , Itali<e Deus > genoemt. Wan-
neer



Hl Van de Kayze naar Lorette

neer een Italiaan by S. Antonio heeft gefwooren *
Hebben hem zoo heeft hy zijnen grootften eed afgeleghc. In
*™££' Plaatze datln andere Landen gewoonlijk gezegc
ghiingedan werd; Ik hoope op zoodanigen tijd, naar die
Cod. plaatze ofte die plaatze te gaan , a!s het God be-

haaghtmy in het leven te laten
j of ik zal dit of

,, dat doen zoo het God gelieft; Zoo hebben zy
voor een gewoonte te zeggen ; 'ik zal daargaan
ende dat doen, zoo hetdeMaget Maria ende
S. tAntonius wil. Hare allergemeenfte uytroe-
pinge wanneer zy in gevaar , verbaaftheyd ofte
verwonderinge zijn , is Madonna fantifftma of
Sant Antonio ; uAUerbeyligbfte Vrouwe of S. An-
tonius

;
Ende door een vreemde Godslafteringe,

hoewel zy'er een groot pointe van Godvrughtig-
heyd van maken , hebben zy de Godloosheyd

Be aan door
Va° tC Zeg^en '

ll{ ^°P f m S ' ^ntoniliI
i dat ik,

hemgJoote
1
nV*

K

a ^ Ver^oorengaan -
Zy noemen hem den Hey-

Godsiafteiin Ügh> zonder eenige byvoeginge ,. HSanElo, het
gen. welke wel een groote eere is , maar die God al-

leen toekomt, tot welken de Engelen gedurigh
roepen

; Heyligh J Heyligh ! Heyligh {

Daar is niet een Kerk in halten , ui welke geen

Altaar is, aan den Heyligen Antonius van Püdua

SLenVdTn"
toegewi )

d ' Gedaghten Heyligh werd voorna-

gen weder mentlijk aangeroepen om verloore dmgen vve-

vinden. der te krijgen , enSe men verhaald ten dien op-
zighte de volgende Hiftorie.

Aardigh mir Een rijk Vemt'taanfcb Koopman , in volle Zee

hem^edan
Z ',nde

' '
door onag luZaamrieyd een Dia-

' mant, van zeer groote waarde, in dezelve val-

len. Weder te Venetien gekeerd zijnde, begaf

hyzighnaar Padua , ende nam zijn toevlught^

Santo, toe den Heyligh. Hy bad de Broeders

Tan
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vanhetKloofter negendaaghfche Miffen te zeg-

gen , ende hare gebeden tot de zijne te voegen,

tot wederbekominge van zijn Diamant. Op
den negenden dagh , als de laatfte Miffe gedaan

•was , wilde den Koopman alle de Broeders van

hetKloofter, het middaghmaal geven. Onder

andere dingen daar toe > koght hy een zeer groo-

te vifch , die hy haar te huys zond. Die geene

van de Broeders welke de Kok was , dezelve

geopent hebbende, vond den Diamant die den

Koopman hadde verlooren, in zijn ingewant.

Hy wierd hem aanftonds weder ter handen ge-

field, ehde zy dankten den;Heyligh over het

verhooren van hare gebeden.

Deze Hiftorie werd in haar geheel verhaald in

de befchrijvinge van zijn leven. Maar dunkt u "Jndenoch

niet, mijn Heer. dat dezelve» met voorbedagh- een ander,

ten raad door deze Broeders is verdight , om de nmacul.

lieden te bewegen haar het middaghmaal te ge-

ven» en de negendaaghfche Mijfen te doen zeg-

gen? IVlen verhaald noch een ander miracul dat *?ng?k°jJ'

genoegh vermakelijk is, doch zy zullen baar J"^^
30

wel waghten het in de Legende vandeFmi del ken.

Santo, de Broeders van den Heyligb , te zetten.

Dezelve werden zonder tegenfpreeken geaght,

voor de ongebondenfte menfehen van Padua , ja

zelfvry boven de Studenten van de Hoge Schoo-

le aldaar. Een van deze goede Broeders, hebben-

deeen jonge Juffrouw ,
eenige maanden langh ,

totonkuysheyd aangezoght, zoobooghzyeyn-
delijk onder die verzoekinge. Een oogenblik

daar na , hadde zy een zeer gevoeligh leetwezen

over hare faute , tot zoo verre dat zy niet te

trooften was. Den Frater zulks bemerkt heb-

bende ,
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bende» vond noch middel om geld van haar te
krijgen, door haar wijs te maken, dat S.^An-
tonius haar haaren verlooren maaghdom zoude
herftellen, indien zy hem een merkelijke zom-
inegeldsgaf, tot het zeggen van MiJJen, ende
dus kreegh hy , boven het voldoen van zijn drift,

noch penningen om zigh elders te gaan verma-
ken. Ik wil u niet verpIightenomdezeHifto-
iie zoo die leght te geloven , als hebbenJegeene
genoeghzame Borgen welke my die zelve kon-
nendoen aannemen ; Alleen weet ik zeer zeker,

dat deze goede Broeders , onder den dekmantel
van haren S. Antonius , andere treeken fpeelen

,

die wel ruym zoo goed als deze zijn, ende mo-
gelijk zal ik u, in eenige van mijne Brieven,
daar mede wijdlopigh onderhouden. Ik eyndi-

ge dezen, u verzeekerende dat ik al mijn leven

zal zijn &c.

Eynde van de vierde Brief, en eerfte Deel.

HISTO
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Van de Fee
ft. ofte Heiligedagen en de

Gebroederfchappen in halten.

Aar viel niet aanraerklijks voor> fotydinge,
1

op mijn reyze , van Lorette toe
aa.t) Romen-, uyrgtzondert een toe-
val dat my gebeurdde, 't welk ik
u > jfl

mijn voon'gen Briefhebbe
,

k quam daarop Kjrsmitte, braeht
,

DcnAuteur

alle de Heyligq dagen daardoor, endehiek'er JjJP*
R°

my op geheel den volgenden Vajïtn , tot aan
Paajfcben.

Mijn voornaamfte bezigheyd , gedurende die
tijd beftond daarin , dat ik de Feeftdagen waar
nam, de Predictie hoordde, endemy bevond

Pa by



Verdeelinge

van defelve.

1

%

8 Fan de Feeften ofte Heylige &c.

by de Gebroederfchappen , ende zullen dezelve

ook de ftoffe van dezen Brief zijn. -

wat een Het woord van Feeftdagh, werd, door de
Feeftdaghby Rjomfcke |Kerk j in zijne eygene beduydeniiïe

«findeST genomen, voor een van die dagen, welke met

meer godvrughtigheyd onderhouden werden ,

dan wel de andere van het Jaar ; het zy ter eere

van de Maaght Maria , van eenige Heylige ver-

borgentheyd , ofte van den een ofte'den ande-

ren Heyligh, 'twelkemen in het Nederduytfch

noemt, een Heyligendagh. Van dezelve zijn

Zommige Algemeene andere Byzondere ofte

Particuliere. De Algemeene werden gevyert

i i allede Landen , daar men Belijdeniflevanhet

.... . Paufdom doet, ende zijn de Belijders van het

vandeAlg? zelve, die dagen gehouden, ter Mijfe te gaan ,

meeneende zoo zy niet in een doodelijke zonde willen ver-

Byzondere. vauen . £) e byzondere werden alleen gehou-

den , in eenige Landfchappen , Steden , Paro-

chiën ofte Capellen. Door dien'er nu binnen

Pjmen een wonderlijk groot getal van Kerken en

Capellen is , zoo heeftmen daar dagelijks Feeft-

dagen, op verfcheyde plaatzen van die Stad.

Doch men heeft noch inltalicneen andere zooi t

van Feeftdagen , welke ik Minne-feeften zoude

konnen noemen.

Dezelve vallen voor wanneer eenige rijke

Perzoonen ofte Lieden van aanzien, onderne-

wat men op hare beurzen en koften , deeerfteende

tweede Vtfpt'r ofte Avond-gebeden , alsook de

Mijfe, in Muzijk te doen zingen , ter eere

van eenige Heyligh ofte Heylige.

Ik geve haar den naam van Minne-feeflenofte

minnelijke Feeften , «iet zoo zeer ter oorzake

van

Minne,

feciiep in

I taliën

die zijn

Red <n van

dien naam.
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van Muzijk , dat is de fchoone over-eenkomfle

van flemmen ende fpeeltuygen die men daar

hoord , maar van de Juffrouwen die daar daar

genodigqc werden j ende ook gewoonlijk ver-

schijnen.

Nadat ik eenige dagen te Rjmen hadde uytge- Bcfchtiivinge

ruft, begaf ik my op 'de ftracen , om de zeld- van de Kerke

zaamheden nevens de praghtigheden, van die R̂
" te

groote Stad > te bezightigen. I k bevond my op

zeekeren avond op de plaatze Navona, ende

gihgh voorby een zeer aardige Kerk } diemen de

Pace , ofte Vreedens-kerk, noemd. Het por-

taal ofte den ingankj 't welk uytzigh zelf een

praghtigh gebouw van wit Marmor is , was zeer

heerlijk opgepronkt met fchoone fchilderyen
,

ende verfcheyde af beeld ingen 1 van kleyne zijde

doeken , op de wijze van die van Boulogne ge-

maakt. Dit verwekte in my de begeerte van

daar in te treeden. Ik zaeh'er een genoegzaam j*"*1 va" e
<
f
n

r , lr , • rr j- Minne. fceft

fenoon gezellchap van jonge Heeren, die een jaar jnge .

zoorte van een Throon vóórhaar hadden doen houden,

maken , in een plaatze der Kerke > daar zy de in

ende uytgaande zeer gemakkelijk konden zien

,

ende een van haar was het , welke dit Feeft deed

vyeren ter eere van S. Agnts , hoewel juyftniet

opdiedagh desjaars, die haar geheylight* en

den ii. fanuarii volgens den nieuwen ftijlis»

fchuylende hier onder een andere Heylige ver-

borgentheyd > die wy aanftonts zullen ontdek-

ken.

Deze jonge Heeren deedden , yder op haar cewoont;

beurt , de Feeften van hare Meeflrefien vyeren. derMiana-

De vier eerfte hadden de hare al gegeven in ande- ™" j"/^
0

re Kerken? ende het was nu de beurte van de nCnvanh»tc

P 5 vijfde.
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Mecflrffltn vijfde. Dezelve was van het geflaghte Carpegna

te vyeicn. encje zijne Meeftrefle van dat van Viftoyini. De
Kerke des Vreedens is, in zigh zelve zeer fchoon

opaeptonktj als zijnde aan alle kanten verguld

en befchildert > evenals meeft alle de andere

van Romen. Doch om den luyfter van dezelve

te vermeerderen» .ende iets byzonderster oor-

zake van het Feeft te doen » hadde men Statie

ofte Praal Bogen in het midden der Kerke doen
oprighten, in welke men de gefchiedeniffe van

de Heylige Agnes verbeeld zagh > die door hare

ftandvaftigheyd triumpheerde over de tormen-
Mnnietein ten der dwingelanden. Die geheelegefchiede«

aUwdoor"
niAk was naar het leven verbeeld, doorkleyne

zijdcg^vou zijde doeken , welke van verfcheyde breedten

wene doeken ende allerley verwen werden gevonden. Men
te verbeelden. wect w3c men vooryder honderd ellen , die ge-

bruykt werden i moet geven , en rteemd daar

van zoo veel men nodigh heeft. Tot Hpmen en

door geheel ïtalien heeftmen een llagh van lie-

den ,
'Addobatori,ohe Kerk-verciers genoemt

;

zy zelve verzorgen de doeken > ende zijn uytne-

mende aardigh" om'u die , tot allerhande af-

beeldingen te vouwen , ende waren nu drie wee-

ken bezigh geweeft , met het oprighten van den

Addobatori", voorigen toeftel. Zy hadden twee Tooneelen
ofceKerkr aan beyde de zijden van hetChooropgeright

,

ïïltn?
MSin

2311 a,le kanten van welke men gefchiedenifleii

zagh s door gedaghte doeken afgebeeld , zijnde

het eene voor de Sangers ende SangerefTen , en

het ander voor de Speelders en fpeeltuygen.

Daar-en-boven waren'er in een kleyn huysjen ,

dighte by het Altaar , vier Jvluzicanten, die

men enkele {temmen noemd> en gezeght wier-

den
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den de befte van I{pmen te zijn, welke yder, de
eene na de andere * de Motetten moeften zingen ,

ende vervoegen zigh dezelve nergens , ten zy
men haar, tenminften vier Rijksdaalders voor
yder Motet geve.

De Italianen beminnen de aanftellingen van italianetuijn

de Muzijk boven alle andere volkeren , ende die 5Sb«! van
geene, die onder haar» de tederfte en dedeli- Muzijk.

caacfte ooren hebben , volgen altoos dieuytne-
mende Sangers , waar door dan een grooten toe-

loop van menfchen in deze Kerk was. Toen ik

intrad was de Muzijk noch niet begonnen , ende
ik nam mijne plaatzedighte by den Throon van
die Heeren. Zy fcheenen in een zoorte van on- Hare ver-

geduldigheyd te zijn om de Vefper te doen be-^^L"-
ginnen, als zijnde het byna zes uren in den a- fen opbcc

vond, alle de fakkelen hadden nu haalteen vier- Minnefeeft.

dedeel uurs gebrand, endede M uzicanten za-
ten op hare plaatzen. Zommige kinderen , die

de brandende fakkelen getelthadden , zeyden,
dat'er 440. waren , alle van uytnemende wit
wafch.

Onderwijlen dorften deze Heeren de pleghte-
lijkheyd niet laten aanvangen , om dat de fchoo-
ne Jignes , om welkers eere dezelvegefchiedde,
noch niet gekoomen was. Zy bedienden zigh
onder malkanderen , om dat zy van een yder
niet wilden verftaan werden , van het weynige
Franfch dat zy geleerd hadden. De voornaam- .

fte die de onkoften droegh , zeyde tegens de an-
deren, op dat haar den tijd niet zoudeverdrie-
ten

?
Dat zijn iAgnes niet lange.konde weg blij- ongeruft.

ven; dathy een van zijne Kneghten faadde ge- p2%wr

;

zonden ora hem te komen aanzeggen, den tijd oveihetagh-

P 4 wan^
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ierbltjveti wanneer zy uyt haar huys zoude gaan ; dat zy
van diegecne wifteop wat uur het moefte gefchieden , en dat

hn ï« «n- 2V belooft hebbende te komen , haar belofte

jeftdc. zoude volbrengen. Zommige van haar zeyden
te vreezen dat haar Moeder, welke wat onge-
makkelijk en haaftigh was, haar in huys zoude
houden , en porden hem aan noch een andere
Kneght te zenden, om de Moeder te zeggen ,

dat zoo zy haar Dochter niet liet komen , zyhet
haar zoude beklagen. Zoo als zy daarover be-
raadflaaghden quam den eerfte Kneght zijn Mee-
fter te kennen geven, dat Agms dighteby de
Kerk was. Aanftonts wierd een teeken gege-
ven aan deMuzicanten om zigh gereed te hou-
den, en op het ogenblik , dat zy haar voet in

de Kerkzettede, een ander gedaan zijnde, hie-

ven zy de eerfte voorzangh van de gemeene Ve-

fper der Maaghden aan
i
Hac efl Virgo fapiens

& una prudentium j Dat is ; Dit is een wijqc

«lf< komft
^aagkt en^e een van de voor^igbtige. Die Hee-

in biijdthap
ren veranderden toen hare ongerufligheden in

veranderd, een blijdfchap die in haar wezen te lezen was. Ik
hoorden dat zy toen zeyden dat de Juffrouwen
dikmaals haar vermaak namen , in het doen
waghten van hare Minnaars , om haar komfte
daar door te aangenamer te maken , ende da: zy,

wat haar zelfaangingh, om dat zy zulks gedaan
hadde, haar des te meer beminden.

Wijfeup Ik zoude deze fchoone Afgodinne nie: ge-

welke men kend hebben onder het groot getal Juffrouwen

ftnfnzoodV
'* 8ec*urigh binnen quam , zoo den jorgen

p^ge geie°
* ^eer ' die zeer veel wierook voor haar bereyd

fentheden hadde , zelve niet was gegaan om haar te ont*
mhaaid. fangen ende op haar plaatze te geleyden. Zy

h;ddc



Tweede Deel, Eerfte Brief. 233
hadde geheel haar aangezigte bedekt , zoo als de

Rjomfche Juffrouwen gemeenlijk doen als zy in

het openbaar verfchijnen. Zy wierd door haar

Moeder gevolght , zijnde het daar mede des

Lands wijze , dat de Dochters voor ende de
p

Moeders aghter gaan. Dightebyden Throon
toe^el

'

v

g
an

van die Heeren was een gebede-plaats voor haar haargebed*-

bereyd, bedekt met een zeer fchoon tapijt vau PIaats -

blauw felp met goude franjenen groote rijkelijk

geborduurde kuflens , op welkezy zigh met haar

Moeder vervoeghde. Ik bevond my zeer digh-

tebyhaar > ende bemerkte gedurende het zelve

Muzijkj dat zy groote zorge droegh, onder

fchijn van fpelden vaft te maken» om een ge-

deelte van haar aangrzight te ontdekken , ter

gonfle van die Heei en > die de oogen by naar ge-

durighop haar hadden geveflight, ook keek zy
haar van ter zijden toe, ende gaf'eroogh wen-

ken. Zy hadde den boezem op een ergerlijke "j*"
f

r

fgh t

wijze ontdekt, ende hebbende niet dan haar gebaar,

fluyer die zy daar over liet zakken , wiftzy de-

zelve zoo dikmaals te verfchuyven , datmen
blind moefte geweeft zijn , zoo men die niet

ten vollen hadde gezien.

Gedurende al dien tijd deeden de Müzican- Heyligh*

ten wonderlijk wel haren plightj ende alle de
ĉ

h

z

e"

n

d£ ft

Motets die gezongen wierden > hoewel voor het gepleeghc.

meefte gedeelte uyt het Hoogh-lied Salomons

getrokken , floegen meer op deze jongejuf-

frouw » als op de Heylige Agnes , welkers Feeft

men voorgafte vieren. Ik wierp by geval mijne

oogen opeen fchilderye van die Heylige, die

men op den Altaar hadde geplaatft , op 't welke
men des volgenden daaghs de Mijfe zoude zeg-

P 5 gen
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gen, ende ik bevond dat daar in heceygen we-
zen van Agnes ViBorini was afgebeeld , uytge*.

zonderd dac het met ftralen omringht was , zoo
alsmen de Heylige doet , ende datmen een kleyn
Lamby haarhadde gefchildert, zoo alsmen ge-
tvoon is de Heylige <Agnes te vertoonen. Ik be-
merkte/dan dat die jongen Heer niets hadde ver-

geetenjom zijne Godsdienftigheyd tot zijne Juf-
frouw ce betuygen , ende dat hy die op den Al-
hJar ha jdegepiaatft , om haar van alle de wereld
tc doen aanbidden.

kensTcr hal- Omtrent ter halver Vefper namen twee van die

vetVefpcr Heeren een groot bekken vol bloemen » om,
uycgedeelc. cuylkens van dezelve gemaakt , onder de Juf-

frouwen , die in de Kerk waren , uytte deelen.

Dezelve beftonden uyt Angelieren ofte Tefte-

bloemen , Rooze-knopjensendeOrange.bloey-
zel ( want men kan te J^pwwallerley flagh van
bloemen in alle gedeelten des jaars hebben

.) en
waren met een kleyn goud koortjente zamen
gevloehten , aan het welke een fchoone ftrik

Koficlijk* linten vaft was , van ontrent vier a vijf ellen,
heyd van Ydertuylken quam omtrent op vier Rijksdaal-" c vi

' ders te liaan. Het eerfte wierd de fchoone Agnes

aangeboden.Ik bemerkte dat een kleyn briefje in

het midden van die bloemen vvas> 'rwelkzy aan-

zy dienen
^on ^s -daar uyt nam s ende in haar Getijde-boek

om Minne leydde om het te lezen; Het was my niet mo-
biieven in de gelijk te zien wat het zelve behelfde , en hoewel

gcv?n?
veiM

ik
.

zee
.

r dishce by haar was » ende zy hec wel

twintighmaal , gedurende den dienft opende jom
het te herlezen , kon-de ik doch niet te lezen ko-

men dan de twee eerfte woorden j mia Diva %

mijn Godtnne

-

} zoo dra de tuylkens omgedeelt

wa-
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waren , zaghmen vandehoogegafierye naarbe-
Ged; tot

nedewaarts een grooten hoop gedrukte papie-
,of vin een

ren } door malkanderen afvallen , ende deed een juffrouw

,

vder zijn beft om dezelve te bekomen. Het zei- werden voor
3

i jrTi- «ie van een
ve waren khnkdighten , ter eere van de Heyli- sanainne,

gZx^tgnes, doch die in der daad meer Qoegen op door de Kerk

de Juffrouw als op de Sanïïinne, want in dezel- gcftr°y c -

ve wierd nietgefprooken dan van vi&orien ofte

overwinningen , het welke ten vollen wel mee

den naam ViBorini over een quam.

Het Muzijk duurde byna vier uren , ende het
JJJJjJ"™

was geheel laat toen men fcheydde \ Het hadde diegelegem-

zoo aanlokkelijk en bekoorlijk geweeft, dat het heyd.

een yderfcheen maar een halfuur geduurt tc heb-

ben , en my dat ik niet langer als die tijd in dc

Kerk hadde geweeft. Ik begafmy den volgen-

den dagh weder derwaarts j en woonde geheel

den dienft by , die met zoo veel praght ende

pleghtelijkheyd volbraght wierd ,alsmen zoude
Mi(I

-

eI1
.
et

hebben konnen wenfehen. Gedurende geheel daameree're

den morgen wierden veele Mijfen gedaan , ende vanMimaars

Verfcheyde Abten , om den jongen Carpegnae,nde \"^
nIi^

zijne MatrelTe eere aan te doen , quamen die aan

den Altaar zeggen j daar haarfchoonebeeltenifle

ppftond. Met het beginnen van degroote Mijfe

zaghmen weder andere klinkdightèn van de gal -

lerye vallen, eenige ter eere van de Heylige

Agnes, en andere tot lof van den jongen Heer
die het Feeftdeed vieren. DePrieftm van de p)[Hn>

det

Kerkj. welke haar zeer aan hem verplight agh-

ten , door dien hy de hare tot die pleghtelijk-

heyd hadde uytgekoozen ('twelk haar altoos

een zeer aanmerkelijk proffijt toebrenght ) had-

den hec laatfte Sonnet doen maken, om zijne

God-



ï-iedsnin

Icalien die

de kort win.

aen met het

dighien.

Venrolgh vin
bec Feedvan
S. Agnes.

Hoe de
tweede Ve.

*'per bediend

wietd.

Zuykerweïk
in de Kerk

wyogedeclt.

2, 3 e> Fan de Feejien ofte Heylige &c.

Godvrughti|heyd ende grootc verdienften te

prijzen. In Italien zijn lieden welke Virtuofi

,

dat is » Dighters genaamd werden , en die leven

door hec werk van andere te prijzen , dat is

,

klinkdighten tot haar eere maken , en doen zy
dat voor een tamelijk geringe prijs » want men
kan'er een voor een Rijksdaalder hebben , als

men haar de ftoffe heeft opgegeven , ende hec
doen drukken daar van > komt ook niec meer te

ftaan.

Hec was een uur na middagh doen den mor-
gendienft eyndighde. De Juffrouwen begaven
zighnaar haar|huys, dighte by de Kerk de la

Pace , daar zy goeden voorraad voor hec middag-
maal hadden verzorght. De Muzicanten bega-

ven haar in de Sacrijiiei alwaar haar eenigeuren
daarna , groote fchotelen> met fpijzegevulc,

gezonden wierden , nevens allerley flagh van
wijnenen gezuykerde en verkoelende dranken.

Men hadde aan de deur der Kerke aangeplakt dat

de tweede Vefper ten drie uren zoude aanvangen >

ende ik begaf my tegens diecijd wedernaarde
Kerkj doch ik bevond datmen toen eerfteeten

aan de Muzicanten gaf , en den dienft begon niec

voor vijf uren. Daar in wierdde dezelve ordre

gehouden als in die van daaghs te vooren »uy:ge-

zonderd dat de Motetten ende de voorzangen
veranderd waren. Doch voor de Juffrouwen
was'er een andere pleghtelijkheyd s welke be-
ftond daar in> datmen haar> boven debloem-
tuylkens , eer dat zy uytgingen , groote bekkens
met droogh zuykerwerk aanbood > met dewel-

ke zy haar neusdoeken vulden > gaande zoo c2ar

huys toe beladen mee bloemen enzuyker ofte

confituren, Den
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Den] jongen Carpegna geheel verheught en

moedigh , om Idat hy zijn Feeft zoo wel in allen

deelen voltrokken hadde > ontfingh detoejuyc-

chingen van zijne gezéllen > ende een van die j

als wiens beurte het nu was geworden > verfchey-

de het gezelfchap tegens den volgenden Zon-
dagh j in de Kerk van S. An&rtas van de Valeye

»

alwaar hy alles deed vervaardigen om een Feeft

ter eeren van de Heylige Catharina te houden.

Ik hebbe» mijn Heer, my wel wat willen Reden om
uytbreyden omtrent het verhalen van alle de by-

ê

e

u^

e"

eenderheden van dir Feeft , doch niet om dat peeftzoo'

zulks iets vreemds ofte zeldzaams is. Ik ftelle u breed heeft

dit alleen voor oogen , in plaatze van dnyzend befchtevea.

welke ik gezien hebbe » ende diehetovertolligh

zoude zijn u te verhalen , ookjis'er niet zoo ge-

mieen als dat in Italien » doch het is gefchiedom
11 een zeer net denkbeeld te geven van de ltal'i-

aanfcbe Feeftdagen > als gy van dezelve zult hoo-
ien fpreeken. Ik hebbe zeven jaren in dat Land
gewoond , ende daar is geen week doorgegaan

,

in welke ik niet op de eene ofte de andere ge-

weeft hebbe > ende daar door kan ik'er genoeg-

zaam met grond van fpreeken. Ik zal hier al- BeFeeflen

leen by voegen tot fchande van de Bjomfcb-Ca- 1
!^
n

h
°j"

e

a

r

a'c

tholijken>< dat op dat flagh van Feeftdagen de d«fd« jeugt.

jeught bedorven werd. De lightvaardige

Vrouwlieden hebben lieden die haar komen aan-

zeggen , op wat plaatze een Feeft ftaat gehou-

den te werden , en zy blijven nipt in gebreeke

van op dezelve met geheele hopen te verfchij-

nen j ende dat zeer aanftotelijk gekleed. Wat ^„J^J*
belanght de andere Vrouwsperzoonen en Doch- vrouwen en

ters > dezelve zugtea uyc verlangen naar dat flagh

van



2. 3 8 Van de Feeften ofte Heylige &c.

ongetrouwde van Feeften , door dien het eenighfie voorvvend«
Doeniet?. ze l dat hare Mannen of Vaders kan verpligten ,

haar uyt te laten gaan, is in de Kerk te komen.
Daar is het dan datmen de Minnaars verdagh-
vaart , daar weetmen malkander heymelijk brief-

jens te hehandigen , daar yrijdmen metdeoo-
gen ende fpreekt door gehaarden ende bewegin

-

gen der iigchamen , in het korte , daar is het dac
de vtiylften handel des werelds geflooten werd.
Ik z&gge hier niet dan het geene dat het Italiaan-

Dat door fche fpreekwoord te kennen geeft Chi manda la
liaar cygen rua p ;W,'0/d ad ovni Fe (la, in puoco tempo ne fa
fpreeKWOord J

n° J
. . ..' r

,
>,.

word bevei
ma Fmtana : Het welke wil zeggen ; dat die

ftight. geene welke hare Dochters opaüe\¥ee tiendenden , in

forten tijd Hoeren van dezelve malden.

Hoezigh de De Dochters en de Vrouwen plaatzen zigh op
Vronwenen bevde de zijden van de Kerk, endedeHeeren

dieFeeflen gaan in het midden wandelen , om haar ter de-

dragen, gente bezien, zyftooten malkanderenaan , zy
lacchen, en ?.y fpreeken overluyd en houden
praatjens , die de Heylige plaatzen in welke zy
zigh bevinden , onteeren. Het Heylige Sacra-

ment ofte de Hoftie , die zy geloven te zijn het

waarlijk levende ligchaam van onzen Heerc Je-

fus Cbriftus , ftaat meeft den tijd ten toon op een

groot Altaar , I ofte in eenige byzondere Capel-

verzakende te , om de pleghtelijkheyd des te grooter te ma-
zoowelals ken; doch zyflaan daar op zoo weynigh aghtj

doolllaar"
' ^ac z^ ^£t mee^ ^en ^en ruggetoekeeren ,

wetke^haac om de Juffrouwen ofte de Muzicanten in het

geiove. aangezight te zien, ende zulks doeo klaarlijk

blijken , dat zy dat niet meer als ter loops gelo-

ven , ten minften verzaken haee werken open-

•baarlijk kaar gelove.

Dc
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DePriefters vinden haar voordeel in die Fee- Voordeel dec

ften, omdathaardepleghtelijkheden welke zy ^"«fttrsuyc

doen , duur betaald werden , te gelijk met hare
Feeften >

Mijfen, waar boven men h2ar noch heerlijk met
fpijze endranktonthaalr. Byzonderlijk werden
in de Conventen dikmaals Feeften gehouden s

want dezelve beftaan ofuyt Heligieufen welke in- De Feeften

koraften hebben , gelijk in het algemeen alle de }
verden «H

meefte Moniken doen; ofte zy hebben ten dee- ^nteS!'*
len inkomften ende leven ten deelevan aalmoe! - houden.

6"

fen j gelijk alle die geene welke men Broeders
ofte Fraters noemt? of wel leven zy t'eenemaal
van deaalmoeflèn , gelijk de Capucijnen ende an-

dere biddende Ordren. Alle deze menfchen fe

°

nfJJjc

eIi '

fpannen hare uyterfte krsghten in ,om de Feeften daar «erom
in hare Kerken te doen houden, doch uyt ver- cndedatuyc

fcheyde inzighten. De Moniken doen het om
J

r

„g
li

J
eyde

haren rijkdom ende vermogen voor oogen teftel-
1D

's ten '

len. De geheele pleghtelijkheyd gefchied op D ,

haar eyge koften, ende zy ftellen dan toe het MoSn*
geene wen een Pontificaal noemt, het welke de
pleghtelijkfte en heerlijkftezakeis diemen zien

ka
°v,:,M zal traghten u hier een befchrijvinge Befchrijvinge

van hét zelve te geven , zoo nauwkeurigh als my JJ^"
Pon-

mogelijk is, ende ten djen eynde een voor 00*
gen ftellen , 't welke ik , in de vermaarde <Ab-
dye, van den H.Micbael in Bofco van Boulogne

hebbegezien, waar in ik twee jaren onderwezen
hebbe. Gedaghte Abdye werd door Olivetaan-

fcbe Moniken bewoond. Haar Abt is geen Com-
mandeur* maar ingewijd er\ Regulier, en hykan
Vontificalen ofte Hoogh -pnefterlijken dienft

doen, Hy dééd het houden van zijn Pontificaal ,

ïrj Bwfógne' aflezen , drie wee'ken voor het Feeft
,

van
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Sfgtnfel van van den welgelukzaligen Bernardus, Grondleg
hetzelve, ger van hare Ordrt. Gedaghte Feeft vieliinop

een Donderdagh , en daarom wierden de eerue

Vefperen, op Woenfdagh avond , daartevoo-
ren, begonnen. Hare Kerke is als een juweel

onder de andere i door de fchoonheyd van de

. Marmor, jarpisenPorphyr-fteenen j die in des-

ge van dl"

1
" zeIrs gebouw gebruykt zijn. De verguldzelen

Ketkedcr ende fchilderyen ih dezelve zijn onwaardeerlijk.

Bofco

anen
'
n Het verwelfzcl en alle de muren van de Kerk zijn

geheel verguld. Het groot Altaar beftaat uyt

koftelijke gefteenten , gelijkookalledekkynes
welke in deCapelle zijn. De ftoelen ofte zit-

plaatzen in het Choor , beftaan uyt ïngeleghde

ftukken hout , verbeeldende het geheele leven

van den Heyligen BencdiBus , ende verfchcyde

gefchiedeniflen uyt de Heylige Schrifture. Alle

de yzere leuningen, die hetChoor en deCapel-
len affcheyden , zijn cierlijk ende konftelijk be-

arbeyd. De vloer beftaat uyt Marmor-fteenen,

zijnde vierkantigh , en fwart en wit ; Tot zoo

verre dat'er niet een gedeelte van de Kerk is ,

'c welk eenige geleende cieraden van noden
" heeft. Den^Abt deed; evenwel, debequaam»
fte Kerk-vercierders opzoeken, om vertoonin-

Defdve , gen te maken van zijde Bouloneefche ItofFen. Alle

fcho*n werd
de venfteren ei) muren der Kerk wierden met ge-

door nódelo- fchiedeniffèn door dezelve vertoont, bedekt,

ze koften Dit was ten vollen een nodeloze verquiftinge>

veTcie™"
want zeekerlijk het geene door die doeken beT

dekt wierd, was veel fchoonderen koftelijker

dan die doeken zelve. Rondomde Kerkedeed

hy zilvere armen ende kandelaars van het zelve

metaal , voor Flambeauwen > op alle de uyt-

fteek
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fteekzels cn het omgaande lofwerk ftellen, om
een ontelbare meenigte van witte wafch-fakkels
en kaarfiên op tezetten> die gedurende den dienft
zouden branden. Het groot Altaar was mee
zilverwerk , uyt de fchat kamer van de Abdye
gehaald , om het daar ten toon te ftellen en van
yder te konnen bezien werden.
Omtrent ten drie uren des nafniddaghs , be- Den Abt b

gaf zighden Abt op wegh naar de Kerk, gevolgt getftzigmï

door veele Heeren, beftaaude uyt zijne Magen ^Ktrkon,

en bekende. Hywas gekleed volgens zijn Or ÏÏÏ t

P

e

°

k
mifi

."

dn-, en kennelijk uyt de andere MonO^en, door den.
°u

zijn praghtigh opper-kleed ende vierkante muc-
ze. De Mommen vau de lAbdye zijn gewoon in
de Kerk te komen door de Poort van het Kloo-
fter, welke dighte by het Choor uytkomt;
Doch op dezen dagh , om te meer aanzien te _. ;

hebben , en haar Abt met des te g.ooter praght, SgS"
praal en majefteyt tedoen zien , quamen zy uyt waaiu.

het Kloofter en deedeneen wandelingh buyten
om , ten eynde zy , door de groote Poort , die
aan het eynde der Kerke is, zouden konnen in-
gaan. Zoo als zy intraden begonden de Klok-
ken, de Orgelen en andere Muzijktuygen hec
teeken van de voorttoght te geven, en zygin^
gen voort op zoodanigh een wijze ende in zulke
geftalteniflèn , die meer ontdekten de ydcl he-
den van hare herten , als die ftatelijkezedigheyd >

welke de Bedienaars der Altaren voeght.
Inde Kerk zijnde gekomen , deed den Alt zijne knie

haar alle ftil houden, voorde Capelle van S.Ber- lin8e voor *
nardus, die aan het nedereynde van de Kerke is, skwxZ
ende knielde op kuflêns van rijkelijk geborduurt

'

violet Fluweel , leggende op een Beede bank

»
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bedekt met een kleed van dezelve ftoffe » daa*

fware goude franjen aan waren. De Muzican-

ten zongen doen een Motet* tot lofvan die Hey-
ligh , waar na den %Ait op zijn Throon wierd

gebraght-» welke bezijden het groote Altaas was

Hy tornt op verheven. Men hadde die bedekt met een prag-

zijii Throon, tigh verhemelzcl , en omzet met zeer koftelijke

en debe» ftoelen j vooralle die geene welke het Pontificaal

daarvan?* moeften bedienen. Daar gekomen zijnde gingh

hy zitten» hebbende twee^fcfe», zijne vrien-

den , aan de zijden , en daar na begaven zigh

veertien Mon'tken > met hare Choor - hembden
bekleed , om de vercierzelen te gaan haaien

,

met welke hy moefte bedekt werden , ende die ,

op daar toe vervaardighde tafelen , by het groot

.. Altaar lagen. Zy fielden zigh daar na aghter

veScrfdïï!
1

malkanderen, ende maakten als een grooten

fleep ofte ftaart. De eerfte droegh in een groot

zilver verguit bekken des Ahs kouiTen j De
tweedej in een ander bekken , des^i/jfchoe-

Hoedefdve n«n , van violet fluweel , koftelijkgcborduurtj

gedragen De derde , het kleed) De vierde de Albe, die
vierden. gelijk ook het kleed van zeer fijn witlijwaat was,

rondom ende op de mouwen bezet , met een

zeerfchoone geftokene kant van Venetien, van

de breedte van een voet ; De vijfde volgde met

een zeer praghcige gordel van witte zijde, uyt-

nemende wel gewerkt De zefde droegh de fio-

le j De zevende ende de aghtlie yder een rok

van wit taffetasj De negende quammedekap
pe> welke, even als de Jiole , van goud hkeia

was , aan de zijden verciert met een borduurzel,

ende in hetzelve zeer fchoone afbeeldingen , be-

ftaande uyt paarlemoer met goud laken dooreen
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geheght ; De tiende droegh een kleyn kruyce
van Diamanten ; De elfde hadde ineen groot
bekken van verguit vermillioen , des Abts hand-
fchoenen j De twaalfde des sAbts ringh endein
dezelve een Ametift van uytnemende groote.

De dertiende volghde met den Mijter j gelijk

als bezaayt met Peerlen ende koftelijke gelieen-

ten
i Eyndelijk droegh de veertiende ende laat-

ftedes Abts ftokofte Herderlijken ftaf.

Een yder van haar > by den Abt op zijn Eerbiedig.
Throon komende > boogh zigh voor hem op de hcyd door d@

knien, ende naoverleveringe van het geene dat Monikcn

hy droegh , in handen van de twee by hem zijn ^Jj™
de Abten , gingh hy met een zeer goede ordre
weder te ruggeT vallende noch eens op de knien
als om hem te aanbidden. Tot yder van die
vercierzelen , die hem aangedaan wierden , wa-
ren byzondere gebeden, welke de by hem zijn-

de Abten lazen , gelijk ook hy zelve uyt hec
Pontificaal boek , dat door twee Bjligieufen ge-
houden wierd , ende twee andere , met Rokken
en Choor-kleden bedekt , hielden wafchkaarf-
zen om hem te lighten, terwijlen den Meefler
der Pleghtelijkheden de bladen omOoegh.
Den Abt nu ten vollen bekleedzijnde, ende Den Abc

den Mijter op het hooft hebbende, gingh, tuf- pkieedgwt

fchen de twee andere *Abten op zijn Throon zit-
°p
h

zii"

(en , ende daar op plaatften haar alle de Bedien- zitt

r™n

den
, welke in deze plegtelijkheyd moeften op-

paflèn
,
in zeer goede ordre dighte by hem. Ge- Optellfnge

zeyde Bedienden waren vier Sangers , met Alben w defleifs

en kappen bekleed, vier Onder- zangers , fnèt .JSdJSiï
Choor-hembden

, twee Diakens met fiolen en lijkheyd

rokken? twee Onder-diakens, met rokken,

Q_ 2 twee



twee Wafch-dragers voor de kandelaars, ende

twee Wierooks-vat- dragers om de zilverc wie-

rooks-vaten te dragen ende rookwerk te geven >

met Choor hembden bekleed ; Daarenboven

was'er noch een ander Bediende om den xAbts

fcepter te onderfchragen , endeden Meefterder

Pleghtelijkheden met zijne roede.

Alle deze Bedienden moeften maar tot op de

helft van de Vefper oppaflen , als wanneer ande-

re haar , als zeer vermoeyt zijnde, ende noch

koftel ijker gekleed dan zy , moeften koomen

vervangen , en heteynde van den dienft afwag-

ten.

Aanvangh De Muzicanten in deze gelegentheyd waren

ende eynde zeer fterk in getal , ende wonderlijk wel uytge-

vande zoghr. Den Abt hief het eerfte vers van de
V£{p«. yefper aan , ende dezelve wierd voort ten eyn-

de gezongen door de Sangers en Muzicanten

,

met zeer rare pleghtelijkheden, dieik, omtijd

tefparen, hier niet zal verhalen.

hoe zulks
Dit weynige zal genoegh zijn om u een denk-

gefchied beeld te geven van diefchoone majefteyter, en

door hooger Uy t terlijke praght) waar mede deFeefteniD de

dé Abten
'* Koomfcbe Kerk werden geviert ,

ende hier bidde

ik u te bedenken, dat het voorbeeld 't welk ik

u hier hebbe gegeven , maar is van een Jh die

dienft doet ; Wanneer zulks door een Biffchop

ofte Aartsbiffchop gefchied , zoo verright men

het op een veel heerlijker wijze, ende zoo het

een Cardinaal ofte Paus is die het zelve verright

,

Zoo fteygeren alle die pleghtelijkheden , op den

hoogftbedenkelijken trap van pragt en greots-

heyd.
Misdag van jyiy geheught in een vermaard Zwgds Pwe*

[mts
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jlants Schrijver gelezen ce hebben j deloftuy- een Prote .

tingen welke hy aan die van de Roomfche Ge- fiante scbilj-

meenfchap geeft, over hetftukvan hareplegh- ver -

telijkheden. Hy zeght dat zy daar in alleen

,

buyten alle andere te prijzen zijn, endedatzy
geen geld fparen tot onkoften van de gewoon-
lijke vieringe van hare Feeften. Wat my belangt, Deoorfaken
die byzonderlijk mijn werk gemaakt hebbevan d« Feeften i

s

de reden te onderzoeken, daar alle die valfche ^/^
e

cj

h
f
yd

lighten uyt fpruyten , van welke de Roomfcbe ken>

Lai

Kerke zigh bediend > om de oogen der eenvou-

dige te doen fchemeren , ik hebbe bevonden
dat het niet was die grooten yver tot de eere

Gods, welke daar van de oorzakeis; maaral-

leen haar belangh , ydelheyd ende liefde tot zigh

zelve , zoo als ik in deze gelegentheyd klaarlijk

vernam.

Den dienft van den Vefper eyndighde omtrent Door het

ten zes uren des avonds , waar na den Abt met
p

fi

o^
a

t

"

fi

zijne Bediende , weder ontkleed zijnde, in de caal êtd

Sacrijlie ofte Kerken-kamer gingh , daar men zulks be*e-

groote taaffelen gedekt hadde , beladen met zen -

droogh en nat zuykerwerk , OMen-tongen

,

Zaucyzen van Boulogneen fijn Paftey-werkfMen
deed alle de Heeren en Juffrouwen van aanzien

,

welkein de Kerke waren , binnen komen. Door
dien ik nu een vryen toegangh in die Abdye had-

de, en op eeniger wijze als een huysgenoot was,
om dat ik'er in het openbaar de goede letteren

leerde , ende eerlijk onderhoud nevens des <Abts

taaffel had , zoo gingh ik mede in de Sacrijlie , en
haddezoo veel maght van'er eenige FranjTen van
mijr.e kenniflë , welke jegenwoordigh te Lon-
den zijn , te doen binnen komen. DeHeeren Den Abt

Q^i en
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u-enlvande en de Juffrouwen bleven niet in gebreeke van
Hecienen den zeer te prijzen , zoo wegens het goede

c^m zijngoet
enc*e aangename wezen dat hy in het Pontificale

gelaar cn
' kleed hadde, als over zijn fraay gelaat in het doen

anders ge. vandendienft. De andere Moniken, zigh by
preftu.

de j u ffrouwcn van hare kenniffe begeven heb-

bende , wikkelden zigh in gefpreeken met haar

in , van welke ik den toehoorder niet konde zijn.

Ik wetealleendatzy, door derzei verfchoonhe-

den zoodanigh verrukt waren j dat zy, een

maand daar na, noch van dezelve niet fwijgen
WereMsheyd konden. Zy hadden dezelve , met zoo veel
daMqmken.

aandaght bekeeken, dat zy zeer net witten te

vertellen, van wat ftoffen, linten en kanten,

dat zy zigh tot hare kledinge hadden bediend.

Den Abt begaf zigh by twee Juffrouwen van

groot aanzien. De eene was een Marquife en de

andere een Gravinne ; Hy vraaghdehaar of zy

geen luft hadden gekregen om een van hare kin.

deren aan te raken , tot het worden van een JWo-

«/^onderzijn Ordre'
3

. De Marquife antwoorde

hem dat zy daarop wilde denken , endede Gra-

vinne betuyghde, dat zy zeer voldaan waswe-

hoeTou- ge»s het Pontificaal; Dat het zelve was gelchied

ders bewo- met zoo veel praght en heerlijkheyd , dat zy daar

gen vverden door gehee i was verrukc , en de dat zy ten vol-

re

a

n

r

;„ een' len begeerde dat haar Zoon het kleed van de Or-

Kiooüerte dn zoude aannemen. Zy verzeekerde den Abt

(keken.
dat de j efuitm aue jiaar kraghten infp3nden om
hem tot haar re trekken, maar dat zy alle hare

voornemens zoude onder den voet werpen , en-

de dat zy hoopte dat haar Zoon zigh zoo wel in

het Kloofter zoude dragen , dat zy eens het

geluk zonde hebben van hem als Abt van

de
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de Ordre , eens Pontificalijl^ te zien dienft

doen.

Alle deze goede Moniktn » na hare uytgeftane De Moni' eu

moeyte van hare pleghtelijkheden in de Kerke kpnnenin

verright te hebben, namen noch die van deze by'harc

:

fchoone Juffrouwen aan de taaffelen op te paf- Meettreflèn

fen ende dezelve te onderhouden ; Duyzend- komen dan

maal gelukkiger daar in als veel Italiaanfche we- njkef"*

1

reldlijke Menfchen, die de middelen niet heb-

ben om Feeften aan te reghten om harebemin-
dens te zien, ende die byna noyt degelegent-

heyd konnen vindenom haar zoodanige dienften

te doen. Wel was waar dat eenige van dezelve
hare Bloedvriendinnen waren jDoch het is even- De juffiou-

wel een eroote vergenoeginee middelen te vin- vragen

j 1 ai . \ a . 1 • denAbtom
een

den , om haar op des Ahs koften , te onthalen , nocn
hetwelk niet kan gelchieden dan by middel van Pontificaal,

zoodanige pleghtelijkheden , want zoo zy dat d«hy haac

op eenigen andere tijd willen doen 1 zoo moet
esQi '

het haar eygen geld koftén. De Juffrouwen wa-
ren tot zoo verre in haarfchik ende zoo wel vol-

daan , datzy niet konden nalaten van den Abt
te vragen , wanneer hy weder een ander Ponti-

ficaal zoude houden <* ende hy beloofde haar
daar op zulks te zullen doen op dendagh van de
Heylige Francifca Hpmana.

Het is niet mogelijk , mijn Heer, dat gy uyt m de Feeflen

alle het geeneik hier boven verhaald hebbe» ra- vindende

kende de pleghtelijkheden van datFeeft, niet £"ft

n

e,iSr
bemerkt zoudet hebben wat daar van de beweeg- Jn op^ighte

'

reden waren. Den Ah vond daarin zijn eere van den

van zigh als een Hogen-priefter gekleed te zien ,
Overfte0*

met zoo veel praghtige vercierzelen , ende onder
zoo; veel aanbiddingen ende wierook die hem

Q.4 ge-
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geprezcnteert wierden. Hy vond daar ookzija
voordeel by • want hy nam by het zelve gele*
gentheyd > om aan perzoonen van aanzien » wel-
kers oogen door dien grooten glantfch fchemer-
den , te verzoeken hare kinderen het kleed van
zijne Ordn te doen aannemen ; Ik weete wat
voor Jcel het voor ten Abt is.ende de voornaam-
fte Bediende van het Kloofter, wanneer zig kin-
deren van aanzien in het Kloofter begeven. Zy
ontfangen dezelve niet tot de Belijdeniflè ofte
frofetfie , ten zy de bloedvrienden haar alvoorens
aanmerkelijke gefchenken geven > boven het
jaarlijkfchekoft-geld waar toe zy verplight zijn ,

ende hoe dezelve zigh meer verheven bevindeu
in waardigheyd, hoe de giften en gaven ook aan*

Grootgenoe» merkelijker moeten wezen, De andere RjU-

SaakvooV & etifen vinden in die Feeften haar genoegen. Ha-

ck Moniken. re oogen werden daar verzadight, door den pr3g-

,
tJgen toeftel van hare Kerk , ende hare ooren
door de lieffelijkheyd van een muzijk geflreelt

;

Het onthaal verzelt metdeonderhoudinge der
Juffrouwen en zijn hef geringhfte gedeelte van
het verhaak niet. Eyndelilk het is als handta-
ftelijk dat de eere Gods ende den yver tot deffelfs

Heyligh Huys , de verwijderftevoorwerpenzijn
van die praghtige pleghtelijkheden.

vctfchoo. Ik hebbe u reets gezeyd in eene van mijne

Suh Brieven,datikvreefdein uw herte te zullen door-

wegens zijne gaan voor een ftrengh beftraffer 5 die zijn ver-

befchiijvingc maak neemd van op het fcherpfte uyt te leggen >

zoodanige daden» die anderzints een gonftiger

uytlegginge zouden konnen verdienen. Hierom
is het dat ik altoos namaals vertoone de redenen

die ik hebbe om zoodanige oordeelen te vellen ,
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ende ik twijffele niet» zoo gydie zelve wel bc-

traght, of gy zult noch veele gematigheyd in

mijne uytdrukkingen vinden.

Om dan die het jegenwoordige verhaal toe te Toeftel tot

paffen moet gy weten , dat het Feeft van de Hey een t*.eed=

lige Francifca Hpmana na by zijnde , op wel-
PoDl caal '

kers dagh den Abt de Juffrouwen een ander Pon-

tificaal hadde belooft > men alle noodzaakelijk-

heeden van het zelve, met nogh grooter praal

en glants toeftelde als op den dagh van den Hey-
ligen Bemardus was gefchied. Den Abt hadde

al twee daagen voor het Feeft » Muzicanten

van Florencen en Venetien doen komen > die zeer

Jekkerlijk en ook koftelijk wierden onthaalt.

Daaghs voor het Feeft deeden den Abt en de Denxbtende
Monikjyn belofte aan den Heemel ten eyndedc Moniiea

het dog moy wee'er mogte weezen 5 Doordien bid
j
en "

e

"
c

nu delught uytnemende helder ende klaar was > ^denFeeft-
zoo was'er alle mogelijken fchijn datdezelvein dagh.

die geftelteniffè zoude volharden , het welke
haar met een onuytdrukkelijke vreughde ver-

vulde. Daar was niemand dan een goeden ou-

den Frater, die de pijnen van zijnelijkdoornen

gevoelende > anders niet deed dan zeggen > dat

het den volgenden dagh zoude regenen. Den ongeduldig-

Abt gingh zelve na het avondmaal, om in de
Jjj-^

d^° l

Herren te zien hoedanigh een weeder het zoude oVer .

maaken , en zeyde , ziende den Hemel zoo
helder ende wel befternt , dat'er niet te vreezen

was , ende dat gezeyden Broeder een valfch

Propheet endequaadenooten kraker was > waar
door dan de Moniktn op dien avond , zigh blij-

delijk ter naghtrufte begaaven. Dogh door dien

het werk der menfehen niet is ? de tijden ende
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Godgeeftdat^e Zayzoenen te bekennen? die Godalleen in

het des BagK zijn magt heeft behouden » zoo begon omtrent
Kgtnc. de middernaght het weder te veranderen , en de

op den volgenden morgen viel 'er zoo fwaaren
reegen , dat het niet mogelijk was een voetbuy-
ten te zetten , zonder aanrtondsdoor-nattezijn.
Datonwee'erduerde tot den avond j endebragt
de verflaagentheyd in het herte van die arme

MoniSÏ
* Mommen. Den volgenden morgen waaren zy

daïr 'omtrent
alIe bleelc > ende deeden blijkelijk zien , dat

gedragen. wanneer eens eenige drift in de menfehen tegen-
gegaan werd , het zelve groote vetanderingen
in het ligchaam kan verwekken. Eenige mur-
mureerden opentlijk tegens den Heemel , om
dat die by-na alle jaaren } hetFeeft van de Hey-
ligeF)-4nc//ff4quamftooren , ende andere behiel-

den nogh eenige hoope dat den reegen in eenige

uuren zoude koomen op te houden ; Dogh dat

Den reegen was te vergeefs j den Hemel bleef te hardnekkig,
belet den ende het onwe'er verre van op te houden ofte

va°nheC

ansh
te verminderen , nam hand over hand toe. Den

Pontificaal. -Afo ziende dat'er geen hulpmiddel was j zond
ordre in de Saerijtie , om alle de vercierzelen

van het Pontificaal weeder op te fluyten. Hy
Cierigheyd beval evenwel dat de muzijk zoude gehouden
des Abts in werden , door dien de Muzicanten tegenwoor-

voorvai,
en(jg ^ ^ meeft betaalt waaren ;

Dogh hy verbood de groote ryen wafchkaarzen,

dierontomme deKerkgeplaatft waaien» aan te

fteeken ende den wierook te verbranden, die

voor den Altaar gefchiktwas. Eyndeliik , uyt-

gezondert het muzijk gefchiede, den dienft zeer

eenvoudelijk ende volgens gewoonlijke manie-

re j Den Abt verfcheen'cr niet ? ende alle die

groote
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groote praght en pleghtelijkheyd verdween in

rook.

Tegenwoordigh bidde ik Uj mijn Heer, by Aardlgh ea

u zei ven een redelijk gevolghte maaken wegens j"
aBtI8h

j£
al dit doen. Gelooft gy in der waarheyd dat

God ofte de SanB'mm, het voorwerp van al die papfflcn.

grooten toeftel was f God is onmetelijk endein

alle plaatzen tegenwoordigh, het zy het regent

of niet , ende zy ftellen vall dat de SanBhme al-

toos by dezelve in den Hemel is. Waarom
werd dan de pleghtelijkheyd verandert : ten zy

dan om dat de Juffrouwen ende Heeren , die

genoodight waarenj ende om wie dezelve zou-

de gefchieden , daar niet konden koomen? Su-

hlata caufa tollitur effeSus j Als de oor^aak^egbge-

noomen is blijven de uytwerkjngenagbter. Kan men
een reghtmatiger ende meer eygenfchap hebben-

de gevolgh maaken > om den mond van onze

Tegenparcijders j die van de Roomfcke Kerk.» té

fluyten , die ons haaren Godsdien ft met zoo

veel pragt volvoert j tegenwerpen, en zooveel

te zeggen weeten op deeenvoudigheyd endeze-

digheyd van den onzen * wanneer zy de Metten

van de groote Feeftdagen des naghts vieren»

branden zy naauwlijks twee kaarflên op het Al-

taar ( om dat'er niemand komt zeggen zy ) ende

des daaghs , om dat'er veele menfchen zijn , Tot haargro-

fteeken zy'er drie a vier hondert aan. Kan men « fchaamte

haar dan niet met groote redenen verwijten , dat Senoomï •

alle haare Feeften en pleghtelijkheeden niet wer-

den aangeftelddan tot voldoeninge van haar ver-

maak , ydelheyd , en gierigheyd ? En dat God
by gevolgh een afgrijzen van haar heeft , verre

van dat het een bewijs van den waaren Gods-
dierift
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dienft zoude zijn i Onderwijlen ftaa ik toe 5 dac
alle die dingen een groot bedrog ende fwaaren
fteen des aanftoots voor veele lieden zijn, die in

hetftuk van Godsdienft niet betraghten dan hec
Bewi;sdoot geene de oogen treft. Ik hebbe in Engelandem

Sffig? ?aP'fl gekend die Protejïands geworden wast'ze-

heden de dert veele jaaren , ende die my zeyde dat hy zigh
mcnfchen weeder naar halten begaf , om zig met de R$om-
vet!eyd»n. p.he fe ver2oeneu> Zijn reeden was om

dat de Godsdienft hier met zoo veel plegtelijk-

heyd niet gepleegt wierd als in zijn Land. Ik
ben verwondert dat hy door dekraght van dac
zijn bewijs geen Jode wierd , want de Jooden
hebben noghmeer bygeIovigheedenendepIegb>
relijkheedenals de Hpomfchc Kjrk.

Ofte veel eer zoo verwondere ik my , dat hy
nietoverleyde, dat alle die pleghtelijkheden en
grillen , zaken zijnde die in de vrye wille der
menfchen gelegen zijn , de Proteflamen , als zy
zulks begeerden , noch praghtiger dan diegeene
van de R^omfche Kerk zouden konnen inftellen

,

ende alle dagen hare BüTchoppen , zoo fray"op-
getooyt voor den dagh doen komen , als den

Wat h« gene Pausop het Feeft van S. Pieter doet j Ende dat,

vandeïn- ingevaiIe 2y het niet doen , zulksisom dat zy

fdien begeert, veizeekert zijn , dat het geene de oogen der men-
fchen behaaght , altoos niet aangenaam voor
God is , welke begeert de zuyverheyd van onze
herten , ende niet de praght van onze klederen ,

ende aan wien de vierigheyd van onze gebecen ,

HoedePror
vee ^ üefFelijker valt, als al den wierook,

tertancenhaar ^en dienft vvelke in hare Kerken geoef-

Gudsdienft fent werd , is niett'eenemaal vancieraad ont-
oefFenen. bloot. De Predikanten hebben klederen die

haar
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haar eenighzints van andere onderfcheyden

,

doch zonder bygelove. Zy fchrijven die kle-

dingen geen Goddelijke of Geeftelijkekraghten

ofte deughden toe» welke die geene? die de-

zelve dragen» heyliger zouden maken > in plaat-

fee van datmen in de Hpomfche Kerke j zoo een

Priefter de Mijfe zeyde zonder Gordel > Ghoor-

kleed ofte Handbanden , ende dat vrywilligh
\

ftaande houd } dat hy een doodelijke zonde heefc

gedaan.

Ikkome weder tot onze Feeftdagen } ende na ïefcfoijviitae

u gefprooken te hebben van die der Moniken die j
l

ef
"
n\

inkomften bezitten , tot die geene welke de an- geremeGeèi

dereGeeftelijke houden > en die ofvoor een ge- itelijke.

deeke ofte wel geheel geen inkomften bezitten >

en die in Italien onder den naam van Frati , dat

is j Broeders, bekend zijn. Gedurende mijn

verblijftot Rpmen gingh ik zomwijlen in de Mi'
verva , 't welk een beroemd Kloofter van de Do-

minicantnïs. Ik quam'er eens op een Zaturdagh>

en doen wierd'er een Feeft gevyert ter eere van
het H^pfenboedefyn van de Maaght Maria. Ik
verftondtoen, dat de voornaamftevan datGe-
broederfchap > alle Zaturdagh by malkanderen

quamen» endeyder, op haar beurte> het Feeft

van het fyfenhoedekfn hielden.

Deltalianen zijn , in ditflagh van zaken > ten De Italianen

uytterften yverieh , endefparen niets, om mal- mal
^

en

,

J
j i ° '

r>- - i
werkvandc

kanderen daar omtrent te overtrefren j in praght F£C ftcn .

endeheerlijkheyd ; zy zijn in deze zake jalours

over malkanderen > doch ik kan niet ligtbefluy-

ten dat het zelve voor een deught in haar te hou- .

den ftaat 5 zonder het wel te onderzoeken j door
dien zy haar ydelheyd daar mede zoo wel kon-

nen
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nen verzadigen als met de Cavalcades ofte pragh-

tige vertooninge te paarde , die zy doen 5 en daar

ïn zy ook malkanderen willen den loef afftee-

ken.

De Frati ofte Rjlïgieufe Broeders hebben de
wijze op welke dezelve moeten gepleeght wer-
den, tot haar voordeel ingefteld. De Moniken,
zoo als ik rects gezeght hebbe , doen dezelve op
hare eygene konen , ende om eere te behaalen ;

IViaar deze doen het altoos tot kofte van een

ander ende voordeel van hare beurze. De wetten

die zy hebben ingefteld , brengen mede j dat die

geene / die het Feeft doet vyeren , alvoorens ge-

noeghzame penningen moet zenden, tot beta-

lingevan alle de Miffen , die deGeeftelijke van

dat Kloofter > op die dagh moeten doen ; Ten
tweeden moet hy alle de onkoiïen ,

nodigh tot

de vercieringe van de Kerke ofte Capelle, voor

die dagh, betalen, ende ten derden ishy ver-

plight , een praghtigh middaghmaal vooralle de

Broeders te verzorgen. Zommige onder haar

,

noemen, om gedaghte redenen, dezejFoeften,

hare Melk-koeyen.
Wat nu de Broeders belanght, die de Bede-

lende genaamd werden , als daar zijndeCd/wci/'-

nen ende eenige andere die van aalmoeflën leven,

aangezien dezelve uytkraght van de Gelofte van

Armoede in het gemeen , geen geld voor de

MiJJen mogen ontrangen , zoo valt daar omtrent

dat onderfcheyd , dat in plaatze van haar het

zelve ter handen te ftellen, het zelve moet ge-

zonden werden aan die geene } diezy» haaren

Tijdelijke» Vader noemen. Dezeis een wereld-

lijk Menfche, welke haar geld voor haar han-

deld,
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deld, en die zy , maandiijks , toe den Iaat Hen

penningh toe» daar van doen rekeninge geven.

Haar Aarts-vader S. Francifcusj hadde op deze Dc Hoeren

vond niet gedaghc > ende hy maakt van dezelve Jfc^Jj
3"'

geheel geen gewagh in zijn Regul ; Maar deze wijzer dan

goede Broeders zijn geflepener dan hy j Zy fteu- haarvader,

nen zoo fterk niet op de Goddeli-ke voorzienig-

heyd dat zy niet zouden geloven dat dejhare

noch veel veyliger zy. De tijden zijn verandert

zeggen zy > endede wereldlijke Menfchen heb-

ben nu zoo veel liefde niet » als wel toen S. Fran-

cifeus leefde.

Wat mybelanght, ik zoude haar derven flaan- Ouder defd-

de houden, dat, i^gevalle zy , met zoodanige ve munten

zoberheyd ende matigheyd leefden , als hare
Î

a^ima

oude voorzaten» die doch niet al te oud zijn >

a rinuyt '

gedaan hebben , Zy noch genoegh bygelovige ,

Quezels en Pilaarbyters zouden vinden , welke
haar genoegh zouden geven, om een Boetvaar»

digh voedzel te genieten. Maar wie zal nu zijn Detftlvec

vermaak fcheppen, in zigh zelf te ontrijven, hande,cn

omdenbuyk te vervullen van leeghlopersj die
wan e '

niet anders doen danvanhuystothuyste gaan,
ende een ergerlijk leven te leyden, evenalszy?
Ook is het nu waar, dat het deze gaften nergens
aan ontbreekt , ende is een van de befte konften»

door haar toe uytgevonden , het houden van de
Feeftdagen.

Aangezien nu een regelmatigh Feeft j ik ver- Gebroeder-

fta daar door een dat in den Almanak ftaat , jaar- fchappen zijn

lijks maar eens komt, zoo hebben zyde
broederfchappen uytgevonden , die de Queek- ie FceüïL
tuynen van de Feeftdagen voor haar zijn , die'er g«n-

haar verfcheyde , ineeneweek, voortbrengen.

Vol-
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Volgens de befchrijvinge, welke zy van eerï

Gebroederfchap geven, is het zelve een iAJfo°
ciatïeoke Maatfchappye van verfcheydeperzoo*
nen s die zigh tezamen vereenigen, omopzee-
kere vaftgcftelde tijden , een Godvrughcigen
dienft af te leggen , aan God , aan de H. Magec
Maria , ofte aan eenigh ander Heyhge , op een
wijze welke aan een yder niet bekend is ; Maar
in der daad is het de veylighfte endede doodle-
penftekonft, in de B^omfche Kerk, om geld te

bekomen. Die geene die daar van de beitierin -

ge heeft is altoos een van de meeftgcoeffende

Vaders , in de konft van lieden aan te lokken of-

te te mifleyden. Men moet zigh by hem bege-

ven om in het Gebroederfchap ontfangen te

werden ende zigh te doen aanteekenen , zulks

koft ten minften een Rijksdaalder : Menmoec
dat jaarlijks op dien dagh doen vernieuwen , en-

de ook wederom betalen , anders werd gy uyt-

gefchrapt op een fchandelijke wijze, ende zy
noemen dat uyt de Gebroederfchap te verftoo-

ten , dat is gezeght , dat'er voor u niet meer

gebeden werd , ende dat gy geen deel meer hebt

aan de Aflaten. Daar boVen moet gy yder maand

eenigh geld geven, het welke zy het light-geld

voor de Capelle noemen , in welke het Gebroe-

derfchap is aangefteld. Door de groote mee-

nighte welke zigh in dieGebroederfchappen be-

geven, brenght dit ongelooflijk veel penningen

op. De minfte Gebroederfchappen beftaan uyt

drie a vier honderd mentenen. Daar zijn'er van

een, twee a drie duyzend. Ik heb'er meer dan

twintigh duyzend gezien, in het boek van het

Gebroederfchap van hec Schapulier ofte Schou-

der*
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der-kleed van de Carmeliten te Milantn > ende
men heeft my verzeekert , dat in het groote Ge-
broederfchap van het Rozenhoedeken van S. %o-

hannesende van S.Paulus te Venetien > meer dan
veertigh duyzent Confraters zijn. Als nu een

yder> voor geld tot het light, maar eeneftuyver.

gaf> zoo zoude het onmogelijk zijn zoo veel

wafch te verbranden , ende het geheele over-
2

fchot is alleen voor de Broeders.

Deze voorgedaghte Beftierders > houden zigh D" Beftierv
*

gedurigh byde vermogenfte lieden van het Ge ki"g«J'!ot
k'

broederfchap , om dezelve te bewegen , tot het het vieren

doen honden van het Feeft > van de SanB ofte vanFeeflen.

