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AAN DEN
WEL-EDELEN GESTRENGEN HEERE

DEN HEERE en Mr.

JAN ROCHUS VAN TIL,
Penfionaris der StadPurmcrende.enï* enz. enz.

JVeï'Edeïe Geftrengen Heere^

c heufche cn minzame bejege-

ning 5 die ik meer dan eens , vali

U Wel-Edclc Geftrenge ont-
* 2 fan-
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fangen hebbe, doet my de vrymoedig-

heyt gebmykcn, om dit tweede Deel,

l an myii vertaalde Hiftorie ^ vandebe-

diiegeryen der Priefters en Monniken,

aan U Wei-Edele op te dragen. De eere

die myn Zalige Vader heeft mogen ge-

nieten , om gemeenzaam^ met dien groe-

ten Salomon van Til 5 U Wel-Edel-

hey ts wytberoemde Vader , in him bey-

der levente mógen verkeeren , wièrd ook

van het gekik agtèrvolgt,' om omtrent

zes Jaaren in' myn Geboorte- plaats , aan

de voeten van dien Gamaliel te mogen

zitten
;
gelyk blykt uyt die gemeenzame

en hartclyke Brieven , dieU Wei-Edel-

heyts Vader aan de myne , en ook aan

my , na zyn Hoog eerwaardigheyts ver-

trek van hier ,
gefchreven heeft j en die

ik als dierbaare kleynodien bewaare^

my ook aanfpooren , om voor de

; \\.:;slc myn dankbaarheyt aan

des
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des zelfs eenige en waardige Zoon , te

betuygen.

Den Hemel heeft U Wei-Edele Ge-

ftrengheyt ook al vroeg op de eere-trap

geplaatft , alzo U Wel-Edelheyt 2;eer

vroeg , tot het bekleden van de Stoel des

Gerigts , in eene van Weft-Vrieflants

eerfte Steden ,
beroepen wierd j tot dat

U Wel-Edelheyt niet lang daar na , van

de Edele Groot-Agtbarc Heeren van de

Regeeringe der Stad Purmerende , het

gewigtig Penfionaris-ampt op U Wel-

Edelheits jonge fchouderen geleit wierdj

dat ook van U Wel-Edelheyt, met zo

veel wysheytj voorzigtigheyt en yver,

in deze haggelyke dagen bekleet word.

De Almogende God
,
geve U Wel-

Edelheyt nog langen tyd de noodige

kragten , om aan het welzyn van Land

,

Stad en Kerke, manmoedig te arbey-

den, cn bekroone U Wel - Edelheyts
#

^
Huys»
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Huysgczin met alle bedenkelyke Zege-

ningen ! Gun my de eere , dat ik mag
ondertekenen te zyn,

Wei-Edele Geftrenge Heer,

V WeUEdeU Geflrengheyts verpligie

en dienjifchuldige Dienaar^

Ryp deïcn iS.May,
1717.

J. SCHOOLHOUDER.
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AAN Z Y KT

EXCELLENT IE

M Y L O R D

JAN CARTERET,
BARON VAN HAWNS.

Raadsheer des Konings in zyn Raad
*van Staat en Geheyme Raad.

Luytenant Generaal, en Gouverneur Ge-
neraal *van Ierland , Lid van de

Hooge Kamer van Juftitie

in Groot Brittanje.

M Y L O R D.

ewyl ik in dit tweede Deel , dat

ik de eerc hebbe aan Uw Excel-

lentie op te dragen , niet dan vvaar-

agtige dingen verhaale, waarvan
ik ooggetuyge gev/eeÓ: ben , of

die ik uyt dc vermaardde bpaanfche Schry-
* 4 vers
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vers heb getrokken , of uyt de mond van

geloofwaardige menfchen verftaan heb , zal

ik van uwe deugden en zeldzame hoedanig-

heden niet meer zeggen , dan 't geene in U
Milord^ en in uw gedrag, perfoonen van de

hoogfte rang , niet alleen van deze Konink-
ryken, maar zelfs in vreemde Landen aan-

merken , alwaar de roem van Uwe daden

bekent is geworden , en U nog veel ver-

maarder gemaakt heeft, als de verheven ƒö/^

die gy bekleed. Zy, die de eer hebben van

Uw Excellentie in 't byzonder te kennen,

merken hem onder twee onderfcheydene

Charaöfers aan , of als een gemeen man , of

als een perfoon die aan 't hooft van de ge-

tneene zaken is. Ten opzigte van het eer-

fle, kan men niet ontkennen , dat gy niet

volkomen regtmatig in alle uwe handelin-

gen zy 1 5 en het minile ongelyk aan iemant

,

wie 't ook zyn mag, doen zult. Ten op-

zigte van het tweede, weet degeheele we-
relt , dat gy niet dan het algemeene belang

in 't oog hebt , en dat Uw Excellentie be-

fchroomt zou zyn , het zelve te veronagt-

zamen, wat zonderling voordeel dat hem
van een wcynig minder bplettentheyt van

Staatszaken ook zoude mogen ten deel val-

len ? Men weet, dat gy een perfoon zyt

van een ongemeene vroomheyt ,
zagtmoe-

digheyt en beleeftheytj endatzouwc voor-
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zigtigheyt u belette, om in ongemakken te

vervallen, waar voor uw natuurlyke goet-

hey t u zou kunnen blootllellen , zo beant-

woord de goedaardige wyze, waar op gy ze

alle ontfangt, die de eere hebben hunnen

pligt by u af le leggen, alles volkomen wat

men op uw gezigt ieell.

Dat alle de redevoeringen van Uw Escel-

lentie met deze bcleeftheyt doorziek zyn,

die zig in alle zyne daden laat uytblinken

en dat gy ten uyterften naauwkeui'ig zyt,

om alles na te komen , wat gy eenmaal be-

looft hebt.

Dat hoewel gy wegens een goede agting

jaloers zyt, en dit tot het tederllc van uwe
begeertens ftelt, gy u nogtans van geen on-

wettige middelen wilt bedienen, om ze te

bewaren, of een nieuwe luyfter aan de zelve

te geven. Dat gy een vyand zyt van alle

lage en dienllbaare toegeventheyt , tot zo

verre, dat gy moeyelyk zoudzyn, om uwe
gevoelens te verraden , of tegen uw 6V«-

fcientie aan te gaan , om iemant wie 't ook

was, vermaak aan te doen. Dat gelyk gy
een volkomen afkeer van alles hebt , wat

na vleyery fvvcemt ,
gyook hovende nyden

quaatfprekentheyt zyt. Dat gy u niet ten

kofte vanieoiand boven andere zoekt te ver-

heffen j en dat gy zeer vervreerat zyt, om
de voorfpoct van een ander met een jaloers

* f oog
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oog te befchouwen. Dat , hoewel gy in

al uw gedrag een ongemeene openharrig-

heyt cn opregtighsyt betoont , gy nogtans

de voorzigtigheyt vm de Jlang met de eenvou-

digheyt van de duyffaart. Dat uwe woor-
den altyd met uwe gedagten overeenftcm-

mcnj cn dat, zo gyagterhoudendc genoeg
2yt, om uwe gehcymen niet aan elk een tc

ontdekken , gy nogtans zorg draagt , om
niets tc zeggen dat met de waarheyt niet

overeenftemt 5 en waar op men zig niet kan
verlaten , om 'er zyne maatregelen na te ne-

men, dat gy het als onwaardig met uwe be-

diening aanmerkt , om u van de nootzake-

lykheyt te bedienen, waar in men zig kan
bevinden , iemant wie *t ook zyn mag den
voet tc ligten, om zyn ondernemingen ter

iiitvoeringc te brengen, en dat dit wegen
zyn waar van gy geen de minfte kennis

hebt > met een woord , dat alle de ontwer-
pen die Uw ExcELi^ENTiE uytdcnkt , vcrrc

van iemant te benadeelen, niet dan zeer bil-

lik en eerlyk zyn. Dat zy niet dan ten ge-

meenen welzyn llrekken, cn dat de mid-
delen, waarvan zy zig bedient, om ze wel
te doen uytvallen , niet dan zeer loffelyk en

allcrwctdgft zyn. Eindelyk , dat uwe ge-

dagten even als uwe daden , zo zeer voor

bedrog bedekt zyn , dat gy geen fwarig-

heytzult maken, om ze ten dezen opzigte

voor
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voor de gchcele werelt bloot te ftcllen.