SanBinne, tot welkerseerehet Gebroederfchap
is ingefteld. Ik bevond my eens in het gezel-

fchap van zeeker JtaliaanfchCmU dievanhec
Gebroederfchap van het kleyne Schapulier van
de H. Maget was> het welke is opgeright in het

groote Kloofter van de Carmeliten ce Rj>ment De
Pater Beftierder van het Gebroederfchap , zeyde
hem naderende al Iacchende; Graaf Jan, ik

hebbe u groote klaghten te doen van wegen een
van uwe goede Vriendinnen ; De Graaf gelo- vombeelJ'
vende dat het van een zijner Matreden was, vandeonbe«,

vraaghde hem van welke ? Den DireBeur ofte
£fte

a

;J

mdc

Beftierder antwoordde dat het was wegens de welke zydit
Heylige Mager, ende dat hy niet moeftet wijf- doen.

felen of dezelve was zeer tegenshem vergramt

.

zijnde het zoo lange geleden dat hy het Feeft van
het Heylige Schapulier niet hadde doen vieren.

De Grave verfchoonde zigh door het een ende
het ander dat hy hadde moeten verrighten > ende
bad den Beftierder > hem in de aanftaande week,
delijftevan zijne Moniken te zenden. De Graaf

R zeyde
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zeyde my'daar na, dat dat even zoo veel was s

als of hy hem belooft hadde, dat hy het Feeft

van het Schouder-kleed de aanftaande week zou-
de houden , om datmen by diergelijke gelegent-

heden gewoon is > aan het Kloofter , zoo veel
EenftiaUje paar Capoenen ende fleffen met wijn tezenden»

ïoflènoThet
ak'er Mo«%»zijn > boven het geld tot betalin-

do«n vieren ge der MiJJèn, ende dus was dat vragen om de
van een Feeft lijftegenoegh aan hem gezeghr. Ook ginghden
lopende. Pater geheel vergenoeght daar van daan , zeg-

gende dat hy wel middel zoude vinden om zijne

goede vriendinne te bevredigen. Na zijn ver-

trek zeyde my den Grave noch dat hem dat Feeft

veelzoudefcoften > om datdereekeninge > wel-

ke den Beftierder van het zelve zond , gewoon-
lijk zeer hoogh liep , zoo voor het light , als de
lvluzicantenende de Kerk-vercierders.

Gebroed». Om te meer gelegentheyd tot het houden van
fchappen die Feeften te geven, hebben zyeen zeekeren

ïaatdagh in
dagh in yder week gefteld , om die Gebroeder-

de week op fchappen te vergaderen. Dat van het R^fenboe-
welkeiy deken komt yder Zaturdagh by malkanderen.

eTopSge Dat vau het kk
Y
tte SchaPulier ofce Schouder-

daatvao. kleed, gewoonlijk des Donderdaghs; Dat van

den Gordel van S. Francifcus , des Vrydaghs j

Dat van het H. Sacrament ook des Donderdags j

Dat van de Broederfchap Maria des Woenfdagsj

Dat van S. <Antonide$ Dinghgdaghs , endeeyn-

delijk zijn de Maandagen gefchikt byzonderlijk

voorde vergaderingen der Broederfchappen van

de zielen in het Vagevyer. Zoodanighdat gy
daar ziet, d2t|zy dezelve, voor yderdagh van

de week hebben , zonder veele andere by-

zondere te tellen > van welke ik het getal

niet
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tiïet wete 3 zijnde de voorens genoemde de meeft

gemeene,

De Vaders Beftierders nu van deze Gebroe- yverder Be-
derfchappen , ftellen alle hare kraghten te werk, fticrdeis om
om yder in den zijnen, die dagen > ter korten deFeeften

van de Wereldlijken te doen vieren , met zoo
bLyunbaac

veel praghc ende pleghtelijkheyd , als de jaar- boften, te

lijkfche Hooft-feeften van die zelve Gebroeder- doen vieren,

fchappen t welke maar eenmaal des jaars koo-

men> op die dagen» als de Pauzen dezelve heb-

ben ingefteld.

Deze bevinden zigh nu alle niet in eene Kerk verdeeünge

ofte onder eene ende dezelve Ordre, want het derbyzonde*

!{<>fenhoedel{en komt de Dominicanen toe ; Het "
n^[e

n

kleyne Schapulier de Carmditen ; Den Gordel oidrcn.

van S. Francifcus y de Franciscanen, De Broe-

derfchap Maria, de Succolanten ; S. Antonio

van Padua behoord in het algemeen » aan alle de
Moritken > die onder den Regul van den Heyligen

Francifcus leven > ende de zielen van het Vage-
vyer, niet alleen aan alle de l^tligieufe Qrdrent
maar ook aan alle de Parochiën en Kerken, wel-

ke door Weereldlijke Priefters bediend wer-
den.

Een ygelijk moet bekennen , dat de lieden van Groote ver<

de Rpomfche Gemeenfchap , hare verblindinge bündheyd

zeer beminnen , als niet eens willende de oogen derRoom»-

openen , om te zien , hoe dat de Geeftelijken &ezinde "

haar bedriegen. Want watis'erbelacchelijker

alsaldiezoorten van Gebroederfchappen ? Om
dat S. Francifcus een gordel van touw heeft ge-

dragen , zoo hebben zy een Gebroederichap ter

eere van dat touw opgeright. Een yder van de
Gebroeders draaght tot dien eynde een kleyne

K % koorde
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Ttmn van koorde over zigh. Maar die kleyne toutjena
de gewijde gelijken geheel niet methetgeeneS.Fr4»c//c«*

5°F«ndfc
a

Us
droegh »

'
c welk ik te AMe gezien hebbe ,

ende

toegefchic- zoo dik als een fwaar put-touw is maar deze
ven. zijn zeer net gewerkt , ende , op verfcheyde

plaatzen j zeer konftelijk geknoopt. Dezelve
werden in het openbaar , met veele pleghtelijk-

heden en gebeden, gezegent, waar na dezelve

de kraght hebben
,
zeggen zy > van de vergeve-

lijke zonden uyt te wiffchen.ende van de Duyve-

len endede moeyelijke bekoringen des vleefchs»

te verdrijven.

De meefte Juffrouwen van Italien dragen het

koordeken van S. Francifcus. Zy flaan het zel-

ve rondom haar licchaam , ende de eynden

hangen tot het onderfte van haare rokken ;

zy zi jn vol aardige knoopjens » ende dienen haar

tot handgebaar endeommedetefpeelen, even

als in andere Landen de Juffrouwen met hare

Doch door ' wayersoftemom-aanzighten doen. Indien hec
0
e

n

Jl!fch

din 'waaraghtigh was, dat deze koordekens, de

bevonden, kraght hadden van de vleefchelijke bekooringen

tegens te ftaan , de Italiaanfche Juffrouwen , die

dezelve zoo fchoon dragen, moeften dekuyfte

van de geheele wereld zijn f
Onderwijlen ben ik

verzeekert dat zulks den lof niet is die haar werd

na gegeven.

Gevoelen der Dit koordeken blijft evenwel zoo heyligh

,

ptoteftamen dat alle weeken groote Feeftdagen in de Kerken

koordoken
der Franc'fcamfi> ter eere van het zelve werden

va°nS.Fran- gevyert. De Pauzen hebben groote xAfMen
cifcus&c. gegeven aan die geene, die zigh laaten aanne-

men in het Gebroederfchap van dat koordeken

Daar zijn alken de ProtJiantm 3 welke alle di'

fchojnee
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fchoonevoorreghten niet genieten , omdat zy

bevinden zulks zotternyen te zijn j Endeiuder

waarheyd ik nieene dat zygroote redenen heb-

ben om het te geloven , ende dat hetveyligh-

fte is, nevens haar ftaande te houden , dat de

eenighftezake, welke ons kan doen deverzoe-

kinge wederftaan ende de zonden mijden , de

genade Gods is , ende dat het door dezelve is

dat wy zullen overwinnaars blijven van den

DuyveU hetvleeflch ende de wereld, zonder

den toevlught tot touwen ofte koorden te ne-

men.
HetGebroederfchapvan het Hpfenhoedeken is Oorfprongh

met geen mindere bygelovigheyd opgeright.
(™hoefcktn

Zedert dat degroetenifle van den Engel Gabriel
0£ e n *

aan de Maaght Maria in de Rpomfche Kerke is

aangenomen , voor het Heylighfte gebed dat-

men haar doen kan , hebben de Paters Dominica-

nen , die voorgeven datzy de meeft-begonftigde Waarin het

van de Magetzijn, om eenebyzondere Gods- ïelve t,eftaat '

dienftigheyd te hebben, die haar van de andere

zoude onderfcheyden , uytgevonden hetgeene

men jegenwoordigh het Rjtfenboedeken noemt,

zijnde het zelve een verzamelinge van Ave Ma-
ria* es. Van dezelve zijn'er tienmaal tien , ende

op heteyndevan yder tien-getal , voegen zy'er

het gebed des Heeren ofte Pater nofler by. Om
dit getal nu net ende ten vollen op te zeggen

(want alsmen maar eeneenige Ave Maria ver-

gat, zoude men den geheelen aflaat verliezen )

hebben zy dat geen , welk nu een Pater nojïer

genaamd werd , in gebruyk gebragt , op 't welk
zy de gebeden, die zy zeggen, tellen.

Door dien men nu in de Roomfcke Kerk ge- Laftetlijk

R 5 looft.
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beloof acrl00^» dat de Elementen ofte de ftoffelijke en
Koomfchc caftelijke dingen inde Sacramenten > niet alleen
omuentdo

teekenen 2ijn> maar natuurlijke werkdadige
oorzaken , die de genade voortbrengen in de zie-

len, zoo zeggen zydat het water in den Doop»
deolieindelaatftezalvinge, ende deftoffendie

ïn hetaannemen der Qrdren werden aangeboden,
op een natuurlijke wijze de genade in de zielen

voorreghten brengen ; Endezoois het dan ook> dataandat
vanhecRo.

fl3pn van paternofters , zy zijn dan van hout,

en aan het glas ofte wat het ook wezen magh , de Pauzen
p.ater noftetj de genade en het voorreght van het Hpfenhoedekfn
geheghc. hebben geheght en valt gemaakt. Tot zoo verre

dat een Perzoon > welke de bevoolene en vaftge-

ftelde gebeden voor het Rjfenhoedeken 9 zal ko-

men te zeggen i ende zijn Paternofter niet by
hem hebben , ja zelf als hy die gebeden al op
zijn knoopen ofte vingers telde > doch evenwel

den Aflaat niet zoude winnen. De Paternofters

moeten daar by zijn , welke als werkelijke oor»

zaken, de genade in de zielen voortbrengen,

jtalianen'too Byna alle de Italianen hebben altoos een Pater
Mans ais nojler by haar , ofin haar zak ofte by haar hals

,

zonSagen tuflehen haar wambais ende hembde in. De
aiieeenPa Juffrouwen dragen het aan den arm. Het ver-

ier noftw. ftrekt haar jegenwoordigh zoo wel tot een ver-

cierzel , als de hals ende de armbanden , van

Peerlen en Diamanten. Zy zullen zomwijlen

wel zonder wayer ofte mom aangezight gaan >

stoffe der
^oc^ novt zon(^er ^ater nofier' ^c gemeenfte

,

zelve. voor de Vrouwen van geringe afkomfte
,
zijn

van Coraal ofte Amber, maar de Juffrouwen

van aanzien , hebben dezelve van dierbare ge-

beenten, ofte van welriekende menghzclen ,

ver-
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verciert met fchoone linten ende verrijkt met
koftelijke penningen van goud ofzilver. Zelf

de lighcvaardighfte Vrouwlieden , zouden zigh

fchamen > zonder haar Pater nofiers aan dearmen>

die haar tot aan de voeten hangen, op deftraat

te komen.
Zulks gefchied niet om de groote aandaght die Pe

I"jJJ
n

zy hebben in het gebruyken van dezelve , maar
iaKn zigh

zy verftrekken haar tot een handgebaar dat zy voor een

niet miflen konnen ,
endezy maken geen fwarig-

^J,
n

Je
ft

n
ec

heyd, haar Minnaars een Pater nofter afte vor-
8 tuy c

'

deren , cot belooninge van haar 1'c handelijken

handel.

Het kleyne Schouder-kleed ofte de kledinge Garmeliten

van de Maget, is een ftuk werks van dezelve «ihaaroor*

waardye, ende behoord aan de Carmeliten, zijn-
E>tons

de het haar eygen kleed , dat zy met zoo veel aan-

zien ende gebeden doen vereeren. Deze Paters

zijn Eremiten van oorfprongh » welkers Voorza-
ten zigh op den bergh Carmel vertrokken. Zy Öe Mai-et

willen dat de Heylige Maget haar daar ver-
jf

aria

kf
j-"'.

ft

fcheeni ende de fchetze van het kleed gaf , datzy
* l

y0Ol\
W"

dragen moeften , beftaande uyt een bruynerok
en fchouder-kleed j nevens een witte kappe

,

waar by dat Mana voeghde , datalledegeetse

die het zelve droegen , zv waren dan Mans ofte

Vrouwsperzoonen , van haar, ende haren Zoone
Jefus Chrifius zouden gezegentzijn, endenoyt
in dood-zonden fterven.

Door dien het nu niet mogelijk was, alle de
k̂

™
e

l"n

de
Menfchen te bewegen om Carmelitente werden, lappen van

ende alzoo dat kleed te dragen, zoo hebben zy hare oude

bedaght haar oude klederen aan kleyne ftukken
k,edeten'

te faijden» welke vierkant ende vier ofte vijf

R 4 vin-
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vingeren breed zijn , ende die zy aan de Wereld-
lijke te dragen geven. Zy hebben lieden die
dezelve, aan de deuren van hare Kerken , voor
vier ofte vijf ftuy vers heeftuk, verkopen. Die
is de befte vindingeter wereld, omzighvan ha-
re oude klederen , ten duurften te ontflaan , en-
de altoos wel gekleed te zijn , zoo als zy doen.
Het is waar dat'er ook zeer aardige lappen ver-
koght werden, welke met zijde belukt, ofte
rijkelijk met goud ende zilver geborduurt zijn ,

voor diegeene welke met die zotte Godvrugh-
tighedenniet vergenoeght, begeeren datdezel-

Bygeloof
c
daat ve <\oov vee je ydelheden verzeld zijn. Maar de

omtrent • *. , n .
•

,

gcpleeght. grond moet altoos beftaan uyt een ftuk van de
oude klederen dezer Carmelïten, Zy hebben
Gebroederfchappen opgeright ter eere van die

Heyüge kleed , ende houden alle week , groote
Feeftdagen over het zelve met fchoone muzijk»
ende byzondere Miffen.

deSe«
nVan Wat nu belanêhc dic kIeyne Schapulier; het

Hpfenhoedekeu , de Gordel , de gezegende Deeg-
koekjens), en de penningen van onze Lieve
Vrouwe van Lorette , is het al een ende hetzel-

ve deuntje ; Het maakt vry van de vergevelijke

zonden ; Het doet datmen in geen dood-zonden
kan fterven , ende maar een weynigh tijds ofte

geheel niet in de vlammen van het Vaeevyer
blijft.

E
ez1nde°n

mS
* Ik biddè u , fteld u eens voor een arm Rooms-

afgebeeld."' 8eKin^e > met het volgende fchoone harnas be-

hangen als een van deze fraye Schouder-klede-

ren op zijnrugge, een gordel van den H. ïran-

cifcus om zijn middel , een Rozenhoedeken ofte

groot J?wr nofler in zijn handen > een grooten

hoop
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hoop penningen , gezegende deegh-koekjens >

beeldekens , kleyne gefchrevene gebeden ende

beencjens van Heyligen om zijn hals j op zijn

hoofc ofte in zijn zak, zigh verzeekert houden-

de dat hy, door middel van al die prullen, niet

alleen de Helle zal ontkomen , maar ook zijn

ingebeelde Vagevyer. Zoude menmetgroote

letteren niet boven zijn hooft mogen fchrijven

DWALINGE ENDE BYGELOOF \

Steld u zeiven, aan de andere zijde nu een p£
Vrotejiant voor, welke alle die dingen veragh- tetunt.

tende zijn werk maakt van wel te leven ende al

zijne hopefteld in God alleen , nevens de ver-

dienften van zijn Heer Jefus Chrijlut , ende zegt

my dan eens reghtelijkuyt, zonder omwegen
tegebruyken, wie dat uw geeft uzeght, dat de

meefte reden heeft ende het befte gegrond is ?

Onderwijlen is die dwalinge ende dat byge- swajeiblind-*

loof in de herten der P<i/>//iwzoodanigh gewor- p^Qe

"

teld , dat'er byna geen middel is , om haar

uythaaredwanlingen te trekken, wanttotzoo

verre hebben haar, hare Moniken en Priefters

betoverd. Ik hebbein Duytslandeen Hopman
gekend , welke niet veel geloove gaf aan alle

dieGebroederfchappen ende Godvrughtighe*

den. Ik gingh by den zeiven tot Ment% in de voorbeeld

koft. Zoo dikmaals als hy van dezelve fprak, dart van.

betuygdehy den afkeer die hy'er van had , ende

hy zeyde, met groot reght , dat het niet waren

dan liften van de Papen en Moniken , om geld

te bekomen , ende dat hy geloofde dat God haar

daar over fwaarlijk zoude ftraffen in de andere

wereld, zoo wel als die geene, die zigh door

die zotternyen lieten miüeyden. Gedaghten

R 5 Hop-
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Hopman wierd door een teeringhaghtige ziekte
aangetaft. Ik bevond my in zijne kaaraer om-
trent drie a vier uuren voor zijn dood , ende door
dien hy het volle genot van zijn fpraak ende ver-

ftand bleef behouden > zoo fprak hy zelve van
de dingen die het eeuwigh leeven betreften » en-
de maanddej als een goeden vader zijne kinde-
ren, die byzijn bedde waaren, aan, tot een
eerbaar ende waarlijk Chriftelijk leeven. Ter-
wijlen hy hier meede bezigh was , trad een Do-
minicaner Pater,begeleyd zijnde door deVrouwe
van den huyze » binnen , met een groot Pater-

nojier in de handen , zijnde hy deBeftierdervan
het Gebroederfchap van het Rpo^enhoedeken, Hy
naaderde tot het bedde van de ftervende , ende
vermaande hem zigh te laaten aanteekenen als

een lid van dat Gebroederfchap. Den zieken
bad hem» de vermaaninge die hy aan Zijne kin-

deren deed ? niet te willen ftooren } als welke
voordeliger en van meer nut zoude konnen zijn»

dan zijn Bgoqenboedeken > door dien de woorden
van een ftervende Vader tot zijn kinderen ge-

fprooken » gewoonlijk haar leeven geduurende,

in haaren geeft gedrukt blijven» Den Domini-

caner bleef hardnekkigh by zijn voorneemen

»

ende herhaalde hem zonder ophouden > dat zoo
hy quam te fterven j zonder zigh in de Gebroe-
derfchap te laten aantekenen j hylange in het Va-
gevyer zoude moeten blijven , ende dat het hem
daar dan aan geen tijd zoude ontbreeken , om
over deeze weygeringe berouw te hebben. De
zieke antwoorde \ indien gy gelooft zulks goed
voor mijn ziele te zullen zijn 3 waarom fchrijft

gy dan mijn naam niet op? Den Pater&mmt"
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de nogh niec vernoeght zijnde, ginghhyalge-

duurigh voort met hem tevervaaren, zoodanigh

dat de zieke , verbaaft door de vervaarlijke

woorden van die Pater, tot zijnHuysvrouwe

riep 5 geeft hem een rijksdaalder en laat hy my
aanteekenen. Daar op vertrok den Pater , naar

dat hy hem het Paternojier hadde gegeven , ende

zeyde aan zijne vrouwe in het uycgaan , dat haar

man , zoo hy niet gekoomen was > als een hond

zoude geftorven zijn. Men zag den Pater t'ze-

dert niet weeder , ende die goeden Heer ftierf

drie ofte vier uuren daar naa> met zijn groot Ftf-

ternofter om den hals. , ...
Voor my ik zoude zeer verwondert hebben JJ^g*

geweeft van te zien dat een man , die al zijn lee- ovM dat

ven zoo veel afkeerigheyd vandatüaghvanby- vooibeelk.

geloove hadde getoont, daar toeeyndelijk was

vervallen , ende dat zoo weynigh tijds voor zijn

dood > indien ik het vervaarlijk gefprek > dat den

Dominicaan tot hem deed , niet aangehoord had-

de» die gelegentheydnam j door de fwakheyd

van de zieke, om die ydele vreezen in deflelfs

herte tedoed ftand grijpen.Want hy zeyde zulke

afgrijzelijke dingen > dat men hem] hoorende

fpreeken> hadde moeten gelooven > dat die eer-

lijke man , met alle de Duyvelen verdoemt zou-

de hebben geweeft > zoohy zijne toeftemminge

niet hadde gegeven , om in het Gebroederfchap

aangeteekent te werden, ende een rijksdaalder

daar booven.

Zie daar , mijn Heer, het gebruykdat men
maakt van de Gebroederfchappen , ende waar

op dat al die gemaakte Godvrughtigheeden van

de Papiften uyt komen. Deeze ftoffe is zoo wijd-

luftigh
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Iuftigh ende ik weet zoo veel Hiftorien over die

voorwerp , dat ik noyt zoude eyndigen , wilde
ik die alle verhaalen

;
ende ik vind my genood-

zaakt om deezen Brief niet al te grootte maaken,
dezelve met ftilfwijgen voor byte gaan.

Ptieflersende Ik kan my evenwel , met reden , niet ontflaan,

ï!nTn Sien
van u een woord van hec voornaamfte Gebroe-

van dedoden. derfchap te zeggen, het welke dat van de zielen

in het Vagevyer is. Dit is het algemeenfte , om
dat het gemeen is aan alle de Kerken ende aan al-

le de Priefters , zoo Geeftelijkeals Wereldlijke.
Dit is haar goede Voeftermoeder , want in ha-
lten doen de dooden de leevendige de koft heb-
ben. De Priefters ende de Moniken zijn daar
als ravens, die zigh van de Hinkende doode lij-

ken vet maaken. Ook is het mogelijk dit , 'c

welk haar zoo wreeden ende onmen fc heli jken
geeft inboezemt , ende de dood van meeft alle

de menfehen doet wenfehen. Ik zal my hier

niet ophouden met het valfche gevoelen van
het Vaagevyer te beftrijden s Dat is een ftuk

van de leere , die by dit mijn voorwerp niet

te paffe komt. Ik zal dan alleen handelen

,

van het gebruyk datmen'er in de Bgomfche
Kjrke van maakt , en hoe dat de Priefters en
de Moniken , het zelve geheel naar haar voordeel
hebben gedrayt.

Ik fta toe dat een perzoon, die men heeft doen
gelooven dat'er een! Vagevyer is en dat zoo ver-

fchrikkelijk als de ï{oomsge%inden het ons voor-
beelden , moet geloven grooteaangelegentheyd
te hebben, om'er op te denken , ende in dac

gevoelen vinde ik niet te zeggen daar tegensdat

een Papijl, in zijn uytterfte wille een merkelijk

gedeelte

Verhandelin

ge van hec

Vagevyer.
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1

gedeelte van zijne middelen behoud , om ge-

beeden en Mijjen te doen zeggen , tot troofte

van zijne ziele naar zijn dood, endedat hy ook

iets uyt liefde geeft, om het zelve ook voor an-

dere te doen ; Dog als zulks zonder goed over-

leg, en met buytenfpoorigheyd gefchied , ende

onzen evennaaften grootelijks benadeeld, zoo

zoude ik dat niet konnen voor goed keuren f

Maar hier in is het dat ik zal tegengefprooken Misbruyk Jet

werden , door alle de Geeftelijken die in de Roomsgezin-

Rpomfche gemeenfehap zijn. Want zy houden ggjJS"
1

alle ftaande, dat in ditftuk geen onbezonnen- twfte wiIfe

"

nt

heyd noch buytenfpoorigheyd zijn kan , en aan

niemand, wie die ook zonde mogen zijn , fcha-

de ofte nadeel werden toegevoeght , zigh fteu-

tiende op deezen grondregel ( die zy toch even-

wel zeerqualijk verftaan ) dat een welgefchiktc

liefde, van zigh zelf begint j Cbaritasbene ordi-

tiata incipit afe if>fa, Zoodanigh dat , volgens

haar gevoelen, een Vader, die zonder ecnige

andere reeden , alle zijn Kinderen quame te ont- Gierigheyd

erven, om al zijn goederen de Priefters te gee-
JJjJJjJjJ

ven, ten eynde dezelve God, naarzijn dood,

voor zijne ziele zouden bidden , haar geen onge-

lijk zoude doen , ende zy zouden hem doen agh.-

ten voor eenmenfche, die met vleefch en bloed

niet hadde te raade gegaan, toen het'erop aan-

quam om op het welweezen van zijne ziele te

denken. Ik zal u, over dit voorwerp, eenHi-

ftorie vernaaien, welkers geheugeniflfè my noch

fmert , om dat daar door eenrge perzoonenin

den grond verdorven zijn , die ik zeer byzonder-

lijk kende. A . .

In mijne tweede reyze naar R^men, nam ik M aJl8hii}k

mijne
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fcrhaalbe* mijne huysveftinge by een eerlijke weduwe > die
yeftigt, geheel wel gezeeten was, door dien haar Man,

haar veel goed hadde nagelaaten. Overmits
zy nu geen Kinderen hadde , zoo hadde zy twee
haarer Zufters by haar genoortfen , endezy on-
derhield haar, met groote liefde, haar gevende
alles wat zy van nooden hadden. De Paters \e-

fuiteny die veel beeter weten hoeveel weduwen
in Hpmen , als hoe veel Capittelen in den Bybel
Zijn , hadden deeze op haare lijft gefteld , ende
liefkoosden haar zeer om haar goed te bekomen.
HaarBiegtvader , die mogelijk wenfte haar wel
haaft naar de andere wereld te helpen, gaf haar

bevel, omindegrootfte hette deszoomers,een
Bedevaart naar Lorette te doen. Zy verrigtede-

Zelveenquam zeerzfek weeder te Ztywe», daar

de Geneesheeren aan haare gezondheyd wan-

Beweeg-rede. hoopten. Zy maakten haar uyterfte wille, door
ren der Gee. welke zy alle haar goed aan haaretwee Zufters

J

1^^™^ gaf, uytgezondert twee hondert ponden , die

bloed tedoen zv fchikte om Mijfen voor haar naa haare dood ,

onterven. te doen zeggen. De Paters Jefuiten kregen daar

de lught af , ende bleeven niet ingebreeke van

aanftonts by haare DevotarifTe te koomen. Zy
vergaaten niet haar teraaden haar uytterfte wille

te veranderen. Zy zeyden dat hetdegrootfte

zotternye des weerelds was zijn goed aan zijn

Bloedvrienden te geeven , als welke gemeen-

lijk niet dan ondankbaare zijn ; Dat zy nu alleen

maar hadde te zorgen, om voor haar zelfgoed
ïn de andere weereld te bekoomen ; Dat zy haar

konde verzeekert houden, dat haar Zufters, noyt

een ftuyver zouden geeven , om God voor haar

tedoen bidden ; Ja het zoo verre van daar was,
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dat zy hadden ontdekt» dat zy haar een verho-

len en doodelïjken haat toedroegen » en dat zy»

door een angel van de Italiaanfche wraakzught

»

zeer in haar fchik zouden zijn , zoozylangein

het Vagevyer bleef. Eyndelijk voeghden zy
daarby, dat die Dochters al te werelds van her-

te waren, crt buyten twijffel het goed dat zy
haar liet , zeer qualijk zouden aanleggen , en dat

haar geld na te laten 3 even eens was als ofmen
een mes aan een kind ofte dwaas gaf > welk zigh

daar mede konde quetzen. Op die zelve wij-

ze» zeydenzy, zoude zy aan hare Zufters mid-
delen geven om God te vertoornen ende haar

zeiven te verdoemen,en zy zoude daar over voor
hem verantwoordelijk zijn ; Dat hare Zufters

werken konden , ende alzoo eerlijk haar koft

winnen door den arbeyd haarer handen »

waar door zy dan te gelijk de ledigheyd » die de
Moeder van alle quaalen is > zouden mijden.

Alle deze fchoone redenen voorgedragen zijnde

met veel konft en welfpreekentheyd , bewogen
de arme Juffrouw » welke een heette koortze

ende de benauwtheden des doods» noch bevreef

der voorde pijnen van het zoogeagte Vagevyer
maakteu. Zy herriep haar uytterften wil, ende

van een ander maar een tArticuloïlidmaaken-

de> gaf zy al haar goed aan het Profeffïe huys
van de Paters Jefuiten te Rjimen > ten eynde die

Vaders God voor haar zouden doen bidden. De 0nmcr.fch«4

Juffrouw overleed daar na» zijnde omringht van njkbeyd die

vier Jefuiten , ende nauwlijks hadden zy haar de ^1$^
oogen gelooken » ofzy dreven beyde de Zufters velghu

4

uyt den huys , ende trokken al het goed van de

Overledene aan haar. £>eze twee arme Juffrou-

wen j
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wen > met de tranen in de oogen > baden dac»

men haar ten minften eenige kledingen van haar

Zufter zoude geven > 'c welk mogelijk maar kap-
pen ofkanten waren > dochde Jefuhen weyger-
den haar dezelve, zeggende dat zy niet konden
het geringhfte dingh vervreemden > ende dat al-

lés tot geld moefte gemaakt werden , om God
voor de zieles van haar ZuRer te doen bidden %

Totgroote -welke toenmaals in de vlammen des Vagevyers

vadeSt was> ende dat zy daar door, in haar gewhTe

,

nioedviien- haar niet konden beroven van de minfte verkoe-
den. ünge , die Zy z00 voorzightighlijk voor haar zelf

hadde bezorght. Deze twee arme Dochters
vertrokken dan zeer bedroeft , ende ik hebbe
namaals verftaan j dat de eene in het Gafthuys
was geftorven > ende de andere, door den nood
gedrongen > hadde haar laten tot ónkuysheyd
verleyden j ende braght toen haar leven te i(o-

mtn fchandelijkdoor. Zie daar een fchoon ge-

bruyk van de Leere van het Vagevyer in deze

rampzalige Jtfuiten. Ikzalmy hier niet ophou-
den om de lelijkheyd daar van uyt te drukken ,

het fey t zelf doet dat genoeghzaam > alleen door
het enkel verhaal.

Goddeloze ®m deze valfche Godvrughtigheyd des tq

Leetevande meer in aghtinge te brengeaj ende allerhande
zielen in hec middelen te verfchaffen om dezelve te doen ver-

dat
8
dezelVc

meerderen , zoo leeren zy in ltalun 5 dat de zie-

ós menfchen len in het Vagevyer niet alleen werden geholpen
zouden hel- door de gebeden en Mijftn welke men doet zeg-
pen

* geu > maar zy voegen daar by > dat door dat zel-

ve middel , die zielen zelve komen te helpen.

Zy helpen de menfchen op der aarden in alle ver-

legenheden. Heefcmen eenigh gcdingh > ofte

moeye-
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moeyelijke zake, of wel traghtmeneen AmpC
te bekomen ofceeenige waardigheyd, hetvey-
lighfle middel daar toe zeggen zy te wezen , zijn

toevlught tot de lijdende zielen te nemen , ende
Mijfen voor dezelve te doen zeggen. Als dan
nemen zy door erken teniffe alle fwarighedenuyc
den wegh, zy bewegen de herten der Reghte-
ren , ende zy doen de genegentheyddergroote
Heeren winnen. Wil ymand op reyzegaan »

zoo is'er niet gemeender dan datmen tot hem in

Italien zeght j ga j dat de Heylige Maget , S.An-
tonius van Padua ende de zielen van het Vagevyer
u over al verzeilen , ende uyt alle gevaren red-
den. Men Ieerd zulks door geheel haltent ja

de kleyne kinderkens , die by de Jefuiten fchool
gaan, werd geleerd, datzy, omvroeghopte
konnen ttaan , zigh des avonds aan de zielen van
het Vagevyer moeten beveelen.

Onderwijlen wat fchijn heeft het dat die arme ongerijmd
zielen, diehaarzelven niet konnen helpen, an- beyd van die

dere zouden konnen te hulpe komen Ik hebbe Leere '

lighte Vrouwlieden , onbefchaamt in de Sacri. „
fiiezitn komen, begeerende dat men haar Mif- ^"nTen
fen zoude zeggen voor de zielen van het Vage- Miflèn zegge

vyer , om weeder in de goedegonfte van haare
om °"^Be

Vryers te geraaken , ende om meer neeringe te
M C °'

mogen krijgen. Wat wild gy hier tegens , men
heeft haar niet anders geleerd. De maght van
de zielen in het Vagevyer , werd gehouden zig
zoo verre uyt te ftrekken endezoo algemeen te

zteIcninhet

Zijn
, dat zy gelooven , door haar , zelf onge- v?rifrijgen

oorlofde dingen van God te konnen verkrijgen, van God on.

Vraagt gy wie die onweetende blindheyd onder- geoc"lofde

houd ende voortzet ; Dat doen de Prrefters ende
S de
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de Monikeni ende hec geene haar daar toe be-

weeght is haar eygen belangh. Zy alle komen
zeer eendraghtelijk overeen in de Leere van het

Vagevyerj maar in het deelen van het geld dat

voor de gebeeden gefchikt is , zyn zy alle ftrij-

dig met malkanderen > ende daar omtrent doet

een yder zijn beft.

Eenvened- Een Venetiaanfcb Edelman , verhaaldeop ze-

aanfdi Edel. keren tijd» by een gezelfchap in het welke ik
man fpedd bevond , het vermaak dat hy by een zooda-
een aardige / ' , , ,

> * .

trek aan de mge gelegentheyd hadde genoomen. Hywas
Geeftcliji<en c0 t uytvoerder van zeekere uyterfte wille gefteld

derzleSen 6"^ Vo?ghc 0VÉVen Weeskind geworden.

De overledene Juftrouw hadde geld gemaakc

om twee duyzent Miffen voor haar te doen zeg-

gen. De Moniken ende Priefters koomen zulke

dingen altoos terooren , door middel van haare

Overbrievers j die zy te werk ftellen , als ymand
van aanzien komt te overlijden , om zoo, in-

dien zy konnen , malkanderen den weghaf te

fnijden ende de Miffm te bekoomen,

Dtjefuiten , als de gefleepenfte zijnde, qua-

Se* Si-Je-
men ziSh eerft bX

deezen Edelman aangeeven

,

ft^ndezêtvé ende , volgens haare gewoonte , met haar zeiven

byhem kotne te prijzen , beginnende , zeyden zy , dat'er geen
bezoeken. Geeftelijken waren , in de geheele Kerke Gods,

die de Mifan met meer zeedigheyd endeaandagt

pleegden , dan zy , ende dat de groote genee-

gentheyd, die zy hadden tot de fpoedigeverlof-

finge uyt r>ec Vagevyer , van de ziele zijner over-

ledene Bloedvrindinne, haar bewoogen hadde

om hem te koomen verzoeken > de twee duyzent

Miffen -te moogén doen , die zy by uytterfte

wille begeert hadde dat gefchiedea zouden.

Zy
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Zy zeyden dat het fchande wastezien j hoe de Met het be-

andere Geeftslijke ende ook de Wereldiijke kl*dden van

Priefters daarover heen liepen > doende dezelve
^"ïijkcnT

6'

zoo haaftigh , dat een Mijfe niet meer dan een,

half vierde v?n een uur duurdde> ende dat j buy-
tent wijffel > God daar door meer ont-eert , dan
ge-eert wierd. Den Edelman zeydehaar, dat

hem haare genegentheyd tot zijne overleedene

Bloedvriendinne ten hooghften aangenaam was j

hoewel hy zig niet ten vollen kpnde verzeekert

houden van de Ongodvrughtigheyd der andere Des Edel-

Geeftelijken > die zy hem van haar , omtrent het man* aQt-

doen der M'tjfen , wilden doen gelooven } Dat
zyMijfen voorde Overledene konden zeggen ,

v*

ende dat hy> hoewel hy wel vvift , datdefocw-
liert ofte Wereldlijke zoo als Zy , volgens haare

inftellingen , geen geld voor het doen der Mijjen

moghten ontiangen 5 haar'er evenwel vijftig.h

zoude becaajen. De fi/uiten vertrokken zigh
daarop, geheel moeyelijk zijnde dat zy de twee
duyzent Mijfen niet hadden bekoomen.

Naar .de^lye wierden de Sacrijlijnen van de Hoe zf h ^
Paters Dominicaamn binnen gebraght • Dezelve Domi»ica-

vertoonderj da<t zy in haare Kerke van Capelle j
nen daat oyet

van S.Gh ende Paulus, verfcheydebevoorregte Yflor düen *

ofte gepriyeligieerde Altaaren hadden
;

( deeze
zijn Altaareo aan die de Paufen zoo veel Afla-
ten hebben gegeeven , dat wanneer aan defelve
maar een eenige Mijfe voor een Ziele in het Va-
vyer werd, gefegt , zy gelooven dat defelve on-
twijffelij.k verlpft is ) Daar en booven gaaven zy

Mee(je
van haar , dat alle de andere Moniken geen fwaa bekladden

righeyd maakten , een Hooge Mijfe ofte Hooft- derand«ré.

mijfe ie, doen zeggen , die Zy voor hondert ge*

S % meene
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' meene reekenden ; Dogh datzy, wat haar be-

langhde j die alle beloofden tezeggen , ende dae

zy daar-en-booven , om de overledene des te

meer te verplighten, verfcheyde van dezelve»

op haar hoogh bevoorreght Altaar van het Ro-

p«s Edel- tynkoedeken zouden doen zeggen. Den Edelman,
mansauu zonder veel op haar zeggen te antwoorden , han-

defeTve.*"

0
deldé haar nieC beeCer als de ?efuiten 8

Hy ftont

haar alleen het doen van eenige-M/jf^»toe»ende

zondfeterugge.

Deandefe Na dezelve volghden een groot getal van Sa-

otdcci doen criflijneni van verfcheydene Órdres , der andere

ook niMdan
Kloofters, alle om het doen van de twee duy-

malkand«en zent Miffen te verzoeken. Die geene welke het

te lafleiea. zeggen van haar alle hadde willen aanneemen >

zoude zeekerlijk moeten hebben geloven » dat

zy alle veel heyliger » de eene dan de andere wa-

ren. Alle de andere waren j volgens het zeggen

van yder Ordre » lieden zonder gewiiTei die her

geld van de Miffen verreerden 3 zonder te vol-

brengen het geene waar toe zy gehouden waren»

doch des niette min gaf haar den VenetiAanyfei

een zeer goed getal Miffen.

Hoe den Hy had'er noch vijf hondert overgehouden

,

Edelmanmet encje zon(j , des avonds } een van zijne Dienaars

nfbe^Prieftecs °P de plaatze van S. Matcus » om de Wereldlij-

bandeic om- ke Paftoors te waarfchouwen j die daar gemeén-
uem dezicU

jjjj^ gaan vvandelen om te vernemen waar geld
n

' voor het zeggen vznJAiffen te bekomen is j dac

zijn Heer den volgenden morgen op dieplaatze

zoude verfchijnen , om Miffen uyt te deelen.

'Hy bleef;ook niet ingebreeice van'erzigh met
*

' vijf hondert Briefjens ofte Billetten tevertoo-

ncn , zijnde het de gewoonte de Miffen op vol-

gende
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gende wijze te verdeden ; Merf geeft aan de Wijze op

Priefters een Billet , waar na zy de Mijfen moe- welke de

ten gaan zeggen , ende het doen van dezelve daar
JJ^J^J,".

op , in de Sacrijiien van de Kerken laten fchnj- den,

ven , als wanneer zy het weder brengen aan die

geene die het gegeven heeft , welke haar dan be-

taald,

Hy begaf zigh op de Boven vertrekken van de Vermaak van

gebouwen, die de pleatze van S.Manns om- j^tt
ringen > ende de Procuratien genaamt werden , icn dctfdve.

en nam zijn vermaak met het nederwaarts wer-

pen van de Billetten uyt de vcnfters. Daar ver-

wagten hem wel drie ofte vier hondert Priefters.

Zy deedden een yder haar befte, zoodra zy de Veghtende

nefjens zagen nederdalen ,om er zoo veel voor ^aatorp a i

s

haar te bekomen als haar mogelijk was, ende Canaiijc.

ftieten malkanderen daar over in het flijk, ja

2;lve zy raakten aan het veghten en plukhairen ,

zoodanigh dat hare hals-kragen en boveu-hemb-
den gefcheurd wierden , terwijlen een grooten

hoop volk zulks aanzagh en lachte.

Men kan zigh dit werk niet beter in gedagh-

ten voorftellen , dan datmen zigh inbeeld, het

gemeene volkje ofce veel eer het geringhfteG*-

nailie , aan het welk men eenigh geld uyt de ven-

fteren toewerpt , gelijk ik hier te Londen hebbe
gezien , dat eenige lieden van aanzien deeden ,

op den dagh der Krooningh van hare jegenwoor-

dige Majefteyten , den Koningh Wiüiam en de

Koninginne Maria. Toen gefchiede even het Tot verüefen

zelve, het welke bevoorens onder deze goede enbefkeien-

Priefters van de l(oomfcbe Kerk voorviel. Veele ^"^^"j
van dezelve hadden hare mantels en hoeden, in

enhoedcn

hetgedrangh laten vallen, eenige van haar die tos.

S ; argh
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argh waren , ende liever een mantel ofte hoed
dan een Ai/j-briefje haddeu , raapten die op j

ende dezelve ;boven de hare hangende > gingen
met twee mantels wegh, Debriefjensopdeze
wijze, of liever door het lot ofte het geluk , ver-

deeltzijnde, begaf zigh een ygelijkPriefter op
wegh, om zijne Mijfe te gaau zeggen.

Piieflercn cn Dit verhaal van dtzen Venetiaanfchen> Edel-
Monikcn man , 2 al u , mijn heer , mogelijk vreemd voor-

tieMvezoo komen
$ Gy moet onderwijlen geene fwaarig-

ïangehaar heyd maken van het, in alle zijne deelen , tq
belang zulks geloven. De Priefters ende de Moniken maken

1 maar een licchaam uyt, wanneer haargemeene
belaugh zulks vereyfcht , maar als'er maar de

minfte byzondere aangelegentheyd tuflchen

beyde komt , zoo zijn zy zeer verdeelt.

Defdve vcg-
Wat aangaat de Priefters die op de plaarze van

ten dikmaals S. Marcus voghten om de Billetten te bekomen

,

,'

n

e Saai " zu^s ' s n ' et nieuws in halten , en ik hebbe dier-

gelijk met mijn eygene oogen meer dan hondert

malen gezien. Zelf gaan zy noch vry verder.

Het gebeurd dikmaals dat zy in de Sacriflkn , de

Piiefterlijke klederen aangedaan hebbende, een

krabbelvuyftjen houden , om de een voor de

andere de Mijje te gaan zeggen, ende daar na

malkanderen wakker fchelden.

De Italianen De Italianen geven dat aan haar toe zonderzig
ewrenzigh daar over te ergeren. Wat wilt gy, zeggen zy,

rndedendêit
£ z '' n arme P"" e fters

>
die van nare Mijfen leven ,

waatom. ende niet anders in de wereld hebben. Als haar

dat ontbreekt, ontbreekt haar alles , ende zy

doen wel dat zy zigh bevlijtigen om defelve te

bekomen. Onderwijlen verwondere ikmy»
dat de BilTchoppen daar omtrent geen ordre ftel-

len j
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len> endedaczy zoo veel Priefterr maken, zon-

der eenigtoinkomen te geven. 'Daar is niet fchan- JJ»®^
delijker voor de Geeftelijkheyd , dan tezien » hefded/r

*"

dac die geene , welke Leden daar van zijn , zigh Biflchoppen

verplight vinden , ten eynde aan de koft te ko-
jj^jgjjj,,

men , om vuyle dingen te doen , die geen over-

een komfte met de waardigheyd van haarAmpt
hebben. Deze fchande , moet met groote re-

den » op de Hoofden van defelve afftuyten , en-

de daar door befpeurtmen klaarlijk , of hare flof-

figheyd om daar in tevoorfien> ofte hare kley-

ne liefde om daar middelen tegenstebefchik-

ken.

Het meefte gedeelte van diearmePrieftersin

Jtalien, leeft maar van de Miffcn o£te wel van b eiieelen zelf

roven als de Mijfen haar ontbreeken. Zy ftee- dc Kelnen.

len dan alles wat zy konnen , zelf in de Kerken >

de kelken > de kleedingen van de Altaren > de

wafchkaarfTen , de boeken > ja alles wat haar

voor de hand komt. Daarom ftaat te meer te

geloven het geen den Venetiaanfcben Edelman
zeyde > dat zommige van haar » in het gedrangh

»

mantels hadden geftoolen. Yets anders van het

welke in zijn verhaal werd gemeld j ende waar

op iku bidde eenige aanmerkinge te maken, is

de verfchilligheyd van die Geeftelijken onder
pt!efler|

malkanderen. Zy befchuldighden zigh weder* ma[ kanc|eren

zijds van een quade confcientie, ende dat zy in itaiien la-

niet ter goeder trouwe gingen > in het doen van ftetend
*|]

deMiffen , voor welke zygeld hadden ontfan- ^wa^heyd.
gen. Dat de Jacobijntn van de Cordeliers zey-

den , zeyden de Cordeliers weder van ÓLtJacobij-

nen, ende zoo ook met de andere? ende daar

omtrent fpraken zy alle niet dan de waarheyd.

S 4 Het
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Prierttfsiti Het is een zake welke openbaarlijk in halten

uï^XtX.®0^™*™**' dat zoo geld, tot het doen van

miflèndooi hondert Mijfen , naar een Kloofter werd gefon-
hecdoe» van den, zy'er maar een doen zmgen metbywoo-«ne

- ninge van een Diaken ende Onder-Diaken.
Den Overften ofte Gardiaan van het Convent
zinght defelve. Men noemt zulks een geionge-
ne JW//e, een grooce Mijfe , een pleghtelijke
Mijfe , ende zy houden ftaande dat eene van die

Endedat m« MiJfen >zookraghtigis als veelegemeene. Zulks
het geene zy noemen zy aftrekkinge , al kortinge ofte reduBie
Reduftie maken. Maar ik bidde u, mijn Heer, wat kan dog
noemen. dat zingen ofte dje

p

i eghtelijkheyd helpen , om
een MiJJe kraghtdadiger te maken , ende defelve
zooveel te doen uytvverken als hondert i Ik
weet dat een Protejlant dit lightkanoploffèn

,

zeggende dat hondert Mijfen zoo goet zijn als

eene. ende eene als honderc, door dien zy alle

niet dogen. Maar gy , die een Hpomfcb-Catho-
Niedghcyd fy^bent, wat hebt gy te antwoorden? Zoogy

duakaa^ge-
eenignzint s ter goeder trouwe wilt gaan , Zoo

wezen. Zult gy moeten bekenuen , dat uwe Priefters en
Mw%« zigh niet te vreeden houden , om hare

gierigheyd te voldoen , met zigh te bedienen van
deLeere van het Vagevyer > om de Wereldlij.

ken te verplighten haar geld te geven, tot het

zeggen van Mijfen , maar dat Zy zigh , doordat
konftje van de reduBie, noch willen omflaan
van defelve te zeggen.

Den overledenen Paus Innocentiut de XI.
hielt niet veel van die reduBie , want verftaan

hebbende dat de Paters Carmeliten tot Napels, een

Mijfe in muzijk hadden laten plegen, om alle

de Aiijf/'etf diezyfchuldigh waren te betalen > zoo
zond
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zond hy eenige uyc j met laft om
a
de regifters en-

de de boeken van de Sacrijiie na te zien. Defel-

ve vonden vier-en-veertigh duyfenc Miffen ? die

niet gefeght waren. Dit aan \Innoctntius berigt Ordredaar

zijnde, aghte hy niet dat alle die Miffen doot
eene konden werden betaalt , hoe pleghcehjk innocentius

die ook weten moghte. Hy deed haar aanleg- xi. tot Na<

een? dat, aangefienzy het geld haedengenojen» Pels«

y ook de Miffen ten fpoedighften moeften doen
zeggen, endedat, door dien zy geen Priefters

genoegh in haar Kloofter hadden > zy Wereld-
lijke Priefters moeften nemen om harr te helpen.
Defe zaak rughtb2ar geworden zijnde door de
Stad van Napels, gaven zigh veel vreemde Prie-
fters aan om de Miffen te zeggen. Men liet haar
zulks veertien dagen toe, gedurende dewelke
zy'er omtrent vier duyfentzeyden

, op verfchey-

de Altaren. De Paters gaven haar daar voor de
helfte van het geene zy ontfangen hadden , voor
ydtrMiffe. Maar als drie weeken verftreeken
waren quamen eenige Priefters van mijne kennif-
fe my zeggen, dat zy haar weder zijnde komen
aangeven , men haar hadde afgewezen , door
het zeggen dat alle de Miffen afgedaan waaren.
Dit was onderwijlen een baarblijkelijke onmo-
gelijkhevd , maar het verdroot haat dat geld buy-
ten het Kloofter uyt te geven , ende zy wilden
zigh van het zelve niet ontdaan, endezeyden

,

tot hare verfchooninge, dat zy die Miffen op
haar bevoorreghte Altaar hadden gedaan. Dit Maat doot

is weder een andere lift , welke voor die niuBie ^{jj^"
niet behoeft te wijken, ende tegens welke de vruchteloos

Pauzen niet te zeggen hebben , om dat zy zelf gemaakt.

S 5 zou-
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zouden tegenfpreeken die maght welke zy voor-

geveu in het Vagevyer te hebben.

Bevootwgte Deze bevoorreghte ofte geprivilegierde Alta-
cftegepievir retj zijn, zoo als ik reets hier vooren gezeghc

ïwn "wa
l
" nebDe » zoodanige Altaren , aan welke groote

diciija.^ Aflaten of quytfcheldingen van zonden zijn ge-

fchonken. Het zelve te bekomen koft tot Ro-

men veel geld > doch by vervol gh van tijd levert

het vry meer uyt. Een Mijje) op zoodanigen

Altaar, op zeekeren dagh der week gezeght,

die gemeenlijk den Maandagh is , verloft zeer

zeekerlijk een ziele uyt het Vagevyer. Die geene

welke dat zoude willen loocchenen , zoude voor

een Ketter gehouden werden , ende in de Inqui-

fit'te gebraght j even als ofhy eene van de grond-

regulen van de Chriftelijke Leere hadde ver-

zaakt.

Vooneghten Zie hier nu hoe zy , op dien grond redenka-

vandefeive velen , ende fchijnd het bewijs fterk genoegh

,

onopiofliiijk mi(St 4VOOraf, yaftftellendehet geenezy doen.
bewcfen.

Den Paus geeft
,
zeggen zy» een voorreghtaan

een van onze Altaren , ende verklaard dat , wan-

neer men daar een Mijfezzl doen zeggen > voor

een ziel in het Vagevyer , die zelve ziele , al was

zy de'meeft-fchuldige in het geheele Vagevyer >

buyten eenige twijffel > op dat zelveogenblik

,

daaruyt zal ontflagen werden. Den Paus nu is

onfeylbaar in alle het geene hy zeght , voor ai

nopende die dingen , welke het toekomende le-

ven betreffen. Ten anderen werd ons geld ge-

zonden, om zoo veel hondertofteduyzentM//-

fen te doen zeggen , voor de ziel van zoodanigen

ofte zoodanigen Heer ofte Juffrouw. Wat ftaat

ons dan te doen ? Frujlra fit pcrtiluraquodpotefii



Tweede Deel , Eerfle Brief. t 8 f
fieri per pauciora. Dat is j Te vergeefs doet men

door meerder dat door minder kan gefchieden. Wy
zullen een Miffe op ons geprivilegieerde Altaar

doen zeggen , door welke die Heer ofte Juffrou-

we buyten t wijffel uyt het Vagevyer zal gera-

ken , ende wy zullen de andere Miffen niet zeg-

gen , om dat die maar ten zeiven éynde gefchikc

zijnde j overtolligh ende niet voordeeligh zou-

den zijn. Hier door zietmen hoe zy veel geld

gemakkelijk konnen winnen , ende te gelijk ha-

re confcientie geruft (lellen.

Dit bewijs wierd eens zeer aardigh tegens de Des niette

pfuitin te Rjmen te berde gebraght, Zeeekrrijk genftaande

Koopman , hadde haar, by uytterfte wille, alle Sj
t

e£*
g

zijne goederen gemaakt, teneyndezy , zoo veel Romen, een

duyzenden Miffen zouden doen zeggen , na zijn gedingh dab

dood, tot verlofiinge van zijne ziele uyt het Va- d«topniftt

gevyer. Zijn naafte Bloedvriend , welke vol- f^^dat
gens Reghten zijn Erfgenaam moefte zijn , ken- bcnijsaan.

niffe van dit Teftament gekregen hebbende >

verloor geheel geen tijd zoo dra zijn vriend over-

leden was* Hygingh na de en gaf haar

geld , om een Miffe op haar bevoorreghte Altaar

te zéggen , voor de ziele van den overledenen.

Hy woondde dezelve by, ende die verrigt zijn-

de, nam hy een getuyghlchrift van haar, waar
door bleek dat zy dezelve hadden gedaan. Daar
op liet hy alle de goederen van zijn Bloedvriend

beflaan , ende befloot , dat de oorzaken des

uytterften willes volbraghtzijnde, die goederen,

haar reghtmatigen loop rnoeften hebben, dat is

op hem komen , die de wettige Erfgenaam was*
die bewijzen zoude , dat zijn Bloedvriend in

den Hemel ofin de Helle was , ende geen Miffen
meer
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meer van noden hadde. Doch deze zaak wierd
afgehandelt voor een Kerkelijk Hof, in het wel*
kealle de Reghters Partyen waren, welke zou-

% den veroordeeld hebben het geene zy zelve dage-
lijks doen. De zake wierd wel te berde gebragt
ende wederzijds , met veele hevigheyd bepleyt »

zijnde de Jefuiten Eyffchers ende den Koopman
Verweerder, doch eyndelijk viel het vonniflè

ten voordeel van de Jefmttn> onder voorwen-
dinge dat de Kerk altoos moeft begouftight wer-
den. Onderwijlen is het, in den grond van de
Zake, zeer blijkelijk dat den Koopman het regc

aan zijne zijde hadde, ende datmenhem, zon-
der hem te verongelijken , niet verwijzen konde
om de goederen over te geven.

Gebrocder Ik koome weeder tot de Gebroederfchappen.
fchap van de Men vind niet een zoo kleynen Dorp in Italien ,

valevye?
in hec welke geen Gebroederlchapvoordezie-

fttekt zigh len in het Vagevyer is , endezijn'er ten minften
ook uyt op twintigh Priefters die daar van zeer gemakkelijk

Do^cnin 'eeven * Zy hebben booven het geld van haare

ltaüen. Mijfen , dat altoos zeer wel betaalt wert > nogh
luyden die by de huyzen en langhs de ftraaten

metBuiïèn gaan, en alle de geene diezy tegens

koomen , met grooten overlaft , geld voor de

zielen in het Vagevyer afvorderen. De Priefters

deelen daar na onder malkanderen het geit dat in

Priefters ' ^e ^ u ên wert gevonden,

italien*w? vec ^e p'aatfen in haliemvooï al in degrote

pagiuen het Steeden , verpaghten zy aan ymand het geene

zièf/ens in'

de ^aar van ^omt 9 orner z0° een vaftinkoomen

hetVageVycr. en ^e c*aar 2v ^aac °P konnen maaken ,
voor te

« genieten. Ikhebbezulkste-M/'/rfwfwgefien, in

dat vermaarde Gebroederfchap van dezidenin
hes
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hetVagevyer, opgerighc in de Kerke van S. Jo-

bannts de Ca%a Bootte. Ik geloove dat de Pagter, Crootezom-

die een wereldlijk menfehe was , jaarlijks vier,^
n

d£fJ* r
duyzent Rijksdaalders aan de Priefters van die gemaakt.

Kerke gaf» doende zijn voordeel met het overi-

ge. Hy onderhoud ten dien eynde meer dan

veertighBufiêdraagers, die alle in het wit gaan,

endeophaarekleyne witte mantelkens, de wa-

penen van het Gebroederfchap dragen , om van

andere onderfcheyden te zijn. Deeze trekken Enfwareorx

daagelijks de waardye van dertien iluyvers voor
Jj

1

j£*»jL

haar hooft, waar voor zy door de geheele Stad

moeten loopen , om geld te vorderen voor de

zielen in het Vagevyr. Deeze luyden zijn uyt-

gezoght > liftig en konftenaars in hetbeedelen.

Zy vallen zomwijlenzoo laftig en onverdraagh-

lijk, dat zyeen perzoon, twee ofdrie ftraaten

zullen volgen , zonder den zeiven te verlaaten

,

alleenom hem , door haare ongefchikeheyd , tot

vets te geeven te beweegen. Het valt gevaar- ^^"/L,
lijk haar hardelijk te bejegenen , want zy heb- vorderaars

ben de quaadaardigheyd van te zeggen, dat zy van hetzelve,

wel zien dat gy de zielen in het Vagévyerniec

aght, endatzy u wel aan moeyte metdel^w/*
fitte zouden konnen helpen.

DenPagter heeft de fleutelsvanal dieBuflèn, Hoe hetzelve

en zy moeten hem dezelve , eens ofte tweemaal, wer <*

ter weeke , koomen brengen. Als die dan wel
geb«dei£

voorzien zijn , zoo geeft hy haar iets booven
haar gewoonlijk loon , om haar aan te moedigen
tot wel te bedelen: Ook heeft hyBuflèn in alle

Herbergen , Slaap-plaatzen , Gaarkeukens ,

Drink- huyzen ende andere gemeene plaatzen.

Diegeëne die door lM//wgereyft hebben we-^r

d

d

°

e

°td9

ten»
aar e"'
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tetij dat de Waarden gemeenlijk opheteynde
des maaltijds, met de Bus voor de zielen in het

Vagevyer voor den dagh koomen , om de Rey-
zigers te bidden > daar yers intefteeken. De
Paghters hebben ook, ten tijde van deiuzaame-
linge der vrughten , luyden , die op het Land
gaan , om voor de zielen te bedelen. Dezelve
voeren groote waagens meede » ende vragen om
al het geene daar ingezaameld werd > als Terwe,
Wijn, Hout, Rijs , Hennip , ja tot Eyeren
ende Hoenderen toe.

DePaght«rs Doordien nu deezearme luyden op het Land,
van het Va. ten uytterften eenvoudigh ende onwetende zijn,

ookep het"
zoodoen haa

f
de Inzaamelaars , die liftigh ende

platce Land doortrapt zijn, gelooven alles wat zy willen,
bedelen. ende mifleyden haar ten hooghften. Ik hoorde

eens een armeBoerinne , die werk ofcegrof vlas

geevende, zeyde dat het haarleed was , datzy
niet genoegh konde geeven om een groot hemde

vaTdaat

V
oni.

te maa^en - E-en van de Bedelaars antwoorde

trent.dogh' naar dat men'er een kleyn af zoude maaken 9

Godloos, in voor een kleyne ziel in het Vagevyer. Daar naa
zig zeiven.

]aghten zy over de eenvoiudigheyd van die goe-

de Vrouw ? doch niet een van haar hadde deiief-

de om het haar beeter teonderreghren.

Codlafter- ^ e onweetenheyd in Rjomfche Kerke, wert

lijkeioepaf voor eenvoudigheyd geaght , ende aan deeze

^ ,ln domme eenvoudigheyd , ofte eenvoudige dom-

tuUr plaat
" " migheyd , fchrijven zy de gelukzaligheyd des

Euangeliums toe ;
Welgelu\\ahgh yjn de arme van

Regtfinnige Geeft; Onderwijlen dunkt my , dat die armoe-

de fave"
86 ^G V3n &eÊ^ m0et werden ver^aan

,

v*n een een *

voudigheyd zonder quaadaardigheydende zon-

der onkunde j van een opreghcen ende open-

herti-
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dertigen geeft » in welken geen dubbelzinnig*

heyd noghte bedrogh is ; Ofte wel van die gee-

ne » die haar herte niet geheght hebbende aan de

rijkdommen van deeze weereld , waarlijk be-

minnaars zijn van de Euangelifcke Armoede.Dog
het is, in der waarheyd > zulks» dat die dom-
me eenvoudigheyd > voordeeliger aan de Prie-

fters en Moniken van de Rpomfche Kerks is. Hoe
de luyden onkundiger ziju , hoe het haar te lig-

ter valt dezelve te bedriegen en het geld uy t hare

handen te trekken.

Zie d3ar, mijn Heer, een gedeelte van het

geeneik daar nebbe aangemerkt- weegens het

gebruyk i °t welk men van de Leere van het Va-
gevyer, in halten maakt. Ik zoude u hier veel

voorbeelden konnen bybrengen over yder by-

zonder voorwerp dat ik in mijne Brieven heb-

ben verhandeld , dog ik kies'er gemeenlijk maar

een ende zelden twee uyt > ende dan moeten my
nogh eenige byzondere umftandigheeden daar

toe verplightén , die verdienen verhandeld te

werden.

Voor deëzen Brief tefluyten , valt my noeh S*Ï*T?
,« '

, „ ,
° van net va-

ovengh iets te zeggen iweegen haar Schilderyen g-Vyetin

van het Vagevyer. Men ziet geen Kerken ofte itaüen.

Capellen in Italien » in welke geen grootelehil-

derye is , het Vagevyerverbeeldende. De zie-

len werden daar als naakte licchamen , van Mans
ende Vrouwspérzoonen , vertoond » met eeni-

ge dezelve omringende vlam men. Die vlam
men branden niet, maar ik zorge zeer dat die

fchandelijke naaktheden } éenigen brand in de
herten der aanfchouwers vérwekken.

ZeekerfatóMM, zijn Meeftreffe,indevlam-S
0

d̂

men raa.
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men van het Vagevyer hebbende doen verbeel-

den) zijnde zulks gefchied om dat zy hemeeni-
ge gonften hadden geweygert , deed de volgen-
de tweeregulen , onder de fchilderye fteilen.

5'è cofi piacevole di veder la in purgattorio >

Cbe iofa fartbbe di vederla nel Cielo ï

Willende daar medezeggen. Zoobeteenqoo
aangename qaal^is haar in bet Vagevyer te %ien > daar
de vlammen etn gedeelte van baarnaaktbeyd bedek-

ken
i

wat vermaal^ %al het niet treden haar in den
Hemelgefchildert te %ien > daar %y niet verborgens

^al hebben .«* 0{x de laatfte wijze werden in de
B^omfche Kerk de welgelukzalige zielen > in hec
Paradijs afgebeeld. Deze fchilderyeii plaatzen

zy op de Altaren ten toon> ende het volk heefc

dezelve voor oogen in het aanhooren der MiJJe*

he d da»
^ weete dat zy zeggen zulks te gefchieden , om

vanaange- ^e inbeeldinge van die fwaarwightige waarhe-

wefen. den des Chriftendoms te meer indruk te doen
hebben. Even als ofdeChrifteneozigh altoos

moeften laten Ieyden door de inbeeldingen, en-

b"u
d

<'
ê
det

C
^e noX c boorde redenen. Zy willen datmen de

Ptoteftanten reden in ende over alles zal onderwerpen , ende
hiei tegew. zy ftellen alles wat haar mogelijk is in het werk >

om de inbeeldinge te verfterkenj Geheel in hec

tegendeel van de Protefianten , welke de taftelij-

ke diugen , die de uytterlijke zinnen zoo zeer

treffen > verwerpen » om God in geeft ende waar-

heyd te aanbidden , ende aan hem een redelijken

dienft te bewijzen.
Ander gm. Jn italien werd met de Schilderyejn nogh iets

touykier" anders gepleegt dat een afgrijzen verwekt. Wan-
fchiicjstyeq neer zy een arme Mifdadige ter ftraffen verzei-

len >
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1

leiij heeft hy altoos rwee Priefters aan zijne zij- vanh«va.
den, die hem een fchilderyevan het Vagevyer £evyer,in

voordeoogen houden. Zy klimmen zelve op lulisn -

het fchavotendeop deladder met hem ,om hem
diefchilderyete vertoonen , tot dat de uytvoe-
ringe des Gerights voleyndigt zy , ende zy fpree-

ken hem van geene andere dingen. Isditzee-
kerlijk den fchrik van deze menfehen niet ver-

dubbelen , die reetsz.00 zeer door de aagftaande

dood verbaaft zijn < Op die zelve wijze leven zy
met alle die perzoonen, welke ophaarfterven
leggen.

Zyftellenaan hetvoeteneyndevan derzelver Wijfeop
bedde een fchilderyevan het Vagevyer, tuf- welke

fchen twee brandende wafchkaarflen , om de- dJnewnïï
zelve met meer Iight voor oogen te ftellen , en- gebm/ken.'

de zy moedigen den zieken aan , altoos daar zijn

oogenopteveftigen. Eenige van dezelve vin-
den haar gedwongeu te bidden , dat zy haar doch
yets van de goedheyd ende de ontfermingen
Gods willen zeggen , door dien hare zielen reets

genoegh ontzet zijn door zijne regtvaardigheyd
j n p . a

Doch dat is meeft te vergeefs: want dePrie- J^ten»"
fters zijn de deuntjens van haar Vagevyer zoo ge- defeive niet

woon, dat zy altoos weder op den zeiven teem J
anvanhec

koomen , ende van niet anders konnen fpree-
Vasevyeï*

ken.