Zie daar Milord de tale, die de volkeren
van dit Koninkryk van Uw Excellentie
voeren, om u als een gemeen perfoon aan
te merken. Om Hem als een openbaar per-

foon, en aan het hooft van de Staatszaken
te befchouwen

,
zeggen zy , dat gy dezelve

2yt 5 dat gy volgens de zelfde beginzelen le

werk gaat , en dat uwe oogmerken van den
zeiven aard zyn, als die, waar van ik ge-
fproken heb. Dat de eer en de waard igheyt
van de poft die gy bekleed , en de andere
voordeelen die ze vergezellen, het voorna-
me voorwerp van de oplettentheyt van Uw
Excellentie niet zyn , wiens raadgevin-
gen en daden niet beftiert worden door de
ydelheyt van een volks toejuychingci maar
veel eer door zyn onfchendbare aankleving
aan zyn pligr. Dat gy in alles wat gy on-
derneemt, veel minder in 't oog hebt, om
de gunft van 't volk te verwekken, dun om
uw Confiientie te ontlaften. Dat uw Excel^

lentie kloekmoedigheyt en ftandvaflighcyt

genoeg bezit, om alles wat regt en billik

is te ondernemen , en 't geen tot voordeel
van het gemeen ftrekt, zonder zig eens tc

bekommeren , wat men 'er ook van mogt
zeggen j dat gy met alle mogelykcbelange-
loosheyt , de zaken die men u voorftelc, wikrj
dat gy uw oor tot alles leent 5 dat gy een

zaak
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zaak zonder eenzydigheyt en vooroordeel

doorgrond 5 en eindelyk, dat gy veel eer een

vooritel onderzoekt, dan iemand die ze ge-

daan heeft.

Dat nog uw byzonder voordeel ,
nog de

gencgenthey 1 5 die gy voor uwe vrinden hebt,

inregtzaken u niet kan bewegen, omaante

gaan tegen 't geen de Confcientie hem voor-

fchryftj want in zaken van regt ,
zytgyzo

blind, Milord, als de geregtigheyt zelh >

en het zou niet moeyelykcr vallen , om de

Zon van zyn loop af te wenden, dan Uw
Excellentie het verzekerde fpoor der gereg-

tigheyt te doen verlaten.

Dat uw yver voor God endegodtsdienft,

de perfoonen doet beloonen , in wien gy
Godtsvrugt en deugt befpeurt j en alle uwe
naarftigheyt aanwend, opideongebondent-

heyt , de godloosheyt en ongodsdienftig-

heyt , de verdeeltheden en ongeregeltheden

,

uit te roeyen, en in't algemeen allerleyüag

van ondeugden i en dat gy u een vyand van

die geene verklaart , die dezelve begunrti-

gcn. Met een woord , 't is niemand onbe-

wuil , dar gy u voornaam fte werk maakt om
den Koning en den Staat te dienen, zonder

de regten van den eenen, of de vryheit van

den andeiente benadeelen. Dat gy na de

glory van God, vrede en geruüheic zoekt,

in de poll die gy bekleet 5 zo dat gy , in-
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dien 'er gevaarcn ontdekt worden , die den

Staat dreygen, gy uit kragt van uw bedie-

ning, de nodige beveelen geeft , om ze voor

te komen. Gy flaat geen geloof aan alle de

valfche gerugten, die onder het volk ver-

fpreit worden, uit vreeze van oproer te ver-

wekken, waar toe het reets te veel genegen

is. Dat gy in tegendeel dooruw voorzigtig-

heit en moderatie^ in plaats van de vlam tc

voeden, dezelve tragt uit te dooven,enhet

vuur van ^Wö^yz^ en verdeekheit, eerder tr^gt

te fmooren, dan aan te ftooken, of teƒ)n-

derhouden. ./

Na alle deze verwonderbare hoedan^nc-

den , die alle vroome en opregte mei^chen

in u aangemerkt hebben, Milord ,
^^ri: ik

. ook zeggen, dat gy een man zyt , # fiooyt

iets onderneemt , dan '/ gem uw Conferentie u

'uoorfchryft j dat gy van uw pligt, defegelvan

uwe daden maakt. Of om my van andere

woorden te bedienen, dat alies watgyu voor-

Jielt , niet dan regtmatig is •, en dat gy u niet

dan Dan wettelyke ?niddekn bedient^ om uwe

'voornemens tot een goed eynde te brengen.

Dit is het, Mylord, dat de faam van

uwe deugden verfpreyt. Ik heb 'er niets

by te voegen, dan yverige gebeden, die ik

tot God doe, om hem te fmeeken, dat hy

op Uw Excellentie de gaven vanzyngod-

delyke geell wil uytllortenj cndie,geciuu-

rende
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rende zyn lecftyd , in de ocfFening van deze
deugden doe uitblinken. Eindelyk, dewyl
ik dikwils taftbaare kenmerken van uw ge-
negcntheit , van uwe edelmoedigheit , en
magtigc beicherming genoten heb, durf ik
my vleycn, dat gy wel zult willen toela-

ten, dat ik dit Werk onder uwe befcher-
minge in 't ligt geeve, en daar door zult

gy met eere ophoopcn.

M Y L O R D

Van Uw EXCELLENTIE

De zeer nedrige^ zeer gehoorzame
^

en zeer verpligte Dienaar^

ANTONY GAVIN.

B E-
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A A N D E N

L E E Z E R.

1^ heb een verhaal belooft van de levens en bedry-

ven der Roomfche BilTchoppen , en van eenige

fnoode Jireeken van Priejiers, Monniken enNon-
nen

; dag deivyl de twee eerjie verhandelingen uyt-
gebreyd genoeg zyn^ om dit tweede Jluk uyt te ma-
ken , ben ik genootzaakt , om het derde tot een gun-
Jiiger gelegentheyt te ffaren. De vjare voorvallen J
die ik in het eerfte Deel heb opgegeven , zyn veeÜ
zo onivaarfchynelyk voorgekomen , dat ^er geiveejt

zyn , die my onbeleeft behandelt hebben
;
dog ik bé^

verzekert , zo deze Heeren zig de moeyte vuillin

nemen , om by geloofwaardige perfoonen na de wa^jr-

heyt te vernemen , dat zy mg veel meer zullen kla-

ren , als ik bygebragt heb,
j

Wat dit tweede Deel belangt ; ik berigte , d^t ik

my van de vermaurdjie Spaanfche Üchryvers bedient

heb , om ze meer geloof te geven ; derhalven ver^

zoek ik den Lezer , eer hy my veroordeelt , dat hy
die ik aanhaale , alv&orens raadpleege , waar op ik

my aan zyn oordeel enderwerpe.

KOR-
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weede voorval van Luzindo , onder den naam van
de geveynsde Bedrieger, 335'

De reyze die Luzindo na Madrid , onder den naam
van Don Diego de Noche

,
deed, ah een Edelman

gekleet zynde, met een verhaal van de overwinnin-

gen die hy in V Koninkryk van Venus behaalde, 38ƒ

II. H O O F T S T U K.

F^an leven van zekere Paapfche Monniken. 400
Van



YAFEL der STOFFEN.

^an de pkiügheden , die hy het aamemen Tan de
'Nieuweltjigen 'm alle Munnike Kloofiers worden
•waargenomen. pag_

Bet leven van Broeder Pieter
, Vroi^ï^ox in de Fi~

iofofie, in eene der Kloojiers van de Jiad. 410
Het leven van vader Beyo, die in Inquifitie r^-
ftorven is.

Hiprie van verfcheyden Monniken en van hun on-
zuyvere leven.

De gloryzugtige
, adelyke en deftige Momik. 438

Verhaal van 't geen aan zekere lerfche Momik in
zyn Land is voorgevallen*

^^.j
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HISTORIE.
VAN DE BEDRIEGERY

DER

PRIESTERS,
E N

- MONNIKEN
I N

S T J N 7 E K
TWEEDE DEEL.

I. D E £ L.

Van de levens en de bcdryven der

Biflchoppen van Rome van hun
Icere , en van hun gezag.

DEwyl dc Afgodcry beftaat, met aan het

Schepfel, 't zy goed, of quaad, heyligof
onheylig, een eer , een aanbidding en dienfl:

te bewyzen, die men niet dan aan God alleen
fchuldig is , is het de affchuyvelykftc zonde,
die 'er oy;t geweeft is , of die men zig kan verr

II. DttL. A beel^
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beelden. Een Afgodehdienaar maakt ifg als eeti

verrader van tyn Schepper, op een onmiddely-

ke en hanttaftelyke wyze , aan misdaad van
gequetfte Goddelykc Maje/ieitfchu\d\g. Hy ftelt

alles in 't werk , om God van den Troon te

ftooten , en om het voorwerp , dat hy aanbid
,

daar op te plaatzen ; hoewel dit het werk van

zyne handen is. God ftrafte deze zonde outftyts

om defFelfs fchrikkelykheyt daar van aan tewy-
zen

,
op een zeer geftrenge wyze. Wy weeten

dat hy de Ifraëliters (a) ftrafte om dat ze het

gulden kalf gemaakt hadden , en dat hy hen ten

eenemale vernielt zou hebben ; zo Mofes hun
Middelaar en voorfprake niet geweefl: was, hoe-

wel zyn tuffchen-fprake niet kon beletten , dat

'er meer dan drie duyfent door het fwaard om-
quamen.
Men moet aanmerken , dat nog Aaron nog

de Ifraëliteny zodanig van hun verltant berooft

waren , dat ze zouden denken dat het kalf dat

ze gemaakt hadden, God was. Zy hadden geeii

andere gedagten dan tot God die eere over te

brengen, die zy aan dit kalf bewezen ; want
na dat Aaron het gezien had, boude hy een Au-
taaf, VoO-r H-em, en zeyde morgen zal den Hee-

re een feefi zyn , 't geen hy zeyde ten opzigte

van de afbeelding van God, die hy en het volk

voorondetfteldeu , door dit kalf gedaan te

zyn.

Zy verbeelden hen, dat Goddiehenuyt
ie had uytgevoert, en die zig onder de gedaante

van dit kalf vertoonde, daar over een zekere

Goddelykheyt verfpreyt hadde , die hy wilde
dat

(ü) Ex^d, XXXII.
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dat inen daar in aatibad gelyk ly deden. Dusü;
mede beroofden de Ijraëliters God vandendienfl
die zy niet dan alleen aan hem . fchuldig waren
om ze aan het Schepzel- te geven, zo dat zy ge-
lyk (a) Dafidieyd'Q dt eere v<m Gvd veranderden
tn de ^edaanfe van een Os ^ die gras eet

Dit is het ook , dat wy aan onze tegenftre-
vers de doorns,-Katholyke verwyten Zy antwoord
den ons daar op , dat zy niet geloovcn , dat het
beèld' van onze lieve vrou van de ftlaar van
Guadaiufe óf van Montj'errate , dezelve maagd
Piiariü zy, die in den Hemel is. Wy geloven
niet

,
zeggen zy , dat het Crucifix van r os

, van
Gtilatrdv , of van Saragojfe de zelfde Chriftus is,,-

die aan de regterhand van zynen Vader zit., Zy
voorondeMlellen allee'n , dat God aan deze Beel-
den,, en aan andere afheeldzels van deze natuur
een zekere Goddelykheyt gehegt heeft, om de
Maa}idt Maria- óf de gekruylie. Chriftus af te-

fchetzen, door welke zy zéggen dat ze de won-
derwerken dof'n, en dat het om deze reden is-,

dat zy ze vèreej^en en aaöbiddeii.

Het is zeker, dat zy hunne oogen daarop
veitigen^ en hun gemoed zodanig bezighouden,
om deZe zigtbaare beelden te eeren eri aan te

bidden, dat zy aan God de eere berooven, die
men niet dan alleen aan hem, fchuldig is, om
ze aan een houten beeld te geven, door men-
fchen handen gemaakt zynde. Dit is zo veel te

waaragtiger , om dat wanneer ze met eenige
droefheyt bezet zyn, zy in plaats van byftand
van God te verzoeken, door middel van zyncn
Zoone Jefm Chrijius, onze eenige Zaligmaker,

s Ai' de^
(a) Pfilm cvi: zq
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den eencn roept , S Onze Lieve Vrouwe van de

Pilaar l een ander , ó Onze Lieve Vrouw van

Müntferrato] eenderde, ód.Elme] St. Blaziusl

S. Antonio ! St. Lucte enz. Dog daar is 'er niet

een, die aan God of zynen Xoóntjefns Knjius

denkt , of 't moeft in een hoek wezen. Zo
men ook God of zynen Zoone Jefus hoort aan-

bidden , men houd zulk eencn voor een ketter-

fchen hond'.

Dit antwoord van de Kooms-Katholyken is dan

ten eenemaale beuzclagtig ,
dewyl de Heidenen

de Beelden niet meer dan zy aanbidden , en dat

het niet dan aan 't geene zy verbeelden, is, dat

2y hun dienft bewezen. Zy geloofden niet dat

het Beeld van Jupiter ,
Juptter zelfs was ; maar

alleen , dat het die verbeeldde Dog de Room-
fchen doen meer ,

zy belaften om niet alleen

Beelden te maken ; maar 'ook om die te eerbie-

den, en 't geen nog ongerymder is, haar zelfs

aan te bidden. Dit is het, dat het Konalte Van

Nicea aantoont, uyt laft van de Keyzerinne Helena.

vergadert zynde , in de tweede Sejie van het

KoHcilie ftaat , I4^y aanbidden de Schilderyen der

B^e/^f»; en in denderde, tiet jiaat met vry om

de onzigthaare en goddelyke natuur te fchilderen en

éifte beelden^ wsnt ntemunt heeft ooyt God gezien
^

maarwy aanbidden het beeld van zyn menfcheyt ^

door verwen gefchilderi ; U is. ook op deze wyze ,
dat

wy het heeld van de Maagd ^ Moeder van God enz.

eerbieden.

Volgens de Leere van dit Koncilie zingen zy
'
in hun Lofzang.

a'Crux ave
, fpes unica , hoe pajjionis tempre

,

aage piis jujiitiam ,
reisque dona ueni^m.
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Dat is:

U^eejl gegroet o Kruys
,
eemge hoope in den iyd •van

lyden , vermeerdert aan de goeden hun regt , en

vergun de booze vergiffentjje.

' Zo ook het Kruys verheffende, ïeyden zy
,

B.cce Itgnum Crueis ventte adoremus.

Dat is

:

Zie hief het hout des kruys , hm aanbid het.

Vervolgens

,

Crucem tuam adsramus , Domine,

Dat is:

He^re wy aanbidden uvj Kruys,

T'homas Acjuinas in ï,yne Brieven van de aan-

bidding fprekende
, zeyt , dat men hêt Kruys

moet aanbidden, en dezelve eere bew^yzen, als

of het God zelfs v\^as. Dit is het ook, dat zy
voornamentlyk op goe Vrydag doen , ter aarde

nedergebogen zynde, aanbidden zy het Kruys,
en offeren het zelve gefchenken , een aanbidding

.zeggen ze, die GregoxiushoX'iSi heeft; maar met
hun verlof, 't geen zy van dezen heyligen man
Zf ggen , is valich; vrant dezen Paus aan Sere-

nus
^ BifTchop van Marfeille fchryvende, die dc

Beelden had doen w^egnemcn, in ftukken bree-

ken en verbranden , bedient zig van deze uyt-

drukkingen. Z<> gy verbeden had de Beelden aan

te bidden
,
wy zouden Ugeprezen hebben ; en een

weynig lager
,
Zy zyn in deze Tempelen niet ge-

hragt om ze aan te bidden , maar alleen tot ender-

wys van de eenvoudige. Men ziet daaruyt dat de

A 3 Room-
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Roomfche üig tcgenfprcken ; aan de eene kant

ontkennen ^y datze de Beelden aanbidden; en

aan de andere ïyde belaften ï,y in hunne alge-

meene C»n<tlten het zelve te doen. Het is waar

,

dat ten tydc ^^nntt-r Gregnrius de aanbidding der

Beelden verbood , hy verklaart dat ze boeken

voor het eenvoudige en onwetende volk zyn

;

dog hy lal het niy gelieven tc vergeven . 7,o ik

daaï ontrent van zvn verlland niet kan wezen,

dewyl het woord odts daar ojitrent klaar is.