Wat mybelanght, ikgelove, dat, na alvo- Wat fy

d

aat

rens, tot een zieke, genoeghzaam Godsreght- «""«"be-

veerdigheyd, in het ftraffen- der zonden , ende jïï.
van de Helfche pijnen gefprooken te hebben ,

om hem met ernft op de belangen van zijn ge-
witTe te doen denken het by gevolgh nodigh
is , hem te onderholden met de barmhertigheyd

T Gods,
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Gods i om zijne hope te verfterken ende zijne

liefde aan te fteeken. Wy vreezen Godom dat

hy reghtvaardigh is in het ftraffen ; Maar ook
beminnen wy hem » door dien hy ontfermende is

in het vergeven. Ookishet» buyten twijflfel,

veel beter , dat de laatfte ogenblikken van het

leven eens Chriftens> doorgebraght werden in

hem te beminnen , als in het zoo zeer verbaaft te

De Le«tedes wezen voor zijne oordeelen. Hier door zijn
vagevyets vee ie in vreeze gevallen;» die tot wanhope gingh.

tot weiwefe" ®e oorzake van dit alles > het zy hier noch een-

«fctitvende maal gezeght , is alleen dat de Leere van het Va-

llenende
d" êevver » Z0° Zeer meC *S Uytg^ondet) tot net

ofte dooden. welwezen der ftervende ende der overledene » als

tot dat van de levendige i Ik wil daar mede zeg-

gen , van die goede Priefters > die niet denken

danom zigh te vermaken ende haar gemak in dit

leven te hebben.
Befluyt des jyjy 20ude noch overigh zijn te fpreeken van

Biufs? het voornaamste middel van het welke zy zigh

bedienen» om hare leeringevan het Vagevyer

vaft te maken ende ftaandete houdeuj welke

beftaat in de waarheyddaar van te prediken met

een onvergclijkelijken yver. My geheught ook

dat ik u, in het begin|van dezen Brief belooft

hebbe» u van de wijze van het prediken in ha-

lten te fchrijven. Doch door dien dezen Brief

nu groot genoegh, ende die ftoffezeer wijdlug

tighis, zoo zal ik dezelve voor de eerfte gele-

gentheyd bewaren. Onderwijlen bidde ik u

,

mijn Heer , tegeloven, dat ik geheel mijn leven

zal zijrij uwen&c.

van den eerften Brief.

TWEE-
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TWEEDE BRIEF.
Van het beklagelijk mïsbrnyk dat in

Italien omtrent depredikatiën werd
gepleegbt , &c.

GY weet , mijn Heer , dat het geene de
inieytlingc.

Kerke onderfchraaght, ende als de ziele

ende het leven van dezelve is » beftaat uyt de Sa-

cramenten ende het woord Gods. Daaromme Sacramenten

is het van de uycterfte aaneelegentheyd dat die
cndel

J" ,

twee zaken getrouwelijk ende behoorlijk be- 2 ij„ de ziele

diend werden > ende ik zal altoos voor een tee- van de Keiki

ken van de ware Kerke nemen , de opre gte uy t-

deeliuge die daar van werd gedaan.

Als ik my tot Romen bevond , was dit de re-

den , die my aandreef , om byzonderlijk te on-
derzoeken , de oeffcninge van de Roomfcht Ker-
ke omtrent deze twee zaken. Ik daghte geen R0mcn
bequamer plaarze tot mijn voornemen te kon- fchiijfi zigh

nen vinden als die groote Stad » diezig beroemt, de na
?
m van

zoo men haar geloven wil , niet alleen in haren ^"shwe.

boezem te befiuyten, de voornaamfte Kerk des
werelds» maar zigh noch daarenboven toefchrijfc

f ik weet niet om wat redenen ) den naam van
Heyligh ; Rnma SanSia ; Het Heylige Romen.
Wat belanght de bedieninge der Sacramen- DeSacramen.

ten
; ik kan niet loocchenen dat die daar met een ten werden

zeer fchoone ordre ende pleghtelijkheyd ge- mec &00ie

fchied , ja zelf met toeftel en byvoeginge , die g^LV?
tot in het bygeloef doordringen. Hier zoude Romen bu-

ik u moeten fpreeken van de pleghtelijkheden dieIld-

1T 2 die



GeU'ifc ook
de voot-

liaamüc

Feelldagen

in Italien.

De ptcjica.

tien geheel

flordïgh in

Italien be-

diend.

a94 Van het bekltgelijk* mtsbruyk &c.

die onderhonden werden j in de inwijdingen

der Priefteren , in de zegeningen van de Ewc/;<ï-

rijlie> ofte het zoo genaamde Sacrament des Al-
taars j vandepraghtige toeftellingen tot het vie-

ren van het Paaflchen , die in de Goede ofte

Heylige Weeke vervaardight werden * ende door
haren luyfierende majefteyt een oneyndigemee-
nighte vreemdelingen aanlokken» die zigh naar

J^pmen begeven tegens het eynde der Vaften

,

uytalle hoeken des werelds , om dezelve te be-

zightigen.

Het is ook een gemeen zeggen , datmen jj om
den tijd in Italien wel door te brengen , inden

Vaften-avond ende op Hemelsvaards-dagh te

Venetien moet wezen > op de 0£?<n>e van het H.
Sacrament te Boulogne , ende in de goede week
tot Romen. Noch zoude het hier de plaatze we-

zen , om u van een oneyndigh getal zotheden te

onderhouden j die zy op eenige Feeftdagen in

het jaar plegen ,als op Kersmifle 5 Hemelvaards-
dagh en Pinxteren> doch ik zal zulks j door

dien het te Iangh zoude vallen . overflaan , om
my met het fwaarwigtigfte ftuk bezig te houden

,

waar van ik byzonderlijk beflootcn hebbe met u

te handelen , zijnde het gebruyk datmen daar

maakt van de predicatien.

Zoo veelbygeloofen buytenfporigheydals'er

is in de praghcige bedieninge der Sacramenten ,

zoo veel gebrek» nalatigheyd ende quade trou-

we gaat'er om, in de uytdeelingedes woords.

Gedurende den tijd van zeven jaren welke ik in

halten hebbe gewoood> bevond ik my in alle

de Steden , in welke ik op dtAdventen ende in

de Vallens was , ineen groot getal predicatien >

maar
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maar ik hebbe noyt gezien ofte gehoord , dat

een Parochiaan ofte Wereldlijk Priefter gepre-

dikt heeft, uytgezondert eens een Canonïk. in

S. Jan de Lateranen, ende een Cardinaal op

Paafch-dagh , in de Hooft-kerk te Milaan.

zoodanigh dat zoo Gods woord in verval is J*£gta
gekomen ende noch dagelijks vervalt endelud, vwhcifcive.

men dieshalven de Wereldlijke Prieneren in

ltalien niet kan befchuldigen , die geheel niet

prediken, ofte voor het grootfte gedeelte 200

onwetendezijn,dat zy zulks niet zouden konnen

doen , maar moet de faute daar van alleenlijk

geleght werden op de Monikfn ende de ande-

re Geeftelijken, welk dat werk waarnemen.

My dunkt dat ditduydelijkgenoegh gezeght Pm de na-

is, om 'tu te doen begrijpen, dat de ware Her- ^Jh\wL
ders , welke de Parochianen zijn , de Kudden

niet weyden , maar de zorge daar van aan vreem-

delingen overlaten, ik wil zeggen aan de Moni-

ken , die meer haar werk maken , van haar be-

langhendeydelheyd te voldoen , dan van de za-

ligheyd der zielen. De Moniken hebben zigh

zelf zoo volkomentlijk in dendienft ingedron-

gen, ende dezelve haSr aangematight, dat zy

niet zouden dulden , dat een Wereldlijk Prie-

lïer , in zijn eygene Kerk zoude op ftoel komen '

3

ende zoo al een van haar zoude willen onder-

ftaan zulks te doen, ende zy hem den voet niet

konden lighten, zoozoudenzy, opeen quaad-

aardige wijze , allerhande flagh van middelen in

het werk ftellen, oni hem in den geeft des volks

fwart te maken, ende zijn aanzien nevens zijn

geloofte doen verliezen.

Het is aan dc andere kant ook waaraghtigh , weik«nu

T } dat



hebben ver

looien.

19 6 Van hetheklAgelijkp mhbrnfe &c.
geheel haat dat de Parochianen , als beminnaars van een ge-

Predikftoel

Cn makkel^ k en zoet leven
,

niet veel werk maken
van haar reghc van hare Predikftoelcn wedi r

aan te matigen. Zy zelve zeggen rond uyt , dac
het prediken het werk der JWo«%»is> om dat
zy, door hare belijdenifle van leven , in de za-

ken ende de moeyelijkheden des levens niet in-

gewikkelt zijnde, in hare Klooflers den tijd kon-
nen uytvinden om te ftuderen ende haar fermoe-
nen te maken ; Maar dat zy , wat haar belangt,

geen tijd hebben om zulks te doen , als geheel
belet zijnde, door het bedienen der Sacramen-
ten, het hooren van deBieghtingen , ende het

bywoonen der begraveniflen. Zoodanigh dat

men zeer weynigh dinghtaalen over deze ftoffe

ziet.

Zijnde te Romen , gingh ik zeer dikmaals in de
Kerk de Minerva genaamt , om'er de fermoenen
te hooren. De Paters Dominicanen prediken in

dezelve. Zy werden ook Predik broeders ge-

naamt; Om dat die Mon'tken-> in de verdeelin-

gen die alle de Ordres onder tnalkanderen heb-

ben gemaakt, wegens dé genaden en gaven des

H- Geefts, ftoütelijkdegaveder predikingeaan

zigh hebben getrokken. Doch men ziet wel
is

Monll en

hebben de
gaven des

H Gtefts

onder mal
kanderen

verdeelt.

De Domini-

de"
£

rediki

b
° ^ac ^ een g^weldadige bezit-neminge is ge-

senomen!"
60

weeft, gedaan buyten toeftemminge ende be-

wüliginge van den H. Geeft zelve , want ik heb

weynigh Montken gezien die zigh fleghter in de-

zen dienft quyteri, dan zy. God begeert niet

datmen den meefter Zal fpeelen over hetgeene

hem alleenlijk eygen is te geven.

De fefuiten hebben de gaven der Talen ende

de onderwijzinge;des jeughtsaan zigh getrok-

ken

pe Jefuiten

«le g.1Vc d«f
ta.'io,
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ken. Onderwijlen doet de ondervindinge zien,

dat zy daar in zeeronkundigh zijn , endedatde

Studenten, die op de Hooge Schooien geftu-

deert hebben , onder andere Meefters, onver-

gelijkelijk beter in de letteren zijn geoeftent , dan

de hare. De Moniken van S. Benediiïus hebben De nenedi-

aan zigh getogen de gave van een afgczondert Ie-
^ïfwijgent-

ven ende de ftilfwijgentheyd. Maar men ziet hcydende*t

geen üagh van menfchen , de ftraten der "Steden afgefondcrde

meeer üijpen, ende de wegen ten platten lande
kvcn*

betreeden, dan deze Moniken,

Om tot het voorige tekoomen , een van de Aardige doch

oudfte Dominicaner ïkoeders predikte in de Mi- c

[f t̂n
rterva, doch hy deed zulks op eene zoo onwaar-

J
r

a

e

n
'

een

dige endeonbetamelijke wijze, dat ik niet beden- Dominicaner

ken kan, hoeikhebbekonnen befluyten, daar Monik.

meer dan eens te komen. Alle het gene dat in hem

aantrekkelijk ofte aanlokkende was , beftond

daar in, dat hy, niet tegenftaande zeer oud,

een volkomen Klught-zot was , ende zijne Toe-

hoorders luyder keels deed lacchen. Hy wan-

delde in zijn Predikftoel, want dezelve zijn in

Jtalien zeer langh ende breed. Hyfloegh met

handen en voeten, Hy deed zijnoogen in zijn De^£
hooft omdraayen, ende maakte hondert belac-

^™
nj

c

chelijke gebaarden. Ik zal u hier een kleyn ftuk

vaneen zijner Sermoenen verhalen, endedoor

het zelve zult gy , van de overige konnenoor-

deelen. Hy wilde een zedelijke toepailinge ma-

ken, over de Hiftorie, welke inhetxxr. Ca-

pktel van het Boek Gentfis wert verhaalt j daar

Abraham, zijne Dienftmaaght Hagar, uytdea

huyzen drijft. Hy begon op deze wijze. Mijne

Heeren, zeydehy , volphmy, ende komt met

t 4 roy



my wat wandelen door de Heylige Schrifture.
Hier op deed hy drie i'chreedenin den Predik-
ftóel , hebbende de eene hand in de zijde. Hy
bleef op de vierde fchreede kortftaan, ende
zigh aanftellende als een menfche> welke in een
vervaarlijke eenzame plaatze , van verre een
Vrouwsperzoon ziet aankomen , hield hy zigh
dus lange op zonder yets te zeggen, metgroo-
ten aandaght toeziende, tot dat het voorwerp
nader zoude zijn gekomen } als toen begonde hy
tezeggen

; Wat is het dat ik daar zie •» Is hec
geen Vrouwmenfch f Daar na noch eengeruy-
men tijd Itilfwijgende, voer hy voort O God

!

my dunkt het is Hagar\ deDienamaaght van
Abraham. Ja zy is het zelve. Hoor hier, mijn
goede vriendinne , God beware u. Wat doet
gy hier geheel alleen , in een zoo afgelegene
woeflijne die zoo vervaarlijk voor de nature is \

Hierna zig aangeftelt hebbende of hy haar van
het hooft tot de voeten hadde bezight, zeyde ;

Zy heeft haar Meefter niet beftolen , zo als veele
van onze Dienftmaaghden de hare doen, want
zy is zeer zobertjens gekleeds Zegh my, Ha-
gay, van waar komt het dan dat gy uw Meefter
fiebt verlaaten? Nu eyndelijk Hagar doende
fpreeken als zeer bedroeft ende krijtende , zey-
de hy, dat het teroorzake van de jaloursheyd
ofte Minne yver van haar Vrouwe was j Waar
op hy zigh zelfantwoordende al lacchende zey-
de i Zeekerlijk dat is een fchoone reden ; Is het
anders niet dan dat f Wel ik vinde dat vermake-
Jijk

; Mevrouwe Sara drijft haar meyd wegh om
dat zy jalours is ! Komt Hagar, komt , ga met
my

; Ik wil zöo aanftonts met u Meefter gaan
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fpreeken. Hierop deed hy zeven ofteagtkeerett

in zijn ftoel j mompelende tuflchen de tanden

;

Sara jaaghc haarDienftmaaght wegh, omdatzy
min yveri£his ; Zeker dat zijn fchoone redenen !

Hier op hield hy ftil > ende twee flagen , met
zijn hand op de Predikftoel doende, riep hy;

Hola daar ymand) kom voor, datmenmymec
xAbrabam doe fpreeken. Daar op maakte hy
een groote eerbiedïgheyd j als of hy ^Abraham

hadde gezien , endezeyde tot hem,- Abraham^

waarom hebt gy uw meyd buitens huis gezet?Zy

zegt zulks tezijngefchied om dat uw Vrouw ja-

lours van haar is. Als nu } Abraham doende fpre-

ken, antwoordde hy i Heb ik mijn Dienft-

maaght wegh gedreven, ik hebbedaar toe be-

vel van God gehad > ende ik ben niet verplight u
daar reekenfehap van te geven. Ook heeft zy

behalvendatj u alles niet wel opgebieght j Het
is niet om de jaloursheyd alleen? maar het is

om dat zy een kleyne jongen heeft die uytnemen-
de boos i§ \ Hy flaat den andere die ik by mijn

Vrouw hcb.be; Zy knorren geduutigh op mal-

kanderen Zy trekken malkanderen het hair

uyt \ Zy huylenen maakeneen onverdraaghlijk

ger3as in huys. Mijn Huysvrouw heeft daar

over veelmaals met de Dienftmaaght in der min-

ne gefprooken ; Maar Hagarïs al te onverdraag-

lijk geworden
;
Zy antwoorde ftoutelijk ende

hadde te veel fnaps. Hierom is het» endeook
om de ruft en vreede in mijn huys te beveftigen

,

dat ik gedwongen heb gewceft haar buyten te

zetten.

Hier nu draayde den ouden Dominicaan de

oogeninhec hooft ende zijn voorhooft vol rim-

T 5 pelen
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pelen trekkende zeyde hy tot Hagar -

y Hagar gy
gaaft my niet te kennen waar het reghtaanfchor-
te. Zydoeteven als onze Dienftmaagden te J^o-

men i Raaken zy uyt een huys het is nimmermeer
haar fchult; Maar haare Vrouwen zijn moeye-
lijk om te bedienen. Zy zijn koppigh \ Zy zyn
jalours. Maarnaa ik hoorefchort het hierd3ar

aan dat gy de Meeftrefle woudec zijn. Ora
uweut wille was'er onluft in het huys. Ik wifte

wel dat de jalouzie alleen» geen genoeghzaame
reden was omeen goede Dienftmaaght wegh te

jaagen ; Want anders zouden alle onze Roomfche

Juffrouwen > die uytneemende jalours zijn , niet

een eenige meyd konnen houden. Maar daar

toe moet nogh koomen , dat die jaloursheyd

verzeld zy ofte oorzaake geeve tot kijven ende
twilten in het huys , tuflehen den man ende de

vrouw > ofte tuflehen de kinderen , endealsdan
ben ik van het gevoelen van ^Abraham ; Men
moet de dienftmaaght wegh jagen. Ejice %Ancïl-

lam & Filium ejus
; Drijft de Dienftmaaght uyt

met haaren^Zoone. Als nu de Pater o ver deeze

Bijbelfche Hiftorie zeer wel de Klugt-zot had-

de gefpeel-, gingh hy over tot een andere, die

hy op dezelve wijze handelde, doende alle die

Italianen
^aar waaren in lacchen uytberften , waar naa hy

beminnen op de Godvrughngheyd quam , die haare Ordre

cberk
bc '

3S> ev5en *s »
te weeten het Hp+enhoedeken ,

want zy

dica'tLn.

pre
" doen dat op allerhande ftoffe te pas komen. Zie

daar zijne wijze van Prediken j en de Kerke was
altoos vol volk. De Italianen zijn groote lief-

hebbers van de Predikatiën die doen lagchen,

ende daarom maaken de meefte Predikers de

haare op een belagchelijke ende Jan Potagi'es

ftijl. De
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De Jï^Mten hebben een andere maniere van Maniete van

prediken doende het zelve meteen ftijldie men prediken dcc

een Poëcifchen ofte Dighters ftijl zoude moo J«mren-

gen noemen. Door dien zy haare jonkheyd in

hare Collegien hebben doorgebraght , met het

onderwijzen van de jeught in de goede letteren

,

zoo hebben zy het hooft vervult met de Meta-
Vetvultmee

morphoqsn ofte veranderingen van Ovidius ende fabulen en

defabulen ofte verdightzelen van JEzppus, metydelheyd.

welke alle haare Predikatiën zijn opgepropt.

Spreeken zy van de Vleeswordinge des Woords,

zy zouden gelooven niet met alle te hebben ge-

zeght , indien zy haare toehoorders niet voor-

hielden , dat de Goddelijken Promotheus , het

vyer uytden Heemel op der aarde heeft gebragt,

dat is gezeght» de Godheyd met de Menfche-

lijkheyd , perzoonlijk heeft vereenight. Zy
brengen een oneyndigh getal paflTagien by j ge-

trokken uyt wereldfche Schrijvers en uyt de

Poëten ofte Dighters ? als Cicero , Virgilius ,

Horatius , Martialis en andere. Ik heb'er ge-

hoord die de Comedien van Terentius endede

Minnekonft Ovidius by braghten. Zeer zelden

hoortmen haardeOudvaderen by brengen, ende

nogh veel minder de Heylige Schrifture.

Den grooten omgank die zy in de weereld , Dogh mee,

met luyden van aanzien hebben , is oorzake dat
Jj^JJ^

.

haare woorden zeer uytgelezen zijn , hoewel heyd. T

meert den tijd zonder vaften grond ; Hare ge-

baarden zijn gefehikt genoegh j ende, haaruye-

fpraak is niet quaad. Om meer aanzien aan haar

Ordre te geeven diezoo nieuw, ende,desniec

te min , zoo magtigh is, zoo brengen zyzeer

dikmaalsby het Boek der OefFeningen van haren,
\

grond-



3 o i Van het beklagelijke misbrnjk&c.
IgnariusLo- grondlegger S. lgnatius. Het zelve is vry liegt»

Boékvan'
11" cndc "°&h werc gezeSn£ d« hy het geftoolen

züneoeffc- bee ĉ ' t0
.

en nY nog niet meer dan bekeerd Broe-
ningegeitoo- der was in de BentdiEiijner Abdye van den Berg
len. Strra.
Der capncy. De Capucijnen hebben een andere wijze van

vaTpSc" Predike». Haaren ftijl is Stoifcb ofte hardvog-
tigh, kraghtigh ende blixzemende. Zypredi-
ken zelden als alleen van vervaarlijke dingen , ge-
lijk daar zijn, de Dood, het laatfte Oordeel,
het Vagevyer ende deHelle. Zy vullen delugt
met uytroepingen , doen de predikftoel door haar
handen en voeten daveren. Zy trekken by haa-
ren langen baard , ende fchreeuwen met een ge-
luyd dat alle de weereld vervaart maakt. Jk

doVCge. he
.

bbe aangemerkt dat alle honden uyt de Kerk
raas de bon. vlieden als'er een Capucijn predikt. Eyndelijk

Kerke

*

de ^ ml al!e Mantkfn hebben een verfchillige

wijze van prediken, ende bynaa alle vei fcheyde
Godsgeleerden , die van malkanderen in leere

verfchilien. De Cordeliers hebben haren Scbo-

tus ende 5". Bonaventura ; De Dominicanen S.Tho-
mas, de Jefuiten haren Suare%$ endezoo ook
de andere elk de hare.

Sermoenen Wat belanght de ordre van de deelen des Zer-
boe die in moens , deze is een en dezelve door geheel Isa-

52" Hen. Zy beginnen alle door de Engelfche Groe-
' teniffe ofte het <Ave Maria. Znlks gefchied

niet door de aanroepinge van den Hemelfchen
Vader ofte den H. Geeft, welke evenwel daar

toe de bequaamfte, ohe om eygentlijker te

ipreeken, de eenige endealleen noodzaakelijke
zija. Maar de leere die zy prediken is zoo be-

dorven
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dorven ende verkeert , datmen zigh nietmoec Ave Maria fs

verwonderen zoo de inleydingevan harepredi" dcinieydinge

catien mee dezelve een over-een-komft heeft >
™n

m
a™

God ons zelfdaar door openbarende , dat het in itaiien.

geene zy prediken niet en is dezuyverheydvan

zijn woord , ende toelatende dat de menfchelij-

ke uytvindingen , niet werden voortgezet , als

door de aanroepingen van een fchepzel. Na de verborgen

aanroepinge van de Maaght , zeggen zy h^x ooiitdQoit

Text, die gemeenlijk beftaat uyt yets dat uyt
0*31 "'*

de Schrifture genomen is, ende zom wijlen uyt

een veersken getrokken uyt een gebed van hare

Kerke ofte het begin der Mijfe. Zy brengen

de woorden van de H. Schrifture niet by als ten

hal ven , in een afgebrooken zin , zonder het

voorgaande ofte het volgende te zeggen , ende

het welke moefte bygebraght worden om een

volmaakten zin te hebben. Daar nadoen zy

hare voorftellinge ende koomen tot de ftoffe,

handelende dezelve gemeenlijk geheel af, zon-

der verdeelingen ofte onder verdeelingen.

Het is waar dat het geheele Zermoen in twee Jjggjj
deelen is verfcheyden, doch het tweede is niet

; n iuiim
dan een verzamelinge van voorbeelden , hifto- verdeelt.

rien oftefpreukjens uyt vermaak verdightona de

wereld te verluftigen. TufTchen hetieerfte ge-

deelte ende het tweede, werden de aalmoeiten

in de Kerke voor de Armen vergadert. Daar £*
â

°

nf
e

h
n

toe zijn gefielde luyden , welke beurzen aan lan- i^J^m ,

geftokken hebben, meteen belleken onderaan onder h«

dezelve > ende zy doen die door alle deryen heen pre^e»
ii- 1 j r\ verzamelt

gaan, op dat daarin een yder geven zoude. Uen morden.

Prediker maand het volk t die tijd gedurende,

meteenonvergelijkelijken yver aan, tot het ge-

ven
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ven van aalmoefTen. Ik hebbe noyt Iuydeu meer
brandende van liefde tot haar eyennaaften ge-
zien, alszy zijnopdenPredikftoel. Gyzoud

„ zeggen dat zy Vaders vans; de Armen waren.

i5iên"eec
Hier omtrent m°f* W haar ^ght doen , ende be-

yvetigbin kennen dat onze Proteftantfche Leeraren, zoo
fcetaanbe. goede voorfpraken van de behoeftige Ledema-

Arnwn?"
tenWu niet zi

ï
n ' ende de "ke der Ar-

men met "zoo veel vyerigheyd niet opnemen als
deze Lieden.

Ik wil evenwel, mijn Heer, dat gy weet , dat
als ik hier uwe Italiaanfche Monikm zoo prijze >

het hare perzoonen niet zijn , welke die lof werd
gegeven , het is hare daad , ofte wel eer den
uytterlijken fchijn van hare daad. Want als wy
dezen fchoonen appel in twee'n fnijden, zoo
zullen wy de worm vinden die het binnenftever-

DochalFeen derft. Ik wil dan , om kort te gaan
, zeggen,

om haar ey- dat de beweeghreden die haar drijft, om den
gen bdangh. nood der Armen 200 ernftigh aan te prediken

,

een haar treffende beweeghreden , ofte liever
niet anders is , dan haar eygen belangh.

Gy moet dan weten, mijn Heer, dat de helf-

teder aalmoefTen, die in de Kerke ende aan de
deure , gedurende de predikatie vergadert wer-
den, aan den Pater toekomt, het was niet mo-
gelijk die onbarmhertige Moniken te bewegen,

Aahnoeflen ende die herten van marmor ende metaal , die

tu(Tchen"e
niet dan de ongevoelijkheyd ende wreetheyd

Predikers
tot naar deel hebben, te treffen, het was niet

# ende de Ar- mogeli jk zegge ik , haar te bewegen tot gevoe-
taca gedeelt. lens van medelijden ende ontfet mingen , indien

de Wereldlijke geen middel hadden uyrgevon-
den , om het belangh der Predikers met dat van

de
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de Armen te voegen , ende als maar een van te

maken. Zie daar de groote veer die dat werk

doet gaan» ende welke maakt dat de Monilyn ,

op den Predikftoel, alle harekraghten infpan-

nen, ende 200' fterke beweeghredenen bybren-

gen j om het geld uyt de beurzen te trekken.

Onder haar zijn'er zelve , die zoo ruykeloos en-

de ongelaten zijn , dat ik my verwondere dat zy

niet van den ftoel gedreven werden.

.

Ik gingh eens in de Vaften , de prcdicatie in Een Francff.

de Kerk.van S. Andreat in het Dal > te Romen canerMonik

hooren. De Prediker was een Francifcamr Pa- jgff^f
ter. Hy handelde van de voorfchikkinge ofte het geven I

de Predefiinatie. Na hy alvoorens hadde ge- dec aaimoef.

zeght dat het getal der voorgefchikte ofte ge- J^""?
predeftineerde niet zoo kleyn was als men wel ptedeftineert

zeyde, voeghde hydaar by, ik fpreekevan de waren.

Catbolijken > want wat belanght alle die Onge-

lovige» die niet in fefus Chrijlus geloven » zoo

wel als alle de Ketters, als de Lutheranen > Cal-

vinijlen , Swinglianen &c. zoo leerd ons onze

Moeder de Heylige Catholijke , Apoftolijke R$om-

fcbe Kerke» dat zy alle, buyten twijrTel, ver-

doemt zijn, ende zulks moeten wy gelooven.
D j ^H ier na maakte hy een (groote optellinge van van j Fran .

die geene welke hy vaftelijk geloofde dat zaligh cifa« tedra-

zouden werden, ende hy ftelde onder dezelve
^i^ar?dc

alle die geene, die zigh hadden laaten infchrij - ptedcHiartie,

ven, in het Gebroederfchap van dekoordeofte

gordel van S. Francifcus , welke zoo eygen aan

zijne Ordre is, om dat, zeyde hy, hetonmo-
gchjkis, volgens de Bullen die wy van de Pau- Geiijkook

zen hebben , dat die in dood- zonden konnen déflilfs kleed.'

üd|Ven. Hy deed dezelve genade aan alle die

geene
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liet rouzijk

ende het gea

ven van aalc
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K!ugt-fpel

daat over
dóór een

Monik aan

gevangen.
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geene die het kleed van zijne Ordre dragen , ende
iïeldde dus zigh zelf mede onder dc Gepredefti-
neerde.

Hier na deed hy een vrage aan zigh zelve, of
'ergeenzigtbaaré teekens op de Aarde waaren

,

door welke men de andere gepredeftineerde kon-
de onderfcheyden van de verworpene. Hy gaf
zigh hierop tot antwoord, van ja. Onder an-

dere geheught my, zeydehy, dat het bemin-
nen van het geluyd der inftrumenten ende het
muzijk'er een van is > maar het voornaamfte van
alle is het geeven van aalmoeflen, Dit was het

ftuk, op 't welke hy wilde koomen, endehy
nam daar uyt gelegenheyd om alle zijne Toe-
hoorders aan te porren, dien dagh> in hetge-
zighte van alle de weereld > teekenen van haare
Predejiinatk te willen geeven , mits rijkelijk in

de zakjens fteekende. Hy wilde , zeyde hy 3 wat
hembelanghde > van booven zijn ftoelj als van
een verhevene plaatzej letten op alle die geene
die daar de teekenen van zoude geeven » om
alzoo de verworpelingen j van de Gepredefti-

neerde, se onderfcheyden. Hier na begafhy
zigh tot zitten op zijn ftoel endefweegh > ope-

nende de oogen geheel wijd > naar de zijde daar

het zakjen omgedraagen wierd. Als hy nu ge-

zien hadde dat deeerfte rijezigmildadigh hadde
betoont ; Dat gaat wel > zeyde hy, ziedaar

alreede een geheele rije die gepredeftineert is.

Als nu de tweede ende de derde rije op die zelve

wijze volghden
f
Inder waarheyd , voegde hy

daarby, ikgeloove dat alle mijne Toehoorders
zullen gepredeftineert zijn. Het is een grooten

trooft voor my , deeze vaften hier gepredikt te

hebben

,
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hebben, ik danke God daar over , want het is

een teeken dat de zondaaren zig bekeeren. Door
dit middel deede deezen Pater» zeekerli;k veel
gelds vergaderen.

Ik merkte gedurende dit alles, dat'er lieden Waardoor
waaren, die zigh zeer verleegen vonden , by- vee,eIuyden

zonderlijk eenige Vrouwen , die, naa allen £
rleSen *«

fchijn geen geld by haar hadden. Zy waaren ge*
n '

heel rood in haare aangezighten geworden, en-
de om de fchande te ontgaan , van voorverwor-
pelingen aangezien te werden, ltaaken zy haare
handen in dezakjens, even als ofzy wat in de-
zelvehaddegegeeven. Ik hoorde een Ambagts-
man in de Kerke, dietegenseen ander zeyde;
Die Monik. heeft my daar , door zijne teekenen
van de predeüinatie

, een Rijksdaalder in het
zakje doen fteeken,- Ik hadde geen ander geld
bymy, en zoo ik niet gegeeven hadde, zoude
ik mijne aghtioge hebbe vetlooren. Men zou
mijn als een verdoemde hebben aangezien , ende
niemand zoude in mijne winkel wat hebben ko-
men koopen. Den Morn^, geheel van vreug-
de opgetrokken

, om dat hy zoo veel gepredefti-
neerde hadde gezien

, begoft zeet vrolijk het
tweede gedeelte van zijne Predicatie ,ende fpeel-
de wonderlijk wel de klught-zot , als van een
goed humeur zijnde. Naa dat hy veele kleyne
Hntonkens verteld hadde, die zeer vermaake-
Iijk waaren , begon hy zijn tweede Aalmoeflen te
doen vergaderen , voor de zielen in het Vaee-
vyer.

0
,

Het isde gewoontein Italien, onder dePre- m\™<h&*
dicatie , tweemaal Aalmoefien te doen verga- werden i if

deren,deeeföereyze,ophet eynde des eerften

V deels



5 o 8 Van het beklaagelijke ntisbruykiXfrc.

c»ie, twee» deels van het Sermoen j voor de Armen, ende
maal v«ga- de tweede, op hec eynde van het tweede deel >
de«., voor de zielen in het Vagevyer. Hy bediende

zigh van het zelve middel dat hem reets zoo wel
gelukt was. Hy zeyde dat het niet genoeg was,

zijne liefde aan de levendige betoont te hebben,

datmen noch moeft, tot een volmaakt teeken

van de predeftinatie , dezelve aan de dooden be-

wijzen , dat is aan de leden van de lijdende Ker-

ke , zoo als zy het Vagevyer noemen. Het geld

van deze tweede verzamelinge , is voor de Prie-

ftersofte Monikenj die de Kerke , waar in ge-

predikt werd, toekomt, ende die geeven hec

vierde gedeelte daar van aan den Prediker , om
hem aan te moedigen , tot het dragen van goede

zorge voor dezelve. Hier doorzijn zy zoo yve-

righ om het volk , op de ftoel , daar toe aan te

porren.

... Daar zijn'er die de liefde tot dezjelenin het

SE nogh Vagevyer, tot zoo Verre toe verrukt , datzy

iwee andere niet te vreeden zijnde , een algemeene verzaa-
verzamellnge melinge daar voor te hebben laaten doen , zy
8edaaD - daar noch twee andere op laaten volgen. De

tweede gefchied in voornemen van de ziele , van

eenigh Bloedverwant ofte vriend , aan welke

yder der toehoorders byzonderlijk verplightis ,

Waat hec
te nu'Pe te komen , ende zy doen de derde doen,

geit van de. voor zoodanige ziele , die den minften byftand

zelve blijft, in het Vagevyer heeft , ende geen maagen of-

te vrienden , om God voor haar te doen bid*

den.

Vjgtvyer* Op deze wijze is het dat die dwaze ende ruye-

Godianedijk kelooze menfehen haaregoedheyd , onvoorzig-

t«vol8h. tsi^ |
bovcn yan^ van Qotj zei ve , fteiien , ge»

lovende
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lovende dat zoo haare liefde zig niet uytftrekte >

toe aan die arme ongelukkige zielen , verlaaten

zoo zy zeggen» van alle hulpe , God zoo on-
barmhertigh en wreed zoude zijn , van haar eetï

groot getal jaaren te doen lijden > ja zelftot den
dagh des grooten Oordeels toe , zonder aan haar
barmhertigheyd te bewijzen.

Men heeft my verhaald , dat een eenvoudigen Aai% voor-

Boer, ziende dat den Prediker van zijne Paro- lfj^"
c
i
n

cbie , naa dat hy driemaal aan den den anderen gdeg"!heyd
had doen omgaan , zig in ftaat ftelde om het voor van h« va«

de vierdemaal te laaten doen, voor de ziele die
8cvyet*

het meefte leed , luyde op riep ; Vider ik bidde
u , fluyt uw Vagevyer , want zoo gy'er nogh eene
ziel doetuytkoomen, zoo zal dezelve in gevaar
zijn van weeder te moeten keeren , zonder yets
te krijgen , want wat my belanght , ik hebbé
geen geld meer. Ik weete niet of de Hiftorie
van deeze Boer waaraghtigh is, maar wel, dat*
men dikmaals gro ote redenen zoude hebben, om
haar het zelve toe te roepen. Gedurende deeze
verzaamelingeis'tdat deze goede Paters de Pre-
dikers , alles , wat haar maar in gedaghte komt,
zeggen , om teftrekken tot beweegredenen vart

zoo groot een werk der liefde. Alsdan ftellenz?
ten toon alle haare verdightzelen êndè verbalens
van het Vagevyer.

Ik hoorde eens een Pater Carmelijt, te Vette-
**a 6«we-

titn, in de Parothit van S. Sopbia , die mét zijn ScS
hand , teeken aan alle zijne toehoorders hebben- zigh oP 2 ij n

de gegeven van ftil te zijn, endéfcijn oir geheel•JwMftoei,

aandaghtelijk Ieenende , als ofhy yets hadde ge* Sfji
1"

hoord, haar vraaghde óf zy niet een droef ge* teheoren.

luyd gewaar wiêrden , even als van verworpe
V z Hem-



g i o Pan het bcklagelijke tnisbmyk &cï
ftemmen i Daar 'na noch nauwer luyfterende >

zeyde-Jjy> dat hy de zielen van het Vagevyer
hoorde j die haar toeriepen > hare liefde niet in

te houden j ende haar , door een overvloedige

aalmoeffej te hulpe te willen komen. Waar
ophyde woorden van den Text uyt de Openha-

ringe Jobannis veranderde » welke zeght ; du-

divi [ah Altare animas interfeBorum clamantium
;

vindica fanguimm nojlrum , Deus Nojle; ! Dat
is i

I/j, hehke van onder den Altaar de pielen der ge-

doodde gehoord » roepende wreekt ons bloed > onqe

God ! ende bragt die op dejvolgende wijze voor

;

Daartoe Audio [ub Altare^ animas defunEiorum , claman-

Godslaftet- tiutn ; Rgfrigerate fanguinem nojlrum , Tratres
lijkeenTex» m ari. Die uytleeeende : Ik boore van onderden
uyt de Open- J, >

i • j °
1 -,r j

batinge Jo- ^Altaar , de pielen van bet Vagevyer , roepende

;

hannifge- verkpeld ons bloed > %eer waarde Broeders. Ik nam
btuykeude] ^eze van j je p recjiker , voor een uytgeleze-

ne wijze van fpreeken } welke in deRedeneer-

konfte FiStio, ofte verzieringe» genaamtwerd.

Ivlaar ik ben verzeekertj dat het veeleop die

wijze niet verftouden > ende geloofden» dat de

Monik, waarlijk , de zielen uyt het Vagevyer ,

van onder het groot Altaar , hadde gehoord.

Het teeken daar van was j dat de meefte zigh vau

hareftoelen verhieven , ende naar het Altaar za-

Aalmoeflin gen - A,s de predicatie geëyndight is ,
daalde

hoefein na., de Prediker van de ftoel> wierde in de Sacriftie

icn verdeelt geleydj ende de zakjens hem na gebraght. De-
w

zelve wierden daar in zijne tegenwoordigheyd

uytgegoten , ende aan hem zijn behoorlijk deel

gegeven. Zijnde zy hier, gelijk de Roofvogels

,

ofce de Jaght - honden , die een goeden brok

»

van het Wild door haar gevangen , werd gege-

ven. I»



Tweede Deelt Tweede Brief. 3 1 i

In die gedeelte van haken-, welke aan Dwyrj- ita!ien op

land ofte aan Vrankrijk. grenzen , laat zigh het de grenzen

volk zoo zeer by den neuze niet leyden , als in ]™£„
yu '

de binnenfte Landfchappen , ende in die het dig- vtankrijk,

fte by Romen leggen. De Priefters doen daar wel zi in zoo by

alles dat haar mogelijk is , om haar Vagevyerin f^*
1*^™"

aanzien te brengen , doch de wereldlijke luy- in h« fluk

den zien haar aan alsQuakzalvers , die allerhan- van het

deleugenen uytftroyén, om hare Ware des te
v"8evy"'

dierder te verkopen.

Ik wierdeens verzogt door de Parocbioan van Het Alpifchs

Campo Dulcinoy in de Jllpes, de möeyte te wil
j«"|haats

len nemen van op het Top punt van den Bergh van geld

Sflugh ie klimmen, ende op onzer Vrouwen- voorzien,

dagh van half lAttguftus te prediken, in een

kleyn Dorp dat daar leght. Ik gingh'en ende

deede alles wat ik konde , om de Godvrughtig-:

heyd gaande te maken , tot voordeel van den-

Parochiaan; Doch ik konde > met alle mijn ar-

beyd , voor hem niet anders opdoen , dan eeni-

ge ponden boter, hoewel hy my fterk gebeden

hadde , dat ik hard om geld zoude aanhouden.

Het geld is op dat Geberghtezeer duugezaayc.

Het zelve leverd niets in overvloed als Boter >

Kaas> Caftanien ende gezoute Vleefch , ende
die arme Boeren brengen in de Kerke het geene

zy hebben. Op de plaatze daar ik gingh predi- Ber&h sPl°Sh

ken, konnen delnwoonders, in het befte des ho^diebe"'
Somers, maar omtrent twee maanden verblij- woondweid.

ven, als wanneer haar de groote koude van daar

verdrijft, daarzy, met haar vee,weder om*
trent twee maanden verblijven, ende dus dalen

zyby trappen af, tot aan deD aaien toe, daar

zy zigh den Winter gedurende blijven onthou-
den. V* Ik
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gaan viel

vtror het hal-

ve ferrooen
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uyc de Kerk

,
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,

Predikers

van zoete

invallen in

Italicn.

Derzeivet

wijze vao
doen.

3 i % Van het bekogel'jke mlsbruj!^ &c .

Ik kome weder tot onze Predikers. Het
tweede gedeelte van haar fermoen, zoo als ik

reets gezeght hebbe, beftaat alleenlijk uyt ver-

tellingen ende zocternyen. Hierom begeven
zigh veele luyden uyt de|Kerk, die geen ver-

maak fcheppen in het hooren van beuzeliugen

,

endé mogelijk ook, omdoordekonftjens van

den Prediker» in haar weerwil niet gedwongen
te werden , geld in de zakjens te geven, ende
vertrekken zy zelf, zonder het eerfte gedeelte

tot het eynde gehoort te hebben. Dat eerfte ge-

deeltebehelfthetlicchaam ende het merg van ha-*

re predicatien , ende die gene die hare predicatien

van de Vaften en de Adventtn doen drukken,om
haar naam geen fchande aan te doen , laten'er het

tweede af,en vinden middel om het eerfte tefplij-

ten, ende zoo twee gedeelten daarvan te maken.
De Klught-predikers hebben toeloop van het

gemeenevolk, doch die geene, die haar zoete

ende aardige invallen prediken, werden het mee-
ftegeaght , ende men noemt die geene, welke
haar gaan hooren , dotti of virtuoji , dat is ge-

leerde ofte deughtzame. De manier van zoete

invallen te prediken, beftaat in hetbynanoyt
voorftellen der zaken , in haren natuurlijken zin.

Zoo zy een Text van de Heylige Schriftuur

voortbrengen, zoogefchiedhetineen gedwon-
gen, fpitsvindigen, keurlijken, endever ge-

zoghten zin , niet over een- komende met die

van de Schrifture. Een Prediker welke aan den

letterlijken ofte natuurlijken zin hield, zoude

voor onwetende, onnozele ende plomp gehou-

den werden, ende geheel geen toehoorders heb-

ben, indienhy de ftok-narren niet wel wiftna te

apen. Ik
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Ik hebbe aangemerkt dat zy, uyt de geheele voorbeeld

Schrifcure, byna niets in den letterlijken zin daarvan,

nemen > dan de woorden $ Hoe eft corpus meum j

Dit is mijnlicchaam. Hier houden zyzighzeer

hardnekkighlijk by dedeletter. Evenwel heb-

be ik te i\omen , in de Kerke van de Drie eenig.

heyd op den bergh 1 eenPd/ervan deQrdredet

Minimen hooren prediken , welke het geheele

verhaal , van de inftellingedes H. Avondmaals>

in een anderen zin voorftelde. Hy braght de-

zelve te pas byde AalmoelTen. Onzen Heere Avondrmalj

Jefus Chrifius , zeyde hy > om ons des te meer inftellingen

de zorge over den Armen tebeveelen, wilde^n

h"
af!

vcn

dat de laatfte daad , die hy hier beneeden op moeflen

de Aarde doen zoude > een werk van liefde verdraay*.

ende AalmoelTen zoude zijn. Ten dien eynde»

niet meer in zijn maght hebbende > dan een ma-
ger ftukjen broods > dat hy in de handen hidde »

brak hy het zelve, ende gaf het aan zijne Difci-

pukn. Dezen inval wierd voor aardigh gehou-

den) doch onderwijlen is het baarblijkejijk»

zulks den waarenen natuurlijken zin van de Hi-

ftorie niet te wezen. \$ aut Jefus Chrifius, wil-

de in dezen voorval , geheel geen AalmoelTen

geven» maar wel een Sacrament inftellen, dat

aan onze zielen > tot een geeftelijk voedzel ende
onderfteuninge zoude ftrekken. Den Mom'J^

evenwel > ontfingh groote toejuyechingen over
deze zijne aardige gedaghten , ende hy bedien-

de zigh daar wonderlijk wel van in het doeu in-

zamelen van de AalmoelTen.

Deze Atfowij^w » om te vrughtbaarder van zoe« Prediker*

te invallen te zijn , begeven haar gemeenlijk op .

van 2oete

vermakelijke plaatzen , als in de Hoven ofte
sn ,e

V 4 Bof
:



3 14- Vun het beklagelijkjs misbmyk &c.
ben veel Boflchen , daar zy gaan peynzen , andere gaan
vtyigheyd. ln duyftere ofte onderaardfche plaatzen , om

daar op haar gemak al waakendete droomen.
Veele van haar drinken goeden, wijn , ende zulks
ineen goede meenighte, om dat, volgens het
gemeenefpreekwoord , Bonumvinum acuhinge-
nium; goeden wijn het verftand fcherpt

; Eyn-
delijk, andere volgen hare byzondere driften.
De Opperfte van deKloofters, ftaanaan hare
Moniken , die prediken , toe , te doen het gee-
nedat zy willen

, ende te gaan daar zy het goed
vinden, om derzelver zoete invallen tebegon-
ftigen. Men handeldmethaaralsmetdefwan-
gere Vrouwen, als aan welke men niet derft
weygeren, omharevrught, te weten hare zoe-
te invallen niet te bederven.

Moniken Deze groote toegeventheyd is het , die zoo

i7i™
ig,

y
ed Moni^n inI/4/mjbeweeght, om haar toe

zoo zeer tot
het prediken te begeven , om dat, zoo drazy

het prediken zigh daar toe eens hebben gefield, zy vry zijn
b'&v™. van aije de onderhoudingen van haaren Regul.

Defrijze, op dewelke zy hare zoete invallen op
den Predikftoel uytveylen , is als volght.' Als
zy iets hebben yoorgefteld dat wat nieuws is,

ende door die nieuwigheyd doet verwonderen,
Hoe zy hare 200 fpannen zy alle hare kraghten in (teneynde
w«e inval, het zelve niet zoude fchijnen zonder grond te
kn prediken,

^ij,, , endeom het te meer te bekraghtigen ) om
in de H. Schrifture eenige paflagien te vinden,
die het zelve begonftigen , ende aan welke zy den
meeftentijd, een zoo verkraghten en gedwon-
gen zin geven , als zy aan die gegeven hebben

,

die tot den grondflagh van haaren zoeten inval

verflrekt, Zy brengen gemeenlijk niet by dan

halve
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halve veerskcns ofte de eynde van dezelve , zon*
der het voorgaande ofte het volgende te zeggen »

ende noemen de boeken niet uyt welke dezelve
getrokken zijn. Zy genoegen haar met te zeg-
gen i Zooals gefchreven isf of, Volgens de God-

fpraalde van den H Geeft ; of ;
%oo als in de Hey

lige Schrift verhaald werd , *t welk zy bybrengen,
maar het is niet mogelijk wel te begrijpen , of
het geene zy daar uytleggen , getrouwelijk wert
voortgebraght.

Aldus valt het gemakkelijk , aan deze ver-
dervers van deHeylige Schriftuur, haare zoete
invallen, endeoverhalinge ofte difiiüaüen van
zinnen , te doen voor goet doorgaan , ende een
onkundig volk te mifleyden , dat noyt den Bij-
bel heeft gelezen , en aan welk het zelve te doen,
ook verboden is. Na dat zy nu getraght heb-
ben, hare zoete invallen > op voorgedaghte wij-
ze, door de Schtifture te verfterken , doen zy
daar na haar beft, om dezelve door de Oudva-
derstebekraghtigen. Zyftellen onder het getal Moniken

der Vaderen, niet de aaloude, als S.CbnfoJlo-
K
^J^"

e

mus, S.Amhrofius, S. Hieronymusy S. Augufii lndeid^

'

nusi endeandere, maar ook die geene die veel oudvader»

jonger zijn, als S. Thomas Aquinas, denCardi- v£elenkuwe*

naai Beüarminus , Scotus , Bonaventnra , &c.
zoodanigh dat zy een zeergroot open veld heb-
ben om in te gaan weyden.
Door dien men nu gemeenlijk zeght , dat de Predikers

fraye verftanden , dikmaalsin veele dingen over vande zoe
.

tc

een komen, zoo komen zy haar hoogmoed zeer Sd^fe'^
te ftreelen , wanneer zy aan het volk doen zien , ydelheyd.

dat die verftandighfte Lieden vande over-ouden
tijd, zoo wel met hare gedaghten over een ko-

V 5 men.



3 i 6 Van het hekjagelijke mhhrtty\ &c,

men. Zommige hebben de dwaze ydelheyd van
se zeggen op den Predikftoel ; S. *Auguftinut

ende S. Ambrofius was van mijn gevoelen » doen
hy zeyde j &c. Zy drukken ook zeer zelden uyc

de Boeken ofte de Hooftftukken ,- uyt welke zy

de hekraghtigingh trekken, diezy bybrengen,

ende zy genoegen haar , met in het algemeen te

2eggen; ^oo als S. Auguflinus verzekerd j ^oo

als S. Ambrofius verklaard. De ondervindinge

doet onderwijlen zien, dat zyeenoneyndehjk
getal pafTagien valfchelijk bybrengen , oite zy

Yerbaftcren dezelve zoodanigh, dat, zoomen
dezelve aan haar welle, ik wil zeggen in de

Boeken daar zy die uytgetrokken hebben , gaac

opzoeken, menfwaarlijk dezelve kan beken-

nen.

a'veb"*"
Ik hoorde eens een BenediEiijner Mmik., inde

dcnH.H
R
ie- Kerke van de H. Praxeda , tei^oraew, prediken,

ronimus val- die , na hyzigh zeiven hadde tegengeworpen ;

fctxlijkby. waarom , onder zoo veele perzoonen , welke

in nood zijnde , haar toevlught tot de H. Maget

nemen, zoo meenige wierden gevonden, die

van haar geen hulpe bequamen , zijnde dat een

uytkomfte , die gekant icheen tegens het geloof

van de Hpomfche Kerke , als kerende dat alle die

geene, die zigh met vertrouwen tot de Maget

begeven , zeekerlij k van dezel ve werden gehol-

pen. Hyantwoordde dat zulks gefchiedde ,om
dat die geene die dat deeden , haar herteniet tot

Maria ophieven. Zy heften, zeydehy, niet

dan al te dikmaals, hareoogen , hare handen,

ende hare ftemmenop tot Maria, doch haare

herten kruypen op de aarde, ende dezelve ver-

heffen zy niet tot haar. Daar op braght hy
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S.Hidronymusby ; Sïvolumus exaudiri a Maria,

erigamus corda nojlra ad Mariara. %oo wy van

M aria willen verhoord werden , laat ons on%e herten

tot Maria opheffen. Ik hadde den H. Hierotynius

van te vooren gelezen , ende ik nebbe het zelve

ook naderhand gedaan , zeer wel indaghtigh

zijnde aan deze paflagie door den Benedi&ijnby-

gebraght , doch ik nebbe die noyt gevonden *

ende zeekerlijk niemand zal zulks doen. De
verborgentheyd van deze zaake beftaat daar in ,

dat die woorden den zoeten inval van die Mo-
nik* ten hooghften begonftighden.

Men moet zigh niet verwonderen daar over ,
Hoe zyde

dat de RjomfcbCatholijken zigh beroemen , dat na

u
ha

v

r

a

e
p".

zy de Kerkelijke Oudvaders op hare zijde heb- pen doen

benj Want zy doen dezelve, als zulks, zoo danflw *

niet is , wel haaft op haar zijde komen door ge-

weld» ende zy trekken haar, zoo gemeenlijk

gezeght werd > met het hayr daar by. Zy doen
even als een andere ltaliaanfche Monil^i welke
de H. Chryfoftomuj , niet wel konde over een
brengen, met een zoeten inval, dit hem in de
zinnen was gekomen. Hy fteldezigh aan als of
hy gram was, ende daar op twee of drie woor-
den in den Text veranderende t die byna den ge-

heelen zin daar van verdierven , zeyde hy in

fleght> maar zeer uytdrukkelijk Latijn ; Faciam

te bene venirt ; Dat is : I/j, %al u wel doen kpmen ;

ende hy braght hem op die wijze , met zijne zoe-

te inbeeldingeover een.

Op deze manier doen deze rampzalige Moni- Zulks dooi

ken > die Eerwaardige Vaders van de aal-oud- "
e

"

ld°J£'
heyd, dikmaals yetwes zeggen dat zy noyt ge ktajhsighsv

da'ght hebben , ende het eeene ook in haare >

fchrif-



g i 8 Vanhttbcklaagelijke misbruyk,&c
fchriften niet werd gevonden j ende zulks alleen

om haredwafc ydelheyd te fterken, ende haar ey-

genedromenj voor ont wij ffelbare waarheden»
in u zuyverfte eeuwen in het Chriftendom aan

den dagh gekomen > te doen doorgaan.
Om noch meerluyfter aan hare zoete invallen

te geven , zoo laten zy niet na dezelve te verzei-

len , met veelc wijzen van fpreeken uyt de Re-
deneer-konfte. Men hoord van haar niet dan
overdragingen > by-fpeelingen ende heylige har-

de vergelijkeniflèn , met een fchoone uycipraak

ende frayë uytgelezene woorden j die alle byna
tegens malkanderen ftrijden> van welk de Itali-

aanfcbt tale overvloed.

Groot vet- daar die fchoone goudefchalej door de
d^tfder Pa. welke het vergif der logentaale en dwalinge wert
pen en Mo. omgedeelt » om de zielen te vereeeven. Zie
nikcninhet j t- t

Bn i

algemeen, daar die groote poorte » door welke zooveel
buytenfpoorige en gevaarlijke meeningen , in de

Rttomfcke Kjrke zijn gekomen. Gy kond uyt

de nature van die weyde oordeelen , van de ge-

fteltenifle;der kudde» en uyt de hoedanigheyd
van die nieuwe Herders ( ik meene de Moniken)

bekennen hoedaoigh den toeftant van die arme
fchaapskoye moet zyn. Zy zijn Herders > die

de wolleafTcheeren
,
zighmet hetvetfte verzaa-

digen , en die zigh weynigh aan de zaligheyd

der zielen laaten aangelegen zijn j mitszymaar
haare gierigheyd en hovaardye konnen voldoen.

De Heer Loredano > een Venetiaanfcb Edel-

man , zoovermaart in halten door zijne fchone

en nauwkeurige fchriften j fch rijvende aan den
Heer xAlmoro Grimani te Verom > om hem een

Prediker yan zijne kennifle en vrientfchap ten be-

ften
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ften te beveelen ,

geeft zijne gedag hten , in zij-

nen briefj met de volgende woorden te kennen.

Sene viene in cotefte citta il Padre Fra Girolamo Oli-

vi, afar pompa d'Elotjuen^a , nelcorfoquadragefi*

male. Dat is; Den Pater Hieronymus Olivi , gaat

naar urne Stad , om %ijne welfpreekentheyd gedun-

rende denvaften ten toon te ftellen. Hy zeghtniec

datdenM>H/'4.het Euangelium gaat prediken en-

de om zijne kraghten in te fpannen > om zielen

voor fefus Chriflus te winnen > maar hy zeght dat

hy gaat om zijne welfpreekentheyd ten toon

ftellen, ehde daar door drukt hy volkomentlijk

wel uyt j de beweeghredeuen die de Moniken

tot die predicatie drijft. Ikhebbe genebequa- Moniken

me uytdrukkinge,MJi/w Heer, om u voor oogen buypen enige

te ftellen, dekuyperycn, de aanzoekingen , de oSdebSe"
liften ende de bediffelingen die de Moniken te predikftoelea

werk ftellen, om op de befte predikftoelen te «hebben,

koomen, dat is gezeght op die geene, op weN
ke het meefte geit ofte eere te bekoomen is. Zy
bedienen zigh van de gonfte der Grooten en der

Vorften , om zigh van dezelve te verzeekeren

,

zelf vierof vijf jaaren eer die open zijn.

Daar zijn Predikftoelen , die voor den Pre- Grootein.

diker , in eene Advent ende Vaften , vier , vijf , komrte van

zes honder guldens , ja duyzent en meer opbren- r

t

°

ê ^|
e

eleB
gen , boven het deel dat zy in de aalmoeflen heb-

oc C"

ben. Wat de ftóelen belanght, daar maar wey- yaften.

nig voordeel te hopen is , om dezelve wert geen

groote moeyte gedaan , en men vind niet een

Monik , die in de fleghte Dorpen op het Land
een enkele reys wil gaan prediken. Geen geld t

geen Sermoen.

Iii Italien wert gemeenlijk niet dan op de <Ad» m Italië»

vent



3 xo Van de Feeften ofte Heylige &c,

%erd in de venten ende in de Vaften gepredikt. Wat de
PatochieKer. andere Feeft en Zondaagen door het geheele jaar

d?Ss
g
opï belanght, valt'er geen Sermoen in de Parochie

Anventen en Kerken. Zy zingen daar dan groote Mijjen in
inde vaflen.^ Muzijk» zydoen daar lange dienften , maar het

woord Gods word'er niet gehoord. Daar wer-
den evenwel predicatien gedaan in de Kerken
van eenige Conventen van Moniken , desnamid-
daghs, dogh dat zijn byzondere predicatien toe

die Ordres gehoorigh , ende altoos overeen en-
de het zelve voorwerp. De Dominicaanen pre-

Uytgezon diken als in der eeuwigheyd van het R$qmhoede~
detindeMo. y& deCarmelitenwzn het Schapulier, deFran-

fter>
cifcanen van den Gordel van S. Franctfcus j en de
Succolanten van S. Antonius van Padua. Deeze
ftoffen zijn vry maager van haar zelve > en ik

verwondere my> hoe zy nog altoos Sermoenen
daar over weten te vinden. Het is waar dat het
geheele Sermoen by na beftaat uyt het verhaalen
van Miraculen } die den Prediker zoo light ver-

zieren als zeggen kan.

Tef 'tenin
^e ?efu'ten hebben , in haare huyzen

,
verga-

lden pred>' deringen aangefielt , die zy van de Magetnoe-
kendes zon. men, en zy prediken daarook des Zondaghs en-
daghsendeop deop Feeftdagen. Om allerhande (lagh vanlie-
de Feeften m , * , » &

hare vergade» den tot haarent te trekken» maakenzyeen on-
deringen. derfcheyt tulTchen de perzoonen. Zy hebben

een vergaderinge voor de Ambagtlieden , een

andere voor de Studenten ofte Leerlingen , een

derde voor de Kooplieden j ende een vierde

SrciXar voor den Adel. Zy prediken ook , op zeeke-

Kerken, rot re dagen » in hare Kerken, om de lieden tot het
haar groot wel fterven te bereyden . Zy hebben deeze zoor-
vooideei.

te van Godvrughtigheyd aan haar getrokken

,

die
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die haar zeer voordeeligh is , want daar door
werden zy gehaald by de zieken endeby die wel-
ke op haar verfcheyden leggen, om dezelve te

vertrooften» ende dat is dan de bequaamfte tijd

voor haar? om in de uyterfte willen gedaght te

werden.
Daar is noch een ander flaghyan Predikersin Markepredi.

Italien » welke ik in geene andere Landen , daar *erï in ta-

rnen belijdenifle van het Pausdom doet > gezien

nebbe. Deeze Gezellen werden Predikers van
de openbare plaatzen ofte Markten genaamt»
anders Marft-predikers. Om dit beeter te ver-

ftaan , zultgy weeten j mijn Heer ï dat in de Ste-

den van Italien
, tegens des avond > als de grote

hetteoveris> de Inwoonders van wat ftaat ofte

gelegentheyd dezelve zijn, op de Marden ko-
men wandelen. Daar is het dat zy malkanderen Mar<3«i ;n
fpreeken ende haarezaaken verhandelen. Heeft- italien altoos

men met ymand op die uuren wat te verrighten ,
de"vo"ds

zoo is het eerfte dat mendoed hem op de groote
ro *° '

plaatze te zoeken. Aldaar begeeft zigh ook da.

gelijks een groote menighte van Lietjenszingers,

Goochelaars , Klught-fpeelders , Goedgeluk-
zeggers , en van ander flagh van lieden } die haar
voordeel by het gedrangh vinden. Het volk
rergaadert zigh altoos rondom dezelve om zigh
te vermaaken , ende onder anderen ziet men'er
meer Priefters en A4o«%» dan Wereldlijke lie-

den , want als die des morgens haare Mijfen ge-
zeght hebben , is'ergeen volk die hetoverige
desdaaghs meerledigh is dan zy.

Zoo draa de Klughtfpeelders op haare Ton- Opwatwih*

neelen getreden zijn , ziet men te gelijk , ik
d

J^»'
weec niet door wat beweeghredenen ofte yver > £«8.

*



3 1 x Van het bekUgelijfy mishujk, &eJ
een A4o«/^, met een groot kruycedat voor hem
werd gedraagen . nevens een kleyn klokje dat
zy roeren , voor den dagh koomen. Hy treed
op een draagbare ftoel , die op een van de zijden
van de Markt , reght teegens over de Tonnee-
len van de Klughtfpeelders verveerdightis, en-
de begint van dezelve te prediken. Een groo-
te hoop volk fchiet van alle kanten van deMarkt
toe om heratehooren. Toen ik eerftin Italien

Dat 100 toe» -i n • i ...
Sw dat men quam was ik zeer geftight, ziende zoo veele he-
haatw«i voor den de Goocchelaarsverlaatenomeen Sermoen

f"'o^'^es
te 8aannooren > niaar genadert zijndeom meede

m^°aghten. toe te 1

U

Yfteren « zagh & dat deeze Predikers

,

het volk meer deedden lagcheri , door haare ver-

maakelijke reedenen ende belagchelijke gebaar-
den , dan de Quakzalvers. De Quakzalvers
fpeele den gek op hare Tonnéelen ende zy ver-

toonen den Klughtzot op haare ftoelen. Ter-
wijlen dat de eerfte haar uyterfte beft doen om
haar waaren teverkoopen , zoo laaten de ande-
re, over de Markt , een zakjeom gaan,infchijn

als of het voor den Armen was > ende zy bevee- I
len het geeven van Aalmoeflen met grootevye-
righeyd, maaralle het geld dat verzameld werd
is vóórhaar zeiven.

GodiafterHjk Ik bevond my eens in zeekergezelfchap van
gevoigh dooi Monifyn, die onbefchaamdelijk verzeekerden ,

daaïïyïge"
dat dac fla&h van predicatien op de Markten

, een

tronen. z^J* klaar en baarblijkelijk bewijs was, van de
waarheyd des ^pomfchen Geloofs , teeghens de
Ketters, aangezien daar door, zoo zyzeyden *

oogenfchijnelijk vervuld wierd , de Godfpraa-
ke van den H. Geeft , in het Boek der Wijsheyd,
*t welke zeght ; De wijsbcyd verheft baarejitmme

h
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inde optnbaare plaatsen , ende datzulksalleenlijk
onder dc^ornfcbCztholijk^n geichiede , daar de
Wijsheyd , dat is het Woord Gods , zigh in

hec openbaar deed hooren , door middel van
deeze Marktpredikers,
Wat my belanght > mijn Heer , ik ben verze«

Hct ze,ve

kert, dat zoo de Wijsheyd daar roept , het is
mni"'Sht -

om wraak van God te eyflchen > over het mis-
bruyk dat'er gefchied van het Heylige Ettange-
Humt het welke men daar op een belacchelijke
wijze verdraayt , om het volk te vermaken.
Men kan ook niet zeggen dat de Wijsheyd JSjK

daar ook hare ftemme doet hooren, tenopzigh- Goviioofe

tejvan de Predikers , want de meeilezijn Moni- Boe»en «

kf» van een zeer ongeregelt leven. Ik heb'er een
te Vtwtien gekend, die een rampzaligen Schelm voorbeeld
was , ende die als hy van de ftoel trad , het geld daarvaa.

dat hy hadde doen verzamelen , in oneerlijke
plaatzcn , met vuyle Hoeren gingh verteeren.
De B^omfcbge^inden zijn zeer verleegen ende Kindere11

weten niet waar mede te beginnen , om zightba- fij^.
re teekenen van de waarheyd harer Kerke te ge- baatlij i< inde
ven. Zy brengen noch andere voor den dagh , Ket««n -

die al immer zoo kreupel endeellendigh zijn,
als het voorige. onder dewelke zy tellen, zee-
kere gewoonte in Jf<i//ew ingevoert , van de kin.
deren openbaarlijk in de Kerken te doen predi-
ken , van den dagh van KersmilTe af , tot aan
hec Feeft van drie Koningen. Hier toe nemen
zy aardige kleyne kinderen van drie ofvier jaren,
ende zy doen dezelve kleyne fermoenen van
buyten Ieeren , over de geboorte van onzen Za-
lighmaker, die omtrent een quartier uurs duu-
ren

; zy oeffenen dezelve van langer hand om
X die



3 x4« fanbetbeklMagelijkemisèrHyké'C'

Hoi dtfelve die met goede bevalliigheyd te konnen uytfpree-
daar in ge-

j,;en , ende op Kersda|gh doen zy haar dezelve op-
oeffent w«-

zeggen by je kribbeni j die dan, teroorzakevan

dat Feeft , in alle de Kerken geftelt zijn. Deze
kinderen doen alle de pleghtelijkheden van de

groote Predikers ; zy beginnen met haar %Ave
Maria , daar na doen zy hare inleydinge, die ge-

volght werd dooreein kleyne verdeelinge. Het
eerfte deel afgehafpek hebbende, laten zy de

Aalmoeffen vergaderen, endeeen ygelijk geeft

haar, ende daar na prediken zy voor de zielen

van het Vagevyer. Zoo dra den eenen zijn fer-

moen geëyndight heeft, neemt een ander zijne

plaatze, ende doet'er ook een , ende daar in

volherden zy dagelijks , zoo als gezeght is , van
Ende van Kersdagh tot aan drie Koningen. Zy beginnen

lot het nee""

1
'smorgens ^ee^ vroegn » en^e houden niet op

len de"
' voor laar in den avond. Het geld dat zy gekre-

Aaimoeflèn gen hebben werd befteed om fnoeperyen en zuy
gewend. kerwerk voor haar te kópen. Op deze wijfe is

het dat deze kleyne Draaken , van jonghs afaan

tot de proye werden op gebraght , om daar na ,

als zy groote Predikers geworden zijn , de Aak
moeffen , die alleen voor de Armen werden ge-

geven, teverüinden.