(a) \4^at zal het ge\neden öteld buten , dal z.yn Fur^

meerder het. gefneden heeft
,

{ofte) het gegoten beeld

*t vjelk eetf leu^en-lecraar is ^ dat de 'Formeerder op

Zyn (') -neerzel vertrouwt , als hy Jlomme afgoden

gema ikt heeft ? iVee dien die tot den houte zegt

wordet wakker
^
{ende) ontwaakt tot den fwygefide»

fieen^ Z'tude het leeren ? ziet het is (met) g(jud en

Z'lver overtrokken , en d'xar is gantfch geengeefi tn het

midden van het zelve Zo zeyt ook feremias^

(b) Een hou: is een onderivys der ydelhedi'n ; en

een weynig lager, (c) t.en ieder me^fche is on-

vernuftig geworden , zo dat h\> i^een zvetenfchap en

keeft ^ een yder goutfmit is befchaamt van wezen het

gefneden held', wmt zyn gegoten beeld is leugen
^

en daar is geen geefi in hem : ydelheyt zyn ze , een

werk van verleydinge enz.

Athanajius T^eyt , zo een lévendig menfch ii

niet kan bev^^egen om God tc kennen , hoe zal

een man van hout u daar van kenniffe konnen

geven? Epifamus
^
Biffchop van Cvpren, in een

Kerk komende, en een kleed ziende, waar op

het beeld van Kriflus eefchildert ftond , deed het

uytwiffen , en begeerde dat het kleed diende om
een

(a) Hab. II: 18,19.

(b) Jcrcm. X: 8. (e) Vers 14» 15-
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een arm menfch mede te bedekken. Zie hier

7.yn eygen woorden, Is eert fchrikkelyke ^odloos-

he-yt in de Kerken der Krifientn het gefchilderde

beeld van Krifius ., of van eentje Heyli^e , te zien.'

Hy fchreef 'er ook over aan Jan ,
Biffchop van

Jeriffja/em^ onder wiens gebied dit volk van /^w^-

bUthii vfk^ ^ die dit kleed hadden, om te beletten

dat men niet meer diergelyke in de Kerke van
Kriftus vond, als aanloopende tegen 't geenede
godtsdienft toelaat. Deze Brief behaagde Jero-
ntmus zodanig, dat hy ze uyt het Gr/f/^jin*tL<«-
tyn overzette.

. De zelve Epifanius zegt
,
wagt u wel myne

waarde kinderen
,
geen meer Beelden in de Kerk

te hebben, maar God in uw harte te dragen. Het
oudrte Concilie \2L\\ Lliberis

^
gehouden in Spanje

^

cn vcrfcheyden andere van de eerfte eeuwen,
hebben de Beelden veroordeelt; cn daar zyn vcr-

fcheyden Kcyzers geweeft, die ze verboden heb-
ben, 't Is by deze gelegentheyt , dat f/alens en
'Iheod')fius aan de GonDerneur van 't huys van 't

Koncilte fchreven, met deze woorden : (a) Alzo
onze groütfle zorg is , de dienji van de groote God
te be waren

^ zullen wyviet leyden dat iemani fnyde
ofjchildere met verive op (leen of andere Jioffe het

beeld van onzen Zaligmaker
:^
wy belajien zelf^ dat

tveral
, zvaar men ''er eenige vind , men die weg-

rukt
, en dat alle die geene die onze bejluyten over-

treden^ zeer Jlrengelyk geflraft worden.
Dewyl dan de Keyzers en deKriften Leeraa-

ren. dewyl de oude KondHen ^ en de H. Schrift
2elfs, de Beelden verbied; waarom blyven de
Roomfche hartnekkig dezelve te hebben ? Denken
2y dat het tegenwoordig is, gelyk in de voorle-

A 4 dea
(a) Petrus Crinitus ,lih. g.4thoneJla difcipVma.
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den tyd, dat de eene blinde de andere geleyt,

en dat xeallebeyde in de gragt vallen ? Gedankt

2y God, wy ïien, en wy hebben geen blinder

als wy zyn, van noden ons te bellieren.

Men 7,ou Mooren, Turken en Joden ïig tot

Kriftas ikn bekecrcn^ lo men de Beelden iiyt

de Kerken wegnam, die hen tot ergerniflexyn
, ^

cn verdriet aandoen. Paulus Pncius, een ge-

leerde Hebreeuwer . die totP«?'?eKriften wierd,

2eyde, dat men de Beelden nyt de Kerken moert

wegnemen, als hinderpalen 2,ynde, diedejoden

verhinderden om Kriilenen te worden.

De Roomfchc Kerk is niet alleen 7.o afgo-

difch als de Heydencn . ly is het veel meer

;

want 2y bedrytt een afgodery, waaraan de Hei-

denen noyt fchuldig geweeft ïyn. Zy gelooft

dat het Hrood en de Wyn in de Miiïe, die ly

een ofFerhande noemt , door de Paus' ot door

een Frieder gedaan, niet alleen een afbeelding

of gedenkteken van den dood des Hecren is;

i-naar datze zyn waaragtig lighaam en waarag«

tig bloed is dat xy den xelfdcn jefus Krillus

;

10 groot, en zodanig als hy aan 't Kruys was,

is, en bygevolg aanbid ly 't als de waaragtige

God.
, ^ .

f^aar ontbrecken geen menfchen, die xig over

onze ftandvaftigheyt verwonderen
;
of, om my

van hunne fpreekwy7.e te bedieneii, overdeon-

befchaamtheyt , waar mede wy den Paus en xyn

Miffe verwerpen , veroordeelen en verfoeyen.

Dit is het, dat te weeg brengt, dat ly ons niet

alleen lafteren en fchenden onder het gemeene

volk , maar maken ons by luyden van een voor-

name rang, voor Koningen en \Ionarchen ^ ook

uyt, voor geeftdryvers , voor hardnekkige, voor
ver-
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verwaande, voor oproerige, voor wederfpaii-

nige cn dwaalgeeften. Zy maken ons ook met
vcele andere valfche betigtingen fwart , waar
mede 2y de ooren van de onwetende, en alle

die vermaak hebben om daar na te luyfteren,

vervullen.

Dog om hen aan te toonen , dat het geen
dwaas gevoelen nog een beginsel van geeftdry-

veryis . die ons beheerft; dat het geen heerszugt
no^ ydele glory

,
nog eenige andere drift is,

die ons doet fpreeken , en ons vervoert ; maar
dat het een ïuyvere icvcr voor de glory van God
is , en een brandende begeerte tot de zaligheyt

van onze zielen, die ons aanfpoort; zullen wy
in dit tweede Deel van de Algemeene Sleutel^ re-

den van ons geloof geven nopens den Paus, de
Priefters, Monniken cn Geellclyken, en in het
derde Deel^ ten opzigte van de Miffe en won-
derwerken, i V^ra; (a) zeyt, datwybereyd moe-
ten zyn om verantvjoordmge te doen «an een tegelyk

die ons rekenfchap afeyfl vm de hoope die in ons is
,

met zagtmoedigheyt en vreeze. ''t Is, Zomen het

wil weten, 't geen ons aanfpoort om de Paus
te verwerpen, teveroordeelen, enteverfoeyen,
en hem als de peft te fchuwcn ? Wy «^Lullen 't

neggen , 't is zyn quaad leven en zyn gevaarly-
ke leere. Merk ten dezen opzigte aan . wat de
Doktoren^ de ou.de Kencilien , en de H. Schriften

daar van zeggen.

De Paus en de MiiTe zyn de twee voorname
P/7</<2rc» van de Paapfche Kerke ; de Priefters,

de Monniken , de Geeftelyken en de Wonder-
werken

,
zyn 'er de fteunzels en de verdedigers

Van. De twee Pilaaren zyn zeer oud, dewyl
As ïe

(a) iPet. in; ij.
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ïe *t ledert 't Jaar 115-0 beflaan hebben. Hoe
kleyn de beginselen daarvan ook geweefl: zyn,

7,yn allengskens vermeerdert , met behulp
van de verxierfelen en oppronkingen , zo dat ze
eyndelyk tot de ftaat van grootheytenverhevent-
heyt tyn gekomen , M^aar in wy ze hedensdaags
zien; vs^ant de Paus v^ord Godgenoemt , en als

zodanig aangemerkt, zo wel als de Mific; het

uytcrlyke daar van is fraay; zy zyn verciert en
bedekt met Zyde, gout , zilver en geüeentens,
daar het van binnen niet is dangeveynftheyt

,
by-

gelove en afgodcry.