Onderwijlen werd alle dit kleyne kin derwerk,

door de Italianen uytgelegt, als een reeken van

dewaarheyd harer Kerke, ende zy paffen- daar

op de woorden van den Pfalm. Ex ore irifantium

Moniken en USlantium perfectfli laudem. Dat is \ Gy hebt
Pnefters umn {0f vo imaaht uyt den morid der kleyne kmder-
misbruyKen J y J ^ . » ji

zeer deerlijk k$ns tnde der ^uygelmgen. Maar zy leggen zulks

een Pfalm. uyt > Gy hebt het tverl^van de predikjnge volmaakt

door den mond der kinderwens. Zy zeggen dat dat

niet gefien werd dan in hare Kerke. Dit
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Dit geeft my gdegemheyd u tefpreeken van; Zending?

datgrooce teeken van hare Kerk, op her welke vaa-iPiieflws

zy zoo ftoffcn, ende. datzy uads Pnteftmten
êTXd

met zoo veel hevigheyd voorwerpen. Te we- door de Mo-

ten de zendingh van de Eumgelifcbe Pricfterèn ,
mkenvooc

ende onder" dewelke vooral getelt werden , die ^ d

e

t

cl
^"

ra

rampfalige Jefueten , die ia Engrfatid komen. Ik Kerk &«hou.

twijffele niet ot tot op heden is'er noch etn dm.

groote meenighte van' defd./£; Onderwijlen

kan ik u verleekerea , dat zoo de Jefuitens'zr) ^^ttn
Italien endb andere Bj>onfchgt%.:nd* LfuMen , daar de jefuken

hareMi(Tw;arij]Mohe Zen' telingen zonuen, in g< ongele op.

gelijkmatigheyd van her geld dat haar daar toe

werd gegeven , alle de Paters van haare Ordre

daar toe niet genoegh zouden zijn. Men kan

zigh met geen rnogelijkneyd inbeelden , de groo-

te zómmen die haar daar toe werden gegeven.

Dac is het groote voo'r.wendfel het weikezy ne*

men., om gtdurigh , zoo als zy doen , aan de

Paleyfen der Grooten , in de huyfen van Wedu-
wen ende rijke Lieden te gaan , om tot een zoo
heyligh werk geldtegeven. Zy genoegen zigh

onderwijlen , met het zenden van een zeeker ge-

tal van hare Jefuittn» die zy onderhouden , ende
van hetoverfchot , doen zy al die fchoone huy-

zenofte liever praghtige Paleyzen , die zy tim-

meren, maaken. Ook willen zy niet datmen jeCühen wil-

dezelve Klooftere ofte Conventen noemt, endede ^"^"gec,,
inkomften van diePaleyzen , vergjóotenzy met Kioofkts

dat zelve geld naar gel ijkmatigheyd van dépragt genaamt

derzelve. Eenarm Capucipt , die een Aalmoeiïe htbbenv

gaat bedelen , is te vreeden alsmen hem yets

geeft om zijn buyk wel te verzadigen ; maar het

voorwendzel van de• Jtfuhtn is aantrekkelijk ;

X 2 Het



3i 6 Van het beklagelijkfi misbruyk &c.
Het is tot bekeeringe der zielen , men moet haar

de beurze wijd open doen, ad majorem Deiglo-

riam- tot meerder eere Gods , anders zijn zy niec

wel voldaan.

Godftoofen Onderwijlen zienwy met onze oogen wat het

Tcfrr" '
S £' at ^ k'er m Engelan<l doen , daar haaren

zendelingen
naam 200 vervloekelijk is geworden , zijnde dat

in Engeland, niet zoo zeer om haren yver en neerftigheyd om
.
de zielen te bekeeren ofte liever te verkeeren ,

als om de liften van welke zy zigh bedienen om
derufte van het gemeen te ftooren. Door dien

het haar niet mogelijk is de lieden om te zetten

door de fvvakheyd van hare arme redenkavelin-

gen , zoo traghten zy een geheel Rijk in vlamme
jefulten haat te ftellen » ende de Protefianten tegens malkan

-

ooghwit deren te wapenen , om dat > dezelve den een

Engeland, den anderen het bloed uyt de aderen getapt heb.

bende , een Rpamfcbgeqind Vorft , de overige

des te lighter zoude konnen t'onderbrerigen , en-

de zy zoo door het ftaal moghten verkrijgen, dat

haar door de reden niet doenlijk is. Dit is hec

geene my een fepthfeb Pate

r

, over omtrent drie

jaren re Milanen heeft gezegt. Onfe eerwaardige

Jefuitfcbe Vaders, zeyde hy , fchrijven uyt Enge-

land , dat die Natie zeer hardnekkigh in de Ket-

terye is , ende dat het eenige middel om haar te

bekeeren is, dezelve uyt te roeyen. Hiertoe
arbeyden onze Paters zeer kraghtigh , ende wy
hopen in het korte te zien dat God haar voorne-

men zal gezegent hebben.
Becwiflinge Toenik, over omtrent anderhalf jaar eerft te

LcWfwquam, waren de Jtfuiten tenuytterften

tTn tcLon"
1

" baldadigh geworden. Ik bevond my in zeeke-

dei), re gelegen theden om met haarde zake des Gods.
dienfts
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dienfts te betwiften; Door dien zy haar nu in

dezelve in het nauw*zagen, ende niet wel kon-

den antwoorden > zoobegonden zy te /potten,

zeggende dat alle mijne fchoone redenkavelin-

gen niet zouden beletten dat ik verdoemt zoude

zijn., Een van haar , die liftiger ende mogelijk

quaadaardiger dan de andere was , zeyde , dat

hy, te zijnen huyfe, by gefchrifte 5 onoploiïè-

lijke bewijs-redenen hadde , ende dat hy> als

ik de moeyte wilde nemen van met hein te gaan ,

alle de tegenwerpingen die ik gedaan haddczeer

gemakkelijk zoude beantwoorden. Ik was te

vooifightigh om my aanzooeeneealijkMan te

vertrouwen, ende genoeghde my met te zeg-

gen, dat ik hem bad zijne papieren te gaan ha-

len, ofte myopeen andere plaatfe teverfchey-

den als in zijn huys, doch hy wilde zulks niet

doen Ik bemerkte daar na dat die Jefuiten haar D
'

ie ^™
a

werk maakten van my Lon^wtedoenruymen. giggen.'
Tea dien eynde, om dat zy het niet openbaar-

lijk door gewelt konden doen , ende ik ook zeer

wel op mijn hoede was , zonden zy mijn een

hoopen beurfefnijders ende gauwdieven aghter

na , die my 00 alle plaatfen volghden , om mijn

te betrappen, doch door ik noytby donker op
deftraten quam , konden deze goede Vaders van

deZendinge, haar voornemen niet volbrengen

,

ende de omwendinge van zaken , die kort daar

op volghde , verpligtede haar op wat anders te

denken.

Men ziet niet dat depfuiten zoo drifügh val Jefuiten \»

len om naar andere Pmeftantfche Landen, als lenl 'em
.

wel naar Engeland , te gaan. Men vint'er wey- aU an(jete

nighin DnytslandoïizSwit%erland. Doch zulks Pioteibm

X 3 ©nt-



Ahe Quat- ontftaat daar door , dat Engdnnd > geheel byzon*
tiiren, endc dereaanlokkelijkheden vóór haar heeft. Daar
waarom.

js Ineer g^jj 2 j sdders, ende het zoude haar ten

hooghften aangenaam zijn, konden zy eens de
Biechtvaders ende de Beftierders van dcEngel-

fcbe fchoone Juffrouwen werden. Men is ook
anderzints genoegh verfeekert van het leven dac

zy daar kyden > en dat het zelve geen boetvaar-
digh levers is. j k zie dan daar door niet dat hare

zendinge een zoodanigh onfeylbaar teeken van
de waai heyd des Rpomfchen Godsdienft moet
zijn, als'de Pausgegnde wel voorgeven , ende

Dewa
men zoude dat teeken (zoohet'erindentijddie

nvndinge.zoo vvy beleven een welen moet,} veel beeter kon-
ftrbt4ioonte nen toefchrijven aan die yverige Protejlantfche

aiotefla

by

'o

P^icanten, die aireede de gevankeniffe heb-
ott anten,

jjg^g Uytgefhan , 200 wel als het Ballingh-

fchap , wegens de voortfettinge des Enange-,

lïums) weder heymelijk naar Vrankrijl^z\)a ge-

keert, in het hevighftev3ii devervolginge, en
naar Landfchappen gegaan daar zy niet bekend
waaren , om hare Broederen te verfterken ende
aan te moedigen tot de volhardinge, gelijk ook
om te traghten die geene weder op te heffen,

welke de al te groote broosheyd hadde doen
buygen. Daar wanrefl geen tijdelijke voordee-

lentehoopen, ende zy konden zigh verfeeke-

ren , dat zoo zy op. de daad betrapt wierden ,

men haar op de Galeyen oire ter dood zoude
verwefen hebben , zoo als eenige van haar al is

overkomen.
vcrfchil ' Wat de Jefuiten belanght, dezelve houden

jSüMéKfc ziSh hier Zo° wel v«2eekërc ,
darmen haar niet

pLötïftanten over het ftuk des Godsdienft zal doen lijden, dat

'zy
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zy niet, tegenftaande alle de Befluyten van het gjgj*
Parlament, welke alleen ftrekken om hare boo-

ze voornemens teftutten, zigh hier noch zeer

vryelijk ophonden , ende ondertuflchen alszy

weder te huys zullen zijn gekomen , zullen zy

niet nalaten, op alle plaatzen , volgens haare
n ^

oude gewoonte , te vernaaien , darmen haar zeer J

gen braafals

heek vervolgt j in gevankeniflen geworpen, ende fyuyrde

gepijnighc, ja datmen, haar ter dood zoude heb- z^ingece

ben gebraght, maar datzy daar van wonderda- '

dighlijk bevryd zijn geworden , door de H.

Maaght ofte eenigh ander SawH, aan welke zy

figh hadden bevoolen. vaders van de

Ik keere weder naar halten » daar ik noch een zendinge ai-

ander , flagh van Zendelingen vinde , die niet leen maar

voor vreemde Landen , maar alleen voor ltalicn voot ItaUen

gefchiktzijn. Dezelve beftaan uyt Moniken dan

van de eene ende dan van de andere Ordre , dQch

wel meer uyt Capucijnen , ende meeft uyt zeeke-

re Landloopers zoudemen moogen zeggen , of-

te Broeders die zy de Vaders van de Zendinge

noemen. Defelve naa dat zy een tamelijk getal

Sermoenen , over verfcheyde ftoffen , hebben

vervaardigt, fchrijven naar Romen , om van den

Paus hare zendinge te verwerven , het welke is

een toelatinge om hare Sermoenen , inzommi-

ge Steden ofte Landen te gaanprediken , met al-

le zoorten van Aflaat ende de maght van te moo-

gen ontdaan , van zommige voorbehoudene ge-

vallen, die men te Romen* by diergelijke gele-

gentheeden, gewoon is toe te ftaan. Deeerfte

zendinge die ik van die natuure in Italien zagh

,

was te Monteftafcone , twee dagh-reyzen van

Romen , ende defelve beftonr üjzCapucijnen.

X 4
' Boven.
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.

haar gewoonlijk kleed , dat miflTeliik

3i
,

n

n

ge

haarc
genoe8h 15 ^dehaaregroote baarden, hadden

^dragen. zy rodegroote klapmutfen ofte calotten op haar
hooft gefet, om haar yver en vlammend» be-
geerte, tot de bekeeringe der zielen, te kennen
te geeven. Want dat is mede noch een teeken
van de waare Kerke, dat, even als den H. Geeft,
zienhjk nederdaalde, in de gedaante van vyeri-
ge tongen , op de hoofden der Apoftelen , men
noch heeden in de Hpomfckt KjrJ<e vind , hoof-
den die de vyenge verwe des purpurs, van de

P,«fen wJat ^Slff^? '
zijnde dat ookde reeden,

om roode
°m welke ^K^rdmaalen , die niet als liefde tot

mutfcnende *JOdzijn, ofte veeleer zulks behoorden te we-r^&^^^f^Sen, en de Pauzeneen
draagen

™uts v
L
an dezel™ couleur. De nieuwsgierigheyd

drongh my , om deze roode Calotten te gaan
hooren prediken. Ik trad dan in de Kerke , en-

uL
Z
u
gh ee" van deeze Predikers op den ftoel »

hebbende een dik touw om den hals en een fwaar
Crucifix tuffchen de armen, met welkcieraad
opgepronkt hy zijn beft deed, om gevoegelijke
bewegingen

, in de hei ten zijner toehoorders, te
verwekken. '

ooghwkvan Het voornaamfle ooghwit vandkvolk is de

£ zt£ge ^« t^oenkrijccn. Zyaghten haargelukkig
in ualien.

*ls z\ dat konnen uytwerken , als hebbendeals
dan naare begeerte verkregen. Hier door ver-
krijgen zy het aanzien van groote Sendelingen
ende waarlijk Apoftoüfche mannen tezijn. Zy
bedienen haar ten dien eynde vandetederfteen
herte-roerenfte woorden die zy konnen beden-
ken om tranen te verwekken. De Prediker die
ik hoorde, over'iep de Hiftorie van het lijden

onzes
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onzes Heeren. Naa dat hy alle kraghten hadde
ingefpannen » om ftfus Chrijius te verbeelden

als de (choonfte van alle Menfchen > ftelüe hy
aan de andere zijde de onmen fchel ijke Beulen
voor oogen ; die met fwaare touwen , zijne

fneeuw- witte handen bonden , en op zijn fchoon

aangezighte, met roozen en leliën als bezaayd»

floegen. Hy verzelde zijne uytdrukkinge mee
een beklaagende flemme » ende door gebaarden

zeer wel met zijn voorwerp over-een-komende

:

lk bekende daar door dat die Pater een zeer uyt-

nemende Redenvoerder was. Als toen lieten

eenige goede Vrouwen > geheel met medelijden

bewogen ( even als voor defen die van Hieruza-

lem waren > welke weenden, ziende fefus Cbrifius

naar den Bergh vanCalvarien gaan » en toe die

de Heere zeyde dat zy over haar zelf zouden we-
nen ) haare zughtinghen hooren, ende als een

ogenblik daarna» de plaatze der vrouwen , ge-

heel aan het krijten was> zoo drongh die bewe-
ginge door tot in die van de mans > ende geheel

de Kerke wiert vervult met zughten en weenen.
Den Capucijn hier op > zijne overwinninge wil-

lende voortzetten , wierp zigh op zijne knie'en >

en zettende zijn groot Crucifix op den ftoel » riep

hy met een vervaarlijk en klaagende ilemme j

Ontferm '. Ontferm ƒ terwijlen hy het touw om
zijn hals toetrok , even als of hy zigh hadde wil-

len verworgen. Geduurigh bleefhy dat woord
met noch meer heevigheyd herhaalen 1 jaa veer-

tigh a vijftighmaal aan den anderen » tot dat eyn-
delijk alle zijne toehoorders meede begonden
te roepen even als hy. Toen hoordemen een
zeer vervaarlijk gerught dat wel een een vierde

* X 5 van
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van een uur duurde j tot ter tijd , dat de boefems

zulks niet meer konnende verdraagen , het ge-

Iuyd by trappen minderde 5 ende een groote ftil-

fwijgentheyd ontftont , die dan gelegentheyd

aan den Pater gaf> zijn afgebrookene redenvoe-

ringe weeder op te vatten , die hy by naa tot aan

heteynde , met dezelve bewegingen en driften

van tederheyd > volvoerde.

AanmerWn-
Ik hebbe hier niet voorj degevoeligheydvan

gewnden
"
nec menfchelijke herte, over het geene het lij-

schrijvet den onzes Heeren \efu Cbrifti raakt j te tetteren

;

daar over. £j et js zoo verre van daar , dat ik wenfehte, de-

zelve in de herten vanalledemenfchentedoen

ftand grijpen. Maar dat zal my niet wederhou-

den van te zeggen , dat die driften gemeenlijk

als een blixem voor by gaan > ende dat de goede

ende wel gegronde beweeghredenen > die men
ineen predicatie geeft , om het volk tot een op-

reght Chriftelijk leeven te brengen , langh in

den geeft blijven , ende , by gelegentheyd , be-

quaam zijn om den wille te bevveegen , ende dat

is het geene dat die Zendelingen niet doen. Ook
Zendingen in ziet men niet dat de Italianen, met alle deeze
itaiienhoe 2endingen, tebeterzijn. Als deeze zendingen

werden
,°
Un

nudrie weeken ofte een maand hebben geduurt,

gaan de Raters van dezelve » met veel plegtehjk-

heyd , op eene verhevene plaatze , dighteby

de Steden daar zygeweeft zijn > een groot kruy-

cevan dertighofte veertigh voeten hoogh plan-

ten ad perpetuam rei meinoriam ; tot eeuwigegedag-

uniffe. Zulks gefchied met veele Ceremoniën

en bygeloof. Het cruyee werd van alle aange-

beden , gaande bloots voets ende met een touw

om den hals derwaarts. Aldaar befluyt dan den

Predi-
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Prediker zijn Zendinge, gevende een grooten

zeegen aan het volk > nevens alle de aflaten die

den Paus haar heeft toegezonden.

Ik ontmoettede een van deeze Sendelingen op
|££

c

d
u;™

n
het Appennijnfche Gebergte , die in een Stad van de seudin6e

het Graaffchap Urbano hadde gepredikt. Een initalien.

groote jongen » die haar omtrent zeeven ofte

aght mijlen weeghs geleyd ende op zijne fchou-

deren om over een beek te koomen , gedraagen

hadde . verzeekerde dat hy noyt iets ligtersdan

zy waren, hadde,gevoeld,ende dat zy niet fwaar-

der dan een veer waaren , doch de Waardinne

by welke zn hadden gehuysveft , zeyde al lag-

chende , dat dat Miracul haar des te meer deed

verwonderen, om dat zy > aan dezelve, voor

haar vertrek een groot middagmaal hadde ver-

zorght, ende dat zy iets moeften weegen» al

hadde het niet anders geweeft als d oor dat geene

dat zy genuttight hadden. De plaatze daar ik

haar ontmoettede , was een tweede Hcrberge »

daarzy nogh een middaghmaal deeden vervaar-

digen.

Ik bemerkte hier door dat alJe die yverigeSen- vaders van

delingen , methaare Iwaare touwenom den hals 5
de

e^ p^
e

niet-akoos de grootfte beminders vandeboeN ^ënvergtt
veerdigheyd zijn j Even als de Pbari^eën , die heken,

de gebooden van dec Wet op haare voorhoofden

gefchreven droegen > de grootfte volbren gers van

dezelve niet waaren. Onderwijlen zijn het de-

ze Sendelingen , die de Rjomfch Catholijken ver-

zeekeren j dat de gaave der predicatie byzonder-

Jijk is gegeeven > in de verdeelinge die den H.
Geeft van zijne genaadengiften heeft gemaakt.

Voor my ik. zal altoos gelooven , dat dat heer Gay«derpre«:

lijk
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Aking* wien heerlijk voorreght» eerft ende vooral , aan de

kom*
,0e' BiflcnoPPen ende de Predicanten der Kerk toe-

oim
' komt. Die zijn het, die de waare Herdei s zijn,

naa welker ftemmen deSchaapen moeten luyfte-

ren, ende men kan in zeekeren zin zeggen dac
de bedieninge van het woord . ofte van de predi-

catie } bynaa geheel in halten heeft opgehouden,
daar men nu by na niet dan de (temmen der vrem-

Bedieninge delingen hoord, ik wil zeggen die van een on-

hceft?n°ita-
eyn£*igh getal rampfalige Momkeny die de Paro-

tten by na chianen der Kerken niet fijn. Ikhebbe in ande-
opgehoBden. re van mijne Brieven gefeght , dat in den tijd

van zeven jaaren , die ik in dat Land hebbe ge-

woont
,
noyt iemand hebbe hooren prediken ,

die reght Kerkelijke maght daar toehadde, dat

is gefeght die Parochiaan ofte BüTchop was , uyt-

gezondert denCardinaal Vifconti, Aartsbiflchop
vzn -Milanen, die de gewoonte hadde , van op
de vier groote Feeften desjaars, in zijne Hoofc-
kerke te prediken, ende die mogelijk ook door
zijne ydelheyd, aangezet zijnde, wildeopdien
dagh dat hy predikte niet toelaten , dat een eeni-

ge predicatie, ofdes morgens ofdes avonds, in

Milantn zoude werden gedaan, het welke eea
groote endeten uytterften wel bevolkte Stad is.

Wcon"
1 ^Cr^ 'S me£*e Zeef 8root '

maar Onder-

den «niaen w ij'en geloove ik niet, dat zy het vijfde gedeel-

Herder die te der Inwoonderen kan bevatten binnen het be-

tnuvi
theur ^"P

^

CS ^ehoors van een predicatie
,
zoodanig

heeft hooren ' uy cgezonc(ert zeeker getal menfehen, alle

prediken, de andere op diedaagen verfteeken zijn van het

gehoor van Gods woord. Ik gingh hem eens

opeen Paafdagh hooren prediken. Ik kan zeg-

gen dat ik hem zagh,maar niet hoorde prediken;

Het
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Hetgeluydvan zijne ftemmekondezightot my
toe niet uytbreyden» ende door hecgedrangh

der menfchen kondeik niet naader komen. Hy
was heerlijk met zijne pontificale kleederen op-

gepronkt, ende hadde den mijter op het hooft.

Door dien nu prediköocl te Milantn zeer groot

is, hadde hy veel Canonikjyn aan zijne zijden , 0^^;
ook met zeer praghtige cieraden bekleed. Ik fonderhcede*

gingh uyt deKerkc naar dat ik hem het hooft wel >«> «ijn p«-

hadde zien drayen ende de handen beweegen ,
1 en '

zonder dat hetmy mogelijk hadde geweeft een

eenigh woord te verftaan » van alle dat hy hadde

gezeght. ,

Aangefien ik hier van een Paafchdagh fpreke , Paaflchen
.

kan ik my niet onthouden, mijn Beert te mei-
JJjjgJJ

den van een vermakelijke , maar te gelijk ver- TyWttfori-

vioekelijke ende verfoeyelijke gewoonte, die in

Italien , tenopfightevan depredicatien ,op dea

H. dagh van Paaflcben is doorgedrongen. Zy
zeggen dat den Paafchdagh een dagh van vreug-

de voor de Chriftenen is. H<ec ejl diesquam ft-

at DomintiS) exultemustsf latemur in fa. Dit it

die dagh welke de Heertgemaakt heeft , laat ons op-

dringen endrvrolif\we%en op dezelve. In der waar-

heyd het is een dagh van vreughde , doch in een

andere zin als zy het nemen. Om het volk des

te meer te vermaken , moeten alle de Predikers,

hoebezadight ende deftigh dezelve ook ander-

zints mogen zijn, de klught-narren fpeelen,

ende op hare ftoelen als een kleyne Comedie
vertoonen.

Opdat het volk de predicatien met meer ver- ?n
fe"^h ,

genoeginge zoude konnen hooren , zoo gefchie- ^
e

n li)n

den de fermoenen » die gedurende geheel den comcdww.

Vaften
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Vaften voormiddagh werden gedaan ,op Paafch»
dagh, des naar noens» om dat , volgens het La-
tijnfche fpreekwoord $ Venter jejunus non dele-

Batur Mufica. Een nugbteren maagh geen vermaal^

Allelujakis
tn Ae Muqjl^ fckept. Het wöord Aüelu)ab , is

denTextop den Text die allede Predicanten nemen. Dat

^en door
w00rc* w^ w z 'jne evgene beduydenifle zeggen «

fcelluïen!'
Loo(* ^m ^eere - Doch op Paafchdagh bedied
het in halten

j Gy Heeren ende juffrouwen vervaar-

Hoedefelve digbt u om wel te lacchen. Het woord gelezen
werd uytgc- hebbende komen zy ten èerften tot de verhande-

lingevan de ftofïe der predicatie, ende vercellen

het belacchelijkfte van alles dat zy weten. Deze
fermoenen verftrekken gedurende allede Paafch-
dagen , tot een vermakelijk onderhoud in de ge-

zelfchappèn , als wanneer een yder zijn luft boet
met andere te verhaalen het geene hy heeft ge-

hoort.

Paafch Myop zekeren Paafchdagh te Botf/ogMebevin-

Eoulo'n"
1' ^ende , gmgh ik de predicarie in de S. Pieten

gedaan. ' Kerk hooren , die daar de Hoofc-ke'rk is , ende

was den AartsbifTchop daar mede tegènwóor-

digh. " Den Prediker was een Pater Soccolant.

Nadat hy verfcheyde paflagieh van de H-Schrif-

ture opeen belacchelijke wijze verdraaythadde,

braght hy het tweede vers van het capittel van

S. Marcus by , in her welke gezeght wérd , dat

de Maria'es aan het grafquamen > naar dat de /^ow-

newas opgekomen ; Orto jam fole > zoo als in ha-

re gemeeneLatijnfche overzettinge ftaat. Daar
op ftelde hy dat vers , tegens het eerfte van het

twintigh'fte capittel van den Enangelifl johannes ,

daar gefeght werd dat zy daar zeer vroeghqua-

men , eer de Zonne was opgekom. Hy vraagh-
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de daar na hoe hec mogelijk was die twee Euan"

geliflen over een te brengen» die malkan deren

fcheenen tegen te fpreeken. 'Wat hem belang-

de , zeyde hy , dat hy geloofde dat fde Maria'es

waren opgeftaanj langh na het verfchijnen der

Zonne, ja zelf al dighteby demiddagh. Want
wyzien, zeyde hy? dat het noch al vroeg voor

onze Italiaanfche Juffrouwen is > die des Son-

daghs noyt in de Mijfin komen , voor dat het

half twaalf ofte twaalf uurenzy. Daar op be-

fchreef hy het opftaan vaneen Juffrouw j Hoe
dat zy langen tijd van noden heeft om hareoogen

te wrijven ende hare armen uyt te rekken , daar

hyhondert andere zotte dingen byvoeghde? al-

leen om wel te doen lacchen. Daar na ? zoo als

dezen Pater zeer vrughtbaar in zoete invallen

was , beftrafte hy {zigh zelf > ende
;
zeyde dat

waarlijk de Maria'es zeer vroegh waarenópge-

ftaan 3 maar dat zy zoo veel tijds nodigh hadden

gehad / om zig te kleden ende op tetoyen, dac

zy niet dart zeer laat hadden konnenuytgaan

,

ende aan het grafkomen voor dat de Zonne was

verfcheenen : Orto jam fole. Hier befchreefhy

het kleden van de Juffronwen ? hoe veel tijds zy

nodigh hebbbcn om haar te hullen , te banket-

ten > twarte plaafterskens te leggen , ende hon-

den pofturen voor den fpiegel te maken. Hief

in {aapte hy haar wonderlijk wei na door zijne

gebaarden. Dezen zoeten inval wierd noch door

een andere gevolght. Ik hebbe het qualijk ge-

had , zeyde hy > de Maria'es waaren zooydel

niet als ik daar even gefeght hébbe » maar zy wa-

ren klappyen. Zy ftonden zeer vroegh op ende

gingen aanftonds uyt haar huys> maareer zyal-

le



3 3 8 J^» het bekjagelijke mhbruy\ &c.

Ie hare gebuten ende geburinnen hadden goeden
daghgefeght, Iiep'er een merkelijken tifd hee-
nen , ende zy quamen niet dan zeer laat aan hec

fraf} Orto jam fok ; Als de Zonneal op was.
lier breyddehyzigh zeer breed uyt over het ge-

fnap der Vrouwen , ende zeyde zulke belac-
chelijke dingen , dat den Cardinaal Aartsbif-
fchop, welke tegenwoordigh was, luyders-
keels uyt lachte. Hy volvoerde zoo zijne Paafch-
predicatietotheteyndetoe, gedurigh fpreken-
deopeen Heylighfchendige wijfe, geheel niet
betamende aan die Heyligen dagh , nochte voe-
gende by die eerwaardige Hiftorie van deze Hey-
lige Vrouwen, die waardigh zijn geoordeelt ge-
weeft , de eerfte Getuigen te zijn van de grootfte
Heylige verborgentheyd'van ons Gelove, hec
welke de opftandinge van onzen Heere Jefus
Cbrijius is.

And re Ik hebbe op een ander jaar te Venetien zijnde

,

Paafch op een Paafchdagh, een BenediBijn van Genua

v"neSn
,

.

entC
geboortig l1

' hooren prediken , die onder een
nreenighce onbetamelijke dingen 't volgende
verhaalde, dat u van het overige zal konnen doen
oordeelen. Een jonge Juffrouw , eerft ge-
trouwd zijnde , zeyde hy , was ten hooghften
bedroeft, om dat haar Man haar dikmaal's zey-
de, dathy haar niet konde beminnen , om dat
zy geen Avarte oogen hadde. Zygingh hare
fwarigheid hare Biechtvader te kennen geven.
Defen goeden Pater , diezy tot Beftierder van
haar gewiffe hadde verkooren , zeyde dat zy
haar dies halven niet zoude bedroeven, ende
dat, zoozyhemalle hare ju weelen wilde bren-
gen, nevens de groote goudene ftukken die haar

Man
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Man in 't Comptoir zeer zorghvuldigh bewaarde;
hy , door zijne gebeden van God zoude verkrij-

gen, dat zy fwarteoogen zoude bekomen. De-
ze Juffrouw in de vierige begeerte die zy hadde
van noch fchoonder te werden , liet niet na den
raad van haar Befherder te volgen. Zy braght
hem de juweelen ende de ftukken goud. De
jMan defelve gemift hebbende , ende befpeuren-
de door de dubbelzinnige antwoorden van zijn

Vrouw, dat zy aan het wegh brengen. derfelve

fchuldigh was , floeghhaar zeer jammerlijk om
haar te doen bekennen waar zy defelve hadde ge-
laten, tot zoo ven e dat zy geheel fwart en blauw
was. De arme Juffrouw quam geheel bedroeft»
ende met de tranen indeoogen, haar ongeluk
aan -den Bieghtvader verhalen , verzoekende te

gelijk hare juweelen wederom. Doch den Pa.
ter weygerde haar dezelve (, zeggende dat die
hemnutoequamen, aangezien hy, volgens het
beOooteneverdragh, van God de genade hadde
verworven , daar zy zoo zeer na hadde verlangt

,

te weten, fwarte oogen te hebben , endeinder
waarheyd de Juffrouw hadde die geheel fwarc en
bruyn , door de Dagen vanhacr Man ontfangen.
Is dit niet een vermakelijke Hiftorie,endewaar-
digh , op den H. Paafchdagh , van den Predik-
ftoel verhaalt te werden < Boven dat heeft hec
alleen fchijn dat dit maar een verdight verhaal
was , ende dus "dan , verhalen de vuyle Mom-
ken » aan het blinde volk , niet dan leugenen , in
plaatze van het woord Gods.

Ik gelove dat het u niet verdrieten zal , mt/n Paafdveye-

Heer > zoo ik hier een kleyneaftreedingemake,
[

en
.

w"detl

tenopzighte van een andere plaiziexige gewoon- iotdePrk
y te,
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fiers g«ie> te, die in ltalien werd onderhouden, van de
gent. Paafch-eyeren te zegenen, welke groote kraghc

hebben , tot heylighmaakinge zoo van ziel als

licchaam. Op den dagh voor Paafchen ende op
Paafchdagh zelve , doen alle de Hoofden
der Huysgezinnen , groote fchotels vol hard ge-

kookte eyeren , naar de Kerk dragen ; DePne-
fters zegenen dezelve met byzondere daar toe op«
geftelde gebeden , met groote teekenen des kruy-
ces ende met wywater. Zoo meenige fchotel

als zy zegenen, zoo meenighmaal vragen zy
ook, hoe veel twaalf-tallen daar in zijn , om te

«ieiigheyd weten hoe veel zy'ervoor haar zullen houden.
derPtieften Zy nemen'er zomwijlen drie of viervan yder
daar ontrent. twaaif. tai t na Zy zien dat de lieden welke die

brengen , middelen hebben. Daar zijn dik-

maals arme lieden die fchreyen , wanneer zy

Paafch. xien dat'er de Priefters haar te veel nemen , ofte

eyeren waar wel dat zy de grootfte uytkiezen. Deze gezee-
toenur. gende eyeren zijn goet tot heylighmaakingh der

ingewanden, ende zy moetende eerfte vette

fpijzezijn, diezy, na de onthoudinge der Va*
ften nuttigen.

vaftenhoe De I**//4»f» onthouden zïgh in de Vaften niet

defeive door alleen van vleefch , maar ook van eyeren , bo-
de Italianen ter, kaas ende alles wat van melk komt. De
werd onder' • •• c l. i

houden. eyeren gezegent zijnde vat een ider zijn lchotel

op , ende draaght die naar huys. Zy doen in

de befte kamer die zy hebben een groote taaffel

dekken. Zy befpreyden dezelve met haar fchoon-

fte lijwaat en bloemen. Hier na brenghtmen

daaromtrent twaalf fchotels, van welke die

met de gezegende eyeren altoos in'het midden

te. Hei is een vermaak deze taaffels in de

huy-
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feuyzen der Groote te zien , want die ftellen op PaafcL

fchenk-taaffeltjens rondomme de kamer alle cy««"

haar zilverwerk, en wat zy fchoonften kofte-

lijkft hebben, om de Paafch. eyeren te eeren>

die mede zelfeen fchoon wezen hebben » want
de fchalen daar van , zijn alle, met verfcheyde

verwen befchildert ofte vergult. Zy hebben
dikmaals twintigh twaalf-tallen in eene fcho-

tcl , naalcs-wijze opgeftapelt > en de taafFel

blijft dus altoos ftaan , geduurende de gehee-

le week van Paafichen. Alle de vrienden wel-

ke in die dagen haar bezoek koomen afleggen ,

werden genodight een Paafch ey teeeten , dat

zy ook niet derven weygeren, ende daar na pre-

fenteerdmen haar allerley flagh van uytnemende
wijn.

Ik kome nu weder tot de predicatien. My is Tralie-

niéts meer overigh van dat voorwerp te zeggen ,
p«dikets«rïe

ten zy dan dat'er noch een ander flagh van Pre-
KU]a ''

dikers is , welke niet prediken als aan de Tra-
liën van de Nonnen. Deze zijn Predikers zoo
net als ofzy in de fwarte konft waaren afgebeeld»

van een heel zoet- gezuykert wezen , ende ge-

meenlijk fchoone jonge fidoniken. Want in-

dien de fchoonheyd ende aangenaamheyd in de-

ze Predikers niet te zamen gaan , zoo willen de
Nonnen > die de vryheyd hebben van haren Pre- h^^j*
diker te kiefen » een Zoodanige niet aannemen, van maken,
Alledebefigheyd van dele gaften beftaatin het
uytfoeken van aangename woorden , zeer hard
roerende uytdrukkingen , ende niet anders te

doen dan de Nonnen > voor welke zy prediken te

pri jfen. Ik hebbe verfcheyde van dat flagh van
Predikers gehoord, maar onder andere een jon-

Y a %t
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ge Monik, te Milanen> die voor de Benedictijner

Nonnen , van hec groote Kloofter , predik-

te. Hyjumde nauwlijks drie woorden aan

malkanderen zeggen , zonder haar de liefde endc
deagtinge, die hy voor haarhadde uyttedruk-

Waat haat ' ken. Mijn zeer waarde ende beminnelilke
fetmoenen in kuiters , die ik uyt het diepfte van mijn herte
8 aan

" beminne, zeyde hy haar byna geduurighlijk.

Zoodanigh dat> zijn fermoen by mijn zelf als

vergadert hebbende, bevond dat hybyna an-

ders niet behelfde, als te verklaren dat hy haar

alle, met de tederfte gevoelens van zijn herte lief

hadde.

•Luywilekket Als een A4om/^zoo verre kan koomen dat hy
leven vau die Prediker van de Nonnen wert, enhy haar be-
Predikers. haaght, zoo kan hy zigh verfeekeren gelukkigh

te zijn, ende alle overige dagen zijns levens » in

lekkerheyd ende wulpfcheluflen tezullen door-

brengen. Want de Nonnenbeyveren geen dingh

meer, dan het beftellen van alles wat aange-

naam en vermakelijk is aan de Beftierders en Pre-

dikers, op dat defelve voor haar dies te toege-

vender zullen wefen, Zy geven haar jaarlijks

zeer fware zommen , zy onderhouden haar van

lijwaat, zy beftellen haar allerhande ingeleyde

zuykerwerken zoo natte alsdrooge, ende zy

zenden haar alle dagen een fchotel vanhetuyt-

gelefenfte en fmakelijkfte dat'er te bekoomen is

,

welke den fchotel des Predikers wert genaamt.

Zoo dat het niet fvvaar valt voor deze fchoone

Mouekm , op haar Predikftoel de liefde te be-

tuygen , die zy voor haare goede Voeftermoe-

ders hebben , ende zigh over haaren lof uyt te

breyden.

Deze
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Deeze maniere van op den Predikftoel te prij- MoüVen

zen doet my gedenken aan een ander gewoonte, prijzen mal.

door de Moniken h fwangh gebraght , van open- ]^""JJ;
baarlijk den een den anderen teprijfen, op zee- opdenpreV

kere daagen des jaars. Dit gefchied gemeenlijk diküoei.

op den Feeftdag van hare wel gel uk fahge Grond-
leggers. By voorbeeld als het den Feeftdagh

van den H.Ignatius Loyola , Grondlegger van de
Ordre der Jefutten is » zoo wert een Lofreeden

voor den Heyligh, inallehaare Kerken gedaan.

Naamen dan aandien Aartsvader veel wierook
heett gegeeven > zoo komtmentotdeloftuytin-

ge van delTelfs kinderen 5 dat is gezegt van alle de

geene die onder delTelfs regul leven 5 ende byzon-

derlijk van de Paters des Convents waar in dan ge-

predikt wert. Door dien nu volgens het gemee-

ne fpreekwoord
,
propria laus fordct in ore ; Ey-

gen lofftinkf > zoo neemen zy daar toe een Monil^

vaneen andere Ordre ; welke diedaghin haare

Kerken komt prediken.

Een ygelijk weet dnt de Monif{en, zig onder Ende leggeu

malkanderen doodelijk haaten , maar onder- ?
pd

!

e
.

d
?.

Bh
j

... , . ' li nare birsheyd
wijlen } neemt de begeerte van op haarebeurte a ft

weeder geprezen te werded, de overhand over

den haat, ende doet haar dat flag van prijzingen

verrighten. Den Dominicaan prijft dejefuitea

die weder den Dominicaan ende dus met derefte. ^°j^
5" 10

Zy zijn het daar alle eens in dat die predicatie het bijjkt"

"

moyeli jkfte te maaken zijn , en dar zy die zelden

zoodanigh toeftellen als het wel zoude be-

hooren ; het zy datditfpruyte uytde onverza-

delijke begeerte , welke de eene hebben om bo-

venmaaten geprezen te zijn 1 ofte uyt de geringe

genegentheyd die in de andere is om te prijzen ,

Y } 'hst
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het welke veroorzaakt darmen in het midden
van de loftuygingen die gegeeven, werden iets

befpeurt dat als gedwongen in en de valheyd
daar van ontdekt. In der waarheyd hoe kan
men lieden prijzen zoo als het behoord j welke
men wilde het herte wel uyt den boezem ruk-

ken.

aardi b
Zeeker Cordelier predikte op den dagh van den

beeld H. Francifcui Xavier , in de Kerke van S. Lucia,

van. die de Paters fefuiten te Boulogne hebben. De-
zelve prees haar aardigh genoegh> haar loftuy-

gingen geevende ftrijdigh met het geene dat zy
zijn , en ook met het geene een yder weet dat zy
doen. Zie eens hier, zeydehy> de eerwaardi-

ge Vaders Jefuiten van dit huys ; Zy zijn zoo
zedigh als Engelen , zy zijn de frayfte lieden des

weerelds ; Zy üaan nooyt deoogenop om de

Juffrouwen in haare Kerke te bezien ; Zy zijn

zoo groote beminders van de eenzaamheyd dat-

men haar noyt op de ftraten ziet j Zy hebben de

armoede in zoo hoogeaghtinge > dat zy geheel

geen werk maaken van de rijkdommen deezer

Aarde ; Zy gaan nooyt by lieden die op haar af-

gefcheyden leggen ofte by de weduwen t omzig
in haare uyterfte willen te doen gedenken

$
Zy

bemoeyen zigh niet met het koppelen van hu-

welijken, ende men ziet haar noyt gaan aan het

Hof van den Cardinaal Legaat ofte van den

Cardinaal Aartsbiffchop, Op deeze wijze liep

hy over alle de ftukken van haar doen endelaa-

ten , het een voor het andere. Een ygelijk lachte

in de Kerk ende de Jefuiten zaten in de uyterfte

fchaamte. Den Cordelier zijn Sermoen ge-eyn-

dighc hebbende > daalde van de predikftoel > en-
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de ïn plaacze , van naar het Convent der Jefu'mn

te gaan , om daar > volgens gewoonte wel ont-

haalt te werden , nam hy zijn wegh naa de Kerk-

deur
;
Hy vreesde dat zy hem beftraffen zouden,

ende 'ik geloove dat hy , om haare wraak te

ontgaan zigh in Boulogne zelf niet meer ver-

toonde.

Zie daar , mijn Heer , het geene ik u te fchrijven Jjefluyt van

hadde , raakendede wijze van prediken ende het biief

me 1

beleyd der Predikers in halten. My zoude noch

overigh zijn daar tegens te ftellen de maniérevan

prediken van de Heeren onze Protejlantfche?ve-

dikanten, ende der zeiver geleerde en grondige

Sermoenen. Maarom dat gy my nietzoudkon-

nen befchuldigen te zeer genegen te zijn tot het

prijzen van die van mijne zijde , zal ikmy genoe-

gen met u te zeggen » dat zy aan het volk met

veel zedigheyd,endeeerbiedigheyd> het woord

Gods verkondigen> ende dat het voornaamfte is>

zy prediken altoos de zuyverheyd ende de waar-

heyd des Euangeliums , in dewelke ik hope te lee-

ven en te fterven. Ik wenfche u die zelve gena-

de en ben &c.

Eynde van den tweeden Brief.

DERDE BRIEF.
Van de Omgangen ofte 'Procejfien

in halten &c.

NAa geheel de vaften tot^owewdoorgebragt inleydinge.

te hebben > vertrok ik van daar eenighe

Y 4 weeken
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weeken naar Paaflchen , in voornemen van we-
der naar Vrankrijk te gaan. Ik nam mijn weert
door de Landen van den Groot-hertogh van Tof-
canen, welke aan die van den Kerkdijken Sraat
grenzen. Men komt in die Landen over het i^.é

Ré van Go- van Gopkani , dat een zeer hoogh geberghte is,

tSSSki
0I
Ü
h"

?

dke Vede
8roote Bo&h™ leggen, ende

ken B«gh. " d*ar door een ze^r bequaame plaatze voor de
Jaght. Jk vond'er eenige Kardinaalcn die daar
haar verluRighden. Men komt van daar , in
twee kleyne daghreyzen , te Siena. Op geheet
de wegh ontmoetten my niet dan Ongangen ofte
Proceffien.

6

Roomfche Hec
's een vaftgeftelde gewoonte in de Pjom-

K«ke begint febe Kjrke > de Omganghen naar Paaflchen te

£n«f
ef

' ?°™] die W *Pg**i™ noemt. Dezelve ge-

Paaflchen.
'chieden om van God zijn zeegen te verkrijgen
overdevrughtendes Aardrijks. In dat jaar toen
ïkdeezereyze deed had men dezelve byzonder-
lijkvan nooden, door dien 'er een zeer,'groote
drooghte was.

Proccffien Een Omgang ofte Proceffie na dat de Pyoomgetfn-
wacdie zijn. de die bepalen is het trekken van een volk van

k zeekere Kerke naar een andere onder het begely-
dederPriefters, methetCruyce en de Baniere,
om de boven gevvoonlijke hulpe van God daar
af te bidden , door de bemiddelinge van de een
ofte andere SanB ohc SanÜmne. Den omgangh
is dikmaals twee of drie daagen onderwegen , eer
die ter plaatze komt daar zy het opgemunt heeft,
ende als de lieden die daar ingaan haare IJtamen
ofte Gebeeden gezongen hebben zoo ftellenzy
zigh zoo dwaas aan als de Pelgrims in de Bede-
vaarden, zoo als ik u in een van mijne Brieven

reets
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reets hebbe gefchreven. Hier door ontbrak my Dczelvebren-

geen vermaak van Rj de Gophuni tot aan S/Vw4genderey

toe, derwaarts alfe de Proceffien gingen , doch z*n^^en

het verveelde my zeer in de Herbergen, om dat maak aan

.

die lieden
,
op alle plaatzen door welke zy trek- maardiette

ken, den honger laaten. Tot 5V«?dgekoomen inde eeiwa%

zijnde vroegh ik naa de Kerke , naar welke al dat

volk in Godvrughtigheyd gingh. Zy zeyden
my dat het was in zeekere Kerke van onze Lieve

Vronwey ende datmen een Miraculeus Beeld van
de Maget ondekt hadde» het welke maaralle

veertigh jaaren eens gefchiede. De nieuwsgie-

righeyd noodighde my om het zelve te gean be-

zightigen. Het gedrangh des volks was zoda-
nigh , dat ik groote moeyte hadde om in de
Kerk te geraaken. Men zeyde dat die toeloop
al aght daagen hadde geduurt , zijnde het Beeld
doen zoo lange ontdekt gevveeft , ende datmen
het aght daagen daar naa weeder zoude dekken,
met zeer veel pleghtelijkheyd.

Ik bezag dit Beeld het welk omtrent een voet Miraculeus

breed ende anderhalve voet hoogh moghtezijn, 14^"^^
Het vertoonde hetaangezight van een zeer jongeer allé *o.

Doghter , ende ik zagh'er niet boven gewoon- jaren ondeki

lijks aan , het welhe konde verdienen dat men
het zoude aanbidden. De priefters die de Kerk
bedienden, konden my de reeden niet zeggen,
waarom men het alle veertigh jaaren maar eens
ontdekte. Zy zeyden my alleenlijk zulks een
gewoonte te weezen , die van onherdenkelijke
tijden af wasondethouden , ende dat zy geloof-

den zulks in den beginne, door bevel van de Ma-
get gefchied te zijn.

Ik hebbe iu Italien een oneyndigh getal van m WfawiJ»

die
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.

.«erwelge» die bedekte Beelden gezien , niet alleen van de
dekte bedde. Maget Maria , maar ook van Crucifixen ende

allerleyflaghvan SanSentn SanEtinncn 7 endeik
kan in der waarheyd zeggen , dat'er naauwlijks
een Kerk is , in welk'er geen twee ofte drie zijn.

iVlen ziet dikmaals in een groote Schilderye3daar
veele Heyligen in zijn afgebeeld , een eenige van
haar die het aangezight bedekt heeft > ende die

is daar dan de verborgene Sanct.

Redenen om Het geheym van dit alles , voor zoo veel ik
welte de hebbe konnen doorgronden» door de wijze op

dekfwcScn.
weI^eziën de Priefters en A<fow%w van die Beel-

' den bedienen, beftaat daar in , dat zulks won-
derlijk wel te ftaade komt, om haar tijdelijk

voordeel te vermeerderen. Dingen die wy da-

gelijks voor onze oogenzien, werden al te ge-

meen ende doen geen indrukkinge op onzein-
beeldingh. Daar zijn zommige gedeelten van

het Aardrijk , in welke het zes maanden dagh
ende zooveel naght is, zoodat het geheelejsar

zigh daar maar in eenen dagh en naght verdeelt.

Men zeght nu dat de lieden welke in die Landen
woonen , zigh met hoopen verzamelen om de
Zonne tezien op koomen ; En in deeze Landen
in welke die planeet alle daagen verfchijnt , ziet-

men niet dat groot werk werd gemaakt om die

te zien op koomen. Op die zelve wijze , zou-

den de Schilderyen en,Beelden in deI{pomfche

Kjrly , zoo een naadruk in den geeft der volke-

ren niet ver wekken , ende zy zouden haar zoo
kraghtigh niet beweegen , om geld aan dezelve

te brengen , indien de Priefters geen middel had-

den uytgevonden om die zeldzaam te maaken.

Het fchijnt zelfdat den tiid > die zyzijn verbor-

gen
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gen geweeft , haar meerder eere waardig maakt,

ende dat de kpomfch Catholijkfn zigh inbeelden ;

als dezelve ontbloot werden , in dieSchilde-

ryen , beelden of figuren , iets dat meer Godde-

lijk dan gemeen is, teontdekken.

Zy eelooven alle , dat wanneer men hier op Italianen «ot

Aarde de Beelden ontdekt , de Heylige die daar bygorf

doorvertonndjwerden, inden Hemel mildadi
bcdek;c wfN

ger werden , ende gonftiger tot gebeden. Zie gen .

daar hoe verre het bygeloof ofte veel eerde

dwaasheyd komen kan , als die geene welke de

y verigfte moeften zijn om dezelve te vernietigen,

welke zijn de Kerkelijke ,
deeerftezijn die mid-

delen zoeken om die te doen toeneemen, Hec

voordeel dat hier door aan de Priefters komt is

groot, zoo als gy zult konnen begrijpen uyt het

geene ik u , by deeze gelegentheyd van die lieve

Vrouwe van Siena moet verhaalen. Ik verbleef

negen ofte tien daagen in deeze Stad ende daar

doorhadde ik tijd om dikmaalsin die Kerke van

de Maget te gaan. Ik zoude u geen volmaakte

lijfte konnen opftellen van de gefchenken welk'er

gegeeven wierden. Ik zal u alleen zeggen > dat

ik niet geloove, dat'er een eenigh menfch inde

Kerk quam , die niet iets, dat zeer aanmerke-

lijk was , gaf.

Om het" volk des te meer aan te moedigen, priefters zijn

ten eyndedes te mildadiger op malkander* voor- Mjs ™£
beeld te zijn , hadden de Priefters den lift ge- maikand€ts

bruyktvaneenplaatfe te vervaardigen , die met vootbeeidtot

leuningen omringht ende dighte by het Altaar
JjjgJJ*

88

van de Maaght toegeftelt was, in welke zy een

gedeelten voorftefden van de gefchenken die haar

gegeven wierden. Jta zagh daar een groote

raeenig-
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meenighte heele ftukken . zoo van laken als lij-

waat
, neusdoeken , hembden , verfcheyde

koftelijke juweelen , ende voor al een oneyndig
getal van groote witte wafch-fakkelen , zommi-
ge wel ten gewighte van 50. ponden. De kleyn-
fte waren van vier ofte vijfponden , ende daar
op de naamen van diegeene die dezelve hadden
gegeven.

Wat het gemunte zilver en goud betrof, ik
gelove dat de Monik?n dat onder malkanderen
verdeelden

, om dat hoe veel daarvanlook inde
bekkens wierd geworpen , dezelve altoos eeni-
gen tijd daar na , weder ledigh waren.

Eenige Spaanfche Priefters die het Land door-
reyfden

, zigh aangegeven hebbende om de Mif-
fe te zeggen, ontfingen eenige ringen inde Sa*
crijlie, van fde lieden van het Land, denkende
dat zy de Priefters van de Kerk waaren , ende
hadden zy haar bevoolen dezelve aan de fchilde-

rye van onze Vrouwe te hangen , dochzyfta-
ken die in haar zak, ende uyt de Kerk gegaan
zijnde, vervolghden zy vrolijk hare reyfe. Een
vanhaarzeyde, al lacchende, dat hygeenfwa-
righeyd maakte in het plegen van die dieverye

.

om dat hy in grooter verlegentheyd was dan het
Beeld van de Maaght, 'twelk, zoo als wel hy,
niet behoefde te eeten noch te drinken.

Alle de Inwoonders van Siena ende de om-
leggende plaatfen , vergaderden des Zondaghs
daar aan volgende, en verfcheyde hoopen , al

nazy onderfcheyden waren door hare beroepin-
gen en handwerken , ende zy deeden gefament-
liikeen grooren ongank, na de Kerk van onfe
Vrouwe. Yder Gilde trok op onderzijn kruy-

ce



Tweede Deel, Derde Brief,

cc en baniere> als onder zijn eygen ftandaart,

die alle van den anderen verfcheelden. De Ordredaas

Schoenlappers , als de minfte van alle de Gil- in*

densj waaren de voorfte» ende het fchild ofte

wapen dat in haar baniere was, beftond in twee

eliïen , kruyswijfe over malkanderen verbeeld.

Daar op volghden de Schoenmakers , ende daar

na de andere Handwerks-lieden op ordre.

Na yder Banier volghde een perzoon met een Gilde fak«

fakkel van wit wafch, zijnde zoo fwaar als hy
J^cSfi?

dragen konde j die dan de fakkel van het Gilde

was, geheel verguit, omhangen met bloemen
en linten, nevens een groot wapen ofte fchild

daaraan.

Daar en-boven hadde yder Lid , ofte Broeder

van het Gilde ( men noemt het Sivok in halitn )

zijn byzondere wafchkaars van omtrent drie of

vier ponden. Nahetkruyce, de baniere ende Gilden ©ffer»

de groote Gilde fakkel volghde een ander per- handen in

zoon met een Choor-hembde bekleed , die een 8Meed6dd,

groote beurze , aan het eynde van een lange/ver-

gulde ende wel befchilderde üok droegh. In die

beurze ;was het gemunte geld beflooten , dac

ider Handwerk ofte Gilde , aan het Beeld van
de Maaght zoude fchenken. In eenige der zelve

waren tien Rijksdaalders, in andere twintigh

ende zoo min ofte meer , naar het vermogen van

ider Gilde. In die van het Gilde der Kooplie-

den waren'er wel twee hondert , zoo als my een

van de Gildebroeders zelve zeyde.

Alle deze Gildens verfchijnen in den Om- Kleding d«

gank niet met hare gewoonlijke kledingen, maar
g,

r°"

,

zy hebben dez.elve bedekt met rokken van fijn
;

lijwaat, door verfcheyde verwen onderfchey-

den,
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den, hebbende ider een byzondere. Zy fluy-

ten dezelve toe met fchoone gordels ende dragen
op haar borft j ofte wel een van haar armen , de
wapenen van haar Gilde. Zy hebben noch daar
toe een groote kovel , die haar van aghteren af-

hanght.

Na het Gilde der Kooplieden volghden alle

Heligieufe Ordres , die in de Stad ofte daarom-
trent, in groote meenighte woonen. Dezelve
trokken op volgens den rangh van hare oudheyd»
ofte wel na den tijd diezy in de Stad hadden ont-
fangen geweeft. By deze gelegentheden kanmen
een zeer vermakelijk mengelmoes van kledingen
zien ; zommige hebben die van een rofle verwe,
andere grijs , andere bruyn , eenige fwart , an-
dere wit en fwart &c. , endeidie met hare rokken
en kovels, op verfcheyde wijzen gemeden, van
welke het meefte gedeelte wil doen gelooven ,

dat zy de voorbeelden , van de Maget Maria of-

te van God zelve, hebben gekregen.

Een ider van die Geeftelijke Ordres gingh me-
de onder dezelve kruyee ende baniere , maar
aghter derzelve wierd noch een wafchkaarflë

noch beurze gezien. Zy hebben wel haar ver-

maak daar in dat de Wereldlijke geld ofte wat
anders van waardye in de Kerken brengen, ook
porren zy dezelve daar zeer toe aan , ja zoo veel

als in hare maght is ; Doch , wat haar zelf be-

langht , zy waghten zigh wel een penningh te

geven.

De Italianen zoudeni, indien zy wilden, zeer

gemakkelijk het gevolghvan deze dingen kon

-

nen bemerken , fpringende haar zulks als voor

het hooft. Want in der waarheyd > mijn Heer ,

wat
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wat is het dat deze Mon'tktn , die alle zoo rijk en righeyd dac

maghtigh zijn , belet zulks te doen > dat is me- Gesftelijkc,

de te offeren , te meer , daar zy alle fware jaar-

lijklche inkoniften ende veele gereede penningen

hebben , die zy overdadelijk verquiften , wan-

neer zy in de Herbergen ofte Hoerhuyzen gaanj

wat belet haar zegge ik nochmaals , mede wafch-

fakkelen te geven , ende beurzen uyt te maken

,

zoo wel als de Wereldlijke, om die aan de Ma-
ger te offeren:; Het fcheelt haar nergens aan als

dat zy geen genegentheyd hebben, om haar

geld aan andere Priefters te geven. Zy weten te

wel , waar toe het zelve wert befteed , ende zoo

de Wereldlijke dat zoo wel wiftenals zy, zy

zouden haar voor de vierfchaarvan hetBieght-

gereght doen komen > wegens fware Godloos-

heden ende Kerkroveryen oftcHeylighfchendin-

ge

Na de Moniken ofte Reguliere Geeftelijkheyd

volgden de Werelijke , die beftaatuyt Priefters, gcvenmede

Parochie-Papen ende Canoniken, mede alle met niet inde

ledige handen. De Cardinaal Aarts biflchop be-
PwceffieB-

vont zigh een weynigh onpaiTelijk , ende ik ben

verzeekert dat hy'er, buyten dat, mede zoude
zijn geweeft, doch zonder wafch-fakkel of
beurze. Deze beyde zoorten van Geeftelijke

wierden gevolght door de Regeerders der Stad ,

ende van alle de Bediende van het Gereght , om-
hangen met hare pleghtelijke klederen , ende

met fakkels en beurzen voor haar. Eyndelijk

wiert den geheelen omgangh beflooten door een

hoop jonge Heeren , ende lieden van den degen.

Deze geheeleftatie nam zijn wegh naar de Kerk

van onze Vrouwe, in een zeerfchoone ordre,

onder
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onder het geluyd van Trommelen en Trompet-

Befluytvan ten » terwijlen de lught wedergalmde door het
de ProcefiSe. geroep van • Orapro nabis

;
Bid voor ons ! Al-

Je het volk bleef met de Beurzen in handen van
dePrieftersvan onzer Vrouwen Kerke. Gvkond
daar befluyten wat voordeel die daar uyt trek-
ken i want, zoo als den Spaanjaart zeyde , het
Beeld heeft eeten noch drinken van noden , ende
het zijn niet dan de menfchen die genot van het
gond en zilver konnen hebben.

Proceffiete Doordien nu de kinderen gemeenlijk haar

2?ïin
d

5«n
bchaSen fchePPen » in het nabootzen van het

aangeaclt. Seene zv de bejaarde lieden zien doen , zoo ge-
viel het, dat twee a drie dagen daar na, die
van de Stad haar met hoopente zamenvoegh-
den. De kleyne Scholieren ende de jonge Doch-
terkens baden haar Meefters ende hare Meefte-
relTen , haar naar de Kerke van onze lieve Vrou-
we te leyden. Zy maakten beurzen uyt daar
twee ofte drie Rijksdaalders in waren,

xflddel door Twee dagen na degroote Pracefjie , wat het

gewenYom
"iet mogeli i

k & V3n Siena te ge-

het nodige bruyken. Want die kinderen , om hare beur-
ofRr.geid te zen te maken , hadden aan alle de eynden van de

men.
ftraten fware touwen gereed, welke zy aan de
eynden vaft hielden, om die geene, die door
gaan wilden , te verplighten haar iets te geven.
Zykoghten daar na wafchkaarlTen , n2mekley.
ne Cruycen en Banieren , ende gingen in Procef-

fie naar de Kerk. De Priefters omringen haar

zeer wel , ende ftorten tranen van vreughde

»

ziende die zoo fchoone, tedere ende eenvoudi-
ge beginzel.

Pleghtclijke Den zefden dagh wiert het Beeld ontdekt met
een
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een bovengewoonlijke heerlijkheyd en de piagt ontdek!. Ing?

onder'den toevlóet van den Adel van degeheele desBcelds.

Stad, endede omleggende Plaatsen. Zywaa-
ren genoodzaakt Waghten aan de deuren der
Kerke te flellen, ende niemand in te laten , dan
de fatzoenlijkfte lieden. Ik hoorde een oud E-
delman» die met betuygirige van groote God-
vrughtigheyd , denHeere dankte, daar over >

dat hy het geluk hadde gehad , van zijn leven
gedurende , het miraculeuze Beeld van de Maagt
twee ende twintighmaal te zien.

[k was in den beginne daar over verwonderd. Ontdekklnge

Want indien het waaraghtigh hadde geweeft ,

buyt
u
nti

'-
s

j 1 -r% ij O».. & Vy vanhetnu'i
datmen dar Beeld maar van veertigh tot veertigh «cuienfe

jaren hadde ontdekt, ende dat hy die ontdek- Beeld,

kinge tvvee-ende-twintigh malen hadden gezien,
zoo zoude hy meer jaren hebben gehad dan
Mahufalm. Doch men zéyde iriy daar na

,

dat'er weynigh jaarenvöorby gingen , in welke
men het z-lve niet ontdekte , naar dat den nood
ende de behoeftigheyd van het gemeen zulks
quame te vereyfïchen.

Hier door begreep ik de arghliftigheyd der Door de

PrieÜeren, die om eenige van hare Beelden in
Ptifefters °m

f
aanzien te brengen , het zelve verbergen ende baatVught te

voorgeven , dat het miraculeus is ende wonder- verfadigen,

daden doet, ook by gevolge zoo heyligh , dat ende het By-

het nietgeoorloftis hetzelve te bezien als maar «meen!
014

eens in veel jaren. Als zy nu daar na befpeuren, uycgevon'.

dat die Godvrughtigheyd heeft ftant gegrepen, den -

ende wortelen gefchooten , ook haar voordeel
daar door yerzeekert is, zoo hebben zy zelve het
gedult niet van zoo lange te waghten met het
veiroonenvan haare Heylige verborgenheden,

Z maar
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Van de Omgangen ofte Procejjten &c.

maar zy nemen ds gelegentheyd van de eerfte

drooghteofte al te yoghtigen weder waar> van
te zeggen, datmen het Beeld moet ontdekken >

door dien de nood geen wet heeft » ende dus
wert een fchilderye ofte beeld > dat maar alle

veertigh jaren moet gezien werden , byna alle ja-

ren ontdekt ende vertoont.

Hier komt noch by, datzy daar door de naam
bekomen van eerlijke lieden te wezen , medelij-

digh , endeten hooghften begeerigh om de ge-

meene qualen af te weriden. DeMoniken ende
Priefters komen in dit ftuk wonder wel over een,

want zy hebben alle eenige verborgen Beelden
in hare Kerke, die zy , van tijd tot tijd , ont-

dekken , een yder zijn beurte , fpeelende daar

mede; Hodie m'ihi , crastibi-, Hedenmy, mor-

gen dy. In de Kloojters daar de Abten ofte de

Prioren maar driejaren regeeren >zijn zy gewoon
aan de Gemeente een gonfteop hare aanvaardin-

gevan het beftier te bewijzen j ende dezdve be-

itaat gemeenlijk in het ten toon ftellen van het

zoo genoemde Sacrament voor drie dagen s ofte

wel in hec ontdekken van eenig verborgen Beeld,

Dezen Afgod verlieft zijn aanzien daar niet door.

Zulks wert voor een boven-gewoone gelegent-

heyd genoomen, die niet wert gerekent) ende

het volk blijft aljtopsaghten dat dat Beeld maar

eensin vecle jaren wert ontdekt.

Zie daar de befchrijvinge van het fchoone

fchouwfpel dat ik te Siena zagh. Deze Stad is

nu een van deBygelovighfte van geheel Italien»

Men noemt dezelve by voorreght ; Siena la de-

vota } Het Godvrughtige Siena. Dezelve is

ook zeer vermaard door de zuyverheyd van hare

tale?
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tale , zijnde hep buyten tegen-zeggen , dat ner-

gens beter Jtaliaanfcb vvert gefprooken. Na dat

ik alle dp plaatzen van Godvrughrigheyd > die

daar zijn, bezien hadde, vei vol gh de ik mijne

reyze. Iktrokvoprde tweedemaal door Tq/c*-

nen ende Ilorenun, 't welk, daar de Hooft-ftad

van is > ende geraakte vandaar > in tweegroote

daghrcyzenste Bouiogne, zijnde een zeer fchoo-

ne Stad.

Dezelve wierd voor dezen alseen Gemeene- Au™^**
s

befte ofte Republijke beftierr» maar de Pauzen te Bouiogne,

die onder haare gehoorzaamheyd gebraght heb-

bende > houden daar in een Legaat » die daar»

uyt derzelver naam , de Heerfchappye voert.

Boven op de groote poot te van het Paleys des

Legaaxs , 't welk zeer oud is > zietmen een fteene

Vrouwenbeeld» met dedriedubbeldePauzelij-

kekrponeop het hpoft. De Bpulonefen zeggen»

dat het een afbeeldinge van de Religie is , doch
het fchjjnt eer een verbeeldjngh van de Pauzinne
Johannax.Qwtz.tn, ende het geen zulks fchijnt te

bekragritigenis, dat de voornaamfte ken.teeke-

nen , met welke de PauZe'ijke de Religie af-

beelden daar niet gezien werden , te weten » het

Cruys in de eene hand» ende de Kelk met de

Hoftie in de andere*

Twee dagen naar mijne komftete Bouiogne, Abdyev.™
gingh ik de fchoone ende vermaarde Abdye van s. Michatl

S.Micbael in Bofco bezightigen » gebouwt op in Bofco ,en

een aangename heuvel, omtrent twee musket-
fchooten van de Stad. Het fchijnt datmen de-

zelve op die hooghte heeft geplaatft , om die van

geheel Italien te doen bezien» ende verwonde-,

ren. Ze is voor al vermaard door hare fchoo-

Z 2 ne
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ne fchilderyen. Caratche, Guido Rjiini, ende
veele andere vermaarde Schilders , hebben daar
alle de tederheyd ende volmaaktheyd van hare
konft, als in bewaringegeftelt , om die de na-

komelingen des te meer te doen aghten. De Mo-
niken , die in deze %Abdjt leven, zijn Oliveta-

nm. Zy doen belijdemfle van den regul van
S. BemdiBus , ende zijn in 'c wit gekleed.

Ik was bezig met de Schilderyen van de Grot-
tenofte vanheteerfte Kloofter , dat als een aght-

hoek getimmert is , te bezightigen , wanneer
den Abt , die naa het middaghmaal , met eenige
van zijne Monik^en wandelde, dooreen boven
gewoonlijke beleeftheyd my naderde ende de
moeyte nam , van my zelf den inhoud der Schil-

deryen uyt te leggen , die eenige van deaanmer-
kelijkfte byzonderheeden , uyt het leeven van
haar Wetgeever , den H. BemdiBus vertoonen.

üytnemende **y leydemy daar naa om haare Boek-kaamer te

Boek-kam« zien, die geheel befchildert , verguld eede-met
in dezelve, zeerfchoone boeken vervuld is, zijnde zeeker-

lijk een van de fchoonfte die ik in Italkn hebbe
gefien.

en Abt bied
Aldaar een weynigh over het zien der boeken

deTAutheur gefprooken hebbende » floeg den %Ah- my voor,

een goede ge ofik in zijne Abdye wilde blijven , om zijne Mo-
legcncheyd m n

'

tyn jn je goede letteren ende de rédeneerkon-

aan lten te ondernghten, zeggende dat hy my zijn

taaffel zoude geeven , nevens een zeer goede be-

zoldinge. Ik was niet voorneemens in Italien

te blijven, zijndezelf al op weg naar Vrankrijk?

Dochdegelegentheydzighzoo gonftig aanbie-

dende, ende ik ook ten anderen geneegen zijn-
Die dazeive de , om my in de haliaanfche taaie verder te oef-
aanvaart

- fenen,
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fencn , nam ik naar twee a drie dagen > die ik toe

bedenkens tijd verfoght hadde , zijne aanbiedin-

ge aan. Hy gafmy een zeer fchoon vertrek toe

mijn gemak ende twaalf jonge Monikenom te

onderwijfen. Zy waaren by naa alle Graaven
ofteMarquifen > want die Vaders neemen geen•f^f^"a
Perzoonen in haare Kloofters aan , ofzy moe-. veiblijfc.

ten van de voornaamfte des Land zijn. In

deeze bedieninge harde ik hec twee volle jaaren,

ende ik ontfingh , al die tijd geduurende veel

beleeftheyd van de Monikken , ende onder-

vond voor al 1 zeer goede teekenen van de

goedheyd ende edelmoedigheyd van haar Pre-

laat/ ... !

Gy en kond niet twijffelen , mijn Heer, of ik Bekomende

hadde daar een zeer fchoone eeleeentheyd , om u^^^'l
1

door te dringen inalle degeheymen van deJWo Monikerye

nikerye » want zy handelden met my zonder te doorgion

eenige achterhoudinge , ende hoewel ik geen (len *

Lid van haare Ordre was r zoo leefde ik even-

wel onder haar» endeniets was my verborgen.

Hierdoor kan ik van haare zaaken fpreeken zoo
als het behoord, ende dat zal ik in den eerften

traghten te doen, die ik u zal fchrijven. Wat
deeze belanght, door dien ik in dezelve van de
Proceflien hebbe beginnen te handelen , zal ik

daar in op dezelve voet volharden , te meerom
dat ik hier ftoffe, ende dat noch ten vollen aan-

merkelijke, genoegh vinde , om dezelve te ver-

vullen. Ik hoope dat het verhaal , 't geen ik

daar van zal doen , u niet onaangenaam zal

zijn , ende zal beginnen met de Proceffïen , .

die geduurende de aght daagen , van het Sa*

craments • Feejl , te Boulogne werden gehouden,
Z ) Hec
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Sacramcnts Het Feefi; van het Sacrament , ingeftdd zijnde,
Peert »-.iarom 20o als de Pausgefinde voorgeeven , om de Hoftie
ing«ft«ld.

te joen zeegen praaien in fpijt van de Kjtters > zo
vergeeten zy niet dien dag ende de geheele Otlave

die daar opvolght> zoo praghtighende plegh-

telijk te vieren > als haar immers mogelijk is.

Zy doen zeer fc hoon e Omgangen, endeleyden
de gewijde Hojiie j die zy Zeggen het levendige

ligchaam van onzen Heere fefusCbrijlus te zijn ,

langhs de ftraaten te wandelen , met een heerlij-

ken toeftel ende plegtelijkheden.

iïo invrank»
^n Vran&yk. behangen zy de voorgevels der

i,j°

ei

geJyCK .
huyzen , metfchoone tapijten

,
zy beftroyen de

ftraaten met riekende kruyden en bloemen > zy
vervaardigen bedeplaatfèn ofteruftplaatfen , zoo
als zy die noemen , om het Sacrament te doen ru-

ften 3 als of het zeer moede was, Zy kleden een

groote meenighte kleyne Kinderen als Engelt-

jens » om bloemen op het zelve te werpen ende

het te bewierooken > ende eyndèlijk zy doen op
ftraaten duyzenden van voetvallen en afgodifche

aanbiddingen.

Hoe in I" Duytsland verderen zy alle de ftraaten 5 aan

Diytsfland beyde de zijden , met gebladerde takken van

boomenj ende maaken van haare Steeden als

groote boflchen ofte veel eer fchoöne lufthoven>

zijnde alle haare ftraaten als groene wandelaryen,

die men niet kan ten eynde zien.

HoetoitaT'
Maar in halten, daar men meerverftandigh

is ende ook veel bygelooviger , daar overtreft -

men zeer verre die twee Rpomfch CatboiijkenLan-

. den. Boulogne heeft zigh daardoor onder ande-

re aanmerkelijk gemaakt } mits deffelfs beroemd

Oïïave van het H, Sacrament. Behalve de groo-

te
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te algemeene Omgank » die door de geheele Stad

gefchied , op Donderdagh na de Zondagh van

de Drie-eenigheyd , welke de Feeftdagh is, en

waar in geheel deGeeftelijkheyd ,zo Reguliere Boulogne.

als Wereldlijke, endealle de Overigheeden van

de Stad tegenwoordigh zijn , zijn'er noch alle

jaaren, drie Parochiën géfteld, om dentoeftel

tot de OBave te vervaardigen. Als dezelve op
haare beurte hebben verright , zijn zy twaalf

ofte veerthien jaaren vry , tot dat alle de andere

zulks meede hebben gedaan , want daar lopen

zeergrooteonkoftenop. Veerthien daagen ofte

drie weeken voor het Feelt , werden alle de ftraa-

ten van die Parochiën afgepaald , om de karren

ende paarden den doortoght te beletten , ende

gelegentheyd voor de Arbeyderste befchaffen

om haare dingen te verrighten. Het voornaam-

fte werk, ende daar de meèfte moeyteaan vaft

is , is alle de ftraaten ende huyzen met zijdedoe-

ken te bedekken , welke in die Stad gemaakt

werden, ende dezelve tot Beelden te vouwen.

Alle de Parochiën als het haar beurte geworden

is , fpannen yder om het zeerft haare kraghten

in , om malkanderen te overtreffen ,dooreenige

nieuwe uytvindinge. Zommieedoen doordee- Pragugen

zc kleyne doeken , allerhande flagh van voge-
flracenaidaar.

len verbéélden , andere alle de viervoetige bee-

ften , zoodanigh dat'er niet een zoorte man-
queerc , als konnende geene bedagt werden , die

men niet ziet. Andere vertoonen jagers , veld-

flaagen en praalftatien , in het korte een oneyn-

digh getal zeer fchoone ende vermaakelijke din-

gen. Daar-en boven ftellen zy op de ftraaten

ten toon , alle de fchoone Schildéryen , die

Z 4 de,
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de lieden van die Parochiën in haare huyzen
hebben, zonder de Wereldfche daar van uyc
te zonderen , onder welke noyt gebrek is van
fchandelijke naaktheeden ende belaecheli'jke
voorvallen.

Bou!onn«en De Boulonne^enzljn zoo nauwkeurig in Schil-

ulfoSto?
de

J7
en

'
A1

!
e haare zaaien, kamers ende Bin-

van scbii-
nekamers , zijn daar mede opgepropt. Door

deiyco. dien zy nu dezelve, geduurende .die agcdaagen
op de ftraaten brengen , zoo heeft men het ge-
noegen van daar zeer fchoone Rukken te zien,
Daar en-boven werden by naa op alle de hoeken
van de ftraaten Altaaren voor gefnedeue Beelden
opgevight, die dan ook beladen werden met
Schilderyen ende Zilver ende Goud vaatwerk ,

ende is op yder Altaar een natuurlijke verbeeU
dinge van de eene ofte de andere verborgentheid,
ofte van de eene ofte de andere fcwSofte&w-
Binne .

Hoede Gto. De huyzen der Grooten ende magtige Hee-
«nzighop renindiePWw», flaan gedurende diedaagen

dïsgen °Pen ' ende 2y hebben dan alle dekaamersop
het befte doen opfchikken , ende daar in alle

haare rijkdommen ten toon doen Rellen. Zom-
mige zijn zoo mildadigh en praghtig , dat zy aan
alle de weereld koeldranken geeven, welke zy
Sorbmi noemen , ten minften doen zy zulks aan
de lieden die een weynigh van aandien zijn , en-
de op hare plaatzen ofte in hare hoven , hebben
zy fonteynen

, die wijn in overvloed uytweiv
'pen , voor het gemeene volk.

«nfedia
Mk duS beftdd zi)nde WÊrd de Pro'

fpeUesE celJie aangevangen. De befchikkinge daar van is

aan , om de het werk der Priefteren, ende dezelve ftellenal

haar
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haar verftand te werk om iets uyt te vinden , dat procf flle van

aangenaam maghzifn. Zy kieeden veele kley-
.

hetsaajmenr

ne Kinderkens als Engelen > maakende vleuge-
te vetcieKa *

len aan haare ruggen vaft. Zy maaken daar-en-

boven verbeeldingen van alle de Hiftorien uyC

het Oude Teftament, welke zygeiooven voor-

beelden te zijn geweeft van het H. Sacrament,

als de OfFerhande van J^aakj, die van Melcbiqedek,

deToonbrooden, hetPaafchlam&c. Zyver-
toonen ook alle de Propheten en alle de Sibil-

len, die van onzen Zalighmaaker , naar haar

voorgeeven, hebben voorzeghr. Daar naa ziet

men de Maget Maria met de twaalfApoftelen »

gevolght door onzen Zalighmaaker, met een ftuk

broods in de hand , even als of hy het wilde bre-

ken j zoo als hy in het H. Avondmaal deedde.

Hier op vertoonen zy veele van haare Sanüen en-

de Santlinnen, diewelde meefte liefhebbers van
haar H. Sacrament zijn geweeft , als S. Thomas
Aquinas , S. xAntonio van Padua , S. I{p%a van

Viterbo , en andere. Deeze zijn alle levendige

verbeeldingen > dat is , zy beftaan uyt de fchoon-
fte Jonghmans ende jonge Doghters die zy heb-
ben konnen vinden.

Voor al befpeurde ik daar veele kleyne ver- Joha"n" d
I

en

li,. .
r

. _ . . »" Dopet zcec
beeldingen; van den H. \obannes den Dooper. fchandeiijk

Om den zeiven te vertoonen nemen zy kleyne verbeeld,

kinderen van vier ofte vijf jaten. Deze kinder-

kens verfchijnen geheel naakt» ende zonder
hembde, zijnde maar alleen met een fmal gecou-
leurt lint omhangen , datvan haar regterfchou-

der tot op de linker dgye komt , zoodanigh
dat het het zien van haare naaktheyd niet be-

dekt.

Z j Het



5 6Af Van het bekjagtlijk^e misbruyk &c.

HaliaanTclie Het is van heden ofte van gifteren niet , dat de
fchijn. reden Italianen befchuldight werden beyde de Sexen
d«r van. cfte £unnen even zeer te Dem jnnen %

ende daar-
om zalmen zigh niét zeer verwonderen» dat zy
Zoo veel genegentheyd tot die kleyne 5. Jant-
jens hebben. Ik hebbe op eenmaal , in eene
Proceffie , eens meer dan twintigh van dezelve ge-
tek, diealle malkanderen volghden. Zy heb-
ben in de hand een groote zeer ligte wafchkaars ,

die in een riedfteekt, ende met de andere ley-

den zy een kleyn Lammeken dat haar volghr.
Sacrament >ja auen dtJt

~n toeftel volgen de Priefters zeer

Proceffiè
heerlijk gekleed , ende daar na het H. Sacrament,

verfchijnd. dat onder een praghtigh verhemeltzel wiert ge-

dragen, omringht van een oneyndigh getal jon-

gens ende Dochters, als Engelen toegeftelt,

die daar bloemen op werpen. Dighteby het ver-

hemeltzel is altoos een zeer fchoone muzijk , om
de lof ende andere gezangen te zingen , die de

Hpomfche Kerke» ter eere van het zelve heeft ge-

maakt. Na het verhemeltzel volgen de voor-
haamfte lieden van de Parochie , ende aghterdie

een groot gedrangh van het gemeene volk.

Op deze wijze leydenzy onzen Heere (zoo
zy zeggen ) door alle de ftraten van de Parochie,

Der Procef- enc*e doen hem op yder eynde van de ftraten ru-

fienroeftei ften , op de daar toe vervaardighde Altaren. Als

dawnTaan
nu ^e ^roce^e geè'yndight is, wert noch den

na dat dekl. toeftel van de ftraten niet genomen , maar zy la-

vevenighi is. ten dezelve, veele dagen in haar geheel , omaan
het volk vandeStadtijdte geven , om die te ko-

men bezien op haar gemak , gelovende daar door

Veel te verdienen ende groote Aflaten te winnen.

AUede Sbirris ofte Dienaars van den Legaat en-

de
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?

de den Aartsbiffchop, waken daar die naghten

over, ten eynde niet het eene ofte het andere

zoude geftoolen werden , ende Hét is voorna-

mentlijk by nagt, dat deHeeren met dèjüffrou-

wen daar gaan wandelen, om dat het'èrdan het

vermakelijkfie is. Alle deftratèn werden ver-

light dooreen oneyndigh getal van fakkelen eh-

de kaarfTen , alle van wit vvafch , die over al

branden , ende den luy fter van dié praghtige toe-

ftel zeer vermeerderen ; Daar vrijdhien dan 2do

veel mogelijk is , daar verfcheydmen malkahde-

ren , ende daal: wetden de briefjens die van dè

liefde handelen verhandreykt> ook werd'er al-

toos de eene ofte de andereongelukkige ter ne-

der geleght, tot een koude offerhande aan de

wraak van Zijne vyanden, ofte aan deMinne-
yver van zijne Medevryers.

Byzonderlijk verfchijnen daar alle de h'ghte vvanfchik-

Vrouwlieden tegens den avond , welke daar keiijkege-'

blijven tot dat zy haar wild hebben gevangen
)
volgen daat

Eyndelijkde minft-fchuldige die daarkoomen >
van "

zijn, na het fchijnt, diegeène, die om haare

oogen te vermaaken zigh derwaarts begeven ,

zoowel als omharenieuwsgierigheyd te vol-

doen , want wat belanght de Godvrughtig-

heyd > van defelvej wert niet het minfte teekeri

befpeurt.

Aldus is het dat dieFeeften, welke zijn inge- Godvrugtige

ftelt om de Ketters te befchamsn , in weynigh aanmerkinge

tijds, door een reghtvaardieh oordeel Gods ,
des A

j
tl

!f"
rs

• . ,
*» &

r , , , o»et de Pio-
zijn geworden , voorwerpen van ichande ende

ce (fien.

ergerniffe voor de Papijlen zelve , ende ik vreeze

zeer dat fefus Chrijius op die groote dagh in wel-

ke hy de levendige ende dedööyenzal koomen
oor-
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oordelen

, haar zal zeggen , dat hy een afgrij-

zen van hare Feeften heeft gehad , ende dat haar
wierook voor hem een vervloekinge isgeweeft»
omdatzy, inplaaaze van zijn eere, zoo als het
fcheen

, dat zy haar voorftelden , te verbrey-
den, niet hebben gezoght dan devoldoeninge
van haar begeerlijkheyd

,
ydelheyd , en fchande-

lijkeluften.

Ik hebbe verfcheyde andeee Proceffïen van het
H. Sacrament gezien te Venetien , te Milaan , en-
de in veele andere Steden mui halten

9
Doch ik

zal my niet ophouden met dezelve te befchrij-
ven , om dat zy alle byna met malkanderen over-
eenkomen .uytgefondert dat den toeftel der ftra-

Pcieftets hoe
len 200 fcnoon "iet is , ende zoo lange niet blijft

die de om ten toon ftaan als te Bologne. Ik kan niet bemer-
koftendoon ken dat de Priefters groot voordeel uytdie Pro-

.ïïSeïi ctlJim trekken » in tegendeel doen zy onkoften
gedragen , tot het verderen van hare Kerken ende Altaren

;

weunte Doch aan de andere zijde werd haar Priefter-
vergoeden,

fchap daar doorin groot aanzien gebraght $ Dit
doet hare Miffen in aghtinge komen , ende zy
verfchijnen daar met zeer veel majefteyt, zijnde

bekleed met zoo veele praghtige cieraden , dat
het volk daar een indruk krijght vaneen grooter
eerbiedigheyd t'haarwaarts. Ook weten zy de-
ze hare onkoften, by andere gelegentheden wel
intehalen. Het ontdekken van een miraculeus

Beeld kan haar dat wel dubbelt betalen , ende
mogelijk is het daarom, dat zy te Boulogne , wey-
nigh tijds na de OBave van het H. Sacrament > de
groote'pleghtelijkheyd ende Omgank van onze
Vrouwe van S. Lucas doen.

Troceffievan Qm u daamn^ denkbeeld 0ftefchetze te

geven
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geven j zoo zult gy weten , mijn Heer , dat vijf die van Bou<

Italiaanfche mijlen van Boulogne , op een zeer lo8n= naar de

hoogen heuvel , geuaamt den bergh delaGuar-
uontfch

dia ofte van de bewaringe , een Kerk is , in wel- Guardia , cot

ke een fchilderye wert bewaart > afbeeldendede hecüeve

H. Magetj die de Hpomfcbge%inde zeggen door ^e^van
den H.Lucas gefchildert te zijn. DePriefters s. Lucas,

hebben zoo veel weeten uyt te werken om de
Overigheyd der Stad te bewegen , dat zy dezel-

ve onder de befcherminge van dat Beeld hebben
geftelt. Zy noemen het haare Patronejfe ende
Behoedfter. Patrona & ConfervatrixBononi*.

Ook hebben zyeen muntftuk tot deffelfs eere

doen flaanj aan de eene zijde van het welke
dat zoo genaamde Beeld van den H. Lucas ftaat >

ende aan de andere de wapenen van de Stad Bou-
logne. Zy noemen het zelve een Madonnina

,

ofte Lievevrouwen-ftuk , in het korte lieve

Vrouwe.

£Xe Overigheyd heeft een gelofte gedaan van 't Weifcde

datBecldalle jaren eens te komen af halen ende
in Proceflieom teleyden. Zy braghten het dan > gncis.°

U °

van den bergh de la Guardia, in de Stad» ten
eynde het het volk zoude zegenen. Veele da-
gen te vooren werd grooten toeftel gemaakt ,

omhetzelve, in praal-ftatie, te gaan halen. Zy
doen het, omtrent aght dagen > inde Stad ver-

blijven , gedurende dewelke het eens oftwee-
maal verplaatft, dat is van de eene Kerk in een
andere gebraght werd. Een ygelijk komt het Aftoderye

daar bezoeken , ende werden groote gefchen- JeJÜO"dl™
ken aan het zelve gegeven , die dan voor de Prie-

fters van die Kerken blijven , ende zy doen het >

na daaraan alyoorens veele Afgodendienft be-

toond
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tqond te hebben , het volk zegenen.^Ten dien

eynde maken zydefchilderyc van 4e Maget ,aan

grpote Hokken vaft» die door fteike Mannen
werden gedragen , ende die dusomhoogh ver-

heven hebbende , doen zy dezelve naar het volk
voor over buygen, even alsof het die groette,

volk dóen
waar na zy het nqcn wst no°ger trekken, dan

zegenen. weder laten dalen , ende dan flinks ende reghts

drayen , ten eynde zoo een teeken des kruyces

over een yder die daar tegen woordigh is , te ma-
ken, ende dat noemen zy de zegeuinge. Om de-

zelve met des te meer eerbiedigheyd teontfan-

hen, werpen zy zighalle opdeknien met het

aangezighte ter aarden. Terwijl dit apen fpel

duurt , tOQnen de Tamboers en de Trompetters
hare konli zoo veel zykonnen, ende na deze

pleghtelijkheyd wertde Lieve Vrouw , weder
in Omgangh, naar den berghde laGttardiagQ-

braght.

Gtootentoe Zy blijft daar het geheele jaar, ten zy eenige

loop tot het algemeeue plagen , de Overigheyd verplight , te
zeivedoor wjUen toelaten , dat zy » op een ongewoonlij-
ge eeejwr. ^^ } j n Proceffie werde omgedragen , want

als dan geloven zy , dat zy hulpe aan hare qua-

len zal verfchaffen. Het geheele jaar door , is

op alle Saturdagen , een grooten toevloet van

volk , uyt Boulogm en de omleggende Plaat-

zen , naar dat Beeld.

Heerlijke
®m den wegh derwaarts te gemakkelijker te

weghder- maken, hebben die van Boulogne aangevangen
waansgc het bouwen van een bedekte wandelarye, wei-
maakt.

ke faar aanva„gh neemt van de Stads Poorte

,

ende zal eyndigen aan de Kerke, in welke dat

Beeld bewaart wert. Toen ik my daar bevont

,

was
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was al meer dan de helfte daar van voltoyc. De-
zelve beftaat uyt groote Galeryen zeer breed en
langh , van gebakkene fteenen , mee fchoone

overwelfzeelen geheel befchildert. Ze zijn

onder zeer aardigh bevloert » rnet groote vier-

kante bakken. Als dezen wegh voltoytwert

.

geloove ik dat die een van de fchoonfte werken
zal zijn onder alle die van geheel halten. Veele
byzondere Heeren hebben haaren yverhierin

doen uytmunten , als hebbende yder verfcheyde
bogen op hare eygene koften doen maken > ende
op dezelve hare wapenen fchjlderen.

Men vreeft evenwel» niet tegengaande dit Swarigheyd

werk reets zoo verre gevordert is 3 hetvoleyndi- yokoyen^
"

gen daar van niette zullen zien , zijnde het gee-

ne daar noch aan ontbreektjhet fyvaarfte ende dat

het meefte zafkomen te koften. Door dien die

Galerye» altoos opwaarts gaande» nu op den
bergh zal moeten gebraght werden s tot aan de
Kerk van onze Vrouwe van S. Lucas , waardoor
men zal genoodzaakt zijn zeer diep te graven

,

om vaften grond te vinden tot h&t leggen van va-

fte grondlagen.

t Zeeker goed Parochiaan, ziende dat degene- z
,

c
.

e!r?r
?
ar°r

, 1
0

, ,

&
, , chiaanvind

gentheyd om geit te geeven, tot het verval der middelom de

onkoften > daar toe noodigh begandete verflau- zelve vooc

wen , vond, toen ik teBolovné was , een zeer
«n gedeeltebi., ;

p „ . wegh te nee-
equaam middel uyt , om die üuymerende ge-.

negentheeden weeder wakker te maaken , ende
bediende zigh daar toe van de volgende aardig-

heyd. Hy gaf die van zijne Parochie te kennen

,

dat hy zigh door de Maget als gedrongen gevoel-

de, ova een Proceflie naar het Miraculeufe Beeld
te doen > met twaalfwagens bevragt met bouw-

ftoffen

,



g 7 o /^/* Omgangen ofte Trocefien &e.
ftoffen » ende bad haar daar op haeren yver te

willen toonen ende het noodige toe een zoohey-
Iigh werk op tebrengen,- Wat hem belanghde
hy zoude zorgedraagen van de Proceffie in ordre
te Hellen, volgens het voorfchriftdathem Ma-
ria, daarvan s inden droom, hadde gegeven.

Dooreen -De goede lieden deeden zeer ftiptelijk alles

Ptoceffiehcm dat haar was bevoolen. Zy belaaden vier waa-

Srlden*" gensmetgebakkene fteenen , zoo veel met kalk

droom voor- e"de v »er mec zant. Den Priefter deed daar 11,1a

gefchreven. bloemen ende welriekende kruyden , van alle

kanten opzoeken , zoo om de waagens te be-

ftroyen als tot het maaken van kranflen voor de
ofTen, die dezelve voorttrokken , ende deed
de hoornen en klauwen van haar vergulden

;

Daar naa ftelde hy zigh voor aan alle het volk
met het kruyee ende baniere , ende hy trok met
die toeftel door alle ftraaten van Boulogm, naar

dathyalvoorens jonge Dochters hadde befteld
,

die op de hand-trommelen fpeelden enderond-
om die wagens danften, op die zelve wijze als

wel eer David voor de Arke des Verbonds deed.

Die door alle
wei'k geviel de Italianen wel.als die altoos

defarochia- een behaagen fcheppen in nieuwe ende wel uyt-
"e

jj

van de gevondene dingen , voor al omtrent die waar in

gevolght. ^e Vrouwen ende de Doghters eenige perzoo-

nagie moeten fpeelen, Dit werk was dan van

Zoo goede uytwerkinge , dat alle de Parochianen

van de Stad , beflooten het zelve naa te volgen»

ende was het mogelijk meer te doen. Veerthien

daagen daar naa zag men een algemeene Proceffie

van alle de Parochianen met meer dan twee hon-

dert waagens, gelaaden met fteenen , kalken

zant, getrokken door oflen met vergulde hoor-

nen
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nen en klauwen. Ik hebbe noyt wanftalliger

nochvermaakelijker Proceffie gezien. Dit alles

floegh, in zeer goede ordre, den wegh in naar
onze Vfouwe van S. Lucas, ende diendeom
een groot ftuk van de wandelarye te volmaaken.
Zoo die eens werd voltrokken , of het dan komc
teregenen ofte te waayen , zal men van Boulogne

tot aan die Godvrughtige plaatze konnen gaan,
zonder zighbeflijkt ofte nat temaaken> omdat
men in diegalerye zoo wel beflooten is als in een
goede kaamer.

Jk moet u zeggen , mijn Heer , om van ons Monikenxito
voorwerp j de Proceffien , niet af te dwaaien , noch beet«

dat de Monik?n , omtrent die ftoffc , nogh veel «vlinders

grooter uytvinders zijn dan de Priefters. Daar £2°^"
gaat by na noyt een Feeftdagh ofte Zondag voor iSft«rs.'

by 5 dat zy niet een Proceffie in een van haare
Kloofters hebben. De Dominicaanen hebben ,

opyder cerfte Zondagh van de maanden, den
Omgangh van het Rgynhoedeken. Op de twee-
de Zondagh van yder maand, doen deCarmeli-
ten die van het kleyne Schouderkleed, endede
derde Zondaagen hebben de Soccolanten die van E" zl

J
nd«r

S. Antoniusvan Padua. In deeze Proceffien van ^levert*
de Moniken is het , dat men ziet in het werk fiel- ningen.

len alles wat de onkuysheyd ende de ontught

,

demeeft verwijfde zielen kan inboezemen ; ver-
re van dat het Geeftelijke ende Godvrugh-
tige bezigheeden zouden zijn , zoo als zy voor-
geeven. Door het- weynighe dat ik u daar
van zal verhaalen, kond gy van het overige oor-
deelcn.

Ikzal beginnen meteen Proceffie van het fy-
Pt0ce{̂ '

J*»
%enboedeken> die ik te Venetien gezien hebbe, S?VTS

Aa by
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by de Vaders Dominicaanen van Cafteüo. De-
zelve was op de volgende wijze gefchikt. Naa
hetkruyce ende debaniere gingen omtrent vijf-

tigh Kinderkens als Engelen ende als kleyne San-

Ben en SanBinnen toegemaakt» onder welke zy
niet hadden vergeeten veele kleyne S. Jantjenste

Hellen. Deeze wierden gevolght door dertigh

©fteveertigh fchoone jonge Dochters» alsfow-

Binnen vercierd. De eene verbeeld S. Apoïlonia

,

ende hadde in haar handen , om van de andere

onderfcheyden te konnen werden» een vermil-

lioene vergulde fchotel » daar in veele tanden

laagen. Een andere vertoonde S. Lucia) ende

droegh in een bekken twee oogen. De derde

S. Agnes » met een kleyn levendigh lam in de ar-

men i ende dus alle de andere met haare teekenen

van onderfcheydinge.

Onder dezelve waaren'er eenige die zeer herte-

vezijneenige lijk deeden lagchen , ende voor al eene S.Gc-

diehettelijk noveva- Zy hadde een brandende wafchkaarffe

rl
c^n

in de eene hand , ende in de andere een boek waar-

in zy las ofte fchijn maakte te leezen. Rondom
haar waaren zeeven ofteagt gekleed als Duyveis»

zijnde geheel fvvart met groote (taarten , ten vol-

len mismaakte aangezigten , draagende daar toe

hoorens. Zy maakten duyzenden malle gebaar-

den > aperyen en potzen voor de SanBinne > om
dezelve te doen lagchen , ende in het leezen van

haar getijdeboek te ftooren » ofte haar uyt haar

aandaght te brengen. De Doghter welke voor

de SanBinne fpeelde > hadden zy van een fwaar-

moedige geftaltenifle des bloeds gekoozen » ende

volbraght haar rolle zeer wel. Zy zag geduurig

in haar getijdeboek » ende vertrok den mond
niet

Onder dezel-

als S. Geno
veva.
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meteens toe lagchen. Maaralle deluydendia
de Proceffie zagen berfteden in lagchen uytj door
het aanfehouwen van de wonderlijke poftuuren
die deeze kleyne Duyvelen maakten , die zee-

kerlijkzeeronbefchaamt waaren, want zy fiel-

den haar zomwijlenaan j als ofzy de rokken van
de San&'mne hadde willen opligten.

Deze SanWnne wierd van een andere gevolgtj EnS.Catha-
die niet J minder bequaam was om te doen lac- ri

.

n avan

chen dan de voorige , zijnde S. CatBarina van SieBa '

Siena. Dezelve hadde een aardigh kleyn kind
aan hare zijde > verbeeldende de kleyne Jefui»
die in de eene hand een bezem, ende in de andere
een blaasbalgh hadde. Want zy houden fiaande '

dat die SanBinne , die een Dominicaner Norme is

geweeft, zoo groote gemeenfehap met het kin-
deken Jefus hadde, dat dat Goddelijke wight,
om haar te helpen als zy moede was, haar ka-
mer quam vegen ende vyer op blazen.

N3 deze San&inntn volghden diegeenediezy **n
^'

nnen
.

de Figuren ofte de Voorbeelden noemen, zijn- Stomen"
de dezelve alle de Heylige Vrouwen, die, naar welke Maria

hare uytlegginge, de Maget Maria, in het ou-
he

^
bt

!

,
.

V001'

de Teftament, hebben verbeeld. Zy waaren *c

op zetels gezet die eenige Mannen op haare
fchouderen torften. Men zagh daar een Debora AU Debow.
in haretente niet Sifarazzn hare voeten, ver-
beeld door een fchoon, als een Krijghsman ge-
kleed , Jongelingh , ende zy met een nagel in

haar hand , ftelde zigh aan 2ls ofzy den flaap des
hoofte hadde willen doorbooren. Na dit Beeld DslHa.

quam een Dalila , zittende in een arm -ftoel,

met een fchoon Jongelingh tuiïchen hare knien ,

zy hadde een fchaar in de hand, orahem dehai-

Aa 2 ren
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juduh. ren aftefnijden. Na deze quam \u&hb. Dit
was een zeer fchoone vertooninge, want op het

gevaarte daar zy opgedragen wierd , dat zeer

breed was » bevonden zigh meer dan twintigh,

perzoonen , ende zulks verbeelde de wederkom-
fie van Juditb in Bctulia , met het hooft van

Olofernes , wanneer de Priefters ende het volk'

gingen om haar in te halen , ende een gezang tot

haren lofzongen. Deze Judith was een van de

fchoonfte Dochters van halten, en zeerlight-

vaardigh gekleed. Rondom haarj op hetzel-

ve gevaarte > waren uytnemehde Muzicanten

geplaatft, die ziel -verrukkende Motets zon-

gen.

Hannade Op het gevaarte dat volghde> even als ofmen
Moeder sa- de lelijkheyd tegensde fchoonheyd hadde wil-

T
uds&e

j°Jf
lenftellen , zat een oude, tandelooze, zeer le-

doot an ere-

lij^g Vrouw * welke binnens monds mompel-
de 9 ende verbeelde Hanna, de Moeder van Sa-

mud. Ik verwonderde my dat een Vrouw van

die jaaren > op zoo een gevaarte hadde willen

klimmen.
: Daar na volghden noch verfcheyde

andere SanBtn > yder met hare figuren a ten ge-

tale van aghtien. Ik zal my hier niet ophouden

met dezelve te befchrijven , om u niette vervee-

len, maar alleen zeggen dat de laatfte van alle,

als zijnde de verbeelde zaak > Maria de Moeder
Ende laatfte- jefu was> Dezelve wierd vertoond door een

Mat?3°de
zeer fchoone Dochter; uytnemend praghtigh

Moeder jefu, gekleed , ende met een Koninghlijken mantel
zcerpragtigh omhangen, fa haare linkerhand hadde zy een
uyrgedott.

groot patermjier) ende met de reghter fwaayde

zy een fchepter. Op haar hooft was een zeer

fchoone Kroon , met Diamanten en Paarlen

voor-
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voorzien. De Grooten in Italien meenen een

verdienftelijk werkte doen als zy hare juweelen

uytleenen , om de Heyligen in de Proceffien op

tetoyen, ende daar door zietmen'er dikmaals

zeer groote rijkdommen.

Ik bemerkte dat wanneer die Juffrouwe , die voor welke

de Maget Maria verbeelde , voort gedraagen niemand

wierd , niemand den hoed afnam , zigh boogh^[^^
ofte ter aarden wierp om haar te bidden ofte aan home Beeld

te; roepen, maar als een weynigh daar na, het dateenwey-

houte Beeld voorby gedragen wierd ( zijnde het^ f*"

zelve dat op den Altaar van deCapelle van het g«ka&en.

Fjfmhoedeken in de Kerk der Dominicanen van

Cajiello ftaat ) zo wierp een yder zig ter neder en-

de lloeg op zijne borft, noemende die de Moeder
Gods, ende dezelve aanroepende en biddende.

Men deed dat Beeld van tijd tot buygen ende ze-

geningen aan het volk geven , op dezelve wijze

als ik van onze Vrouwe van S. Lucas te Boulogne

verhaalt hebbe , die met tedere gevoeligheden >

ende als groote gonften ontfangen vvierden.

Hebbende namaals mijn geeft te werk geftelt

om te onderzoeken, welke dat de reden zoude

mogen zijn , waarom de Papijlen , hare aanbid- Schijn reden

dingen niet afleggen aan delevèndige Figuren of-
daarvan,

te Voorbeeldingen , dieevenwel de Maget op
een meer natuurlijke wijze verbeelden 1 als die

ftukken van hout en fteen , ende dat zy het zelve

zoo ftiptelijk doen aan diezielooze Beelden, zoo
hebbe ik na eenige aanmerkingen, myniet an-

ders konnen voorftellen , al dat onze nature , als

een ingedrukte afkeer hebbende, van aan een

fchepzel die dienft te bewijzen , die wy niet dan

aan God alleen zijn verfchuldight j ende dat de

A a $ leven-
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levendige Verbeeldingen, voor ai die door
Menfchen gefchieden, aan onze zinnen des te

klaarder, het eygentlijke wezen van een fchep-

zel te zijn , ontdekken , als de ongevoelijke

Beelden doen» in welke men gemakkelijker kan
valt ftellen, dat een geheyme, aanklevende en-

de Goddelijke kraghtis , zijnde dat evenwel de
grootfte dulligheyd endeden wortel van de Af.
goderye,

Dominica.
jfc kome weder tot de Proceffie ; Dit houte

oBgébonden* Beeld wiert in het midden van de Paters Domihi-

cnonbe- canen gedragen , die omtrent ten getale van hon-

eerfproceflle
^erc mo8ntcn wc2en > want door dien zy veele

teVeneüen! Kloofters binnen Ventticn hebben, zoo is hec

datzy, in diergelijke gelegentheden , malkan-

deren zeer ^ewillighlijk helpen. Men zagh niet

datzigh ongeregelder ende onbefchaamder aan-

Iteldedanzy. Zy hadden alle groote Pater no~

fiersom hare armen hangen , maar niemand van

haar was bezighom die te lezen , ten zy dan den

cenen ofte anderen afgeleefden Pater , die geen

luft meer hadde om in de wereld eenige figuren

temaken. Alle de andere traden als Pauwen,
. ende gingen op een zeer dertele wijze voort»

met hare fchoone witte kleederen. Zy deeden

niet dan met malkanderen te praten ende te lao

chen, ende wierpen aan alle kanten deoogen

op de Juffrouwen , die aan de venftersenop de

ftraten ftonden, om de Proa/fatezien voorby
gaan.

Ikgelove niet, mijn Heer> dat het zeer no-

dighis, u eenige aanmerkingen , op zoodanige

wijze van doen , te doen maaken. Gy ziet ge-

noeghzaam , door het enkele verhaal dat ik'er u

van

Ptoceffieif

fltllen het
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van doe, wat het eygentlijkeeynde vanzooda-

nigh flagh van Omgangen moet wezen. Zy zijn

niet dan tijd-verdrijven voorkinderen , ofteveel

eer Comedien voor groote zotten , die evenwel

het Chriftendom tot een fpot ftellen van de On-

gelovige ende Godloocchenaars.

Mijnis voor dewaarheyd gezeght, dateeni-

ge Turkfche Kooplieden welke die Proccflie za-

gen pafieren , malkanderen vraaghden ; hebt

gy die zotternyen gezien < Zouden wy niet zin-

neloos moeten zijn geworden , als wy zoo een

Godsdienft wilden aannemen ? De Bjomfcbge-

qnden beroemen haar , als op een onfeylbaar te-

ken van de waarheyd van hare Kerke , dat'er

geeneChriftelijke vergaderingen zijn , diemeer

dan de hare werken tot de bekeeringe der On-

gelovige, ende die zulks met meeruytwerkin-

ge doen. Maar toegegeven dat zulks zoo zy >

zoo kanmen met vry meer waarheyd zeggen,

dat'er geen Kerke is , die tot een grooter belet-

zei ftrekt, aan de bekeeringe der Ongelovige,

als de hare , ende welke voor een die zy bekeert,

een millioen andere belet ende wederhoud, die

wel tot het light des Euangelfums zouden ko-

men , indien zy geen oogh-getuygen hadden ge-

weeft, van de zotternyen die de Papijlen bedrij-

ven. Zy dóen dingen, die de Hpomfch-Catbo-

lijken , in andere Landen , zelve doen van

fchaamte rood werden ,alsmen haar dezelve ver-

haalt.

De Engelfcbe Papijlen nemen dat als vergroo-

ringenoftelafteringen, die men op die van hare

Gezinte werpt, om dezelve fwart temaaken.

Aan dat flagh van volk kan ik niet anders zeggen,

Aa 4

Chtiftendcna

tot fpot VÜOt

de ongelovi*

ge.

Procéflïen

een fteen des

aanftoots

voor Turken

enHeydenen.

Papiflen in

Engeland

illen déze

buycenfpoo-

ligheden niet

geloven»
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dan dat zy maar de moeyte nemen van zelve naar
lM//e»tegaan, ende zy zullen, met hare eyge-
ne oogen

, noch meer buytenfporigheden aan-
ichouwen, dan ik u, in mijne Brieven, hebbe
verhaalt.

Dezelve dwaasheden wierden in voorige tij-
den mede in Frankrijk gepleegt onder de Papi-
fien, maar het gezighte van de ProteJianten } die
onder haar woonden , heeft'er een groot gedeel-
te van doen ophouden. Aldus is het dat , door
een byzonderegoetheyd Gods , de tegen woor-
digheyd alleen der Proteflanten* zeekere zegen
met haar brenghc. welke de fauten verbetert,
de dwalmge beichaamt maakt , en de deughc in-
boezemt.

Ik zal by deze Proceffie die ik te Venetienzag,
een andere voegen, en die ik, te Milanen, ge-
zien hebbe. Dezelve wierd door de Carmeliten
aangeftelt, endegefchiede ter eere van hetkley-
ne Schouder-kleed ofte Schapulier^ van het wel-
ke ik u reets, in eene van mijne Brieven hebbe
gefprooken. Het geene hier byzonders in was

,

ende alleen door my zal verhaalt werden , om u
niet weder een nieuwe befchrijvinge van Enge-
len en figuren te maken , die op dezelve voet wa-
ren als die geene waar van ik bevoorens gefproo-
ken hebbe, beltont daar in , dat het meefte ge-
deelte der jonge Juffrouwen van de Stad , in de-
zelve verfcheen , met hare befte klederen en ju-
weelen. Dezelve gingen in ryen van vier aan
vier in deze Proceffie , met groote fakkelen van
wie wafch in haare handen, zingende Pfalmen
ende Lof-zangen ter eere van de Magetdoor de
fyomftbe Kerke ingeftelt. Het is in Italien de
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gewoonte niet dat de Vronwen in de Kerke zin-

gen, zijnde het zelve haar verboden, tenmin-

ften zoo zy geene Nonnen zijn. Deze Paters Car-

meliten was het dan in gedaghten gekomen, ge-

zeyde nieuwigheyd in hare Proceffie te plegen >

zoo om zelve het genoegen te hebben van die

fchoone ftemmen tehooren, ende ook om den,

luft van den jongen Milaanfchen Adel , als die in

diergelijke dingen groot vermaak fchept , wat te

gemoec te komen. De Edellieden ftonden in

twee ryen langhs de ftraat, en zagen haare Juf-

frouwen paffeeren, die den boezem geheel ont-

bloot hadden , ende met een tot onkuysheyd

aanlokkende fwier gingen, die wel vyerige be-

wegingen in de herten van hare Minnaars be-

quaam was te verwekken.

Het was omtrent anderhalf uur donker ge- En ?a>n^
b'

weeft tot n de Proceffie begonde voort te gaan , ^jkeHighc.
ende het light van de Wafclvkaarflen ende Flam-

beauwen , verhief zeer den Iuyftervan deze uyt-

gelezene troupe. Men hoorde aan alle kanten

niet anders dan het roepen van *, Ach 1 dat is

fchoon ! fchoone Proceffie ! wat draaght die

Gravinne haar Fakkel met eenaardigh wezen

!

Hoe ftatigh gaat die ! Wat heeft deze eenfchoo- Godlooste?

neftemme ! Andere welke ongelatener waren >
den.^t!

n

fpraken de Juffrouwen dubbelzinnige woorden
fiep

toe , in het midden van deze Heylige Omgank

,

zoo als zy het noemen, ende gaven niet dan al

te wel, de ontheyligingen van haare herten te

kennen. Na de Juffrouwen volghden de Car-

meliten twee aan twee, zoodanigh dat de geheele

Proceffie niet beftond dan uyt Vrouwen en Mo-
nik$n ; nevens een houte Beeld dat de Maget Ma-

A a 5 ri<t
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tia vertoonde» het welke aghter aan gedraagen
wiert, datmen met veele aanbiddingen vereer-

de» knielende een ygelijk op de ftraten } wanneer
het voorby quam , om deflelfs groetingen en ze-

geningen te ontfangen , welke de goede Carmeli-

ter Vaders » die het droegen , het zelve deeden
geven.

De Moniken en de Priefters fcheppen groot

PtSïtó'hou- vermaak in het aanftellen van diergelijke Procefi

denved van fien , een yder in h2are Kerken, omdatzynaa

^"^"n" dezelve met een praghten luyfter verfchijnen,

ende dereden de Menfchen in het ooge fpeelt , beeldende

daarvan. zigh de eenvoudige onder haar in , in deperzoo-
nen der Geeftelijken iets > dat meer dan menfche-
lijk is a te zien , zijnde het zelve doch inden
grond niet anders dan dwaze ydelheyd , ende en-

kel bedroghvan den Geeft dezes werelds.

Zy zijn zoo driftigh niet om haar in zeekere

Procefjïen te laaten vinden , die W3t pijnlijk val-

len , ende waar in de Juffrouwen haar zoo wel
niet konnen laaten vinden. Zulks hebbe ik te

Milanen aangemerkt , ten tijden van de door

Rogatie haar zoo genaamde Rogatitn, die in de weeke
ïroceffien. van Hemelvaards dagh komen. Het is een ge-

woonte in alle de Landen , die de Hpomfcbe Ge-
meenfchap volgen» geduurende dedriedaagen

van de Rogatien , Procefjïen te doen , dat is met
het Cruyce en Baniere , van de eene in de andere

Kerke te gaan, om'er gebeeden uyt te ftorten.

Hoe die van Te Milanen nu , beginnen deeze Proceffitn, een

hJudTwer- uurnaam»ddernaghtendeeyndigen niet dan ten

den. twee uuren naa den volgenden middagh. Alle

de Priefters van de Stad ende de omliggende

Plaatzen zijn gehouden daarin te verfchijnen ;

Hier
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Hiervan wert niet een eenige verfchoond j zelf

niet de vreemde Priefters diezigh in de Stad be-

vinden. Zy moeten daar ftiptelijk op het uur

zijn , als de groote Klok van de Hooft-kerke be-

gint geluyd tegeeven , om zig onder haar Cruy-

ceende Baniere te vervoegen.

Door dien nu in deeze Proceffien zoo veel aan- TraagheyJ

lokkelijkheyd niet is, zoo hadden de Priefters dcrPiiefkren

liever een gat in den dagh te Oaapen , als zighby ^Sjwiu"
dezelve te bevinden. Maarden Kardinaal Aarts-

biflehop, hoewel hy daar zelve niet verfchijnt,

heeft een middel uyrgevonden om'er haar te

doen koomen. Door zijn bevel is het dat dan

alle de $ï/rru* Diendersofte Dieveleydersvan

het Aartsbisdom, gefterkt door dievan deStad,

ten getale van meer dan hondert en vijftig , met
o^

Muskettons > Piftolen ende Bayonnetten ge-
de

r

n A art°sbif-

wapent , zig in verfcheyde hoopjens van vijfa fchopdaarte-

zes verdeden, lopende door alle de ftraten van gensjefteld.

Milanen , om de Priefters op te zoeken die niet

indeProce/Jfazijn. Zy gaan dezelve, tot in ha-

re huyzen , opzoeken, ende indien zy'er eenige

vinden, binden zy die hare handen met touwen

op den rugge , ende fleepenze zoo op een fchan-

delijke wijze langs de ftraten, tot in degevan-

kenifle van het Aartsbisdom. Als zy aan de

Poorten van dezelve zijn gekoomen > betaften

de Rakkers de zakken , ende neemen alles wat

zyby haar vinden , naa haar zeer onwaardighlijk

te hebben mishandelt, waar op zy haar in een gat

fluyten. Dezelve blijven daar , tot datmen haar straffe tegens

voor den Regterftoel van den Aartsbiflchop doe deongehoou

verfchijnen. Zy raaken eyndelijkevenwel los

,

ianw "

naar een geringe bekijvinge , mits betaalende

twin-
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twintigh Rijksdaalders aan den Aartsbiiïchop
Kardinaal.

dJp?kftcr
O
s

0C

.
De Pnefters ziende dar'er geen kans was om

daar tegens zigh van die Proceffie te verfchoonen , hadden
uycgevondcn. een middel uytgevonden om dezelve voor haar

wat verdraaghlijker te maaken. De Proceffie

gaat j op eenen morgenftond 5 in tien ofte twaalf
Kerken , in welke zyzigh een tamelijken tijd op-

Beflaandein houden om tezingen. Doch door dien de Prie-

dTSclge ^crs
.

'
die zeer fte

<

k v3n 8etal Z') n » daai' "iet al-

terwijl haar le binnen konnen > zoo is het meefle gedeelte ge.
confraters in noodzaakt buyten te blijven , op de ftraaten by

zongeï
6

^e Kerke * Zy vonden dan het middel uyt van
in de naafteHerberge te gaan, ende zigh daar wel
te doen onthalen i ter wijlen haar Medebroeders
in de Kerke zongen. Hier naa gingen zy dezelve
vervangen endezy verrighten den dienft met des

te meer luft en moedigheyd. Doch door dien

dit in de oogen des volks te flordigh en ergerlijk

was , werdende ook eenige klaghten daar over
gedaan aan den Artsbiiïchop 5 zoo beval dezel-

ve dat dertigh Rakkers de Proceffie zouden opzij-

Dat haar ^e £aan ' en(*e ^e P r 'e^ers z >' vermiften , uyt

mede belet de Herbergen gaan haaien » zoodanigh dat deeze
wett. arme halzen » van zoo naa by opgewagt werden-

de» niet een kleyn droppeltjen voor eenfwakke
maage konde gaan nemen.

Haaruyterfte Daar doorzijn'er nu veele» die platte fleflehen

piegt.ai.ker jnet wijn» in haarc zakken , ofte onder haare
is wijnby choorhembden dragen , ende dan zommige van
a« age*

haare makkers bidden wat om haar te willen gaan

ftaan j als wanneer zy wat bukken , om van de

Dienders niet gezien te werden > ende op een aar-

dige wijze een trekjen doen. Wanneer de Pro-

ceffn
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ceffie in een Kerk van een Kloofter komt , 200 be-

geven zigh de Priefters in het Convent dat daar ofinde

dighte byis, en de Moniken onthaalen daar die Kioofterste

van haare kennifie zijn, haar zoo veel te eeten ^
and

f

l

^
ke0

ende te drinken gevende als zy begeeren, de Rak-

kers hebben geen magtom haar da3r te gaan zoe-

ken , ook zouden zy daar geheel niet wel ontfan-

gen werden.

Als de Proctffu nu in zeekere Kerke is gekoo-

men, die de Prifters door den AartsbiiTchop is

voorgefchreven , zoo koomen de twaalf Ker-

kelijke Voorzitters , van de twaalf poorten van

Milanen, die Aartspriefters zijn, ende alle de

Geeaelijkheyd onder haar opzigt verdeelt heb-

ben , op een groote plaatze by malkanderen ,

ende een yder van haar een lijfte by zigh hebben-

de» van alle de Priefters, die onder zijne gereg-

tigheyd ftaan, zoo doed hy, dezelve, deeene

voor ende de andere naa, met luyderftemme,

by haar naamen opleezen , ende zijn zy alle ge- Monfleringe

noodzaakt te antwoorden, ende zigh te koomen
JJ*' *£

ïic '

vertoonen. Die geene welke in gebreeke blijft pIoceflie .

werd aangeteekend , ende men zend die zelve

dagh , een briefjen aan zijn huys , tot betaalin-

ghe van twintigh Rijksdaalders voor zijn afwee-

zen.

Als alle de pleghtelijkheeden volbragt , ende scheydinge

de Omgangen in de daar toe gefchikte Kerken >
v

e

a°^°'
geëyndight zijn, zoo begeeft zigh de ProceJfie^^ieFw

weder naar de hooft Kerke. Het is omtrent drie MiUnen.

uuren naa de middagh , als dezelve daar re rugge

keert , ende dan krijghteen ygelijkdevryheyd

van weeder tot zijnent te keeien , door het roe-

ren van de groote klok , ende de Rakkers heb-

ben
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ben dan geen magc meer om haarte'vatten. Zy
geeven dan ftoffe , aan alle die haar zien , om te
lagchen , want zy loopen als haazen naa de fpij-

ze, ende hebben in een geheel jaar zoo verhon-
gert niet geweeft.

D« ptieHew Een yder kan befpeuren dat die Proceffien > van
hebben een de Pypgatien , haar ten uytterften mishaaeen :Kï Ecfftelijk , om dat'er niet te winnen is > Ten
RogatiePro- tweeden , de Juffrouwen verfchijnen'er niet ;
«ffien

,
ende Ten derden , daar zijn noch Engelen noch Ver-

daar van
6" beeldingen » °°k is'er niets dat haar kan vermaa-

ken en doen lagchen ; Ten vierden , zy konnen'er
niet verfchijnen , bekleed met haare praghtige
cieraaden, maar alleen in haare choorhembden,
met vierkante mutzen op het hooft , ende daar
door komt het , dat de Wereldlijke niet een tree-

de verzetten om haare Procefjie te zien $ Ten vijf-

den j is haar die Proccffie aanbevoolen > op groo-
reftraffen te doen, ende daar door valt haar de-
zelve des te min aangenaam, om niet te zeggen,
geheel fwaar, want zoo groot als de liefde der
Priefteren is om heerfchelijk , over andere» te

gebieden, zoo groot is ook haaren afkeer tot

de gehoorzaamheyd » ende ten laatften vald'er

alzoo wat ongemak voor haar te lijden. Zy moe-
ten lange voor den dagh op ftaan > veele keeren
en draayen door de Stad doen j ende by na gedu-
righ zingen , zonder te eeten ofte te drinken. Al-
le deeze dingen ftrijdén zeer met haar geneegent-

heyd. Zy hebben veel meer trek tot die aanlok-

kelijke Omgangen van het H. Sacrament , of-

te tot de ontdekkinge van eenigh Miracu-
leus Beeld , ofte tot de Procefjie van den H.
Nagel, die te Milanen in den Zomer gefchied,

ende
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ccnde in welke niet alleen alle het volk van

de Stad verfkhijnd , maar toe die ook alle

den Adel van de nabuurige Steeden en Land-

fchappen , komt toefchieten > alleen om dezel-

ve te bezigtigen.

Den Cardinaal Aartsbiffchop is daar zelf in
gj^fgj"}

perzoon , ende draaght dat overblijfzel dae zy tem '

aJ*
den H. Nagel noemen. Haare overleveringe Wat die u,

brenghtmede> dat dezelve een van die nagelen

is, welke het zeer aanbiddelijke licchaarn , van

onzen Zalighmaaker , aan het kruyee , hebben

doorboord , ende dat den Grooten Conjlantinus,

om dezelve te eeren , die in den toom van zijn

Paard deed heghten. Dezelve werd gezieivPraghtigen

dwars door een fchoon Chriftal , ftaande op een
JJJaJ

1/*"

zeer groote goude voet, die uytnemende wel

gewerkt , ende met veel dierbare gefteenten

verciert is. Dit is zeeker een van de frayfte din-

gen die men zien kan , ende zoo wightigh,

dat den Cardinaal moeyte hadde dezelve te dra-

gen.

Den Nagel is gekromt , als voor dezen in het Befchtijving»

werk van een toom zijnde gebruykt geweeft. van den Na-

De aanmerkinge die ik , over dezen Nagel heb-
86 '

be gemaakt » bellaar daar in » dat de Hiftorie

zelve > die de Papiften daar van maaken 3
doet

zien, dat de overblijfzelen , ende vooral die

van de werktuygen des lijdens onzes Heeren

,

aan welke zy nu willen dat den grootften dien ft

,

evenals aan God zelve moet bewezen werden»
voor dezen geen Goddelijke eere ontfangen

,

aangezien Conjiantinus , zoo alszy zelve beken- Aanmerking

nen , die Nagel in den toom van zijn Paard deed ^eu

"

heghten, het welke een niet al te groote eere 'tgcene men

was.
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niéaan dcfel' was. Hy deed die niet op de Altaren feilen*
ye bewijft. ZOo als die jegenwoordigh daar op is , ende men

booghdeknien voor dezelve niet> 200 als de
Papiflen hedenfdaaghs doen, want anders moe-

Vergeleken fte daar uyt volgen, dat alle de Menfchen zigh
met het gene hadden ter aarde geworpen , op de plaatzen door

gefchledc.
welke het Paard van Conjtantmus quam te gaan ;

Dit nu is ongerijmt , ende de Hiftorie maakt
daar van geheel geen gewagh , op die plaatzen
in welke zy van die grooten Keyzer handelt.

Kmysdragets Aangezien ik ongevoeligh ben gevallen op

Miïn!
16

het werk van de Proceffun die te Milanen gefchie-

den , zoo valt het rnyals onmogelijk, u geene
• befchrijvinge te doen, van eene dervermaard-

fle , die des naghts , van den Goeden , Gouden
ofte Heyligen Vrydagh wert gehouden, ge-

fchiedende dezelve by het fakkellight , in de
volgende ordre. Na het kruyce ende de baniere

Wijzeop volgen de Kruysdragers. Dezezijn lieden die

ve w«d
dCZeI

' Sroote Kruyflen dragen , ter langhte van vijftien

gehouden, ofte tvvintigh voeten. Deze kruyiïèn zijn zeer

groot, ende in fchijn zeerfwaar, maareygent-
lijk van binnen hol , ende niet dan vier zeer dun-
ne planken op malkanderen gelijmt. Ik wil on-
derwijlen wel geloven , datzy, door hare leng-

te ende breedte , een volle draght voor een
menfeh uytmaken 1 ja zelf dat zy die geene , die

dezelve diagen , genoeghzaam verveelen. Ook
zeggen zy, dat zy dat met een boetvaardigen

geeft doen , ende om onzen Heeren Jefus Chri-

ftus naar te volgen , toen die zijn kruyfle naar

Calvarien droegh. Deze Dragers zijn wel ten

getale van drie a vier hondert, ende hebben
fware ketenen aan hare voeten, die een vervaar-
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lijk geluyt maken. Zy hebben het aangezighte KUdinge de*
mee groote kappen bedekt. Deze Kruysdrageis Kmysdta.

doen my gedenken aan zeekere Ketters , van £trs>

welke den Cardinaal Baronius gewagh maakt } in

zijne Kerkelijke Jaarboeken , ende di&Cruciferi
'c welk Kruysdraagers gezeght is , genaamc y
wierden. Zy hadden de woorden des Euange- \

liutns
;
Dit getnt welke ^jjn kruyee niet op neemt en-

de myna volgbt , kan mijn Difciptl niet qjn , naar
de letter verftaan. Hierom hadden zy haar met Bedrijven

groote kruyflen beladen, dieophaare fchoude- VandieKtfU

ren dragende , waar mede zy , als zotten , over
de Bergen en door de Woeftijnen liepen , tot dat
den honger, dorft, ofte vermoeytheyd haar
deedfterven. Het is waar dat die geene, die in

deProceJfien gaan, tot dat uytterfte niet verval-
len , maar doch is'er eenige zoorte van over-een-
komftein haar doen.

Onder het midden van deze Kruysdragers
,
Difcipünecr»

wierd op zeeker werktuygh , een afbeeldzei dersi " *
van onzen Heere, gaande naar den bergh Caha- d^Su^
ria , omgevoert. Na de Kruysdragers volgh- dragets.

'

den de Difciplineerders of die geene diezigh zelf
kaftijden. Dezelve hadden mede haare aange-
zichten met groote kappen bedekt , voor de refte
gingen zy met den rugge bloot , ende met groo-
te roeden , die zy met beyde de handen hielden, Haar ^'jf
floegen zy zoodanigh op haare fchouderen , dat

daar

het bloed van dezelve afgutfte , tot zoo verre
dat het een affchrik baarde. In het midden van
deze Geeffelaars , die zeer fterk in getal waai en >

wierd een Cbrijli-Beeld gedragen , vertoonen-
de hoe dezelve aan de pilaar gegeelTelt wierd'e.

Hierop volghden verfcheydeCompagnienSoI-
B b daten ,
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Soldaten in daten, die hare Mufquetten , Pieken, Vaan-
de Proaffie ^els ende

s
Standaarden , mee het bovenftenaar

&ayxs.
tny 1

den grond gekeert, droegen. Alle hare Trom-
men waaren met fwart laken bedekt > ende zy
lloegen dezelve daar boven op , 't welk een droe-

vigh geluyt verwekte,

cevoigtvan Na de Soldaten volghde een levendige ver-

""beeidiff
keeldingh van onztn Zalighmaaker. Dezelve

onzesHceten. wierd gedaan door een jongh Mansperzoon

,

met een grooten purpuren rok omhangen , ende
dragende een doorne kroone op zijn hooft > ne-

vens een fwaar kruyee op de fchouderen. Agh-
ter den zeiven volghdèn omtrent twintigh jon-

gens als Joden toegeftelt, die honderden belac-

chelijke pofturen ende gedaantens maakten. Het
was niet mogelijk zigh van lacchen te onthou-

den, op een vertooninge die de herten hadde

moeten doen fmelten , zijnde de Heylige ver-

„ , toonincen by de Papifteny zeer zelden vry van

ontheyliginge. Men knielde voor deze Ver-

beeldinge niet, om dat die dooi het leven ge-

fchiede. Dezelve wierd gevolght door alle de

Gebroederichappen van de Stad , die ten zeer

grooten getale zijn. DeLeeden daarvan gingen

by paren > met brandende wafchkaarffenin hare

handen , ende aghter dezelve volghde een ver-

beelteniffe van onzen Zalighmaaker in het graf.

Als die voorby wierde gedragen , hoewel maar

van hout zijnde,wierp zig een yder op de ftraren

op de knien , om die te aanbidden. Rondom
dit Beeld gingh een hoop Juffrouwen, in den

rouw gekleed , houdende haare neusdoeken

voor deoogen , even als of zy hadden geweend.

Na deze Juffrouwen zaghmen de Priefters ko-

men

alle de Gei
broedet-

Ichappen.

Nevens de

vetbeeldinge

van Chriütxs

in het gtaf.



Tweede Deel , Derde Brief. 389
men , gevolghc door een Beeld van deMaget Aperyenda«

Maria-, hebbende hec herte met zeven groote ashte* vol

degens doorfteeken, die daar in vaft vvaaren.

Zoodanige Verbeeldinge noemen zy een lieve

Vrouwe van ontferminge. Zy ontfingh op alle

plaatzen daar zy doorgedragen wierd , dezelve

aanbiddinge als haren Zoone fefus Chriflus, ende

daar op floot een groot gediangh volk, de ge-

heele Proceffie.

Ik wete dztde Papifteri, dat flagh van Procef- Voortanden

firn zullen verfchoonen, endé die zelve tot in deiProceffien

den hoöghften graad prijzen , zeggen de dat het
Vet*|i&fo!

zijn heylige vertooningen , die in onze zinnen

ververfchen het geene voor dezen op den Bergh
Calvarien is gefchietj Maar wat mybelanght,
ikgelove, dat 5 indien zy den tijd > diezy be-

deden, om die Proceffim in ordre te brengen,
ende die de andere verilijten om dezelve te gaan

zien , die van haar beyde veel beter zoude ge- Watecn
bruykt werden , ende ook met meer voordeel , Ghtirten in

zoo zy die, een yder tot zijnent, befteeden in Plaatze van

het lezen , ende met aandaght te overleggen, J^ntaT
van de Hiftorie des lijdens onzes Heeren , om op hoorde te

die wijze heyligebewegingen in hare herten te dooil -

ontfangen. Dit zoude een veel kraghtdadiger

middel zijn , dan een Menfche als Jefus Cbriftus

te kleden , waar mede men als een klught fpeeld

om het volk te doen lacchen, want daarop
komt dat werk doch altoos uyt.

Het gaat daar mede op dezelve wijze , als nome ! vaarc.

wanneer zy onzen Heere,vijf weeken naar Paaf daghhoeby

fchen , verbeelden als ten Hemel vaarende, zy
f
e P3P i!t«>

hebben dan een groot houten Beeld , dat hem
g
"^n

vertoond. Zy maken dat, om het hooft, met
Bb z ftvarc
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fware touwen vaft , ende des middaahs , op het

Feeftvan Hemelvaart, onder het geluy van alle

de klokken , ende in tegenwoordigheyd van alle

het volk, werden die touwen , door eenige

Menfchen j die op het gewulfder Kerke zijn,

langhzaam naar om hooge, en het Beeld in de
lught getrokken. De Priefters zingen geduren-
de die tijd den voorzangh $ Viri Galila't , quici

admiramini , adfpicientes in ccelum &c. Gy Gali-

leefche Mannen wat verwondert gy u
,
qiende ten

Ende met
^mel &c. Als nu het Beeld by het gemaakte

zotcemyen gat in het verwulfzel is gekomen , ende zy vaar-
beflooten digh zijn om het daar in te trekken» zijn'er lie-
w«d. den op de Galeryen , die twintighadertigh em-

meren waters gieten op de aangezighten van die

geene, die het, om te kijken, naar om hooge
hebben geheven. Veele werden daar door ge-

heel door nat, en een yder lacht luydkeels uyt.

Dit is het eynde van die fchoone plegtelijkheyd

ofte heylige verbeeldinge , zoo zy het noe-

men.
K
R
UyS

efl?

erS *k hebbe dit byzonderlijk in Hooghduytsïand

laars in
* ziea P^gen. Ik zagh daar mede een groot getal

Duycsland- Kruysdragers en GeelTelaars , even als in halten.

Men zoudedaar door mede konnen geloven dat

die lieden aangezet wierden , door een grooten

drift tot de Godvrughtigheyd ende doodinge des

vleefchs. Doch mijn werk gemaakt hebbende,

van te doorgronden wat dat eygentlijk van die

zakezy , zoo hebbe ik ondervonden dat de mee-

fte van die geene , die deze dingen plegen , het

Dechdie
zelve doen uyt eygen belangh, ende voor hec

weiden daar geeffelen van hare licchamen betaalt werden >om
toe gekoSht. (jac het daar een fchande voor de Geeftelijke

zoude
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zoude zijn , ingevalle in een ProceJJie in de vaften

ofte goede weeke, niet een groot getal Geeffe-

laars ende Kruysdragers was. Eenige doen hec

doch, om dat hareBieghtvaders, haar hetzel-

ve tot een Boete opleggen.