Ik heb dikwils by my zelfs overwogen , wel-
ke van deze tweel'ilaaren , de Paus ofde iVliire,

de_fterkfl:e en geagtfte is; en nemende myn aan-

merking op de kragten , de nytnementheyt, dc
heiligheyt, en op de onbevrypelykc goddelyk-
heyt, die zy zeggen in de Milfe te wezen , en
overwcgende'de groote voordeden die 'er leven-

dige en doodc van trekken, dagtik ecrft, dat de
Miflè de voorname Pilaar en het eerfte Fonda-

ment daar van was ; maar na nieuwe aanmer-
kingen, hebbe ik de Paus de voorrang gegeven

,

om de volgende .redenen. Eer 11 , om dat de
oorzaak beter dan het uytvVerkzel is , de Schep-

per waardiger dan het fchepzel , de Meefter bo-
ven de knegt , en de Priefter boven de ofFerhande

die hy offert. Dcwyl het dan de Paus is, aan
wien de MifTe zyn oorfpronk is verfchuldigt

,

't welk wy, zo het Gode behaagt, in het derde

Deel ixAltn bewyzen, volgt het, dat de Paus
boven de MifTe is; 't geen aantoont, dat dc Paus
de meeffer , en de MifTe niet dan de knegt is

;

namentlyk, dat wanneer deze eerftevandeeene
plaars na de andere gaat, gelyk iuhet J3oek van
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Ca) de Paufftlyke plegtigheden word bygebragt

,
hj

een of twee dagen zyn Sahnment vooraf ïend
op een Paard , dat een fchelletje om de hals
heeft, en van het fchuym van 't Roomfche Hof
vergezelt vi^ord, met dezelve zond mentafelbor-
den , 't fpit , ouden fchoenen , ketels pottcn-
wafchters, hoeren en hofnarren, vooraf, 'tis
ook indezeeerlyketoerufting, di2Lt\\ttSakrameni

voor den dag komt, ter plaatze alwaar den Paus
voornemens is te gaan, en alwaar hetzelve, de
aankómft van zyn meefter moet afwagten , en
wanneer men weet dat hy aan nadert fchiet elk
een toe om hem te ontfangen. Daar uyt be-
fpeurr gy wel, wat agtiog de Paus van 't Sakra-
ment maakt, dat hy het zelfs voor geld verkoopt,
met te verzekeren , dat het de waare God is.

De Paufen volgen de Koningen van Perfie na,
in de gewoonte die zy hebben met het Sakrament
voor hen te doen gaan, alzo de laatfte een paard
voor af doen marcheeren^ dat een kltyn^Autaar
draagt , waar op vuur is , met een weynig allche

,

en dat zy Ortfmada noemen, 't Is vuur dat dc
Perfianen als een zoort van Godheyt eeren , en
aanbidden. Zo dat de Koning met deze pragc
in 't openbaar verfchynt, om te doen zien dat hy
meer dan een menfch is, en omzig te doen aan-
bidden

;
gelyk de Godrieyt die hem vergezelt.

Lees het zinnebeeld van Alciatus
^
nonübijedKe-

ligiofi! p^g. 17. alwaar hy van een Ezel-veulen
met geheimen iflen beladen

,
fpreekt. Daaren-

boven is de ofteraar meerder dan het offer d^t
hy doet ; want God flaat zo veel agt niet op de

of-

(a) Cerm, Ponüfic, Sec. I. Kap. 3, & Se£ii. xr i. Kaj^.

9' 10.
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offerhande en het offer als op de perfoon die het

offvit üe Ileere
,
leyt de H : Schrift, (a) De

Heerc zag Abel en zyn-'jfer aan\ maar Kainenzyn
ojf-er zag hy met aan ^ den Apoftel geeft 'cr reden

van, wanneer hy zeyt, (b) daor het geloze heeft

/sbel een unnemender offerhande dan Ka'tn geoffert.

I)erhalven dcKausdePriefterzynde, die •'emiiïe

ten offerhande offert, is hy bygevolg boven de

miffe, lo dat om redenen, die ik bygebrautheb-

bc, en om verfcheyden andere die men 'er uyt

Aantrekken, ikeenbefluytopmake. dat de Paus

de voornaamiie piUar en het kragtigfte fteunzel

van de Roomfche Kerke is. 't Is ook aan hem,
dat wy ons eerft moeten hegten, niet om hem
/taande tc houden ; maar om hem over hoop te

Horten met de hulp van God, Vader Zoenen
H: Geeft, wiens zaake wy hier zullen verdedi-

gen. Aan de naam van Paus^ is h.et'zelve als aan

ï^ndere namen overgekomen , die eertyts een goe-

de betekeniffc hadden , en titels van eer waren
;

dog die naderhand een geheel verfcheyden bete-

keniffc ontfangen hebben, f'y voorbeeld, het

woord Tiran betekent een Koning ; 't is ook de

tytel ó\Q Koning Latmus 2i^\\ t.neas gaf, wiens

vrintfchap hy ver7ogt
,
gelyk Virgiliui in het ze-

vendeboek aan zyn b.ne'mdie verhaalt.De naam van
Sophifi betekende,een geleert man,daarzehedens-

daags een bedrieger en vleyer tc kennen geeft.

Hajits wilde een vreemdeling ïcggen, en tegen-

woord ig betekent het een/' v^2«fl'. Zoook de naam
van Paus wierd outstyts ih een goede 7,in geno-

men, 't was een titel die men aan de Biffchop-

pen en bedienaars van 't woord Gods gaf; wantin

(aj Gf»- W: 4: s. :b) Hehr'. XI: 4.
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de eerfte Kerk betekende de naam van BifTchop,

bedienaar en harder het zelfde. Leeft ontrent dit

onderwerp de brief van Hieronimus -SLzn. EvAgrius

II. deel : de Grieken noemen hunne Priefters
,
nog

hedensdaags P^p^öz^x , de duytfchers noemenze
Pfaffen; de hollanders Papen, en alle deze na-

men ftammen van Fapa af, d^tmde SkiliaaKrcbe

tale volgens Suigl^if Vader betekent. Ik zal hier

niet dan twee fchry vers aanhaalen , wanneer Hie-

ronimus ^-xn AugufNn fchreef, ïeyhy hem, ikbid-

de u, my met u ganfche harte aan onze heilige en
eerwaardige broeder de Paus Alipius aan te pry-

ïen, in zyn brief aan Pamachius zey hy hem,
houd Eyiphanus voor Paus. Hy zeyt op een an-

dere plaats, uytgezondert de Paus Athanafius en
Pö«/y«enz., en nogtanszynnog/f//pw nog P^-
machiHs

,
nog Eftphanus

,
nog Athanafius

,
nojj

Paulyn nog Auguftinus nooyt Biffchoppen van
Rome geweeft.

Onder de brieven van Cypriaan is 'er een die

den tyteldraagt , de groetenilTe aan Paus Cyprtaun
,

wegens de Ouderlingen en Dmkonen^xete. Rome
woonen 't ücen daar in zeker is, is, dat de
Roomfche Kerk dezen titel aan Cypriaan geeft,

die BifTchop van Kartha^o was , .en noyt van
Rome : maar wanneer de gierigheyt en de heers-

ïugt van de PilTchop van Rome tot een trap op-

geklommen waren, om zi^ Prinsen algemeen
Biffchop en by gevolg Antichrift te maken

,
ge-

]yk Gregenus hem noemt , beroofde hy andc-

•re Biffchoppen van dezen titel, om ze voor zig

alleen te bewaren ; zo dat 'er tegenwoordig
niemant meer dan de Biffchop van Rome Paus is

,

cn zo veel als BilFchop van kome is hy de Anti-

chrift , daar van daan komt liet dat alle vroome
lieden een affchrik van den naam vau Paus heb-

ben,
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ben, als een hatelyke naam ïynde, olii dat *eï

niemant dan den /. ntichrift is , die dezelve draagt

:

een naam die hun to veel te beter paft , alïo hy het

alles verfcheurt en inflokt, gelyk hy zelfs zeytv

(a) 'My <'lle magt gegeven tn Llemel en op aarden.

De hedensdaa^fche fchryvers geven dezelve betc-

kenifle aan 't woord ^aus als aan dat van (^b)

Ingluviei , en zy nemen 't een en 't ander voor
inliokkinge, gelyk Antoninus de Nebrtxa het in

2yn woordenboek aanmerkt.

Jefus Kriftus, waar ontrent de Vader ons be-

laft heeft (c) zyn Jiem te hooren , en wiens
woord hy wil dat een regel van ons leven

2al zyn , heeft ons een zeker kenmerk en
een onfeilbaar teken gegeven , om de goede van
de quade boom. de ware Kriften van de valfche,

de goede Herder van de huurling te onderfchey-

den
,
zeggende (d) dat eengoede boomgoedeivrugten

•voortbrengt. Hy leeraart ons daar door dc ge-

veynsde uyt hunne vrugten en werken teonder-

fcheyden. En van hem zelfs fprekende , zie eens

hoe hy hem uytdrukt (e) de werken die ik doe ge-

t^iygen van my. Elders zeyt hy ook (f) dit goede

Herder fielt zyn leven voor fchapen. Het is

onmogelyk voor demenfchenomvanicts teoor-
deelen dan uyt het geene zy zien, dewyi 'er nie-

mand dan God alleen is die het hartekent; der-

hal ven volgens de raad die de Heere ons gegeven
heeft, laat ons onderzoeken wat het leven en de
lecre der Paufen geweeft: is, en daar uyt zullen

wy van haar deugt of quaatheyt konnenoordee-
len;- wy zullenze als. bedienaaren van Kriftus

,

pf als dienaars van den duyvel aanmerken. Om
de-

(a) Matt.XXVIII: 1 2.(b) Gierigheyt (c) Matt . XVII:

5. (d)M?.u. VII: 27. (e) Ioh:Y, 36.(0 loh. X; ir.
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de 2aak m lyn volle dagligt tc ïctten, zal flc

alledeBiffchoppeii van Rome in drie koiomme;! of
C/a^^w verdeden, de eerfte 7,al bevatten die
het van den beginne af tot aan óihe/iergcweeü
tyn.De twede ia\ die gcene behelfen , die van Sil-
•ve/ier tot Bmifac'ius toe de ftoel beklect heb-
ben. En in de derde ïal ik ze ftellen die ze-
acrt Bontfacius hebben geleeft.

tERSTE CLASSIS

Van de Eijfcho-ppn van Rome, '

't Is een algemeen gevoelen , onder de Room*
fche aangenomen , dat Pet-rus deeerlte Biffchop
van Rome geweelt is, hoeveel dit uyt geen eene
plaats van de H ; Schrift kan bewezen worden

,

die 'er tegen fchynt te zyn. Dewyl 'er veele
fchryvers gcweeft zyn die deze ftoffe verhandelt
hebben, verzende ikze tot hunne fchriften , die
daar ontrent eenige opheldering begeeren. Wat
my belangt, ik zal niet dan de fpaanfche fchry-
vers onderzoeken , die zekerlyk in dit iluk niet
overeenkomen. Barth'ulomeus Caranza , in zvii
kort begrip der Conciltcn zeyt , dat Petrus
XXXV lïl. jaafen na het lydcn van Krillus ge-
leeft heeft. Zie hier de uytrekening die hy 'er
van opmaakt. Petrus was eenigen lydinjudea.
Hy ging vervolgens na Amiochte alwaar hy ze-
ven

l
aaren Biffchop was ; maar te zeggen dathy

XXXVlII. jaren na het lyden van Kriltus geleeft
heeft, t'welk de briefvan PaulussLinn. de Galatiers
aantoont dat "het onmogelyk is ; want in het eer-

fte
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fte hooftftuk verklaart deien Apojiel ,
dat hy na

zyn bekeering niet na Jerujaler/i maar na Aralue

ging , dat hy van daar na Damaskus te rug

Jteerde, en dat hy drie jaaren daar na tot Je-

rtiCaUm aanquam, alwaar hy Petrus vond, en

bleef XV. dagen by hem, niet om van hem te

leercn, maar om met hem te fpreken. Veer-

tien jaren daar na ,
gelyk hy in het twede

hooftftuk ïeyt, keerde hy weder na Jernjalem,

alwaar Ce^hai è^t Petrus is', tn^ohan-

nes die men als plaaren van de Kerk aanmerkte,

hem de hand van broederfchap_gavcn Dit maakt

in alles XVlIl. jaren uyt. Zy gingen vervol-

gens na Anüochie alwaar Panlus ,
Petrus over

2yn veynïery beftratt. Zo hy daar ïeven jaren

bleef cn naderhand XXV jaaren tc Kome

gevoegt by de de voornoemde XVllI zal dit

alles vyftig jaaren uytmaken. Dus is het ge-

makkelyk te befpeuret: dat het geenc Caranza,

in zyn kort begrip van de lio^cthe ieyt , valfch

is, en nog meer 't geen Panvinus 'mdcKronyken

van de I iflchoppen van Rome verhaalt, en in

2yn aanmerking over Platwa in het leven van

Fetrus , dat dezen /ipojielhet marteldomXXXIV.
jaren , vier maanden en vier dagen na het lyden

van Kriftus leed.

Zie hier de rekening die 'er P/invinus van op-

maakt , 't ïcdert de dood van Knftus tot op die

van Claudius, lyn. X. jaren, geduurende alle

deeze tyd bleef Pe^^r^^j in Jt<dea, zonder daar uyt

te gaan. Hy ging vervolgens na Rome, alwaar

hv vier jaaren bleef, waarna hy uyt kragtc van

hét bevel dat Claudms tegen de Joden had doen

afkondigen, na jerufalem te rug keerde, van

daar ging hy na Amiochie , alwaar hy zeven
jaa-
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;

Jaaren onthield, 't Was in deze tyd, dat Clau-
dtus ftorf, enA/i?ro hem in 't Keyzerryk opvolg-
de.

^
In 't begin van de Règcering van Nero , keer-

de Petrus wederom na Liome ^ vanwaar hyeeni-
ge tyd daar na vertrok, om een reyzebynadoor
geheel Europa te doen, en keerde eyndelyk voor
de derdemaal na Kome te rug. t'Zedert de eer-
ftemaal dat Petrus te Rums was , tot op zyn dood,
was *er xxiv Jaren

,
vyf maanden en twaalf da-

gen verloopen, die gevoegt zynde by de tien Ja-
ren die hy in Judea was, xxxiv Jaren en eenige
maanden uytmaakten. In't gcene Panvmus hier
2.eyt

, wcderlpreekt hy 2yn eygen Schryvers,
welke verzekeren dat Petrus^ na dat hy zeven
Jaren te Amioch'te geweeft had, zig nog xxv Ja-
ren te Rome onthield, Gratiaan zeyt in een ze-
ker Decreet^ dat Petrus door een openbaring,
Zyn Stoel van Antiochie na Rome overbragt. Ja»
de P/W^z ondcrfteunt dit gevoelen, en zeyt, (a)
dat Petrus zyn Stoel te Amtochie had, eer hy die
te Rome bezat. Caranza in zyn kort Begrip van

Conciliën Y-m P(f^r«/ fprekendc, zeyt, dathy
zeven Jaaren BiJJchop van Antiochie was, en dat
hy van daar na Rome ging , alwaar hy de Bif-
fchoppelyke Stoel xxv Jaaren, twee maanden
en drie dagen bekleedde. Men ziet daar uyt,
dat de verfcheydene uytrekeningen van Caranza
cn ym PaKvims valfch zyn

; dewyl de Hijiorien^
die zy daar toe bybrengen , niet overeenftemmcn

,

als daar in , dat Petrus te Rome gekruyft was.
Merk 'er het onderfcheyd wel in aan. Daar. is

tüirchen de dood van onzen Heerc, cn die van
Neroj xxxvji Jaren. Dezelve P^^»w'^«/ zeyt, dat
het in 't laatfte Jaar van de Regecring van dezen

II. Deel. B Key-
(a). Part. III, Lib. XX. Kap, V, S«H. h
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Keyier gewceft is, dat Vetms gekruyft wierd;

20 dat 'er xxxvii en geen xxxiv Jaren, gelyk de

Schryver ïeyt, t'zedert de doodvanKriftus ver-

loopen 2yn. De Kanon leyt ^ d9.t ?eirus enFaw
lus in het ïelve Jaar, de xelvc dag, en 't zelve

uur te Rome onthooft wierden. Hieronimus zeyt,

dat ?anlus door het fwaart omqnam, en datPf"-

gckruyft wierd. En Euzelius icyt^ dat den

cenen onthooft, en den anderen gekruyfi: wierd.