Ik weete niet waar door de Priefters hier in zo
groote eere ftellen , doch ik hebbedikmaals ge-

hoord, datzy, malkanderen , bymanierevan
verwijt voorhielden» dat'er geen ofte wcynigh
Geeffelaars in haare Proceffun hadden geweeft.

Het kan weezen dat zy, door een zotte ydel-
heyd , gelooven , dat de eere van die openbaare
boetvaardigheeden, op haar affchijnd , als daar

van de uytwerkers zijnde, endealdus verheerlij-

ken zy zigh zelve , even als den vogel van welke
men in de verdightzelen leeft 5 door een zaake
die haar niet eygen is. Zy fcheppen haar ver-

maak, ziende dat andere zigh geeflêlen , doch
niet een van haar wil daar in tot een voorbeeld
verftrekken , ende ik hebbe noyt gezien , dat

Priefters ofte Mow/^ewzigh in het openbaar geef-

felden. Het grootfte gedeelte van die Kruys-
draagers ende Geeffelaars , om zigh die peniten-

tie des te gedraaghlijker te maaken , drinken
haar vol , voor zy in de Proceffic koomen. Hier
door gebeurde een ongemak toen ik te Ments
was veele vafi deze Kruysdragers dronken zijn-

de , wierpen , in het midden van zeekere Pro-

ce/Jie , haare kruycen op deftraaten, ende gin-

gen daar op zitten , zeggende dat zy dezelve ge-
noegh hadden gedraagen , ende dat het nu bil-

lijk was, dat die haar, op haare beurten droe-
gen , ende haar gewicht mede gewaar wierden.
Ook begonden veele Geeffelaars te zingen , ende

Bb 5 te

Ptiefteren

ftellen haar

ydelheyd in

hetdoen geef.

felcn van.in»
dere.

Maar zullen

haar zelf niet

een lapken

velsaaniaken.

Kiuysdraa-

gers ende

Geeflelaars

drinken zigh

vol eer zy in

de Proccflie

komen.

Ongemakken
daar uyt tot
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Mentzont» te danfïen , waar naazydewijn» diezytegul-
ftaa.i. zigh hadden genoomen , weeder uytbraakten.

Deraeefte waren Scholieren der fefuiteni ende
haare Meefters hadden haar , tot deezeonwilli-'

gedoodinge des vleefchs gedwongen.

Gevolg™ van doorziet gy» mijn Heer, dat dePapi-

de i'toceifKn ften > alles naar haaien zin willen hebben. Zy
cn " 1^™ de hebben een nieuw Euangdium gemaakt • Zy leg-

Ctmcciue. 8en de za^ken zoo grovelijk ofte zoo ftoflfelijk

uyt, dat zy eyndelijk het volk zullen traghten

wijs temaaken, dat het Cruycein deeze wereld

te draagen is, met groote boute Cruycenop de

fchouderen in Pmcefjie te gaan , ende zy zuilen

by gevolgh ftaande houden > dat het Ketterye is,

met de Proteflanten te gelooven , dat de waare

doodinge des vleefchs bellaar in , eenverbroo-
ken ende verneedertherte, ende in een heyligh-

lijk bedroefden ende berouw hebbende Geeft»

Tefuitencn **et Va'^ onraoge^^ ^e 7efuiten te ^oen

i'tieders inde bekennen, gelijk ook aan de B^omfche Priefters

Ptoteflanf die in EwgWW koomen , dat het bovenverhaal-

f^
e

cĥ

en, deüaghvanGodvrughtigheeden, de meeftebe-

aliehaate zigheeden van de Hpomjch Catbolijken zijn in die

dwaasheden pla3tzen daar zy i .door haar getal, de overhand

eiders'

e" en neDDerI ' Zy zijn zoobefchaamt van deze haare

zotternyen te willen belijden , dat men nu byna

geene andere vi#d , dan de Reyzigers , die haar

daar van kon tien overtuygen , mits zeggende

,

dat zy , met haare eygene oogen , hebben ge-

zien , het geene de andere, door haare monden,
voorbeeld zoo onbefchaam delijk loocchenen. Ook is het

de'nAmhtu'
c*00r een uytwerkinge van die zelve fchaamte,

ondervonden dat eenige Italiaanfche ende Haogduytficbe Jefui-

ten> in mijne tegenwoordigheyd zeyden, dat

het



Tweede Deel, Derde Brief. g 9 3

hetcapittel van een Bock, 't welk handelde ,

van de Godsdienft, die noch alle jaaren, op
Kersdagh » in halten ende Duytsland werd ge-

oeffeiK
,

lafteringen behelsde , omtrent hec wie-

gen van het kindeken fefus.

Onderwijlen is 'er niet waaraghtiger dan dat?
Kcrsn;lgcJioa

ende ikheb het veelmaalszien pleegen. Zymaa- in italjeB «n,

ken op een Altaar of in een van de Capellen van de Ouytsiand

haare Kerk, een verbeeldinge van de Stalle te
8Cvycrt '

Betlebem , met groote figuuren , die de Magec
Maria t S. fofepb ende het Kindeken fefus, in

de kribbe liggende , vertoonen. De Italianen

munten boven alle andere uyt in datflaghvan

verbeeldingen •> zyfcheppen haar vermaak daar

in geduurendeallede Kersdaagen ; Haare Vrou-
wen hebben dan verlofom in de Kerken te gaan,

ende daar is het dan dat geheel fraye dingen wer-

den verright. Men ziet daar zeekerlijk iets dat

de oogen ten hoogften verluftight. Daar zijn Aardig Vp r -

Rotzen, Fonteinen, Boffchen ende Vlaktens, toonde daar

alle zeer natuurlijk afgebeeld , nevens de Her-^rei,t ge "

ders die daar haare Kudden weyden. Delaatfte

koomen van alle zijden , door enge wegen, om
haare gefchenken , aan het Kindeken Jejus te

brengen. Dit alles werd wel zeer naar het leven

vertoond , ende daar onder is altoos iets dat doet

lacchen. Maar het voornaamfte daar ik op wil

koomen , is , dat a3n de wiege van het Kinde-

ken Jcfus veele groote linten zijn, ofte wel zij-

de koorden , die de luyden , die daarop haare

knie'en leggen , zeer Godvrughtiglijk aanvatten
Nevens be .

en trekken , om de wiegh tedoenbeweegen > lagcheJijk

op dezelve wijze als wyzien , dat onze Voed- kindeit>.!.

ftersdoen , als zy haare Kinderkens in Üaap trag-

Bb 4 ten
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ten te krijgen. Daar naa zingen zy het gene in

het Italiaanfcb na, na, werd genaamt , dac
deuntjes zijn , om de Kinderen jn flaap te wie-
gen, zeggende , flaap mijn faynen Jefus , flaap

mijn hartje , na na} na na. 1

Zi'franoude Het geene my daar omtrent verwonderde ,

SS **" was dac lk zaSh » dac zomwijlen bejaarde Man-
nen, ofte oude Vrouwen, in gramfchapop fton-
den, om te zeggen dat men Twijgen zonde, als

zy te veel gerught in de Kerk hoorde , uyt vreeze
dat het Kindeken Jefus zoude ontwaaken , het
welke dog niet anders dan een kleyn houteBeeld
is; Eyndelijk zommige trekken haarfchoenen
uyt als zy in de Kerke komen , uyt vreeze van het
zelve te zullen ontwaaken.

Monifcen en
peduurende al die tijd toen de Monil^en en

Prieflers Priefters niet dan lacchen , over alle die zotter-
fcheppen nyen , zelf aghter de lieden die dezelve pleegen,

SoS! n de
ofin {iaare Sacriflien. I k hebbe haar noy t koor-

bovenvety den zien vatten om de wieg te trekken , endeik
haaide zot- houde my verzeekert , dat zy zigh zouden fchaa-
ternyen. men 2u]ks tg ^oea ^ jviogelijk k het ook in die

zin, dat zy zigh zelf verftaan , wanneerzyzeg-
gen, dat zulks noyt gefchied , om dat zy het
zelf niet doen, doch het verveeld haar niet dat
het door het eenvoudïgh volk gepleeght wert,
om haar te vermaaken. Ook is dit kinder-fpel

niet zonder eenigh voordeel voor haar, want
verfcheyde van die onnozelelieden brengen wat
mede; Alsdeeeneverflcheeyeren , ende dean-

Endetrekten dere jonge Hoenderen en capoenen , om zop-
daaruyeook pen voor de Maget te maaken. Zy ftellendie

S'voor.
in de HevIi 8eftal > d 'ghte by haar Beeld, ende

dee i.
' anderen brengen kaazen en groote fleflen met

wijn

,
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wijn j die zy dighte by 5. Jofepb plaatzen , ende

eyndelijk, andere werpen groote Rukken geld

in een bekken , dat de Priefters daar ten dien

eynde» met voordaght Rellen » zullende die >

zoo zy zeggen , dienen om het geenévoorhec

kindeken noodigh is , te koopen.

Ik bevond my eens te Ments in de Sacriftie ien boer in

van de Paters Jefuiten> nevens vijf ofte zes der zün ecnvou-

goede Vaders vandieOrdre. Wy fchepten onsf^fan

vermaak in het zien van de gefchenken dieaan denosenden

die kribbe gegeeven wierden. Zeeker arm Boer } Ezel van de

onder andere , braght met een groote eenvou-
B«hÏTiI»n.

digheyd ende godvrughtigheyd , een bos hoy > op Ketsnagr,

ende leyde die in de heylige kribbe > tufichen tot Menu.

den Os en den Ezelin. Dejefuitendk zulks

bemerkten j zeyden tot malkanderen $
Foey ;

Foey; Dat moet vaardigh weghgenomen wer-

den j het zoude alles bederven, en men zoude

hier niet anders dan gras brengen; Het is veel

beeterdatzy hammen en gerookte oflentongen

voor S. fofeph brengen. Den Sacriftijn gingh

daar op om het zelve vvegh teneemen? maarden

Boer ftelde zigh daar tegens, zeggende dat den

Ezel ende den Os van honger ftierven * Men
zeyde om hem te vertrooften > dat het kindeken

\tfus een Miracul zoude doen , ende haar door

zijne Goddelijke kraght onderhouden. Op Endewwt

deeze wijze is het , dat zy , door een geringh be- ^",1"^°°'

langh gedreeven zijnde , het arme volk mifley-
ge iaatcn.

den ende in de onvvetenheyd onderhouden , van

dewelke zy » tot ophoopinge van alle ongeluk-

ken , een deught maaken , diezy eenvoudigheyd

en onnozelheyd noemen. Het is by deze zoor-

te van kribben , by welke ik in mijnen voor-

Bb 5
gaanden
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gaande Brief hebbe gezegt , dat zy de kleyne
kinderen doen prediken. Ik hebbe deeze kley-
ne afwijkinge in deeze gemaakt , die u onmoge-
lijk niet onaangenaam zal zijn.

ontdekkinge Ik kome nu weder tot onze Proceflien , ofte
vaneen lieve liever, ik zal dezen Brief eyndigen zoo als ik

BeddTan ^e nebbe begonnen , door het verhalen van een

50 tot 50. andere ontblootinge van een Marines Beeld >

jaren te Mi- welke ik te Milanen gezien hebbe, endiemen
ancu

' zeydeniet, dan van vijftigh tot vijftigh jaaren >

te gefchieden. Alle de Gilden ende Vergade-
ringen der Stad, gingen het zelve bezoeken ,

byna met dezelvepleghtelijkheden , met wafch-
kaarfTen , geld beurzen en gefchenken> als het

andere Beeld , van het welke ik voor dezen heb-

Daardan'"
be gefprooken. Het geene alleen hieromtrent

veeie beiètene byzonder is , was , dat, gedurende den tijd wel-
verfchijnen. ke het Beeld ontdekt was , daar een grooren toe-

vloet van Menfchen verfcheen , die bezeten wa-
ren , endedePriefters, waaren op alie de plaat-

zen van de Kerke , zeer bezigh om die te be-

fweeren.

De Papijien houden ftaande, dataan haare

Prieüers, in hetontfangen van de Priefterlijke

Ordre, te gelijk de maght wert gegeven, van
de Duyvelen uyt de licchamen te verdrijven >

ende dat de praftijke daar van doet zien , dac

Onderzoek zulks met de daad waar is. Wat my belanght,
van diebeze- jfc hebbe veeïevan dat ilaeh van bezeeten gezien,

endeik hebbe my ten uyttetften bevlijtight om
haar te ondervragen * doch ik hebbe niet het

minfte konnen ontdekken , dat bequaam was
om mijn te doen geloven, dat het geene men in

haar zagh , eer uyewerkingen des Duy veis waa-

ren
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ren > als wel een flierke inbeeldinge ofte 2eer

kraghtdadige ziekte. Daar en-boven nebbe ik Welke meert

byna noyc bezeetenen gezien dan Vrouvvsper- Vrouwlieden

zoonen , endeik zoude wel willen weten waar-
warcn "

om de Duyvel haar eer dan de Mansperzoonen

zoude komen in te nemen. De ware reden hier waarom do

van is , dat de Vrouwlieden in Jtaliën byzonder- Duyvel in

lijk meer dan op andere plaatzen , onderhevigh
Jjf y"^

1^
zijn in zinneloosheden en fterke inbeeldingen te dan in de

vervallen. Hare Vaders ende Moeders , ofte Mannen

wel hare Mannen, houden haargedurighin ka- vaaif -

mers ofte op zolders opgeflooten , zonder haar

toe te laten buytens huystegaan, ten zy dan»

zomwijlen in de Kerken. Door dien zy nu bo-

ven dat van een zeer heete ende ligt-verlievende

geftelteuiffe des bloeds zijn , zoo vervoert haar

een minnelijk voorwerp , dat zy , by geval,

door hare venfters ofte in de Miffe zullen hebben

gezien, zoofterk, dat zy daar van , ende niet

van de Duyvel , geheel bezeten zijn. Zy ge-

denken daaraan zeer kraghcighlijk , zoo wel des

naghts als des daaghs, ende het vermogen van

hare inbeeldinge , een wonderlijke indruk op
hare levendige geeften makende, zoo verhec

haar dezelve , ende nuaktze als zinneloos , waar

op dat een ongefteltheyd des licchaams > mee
trekkingen verzek, volght. ...

De Kerke van welke ik fpreeke , was met dit Ja
e

at

re

va
C

p

fiagh van bezeetenen vervult Ikzagh, onder door voor-

andere , ia een van de Gapellen ,een zeerfchoo- beelden

ne jonge Juffrouw , die gedurigh met de handen t^"001"* 1

op haar boezem floegh , ende riep als of zy iets

gevoelde dat haar verflikte. Om haar waaren

veele Priefters die de Befweeringen lafen. On-
der
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der andere was'er een zeer aardigh Priefter , die
daar omtrent wonderen verrighte ; De bezete-
ne wilden met niemand dan met hem te doen
hebben, ende als hy haar aanraakte, hield de
Duyvel op van haar te plagen , infchijndoor
de kraght van zijne Befweeringen overwonnen.

Wijfevan Ik verwonderde my over de vryigheyd die dezen
den Duyvel

jongen Heer-oom , met zijne bezeetene ge-

vrouwsp-t bruykte ; want zomwiilen omhelfde hy haar ge-
zooncntc heele licchaam , handelende hare armen, endeWen. hy gaf haar byna gedurigh k]eyrj£ handflagen op

de wangen. Zy zeggen dat de Duyvel, die een
hovaardige Geeft is , niet verdragen kandatmen
hem vernedert. Hierom is het dat zy gewoon
zijn de bezeetene te fchelden ende kinnebakfla-
gen te geven. De andere Priefters die omtrent
deze bezeetene waren, ftaken zomwijlen de
handen uyt om haar te flaan , doch als dan wierd
dezelve als razende , ende konde haar niet ver-
dragen, zoodanigh datzy haar moeften genoe-
gen met den Duyvel te lafteren

,
terwijlen dat

den jongen Priefter hem , op de wangen van de
DiedePrie. Juffrouw, (loegh. Dit doen verwekte zelf

^oufsom
3 ' 8 mi

.

nne*yver onder h3ar
'
ende een van de oude

malkanderen P»efters zeyde tot den jongen op een zeer bitze
maakt. en fchempende wijze. Dom Piedro , of>e Heer

Pieter, ik zie wel dat die Duyvel niet dan met
u wil te doen hebbeu , endeik gelove dat gy met
malkanderen wel haaft zoude konnen over een
komen. Eyndelijk , het zy met het welnemen
der Priefteren van de fyomfcke Kerk gezeght

,

men ziet daar die volkomene maght niet , die zy
voorgeven op de Duy veis te hebben , zoo duy-
delijk bekraghtigen , als zy het volk het zelve
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wel doen geloven. Ik nebbe veele bezeetene

Vrouwsperzoonen, ende by gevolgh ,Befwee«

ringen over haar gezien , doch noycgeene ver-

lofïïnge. Ik weet wel datmen zeght dat'er vee-

le Bedelaars zijn , die de bezetene fpeelen , om
door dat middel een goet onderhoud te bekoo-

men } ende ik twijfFele niet ofde Priejfters ver-

lolTen die alle van den Duyvel, ook geeft dat

zeer groot aanzien aan de verborgene Beelden,

die maar yder vijftigh jaaren eens ontdekt wer-

den.

Ik fcheyde hier van de bezetenen > om tot een

befluyt van de Proceffien der Papijlen te komen ,

zy bepalen die , zoo als ik in het begiu van dezen

Brief gezeght he bbe ; Een gangh des volks van

de eene Kerk tot de andere > onder hetgeleyd

der Priefters met het Cruyceende deBaniere

,

om daar debovengewoonlijke hulpe Gods af te

bidden. Maar in der waarheyd , mijn Heer ,

fchijnthetu nietj volgens alle het geene dat ik

u nu verhaalt hebbe » datmen de Proceffie beeter

zoude bepaalen, alsmen zeydedat die waaren j

heerlijkeomwandelingen, uytgevonden om de
Moniken en Priefters in aanzien te brengen »

ende het volk toe derzei ver voordeel, te mis*

leyden.

Wy hebben geheel geen voorbeeld van dat

flagh van Proceffien in de oude en eerfte Kerk.
Dezelve is een uytvindinge van der Pauzen herf-

fenen, endeikgelove, dat S. Gregorius de groo-
te de eerfte is geweeft, die dezelve ten tijden

eens Pefts heeft ingeftelt. Dezelve gefchiede
ten zijnen tijde , met genoeghzame zedigheyd
endeeenvoudigheyd

, dochzy zijn daar door

den

Bedelaars

maken de

bezetene in

1 taliën , om
daat na al-

toos den koft

te hebben.

Den Schrij-

ver komt
weder op de
Proceflien

ende geeft een

Ware bepa-

lii ge aan

deielve.

Gregorius I<

is de eerfte

Inftelder van

de Proceffien.
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valt daar.

ovet«n
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voor.

Rangb in de
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4,o o Vande Omgangen ofte Procefjien&c,

den overdaad ende de ftaatzught der Kerkelijke
3

tot zoo groot een praght uytgeborften, dat hec

light te bemerken is , dat zy niet dan tot hsaren
voordeel dienen zoo wel a!s om haar > boven de
Wereldlijke, te- 'doen zegenpralen. 5 Zyftrekken
daar-enboven tot openb3are eer- teekenen > om
haar van malkanderen te onderfcheyden , zijfride

daar niets , waarover dat zy , onder malkande-
ten yveriger zijn , als over den voorrangh der

Proceffnn. De Priefters ende de Moniken ftrij-

den hier over gedurigh zeer kraghtigh , ende daar
' doorgefchieden dikmaalsgroote ongemakken,
gelijk als over eenige jaaren iets van die nature

voorviel te Dijon , zijndeeen Stad waar in een
Parlament is. De Monikfn van S. BenediBus al-

daar, hadden onderftaan met groote rottingen

in de hand in de Procejfie te gaan , a!*s tot een tee-

ken van maght die zy over de andere Geeftelij-

ken hadden , ook bedienden zy zigh daar zom-
tijds van , om de Priefters wat fpoediger te doen
aanftappen. De Canon il{en van de H. Capelle

ftelden zigh hier tegens , ende daar viel een wak-'

kere lehermutzel voor met de Cruyce ende de

Baniere.

De gewoonlijke ordre in de Proceffnn is , dat

deminft-aanzienlijkftevoor uyt gaan , ende die

werden gevolght van die geene, die van meer

aanzien zijn , zoodanigh dat den Biffchop de

Iaatfie plaatze beflaat. De Jefuiten > die zigh

eerft zoo onlanghs hebben opgedaan , den voor-

naamften rangh in de Proceffnn niet hebben-

de konnen erlangen ,
verfchijnen in dezelve

niet , ende hebben volkoomen afftand ge-

daan ; Te Vcnetitn alleen dwingt haarden Raad
om
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1

om op dezelve te verfchijnen,endeom niet onder
jefu ; renver;

de Priefters ofte dcMonikfn gemenghc te zijn 3 fchijnenin

hebben zy gekoozen daar onder de Gilden te^Js

t0CiC'

gaan ; Eerft komen de Schoenlappers } dan de venetie

"

Schoenmakers * gevolght door de Kleedermaa- endedat

kers, waar op'de j^w/Veraverfchljiien, daar de door dwang,

andere Handwerkers op volgen.

Ik zal hier mijn Brief eyndigen , ende zonder
BefluyC des

u > meteen langer zeden-leffe op te houden ,al- detdenBiUfs.

leen zeggen j dat het een baarblijkelijke ende
zightbaarezaake zijnde 3 datdat üagh van Om-
gangen ofte Proceffien in de ~R$omfcbe Kerk 3 niet

en diend , dan om te ftrekken tot voortzettinge

vandeftaatzugtende het tijdelijke voordeel der

Kerkdijken 3 de befte Proceffien ofte Voortgan-
gen die wy konnen doen> niet zijn van Kerk
tot Kerk 3 maar van deught tot deught te gaan ,

tot op den Bergh des Heercn , welke is de wel-
gelukzalige eeuwigheyd. Opt'ma procefjio fit,
procedere 4e virtute in virtutem

,
nfque ad Monter»

Domini.

Eynde van den derden Brief.

VIERDE BRIEF.
Van de verdervinge der Godvrnghtig-

heyd, ende zedenJn de ltaliaanfche

'Priefters en Moniken.

IK hebbe , in mijnen laatften Brief , reets te inkydinge.

kennen gegceven 3 dat een verblijf van twee
jaa-
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jaaren> dat ik te Boulogm gehouden hebbe , in

de Abdye van S. Micbael in Bofco , my een zeer
gonftigegelegentheyd hadde verfchaf't, om hec
beleyd der Monifan te doorgronden. Ik hadde
daar noch langer konnen verblijven , zoo de aan-
raadinge vanzeeker Venetiaanfch Edelman, niet,

zoo veel vermoogen op mijn geeft hadde gehad»
van my naar Venetientt doen gaan.

Het fchijndzelf dat de Goddelijke voorfienig-

heyd my daar geleyd heeft , om'er my noch,

naakter voor oogen te ftellen het leeven van de
andere Kerkdijken > die Wereldlijke Priefters

werden genaamt. Het was niet zoodanigh dac

ikte vooren daar inzeer onkundigh was , zijn-

de altoos onder delelve opgebraght ende een van
haar gefeifchap geweeft • maar daar is eenigh
zeer aanmerkelijk ondericheyd tuffchen de ha-
liaanfche Priefters ende die gene welke in Vrank?
rijk. leeven > daar ik mijn opvoedinge hebbe ge-

nade.

italiaanfche De eerfie leeven zonder bed vyangh ende buy-
endeFran- ten dat veel agt op haar werd gegeven , door die

flers

Pr

wMc
van ^aare Landaard , die zy zoo wel in de zee-

in die vei- den ak m de Leerftukken bedorven hebben, zoo
fchiiien. alsik u by vervolgh, byfonderlijk zal ontdek-

ken j Ende de tweede, ik fpreeke van de Fran-

fche Kerkelijken, hebben de konft van veynfen

geleerd, ende houden zigh beeter op haar hoe-

de, om de beftraffingen der Protejlanten te min-

der onderworpen tezijn , dienaauw agcophaar
doen en laaten geeven , ende haar van alle kanten

De Schrijver befpieden.
bekomtteve.. Te Venetien zijnde , was ik zoo gelukkig , dac

bedkninge
8
n.

de gonfte van eenige lieden van het voornaam-
fte
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fte aanfien in dat gemeene befte verkreeg, ende in
minder dan een maand tijds , bevoad ik mijn
voorfien, met drie kleyne Bedieningen , in drie

verfcheydene Kerken. Dit gafmy gelegentheyd
van met een oneyndigh getal Kerkelijke perfoo-
nen, van allerhande Landaard , om te gaan,
indiegroote vrye Stad koomen , omdeverma-
kelijkheeden desleevens te genieten. Naadac
ik daar drie jaarenhadde verbleeven , vattedeik Vemehvaa'

vveeder een reyze naar B$men aan, daartoege- j*
aarna"

.

lokt zijnde door de beloften vanzeekerCardi-
°me"'

naai, die aght daagen, naa ik daar was gekoo-
men, overleed. Deeze dood , mijne gefchepte
hoope, van langer ia die Stad te zullen verblij-

ven vernietight hebbende , vertrok ik eenige
maanden daar naa, om weeder teVeuetien te ko-
men , naa dat ik a!voorens een reyze naar Napels Napc{j
hadde gedaan. Op mijne weeder komfte trok
ik door Milanen , doch zonder eenigh voornee-
men van my daarop te houden, doch het aanra-
den van eenige Milaanfcbe Heeren , verbrak dat Ende flaat zfs
mijn befluyt. Den <Abt van het groote S. Vi- eywfciijk te

flor onder andere, deed my zoo aanmerkelijke
JJj

lanei?ne*

aanbiedingen , ten eynde my te verplightenin
zijne Abdye te koomen woonen, ende de zorg
op my te nemen van zijne Moni^en te onderwij-
zen , gelijk hy wift dat ik alvoorens inde Ab-
dye van MichaelinBofco, by Boulogne, van die
zelve Ordre hadde gedaan , dat ik my door hem
liet beweegen. Ik vond my dan , door dat mid-
del , weeder met de Mommen gefcheept.

Zoo ik u hier kenniffe geeve van eenige plaat-
zen in Italien daar ik gewoond hebbe, ende van
de Bedieningen aldaar door my bekleed , zoo ge-

Ge fchied



DesAutheuis

redenen om
welke hy van

zijne Bcdici

ningeinlta-

lien fpteefcc.

Ook om wel

ke men fom
wijlen van

dezelve be-

hoord te

fpteeken.

Papifien la-

fleren ge-

meenlijk de
Priefters die

baare zijde

verlaacen.
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fchied doch zulks niet mijn Heer , in voornemen
van my daar door enige eere in het byzonder aan
temaatigen, ofmy daar op te beroemen , maar
zulks gefchied alleen om u te doen zien, dat in-

dien ik jegen woordigh geen van de Priefters ende
de Moniken van de Rpomfcbe Kjrk. fpreeke , ik

zulks met kennifle doen kan , hebbende gelegent-

heyd gehad om veele aanmerkingen te maaken

,

't welk veele andere die van die zaaken hebben
gefchreven> niet hebben konnen doen. Ik neb-

be andere Bedieningen in IfdZ/ew en Duytfchland

bekleed , op welke ik my zeer zoude konnen
beroemen , doch ik gaa die met ftilfwijgen voor
by j als niet doende tot het voorwerp dat ik ver-

handde.

Het is waar dat het zomwijlen nie- qualijk te

' paffe zoude koomen , aan alle de wereld te doen
blijken, dat men in vremde Landen Bedienin-

ningen heeft gehad , ende datmen daar eerlijk

konde leeven. Om daar door de lafteringen te

wederleggen) die de Papifien gewoon zijn re wer-

pen , op die Priefters die haare zijde verlaaten,

om haar gemoed in de Gereformeerde Kerke te

gaan voldoen. Zy zeggen gemeenlijk of dat het

Landloopers en Vagebonden zijn , ofluyden die

haatighop haar Geloovezijn geworden , alleen

door gebrek van Bedieninge, noodigh tot haar

onderhoudj ofte eyndelijk zeggen zy, dat het

niet is dan de vrygeeftigheyd die haar doed ver-

anderen. Dielaatftebefchuldinge, alsdehaa-

telijkfte > heeft my verplight toen in halien was,

getuyghfehriften van mijne goede zeeden te nee-

men, op alle de plaatzen in welke ikeenigen

tijdhebbe verbleeven, ten eynde ik in handen

zoude
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Zoude hebben , de wapenen tot mijne verdeedi-
ginge noodigh , zoo ymand zoo quaadaardigh
mochce gevonden werden , van my onder hec
getal van die laatfte te (tellen. Zoodanigh dac
ik door Gods genaade, rond nyc maghfpree-
ken, endemy teegensde vergiftige tongen kan
dekken.

Ik bekenne evenwel dat het voorwerp van de-
D" Arnhem-s

zen Brief, zeer tegens mijne natuurlijke gene- geSec"'
gentheydftrijd , te weten, te moeten fpreeken fpreei>eu van
van de fauten en gebreeken van andere. Doch fauten van

onderwijlen bedaght hebbende dat JefusCbri-
anderc '

jïus, zoo dikmaals is uytgevaren tegens de ge-
veynftheyd der Schriftgeleerde ende Pharizeen
van zijn tijd, tot heylzame onderrightinge des
volks , zoo kan men ook in zeekeregelegenthe-
den fpreeken van de gebreeken van diegeene,
die niet alleen zijn de Verdervers der zeden,maar
ook der leeringe van liet H. Eumgelium , op dat
men zigh van haar des te beetei zoude konnen
waghten ; Caveto a fermento Pbarifeorum • Wagbt
u van den ^uurdeejfem der Phari^éen. Men zal
daar door ook zien waar toe dat groote geld aan
de Priefters van de Rjomfche Kerk dient , 't welk
zy weten te krijgen door de fcherpzinnige kon-
ften ende uytvindirigen van Godvrughtigheden»
van welke iku, in mijne voorige Brieven heb-
be gefprooken. Want om alles te zeggen, het
zilver ende goud zijn niet dantendienfte der
Menfchengefchapen , ende men kan oordeelen
door hec gebruyk dat zy daar van maaken , wat
zake dat zy beooghden , toen zy haar werk maak-
ten van het zelve te bekomen.
Hebbende dan byzonderlijkmijn werkinI/4 Moni!<ene»

Cc z Hen
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Puefters
lien gemaakt om te onderzoeken , waar toe de

voldoen met Priefters en de Moniken hare fwaarelnkomften
haatgeidnUc befteeden, zoo hebbe ik bemerkt dat het was

,

dUften!

6
ten eyn£^e een ygelijk van haar, zijne, in hem
heerfchende driften, zoude voldoen. Zommi-
ge van haar zijn zoo groote Afgodendienaars van

hare fchatten , dat is, ftellende die tot haar Af-

god op zoodanige wijze, dat hoemeerzy van

dezelve by een fchrapen , hoe minder zy meenen

te hebben, en dusftervenzy als eert kleyne Cra1-

fus , om niet te zeggen als den boozen Rijkeman,

in het midden van hare fchatten , van welke zy

niet , als door de dood hebben konncn gefchey-

in itaüen den werden. Het is het gemeene zeggen van de

niet onbarm. armen in die Landen, dat'er niet harder» niet

heuiger dan ongevoeliger , niet onbarmhertiger is dan de ge-

to^hïe moederen'der Kerkelijke Perzoonen. Het is

gieiigheyd. verloorene moeyte zigh by haar, om een aal-

moefTe aan te geven j Men haalt daar dan weyge-

ringedoor, endediedikmaalsmet zeerverfma-

dende ende ziel-fmertende woorden* Zooda-

nigh dat hare gierigheyd is als een draykolk daar

alles in verzinkt , en niets weder uytkomt. Ik

hebbe Priefters gekent die koffers vol goud had-

den , ende zigh zeiven evenwel een beete broods

onthielden. Zommige waren zoo Iiftigh, dat

zy hare vuyle gierigheyd wilden doen doorgaan,

vooreen genegentheyd die zy tot doodinge des

yleefchs, ende de onthoudinge hadden. Maar
doordien men wel zagh , dat het zoo verre van

daatwas, dat zy een penninghskentoteenaal-

moelTe zouden hebben gegeven, datzy niet kon-

den dulden datmen haar om dezelve bad, zoo

kondemen daar uy t light bcCuyten , dat een zoo
fchco-
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fchoone deught als de onthoudinge , in 200 gie-

rige herten niet konde woonen ; Sublevamenfau-

ferisfitabflinentia jejunantis. De onthoudinge des

vaftenden %y een onderfchraginge der armen.

Andere befteden haar geld in bet bouwen van Moniken en

Paleyzen. Ik zegge Paleyzen, want het veel Prieflers, zijn

meer over-een-komende zoude zijn met haar£^
s

B

b
£".'

ftaat, datzyhuyzen deeden timmeren , aanhet j;en.

uytterlijke der welke men eenigh teeken zagh,
van de Chriftelijkenederigheyd , zoo wel voe-
gende aan die geene die 'de Altaren bedienen 1

200 fparen zy doch geen geld , om praghtige ge-

bouwen te doen oprighten , diede Paleyfen der

groote Vorften befchamen. Tot bewijs van het
geene ik zegge heeftmen rnaar de oogen te wer-
pen op alle de haliaanfche Kloofters , ende die

geene, die in dat Land hebben gereyft, weten,
dat het fchoonfte Paleys dat dighteby een Kerk
is , altoos tot wooninge verftrekt voor de Paro-

chiaan.

Andere verfpillen weder hare inkomften in Andere ver-

zigh wel te onthalen en vermaken. Door dien^J*,"^
zygeen nazaten hebben, zeggen zy zoude het wel teontha.

zijn de gaven Gods ontheyligen ( te weten de lenen vcl

groote goederen die zy door het doen vac MiJJen
m^<a '

hebben bekomen ) indien zy die befteedden tot

het welvaaren van lieden van deze wereld, te

meer, omdatzy, in haar leven , zoo veel goeds
aan de zielen van het Vagevyerdoen. Hierdoor
is het datmen hare taafFclenzoo wel gedekt ziet,

en dat zy zigh, beurteom beurte , zookoftelijk

onthalen. Dit heeft ook plaatze in halten ge-

geven aan dat zoo gemeene zeggen, dat wan-
neer men van een lekker ofte fmaakelijk beetje

Cc $ wil
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wil fpreeken , men het Boccone di Preti •>. é di

Cardinale, noemt \ Een Prtefiers ofte een Cardi-

naalsbrokje. Hetgeenedat ik zegge van de on-
koften tot den mond aangewend » moet ook
verfiaan werden van alle hetgeene dat nodigh is >

om een gemakkelijk ende vermakelijk leven te

leyden. Zy bezorgen dat zy van dat alle zoo over-

vloedighliik voorzien zijn , dat het van geen
overdadigheyd te verfchoonen is.

Roomfche Om een kort begrip van, ofte veel lieverom
Hof zeer net deydelheyd» dertelheyd ende verwijftheyd jop
beichieven. <jen hooghften top tezien, zoude het genoegli

wezen de oogen op het Hpomfcbe Hofte werpen.
Dat Hof beftaat niet dan uyt Priefters en Moni-
ken> ende het beroemt zigh, vaninpraght en

Biflcho en
neernjkheyd ' ^ie van de maghtighfte Opper-

dief. Bif!" vorften des Aardbodems te overtreffen. Men
dommen , en ziet daar Biflchoppen die t wee ofte drie Bifdom -

Abtendiey. men , ende Abten die vijf <Abdyen hebben. Het

hebben"! *s ^ aar a ' s een fchande voor een Kerkelijk Per-

zoon j maar een Beneficie ofte Bedieninge te be-

zitten) endeten zy dat die veel opbrenght 5 zoo
is hy in zeer geringh aanfien aan het Hof der

Priefteren. De ydelheyd van het zelve is tot

zoo hoogen top gefteygert , dat de Leeden >

uyt welke het zelve beftaat , verre van zigh daar

over te fchamen > haar grootften roem daar op
dragen.

DerCardi-
Een Cardinaal ofteeen Bifïchop zal geenaght

raienende aanftellen , ja geeft geen middaghmaal aan zijne

Biflchoppen Medebroeders j of dat moet tot de ooren van

lmRoom?
an een k°men » Couranten die wy uyt Rp-

fche Hof" men krijgen zijn nauwlijks met iets anders ver-

vult als met zoodanige ydelheden. Men ziet

in
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in defelve gedurigh dat een zoodanigh Cardinaal

een anderen is gaan befoeken, en dac een ander

in het Opera is geweeft , ofte een nieuw Livreye

heeft doen maaken , ende verfeit is geweeft

,

door eengevolgh van 200 ofte zoo veel Carof-

fen.

Tot Karnen zijnde» hebbeik dikmaals mijn Car<Nna!en

vermaak genoomen, in het zien rijden, op de j?

oe

d

die

s

des

morgens van de Sondagen , der Cardinalen naar he»paTfléüj*-

het Vaüiaam ofte Panflelijke Paleys, wanneer ke Paleys

den H. Vader daar Capelle houd. Zy zijn als
ri

i tlcn -

'zoo veel roode Poppen in hare Caroiïèn , en alle

harefchepfelen bevinden zigh rondom haar , in

een zeer verwijfden toeftel. Men moet zeer fterk

van gelove zijn , om te konnen begrijpen , dat,

alle defe lieden in eene kamer vergadert zijnde,

den H. Geeft zigh in het midden van haar bevint,

om haar wetten te geven over alle de confeien-

tien. Zoo zigh, met zoo veel praght ende ydel-

heyd te vergaderen , is tezamen komen in den
name van den Heere » zoo is Jefus Cbriftus , wel -

ke in zoo nedrigen ftaat is verfcheenen , in die

zelve Name niet in de wereld gekomen. Yder
Cardinaal heeft zijn Neef ofte naafte Bloedver-

wand by hem, die zijn roode mutze in het por-

tier van deCaroffe houd. Dit is een groote eere

voor hem, ende een teeken, dathy hetmeeft-

beminde Schepzel van die Cardinaal is.

Hier uytbeftaat het Neeffchap, van het wel- N«effchap

ke zoo veel gefprooken is ten tijde van Innocen-
f^inilimeè,

tius XI. , ende dat die Paus , welke omtrent de wac dat zy,

zeden ftrengh genoegh was , wilde uytroeyen ,

als hebbende daar van een aanvangh gemaakt in

zijn eygen huys. Onderwijlen zien wy op hoe-

C c 4 dani-
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danigen voet die zaaken, naderhand wederge»
bragt zijn.Alle de pogingen van den goeden Iw-
nocentïus XI. hebben als maar een weynig waters
op een fwaaren brandende gloed geworpen , dar.

dezelve noch meer heeft doen ontfteeken. Wat
my belanght, ik kan niet vatten, hoedat een
Kerke , in welke het vleefch ende bloed zoo
veel vermogen , zigh kan beroemen , dat de
poorten der Helle, noyt tegens haar vermogen
zullen.

Hetielve is Het Neeffchap- grijpt niet alleen Itand in het

«anwtmle
ôomfche.

Hof » maar men ziet dat het zelve

der Geefte- heerfcht in alle de overige Geeftelijken, inwel-
Jjjken. ke de gierigheyd ofte den luft tot het vermaak en

lekkernyen, de overhand niet heeft genomen,
hetzy door navolginge ofte door aangeboorne
zught, omgoettedoenaandiegeenei die door
Bloedverwantfchap aan ons zijn verbonden. Zy
maken haar werk nergens meer van , dan om die
geene van haat Geflaght , zy zijn dan Mans ofte

Vrouwsperzoonen , tot welke zy de meefte ge-

negentheyd hebben , teverrijken. Ikbekenne
dat zulks noch de prijzelijkfte ende ook de minft-
fchuldige van haare gierigheyds gevolgen is

;

want, om het kort te zeggen , daarin beftaat

enigen fchijn van liefde ; Dog dit is in den grond
geen Chriftelijke deught, doordien wy dezel-
ve met de Heydenen gemeen hebben. De Hurken
bewijzen weldadigheyd aan haare Maagen en
Vrienden , alzoo wel als de Priefters van de
Hpomfche Kerk , ende mogelijk doen zy dat ook
by haar leven , het welke door de laatfte zeer
zelden gefchied, om dat zy gemeenlijk maar
fchikken ofte beveelen geven , nopende het

geene
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geene zy , voor haare Vriendan hebben verza-

melt , wanneer zy zien dat zy zulks met de dood
moeten ruymen.

Het Neeffchap is dan een kolk , die veele is ^o\k

goederen van de Geefteli jke verfwelght. Doch f^
oei

ciaar is noch een anderen afgrond die'er veel Kerkelijk»

meer vernielt, ende dat op een wijze die haare infwelghr^

BelijdeniiTe, ja zelf de nature doet fchaamrood

werden. Dit is in een woord, den grooten

omgangh die Zy hebben » met beyde de Kynmn
ofte Sexen van het Menfchélijke Geflaghte. Een
ygelijk weet, dat het in de Rpomfchc Kerk 3 den

Priefteren ofte Moniken, niet toegelaaten is te

trouwen , ende dat zy betuygingen doen tegens

het Huwelijk, als zy de Priefterlijke Ordren
ontfangen , ofte belijdeniffè in de Kloofters

doen , als zijnde het zelve een zaake » welks

de Menfchen » zeggen zy , bezoedelt , befmet i

ende onbecjuaam maakt > om de Altaren te be-

dienen.

Op dezen grond trouwen zy niet, ende zy Moutten «n

zoudeneen Priefter levendigh verbranden , <die
^«'Htiwelijk

zigh tot het Huwelijk hadde begeven. Zy zien zeer ftreag*.

onderwijlen wel dat zy zonderbaar Waard ge-lijkv«bo»

reekent nebben, ende haar doen daaromtrent den "

valt geheel anders uytin deoeffeninge , als zy
in de betraghtinge wel gedaght hadden. Zy
hebben zoo dra haare gelofce van kuysheyd niet

gedaan, ofte zy overleggen met alle haare zin-

nen, hoe zy middelen zullen uytvinden om de-

zelve te breeken. Zy hebben zigh vrywilligh GoSiooh

den wegh , om tot een eerlijk wetteiijk Huwe- jaa°wH.
lijk te koomen , afgefneden, ende daarom is

yoor haar niet overigh , om tot voldoeninge van

Cc 5 hare
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hare begeerte endeverzadinge van hare fchande-

lijke vermaken te komen , dan de hoererye , hec

overfpel > de bloedfchanden j ontfchakingen

,

ende heylighfchendingen.

5&clf isdicii Om alle deeze luiten te verzaadigen hebben
ooizaak van zy geld van nooden , om dan de lighcveerdige

dwGeèiie? Vrouwlieden ofte andere die haaragten dubbele

lijken. te verplighten ; men wil haar voor den prijs

,

voor welke men andere gerieft > niet te wille

zijn j ende de Hoeren zijn wel zoo onbefchaamc
van haar te derven zeggen } dat > door dien zig

niet haar te vermengen } een veel fwaarder zon-

de isdan zulks met andere te pleegen > hetook
redelijk moet zijn dat zy haar meer geeven. De
Kerkelijke perzoon ziende dat de Wereldfche
menfehen , ten dien opzighte > vry onbeleefc

met hem handelen } ende beklaagende dat hem
zijne drift niet toelaat het verrighre te konnen
ontbeeren , befluyt van zijn kant de Wereld mee
gelijke munt te betaalen. Hier om Z3lhyniec

een M/jft zeggen , geen gebed doen > ja niet een

- fchreede voortzetten j voor wie het ook zoude

moogen zijn, zonder zigh daarvan wel te doen

£?vS
1

.

den
' betaaIen - Werd hy geroepen om een Kind te

doopen j om een ziele tot der dood te bereyden,

om een lijk te begraven , hy vraaghtalvoorens

wat men hem zal geven , ende hy fluyt den koop

voor het werk te beginnen. De Gebroeder-

fchappen, de Feeftdagen , de ?roce(Jien, de Ze-

geningen j de Godvrughtigheeden voor de zie-

len in het Vagevyer , werden door haar naage-

jaaghtendé met al haar magt beloopen ende on-

derkroopen } als zijnde zeer vaardigeende kragt-

dadige middelen om de beurzen te vervullen.

Daar
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Daar is niet dat haar meer verveeld j als het Geeflelijke

gevoelen waar in de meefte Vrouwperzoonen hoe
jy

de

zijn, dat het pleegcn van onkuysheyd met Iuy- onkuyiheyd

den even als zy ; die Gode zijn geheyligt , een veikleynen

heylighfchendinge is j endedegruwelijkfte van opdaide

alle de zonden. Dit volght wel waarlijk uyt xoonen Sate
haare grondleiïen, doch zy trachten het zoo convectie

veel te verkleynen als haar mogelijk is, 2ypre- "'ecfoudc

diken of fpreeken noyt tegens deongebondent-
wc>'S

e,:ftn•

heyd , de onkuysheyd ofte het overfpel ende

diergelijke , ofte zoo zy daar iets van zeggen,

zoo is het zonder daar tegens uyt te vaaren , ende

het gefchied alleen om den afkeer daar teegens te

doen verminderen.

Zommige zijn zoo onbefchaamt van in het o- Schrikkelijke

penbaar te zeggen , dat die driften de minftfchul-
j^Jy^,'

dige van alle de zonden zijn , ende dat God zien-

de , dat dezelve met ons gebooren werden en

opwalTen , ook haar begin nebben in het vleefch

en bloed dat ons omringt>en daar in wy woonen,
dezelve verfchoont en zeer lightelijk vergeeft.

Zy zeggen zulks tekenen te weezen van de men- .

fchelijke brosheyd , en dat? mits men van zijn

fwakheyd overtuygt blijvende j ende zigh ver-

nederende zulks biechte j een ^Ave Mariahet
teeken des Cruyces, met debefprenghingevan

wat wijwater, genoegh tot boete is voordat
zoortvan zonden.

Zy handelen de Wereldlijke ook geheel zagh- Geefteüjke

telijk over dat ftuk in de biechtingen , ende voor werddHjke
al dc Vrouwsperzoonen , ten eynde zeggende inhetftuk

Priefters, dat defchaamte, die van dat volk on- v™ onkuys.

affcheydeüjk is, haar den moed en luft niet be- StóS
neerae, om haare daaden daar omtrent > met

alle
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alle de omftandigheeden , te belijden. Doch het
is in der waarheyd, om de Wereldlijke toegee-
vender ende rekkelijker te maaken, in der zei-

ver beftraffingen , ende ten eynde zy op haar ( de
Priefters) zoonauwen aghtaght niet zullen ge-
ven, wanneer zy dezelve feylen begaan.

OStbieghte De oir ende de geheyme Biechte, is het ge-
d.cnu,a« makkelijkfte middel dat de Priefters aan de hand
Vrouwspcr» hebben, om haar wild tam te maaken ende te
foonen ce bereyden om zigh te laten grijpen. In dezelve

en. metten zy de Vrouwsperzoonen op den toets

,

ende gewennen dezelve, van de tederfte jaaren
af, met vertrouwen van haare overtredingen te
fpreeken , waar door zy haar eyndelijk de natuur-
lijke fchaamte doen verliezen , die zy anderzints

x
zouden gevoelen , wanneer men haar maar de
minfte openingh deed.

Als zy nu door dezelve hare driften en fwak-
heden hebben ontdekt, gebeurt het dat zy haar
van een light-verlievende gematigheyd vinden ,

zoo valt het haar zeer gemakkelijk voor haarey-
genzelf te fpreeken, ende zigh in haare goede

InitaHen gonfte te dringen. Hetisbaarblijkelijkdatmen
gaan byna byna niet dan van Vrouwlieden te bieghte ziet

vrouien te Saan - .
De Mans gaan daar gemeenlijk maar een-

Bieghten. maal in het jaar , tegens het Paafch feeft. De
reden daarvan eensin mijne tegen woordigheyd
gevraaght zijnde, antwoordeeen Perzoon van
zeer goed verftand ; Datmen niet dan Vrouw-
lieden zagh te biegtegaan » om dat het de Man-
nen waren die de bieghte hoorden , ende dat het
te geloven was, datmen daar niet dan Mannen

Redendaat
zoude zien » ingevalle de Vrouwlieden eens

van. Bieghtmoeders quamen te werden. De reden

daar
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daar van is » om dat de Vrouwen j voor het

meefte gedeelte , vermaak fcheppen in het gaan

ter bieghte» als zijnde wel verzeekert dat haar

Bieghtvaders, haar vraaghftukken zullen voor-

tellen > die haar dies te min zullen mishaagen ,

om datzy zeekerlijk weten j dat zoo zy haar te

buytengaanin hare antwoorden > het zegel van

het geheym der bieghte dezelve zal bedekt hou-

den. Zelf zijnder ontallijke Vrouwlieden , die

haar voordeel doende met het geheym van de

Bieghtftoelj ende opgewekt en gemoedight

zijnde door de aanporringen der Bieghtvaders

van niets geheym te houden , zelf niet de onbe-

hoorlijke gedaghten die zy , ten opzighte haarer

perzoonen moghten hebben j haar vryelijk uyc

verklaaren dat zy haar beminnen » dat zy haar

noch des daaghs noch des naghts uyt haare zin*

ren konnen ftellen» ende dat hare verliefde be-

kooringen zoo kraghtigh zijn, datzy gek zullen

werden en het haar aan dczinnen flaanj indien

God haar niet te hulpe kome , oftezijne Diena-
ren medelijden met haar hebben.
De Mansperfoonen gaan niet dikmaals ter Italianea

bieghte, en vooral niet de Italianen , om dat Jf^°™
d5e

zy niet gaarne hebben datmen haar veel van hare Bieghte gaan.

bemindens ondervraaght. Zeeker Capucijner

Pater die ten uytterften lelijk was , ende door
zijn grooten baard wel een Satyr geleek» Jreyde

my eens al lacchendej dat zijn Bieghtftoel voor
een Molikaan de Vrouwlieden verftrekte , maar
dat hy daar tegens , weder de Bieghtvader was
van de Jalourfche ofte Min-yverige Minnaars. Waarom die

Hy wilde zeggen , dat de Vrouwen by hem tadm v«f"
niet wilden te bjeghten koomen > om dat hy kiefen.

lelijk
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.

lelijk was , ende dat de Mannen zulks gaarne
deeden > omdatzy hem onbequaamaghten haar

eenigh nadeel toe te voegen , als hy haar Mede-
vryer moght komen te werden.

Bieghcvaders Een Bieghtvader die luft heeft omzijn voor-

de Bieehte
tÊ ^°en met Z^°e b^ieninge 1 Vln<̂ gemak-

de lightc

6
kelijk middel } door de vragen die hy voorftelt 3

Vrouwlieden ende op welke zijn Bieght-kind moetantwoor-
optefpeuren.^en

> x>m te ontdekken w ie de JufFrouvve

is van welke hyfpreekt, ende daar na valt hec

hem niet zeer moeyelijk > een raam daar op te

doen. Een jongh Venetiaanfcb Edelman > in de

bieghte > met al te weynigh omfightigheyd door
een Monik ondervraaght zijnde t waar dat zijne

Meeftreflen woonden > fvvoer dat hyhem we-
Waarom iig gens dat ftuk noyt zoude bieghten > voor dat hy
ookdeira- opzijn verfcheyden laeh, ofals hy haar moede
lianen voor ' j •• , . i i

haat verber» i
zoude zijn > ende hy alzoo geen gevaar Ioopeti

gen. van een Medevryer te krijgen. Ik hebbe uyt

den mond van verfcheyde Juffrouwen gehoord

,

dat de Bieghtvaders haar } in hare huylèn waren
koomen bezoeken 5 zigh dienende van het lightj

datzy, door raiddel van de Bieghte hadden ge-

kregen.

ïieghte is Deze Bieghte is een van de nieuwe Sacramen*
een van de ten der Hpomfche Kerke j ende men ziet tot hoe

tmTom da
vvereldfch een gebruyk dezelve ftrekt } ende wat

Geeftdijke belangh de Prlefters ende Monik^n hebben om
hetHuwelijk dezelve aan de handen ftaande te houden. Dit is

veraghten. het waarom zy zoo ftouteiijk het huwelijk j daar

zy weynigh na vragen , verloven , waar by komt
dat de menfchelijke nature j van haar zelve zoo
bedorven is j dat de overtredinge haar zoeter

fchijntdan hetgeene eerlijk err wettelijk is.

My
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My gedenkt noch zeekere fpreuke > die een Abts God-

Regulier ±Abt van een JWow/^f-kloofterin halten, Iofeftokregul

my op zeekeren tijd van de Vrouwen fpreeken- j,"

1

^
1^'

de » zeyde j Melius ejl habere nullam , quam alt- vrouwen.
6

quanij Het is beter geene als eene te hebben. Als
ik hem vraaghde in wat zin hy dat verftond

,

antwoorde hy$ Dat die geene welke aan geen
eene verbonden was > veele moghte hebben.
Dit was een fneedige zeedenlefle > ende de oeffeT

ninge van deze Kerkvooght quam ten vollen

met zijne Leereover een. Hy onderhield meer
dantwintigh Vrouwsperzoonen uyt het inkoo-

De{re ,fs ,a _

men van zijne Abdye. Hyhadde veele Land- fleriijkkven

•

huyzen , ende hadde van dezelve zoo veele fchan-

delijke Hoerhuyzen gemaakt » 200 voor hem
als|voor zijne Vrienden, Hy onthaalde haar
daar zeer praghtighlijk, ende de bovenmatige
onkoften die hy daar in aanwende > hadden hem
den naanj van de Mildadige verworven. Doch zijnhardig'

hy leefde op dezelve wijze niet met de arme '^"«iT
Paghters , welke arbeydden om zijn goed te

e
°

1

beheeren ende zijne Landeryen te bouwen. Hy
was een onverdraaghlijk Invorderaar ten haa-
ren opzighte j ende nauwlijks > ende niet dan
met groote moeyte , konden zy een gedeelte
van dat geld van hem krijgen , dat hy haar fchul-
digh was.

Dezelve , ziende dat zy van hem zoo qualijk Die op een

wierden gehandelt, beflooten op zeekeren tijd
jj

ftiBe w'i ft

haar wraake daar van te neemen,ende een quaad- Jrïate

™

e .

aardigen trek aan haar Meefter te fpeelen. Zy men.

wiften dat den AardsbifTchop een gefwoorne
Vyand van de Monik}{en en van de *Abten was >

ende dat zy hem geneegen zouden vinden , om
haar
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haar onderftaan te begonftigen. Zy gaven hem
dan kenniffe van het ergerlijke Jeevtn dat dien

-^èfleyde, die voor doenmaals drie mijlen van

Boulogne zigh ophield, in eene van zijne Paght-

hoeven , met drie jonge Juffrouwen , die , ge-

zamentlijk des nagtsmethem, rnaareen bedde
gebruykten. Den Aarsbiffchop liet geen tijd

verlooren gaan. Hy zond dien avond aiie zijne

Geregts dienaars uyt> beftaande uyt den Barri-

gel ofte Schout , ende zeftigh Sbirris ofte Rak-
kers > alle wel gewapent , om zigh van den Alt
endede Vrouwen die by hem vvaaren , te verze-

taiemfcbem keren. Zy quaamen aan des -^kr Landhuys

,

fchandelijk even een oogenblik naa dat hy was te bedde ge»-

me
doo»

HOe
* 8aan * ^ e Pagters die de leus ende ook alle de

Schouc°en fleutelen van het Huys hadden > deeden den

Rakkersbe, Schout ende de Sbirris reght toe reght aan in den
trappen. kaamer van den Prelaat gaan , die over dit be-

zoek , dathy niet verwaghtede , zeer verbaaft

was. Hy traghte het met den Schout en Rak-

kers af te maken , zoo als hy wel in andere voor-

vallen gedaan hadde. Hy opende voor haar een

beurze die vol goud was. Doch de beveelen

laagen te ftrikt , ende de Paghters , die uyt wraa-

ke het gevangen neemen van haar Meeffer be-

vordert hadden , waaren daar tegenwoordigh,

die niet zouden hebben in gcbreeke gebleeven ,

van alles dat voorgevallen was aan den Aarts-

bilTchop over te draagen , ende aldus moefte

den Schout met de Dienaars j die anders zeer

gierigh ende weynigh eerlievende lieden zijn, in

Metdczelvc
haar weerwil toonen dat zyzigh door geen geld

naakt te bin- wilden laaten omzetten, Zy bonden den tAbh
zoo naakt als hy was? zonder hem iets anders

tos
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toe te Iaaten dan het aantrekken van een naght-
iok> ende hebbende hein daar naa> met de drie
Vrouwlieden zijne Concubijnen , op een oude
waagen , die zy op de plaats vonden , doen klim-
men , bonden zy haar alle ruggelings aaneen ,

ende voerde haar zoo in praalibtie, ofteliever
met de uytterfte fchande , binnen Botdogne voor
den Aarcsbiffchop. Het was omtrent midder-
naght toen zy daar quaamen, endede dikte der
duyfterniue benam den Abt noch veele fchande.
Den Aartsbiflchop hem in dien ftaat ziende SJ

e

v^
dio

begonde celagchen , en zeyde al fcherrzende, dat denaS
aangezien het hem niet was geoorloft , kennifTe Wflchop

te nemen van zaaken die de Moniken betroffen

,

biense"-

hy haar de eere wilde doen , van haar zelve Reg.
ters van hare Medebroeders te maken. Hy be-
val dan datrnen hem op die zelve uur , ende met
dien eygen toeftel , naar S. Michael in Bofco zou-
de brengen , dat een Ab&ye van dezelve Ordre,
daar den Abt van was , is , omtrent een Canon*
fchoot van de Stad gelegeu.

Het was omtrent een uur na middernaght, Die hem na

toen al dat fchoone gevolgh daar quam. De een *niam
Sbïrris klopten met zoo groot een geweld op de

Abtzend '

groote poorte van hetKloofler, ende maakten
zoodanigen geroep, dót den Abtzxgh. genood-
zaakt vond op te ftaan, ende zelf, metallezij-
11e Momken verzelt , naar de groote poorte te
gaan

, daar hy dit onverwaghte fchou wfpel zagh.
Hy wilde in den beginne den ouden tAbt niet Dlehnüfa

kennen als zijn Medebroeder, onder voorwen-
dinge dat hy in een naght rok was , ende het nemen,
kleed van dc Ordre niet droegh , waarom hy
hem weygerde in te nemen. De Sbirris antwoor-

Dd den*
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den , dat zy hem dan weder by den Aartsbif"

fchop zouden brengen» welke zorgh zoude dra-

gen van zijne klederen te doen halen , ende des

anderen daaghs , als een Prelaat gekleed » op

volle middagh te ruggefchikken, te gelijk mee

zijne Hoeren.
Doch het £)en jflx die wel zagh dat'er niet te winnen

SjkdOTd*" was aIs ecn verdubbelingevanfchande, beval

ende hem* aan zijne Moniken hem te gaan ontbinden ; Hy
zcet HgiclijU omfingh hem in het Kloofter, ende deed de
flwfc? Vrouwlieden in vryheydftellen. Dezen *Abt

hadde tot ftraffe van die aangedane fchande voor

deOrdn, endede gegevene ergernifle, dat hy

vijftien daagen in het Kloofter moefte blijven

Kouder daar buyten te gaan. Dit viel hem des

te makkelijker te volbrengen, om dat het ver-

haal van deze aardige Hiftorie door geheel Bou-

logne verfpreyd zijnde» hy door fchaamte zoo

dra niet op de ftrate zoude hebben derven ver-

fchijnen.
Gelijk ook Den Generaal , die hem zijne Abts bedienin-
zün Generaal

ge haddekonnen ontnemen ,
aghte dat zoo een

lighte faute zulks niet waardigh was, ende dus

door een geeft der liefde > welke wil datmen een

ander niet doe , datmen niet begeerd dar hem

zelfgefchiede, voor al alsmen zigh in diergelij-

ke omftandigheden bevint, genoeghde hyzigh

hem voor eenigen tijd van Altdye te doen veran-

deren , ende deed hem by hemkomenop den

Olijfbergh daar hyzigh onthielt.

Momken in lk hebbe deze gefchiedenifle zeer getrouwe-

de Abdye lijk verhaald , als hebbende daar van , voor een
van $. Mi. gedeelte , oogh-getuyge geweeft , door dien zy

»ofco%n, voorviel een tijdeikinUe-dMy* vanJ.MiflM
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in Bofco woonde, ende gaf my die eeleeent- a l ,

heyd
, om iets dat vermaakelijkgenoeg^is

, teSS
ontdekken. Toen de Sbinis aan de Abdye qua- het Woofter.

men , begaf zigh zeeker jongh Monik , geheel
verbaaft zijnde , ende vreezende.darmen zijne
kamers wilde doorzoeken, in welke hy ,'zederc
drie- weeken een jonge Juffrouw onderhield,
reght toe reght aan by my , endezonder veel te
Ietten tot wiehy fprak, bad hy myom de liefde
Oods, dat ik de Juffrouw in een van de heyme-
lijkfte kamers van mijn vertrek wilde bergen

,

zoo lange tot dat die ftorm zoude over zijn. Ik
kondeniet goed vinden , hoe fterkhyook aan.
hield, mijne eere in plaatze van de zijne inde
waaghfchaal te ftellen , ende wetende ten ande-
ren hoe gevaarlijk het is een Italiaan iets rond
uyc te weygeren , ende voor al een Monik , zoo
wees ikhem zoetjens byden Apotheeker, die
een Jonghman van zijnen Landaard , ende zóo
af keerigh daar van niet was. Dezen Jongman
ontnngh haar zeer gewilligh , ende floot hnar in
een van de groote kafTen van de Apotheek, daar
zy het overige van den nagt, ende den volgenden
dagli

; |a doods benauwtheden verblijven moe-

Dezen jongen! Monil^ quam zigh des anderen Hoeh««3<
aaagns by my verfchoonen , ende door dien het ve aan den
hem m allen fchijn verdroot , mygelegenthevd£

u
J
bcur

.4

0nt*

tehebbengegeven
, door de openinged^orïï

dCkt ""d '

aan my gedaan , van te gelooven dat de andere
beter waren dan hy , zoo ontdekte hy my din-
gen

, die ik noch niet hadde konnen befpeuren

,

inden tijd van zes maanden die ik inhetKJoo-
lter hadde gewoond. Hy zeyde my dat het mee-

D d 2 fte
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fte gedeelte van de andere Moniken hare Hoeren

hadden, diezy in hare kamers onderhielden. Zy
deeden dezelve van tijd tot tijd komen, d'eene

bewaarden die aght , andere veertien dagen >

ende andere een maand , al na dat haar verdragh

lagh ende haar geld ftrekkenkonde. Dit was

den Abt niet onbekend , doch de gewoonte

hadde die dingen , onder haar , in zoodanigen

ftaat gcbraght , dat hy zigh verplight bevond de

oogen te luyken , ende zigh te genoegen met de

gefchenken j die zy hem daar over zomwijlen

geven.

Moniken De bequaamfte tijd om hare Juffrouwen in

boe ende het Kloofter te brengen , was met het vallen

T"
ne

«en in
van de duyfternifle •, Dezelve begeven haar dan

h«K?oo(?«' op een haar voorgefchrevene plaatze, ende dat

brengen. 0p een vaft beftelt uur. De Moniken die haar

hadden verfcheyden , braghten haar kappen en

rokken, dezelve als Moniken, even als zy wa-

ren , verkledende, watr na deze goede Broe-

ders t alle zonder eenig onderfcheyd in het Kloo-

fter quamen , doch ten grooter getale als zy

waren uytgegaan. Ik hadde my te vooren dik-

maals verwondert, ziende zeekere gedaantens

van Moniken'm de (laap-plaatzen gaan , die ik te

vooren noyt hadde gezien , ende zy hadden my
te vooren altoos wijs gemaakt dat dat vreemde

Moniken waren , die in het Kloofter waren ge»

komen.
Moniken , Het meefte gedeelte van de kamers der Mom*
hebben dub- ^ is ^bel , dat dan een groot gemak voor

in £ Se" haar is om de Vrouwlieden te huysveften. De
ftcis. Abten doen haar voordeel hier mede , ende een

Monik kan geen van die dubbele kamers hebben,
ten
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ren zy hy haar omtrent hondert Rijksdaalders
betale. Zy weten wel waar toe dezel ve zulletr

*b
,

ten zici
?

dienen» doch zoo lange hare Montken , zigh Moniken
op zoodanigh een wijze dragen 3 dat de wereld- d°or de vim

lijke geen kennifie krijgen van haaren quaden Pen
,

z
.

(l°

j 1 j •
' lange die

nandel > zoo geven zy daar geen aght op , ende verbolgen

zulks belet niet , dat zy haar tot Ampten in den blijven.