Dewyl dan de uytrekeningen van de Room-
fche Schryvers dus vcrfchillende zyn, en den

eenen lo tegen den anderen aanloopt
,
mogen

wy hen vragen, envoornamentlyk de Spanjaar

'

den
,
myne mede V aderlan der s

, die dit alles blin-

delings geloven , in vv^at tyd Feirus na Rome ging ? !

hoe lang hy daar was? wanneer hy de dood leed?

wat Ilag van dood dit was , en wie lyn opvol-

ger wierd? want zommige zeggen dat het Linus

was, andere beweeren van ClemeKs; dog 't geen

het zekerfte is, is dit, dat wy alhier veele fwa- :

righeden en verwarring ontmoeten, gelyk wy l

daar van reets eenige proefjes gezien hebben.

Men geeft de oppermagtigheyt van den Paus

,

in hocdanigheyt van opvolger van Feirus , als een

Gdoofs-artykel op
,
gegrond zynde op 't geene

BonifaciHsde Flll. zeyt, dat het een zaak is , die

men nootzakelyk moet geloven om zalig tc
\

worden , de necefjitate Jalutis ; en dat wie het niet :

gelooft, de zalighcyt niet moet afwagten. Op
wat Schriftuurplaats is dit gegrond ? niet anders

,

dan op uytrekeningen van menfchfcn , die elkan-

der niet verftaan. Zo wy dan de oorzaak over
,

hoop ftooteri , moet het uytw^erkzel nootzakelyk

van zelfs vallen.

Zo Vetrus geen Biffchop te Rome gewecft is

,

volgt

i
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volgt daar iiyt , dat alles wat van de opvoUing
en de oppermagt van de Pavifcn gczegt word

,

niet dan leugen en valshcyt is. Daar en boven
(a) was de laft van Petrus

,
dpojid der bcfnyde-

nille te zyii onder dc Joden
,
gelyk Paulus ó.k

was onder de Heidenen. Deze laatfteïeyt zelfs
aan de Romeynep^ in de Brief die hy aanhaar toe-
fclTikte,^ (b.) dat hy 't E-van^ely verkondigt hs^d,
daar /\riftus niet genoemt was'; en hy geeft 'er
reden van

, of dat ik op een anders jondawent niet
zoude bouwen. Dit bewyft , dat Vetrus niet te
Kome geweeft is. Zo ook in de Brieven die hy
uyt ^'rme fchreef; wanneer hy aldaar een gevan-
gen was, doet hy groeteniften

,
wegens de gelo-

vigen zonder Rcwag van Petrus tc maken , die
hy niet zou nagelaten hebben te noemen , indicii
hy 'er geweeft was. Lees de Brief aan 'de ÜoIt
hlJenjen^ daar zultgy deze woorden vinden, (c)Ugroet Arifiarchus en Jefus gezep Jujius

^ weih
uyt de befnydemjje zyn ^ dat zyn alleen {myne) me'-
de arbeiders in het Komnkryke Godts ^ die my ter
vertrooflmge geweeft zyn. Waar uyt blykt , dat
Veirus niet, te ^ome geweeft is

,
dewyl Yanlm

daar van geen byftand nog eenige vertroofting
ontfing Deze Brief wicrd tc ^ome gefchrcven

,

en van daar aan de Kolhjfenfen gciondcn
In de tweede Brief, die hy aan 2 tmothetis fchreef,

Cd) wanneer hy voorde tweedemaal 'mAQ^^ty^nke'
nilfe te Kome gezet wierd , en kort voor zyn
marteldom word 'er geen gewag van Veirus ge-
maakt, als ook niet die hy aan P^/'/é-ww» fchreef,
(e) hy fpreekt 'er zelfs niet van in zyn Brief aan
de Komeynen

; hy ZOU nogtans niet nagelaten heb-
B 2 ben

Ca) Gal. II: 7. (b^ Rom.xvrzo. Cc^ Kol, IV: 10-14.
(d) zTun. IV: (e) Phil. I: 23,14.
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ben hem te groeten, lohy teRawgeweeft was

;

20 veel te meer, als hy 'er volgens deze Schry-

vers XXV jaaren Biffchop geweeft was. Lees het

laatfte Hooftftiik van dexen Brief van b.et vyfde

tot het vyftiende vers
, gy zult daar in niet dan

groeteniflen aan de een en de ander vinden,

zonder dat Petrus aldaar genoemt word
;
buyten

twyfel , om dat hy nooyt te Rome , en nog min-

der JBifïchop geweefl: is.

Zo ook de Joden die teRom^ waren, zeyden,

naar 't verhaal van Lukas ^ tot Paulus, wanneer

men hem aldaar gevangen in bragt ,
(a) IVy en

hebben mg hrieven u aangaande van Judea antfan-

gen
,
mg iemant van de broederen hiergekomen zyn-

de , en heeft van u iets quaats gebootfehapt ofte ge-

fproken ; maar wy hegeeren van n wel te hooren

ivat gy gevoelt ^ want wat deze Sede aangaat ^ ons

is bekent , datze overal tegengefproken werd. Vcr-

ftaande door deze Sede het Evangely dat Paulus

predikte. Wie zal dan konnen denken, datP^-

trus , die na zyn zeggen rects te Rome geweefl:

is , en een bedienaar van de Bcfnydenis was, hen

het Evangely niet verkondigt had ,
dat hy 'er

hen zelfs niet van gefproken heeft in d!c tyd dat

hy onder hen was ? Deze redenen, uyt de H:

Schrift getrokken, toonen genoegzaam aan, hoe

valfch het .gemeenc gevoelen ,
nopens het Bif-

fchops ampt van Petrus te Rame, voor den tyd

van XXI jaren was. Zo dat alles wat de Paapfche

Schryvers daar van zeggen, niet dan een enkele

onwetenheyt , of een hartnekkige boosheyt is.

Dewyl Petrus dan geen Biffchop te Rome geweefl:

is, zullen wy Linus vooKde ecrfte, volgens de

Roomfche Schryvers , aanmerken.

(a) Hand.XXVUI: ii,zi.
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L I N U S

Eerfte Bijfchof van Rome

EERSTE CLASSIS.

Alle die t*2edert Linus tot aan Sïhe/ler Bis-
fchoppen van Kome gewceft 2yn, welke ten ty-

de van Keifer "Konjiantyn de Groot, leefde, cn
die wy in de eerfte Claflè zullen ftcllen, v^^arcn

in 't algemeen regtfchape Biffchoppen. 't Wa-
ren hcyligc mannen, die door hun goede leere,
door hun leven en hun heilige omgang, veel
vrugten in de Kerk van God voortgebragt heb-
ben

, (a) zy waren het Zout der aarde , het ligt des
ivertlts

^ een ftad 9^ eenenherg gebouvJt ^ een kaars
op de Kandelaar gejielt. Dit 2yn de eernamen
waar mede Kriftus zyne Apoftelen cn bedienaa-
ren vereerde (b) die eerfte BiftTchoppen waren
volgens Malachias Engelen Gods , die fprekende
van Levi, en by gevolg van de getrouwe bedie-
naaren leyt. De wet der waarheyt was in zynen
monde

, en daar en werd geen onregt in zyne lippen

gevonden
,
hy wandelde met my in, vrede , ende in

regtmatigheyt
, en hy hekeerde veele van ongeregtig-

heyt
, want de lippen der Priejiers zullen de weten-

fchap bewaren^ en men zal uyt zynen mondde wet
zoeken

, want hy is een Engel des Heeren der heirfchdi-

ren. Daar zyn in de H : Schrift nog verfcheyde
andere eernamen , waar mede de regtfchape be-

B 3 die-

(a) Mat: V; 13, 14, 15; (b) Malach,!!: 6.7.
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dicnaaren vereert worden; dop; ik ga le met
ftilfwygenvóorby , om niet verdrietig te vallen.