Godsdienft vorderen, even alsofzy de eerlijk-

fte lieden ter wereld waren. Ik kende te Vent-
tien een E^gulier-Canonikydin de Abdye van S.SaU
vator, die een redelijk verftandigh jonghman
was, ende openbaarlijk de Philofophie leerde.
Hy onderhielt de eerloosfte Hoer van geheel de Erg-dijk
Stadj die de Schilders van de Konft fchoole tot loarfae&l

een voorbeeld diende om naakte beelden af te
daflIvan -

malen, zijn omgangh met haar hadde meer dan
een jaar geduurt, ende zijn Abt gaf hem alle

avonden van de Vaften-avond verlof, hem te
vermommen, en haar dan te gaan haaien, ende
in het Opera ofte in de Comedie te geleyden ,

waar na hy haar in zijne kamer in het Kloofter
braght, ofte hy verfleet elders den overigen tijd
met haar. Zoo lange deze zaake geheym was

,

ende geen gerughte verwekte , liet den Abt den
jongen Religieus gewerden zonder hem te be-
ItrafFen, endezelfhadde hy , door dien hy hem
bezint hadde, alles watnodigh was befchikt,
om hem tot Abt te doen verkiezen , wanneer,
tot ongeluk voor deze jonge Monrl^, een groot
getal van Handwerkslieden , die in de ftraat van
deze Hoere woonden , ende die in fchijneenigh
mifnoegen moeiten hebben ontfangen , haar
klaghren aan het Kloofler quam doen. Den ^Aht
zijn uytterfte vermogen aangewend hebbende

Dd 5 om
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om haar te ftillen, ende zijn Moni\ willende

verfchoonen , wierden zy des te meer verbit-

tert ï ende zy verzamelden zigh den volgenden

Sondagh in de Kerke , dighte by de Capelle > in

welke zy wiften dat den jongen Monik. gewoon

was de Mijfe te zeggen. Haar voornemen was

»

hem in het openbaar te beledigen , ende den toe-

gangh tot het Altaar te beletten. Doch den

./4è*hiervan verwittightzijnde , zondhaareen

ftuk gelds om-haar te doen vertrekken , zoo als

gy deeden. Deze Prelaat evenwel » ziende dac

deze zake openbaar was, verklaarde zigh toen

tegens zijn Monil^, en hoewel hy hem tot die tijd

toe noch de minfte mondelinge bettraffingeniec

hadde gedaan , om hem weder tot zijn plight te

brengen , zoo 1'chreet hy aan den Generaal van

deOrdre, om hem zijn Ampt en loon, dieshal-

ven te doen benemen. Veertien dagen daarna

»

quam'er bevel om hem de Lezersplaatze in de

Philofopbie te benemen , nevens laft, om hem,

in een kleyn Kloofter , op het platte land , te ver-

bannen. Zijne mifdaad, voor zoo veel ik kon-

de begrijpen, beftond daar niet in, dat hy een

fchandehjkenomgank met die Hoere hadde ge-

houden , welke aan zijn Overften meer dan een

jaar langh hadde bekend geweeft , maar wel daar

in
,
dathy het ongeluk hadde gehad dat hetzel-

ve was uytgelekt , ende openbaar geworden.
ital!en>oor jtaum werci , ZOnder tegenfpreeken , in het

"S und gevoelen van een yder , voor een zeer verdorven

ajht • alleen Land in de zeeden , geaght ; Maar het zijn ze-

kerlijkdePriefters ende ótMoniktn, dielieden

SS C!1

welke een gelofte van eeuwige kuysheyd heb-

bedtijf. ben gedaan , die dat rechtvaardige fchandehjk

ver-



Tweede Deelt Vimde Brief'. 41^
verwijt op hec zelve hebben gebraght. Deon-
begrootelijke rijkdommen die zy bezitten , ver-

fchaffen haar gelegentheyd om ergernifTe te ge-
ven, endede Vrouwen > die daarkennifle van Hoeten van

hebben, aghten zighgelukkighvan kennifle en ^'
H

Q

^
e

k

' s oilc

gemeenzaamheyd met haar te hebben, zijnde hébben alles,

heteenlpreekwoordin halten ; Dat Hoeren van
Priefters ofte Moniken , geens dings gebrek heb-
ben.

De Moniken hebben boven de gelofte van Der Paufen
Kuysheyd., ook die van Armoede gedaan 1 en- gietigheyd is

de door die réden , behoorden zy geen geld in 0°*feak van

eygendom te bezitten , doch degiengheyd der j"j^J[fe
ea

Pauzen heeft haar eygenaars gemaakt. Zymo- °' •'

gen zoo veel.zy willen de Inftellingen van de Or-
dren der Monilyn , bewimpelen met het fmake-
lijk vöor wendzel van een volmaakter ende Chri-
ftelijker leven te leyden , doch de voornaamfte
beweeghreden , die tot op hedeu noch ftand
grijpt, is deverrijkingeder Pauzen ende Kerk -

yooghden van het Roomfcbe Hof geweeft. Gaat
in de Kloofters, zoo lange gy y/ih, zoeken naar
die Geeft van Kuysheyd , der Armoede ende
van Gehoorzaamheyd , van welke zy belijde-

niiTe doen , men zalz'er zeekerlijk minder
vinden als in de Huysgezinnen van veele by-
zondereperzoonen , maar de Pauzen virfden al-

toos geld in dezelve alszy maar willen.
Zy ftellen geen nieuwe Oceaan, dan om Paufen om

datzy weten dat dezelve niet lange zullen fta2n- wat redenen

de blijven, zonder in verval te geraken , ende GeXr.jTe
dat dat verval , om welkezy dan die Ordren kon- ordren in»

nen vernietigen , haar onfchatbare voordelen zal ftel!en '

toebrengen. Het is noch niet zeerlanghgele-

Dd 4 den>
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Een Paus den, dat zeeker Paus, drie Ordren te gelijk ver-
mnjetight nietighde, als de Ordre van S. Hieronymus , die

gelijk.
van oefe/tuten , ende die van de Wateren» die

mede belijdeniffe deeden van den Regul van den
H. Hieronymus.

Water Mo- De Inftellinge van de Iaatfte hadde een zeer

G'cfreirke
verraaakelijke reeden ' endc het eynde derzelve

oidre.

1

'

6
was niet min belagchelijk. De eerfte Vaders
van die Ordre, aangeblaazerj , zoo zy zeyden,
door den H, Geeft , vingen aan Waterover te

haaien ofte te dilhleeren , tot dienft der arme
zieken , en om die overhaiinge der wateren >als

zijnde haar vootnaamfte Kenteeken, noemde-

Bczïglieyd "men haar JVatervaders. Weynigh tijds daar na,

derzelve. de geheele Geefielijkheyd van die (Wrtzelfge-
diftileert ofte overgehaalt zijnde , quam die daar-

op uyt, dat zy niet overhaalden dan de Wateren
voorde Juffrouwen , om dezelve witte handen

te doen hebben , ende haar verlTche én levendi-

ge verve te bewaaren ofte te vermeerderen. De
drie voorgedaghte Ordren vvaaren zeer rijk en

maghtigh in middelen geworden , maar leef-

den ook zeer ergerlijk , wanneer den Paus haar

vernietighde, alle haare bezittingen aan den H.
Stoel vereenighde , en haare Kerken aan andere

Monikfcen gaf , die in den grond niet beeter waa-

ne^geM be.
ren °*an zy. Dit was zeeketlijk haar tedeegen

giscen.hebbc vernederen, haar op die wijze van alle haare
dcMonii cn inkomften ontblootcnde , en haar met'er daad

,

gesmet het
h°ewc ' tot haar grooten weerwil , haare gelofte

vernietigen van Armoede doende volbrengen ,wantzy moe-
van haaie ften toen tot den bedelzak , ofte wel tot de aal-

moeffen van haare Bloedvrienden , haar toevlugt

rjeemen. Hierdoor zijn de Monikjyn zoo ver-

vaard
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7

vaard voor die vernietinghe , ende de Pauzen,

die dat weeten, hebben haar daar mede maar te

dreygen , als zy merkelijke zommen gelds van

haar willen trekken , zoo als den Paus Innocen-

tiusXl. dikmaals gedaan heeft , aan de Ordre

van de Reguliere Canoniek™ , end " aan verfchey-

de Congregatiën van de Ordre van S. BcnediBus.

Die van den Olijf-bergh , zonden , op een rey- J™„n .

ze > een gefchenk van honden duyzent Rijks-

daalders, om degramfchap van zijn Heyligheyd

te ftillen , ende door dien het haar toenmaals niet

mogelijk was, binnen den korten haar voorge-

fchreevenen tijd, aan penningen zoo groot een

zommen te vinden , zoo gaf hy haar verlof hare

gronden te verpanden , ende de Landeryen , aan

haar Kloofter gehoorigh > te verkoopen. Zy
deeden zulks, ende zigh bequamelijk van die

gelegentheyd bedienende , verzoghten zy van

den Paus , die toen ter goeder luyme was , om
dat zy zigh fchikten tot het opbrengen van zoo

veel gelds aan hem , dat haar moghte toegelaten

werden koft-gelden van haare vrienden te trek-

ken , en Landeryen in eygendomte bezitten;

Dit was even het zelve als als ofzy wilden , dat , ^""JS*
mits doende de gelofte van Armoede > het haar

1

zoude geoorloft zijn niet arm te zijn, ende dit

vermoghte het Pauflëlijke gewiffe haar te ver-

gunnen , zoo wel als ook even aan alle de

GeeftelijkeKloofters, van welke hy geld trok.

Zie daar , waar door de Moniken ,
op heden , Moniken ia

in halien , 200 rijk van geld zijn , en zoo gemak- J^JJJjJJ
kelijk leven, want boven dat zyyder, een eer-

rijk,

lijk onderhoud vanliare Kloofters trekken, zoo

hebben zy noch fwaare jaarlijkfche koft-gelden

Pd 5 van
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van haar Geflaght , daar zy na haren wille mede
leven, om haar lullen te voldoen. Ikheb'er
gekend die twaalf duyzenc guldens 'siaars aan
koft-geld hadden.

7 6 '

Cardinal» De Cardinalen welke zien dat de Pauzen zoo

Sc be!"
merkeI,

i
ke voordeden van de Bjligicufm Ordren

fcherminge trekken » doen van haar kant mede al wat zy
aan dc Mo» konnen , om'er de hand mede in te krijgen. Zy
mkenvoot.

verkoopen haar
? voor reede penningen , haare

proteBte ofte befcherminge. YdetOrdre heeft
zijn Cardinaal Befcherm-heer ofte ProteBeur-i
die een jaarlijks inkoomen daar voor heeft van
drie ofte vier duyzent Rijksdaalders. Dit ge-
ven zy alleen, om, by gelegentheyd , aan het
Bjomfcke Hof befchermt te wei den. De Abun
van de Verga deringe van den Olijfbergh , zien-

dedatlM»oc<w/wXI,beflooten hadde, immers
zigh geliet, haar Ordre te wilien vernietigen,
namen haar toevlught tot haaren Proteftor den
Cardinaal Faskjnmi. Zy fchreven hem een
Brief, in welkezy hem het gevaar uytleydden

,

waarin zigh haare Verzamelinge bevond , en de
baden hem zeer ootmoedelijk, zijn vermoogen
by den H. Vader te willen in *t werk ftellen , tot
behoudeniflê van hare CWre,ende dat zy ten op-
zighte van zoo merkelijken dienft , zijn loon,
yder jaar, met duyzent Rijksdaalders zouden

Voorbeeld vermeerderen. Ik was tegen woordigh toen de

wemet'weT Cardinaal &™ Briefopende , ende hy ziende de
iezydie belofte diemen hem deed van de verhooginge
Knighten. van duyzent Rijksdaalders

,; riep hy met een
zeer teder gevoelen uytj mijne herts-lieve Con-
gregatie van den Olijfbergh, ik zal niet lijden

dat gezeght werd, dat gy zoo fware beleedinge

hebt
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hebt moeten verdragen , terwijlen ikuwPro**-

Beur ben geweeft. Hy zond aanftontsznn Ge-

heymfchrijver naar het PauflelijkePaleys, om

te vernemen of hy gehoor by zijneHeyhgheyd

zoude konnen krijgen, over een haaftvereyf-

fchende ende zeergewightige zake. Dezelve

wierd hem gegeven even op dien tijd , toen men

bezigh was, om de wijze ende het gefchnft van

vernietinge van die Ordre op te ftellen. Zijn

Eminentie wierp zigh aan de voeten van zijne

Heyligheyd, ende zeyde hem, alweenende,

dat hy hem in het graf zoude brengen, indien

hy in dat zijn befluyt volharde. De Paus hiet

hem, met veel goedheyd op, ende wilde hem

niet bedroeven, als zijnde zijn ouden Vriend.

Hy beloofde hem, dat ten opzightevan hem ,

de Ordre niet zoude vernietight worden j Ook

ziet men in der daad, dat dezelve noch op he-

den in wezen is , hoewel deA4o»%»niet bete*

zijn, dan ten tijde toen men dezelve wilde ver-

nietigen.

Men zoude reden hebben om zigh te verwon- MoniUen

deren, ziende dat zooveel Kloofters ende Co»-

venten in halten gedult werden , vervult met lie-
mel)fehen

den , die gelofte van gehoorzaamheyd gedaan van geheel

hebbende, niet dan naar haar eygen wille leven;-, i'alien -

welke de armoede belijdende , giooter bezit-

ters zijn dan de Wereldfche Menfchen, ende

die, eyndelijk, hare kuysheyd God toegehey-

light hebbende , het vrygeeftighfte ende erger-

lijkfte leven leyden datmen zigh kan inbeelden

,

men zoude, zegge ik, reden hebben om zigh

daar over te verwonderen , indien men niet wift

dat het goud te Romen maghtiger was dan God
zelve.
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zelve. Is'er iets Gödloozer dan het leven der
Moniken ? Datmen maar te Rjmen , te Venetien
ende in de voornaamfte Steden vznltalien ga ,

ten tijde van den Vaften-avond , men zal niet
dan vermomde Moniken met de Hoeren op de
itraten zien. Alle de banken in de Comedien
ende Operafs, ook alle de openbaare plaatzen
daar gefpeeld werd, zijn met dezelve vervult.
Zy zelve ftellen haar eere in deze buytenfpong-
neden, die haar ten hooghften moeften befcha-

. ... ... men.
Schnkkelij.ij , , ,

kc voorbed. 1K nebbe een oneyndigh getal Moniken ge-
den daar van. kend , die my , in den Vaften-avond naderden

,

ende haare momaangezighten afnaamen, ten
eyndeik haarkennen zonde. Zy leyddenyder
hare Juffrouwen by de hand, ende des anderen
daaghsindevSWW/?/™, fpraaken zy niet dan van
de lichtvaardigheden ende fnoode zonden , den
voongen dagh door haar bedreven , even eer dat
zy naar den Altaar gingen om de Mijfe re zeg-
gen, daar dan nochby voegende, watzydien
voornemens wapen te doen.
My gedenkt aan een verhaal , dat eens een van

die goede Moniken , my op zeekeren tijd deede

,

't welke, door eenigebyzondere ende genoegb-
zaam zeldzame omftandigheden , welverdiend
dat ik u het zei ve zegge. De zaak was re Vene-
tien voorgevallen. Die Monik. zeyde , dat
hem, toen drie weeken geleeden, eengeluk-
kigh voorval wat ontmoet, beftaande daarin,
dat hy des avonds naar de Comedie gaande, een
vermomde Juffrouw van aanzien hadde ont-
moet, die, voor zoo veel als hynamaals hadde
konnen bemerken , een Venetiaanfcbe Edel-

vrouwe

MOnik te?

Venetien

heetteen

U-onderlijk

voorval.
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vrouwe was- Door dien zy zigh nu alleen be-

vond , ende haar zeiven meer aan hera , dan hy

zig aan haar aanbood , agtede hy haar in den be-

ginne een Hoer te wezen , ende in die gedagh-

tenverzoght hy haar, met hem, indeComedie

te willen gaan. De Juffrouw nam zijne aanbie-

dinge vrywilligh aan. De Comedie geèyndighc

zijnde , bood de M>»/^haar aan haar tot harent

te willen brengen , endezy, die niet beter dan

dat wenfchtej wenkte aanftonts haar volk, dac

haar op den kant van het water verwaghte , haar

met haar Gondel te komen halen. Den Monik

trad met haar in dezelve , ende vond aan het

eynde daar van een Edelman, doch mede ver-

momt , zitten , die hem zeer beleeft bejegen-

de. De Juffrouw, welke dughte dat hem de

vreeze bevangen moghte , zeyde hem dat hy

zigh niet moefte bekommeren* ende beval de

Roeyers voort te varen. Het was toen omtrent

een uur na middernaght. De Maan was aan het

afgaan jende debetogenelugt belettede datmen

iets by her Sterre-Üghtkondezien. Men deed

hem in de graghten van Venetimzoo veel drayin-

gen ende herdrayingen doen, dat hyzigh niet

konde inbeelden in wat gedeelte der Stad hy we-

zen moght. Alles wat hy konde bemerken was

datmen de Gondel deed aanleggen , bydeagh-
ter Poort van een groot Paleys , ende daar op
quamen aanftonts veele vermomde Knegtenmet

fakkelen lighten, ende men leyde hem , langhs

een geheymen trap, in een grooteOpper-zale

,

in welke hy ook noch eenige vermomde perzoo-

nen vond. Hoewel nu dezen Monik een jongh

Kloekmoedigh persoon was, zoo bekende hy
even-
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evenwel , dat hem een uyttermaten groote vree-

ze bevingh , voor al toen hy zagh dat de Juffrou-
wen zigh vertrokken , ende hem met den Edel-
man ende eenige vermomde Dienaren hadde ge-
laten, ende hy verwaghte nkt minder dan de
dood, maar den Edelman van zijne zijde, deed
alles wat hy kondeom hem buyten zorge te Hel-
len. De taaffel wierd met een zeerfchoonen
ontbijt gedekt; , ende men fchonk verfcheyde
zoorten van uytncmende wijnen , waarop hem
een zeer fchoon bedde wierd aangewezen , ende
gezeght dat hy op het zelve zoude gaan leggen.
Den Monil^ ziende dat'er gevaar was in het

niet gehoorzamen, deed alles watmen van hem
begeerde, zoo dra hy te bédde was wierd het
vyer gedooft, ende alle de fakkelen die in de
kamer waaren uytgebluft. Een ogenblik daar

na quam de Juffrouw binnen , ende begaf haar
byhem tebedde, hem tegelijk duyzenden van
verzeekeringen gevende, dat hem niet quaads
zoude wedervaaren. De Monik wierd op de
voorige wijze vijftien dagen aan den anderen be-
waard ende gediend, zonder dat hy konde be-

inliaanrche
k.ennen waar hy was , zoo weynigh als de lieden

wonderlijke dtehemverzelden en dienden. Alles dat hyuyt
wrake. de woorden van de Juffrouwe konde fpeuren ,

was
; Dat aangezien zy by haar Man geen Kin-

deren konde ontfangen , hy bewillight hadde >

om zigh van zijne naafte vrienden te wreeken »

die hy niet wilde dat zijn , op haar verbondene
goed , zouden erven naar zijn dood , dat zy
middelen zoude vinden om een erfgenaam te ver-
wekken a waar toe zy beyde niemand bequamer
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hadden geoordeelt > dan een jongen welgemaak-

tenM>«/'£» even als hy was ? ende aldus wierd

hyontflagen» na veele beleeftheden ende goede

onthalingen » maar ook na het plegen van een

zeer afgrijflijke zonde. Men gajf hem de waarde

van vijf hondert guldens aan goud > ende heb-

bende hem by naght weder doen fcheep gaan »

zecteden zy hem naar veele keeringen ende wen-

dingen, weder opde ftraat> ter plaatze daar zy

hem hadden ingenomen > zonder dat het hem oyc

mogelijk is geweeft iets meer te ontdekken. Hy
vertelde zelf dit voorval met groote verrukkin-

gen van vreughde , die wel deeden blijken > hoe-

wel hy vaardigh ftond om naar de Mijfe te gaan »

dat het hem niet onaangenaam zoude hebben ge-

weeft , zoo hy zigh noch in diergelijke gelegene-

heyd hadde mogen vinden.

Zeeker ander Monil^ hadde zoo goeden geluk Monik te

niet als deeze. Een Juffrouwe van aanzien had- v^
e

f

c^ °P

de hem in haar huys gebraght , geduurende haar
°

tapt.

pc c"

Mans afweezen, ende mogelijk meedein mey-

ninge van hem een erfgenaam te geeveo. Doch
den Man , by ongeluk j onverwaght wederom
gekoomen zijnde » zoo wierd den goeden Monik,

betrapt ende op het feyt gevat. Den Edelman
gafhem een van de kamers van zijn huys tot een

gevankeniflè j ende deed hem daar vijftien dagen

bewaaren tot opeenHeyligendaghj inwelke-

men een algemeene Omgangh deed > die voorby

zijn huys moefte pafFeéren , ende hy toen zijn

tijd waarnemende s deed hem door vier van zijne

Dienaaren braaf geeflelen , drijvende hem ten

huyzeiiyt, even als de Proeve, ende onder de
^"^"ónt

zelve de Vaders CarmtlHtn } van welker Ordre ^u™™
hy
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hywas, daarvoor by gingen. Hyhadde herrï

geheel naakt doen uytkleeden ende een groos
1'chrift op zijn rugge binden > in welke ftaathy
hemdwongh dwars door de Proceljïe te vlieden»

Dit verwekte groote ergernifle. D e Patets Car-
mel'tttn-, die zigh hier omtrent het meefte belee-
dight vonden

,
braghten haare klaghten voor de

Inquifitie , zeggende dat den Edelman een Ketter
ende vyand van de Geeftelijke Ordren was , die

niet deed dan te traghten de eere van dezelve te

verkorten. Doch die eerlijke Man wift zigh

wel te verantwoorden , ende zijn bedrijven te

reghtvaardigen , tegens de duyvelfche quaadaar-
digheyd van die MoniJ&en.

Alle Pileftett Jk zonde u hier een oneyndigh getal vermaak-
en Moniken lijlce Hiftorien konnen bybrengen van de Minna-

SboevL" fy^n eiide onkuyffche treeken der Monikjyn en

ofzodomi- Priefters , indien ik niet wifte den plighc van
t«n. een eerlijk Man te zijn , niet dan met veel maa-

tigheyd te fpreeken , van een faute welkers ont-

dekkinge even gevaarlijk is voor die geene die

dezelve begaan heeft 5 als voor die > tegens wel-

ke dezelve is bedreeven. Ik zal u alleen zeggen,

om dit werk kortelijk te verhandelen > dat ik

nogh noyt met een eenigh Monil^ ofte Priefter

van de Rjomfcbe Kjrke omgegaan hebbe > te wee-
ten 3 zoo lange als noodigh was om haar grond
een weynigh te ondertaften > ofik hebbe eynde-

lijk bevonden» dat zy heymelijke onderhande-
lingen met de Vrouwen hadden, ofte wel, dat

veel erger is , ende ik niet zoude willen noemen,
dat Zy overgegeeven waaren aan de verfoeyelijk*

fte zonden der zodomye.
Veele van dezelve waaren uytterlijk Heyligh

Zy
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Zy fpraaken niet dan van de H. Maget endc het
Vagevyer > ende ik zoght haare vrientfchap nier,

alsomdatik» in den beginne geloofde , datzy
eerlijke lieden waaren. Maar eenigen tijd daar
naa, befpeurde ik tot mijn groot leetweezen>
dat ik my hadde bedroogen in de goede meenin-
ge, die ik van haar hadde opgevat.

Ik kende te Vetmien zeker Bezorger ofte Pro-
cureur van een Kloofter, die het voordeel igfte lijk tooV'
ende Godvreezenfte uytterlijke weezen des we- bee,d daar

relds hadde. Ik was geftight , ziende met hoe
yitt '

veel zeedigheyd ende uytterlijke nedrigheyd hy
gekleed gingh. In plaatze dat meeft de andere
Monik\en in ltalitn fchoone geluyfterdeftofFen
draagen en fchoone hoeden , zijde kauzen en
nette fchoenen, zoo hadde deeze niets overhem
als dat zeer eenvoudigh was. Hy droegh een
grooten ouden hoed , welkers randen anderhal-
ve voet breed waaren , die aan alle zijden neder-
iloegen. Daar-en-booven hadde hy een groot
home Patemofter aan zijn gordel. Zijn weezen
endegedaante verbeelden nietdan Godvrughtig-
heyd , ende zijne Mijfen , die de andere in min-
der dan een vierdedeel uurs af hafpelde , duurden
altoos anderhalf uur. Hy beminde ook de boe-
ken , ende hadde zigh redelijk wel in dezelve
geoeffenr. Deeze goede hoedanigheeden ge-
voeght by nogh eenige andere die hy bezat , ende
by een zeer goeden naam die hy hadde verkree-
gen , hoewel zulks door zijn geveynftheyd was
gefchied

, waaren de redenen die my bewoogen
naar zijne vrientfchap te ftaan. Ik aghtemy ge-
lukkig door dien dat mijn voorneemen mijn niec
veel moeyfte kofte , ende geduurende zecven

E c maan-
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maanden dien ik mee hem omgingh , befpeurdë

ik niets in deezen Monik^ dan het geenezeer eer-

lijk was. Het fcheen zelf als of hy een Geeft van

Prophetie ofte voorzegginge hadde j Want het

geene hy gezeght hadde van het ontzetten van

Wttntn j ende de vol komene nederlaage dér T«r-

ken , wierde ten vollen vervult. Het hadde voor

hem te wenfeheh geWeeft j dat hy méde zoo wel

voorzien hadde j de quaade gevolghen, welke

het los ende ongebonden' leeven * dat hy , in het

heymelijk leydde i Op hem moefteribréngheh

,

om te konnentraghteridaar hulpe téegèns tebe-

fchikken.

Deezen goeden Monik 'm fchijn , Wélken ik

aghte als een uyt den Heemel gezonden Menfch,

vond zigh verplight , door een toeval dat hem
gebeurde , mijn geheel zijn boozen handel te

ontdekken. Zeeker ligtvaardig Vrouwmëhfch,

dat hy veele jaaren onderhouden hadde , hadde

eyndelijk beflooten zijn aanzien tén vollen te

vernietigen. Zy nu, meer dan yiriand anders

weetende» hoe zeer deezen geveyhfden Moriik^

de ydele eere beminde , zoo hadde zy hem nu al

eenige maanden gedreyght, zyn doen aan den

dagh te brengen , indien hy haar het geld dat zy

verzoght , niet gaf. Zy hadde in twee reyzen al

hondert Rijksdaalders van hem getrokken , ende

zy was nu voor de derde gekoomen om een dier-

gelijke zomme te vorderen. Het zoude niet ge-

holpen hebben indien hy die haar al hadde gege-

ven, want het Vróuwmenfch zoude veerthien

daagen daar naa wederom zijn gekoomen? met

dezelve dreygementen . die daarinbeftonden ,

dat zy , in tegenwöordigheyd van den Prior van
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zijn Kloofter ende in die van alle de Moniklyn
zoude verklaaren , -dat diegeene , door wiens
handen alle het, geld van haar Convent gingh,
niet alleen hare Dochter .hadde ver.kraght , maar
ook een van,hare Zoonen misbruy.kt op de ver-

vloekfte wijze ides .werelds. Den-Mw/7; beken-
de dat hy met beyde te doen hadde gehad > en-
de zelfook met de Moeders doch dat hy deeer-
fte niet hadde geweeft , door dien zy al lange een
ongebonden leven hadden geleyd, ende dat hy
haar wel hadde betaalt. Maar dat hy evenwel

,

om hareonbefchaamtheyd voor te komen , my
bad haar ;emftelijk te willen gaan waarfchou-
wen , dat zoo zy haar met het geld , dat zy van
hem ontfangen >hadde niet te vreeden hielt

,
hy

voorgenomen had haar te doen dooden. Ik was
zoo verre^ verwijdert van hem dezen dienft te

doen, dat ik op dat ogenblik , een atfchrik van
zijn perzoonkreegh , ende befloot hem noyt we-
der te koomen bezoeken. Ik hadde evenwel de
nieuwsgierigheyd .voortefcheyden , van tevra-
gen,waatom hy mep, een zoo lompen kleed ging

,

ende met zoo grooten.hoed , daarhy ten anderen
zoozeer beminde.de Vrouwlieden re liefkozen.
Hyantwoorddmy J(<iat.hyzig by dat kleed altoos 4f
wel bevonden hadde, om dat hy een Bediende
van het Kloofter zijnde , memmeer ontzagh voor
hem hadde,. als hy de renten naoefte gaan ont-
fangen , "ende dat hielp hem ook om voorzigh,
in het byzonder , wat op te ftoeken. Hy leyde

M™'1*™^
myuythoedanigh zulks gefchiedc. 1 Door dien fangen, Toe
onzeKloofters noyt zonder ProceflienHljn , zey- die hare

de hy , zoo weten wy , wat, het opftellen van gj
0
^*?

een ContraB, W2t een daghvaardinge , een Con °;

u 'cn '

Ee 2 "
./*«/-.
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fultatieendc andere diergelijke dingen komen te

liaan, zoo wel als de lieden die de dingh- talen

handelen. Het is genoegh wanneer ik mijne

Reekeninge doe, dat ik doe blijken dat ik zoo

veel Confultatien » Procuratien &c. hebbe van

noden gehad, endete werk doen ftellen , ende

dat die dan zoo veel gelds bedragen. Hier in be»

ftaat mijn voordeel , want dikmaals hebbe ik

niet ter weteld uytgegeven. Ik ga by den *Ad-

vocaat , by den Procureur ende by den Notaris ,

met mijn grooten hoed op het hooft \ Ik zie

zoo zuynigh als my mogelijk is, ende vertoon

met alle mijne kraghten de armoede van ons

Kloofter > waar door ik haar veeltijds tot mede-

lijden beweege , ende daar door nemen zy geen

geld van my , of laten zigh met weynigh te vree-

den ftellen, zoodanigh dat het in mijne beurze

blijft, ende ik ben niet gehouden daar van ree-

keninge aan mijne Opperhoofden te doen, om
dat het als van mijn eygen grond , door mijne

liftigheyd, voortkomt. Maar wilde ikbydie

lieden van het Hof my aangeven, vervolghde

hy , met een kleynen hoed ende een zinnelijk

kleed , zy zouden zeggen ; zie daar goede vette

Moniken die warmjens zitten, ende het wel be-

talen konnen , ende daar op zouden zy my alles

ten uytterften doen betalen. Wat de Vrouw-
lieden bclanght, ik Ken altoos verzeekert , dat

zoo mijn Perzoon haar niet aanftaat, mijn geld

haarzal behagen , ende dat ik daardoor , altoos

by haar zal welkom wezen. Ikzagh daar door,

dat alle die groote hoeden , die oude kappen ,

dït Capuc'umr baarden, ende die groote Jcfuiti-

fcbe kragen? geen zeekere bewijzen zijn (zoo



Tweede Deel, Vierde Brief. 439
als eenige dat daar voor houden ) van dat die
geene, welke dezelve draagen, eerlijke lie-

den zijn. Deze kenniiïe die ik hebbe gekregen
van haare ongeregeltheden , heeft ook gediend
ommy teovertuygen, dat de zonde van onrey-
nigheyd, die geene is die het meefte in haar
heerfcht, ende dat onder alle die Gelofterdoen-
ders van kuysheyd > maar weynige zijn , zoo'er
al een is, die dezelve in waarheyd volbrengen ;Om dat God noyt zijne zeegen zal geven , aan
diedwazelbetrouwingen , ende die lightvaardi-
ge geloften.

Uyt alle dit bovenftaande valt zeer gemakke- Prieftersin

luk te begrijpen , hoe dat de Kerkdijken haare Italien *«'

onmatelijke inkomlten konnen befteeden , zijn -S" h

t̂ aat
dedevleeffchelijke zonde een van die geene, tot huyk omby
welkers pleginge het meeftegeldvereyicht wert. de Hoerente

Het is waar dat alle de Priefters ende deMoniken
konnen Saan -

met even rijk zijn. Daarzijn'er veele die geene
Beneficiën ofte Bedieningen hebben , ende die
by gevolge geen groote verquiftingen konnen
doen

, maarzy doen ditevenwel in gelijkmatig,
heyd van haar vermogen. Ik heb'er veele ge-
zien die niet dan het geld van hare Miffen had-
den ; zy fherven byna van hongerom iets over
te gaderen, ten eynde zy alle veertien dagen >

ofte ten minften eenster maand , by de Hoeren
zouden konnen gaan. Andere zijn van zoo ge- Leerenook
ringen aart eninborft, dat zy handwerken lee- handwerken
ren

,
ende dezelve in het heymelijk beffenen ,

ten zelven

om een ftuk gelds te winnen. Ik heb'er gekend
eynde -

die Schrijnwerkers
, Kleermakers

, ja Schoen-
lappers waren. Veele lieden ftellen dezelve te
werk

, om dat zy het wat beterkoop dan andere

Ee 3 doen.
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doen. Daar zijn'er zelf welke Vrouwen-klee-

dingen ende cieraaden leeren maakeri , om daar

doorgelegentheyd te krijgen om haar aan haare

huyzen té gaan bezoeken. Zommige ftellen

haar aan als Goedergeluk zeggers, ende andere
Z
'Wak

9 Z
'.
,n lv3ar^k Toveraars. Eyndelijk daar zijn'er >

eendagh.
°P die niet alleen zoo geririgh van herten , maar

ook Heylighfchenders zijn. Want hoewel >

volgens hare gronden j hét meer zeggen dan een

Miffe op een dagh } een van de groótftèonthey-

ligingen is die begaan kan werden , zoo flappen

doch deze Priefters ende Moniken , diealle Gods-
dienft aan haar eygen be.liangh oboflPeren , zeer

lightelijkoverdit ftuk heen en•', endezeggen dik-

maals drie a vier Miffen op eenen dagh, doch in

verfcheydene plaatzen.

Annmetic- Op zeekeren Heyligen dagh, hoorde ik zeer

üj,f Hittotle vroegh , in de Kerk van $. Mwcus te Venetien >

daatvan. ^ de Mt̂ £ van Geeftelijk Priefter die ik

kende, ende hebbende die zelve morgen gele-

gentheyd gehad van naar Mnraun te gaan . dat

maar eerïkleyne mijle van Veu;t 'un ieght , zoo

zagh ik door een Kerk gaande , dezelve Priefter,

welke noch een andere Miffe deede. Twee uren

daar na moeite ik door een pte'atze paffeeren , die

ruen la jydekfl noemt , ende daar vond ik noch

dezelve Pricger, welke een. Miffe deed ineen

No»B«»-kloofter. Dezer, Borftzigliomkeeren-

de toen hy by het Dominus föbifcu-m van deMiJfc

was , zagh o'p my > ende ziende dat hy ontdekt

was, verviel hy in een zeer gro'ote vreeze ende

ongeruftiglleyd , welke hem by bleven zoo lan-

gealsde-M/Jfè duurde * zóódanig h dat hy byna

niet wiftc »vac dat hy zeyde ofte deed. Hy Qoegh

een
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een deel van de Colleïïen ende de gewoonlijke ze-

geningen over , ende na dat hy den Kelk geze-

genthadde» vergat hy die op te heffen , om die

door het volk te doen aanbidden , zoo als de ge-

woonte is. DciW/jf/trgeëyndight zijnde, ont-

kleede hy zigh met een bovengewoonehaaftig-
heyd, vattedezijn hoed en mantel ende vlood
wegh, zonder geld van zijn Mijje te vorderen.

Ik hadde hem konnen doen aanhouden , maar
om dat dit ftoffe voor de Inquifitie was , ende ik

noyt groote genegentheyd tot die Reghtbank
hebbe gehad, zoo wilde ik het niet doen. Ten
anderen zoo wift ik ook , dat hyde eenighfte

niet was , ende dat een oneyndigh getal andere
zulks dagelijks plegen.

Mijne penne is moede te vernaaien zoodanige
eerlooze en fchandelijke dingen. Dewijl'er
even wel geen quaad is

, uyt het welke men geen
groot goed kan trekken j zoo wenfch ik , mijn

Heer, dat gy, uyt het geene ik hier boven ge-

fchreven hebbe , ende ook in mijne voorige
Brieven, mooght overtuyght zijn» dat uw Befluvt van

eerfte argument
, bewijs of reden , die oorzaake

J,"r
ê
k

ehee!"

heeft gegeven tot het fchrijven van dit mijne
Brieven , ende waar op gy zoo fterk fteunt , om
u in de Roomfche Godsdienft te doen volharden ,

geheel zober, fwak en gevaarlijk is
;

alszijnde

het zelve ; Dat het niet mogelijk is dat dat groot
getal van Moniktnzn Priefters , die het ftuur van
uwe Hpomfche Kerk voeren , in dwalingen zou-
den zijn, ende datmen dieshalven zighophaar
wel magh geruft ftellen. Dit is een van die be-

wijzen die men Circulus Vitiofus , een gebreeke-

1 ijken omkringh noemt. De Wereldlijke ftel-

Ee 4 lea
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len zigh, nopende het Gelove, geruft op de
Priefters ende de Monikeri. A!smen nu deeze
Priefters ende Morri^en verdeelt , zoo als te ity-

mtngedaan werd , in Priefters aan deze zijde en
Priefters aan geene zijde het ^Alpifche Gebergh-
te, zoo zietmen dat delaatftezighop deeerfte
geruft ftellen, welke de Italiaanfcbe zijn, ende
die laten dat;geheele werk op die van komen af-

rijden, te weten, op dat getal Kerkelijke, die

zigh by den Perfoon des Paus bevinden, ende
diein haren geeft, voor groote Leeraren door-
gaan. Defe weder aan haar kant, ftellen zigh
zoo zeer niet geruft op hare kenniflê ende weten-
fchap, die zy weten, maar zeer middelmatigh
te zijn , als op het groot getal der Priefters ende
Wereldlijke Menlchen, welke haar daar om-
trent geloven.

Dit is het geene dat een van haare groote Pre-

dikers eens op den ftoel deed zeggen , dat een
onverwinnelijk bewijs om de Transfubftantiatie
ófte zelfftandige veranderinge te doen blijken

was, het groot getal van die geene welke defel-

ve geloofden, in vergelijkinge van die geene,
die defelve verwierpen j Dat zy Catholijken,

twintightegens een zijnde, de fterkfte moeften
geaght werden. Ik zal my hier niet ophouden
met u te vertoonen , hoe fwak de bewijsredenen
zijn , die getrokken werden uyt ihet getal ofte

de waardigheyd der Menfchen. Het is genoegh
dat ik klaarlijk vooruw'oogen hebbe vertoond,
dat ik zelve hebbekonnen oordelen van de qua-
de trouwe van uwe Herders, ende vanhet tij-

delijk belangh dat zy hebben in u te mifleyden ,

ende ook haar zelf te bedriegen terwijl zy zulks

aan
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aan u doen. Want op dezelve wijze als zy mee
vreughde aan de meenighte tot een bewijs wil-

len ftrekken van het geene dezelve gelooft > zoo
laat ook God toe , dat die zelve meenigte , haar

een bewijs zy van het geene zy geloven. Indien

een Blinde een andere Blinde leyd, zoo zullen

zy beyde in de floot vallen » ende zoo'er een
twintigh leydj zoo zal haar zulks alle overko-

men. Het is veel beter zigh te gronden op het

geene wy het zeekerfte hebben > dat de fchrif.

ten zijn > om te traghten den waren zin der zel-

ve te doorgronden > als zijn vertrouwen op de
Menfchen te ftellen , die door haare belangens

ofte driften , ons zeiven konnen verblinden en
bedriegen. Ik zal dit verhaal van mijne reyze ,

ofte liever de aanmerkingen die ik in Italkn neb-
be gedaan» eyndigen , door het befchrij ven van
eenige kleyne omftandigheden , welke verdie-

nen bygebraght werden.
Van A4/7.4«<r»zettede ik mijne reyze voort naar D«scV"ij«t

het Meir van Como, op het welke ik naar de
Veltoline te fcheep gingh. Van daar trok ik >

voor de tweede reyze , over het Gebergte Splug ,

op het welke ik den Parochiaan van Campo Dol-
cino t mijn ouden Vriend

, gingh bezoeken >

die een Leeraar van Milanen was. Hy was ver-

wondert my weder te zien , ende te verftaan dac
ik voorneemens was noch een andere reyze te

doen, door de Grifons ende door Swit^erland.

Hy vermaande my zeer ernftelijk, my voor de
Ketters te waghten, ende met dezelve niet om
te gaan, dan zoo weynigh het my mogelijk
zoude zijn. Ik zeyde hem dat het zeer fwaar
zoude vallen h?.ar te mijden, ende uyt andere te

Ee > onder-
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ondcrfcheyden , voor al in een Land daar zy on°
der de Catholijken gemenght waren. Hy ant-

wpordedaar op , dat ik haar aanftonts door hare

Kcnteeten wijze van fpreeken zoude kennen. Gyzult,

ftanttnom
^y^chy » g^n half vierdedeeL van een uur in

dkTandT haar gezelfchap zijn geweeft, zonder uyt haar

Papillen te mond eenige van de volgende, woorden te hoo-

den^oH-ns
**** ; ^e Zllyver^ey^ des E>M1fg$itptS ; Dc vry-

haateyg^
15

* heyd der Kinderen Gods ; De befchrevenc

aeggen. waarheyd Het Teflament van Jefus Cbrifius ,

ende andere diergelijke , die alle ftrekken om de

H. Schrifture te verheffen , boven den PaufTelij-

ken Stoel.

Die alle t

W2S Z°° Verre ^iZX V3n
' ^ ^eeZe

dereerfteT
teekenen» welke die goede Leeraar van de Pro-

voordeel teflanten gaf , my zouden hebben afgefchrikt ,

f
lia- ende eenige veraghtinge voor hare Perzoonen in -

geboezemt» dat ik daar iets aangenaams in be-

merkte. Ik overleyde by mijn zelf » over de

Alpes trekkende » dat het geene men haar als een

mifdaad voorwierp, wel tot der zeiver verdee-

dinge konde ftrekken. Zoo als ik hier mede in

mijn geeft bezigh was» zaghikvan verre een

hoop kleyne Kinderen , die uyt zeeker Gehugh-
te, op den Bergh gelegen , quamen aanlopen ,

om my > om eenaalmoeffe» tebidden. Ik gaf

aght daar op» dat die Kinderen zulks niet dee-

den dan in den name Gods > ende om de liefde

Ken op" W» Chrifli. Ik befpeurde daar door dat zy Pro-

opeen andere teflanten waren» en hoewel ik toen geen geld

wijze dande by my hadde om haar veel geids te doen, zoo

SbSm.
8*' gaven zy my docn even wei duyzent zegeningen

,

ende keerden zeer wel voldaan te rugge. Ik ver-

volghde mijn wtgh , ende doordien de Rooms.

geminde



Tweede Deel , Vierde Brief\ 445-

geminde daaronder de Protejlanten woonen , zoo

quam ikj afdalende, by een ander kleynGe-

hughte» daar ook Kinderen uytquamen» om
iets uyc liefde te verzoeken. Zy baden dan daar-

om ter liefde van de Allerheylighfte Maget, van

S. Amonius van Padua j ende van de zielen in het

Vagevyer.

Zy hielden zigh niet vernoeght met het weyni- Stjghtelijke

ge dat] ik aan de andere hadde gegeven , maar j^j^

!

volghden my s met groote onbeleeftheyd > meer en Godlooze

dan een vierdedeel mijls > zeggende onderwijlen van delaat-

veele Ave Marïaes ende gebeden voordedoo- c '

den. Waarnazy } ziende dat zy niet meer kon-

den krijgen , haar gebeden in duyzent vervloe-

kingen veranderden , diezymy> alvlughten-

de, toewierpen. Ik befpeurde daardoor» dat

die kleyne Catbolijken , zoo wel niet waren op-

gebraght als de Protejlanten , ende dat de Leere j

die men haar voorhielt , zoo goeden uytwerkin-

ge niet deede» als de zuyverheyd desEuange-

Humt , in de andere.

Ik vervolghde aldus mijn wegh > door de

Landen van de Grifons ende de Stvitfen » ende
zonder Op de lenen van den Parochiaan vin Campo
Dulcino agbt te geven » gingh ik onverfchilligh

om met de Protejlanten ende de Catbolijken. Ik Pap>jjen

weete dat het niec wel mogelijk is ? dat een door ^Xnaet
den Godsdienft verdeelt volk , hoewel beton- bittetheyd

der eene ende dezelve Wetten ende Overheden van de Pro-

leeft i, zoo als de Switfers , malkanderen vol- gjg^j*
rnaakteüjk zoude beminnen. Doch ik bemerk-
te ckt de Papiflen, met vry grooter bitterheyd

van de Protejlanten fpraken, dan die van haar

>

alhoewel de kacfte> zeekerlijk daar veel meer

rede*
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redenen toe hadden , want het was ten tijde ? dat
de vervolginge , op het fwaarfte en met de mee-

Stigkelijke woede wierd voortgezet. Ik vond my zeer
gedraajh. geftightdoor den handel van veele Gevlughte m
dïrTeShte

Switferland » die verre van zigh te beklagen over

rtoteftantcn de ellende door haar geleeden , malkanderen,
in swi[fer. door woorden uyt de H. Schrifture genoomen ,

land
- aanporden, om ook alle de andere met gedult

uyt te ftaan, die haar ballinghfchap haar zoude
veroorzaken. Zy konden zelfniet dulden dat-

men qualijk van haare Vervolgers fprak, ende
betuyghden niets zoo zeer te wenfehen , dan dat
het God zoude behagen hare zonden te vergeven,
ende hare Perzoonen te bekeeren

"oK? Zeeker be )'aai
'd helman beftrafte in mijne te-

daarvan. genwoordigheyd , doch met veel liefde een jong
Franfch Zoldaat, daarover, dat hymej woor-
den , zeer hard tegens den Koningh van Vtan\-
rijl^y uytyoer , en vraaghde hem , of het lezen

in den Bijbel , hem zulks hadde geleert ? Den
jonghman bleef geheel befchaamt , en bad hem
deze faute te willen vergeven , die hy niet hadde
begaan , dan door het hertzeer dat hy gevoel-

de, van zigh gedwongen te zien eenZoldaten
leven te leyden, nadathy al zijne middelen was
quyt geraakt.

DenAutheur Zijnde nu in Switferland , en zoo dighte by
komt te. Ge- Qemve , begaf ik my derwaarts , en braght'er

drie a vierdagendoor. Ik was gehuysveft by
een goede Weduwe , die zeer yverigh Protefiants

was. Ik vond my verfcheydemalen ingewikkelt

om over ftoffen van den Godsdien ft te redeu-

twiften. Door dien ik nudaneenfwakkezake
voorfprak >zoobevondik, dat de bewijzen die

my
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my wierden voorgeworpen , niet valfch waren ,

ende alhoewel ik her niet aanftonts opgaf , zoo
zagen zy doch de bezadigheyd met welke ik ant-

woorde i het welke een van de Predikanten »

diezigh daar bevond) deed zeggen, dat het te

wenfchen ware.dat alle de Poeliers van deityora- DeiTeifswer

fcbe Kerke j zoo veel ingetogentheyd hadden als dervaren met

ik , om dat daardoor beter geleg entheyd zoude een Pre<li*

gegeven werden , om de waarheyd aan den dag
ant '

te brengen, waar byhyvoeghde, dat dezelve

doorgaans door hare hevigheden
,

veraghtende

woorden ende Iafteringen , alle betwiftingenaf-

braaken , zoo dra zy zigh maar wat in het nauw
bevonden.

Zeekerlijfc zy handelden , omtrent my, met Beleefde

grpote beieefcheyd ,( ende deeden , na de be- wijze op

twiftinge , een zeer fchoonen ontbijt vervaardi-
onthaaï?

gen, op. dewelke zy my nodighden , my bid- werd.

dende, by maniere van zeeker verwijt (datmy
niet konde mishagen , om dat het reghtvaardigh
was ) te willen aanmerken , dat haar geeft niet

was even als die van de Papijlen. Want, mijn

Heer, zeyden zy my , zoo wy zoo veel betwiftin-

gen in Vrankrijl^oheltalien hadden gehouden ,

om ons gelove voor te ftaan , als gy hier voor het
uwe hebt gedaan , men zoude ons mishandelen j

in de gevanken ifle werpen, ende eyndelijk le-

vend verbranden. Doch wat ons belanght,
verre van tot die onmenfchelijke uytterften te

komen , wy zullen u daarom niet eens met des
te quader oogen aanfchouwen, en gy zult van
ons niet ontfangen , dan de befte onthaalinge die
het otjs zal mogelijk zijn u te doen. Hetfcheen
my dat ik in dat beleyd zagh , die geeft van zoe-

tigheyd
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tigheyd en vriendelijkheyd , met welke Jefus

Chrifiusi ende de eerfte Predikers des Geloofs 5

de ongelovige ende dezondaren bekeerden. Het
denkbeeld daar van is my altoos in giehewgenirTe

gebleven > ende heeft my naderhand besypgen >

met een vollen buyten belangen geftcl t- zijnde

genegentheden , de Boeken der Protejlauten te

lezen » en derzelver redenen te doorgronden.

BesSchrij- Hebbende daar op gevonden dar dezelve valt en

vetsaffwec op Gods woord geveftight waaren , endat de

Roo'mfche

1" OejffeninSe van ^e ^formatie over-een-komende

Geloof, was met die van de Kerke inde eerfte Eeuwen
derzelve, zoo heeft my God zoo veel genade

bewezen >' van mijnen wille te fchikken om de-

zelve te omhelzen , affweerende allededwalin-

gen van de Roomfche Kerke , van welke.ik , met

;
geheel mijn herte , afftand gedaan hebbende,

ende noch afftand doe , u uyt liefde het zelve

toewenfehende, als zijnde &c.

I Eynde van de vierde en Iaatfte Brief.

BLAD-
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Van de Brieven dezes Boeks , ende

den Inhoud der zelve.

EERSTE DEEL, EERSTE BRIEF.

VM de Rfliquien ofte overblijfselen der Heyligen

itftV Pag. i

TWEEDE BRIEF.
föflö den geeft der wraakgierigheid in de Ryomfche Geefte-

lijkert&c. 4£

DERDE BRIEF.
Van de Gafthuy^en en Pelgrims in Italien ei^c. 97

VIERDE B R I E F.

Rjyfy naar Loretto. 1 j8

TWEEDE DEEL, EERSTE BRIEF.
Vdn de Peeft-ofte Iieylige dagen , ende de Gtbroederfebappen

in Italien, pag. zj.6

T W EEDE BRIEF.
Van bet beklagelijks misbruyl^ dat in Italien, omtrent depre*

dil^atien) werdgepleeght. - 19$

D E R D E B R I E F.

Van de Omgangen ofte Proeeffien in Italien &c. 5 4 <>

VIERDE B R I E F:

Van de verdefvinge der Godvrugbtighéyd endeQ den'in^de

Italiadnjehe Pfieflen en Monik?n. 401

REGIS-
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Van het geenein dit Boek verhandeld werd.

A.

AB<tyejte Valombrafa,

zeer pragtigh. 143.
Vermaakelijk leven der

Jvloniken aldaar, ibid.

Van S.Michael in Bofco,
Énde fchoonefchilderyen

in dezelve. 557- Uytne-
mende Boek-kamer al-

daar. $58.
Abt , tot Turin fchrijft val-

fcheReysbrieven voor de
Pelgrims j 118.

Abten , die 3 . Abd'yen heb-

ben , aan het Roomfche
Hof. 408. Eenderzel-
ver Godloze ftokregul

nopende de Vrouwen.
417. Wraake over hem
genomen wegens zijne

Pachters, ibid. Werd

,

met $. Heeren betrapt-ge-

bonden , voor den Aarts-

biflchop g'ebraght. 418.

Doch zeer lighteiijk daar

over geftraft. ,419. Zien
de fauten der Moniken
door de vingeren zo lang

die verborgen blijven,

422. Ergerlijk voorbeeld

daarvan, ibid.

Aalmoejfm , in Italien , hoe-

danigh onder het predi-

ken verzamelt. 308. Tuf-

fchen de Armen ende de

Predikers gedeelt. $10.

Zijn een teeken van de

predeftinatie.i&/'<£ en 3 1 1

.

Werden in Italien twee-

maal onder de predikatie

vergadert. 508. Hoe het

geld van de tweede ver-

ga.deringe gedeelt werd.

ibid. Werden zomwijlen

5. ja 4. maal vergadert.

310. Waar dat geld dan
blijft, ibid. en 86.

Aanmerkingen > en voor eerft

over de ongeregeltheyd,

der Canoniken en Prie-

fteren te Turin. 59. Over
' de gehöorzaamheyd der

Monikefn. 60. Over hec

Vagevyer. 84. Over de
{haffen der Ketters in Ita-

lien. 88. Als ook over de

Pauzelijke liften om hec

volk
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Volk in dwalinge te On-

derhouden, ibid. Op de
predicatie van een Jefuic

te Romen over het Gelo-
ve der Pröteftanten in

Engeland. 88. Overhec
vervoeren van deCapelle
teLorette. 17^. Alge-
tneene > over de valfche

Hiiraculen. 2ot. Andere?
tot voordeel der Prote-

ftanten daar uyt getrok
ken. 103.

Aidobattori > ofte Kerkver-

cierders in Italien , wat
die verrighten, 2^0.

Aflaat, aan deCapellevan
S. Maria de Portiuncula

gefchonken > endegroote

toevloed der Menfchen
derwaarts om die te ver-

dienen. 152.

%AUdujah, is den Textvan
alle de Predikers , op den

Paafchdagh, door geheel

Italien. 236. Hoe dezel-

ve werd uytgeleght. ibid.

lAlpifche Geberghte ? zeer

fchaars van geld voorzien.

511.

Altaren } bevoorreghte ófte

gepriviligieerde , wat die

zijn. 284. Voorreghten
van dezelve onoploflëlijk

bewezen, ibid. Gedingh
daar tegens door dejefui-
ten te Romen gewonnen.
285.

Alto Pajfo, een vermaart
Gafthuys, by Luca. 104.
Hoe daar in , tegens de
ftigtinge werd gehandelt.

105. Onkunde van een
Priefterin het zelve.ibid.

Bediende daar van fteken

bynaallede inkomftenin
haarzak, ibid.

xAlvtrnus , een Geberghte •

befchreven. 145. Ver-
vaarlijke Rotzen op de-
zelve. 148-

xAmbaffadeurs vryheyd van
Quartieren door den Paus
Innocendus de XI, te

Romen wegh genomen»
67.

Annunciada te Flórencen»
ofte de Kerke van Mariee
Boodfchap. 125. Oor*
fprongh der Godvrngtig-
heyd omtrent dezelve.

ibid.

S. Antonius van Padua doet
miracu! , valfch j te Pa-
dua, met zijn reuk. 204.

Mede met zijn tonge.

2o$. Is by de Italianen

meer geagt dan God. 222,

Ff By
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Hy doet het verlorene we-
den vinden, ihid. Hy doet

een aardigh miracul ? ende

waarom het zelve verdigt

Is.ibid. Ongebondenheyd
van zijne Moniken. 22$.

Appennijnfcbe Geberghte ,

hoe het bereyft werd. 98.

Weghwijzers nodigh tot

het zelve. ibid. Is aan den

voet zeer vermaakelijk.

141.
,

Armen 1 booze? haargedult

om valfche miraculen te

doen gefchieden. 197,

Voordeel door haar daar

van- gdtröken , ende be-

zorginge voor haar gehee-

le leven. 1 98.

Armoede , zeer heerlijk be-

fchreven met de'flelfs ge-

volgen. 197.

Ave Maria , isdeinleydinge

van alle de predicatien in

Italien , ende verborgen

oördeelGodsdaar in .503.

H. Avdndraaaïs inftellinge 3

op het 'geven van Aal-

moeflen verdraayt. ,

Des Auteurs vertrek uyt Pa :

rijs.' 4. Deflêifs komfte te

Flavigny in het Auxer-
rois. ibid, Komfte te

Dijon in Bourgogne. 15.
Hy gaat naar het Hooïc-

Y Z E R.

kloofter van de Cifter-

cienzen. 27. Komt aan
het Kloofter der groote
Chartroifen. $6. Vertrekt
van de groote Chartroi-

fen , en komt in Savoyen.

47. Komt te Sufa. 49.
Derft zijn gevoelen van
de onfeylhaarheyd des

Paus in Italien niet uyt-

ten. 52. Komt van Sufa te

Turin. j j.

Öes Auteurs ergernifle won-
derlijk verzet. 55. Des-
zelfs aanmerkinge daar

over. ibid. Zijn en zijner

Gezellen andere ergernif-

fe. 56. Zijn gevoelen over
den H. Sweed-doek te

Turin. 58. Zijn vertrek

van Turin naar Genua, 59.
Komfte te Genua. 62.

Werd tot Romen door
een Canonik gevraaght of
de Proteftanten ook in

Chriftum gelooven. 86.

Deiïelfs antwoord en ver-

der gefprek. 87. Vertrek
van Genua ende komft te

Seftro.97. Helpt zijn be-

ftolen reysgezel weder te

reght. ioo. Werd ge-

dwongen zijn reysgezel

te verlaten, ibid. Vind
hem
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hem namaals weder te

Romen. 101.

Auteurs Reysgezel > koopt
een valfehePelgrims brief*

voor zijn Getijde-boek.

107.

Den ^Auteur komt te Pifa

ende te Florencen. 124-

Reyft naar den Bergh Al-

vernus. I4f« Zijn aan-

merkinge over het Beeld

Annunciada teFIorencen.

12$. Met klare overtuy-

ginge van de valsheyd des

miraculs dat daar van wert

gelooft. 126. Begeeft zig

naar de H. Woeftijne van

Camaldula. 136. Ver-

trekt naar Valombrofa.

140. Zijn bedenkinge

over de verfchijoinge

Chrifti aan S. Francifcus

in de gedaante van een gé-

kruyften Seraphijn> ende

de indrukkinge der j.

wonden. 149. Komftete
Fanó > en reyze naar Lo-

rette. 158. Hy ontmoet
daar een groocen hoop
Pelgrims. 159. Deflêlfs

vertrek van Fano naar Lo-
rette in gezelfchap der

Pelgrims. 164. Komftete

lorecte. t7i. Zijubeden-

kenjover het dagelijks kle-

den ende ontkleeden van
het Maria'es Beeld te Lo-
rette. 17 J. Ook over het

verminderen en vermeer-

deren der gebeden gedu-

rende dat werk. ibid.

Auteur breekt een fteen van
het H. Huys te Lorette.

i8j. Lijd daar van geen
ongemak j tegens de Tra-
ditie, ibid. Zijn aardige

aanmerkinge over de mi-
raculenvan Lorette. 185.

Komfte te Romem 227.
Zijn redenen > om welke
hy de Minnefeeften zoo
breed befchrijft.2j7. Ver-
fchooninge wegens zijne

wijdlopige befchrijvinge

van een Ponttificaal. 248.

Betwiftinge met de Jefui-

ten te Londen. 326, Wel-
ke hem daar over laagert

leggen. 327. Aanmerkin-
ge over de Sendinghs-va-

ders in Italien.529. Werd
door den Abt van S. Mi-
chael in Bofco een goede

gelegenthéyd aanpeboc»

den , die hy aanvaart.

558. Bekomt daar door
gelegenthéyd om de Mo.
nikerye te doorgronden.

Ft 2 )%9.
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jJ9« Deffelfs Godvrugh-
cige aanmerkingen over de

Proceilïen. 565. Aanmer-
kinge over den H. Nagel
teMiIanen.^8j. Bekomt
te Venetien eenige Bedie-

ninge. 4°2« Vertrek van
daar naar Romen , en flaat

zigh eyndelijk te Milanen
neder. 40j. Deffèlfs rede-

nen om welke hy van zij-

ne Bedieninge in Italien

fpreekt. 404. Zijn ver-

fchooninge over het fpree-

ken van defauten van an-

dere, ibid. Zijn gevoelen
van de miraculen. 4jj,
Hy vertrekt uyt Italien.

443. Hy komt te Gene-
ve. 446. Deuelfs weder-
varen met een Predikant
aldaar. 447. Zijn affwee-

ringe van het Roomfche
Gelove.448.

B.

BEdeUarsj maken de Be-
zetene in Italien om

daar na altoos goede da-

gen te hebben. 399.
BedevaartsReyzcxsz'ijn door-

gaans zeer Godloze Boe-
ven. 117. Derzelver leven

gbefchreven. ibid. Haare
valfche voorgevens. 118,
Door den Auhteur ont-
dekt , door hare beken te-

nifle. ibid.

De BenediBijnen werd het
voordeel van de H. Reine
te Flavigny , door de Cor-
deliers ontnoomen. 6.
Hebben 5 uyt de gaven des
H. Geefts > {die van de ftil-

fwijgentheyd ende het in-

getogen leven genoomen.
247.

Be%etene,iniu\ien,z\}n rneeft

Vrouwlieden jende onder-
zoek over dezelve. 5 97.

Bejluyt van geheele werk.
441.

Roomfche Bijftkoppen zijn

zeer traagh in het onder-
zoek van het geene tot

Godvrughtigheyd diend.

27.

Bijjchop van Seftro onthaalt

den Autheur wel, en geeft

hem goeden raad. 98.
Bishoppen floflïgheyd is oor-

zaak van de ongeregelthe-

denderPriefteren. z8r.

Bishoppen , welke 2. Bif-

dommen hebben, aan het

Roomfche Hof. 408 Haar
praght en ydelheyd aan het

zelve. ibid. Biegh-
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Bieghte , diend de Geeftelij-

kenomde Vrouwsperzo
nen te toetzen. 414. Is een

van de redenen om welke
de Geeftelijken het huw-
lijk veraghcen. 410.

Bieghtnaders » lelijk , waar-

om door de Italianen ver-

koren. 415. Waarom zigh

deltalianen voor haar ver-

bergen, ibid.

Bloed van S. Januarius , doet

een valfch miracul totNa
pels. 204.

Tot Blois werd een aardige

Conferentie wegens de O-
verblijfzelen gehouden. 9.

Vreemt befluyt van dezel-

ve. 10. Godloze reden,

was rop dat gegrond is. 11

.

Onbefchaamtheyt van een

Monik ende van andere.

ibid.

Boegen, in Italien verboden,

hoedanigh die zijn. 69,

Boer > in zijn eenvoudigheyd,

offert Hoy aan den Os en

Ezel van de kribbe van

BetJehem , op Kersnaght

,

te Mentz. 39$.
Tot Boulogne werden 17.

menfchen in eene week
vermoord , meeft door
Moniken. 69. Mogen

geen Huur-ezels werden
gehouden , ende waarom

Bourgogne vervult met By-
geloof. 18.

S. Bruno'osdpelle ende mi-

raculeuze Fonteine, daar

by, doch zulks valfch be-

vonden. 45,

C.

CAmaldala,een H.Woe*
ftijncen befchrijvin*

ge daar van. 153. Moeye"
lijke wegh derwaarts, ijj*

Groote ongemakken doo r

het water onderweegen*
ibid. Sware fneeuw in de-

zelve. 136. Nader be-

fchrijvinge van die Woe-
ftijne. ibid, Is des Winters

geheel met fneeuw bedekt*

140.

Camaldulenfen , Moniken ,

leven, is door geheel Ita-

lien zeer ongebonden. 146.

Haar vermakelijk leven te

Valombrofa. 143.
Campo SanBo , ofte H. Kerk-

hof te Pifa, befchreven»

124.

Canoniktn te Turin zijn zeer

ongeregelt in het zingen

van de Vefper. J4«

Ff 5 Een
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Een Canonik te Romen 5 zeer

zober van het Geloveder
Proteftanten önderrighc.

87.

Capucijnen , de ingetogenfie

in het bouwen onder de
Francifcanen. ij6. Mun-
ten in andere dingen uyt

,

en zijn nu mede vervallen.

ibid. Voorbeelden daar

van. 157.

Capucijnen , onder de Francif-

canen smunten uyt in wijs-

heyd, bovenhaar Vader,
ajj. Haare maniere van
prediken. 30a. Drijven ,

door haar geraas, de hon-
den uyt de Kerke. ibid.

Cardinalen , waarom dat ro-

de hoeden dragen. JjO.
Haarpragt ende ydelheyd
aan het Roomfche Hof.
408. Verkopen voorgeld
hare befcherminge aan de
Moniken , en voorbeeld
daar van. 504.

Carmtlhen , en haar oor-
fprongh. 2<s$. DeMagec
Maria fchrijft hare kledin-

ge voor. ibid. Zy verko-
pen de lappen van haare

oude kleederen zeer dier.

ibid. Bygeloof daar om-
trent gepleeght , ende

.

kraghtenvan dezelve.266.

Een Carmelit, te Venetien ,

veynft op den ftoel dezie-
len in het Vagevyer te ho-
ren. 509. Daartoe Gods-
lafterlijk een Textuytde
Openbaringe Johannis ge-

]
bruykende. 310.

Carmtlhen Proceffien te Mi-
s

lanen beftaande alleen uyt

|
jonge "Juffrou wen en Mo-
niken. 378. Dezelve gaat

by naght by FakkeMighr»
en Godloosheden daar in

gepleeght, 579.
Catecbifatien , in ftaliën, ende

een voorbeeld van dezel-

ve. 194. Vol van verdig-

te Iogenen , en die verde-

dight. 19 J. Nietigheyd
van die verdedinge. 196.

Der Catecbifatien , quaade
ende ten hooghften fcha-

delijke gevolgen. 1 96. Ge-
vaar van die geene welke
dezelve veraghten. ibid.

Door voorbeeld bekragh-
tight. 197-

S.Catharina van Boulogne,
uytfteekende in het inge-

togen leven. 21 }. Dezel-
ve was byna van het ge-

voelen van Molinos. ibid.

S. Catbarina van Siena, in

een
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een Proceffie door een

Dochter verbeeld ; doet

hartelijk Iacchen. 570.

Chartroifen Ordre, is deee-

nighfte in de Roomfche
Kerke die noyt gerefor-

meert is. 36. Derzelver

Hooft-kloofter door wie

geftight , ende verdight

verhaal daar omtrent, ibid.

&c. Het zelve befchreven.

38. Het zelve naar allen

fchijn door de Moniken
zelf in brand gefteeken

»

werd op nieuw gebouwd.

59. Redenen om welke zy

zulks deeden.40. Praght

van het nieuwe Kloofter.

41. Der zeiver ongebon-

denheyd in bet onderhou-

den van haar Regul. ibid.

Steyl-ooren onder haar>

van welke eenige gek zijn.

42. Der zeiver vertrek be-

fchreven. ibid. Hare gaft-

vryheyd om bezoek te

hebben, en karigheyd te-

gens den Armen. 45. Haar
praghtigh gebouw voor

de Vreemdelingen, ibid.

Yets verwonderens waar-

digh omtrent hare levens
1

infteljinge;haary"delheyd,

en befluyt van dezelve.44.

Chartroifen , te Milanen } rij-

kelijk] begiftight om gaft-

vrytezijn. 116. Werden
nu gedwongen zulks in

haar wperwil te wezen.
ibid.

Houte CbriJIi-Beeld fpreekt

toteenMonik. 2$. Gods-
dienftigheyd daar door
oncfhan. ibid. Belacche-

lijke ontdekkinge van hec

geheele werk» 25. Befluyt

van het zelve inaghtinge

te houden , niet tegen-

ftaande men de valsheyd

wift. 26. Aanmerkinge
daar over. ibid.

J.
Chrijii Bruyds onfeyl-

bareteeken- 82,

Chrijii jefu naam» werd in

Italien veel gelaftert by ge-

legentheyd van zeekere

Munte. 122.

Cbrijius , onzen Zaüghmaa-

ker 5 verfchijnt ,S. Fran-

cifcus als , een gekruyfte

Seraphin 3 endedrukthem
de j. wonden in. 149. Be-

dènkinge daar over. ibid.

Cbriftina, Koninginne van

Sweden befchimpt de Ita-

lianen aardigh over zeeke-

re Munte. 124.

CiJlercienfenQrdre. 27. God-
F f 4 loos-
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Ioosheydvan een van des-
zelfs Moniken. 28. Be-
fchrijvinge van haarHooft-
kloofter. ibid. Harde ma-
niere van leven dereerftc
Moniken. 29. Hedens-
daaghfche trant derzelve.

30. Verhaal van hare buy-
tenfporigheden. 5 1. Voor-
deel door haargetrokken
uyt hetvertoonenvan hare
eude gebouwen. 32. Haar
liften tot recommandatie

I

voor haar Ktoofter. ibid.

Befchrijvinge van haare
oudeEetzale. jj. Byzon-

j

derheden van haar oude
Capittel. 34. Wonderli;'.
ke gewoonte daar in , en
waarom opgehouden./'W.
Reden waarom haare Or-
dre en andere gereformeert
werden. $5.

S\CLravm Montefiafcone

,

heeft de teekenen van de
Paffie, in haar hert. 212.
Nevens een verbeeldinge
van de H.Drie-eenigheyd.
ibid. Redenen om welke
dit alles zeer valfch fchi/nc.

ibid.

Conferentie over de overblijf-
zelen te Blois gehouden.
9. Vreemd Befluyt van de-

zelve. 10. Godlooze re-
den waar op dat is ge-
grond. 11.

Cordelïers ontnemen de Be-
nedictijnen het voordeel
van de H. Reine teFlavi-

gny. 6. Zeggen een ge-

deelte van deflelis lic-

chaam te hebben, ibid.

Godlafteringe vaneen van
hare Gardianen. 7.

Cruysdragers , Procelïïe te

Milanen. 162. Met Geef-
felaarsin Duytsland. 590.
Drinken zigh vol eerzy in

de Proceflie komen. 591.
Ongemakken daar uyt te

Mentzontüaan. $92.

D.

DJ/"» j in Bourgogne,
heeft veel belacche-

Jijke overblijfzelen der
Heyligen.15. Valfch mi-
racul in de Kerk van S.
Benigne aldaar. 16. Is ver-

vult met belacchelijke

Godscfienftigheden. 19.

Difciplineerders , in de Pro-
ceifie der Kruysdragers.

387.

Dogbters , welgelukzalige >

zijn de PiopheceiTen der

Pa«



BLADWYZER.
Papiften. 207.' Dezelve
in } . ftaten verdeeld, ibid.

en de volgende. Door der

zeiver Prophetie is de Lee-
re verbaftert. 208.

Dominicanen , hoe zigh dra-

gen in het befolliciteeren

der Ziel -miflen. 277- Met
het bekladden van andere.

ibid. Hebben onder de ga-

ven desH. Geefts ,depre-

dikinge tot haar deel ge-

nomen. 296. Aardige j

doch ergerlijke predicatie

van een Monik van die

Ordre. [197- Deflejfs

vreemde gebaren, ibid. en
volgende. Waarom aan

dezelvede Inquifitieinlta-

lien bevoolen. 78. Zijn
beftierders van 't Galïhuys
teViterbo. 109. Hande-
len zeer hard met de Pel-

grims, ibid. Bedienen zigh

van de Inquifitie om haar

tewreeken. 1 10.

Dominicanen j derzelver Pro-
celfie te Venetien. 371,
Sanftinnen» hoedanighin
dezelve door jonge Doch-
ters verbeeld. 572. Zijn

zeerongebonden en onbe-
fchaanu in hare Procelfie.

S. Dominions flaat met Fran-

cifcus in het graf> hand aan
hand. 1J4. Een Paus de
waarheyd daar van zien

willende werd met een
haaftige dood geftraft./Wrf.

Heeft zoo wel als S. Fran-

cifcus twee licchamen.

ibid.

E.

E%els , gebruykt om naa*

Lorette te Reyzen.
159. Zeldzame aard der

zelve. ibid. Waarom de-

zelve gebruykt werden
van lieden die zelf Karof-

fen en Paarden hebben.

1(54-

E^els > die de Pelgrims voe-

ren doen miraculen. ibid.

Aanmerkelijk ftaaltje daar

van. 1 64.

Eremijten
,

fchrijven zelve

valfche Pelgrims Brieven.

118. Een zoorte derzel-

ver die Gafthuysloopers

zijn. 119. Nemen haar

kleed aan zonder toelatin-

ge derBiflchoppen. ibid»

Eremijt 5 in de Woeftijne van

Camaldula j by zijn leven j

voor een San ft gehouden ,

Ff 5 om
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om dat in 40. jaaren niec

haddegefprooken. 157.

Eremijt) heefc een aardigh

voorval met den Duyvel.

151.

Fremitagie , van S. 'Johan

Gualbert te Valombrofa.

144. Zeer vermaakelijk j

ende altoos door een Ere-

mijt bewoond, ibid.

F.

DEr Feeften queektuy-

nenzijnde Gebroe-

derfchappen. 255-Byzon-
dere , hoe onder de Gee-

ftelijke Ordren verdeeld,

261.

Feejidagh, by de Roomfch-
gezinde » wat dat is. 228.

Verdeelinge der zelve in

algemeene en byzondere.
ibid. Zijn oorzaaken van

het bederfderJongelingen,

en van Vrouwen enDoch-
ters. 237. Mannen en

Vrouwsperzoonen verza-

ken op dezelve j door hare

werken
;
haargelove. 2^8.

Priefters trekken groot

voordeel uyt dezelve, ibid,

Feeften , zijn alleen veroor-

zaakt door de yddheyd der

Y Z'E R. 5

Moniken. 24^ Zulk
door het eynde van een
Pontificaal bewezen, ibid.

In dezelve vinden deOver-
ften haar voordel. 2 47. En
de Moniken groot ver-

maak en genoegen. 248»
Die van de ongerentte

Geeftelijke befchieven.

2j$. Wettenomtrent de-

zelve aangeftelt. 2f4. Zijn

de Melk-koeyen van de
ongerente Moniken. ibid.

Onderfcheyd van dezelve

tuflchen de half-gerente

en Bedelende Moniken.
ibid.

Feeftdagen » in Italien , wer-
den met groote pragt ende
bygelove bediend. 295.

Flavigny in het Auxerrois be-

fchieven. j.

Fonteyne (van de H. Bruno >

welke rniraculen doet»

doch die valfch bevonden.

Francifcanen ) hebben in Ita*

lien verfcheydeOrdren.ö^.

Bedienen de Inquifitie in

Tofcanen. 74.

Onder de Francifcanen }
zijn

de Capucijnen de inge-

togenfte in het bouwen.

156.

Fran*
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Francifcaner Monik } leerd

op ftoel » dat hy
,
uyt het

geven der aalmoefifen kan

zien > wie gepredeftineert

zijn. 50J.
S. Francifci [gordel te drageu

is een teeken van de pre-

deftinatie. ibid.

S. Francifci kinderen , zijn

wijzer dan de Vader. 2$ 5.

Gordel , wat kraghten die

heeft. 262. Valfch door

ondervindinge. ibid.

S. Francifcus > ontfanght de

indrukkinge der 5. won-
den Chrifti> van den zei-

ven» onder de gedaante

van een gekruyfte Sera-

phin. i4$>.Hyftrijdtegens

den Duyvel. ijo. Drukt
zijnlicchaam in de Rotze.
ibid.

Francifci inftellingen door
zijn eygen hand gefchre

ven. 151. Zijn in deCapel-

le van S. Maria de Porti-

uncula. ibid. Zijn lijk ftaat

over eynde in het graf, met
dat van S. Dominicus,
malkanderen by de hand
houdende. 1 ^4. Zeeker
Paus, om de waarheyd
daar van te weten , zulks

willende gaan bezigugen \

werd met een haaftigc

dood geftraft. ibid.

S. Francifcus ? heeft twee lic-

chamen> zoo wel als S.

Dominicus. 154. Kloofter

door hem zeiven ge-

bouwd. Isdearmfte
woonplaatze des werelds,

ibid. Het zelve vergelee-

ken by de hedenfdaagfche

Kloofters der Francifca-

nen, ibid.

G.

GAUas Vifconti, Her-

togh van Milanen be-

giftight de Chartroifea

zeer rijkelijk om dat Gaft-

vry zouden zijn. 116.

Gaflkufóen > in ltalien , ende

den oorfprongh derzelve.

101. Werden door de
Rijke voor de Armen ge-

fondeert door liftigheyd

der Pauzen. 103. Meeft
geftight tuffchen de jaaren

1080. en nzo.ibid. Alles

op een valfche overleve-

ringe. ibid. Door der Prie-

fters , als Beftierders der

zelve, hulpeverrijkt.104.

Hoedanig in dezelve werc

eehandclt. ibid.
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Gaflbuys Bediende van AJto

Paflb, fteeken byru alle

de inkoraften in haar zak.

105.

In de Gafibuy^en, werd nauw
onderzoek gedaan , zelf

op de Pelgrims Brieven,
iod. Slordige fpijze aan
de Pelgrims voorgezet.
108. Noch erger flaap-

plaatzen aan dezelve gege-
ven, ibid.

G*/?%.r-beftieringe aan de
Dominicanen te Vicerbo
gegeven. 109.

Cafihuys te Lorette zeer qua-
lijk bediend. 110. Voor-
beelden daarvan door den
Auteur gezien, ibid»

Gafthuy^en , voor dezen meer
in Jtalien dan nu. 116.
Nieuwe , zijn |beter voor
de Pelgrims als de oude,
ende de reden daar van.

Gebroederfcbappen , zijn de
Queektuynen der Feeftda-
gen. 255. Watheteygent-
lijkzijn. 256. Koften op
de aanteekeningein dezel-
ve lopende , die jaarlijks

moeten vernieuwt wer-
den, ibid. Dezelve beftaan
uyt een ongelovelijk getal

yzer:
Menfchen. 2^9. Aanzoe-
kingen van de Beftierders

der zelve tot het honden
van Feeften. ibid. Voor-
beelden van de onbe-
lichaamde liften met welke
zy zulks doen. ibid. Staalt-

je van onkoften op een

Gebroederfchap lopende.
160.

Gtbroederfchappen j hebben
yder haar dagh in de week
op welke zy vergaderen ,

ende optellinge daar van.

260. Yder der Beftierders

van dezelve om de Feeften
praghtigh te doen vyeren >

buyten haare koften. 261.

Gebroederfchapptn van deZie-
len in het Vagevyer, ftrek-

ken zigh ook uyt over de
Dorpen in Italien. 186.

Geeflehjke , hoedanigh alle

aan malkanderen zijn ge-

fchakkelt. 68. Doorwac
geeft zy in hare wraake ge-

dreven werden. 69. Hoe-
men met dezelve veyligh-

lijk kan kijven zonder de
Inquifitie te fchroomen.

72.

Geeftelijkf , Grooten hoe die

zigh wreeken. 72.

Geejielijke, in Italien; gron-

den
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den hare goede werken op
gierigheyd ende geveynft-

heyd. 114. Traghtenzeer
naar de Feeften en de oor-

zake daar. 254. Inzigcvan
de Moniken daar ia. ibid.

Hoedaanigh zy de lieden

beweegen om haar eygen
bloed te onterven. 272.

Onmenfchelijkheyd die

daar op gemeenlijk volght.

275. Totgrootefchadeen
verderfderBloedvrienden.

274. In het bejagen der

Ziel-miiTen aardigh door
een VenetiaanfchEdelman
befpot. 276. Bekladden
in dat werk gedurigh mal-

kanderen. 277. Geven in

de Proceiïïen geen Offer-

handen. 3 j 3. Zelfniet de
Wereldlijke, ibid.

Geeftetijke , hoe die de zonde
van onkuysheyd verkley-

nen , om dat de Vrouws.
perzoonen hare Converfa-
tie niet zouden weygeren.

41 }* Staaltjens daar van,
en waarom de Wereldlij-

ke, in het ftuk van on-
kuysheyd zaghtelijk han-
delen, ibid.

Geneve , werd om de nabuur-
fchap zeerj van de Pauzen

gevr,eeft, ende de rederi

daar van. 94.

S.Genoveva, in een Procef-
fie door een jonge Doch-
ter verbeeld, doet hertelijk

lacchen. $72,
Een Genueefch heefteen aar-

dig voorval met zijnVlees-

houwer, over de Pelgri-

magien. 170.

Gilden-Fakkels, in de Pro-
ceffie van Siena. 351.

Gilden
, offerhanden in geld.

ibid.

God, wat die van de Men-
fchen begeert. 252.

God'vereenigde Menfchen on-
der de Roomfchgezinden

,

befchreven. 21 5. Der zei-

ver uytnemende hovaar-
dye. 217.

Gregorius I. is de eerfle In-

JftelderderProceffien. 599.
S. Gualbert , Johannis , is

Stighter van het Kloofter

te Valombrofa. 141. Zijn

gedenkwaardige daad. 142.

H.

Eylige plauiqen , om-
trent denAppennijn.

Hemelvaardsdagh
,
hoedanigh

in

H
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in ïtalien gevyert. 389.

Met zotternyen befloten.

590.

Uertogb van Tofcanen , zeer

mildadigh tegens den Ar-

men. 129.

Boeren , van Priefters en

Moniken hebben alles.

201.

H. Huys te Lorette , befchre-

ven. 174^ Het vermaarde

Miraculeus Beeld aldaar.

ibid.

Huwelijk zeer ftrengelijkaan

de Priefters en Moniken
verboden. 411. Godloze

gevolgen daar van. ibid. Is

oorzaak van haaregierig-

h«yd , ende zeer merkelij-

ke voorbeelden daar van.

412.

I.

IGnatius Loyola , heeft

het boek van zijne oeffe-

ningen geftoolen. 302.

Jfibeeldingbs uytwerkingen

door den Autheur waar

bevonden. 46. Misbruyk
derMoniken daar ontrent.

ibid.

Jfinocentius XI. fteU ordre te-

gens de reduftie der Ziel-

muTen.zSa,. Dezelve werd
door de lift der Moniken
vrughteloos gemaakt, ibid.

Inquifitie , diend de Moniken
meeft tot wraak. 70. Hoe
light men voor dezelve kan
betrokken werden, ende
voorbeelden daar van.ibid.

Zeeker perzoon wert voor
dezelve om een fcheld-

woord gebragt. ibid. Hoe-
danigh zijn gedingh vol-

toyt j ende hy verwee-
zen. 71. Maakt de Kerke-
lijken i in ïtalien onver-
draaglijk. 7z. DeDomi-
nicanen in ïtalien bevoo-
len. 78. In Tofcanen aan

de Francifcanen. 79. On-
der wat voorgevinge de-

zelve is ingefteld. ibid.

Dat voorgeven daar na
misbruykt. 80.

Inquijiti'es ftrengheyd. 80.

Voorbeeld daar van. Si.en

volgende. Hoe dezelve te

Venetien werd bediend.

82. Wijze op welke zy

haregevangenen handelen.

ibid.

ltaliaanfch Abt , weygert een

Franfch Monik van zijn

Ordre , in zijn Kloofterte

ontfangen. 64. De Frans*

man
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man beftraft den Abt daar

pver , welke hem dreyght

te doen dooden. ibid.

Italianen , zeer wraakzugh-
tigh. 6$; Voor al de Ker-

kelijke, ibid. Redenen
waar door die daar in uyt-

munten, ibid.

Italianen haar wraakzughr.,

waar uyt die fpruyt. 75.

Wat daar in het meefte is

te veraghten , ende haare

verraderfche lafhertigheyd

daar omtrent. 77. Haar
deughden. ibid. Veelevan
haar beginnen de liften des

Paus te merken. 78. Doch
werden uyt vreeze voor de
Inquifitie wèderhouden.
ibid. Hoe die de Prote-

ftanten in haar Land bena-

men, 86. Hoe zigh door
Priéfters laten bedriegen >

niet tegenftaande zy fcherp-

zinnigh genoegh zi jn. 1 1 4.

Italiaanfcbe Kerkdijken zijn

1 zeer liefdeloos, 116.

Italianen, lafteren den name
3 des Héeren veel , by gele-

,
gentheyd van zekere mun-

. te. 122. Wat omtrent S.

Gualbert behoorden tebe-

traghten. 144. Handelen
haar Vrouwen als SJavin-

Y Ti E R.

nen. 165. Reyzen meeft
alle }. jaaren in Pelgrima-
gie , naar S. Antonio van
Padua. 221. Hebben in
hem meer vertrouwen dan
in God , ende begaan door
hem groote Godslafterin-
gen. 222. en 225.

Italiaanfcbe Vrouweu zijn

zeer gehouden aan de Ker-
kdijken, die haar noch
eenïgevryheyd laten. i6<*.

Italianen , zijn groote lief-

hebbers van muzijk. 2^7.
Maken groot werk van de
Feeften. 25;. 200 Mans
als Vrouwsperzoonen,óra-
gen alle het Pater nofter.

264. Ergeren zig niet in;de

ongeregeltheden derPrie-

fleren , ende de reden daar

van. 280. Beminnen zeer

de belacchelijke predica-

tien. 500. Op de grenzen
van Duytsland en Vrank-
rijk, zijn zoo bygelovigh
niet inhetltuk van het Va-
gevyer , als wel de andere.

311. Gaan veel uye de
Kerke voor het halve fer-

moen is geèyndight , en

waarom. 312. Haar zoc

Bygeloof wegens de be-

dekte Beelden. 349. Haar
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dommigheyd omtrent de

gierigheyd deri Geeftelij-

ken. Waarom die

zelden te bieghte gaan.

415. War.rom die lelijke

Bieghtvaders verkiezen.

ibid.

ïtaliamfcht Hoeren, Iaaten

jzigh vooreen Pater nofter

gebruyken. x6%. Laten

MifTen zeggen , omnerin-
ge te krijgen. 275:.

ltalien hoe het geheel door
de.wraakluft is befmet ge-

worden. 77. Wanneer het

zigh by de Proteftanten

zal voegen. 96. Vol ver-

digremiraculen.133. Koe-
danig dezelve werden toe-

gefteld. ibid. Voor een

verdorven Land geaght

alleen door defchuld der

Priefteren en Moniken.
4*4-

Ztaliens bloeyenden toeftan

d

vergeleeken met den te-

genwoordigen. 95. In het

zelve geen meer vermaak
als het gaan in Pelgrima-

gie. 169. Gevende Min-
naars Feeften aan haare

Meerheften. 250. Hoe
daar alles door zijde doe-

ken werd verbeeld, ibid.

Zijn lieden die den koft

winnen metdighten. z$<j.

Werd in de Parochie Ker-
ken niet gepredikt als op
de Adventen en in de Va-
llen. $ 1 o. Uytgezonderc
in de Kloofters der Moni-
ken. ibid. zijn veel gedek-
teBeelden. 548. Redenen
om welke dezelve bedekt
werden, ibid.

S. Januarii bloed j doet een

valfch miracul te Napels.

204'

Een Jefuits onbefchaamt-

heyd > predikende tot Ro-
men van het geloove der

Proteftanten in Engeland.

«8. Deffèlfs quaadaardige

verdrayingen. 90,

Jefuiterii zijn de Bieghtva-

derste Lorette. 186. Der
zeiver gierigheyd endeBe-
delaryen aldaar, ibid. Op
wat voorgeven zy de gege-

vene AalmoefTen vooj haar

houden , ende voorbeeld

daar van. 187.

Jefuit j te Straatsburgh , roept

demiraculen uyt voor een

teeken van de ware Kerke.

202.

Jefuittn j op wat wijze de-

zelve de Ziel-miflfenbefol-

licitee»
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liciceeren. 276. Mee het

bekladden der andere Gee-
ftelijke. 277. Winnen toe

Romen een Proces tegens

haaar eygen bevoorreght
Altaar. 285. Hebben ,uyc
de gaven des H. Geefts, die

van de taaien , voor haar

genomen. 296. Haare ma-
niere van prediken, vervult

niet fabulen en ydelheyd.

501. Doch mer veel wel-
lpreekentheyd. ibid.

Jefuiten , in lealien , predi-

ken des Sondaaghs en op
de Feereen , in haare ver-

gaderingen. ;2o. Ook op
andere dagen in haare Ker-

ken, toe haar grooc voor-
deel, ibid. Steeken veei

gelds op by de Zendinge
van Priefters in vreemde
Landen. 32 5. Willen hare
Huyzen geen Kloofters ge-

noemt hebben, ibid. Harer
Zendelingen godloozen
handel in Engeland. 526.
Haar oogh wit aldaar, ibid.

Leggen den Auteur laagen

te Londen. 327. Willen
liever naar Engeland als an-
dere Quartieren der Prote-
ftaneen. ibid. Liegen braaf
alszyuyt de Zendingen te

r Z E R.

huys koomen. 329. Looc-
chenen in deProeeftantfche

Landen haare dwaasheden
in Italien. 392. Voorbeeld
daar van door den Auteur
bevonden, ibid. Verfchij-

nen in geen Proceilïen ais

te Venetien , en dac door
dwangh.401.

Jobanna d'Albret, Konin-
ginnevan Navarra, beter
gebalzemc dan de lijken der
San&en door miraeul wer-
den geconferveeft. 207.

Jobannes den Doper, fchan-
delijk op de Feeften ver-
beeld. 363. Italiaanfche

fchijnreden daarvan. 354.

K.

17"" Jpelle , te Loretee , hoe-

ï\. danigh werd voorge-
geven vervoerd ee zijn.172.

Kjrkslijktn , in Italien zijn

zeer liefdeloos. 116. Zijn

deonbarmhertighfte men-
fehen in Italien- 406.

Kjrsnagt hoedanig in Italien

endein Duytlhndgevyert,
ende aardige vertooningen
daaromtrent gedaan. 29$,
Nevens belagchelijk kin-

derfpel, zelfvan 011 ie'lie-

Gg dei.
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den gepleeght. ibid.

Ketters j hoe te Venetien ge-

ftraft. 84. Hoe op andere

plaatzen in Italien. ibid.

Kinderen 3 prediken in Italien

openbaarlijk in de Kerken,

ende hoe die daar in wer-

den geoeffent. 32$. Ook
van jongens af aan in het

fteelen der aalmoefien on-

derweezen. 524.

L.

S. T Auyens beek by het

1 j Kloofter der Char-

uoizen. 59.

Legaten des Paus in Italien }

endede gierigheyd det zel-

ve. 95.
Loyola , Jgnatius » heeft het

boek van zijne oeffeningen

geftoolen. 302.

Lijken j door de konft , beeter

bewaard » dan die van de

Sanften door miracul.216.

Lorette > hoedanigh opgeko-

men. 171 • Waangeloof
der Papiften weegens de

daar zijnde Capelle. ibid.

Handel aldaar met Pater-

noftersèn medalien gedree-

ven- i7$- Natuurlijkere-

den om welke de Papiften

geloven daar iets dat God-
delijk is

3gewaar te werden.
176. Buytenfpoorigheden
door haar daar gepleeght.

178. Groote voorreghteri

aan de Capelle aldaar ge-

fchonken.180. Zorge voor
der zelve behouden iflege-

draagen. ibid. Reeden om
welke niet het minfte van
dezelve magh werden ge-

brooken. 1S1. Verdighte
miraculen aan de fteenen

van dat huys gefchied. ibid.

Voorbeelden daarvan door
desAutheurs proeve valfch

bevonden, ibid.

Te Lorette zietmen niet dan
lieden die geld vorderen.

187.

Lucoifen > flaan een ftuk geld

onder den naam van Jefus

Chriftus. 125.

M.

M,Adonina, ofte lieve

Vrouwen munte in

Italien. 12$.Aardige fcher-

zinge van de Koninginne
Chriftina daar over, ibid.

^.Maimbourgs Boeken tegens

Calvinus ende Luther, wat
die behelzen. 92.

Markfent
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Markten ,lnltz\ien, 'savonds

alcoos vol volk.

Markt predikers , in Italien.

521. Op wat wijze dezelve

leeren. ibid. Dat zoo toe-

gaat 1 dat men haar wel
Geeftelijke Jan-pottage'es

magh noemen. 322. Gods-
lafterlijk gevolgh door de

Moniken daar uyt getrok-

ken > ende het zelve ver

nietight. ibid. Zijn zeer

goddelooze Boeven , en

voorbeeld daar van. 323.
Maria'es Beeld te Dijon ,

door S. Lucas gefchildert.

19. Aardige vindinge van

een Priefter om het zelve

weder in wezen te brengen

20. Door een diergelijke

voorval nietigh beweezen.

21. Natuurlijke reden daar

van. 22. Aanmerkinghe
over die Schilderye van

S. Lucas. ibid.

Maria'es Beeld te Lorette,be-

fchreeven. 174. Hetzelve
werd dagelijks met andere

kleederen voorzien, ibid.

Pleghtelijkheyd daar om-
trent gebruykelijk. ibid.

Gedraaghzaamheyd des

volks daar omtrent. 175.

Met den Koninklijken toe-

ftel van het zelve 176. Ook
van den Altaar daar het op
ltaat, ibid. Koftelijke juwe-
len met welke hec daage-

lijks werdomhangen. 178.
Het zelve werd door enige

getrouwt. 179. Eernamen
aan het zelve gegeven. ibid»

JVUget Maria > fchrijft de
Carmeliten haare kledinge

voor.

Maria'es Beeld > miraculeus»

te Siena pleghtelijk , alle

40 jaren ontdekt.347.Ont-

dekkingebuytenstijds van
hetzelve. 2,55. Door de
Prieiters om hare baatzugC

ende Bygeloof voort te

zetten» uytgevonden. ibid.

Een ander , meede miracu-

leus , door S. Lucas ge-

fchildert > zijnde op den
BerghdelaGuardia, buy-
tenBoulogne>en proceffie

derwaarts. 367. 't Zelve is

Patroneflevan die Stad. tb.

Grooten toeloop tot hec

zelve door het geheele jaarj

ende heerlijke wegh der-

waarts gemaakt. 368. Swa-
righeyd om dezelve te vol-

toyen. 369.
Maria'es Beeld teMilanen,

van 50 tot 5 o jaren ontdekt

396. G g z Voor
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Voor Maria , de Maget, door

een menfche verbeeld j

! knield niemand, maar wel

voor het houce blok. $7$.
Schijnreden daar van. ibid,

S. Mams ligchaam werd ge-

zeght te Zuza tezijn. jo.

Dat en andere zeghtmen

ook in Vrankrijktezi;n./£.

Jtfinnefeeften » in Italien , wat

die zijn. 228. Reeden van

die naam. ibid. Een van

dezelve , in de Kerke dePa-

ce te Romen , befchreven

2 1 9. Verquiftinge inwafch-

kaarflenopde zelve. 272.

Wijze op welke de Mee-
fireflen op die Feeften , in

de Kerken , werden inge-

haald. 25 2. Heylighfchen-

dinghe op die Feeften ge-

pleeght. 237. Koftelijke

bloemtuyltjens op dezelve

uyt gedeeld, die dienen om
minnebriefjens te behandi-

gen. 274. Gedigten ter eere

van deMeeftreflen werden,

in plaatze van die van de

San&inne , uytgeftrooyt

door de Kerke. 2 $6. Aan-
genaam muzijk by diege-

legentheyd. ibib.

Op de Minnefteften , doen de

Minnaars Miflên , ter eere

van hare Meeftreflèn, zeg-
gen. 225. Opdezelvewerd
zuykerwerk in de Kerken
omgedeelt. 2$6.Hoezigh
de Vrouwen en Dochters
op dezelve draagen. 238,

Mijftn ( ziel hoedanigh wer-
den uytgedeelt. 279. Prie-

fters veghten om dezelve
als Canaille, ibid.

Mijftn ( ziel ) 1 00 , door het

doen van een betaald» 28 2.

Valfch Miracul teDijon, ont-
dekt. 25.

Miracul, te Florencen ; Een
Schilder zal Maria afbeel-

den en valt in flaap. 12$.

Ontwaakende , vind het

werk gedaan, ibid. Rijk-
dommen daar door ver-

kreegen. 126. Bewijs van
de valsheyd daar van. ibid.

Miracul , zeer gedenkwaar-
digh , over weynige jaren

te Florencen voorgevallen.

1 30. Reden kavelingh over
hetzelve. 122.

Miraculen , verdighte, zijn

zeer overvloedigh in Ita-

lien. 13$. Gedaan door de
Ezels die de Pelgrims naar

Lorette voeren. 164. Val-

fche, omtrent de afgebro-

kenefteenen van hetHuys
te



bladwyzer:
teLoretto gefchied. 181.

Voorbeelden daar van ,

ende defelve valfch bevon-

den, ibid.Redenen om wel-

ke men dezelve heeft ver-

dight. 184. Hoedanigh die

noch dagelijks in Italien

gefchieden. 188.

Miracul , van een marmoren
S.Marten> hoedieuytde
Kerke rijd om zijn vrien-

den te helpen. 195. Valfchj

door den Auteur te Mila-

neti gezien. 2,00. De Mo-
niken maaken daar van e-

venweleen fchilderye.201

Miracukn, valfch > in het al-

gemeen betraght. 201.

Verdwijnen ; door onder-

zoekinge, alle in rook 202.

Werden tot Straatsburgh>

dooreen Jefuitj vooreen
teeken van de ware Kerke
uytgeroepen. ibid.

Miracul , valfch > van het

bloed van S. Januariustöt

Napels. 204. Het zelve >

omtrent het graf van S-

Antoniusvan VzdmJbid.
Miracukn > hebben 5 hooft-

oorzaaken 188. Eerfteder

zelve. 189. Tweede. 190.

Derde > nevens een vierde

dat zeer lafterlijk is. 191.

Miracul , van de Zendinghs-
vaders in Italien, 108.

Molinos gevoelen,overeenko-

mende met dat van S. Ca-
tharina van Boulogne.21 3.

Monikjen > verflikken de een-

voudige onder haar zeer

Godlozelijk, 1 Te Mila-

nen , doen een fchilderye

van een valfch miracul ma-
ken. 201. Haar zotternyen

by het ontdekken van een

crucifix > dat men zeyde

gefprooken te hebben. 24.

Der zelve misbruyk om-
trent de uytwerkinge der

inbeeldingen. 46. Haar ge-

hoorzaamheyd door een

Haaltje aangeweezen. 61.

Wonderen aard van een

uyt dien hoop. 62.

Moniken ( Gereformeerde
)

in het algemeen verdorven,

ende de reeden daar van.

65. Raad daar teegen. ibid.

Der zelve lafhertigheyd in

het befchermen vanhaare
voorreghten teegens den
Paus.70, Hardnekkigheyd
in het verdeedigen der zel-

ve teegens de Wereldlijke.

ibid. Haar trouwe aan mal-

kanderen in cas van mis-

daad, ibid.

G g 3 Moni*
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Moniken bedienen zigh van

delnquifitieomhaar wraak

uyt te Voeren. 70. Zijn

oorzaak van de wraakzugt

der Italianen. 76. Zijn

zeer onbarmhertigh. 206.

Haar liften om dat te be-

dekken, ibid. Idem om de

Pelgrims uyt de Gafthuy-

zen te houden. 111. Ver-

volgh der zelve. it2. Zijn

zeer liefdeloos > ook tegens

die van haar Ordre. 116.

Voorbeelden daar van. 117.

Moniken* in de Woeftijne

van Camaldula 5 zijn gaft-

vry. i$4. Haare flilfwij-

gentheyd befchreven. 1 37.

Ongemakken van dezelve 5

verzelt met ongerijmthe-

dea.ibid. Dezelve opeen
belacchenswaardige wijze

verdeedight. 138. Wat die

in der daad is , ende haare

quade gevolgen. 139. Die
van Valombrofa onder-

houden haar regul nier.

Moniks Godslafterlijk be-

gaan om de miraculen te

doen geloven. 192. Waar
door hy een geheele Stad

verleyd , ende zijne beurze

vult, 19}- Het zelve komt

T Y Z E R.
aan den dagh, eude werd
nietgeftraft. ibid.

Moniken > planten de valfche

miraculen in de Kinderen.

195.

Moniken » haar inzighc > in

hetbefolliciteeren der Fee-
ften.239. Haarydelheyd,
is oorzaak derFeeften.24 j

.

Het zelve door het eynde
van een Pontificaal bewe-
zen, ibid. Haar Werelds-
heyd. 245. Konnenin Ita-

lien beeter by haare Jvlee-

ftreflën koomen als de We-
reldfche. 247.

Moniken en Prierrerszijn een
ende dezelve zoo langh het
haar intereft lijd. 280.

Moniken , in Italien , zijn

oorzaak van de fleghte be-

dieninge des Woords, door
de nalatigheyd der Paro-
chianen. 295. Hebben de
gaven des H.Geefts onder
malkanderen verdeel:. 296.

Waarom zig in Italien zoo
zeer tot het prediken bege-
ven. 3 14. Hoe zy haare

zoete invallen prediken.

ibid. Tellen > in hare pre-

dicatren , onder de Out-
vaders , veele nieuwe. 515.
Haar groot verderf in het
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algemeen. 518. Kuypen
eenige jaaren te vooren om
dej befte Predikftoelen te

hebben. $ 19.

Moniken\en Priefters» mis-

bruyken zeer godlozelijk

zeekeren P Talm. 324. Hou-

den de zendinge van de

Priefters in vreemde Lan-

den vooreen teekenvande

ware Kerk. 32$.

Moniken } prijzen malkande-

ren eenmaal des jaars op

denPredikftoel. 543. Leg-

gen op dien dagh hare bits-

heydaf» doch niet zoo of

dezelve blijkt, ibid. Aar-

digh voorbeeld daar van.

544. Haar mengelmoes

van kleederen. 552. Zijn.

noch beter uytvinders van

Proceffien als de Priefters.

Moniken en Priefters houden

veel van Proceffien in hare

Kerken » ende de reden daar

van. 38c. Scheppen groot

vermaak in de zotternyen

der Leeken op Kersnaght.

394. Trekken groot voor-

deel daar uyt. ibïd.

Moniken, voldoen met haar

geld niet dan hare driften.

Zijn Paleysbouwers > ofte

verfpillen haar geld in zigh

wel te onthalen. 407. In

de Abdye van S. Michael
in JBofco > onderhouden

Hoeren in haar Kloofter-

421. Hoe zy dezelve in hec

Kloofter brengen], en haar

dubbele kamers daar toe.

422. Zijn ongelovelijk rijk

in Italien. 427. Zijn de on-

geboudenfte menfehen van

geheel Itaiien.429. Schrik-

kelijke voorbeelden daar

van. 4jo.

Monik. r te Venetien » op

overfpel betrapt. 453. En
naar verdienften onthaald.

ibid.

Moniken en Priefters in Ita-

lien zijn alle of onkuyflche

Boeven ofZodomiten.4j4>

Aanmerkelijk voorbeeld

daar van. 43 j . Die het geld

ontfangen hoe die haare

Kloofters befteelen. 437.
Monte Fiafcone » heeft een

Gafthuys dat wel bediend

|
werd. 113.

\
Myfierieufe Leeraren* wie die

zijn. 218. Hoedanigh zy

haar omtrent hare Devota-

rifien dragen» en watflagh

van volk dat is. ibid. Die

zy eyndelijk van al haar

Gg 4 goed
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goedontblooten , ende het

zelve niet apen-munt beta-

len. 2i9. Daar na voor
Heyligen verklaren, mi.
Wijze op welke zy dezelve
miraculen laten doen. ibid.

SuuftSS*?fcvS
H - "KT A&cl te Milaanen

,

m 3S5.

Neejjchap , der Cardinalen in

Romen, wat dat zy. 409.
Het zelve is overgegaan tot

veele andere Geeftelijken.

410. Is een kolk die veele

goederen der Geeftelijken
infwelght.41 r.

S. Nicolaas miraculeuze Olie,
in Italien zelve niet ge-
aght.21 $.

O.

s. /^V Do, Abt van CIu-

V_/ gny, groot Voort-
zetter der Gafthuyzen. 1

1 5.

Werd door andere daar in

gevolght. ibid.

Olie, miraculeuze, in Italien

zelve niet geaghf.212.
Clivetanen, haare Kerke in

Bofco. 240. . Dezelve ,

hoewel fcho?n , werd

,

door nodeloze koften , by
,

gelegcntheyd van ht- hou-
den van een Pontificaal ,

noch meer verciert. ibid.

Haar Abt begeeftzigh naai-

de Kerke om het Ponutï-
caal te houden. 241. Hy
komt by zijn Throon, ende

• befchrijvinge daar van.
242. Zijne vercierzelen

,

en hoe die gedraagen wer-
den, ibid. De Juffrouwen
bidden hem on noch een
Pontificaal

, dat hy haar
belooft. 247. HydoÉt toe-
tte! tot een tweede Pontifi-
caal maken. 249. Biimec
deMoniken omgoet we'er
opdendagh voor hetzelve
gefchikt. ibid. Den regen
belet den voortgangh van
het Pontificaal. 250. Aar-
digh ende kragtigh belluyt
uyt dat alles regens ce Pa-
pillen. 252. Tptder2elver
groote confufie en fchaam-
te. ibid.

Ouders , hoedanigh bewogen
werden haare Kinderen in

een Koofter te fteken. 246.
Overblijfselen der H . in groo-

te meenighte te Pifa. 124.

P.
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p.

TT" Erke de Pace te Ro-

a\ men >befchreven. 229.

Faajfcben, hoedanigh in ha-
llen gevyerr. 555. Predica-

tien op die Feeftdagh zijn

Goraedien. ibid. Een der

zelve te Boulogne gedaan.

3 $6. Andere te Venetien.

Paafcb-eyeren, in Italien door
de Priefters gezegent > en

op wat wijze. 340. Gie-

righeyd der Priefters daar

omtrent , en waar toe die

eyeren nut. $41. Dezelve
weid groote eerè bewee-
zen. ibid.

Pagbursi van het Vagevyer j

lopen ook op hét platte

Land bedelen. 288. Aar-
digh voorval daar omtrent >

doch godloos in zigh zei-

ven, ibid.

Papen, hoedanigh de Prote-

ftanten in Italien afbeel-

den. 86. Hoedanigh alle

de onverfchillige dingen

der Proteftanten. 90.
Pap ijlen fwakheyd tegens de

Proteftanten , in het ftuk

der Leere. 91. Dulden te

Romen en in Italien haar

eygene boeken niet» welke
zy tegens de Leere der Pro-
teftanten hebben gefchre-

ven. ibid. Reden van dat

haar bedrijf. 92. Haare

wonderlijke voorzorge ten

eynde geene verboodene
boeken in Italien zouden
koomen > ende de reden

daar van. 93. Misflagh

wegens de liefde der Prote-

ftanten. 10 1.

Papijlen , haar blindheyd en-

de nalatigheyd , omtrent
de Aflaten. 152.

Zeeker Paus, willende gaan

bezien of de Lijken van S.

Francifcus ende Domini-
cus j hand aan hand in haar

graf ftonden» werd met
een haaftige dood geftraft.

154. Waarom de Pauzen
dat werk niet derven on-

derzoeken, ibid.

Papijlen 3 haar Pelgrimagien »:

wederleght. 168. Haar
waan geloofwegens de Ca-
pelle teLorette. 171. Hare
buytenfpoorigheden daar

gepleeght. 178.

Papijlenihwe fware blindheid

ende voorbeeld daar van.

267. Des Auteurs beden-

ken daarover. 269. In En-

Gg y
geland»
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geland j willen de buyten*

iporigheden van dieinlta-

• lien niet geloven. 377. La-

fteren gemeenlijk de Prie-

fters die hare zijde verlaten.

404. Wat kenteeken die

geven om haar van de Pro-

teftanten te onderfchey-

den, tot der laatfte voor-

deel. 443. Spreeken met
veel.meer bitterheyd van de

Proteftanten dan die van
haar. 445.

Zeeker Parochiaan , te Bou-
Jogne vind een aardigh mid-

del uyt s om den wegh naai-

de L. Vrouwe van S. Lu-
cus, voor een gedeelte , te

doen voltoyen > door een

Procdiïe hem van de Ma-
get , in den droom voorge-

schreven. 369. Die door
alle Parochianen van de
Stad werd gevolght. 370.

Parochianen) haar naiatigheydj

is oorzaak van de ileghre

bedieningedes woords > in

Italien. 295. Dezelv^eheb-

ben daar nu geheel haar

Reght tot den Predikiloel

verloeren. 296.

Pafqüina'de , tegens Sixtus V.
Paus van Romen, gemaakt.

74.

Der Pauken onfeylbaarheyd
aardigh onderzoght, ende
tegen werp'inge daar tegens.

50. Belacchelijkantwoord
daar op onderzoght ende
aanwijzinge van hetreghte.

Paus Innocentius XI. traght

de vryheyd van der Am*
bafladeurs Quartieren wegh
te nemen. 67. Aanwijzin-
ge van devrughteloosheyd
van dar pogen. ibid.

Pauken , hoe die zigh wreeken.

75. Hoezeer zy van onzen
Zalighmaker op aarde ver-

fchilleru'.f^. Staaltje van
de Pauiïèlijke wraake. ibid.

PaujfeUjke liften om het volk
in dwalinge te onderhou-
den. 85. Vreezen de na-

buurfchap van Geneve zeer

ende de reden daar van.

94.

Pauselijke Legaten in Italien»

end'e derzelve gierigheyd.

Paufdoms aanftaande eynde

zoo de fchriften der Prote-

ftanten in Italien konnen
komen. 96.

Pauken , dwingen de verblinde
v

Papillen tot de Pelgrima-

gien. 102. Door hetvoor-

behou-
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behouden van eenige zon-

den , door haar maar te ver-

geven, ibid.

Paus, isdegrootfte fchacche-

laarteLorette. 1S8.

Pauken > om wat reden roode

Jvlutzen en de Cardinalen

roode Hoeden draagen.

Der Pauken gierigheyd is oor-

zaak van de meenighte der

Geeftelijke Ordren. 42 7.

Een van haar vcrnietight 5.

Ordren tegelijk. 426. Als

geld begeeren hebben de

Moniken maar te dreygen

,

en voorbeeld daar van. ibid.

Pelgrimagien naar Romen zijn

den oorfprongh der Gaft-

huyzen. 100.

Pelgrims • Brieven j valfche >

door Eremijten gefchreven.

106.

Pelgrims werd flordige fpijze

in de Gafthuyzen voorge-

zet. 108. Hebben het be-

ter in de nieuwe als eude

Gafthuyzen , ende de reden

daarvan. 115.

Pelgrims kledinge befchreven

,

nevens haarftaf. 160. Wij-

dinge van de ftaven 3 hoe

die gefchied. 161.

Pelgrims, werden in de Ste*

Y z e r;

den van Icalien ingehaald.

iö2. Halen de Pelgrimef-

fen in de Steden in. 165.

Eeten met dezelve j en

praten niet dan ydelheyd.

ibid. Leven zeer onge-

bonden enonftightelijkop

hare reyzen, i6j, Derzel-

ver generaal onchriftelijk

leven. 167.

Pelgrimagien t met het doen

der Proreftanten vergelee-

ken. 167. Tot dezelve

vergaderen de Handwerks-

lieden weekentlijk geld.

ibid. Zijn het grootfte

vermaak in Italien. ibid.

Die van de Vrouwen, aan-

gepredikt voor Gods wille.

ibid. Alle bewezen ydel te

zijn. 170. Beftaan uyc

veele grove Afgoderyen.

171-

Pelgrimagien naar S. Michael

en S. Nicolaas in Bar.

221.

Pifa, H. Kerkhof aldaar,

befchreven. 124. Lijken

verteeren in het zelve in

24. uuren. ibid. Groote

meenighte van H. Over-

blijfsels aldaar, ibid.

Pontificaal , befchreven. 259.

Begin van het zelve. 24°-
1 Fo«-
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Pontificaal, hoe hetgefchied
door hooger Prelaten als

de Abten. 244.
Pndejïinatie

, teekenen daar
van zijn het geven van
Aalmoeflen; 505. S.Fran-
cifcifci gordel of kleed te

dragen, en dc ook de lief-

hebbede van het muzijk.

306. Klughtfpel daar over
door een Jvlonik aange-
vangen, dat veele lieden

verlegen maakt, ibid,

Vredicaiie
, aardigh , doch

ergerlijk , van een Domi-
nicaner Monik. 297. Io
lulien , geheel ilordigh

bediend, 294. Moniken
zijn oorzaak van het zelve,

door nalarigheyd der Paro-
chianen. 295, Belacche-
ïijke, door de Italianen

zeer bemind. $00. Hoe in

Italien verdeeld werden.

Predtcatien) op den Paafch-
dagh in Italien

,
zijn Co-

medien. ^^r. Een van de-
zelve te Boulogne gedaan.

3 3 6. Andere te Venetien.

3 f8.
Predikinge , wie de gave daar

van toekomt. 329. Heeft
in Italien genoeghzaam

r YZER.
geheel opgehouden, ibid.

Predikers , aan de Traliën,
wie die zijn , en waar haar
werkaf maaken. 541. Luy
en lekker leeven van dezel.
ve. 342. Van zoete inval-
len in Italien. 314. Voor-
beeld daar van, en der zei-

ver wijze van doen. ibid.

Hebben veel vryheid.314.
Zijn vol ydelheyd. $18.
Een van dezelve brenght
den H. Hieronymus val-

fchelijk by.
3 kj. ^Voor-

beeld van hoe zy deOud-
vaders naar hare pi jpe doen
dan (Ten. 517. In Italien ,

zeer yverig in het beveelen/
van den nood der Armen.
504- Doch alleen om haar
eygen belangh. ibid.

Predikjloelen , haare groote
inkomften, ineen Vaften.

Pnefiers te Turin zijn zeer on-
geregeld in het zingen van
haare Vefper. 55. Zijn de
meefte Toekijkers in de ge-

meene Klugtfpeelen. 57.
Zijn met de Moniken oor-

zaak van de wraakzugt der
Italianen. 76- TeLorette,
haar bedrog en gierigheyd

in het doen derMiiTen.78.
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Als Beftierders der Gaft-

huyzen in Italien ; helpen

dezelve verrijken. 104. Be-

hoeven haar Getijden niet

teleezen als zy haar Boek
quyt zijn. 107. Hebben by

j

alle H. Plaatzen in Italien
;

groote gebouwen en vette
j

kookens. ijj.

Priefleren > haar misbruyk van

de fchilderyen in de Ker-

ken. Zoo. Trekken groot

voordeel uyt de Feeften.
;

239. En Moniken leeven

ïn Italien van de dooden.

270. Der zeiver gierigheid

omtrent de uyterfte willen

ten opzighte van het Vage-
j

vyer. 271. Wereldlijke >
;

hoedanigh door een Edel-

man gehandeltin hetbeja-

gen der Zieimiflen. 278.
\

Vegten om de ZielmilTen
\

alsCanaille. 279. Tot ver- j

liezen endeftelen van man- i

kanders hoeden en mantels
!

ibid. Zijn een en dezelve I

met de Moniken 5 zoo lang
j

haar intereft zulks lijd. 280
Vegten dikmaals indeSa-

criftien. ibid» Sloffigheyd
j

derBiffchoppen is oorzaak
\

van dat werk. 281. Beftee-
x

len zelf de. Kelken, ibid. \

YZER.
Malkanderen in Italien la-

flerende zeggen alle de
waarheyd. ibid. Betaalen

100, Ziel miflên door het

doenvan eene. 282. Ver-
paghten in Italien het geld

voor de zieltjensin het Va-
gevyer. 285. Onbeleeft-

heyd der Invorderaars van
hetzelve. 287. Sprecken
tot de ftervende niet dan
van het Vagevyer. 292.

Wat het zy dat zy behoor-

de te doen. ibid.

Priejlersen Moniken» groot

verderf in het algemeen.

318. Houden de zendingh
in vreemde Landen voor
een teeken van dewaare
Kerk. 515, Misbruyken
zeergodlozelijk eenPfalm.

324. Zijn erghliftigh > om
het volk ; door malkanders
voorbeeld 1 tot geeven aan

te porren, 349. Deelenhet
offergeld van deProcelfien

250. Spaanfche>ontfangen

het offer van die van Siena,

en gaan daar mede door. ib.

PriefterSi werden gedankt en

gepreezen voor de ontdek-

kinge van de miraculeuze

Beelden buy ten tijds , niet

tegenftaande zy dezelve

hebben



B L A D VV
hebben uytgevonden door
gierigheyd ende om het

Bygeloof te vermeerderen.

5 j 6. Kaatzen met de Moni-
ken s in dat werk i malkan-
deren den bal toe. ibid.

Reghten veel apenfpei te

Siena aan om het Feeft van
het Sacrament te vyeren.

5ö2.Hoe de onkoften door
haar in de Procellien ge-

daan, weten te vergoeden.

366. Ende Moniken hou-
den vee! van Procetïien in

haare Kerken, endede re-

den daar van. 380. Haar
traagheyd om in de Roga-
tie te verfchijnen. 581.
Straffe teegens de onge-
hoorzaame i ende middel
door de Priefters daar tee-

gens uytgevonden. ibid.Be-

ftaande in ter Herberge te

gaan > terwijlen haar Con-
fraters in de Kerke zingen.

582. Der zelve uyterfte

middel is wijn by baar te

draagen , ofin de Kloofters

te gaan eten en drinken, ib.

Werden naar de Procelïie

gemonftert. 58;.

Vritfltrs , hebben een groote

afkeer van de Rogatie Pro-

cellien. 584. Stellen haar

Y Z E R.

ydelheyd in het doen geef*

felen van andere. $91.
Loochenen in de Prote-
ftantfche Landen alle haare

dwaasheeden in Italien.

392. Voorbeeld daar van
door den Auteur bevonde.
ibid. Italiaanfche en Franf-

fe
5 waar in die verfchillen.

402. In Italien , zijn alle

of onkuylTche Boeven of
Sodomiten.4^4. Aanmer-
kelijk voorbeeld daar van.

43 y. Verfpaaren het geld
uyt haar buyk en leeren

handwerken om by de
Hoeren te konnen gaan.

459. Zeggen 3. a4. MuTen
op eenen dagh. ibid.

Proceffien bepaald. Werden in

de Roomfche Kerke eerft

naar PaalTchen begonnen.

346. Dezelve brengen de
Reyzigers groot vermaak
aan maar ook dierte in de
Eetwaaren. ibid. Te Siena

gehouden , ende ordrein

dezelve. 350. Kleedinge
van die in dezelve gaan. 3 y o

Beüuytvan dezelve. 251.
Andere door de Kinderen

aangefteldj ende de wijze

op welke dezelve het Of-

fer-geld bekoomen. ibid.

Der
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Der Proceffien toeftel , blijft

teSiena veeledaagen ftaan,

naa verrighcingeder zelve.

364. Wanfchikkelijke ge-

volgen daarvan. 365. Stel-

len de Chriftenen tot een

fpot voor de Ongelovige.

377. Zijn een fteen des

aanftoots voor Turken en

fjeydenen. ibïd.

Proceffie , van den H. Nagel
teMilanen. 38 Praghti-

gen toeftel in dezelve1
, ibid.

Van de Kruysdragers> ter

zeiver plaatze. 386. Haare
kleedinge> ende dezelve

met eenige Ketters verge-

leeken.387. Difciplineer-

dersin dezelve. 3S7. Twee
verbeeldingen desHeeren j

en Aperyen in dezelve.

388. Hoedanigh beweerd
door haare Voorftanders.

3S9.

Proceffie > door Gregorius I.

eerft ingefteld. 399. Zijn

ftoffe van twift onder de
Priefteren en Moniken.
400. Rangh in dezelveon-

derhouden > ende geveght
over dezelve voorgeval-

len tuffchen de Moniken.
ibïd.

Prophetejjen der Papillen; zijn

de welgelukzalige Doch-
ters. 207. Sraaltjens van
hare openbaringen. 209.
Derzerver godlooze ver-

dighczelen. ibid. Yder
Vrouwen Convent in Ica-

lien heeft'er een. 210.

'oteftanten tegenwoordig-
heyd beteugeld de Fran-
fche Geeftelijkheyd. 57.

Dit door de uytkomfte be-

veftight. ibid. Waarom
geen onderfcheyd derPer-
zoonen hebben willen dul-

den, öz. Hoedanigh door
de Papen in Italien wer-
den afgebeeld. 86. Zeg-
gende de laatfte dat deeer-

ftein Chriftum niet gelo-

ven./'^. Hoedie doorde
Italianen benaamd werden.
90.

'oteftanten, hebben de ware
zendinge zoozer behoord
tezijn. 329. Onderfcheyd
tufTchen haar ende de Je-

fuiten in dat ftuk.ibid. Lief-

de door de Papiften qualijk

uytgeleght. 101. Wat die

hebben in plaatze van Be-
devaarden en Gafthuyzen.

1 20. Wat die doen in plaats

van in Pelgrimagie te gaan.

129.
Pr<t-
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JProteJianten , hoe die haat

Godsdienft oeffenen. 252.
Haar gevoelen , omtrent
het koordeken van S.Fran-

cifcus. 262. Net afgebeeld.

267. Wat voordeel die aan
de Paapfche Landen doen,
in welke zy zijn. 378. Be-
delen op een heel andere
wijze als de Roomfchge-
zinden. 444. Stightelijke

wijze van de eerfte , ende
godlooze van de tweede.

445. Gevlughte, inSwit-
ferland , hare ftightelijke

gedraaghzaamheyd. 446.
Merkelijke voorbeelden
daarvan, ibid.

Qi

aUartieren der Ambafla-
deurs te Romen zijn

vry 1 ende oorfpronk
daar van. 66.

R»

Y]& « Gophani j een ver-

XV maakelijken Bergh.
546.

RfduSie , in het ftuk van de
Ziel miffèn wat het zy,ende
nietigheyd daar van. 282.

Y Z E R.

Ordre daar regens gefteld
door PausInnocentiusXL
283. Door lift der Moni-
ken vrughteloos gemaakt.
ibid.

Rfine, een San&inne teFla-
vigny in het Auxerrois. 5.

Het voordeel van dezelve,
door de Cordeliers de Be-
nedictijnen 1 ontnomen. 6.

Waar door dezelve drie ar-

men bekomt, ibid. In hare
miraculen is niets dan hec
geene natuurlijk is. 7

Rpgatie Procefjim , hoe die te

Milanen werden gehou-
den. 380.

Romen, fchrijfc zigh de naam
van Heyligh toe. 68. Het
hedenfdaaghfche verfchild

veel van het oude. 293,
Roomfcbe Hof , zeer net be-

fchreven. 408.

Roomfcbe K^r^e , heeft twee
dood-kleeden van onzen
Zalighmaker. 58. Die zy
beyde voor goed keurd.

S9. Onhebbelijkheyd van
dat werk.? ibid. Hoe die

zoude konnen geruïneert

werden. 89. Begind haare

Procellïen na Paaffchen.

Roomfcbg(%inde,, haar oor-

deel >
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deel > wegens het gelove

der Proteftanten. 2. Ook
wegens de. zelffiandige

veranderinge -des Sacra-

mants. ibid. Het zelve

beantwoord * ende haare

beweeiinge daar tegens.

ibid. Die beweeringedoor
deondervindinge weder-

1eghr. 5.

! er Rpomfcbgeynde beklage-

lijken ftaat naar de ziele.

4. Derzelve Godsgeleer-

den godloze flellinge ende

de reden daar van. ibid.

en 9. Derzelver gevoe-

len van de kinderkens die

zonder Doopzel fterven.

i6- Haar liefde indelta-

liaanfcheGafthuyzen. 1 01

.

Hare grove dwalinge om-
trent de vereeniginge van
de ziele met God. 215.

R$omfcbge%inde , hare groo-

te verblindheyd. 2<si. Net
afgebeeld. 266. Haar
rnisbruyk van de uytterfte

willen j ten opzighte van

het Vagevyer. 271. Door
een beklagelijk verhaal

beveftight. xTz.

S.Hpmuaïd, fteld een nieu-

we Geeftelijke Ordre in.

ij 3. Hydeeld dezelve in

twee'en. 1^4.
S, Hpfa t te Viterbo > ver-

haal van dezelve. 2x1.

Haare belacchelijke Pro
phetiej die vervult wert
ibid.

Bjfenhoedekjn , oorfprongh

van het zelve. 205. Waar
in het beftaat. ibid. La-

fteilijk bygeloofdaar om-
trent? eude hetPaterno-

fter. 204.

povers 3 op het Appenijn-

fche Geberghte befteelen

des Autheurs Reysgezel.

100.

.s.

SxAcramentcn ende het

woord Gods zijn de

ziele der Kerke. 295.

Sacrament: Feeji > waarom
ingefteld. ;6o. Hoe in

Vrankrijk , hoe in Duyts-

land , hoein ltalien , ende

voor al te Boulogne ge-

vyert. 561. Praghtigen

toeftel van de ftraten al-

daar, ibid. Hoe de Groo-

ten zigh daar op dragen.

562.

Sacrament , hoe het in de

Procejlïe verfchijnd. 364.

H h San-
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SanBeri) waarom in Icalien

bedekt werden. 348.

Saniïinnen , 3. welkers lij-

ken noch geheel werden

vertoond. 205. Lijken

van andere > door de

konft bét-ter bewaard }dan

die van de San&en door

miracul.206.

SanBinnen , in Proceflien

door jonge Dochters ver-

beeld , doen hartelijk

laccheh. $72. Van het

oude Teftament , welke

,

Maria hebben voorge-

beeld. 373.
Schilderyen , in «le Kerken

Godlozelijk misbruykt.

-ïöiS>n ,
:

KVb*M^h;
Schilderyen van hetVagevyer

in Italien. 289. Godloos

gebruyk derzelve bewee-

zen. ibid. Ander gruwe-

lijk misbruyk derzelve.

290. Wijzei op welke zy

die by de ftervende ge-

bruyken. 291.

Schriftuure , Heylige > Zeer

Godlafterlijk toegepaft.

28 S. Reghtzinnige uyt-

leg^inge van dezelve, ibid.

Scndinge van Priefterén in

vreemde Landen, voor

een teeken van de waare

y z e r;

Kerk gehouden. 32$. Wa-
re > zoozer behoord- te

zijn > is by de Proteftan-

ten. 528.

Stndingbs-vaders>a\ken maar
voor Italien. 329. Hoe
dezelve zigh inhaarezen-

dinge dragen. 330. Haar
ooghwit in Italien. ibid.

Autheurs aanmerkinge

daarover. 332. Hoe die

hare zendinge befluyten ,

en miracul van dezelve.

3 3 3 . By de Phanzeen ver-

geleeken. ibid.

Sermoenen > ziet Predicatien.

Stel mijfen > ziet Miflèn.

Siena, uytnemende in By-

ge'oof en in zuyverheyd

van Talen. 3<j6.

Sixtus V. Paus van Romen >

zijn aikomft.73. Lift van

den zeiven om den Au-
theur van zeekere Pafqui-

nade te ontdekken. 74.

Die hy zeer deerlijk mis-

handeld , waar door ook
zijne Canonifatie belet

wert.75.

Speeltonneelen te Turinende

door geheel Italien , het

geheele jaar door , op de

Markten, jj. De meefte

Toezienders zijn Moni-
ken
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ken en Priefters. 56. En
werden het de befte geagt

die daar van haar werk
tnaaken. ibid.

Splugb , een Bergh in de Al-

vernusj hoe die bewoond
werd. 31 1.

Spreekwoord, tot Romen ,

wegens de Geeftclijkeen

Vrouwen. 12.

Soccolanti , een 2oort van

Francifcaaner Monikken,
op den Bergh Alvernus.

146. Hebben de Gaftvty-

heyd de zak gegeven, ibid.

Onthaalen den Auteur en

zijn gezellen zeer onbe-

leeft. 147. Veranderen

van toon naa gedane drey-

gement van AalmoeOen in

tehouden. ibid. Werden
inhaare keuken al dobbe-

lende betrapt. 148. Too-
nen den Auteur de byzon-

derheeden van den Alver-

nus. ibid.

Soldaaten,ïn de Procerïie der

Kruysdraagers > gevolght

van een levendige ver-

beeldinghe ons Heeren.

388.

Sweetdoek>ohe het H.Dood-
kleed van onzen Zaligma-

ker teTurin. 58.

T.

IN Tofcanen de Inquifitie

door de Francifcaanen

bediend. 71.

Tranfubftantiati'es oorïprong

215. Waarom gemakke-
lijk in de Roomfche Kerk
gefloopen.2iö.

Turin is vol graghtige Ker-

ken. 86. Canoniken en

Priefters zijn daar zeer on-
geregeld in het zingen van

den Vefper. 54.

UYterlijkJieeden, hoeda-

nigdiede menfchen
verleyden bevveezen. 219.

Vytwerk^elen der inbecldin-

ge> valfche? met de wa-

re vergeleeken. 213.

Vagevyer , brengt de Geefte-

1 ijken meer voordeel toé

dan de miraculen. 1S9.

Vagevyer, verhandelt. 270.

Misbruyk der Roomfch-
gefindendieshalven in ha-

re uyterfte willen. 271.

Priefterengierigheyd daar

omtrent, ibid. Godlooze

leere als of de zielen in hec

H h 2 ïeWen
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zelve de m.enfchen zou-

den helpen. 274- Onge-
rljmtheden van die Leere.

27?. De zielen in hetzel-

ve verkrijgen van God on-

geoorlofde dingen } voor
de menfchen. ibul. Schil-

deryen van hetzelvein I-

talien. 289. Godloos mis-

bruyk van dezelve, ihid.

Vagevyersheere is uytgevon
den tor welwezen HerLe-

vende 5 ende niet der Ster-

vende ofte Dooden. 292.

Godlaftérlijk gevolg. $b8

.

Aardigh voorval in een

predicatie daar over. 509.

Vdombrofa } Woeftijne op
het Appennijnfche Ge-
berghte» befchreven.ï4i.

Stighter van dezelve.//;/^.

Vaften, op wat wijze dooi-

de Italianen onderhouden

Vefper, te Turin , zeer flor-

digh door de Canoniken
enPriefters gezongen. 5:4.

Vifconti , Cardinaal , is de

eenige Herder die denAu-
teur in Italien heeft horen

prediken. 334. Deflelfs

byzonderheeden in zijn

prediken, ihid. en 51$.

Vryheyd van de Quarcieren

Y fe E R.

der Ambaiïadeurs to t Ro-
men ende den oorfprongh
daarvan. 65.

Venetiaanen > hoedanigh. de

Ketters ftraffen.84.

L. Vrouwen beeld door S.Lu-

cas gefchildert te Dyön.
19. Aardige vinding e van

een Priefter om het zelve

weeder iuaa-nzien te fcfren-

gen. 20. Dooréén dierge-

lijk voorval nietig;bewee-

zen. 21 . /Natuurlijke rtc-

dén daarvan, ibid.

E. Vrouw van leeven te Bolo*

gne, en haarGezelfchap,

161. Waar toedievandat

Gezelfchap. haar verbin-

den. 162.

Vrouwen in Italien zijn zeer

gehouden aan de Geefte-

lijkedie haar nogheenige

vryheyd laaten. 166. Van
aanzien in pelgrimagie

gaande hoedanigh gekleed

162. Haare pragtige Pel-

grims ftaaven .165. Wer-
den door de Pelgrims in

de Steeden ingeha:ld.^.

Eetente zaameh en fpree-

ken over de maaltijd niet

dan van ydelheedcn. ibid.

Vrouwlieden , gaan byna al-

leen in Italien te Biechte.

414. W*>
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W^Ater Monïken , een

GeeftelijkeOrdre,

wiit haar werk was > ende

vernietinge van dezelve.

j 426.

Weghmjyrs ,
nodigh op het

Appennijnfche Gebergte

98. zijn zelve Rovers.i 00

Wraakt der pauzen door een

ihaltje vertoont. 73. Der
Italianen j door een won-
derlijk voorbeeld bewee-
zen. 4j2.

Wraafaugbt der Italianen

waar uyt die fpruyt, 7^.
Reden daar van door den
Autheur uytgevonden,/'£.

Wat het meefte in dezelve
is te veraghten. 76.

Wraal^ugt der Italianen en-

de vooral der Geeftelijke.

6$. Redenen waarom die

daar in uytmunten. ihid.

Wat het zy dat die inlta-

lien zoolight doet vallens

door voorbeelden aange-

weezen. ibid.

Z.

Zjelmijfen. Ziet miffèn,

E Y N D E.



RË GIST ER
Van eenige Nederduytze Boeken die

gedrukt ofte bekomen zijn by

ANTHONY SCHOUTEN.

Nieuwe Reyzen naar de Levant door de Heer du

Mont. 4.

van T. d'Avril gedaan zedert den Jare i68y.tor.

1691. 4.

Pedriegeryen der Papen en Moniken ontdekt door een

Reyziger. 8.

Een der grootfte gruwelftukken des Pausdoms ontdekt. 8

.

PufFendorf Hiftorien i.deelen. 8.

Temple verfchey de Tra&aten. 8.

UtrechtfcheConfultatien 2. deelen. 4. -•.
.

Goltfius verklaringe over den Eerften en Tweeden Brief

Petri i.deelen. 4.

Cleopatra 6. deelen. 12.

Munniks Praktijk der Heelkonft. 4. uyt het Latijn, in t

Nederlands overgezet door D. Havart.

Graeviusover deCometen. 8.

Ovidius Nafonis Triftium ofte Treurgezangen in rijm

overgezet door D. Havart. 8.

LeutholfGroot Toneel der Hedendaaghfche Wereld. 4.

Tra&aat van fteenfnijden. 8.

HeynfiusMelk-cuur. 8. '

'

,
WapenhuysderGezontheyd. 8.

Tradlaat der Chriftelijke-Rcligie. 8. .