Met een woord, defe regtfchape Biirchoppen

hebben het Ei»^w^e/vdat2e gepredikt hebben, met
hun bloed verzegelt, eii ly ïyn Martelaars van

Jefus Kriftus geworden, \ warm arme vmgee/ie

en eenvoudige 'van harten
^ 2y witten niet watgie-

righeyt en heers-iugt was
,
endewyl des Heeren

Kerk , door regtfchape Biiïchoppen ontrent drie

hondcrt jaaren lang bedient was, onder het be-

ftier van xodanige bedienaars , was ze gelukkig

en ryk voor het aangezigte van God , hoewel 2e

ellendig in de oogen der menfchen fcheen. Zy
was ïodanig als ze Paulus in de brief aan de

Hebreen belchreef. (a) iLn andere hebben befpot-

t'tngen en geejjelen 9;eproeft , en ook banden engevan"

kentj]e : Zyn gefteenigtgeworden ,
in/lukkengezaagi

,

i>erzos;t , door kef fwaard ter doodgebragt , hebbenge-

luandelt in fcha.ifsvelien (ende) in geyten vellen:

verlaten , verdrukt ,
qualykgehande It Z)nde {ivelker de

werelt niet weerdig en was) hebben in woejlyne ge-

doolt , ende op bergen en in fpelonken , en m de holen

der aarde enz.

't Waren geen Myters maar mutzen, die de-

ze Bilfchoppcn op 't hooft droegen ; in plaats van
geëert cn geagt te wezen , waren zy met fmaat

beladen, de armoede was hun deel in plaats van
rykdommen; zy volgen dus hunnen Meefter na,

zo als de Profeet Jefaias het met deze woorden,
bcfchryft. (b) Hy was veracht en de onweerdtgfie

onder de menfchen ^ een man van frnarte enverzogt

in krankheyt , en een iegelyk uias als verbergende het

aangezigte voor hem
,
hy was veragt , en VJy hebben

hem

(a) Heb. Xf. 36, 37, 38.

(b; Jef: LUI: 3.
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hem niet geacht. Dit )vas de uyterlyke fchyn van
deecrfte Kerke , t'zedcrt het lyden van onzen Hee-
re , tot op Silvefter , 't geen de tyd van de eerftc

order is, en ontrent drie hondert jaren uytmaakt.
De Romeynen geduurende meer als twee hondert

jaaren dat zy Spanje onder hunne beheerfching

hielden , waren 'er nogtans voor de Regeeringvan
Augufius geen volftrcktc meefters van. Hy wa5
het die de bergen van Biscaje het ecrfle bemag-
tigde, en die daar door zig volürekt mceftervau
öpanje maakte.

De Romeynen welke voorgeven de heerfcbap-

py behouden te hebben, geduurende veele jaa-

ren om gezag aan hunne C^re»zo»/e» en menfche-
lyke overleveringen te geven , door hunne out-
heyt, hebben valfchelyk berigt, dat deze goede
BiiTchoppen van Rome , die wy in de eerfte rang
plaatlèn, het bevel over hen gevoert hebben, zy
zeggen dat Klemens de IV. Biffchop van Rome
de Comfirmatie van de kleyne kinderen , de MifTe
en de heylige kleding , waarmede de Priefters zig

bedekten, belafte. Zy geven 'er geen agt op,
dat het een arm man was, die om dat hy hetii-
vangely had gepredikt , na de Mynen gezonden
wierd, om daar marmer te hakken , en dat hy
«yndclyk aan een anker wierd vaft gemaakt , en
in zee geworpen.

Dokter Illejcas in zyn PaufTelykc/Zf/ïery van Paus
Cö/a; fpreekende

,
zeyt, dat hy verbood , dat een

leek een Kerkelyke voor het geregt dagvaarde
,

en dat een Heyden of een Ketter eenige befchul-
diging tegen een kriften deed enz. Hoe kan dat
fWezen? dewyl het zeker is, dat ten tyden
van de tiende vervolging leefde , en ftorf , die

volgens Iliefcas zelfs de wreed fte van allen was,
B 4 en
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en het langft duurde. Hoe hebben dcRoomfche

dan geen fchaamte om hunne Godsdienft nog

langer op leugenen te ^rondveften?

Zy neggen ook dat het Evarijins , Alexmder en

Sixtus
,
vyfde , ïesde , en zevende Biffchoppen van

Rome geweeft 2yn,die, befluyten, nopens de or-

dening der Prieftcrs , het viryw^ater, dePriefterly-

ke vercierfelen, gemaakt' hebben; dat Telefph»rus

agrte Biffchop van Home belafte om op Kersdag

drie miffen te doen ; maar ïcker dexe Godvrug-

tige Biffchoppen droegen wel andere zorg ,
dan

hen met deze kinderlykhecdenenbygelovigcbeu-

ïelingen op te houden,die de Socïeteyt en de ledig-

heyt geteclt hebben. Hoe veel qualen heeft de

gierigheyt, de Kerk van God niet veroorzaakt.' 't

Is met veel reden dat Keyzcr Frederik van den

Paus en zyn geeftelykheytfpreekendezeyde, de-

trahawus Hits meentes divitias ; hoe enim facere ,

oj/us e[i Ch^ritatis.

' dat is:

Laat om hen van hunne rykdommen heroovendie

hunfchadelyk zyn; zvant dat is een liefdewerk te be-

vjyzen. -

,

Het is aan tc merken gelyk Panvinusm zyn Kro^

nyk verhaalt,dat'er dertig fcheuringen gev^eeft zyn,

waarvan deeerfle deze was, die in tweehondert

tweeenvyfiigftejaarnaKriftus geboorte tuffchen

Kornelius tnNovatusvooxv\i\^ endceenigfte die 'er

tuffchen de Biffchoppen van de eerfte Claijis ge-

weeftis. Alle Godvrugtige menfchen, behalvcn

Marcellinus die aan de Afgoden offerde; maar God

hem het harte geraakt hebbende, kreeg hy 'er een

opregt berou over, en woonde het Ko»f//ydattc

iieffa in 't KoningrykiV^/'<r/j gehouden wierd,by,
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alwaar gclyk Illefcas zeyt , hen iSoBiflchoppen
bevonden;aldaw verïogthy vcrgiffeniflevan üod,
en de vergadering

,
wegens de fchrikkelyke zon-

de, die hy bedreven had, \an Seffa ging hy na
Ror/ie , alwaar hy D/ef/f^itffl;^ willende beltraffen,

om dat hy hem genootzaakt had, dc Afgoden te

offeren, deze hem van 't leven liet berooven.
De ftoel was na de dood van Marcellinus fcvcn
jaren en zes maanden na 't verhaal van Illefcas

ledig of volgens Platina maar XXV. dagen.

TWEEDE CLASSIS.

yan dc BiJJ^choffen van Rome.

De twede rang bevat de Bi/Tchoppen vajii Kö-
me van ^ilvejler de I. af, tot op Bonifacius de
derde, deze hebben nog in hun leven nog leere

na de Bilfchoppen van- de eerde rang geleeken

,

want de vervolging ophoudende, gaven zy zig

aan de ledigheit en vermaken over; zy hielden

zig bezig met Canons en dekreeten te maken , als

zo veele voorbereydzelen tot den ftoel van den
grooten Ant'ichriji. M.Q\\noe\nde.hm Aartsbi[jchop-

pen twee hondert jaaren lang , dat is van het jaar

320 tot 5-20. en van 5-20. totaanéo^, droegen
zy den naam van Patriarchen , zo dat Silvejlei- dc
eerfte

,
AartsbilTchop was

,
op wien Markus

,

Jul'tus de I , en Ltberius volgen. Inhet begin had
Liberius rcgtzinnige gevoelens, ontrent deGod-
heyt van Kriftus , en wat Keyzer Konflans die

een Arriaan was , ook in 't werk ftelde
,
hy kon

hem niet bewegen om Athanajlus te veroordee-
B ƒ len
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len , 't geen de oorzaak was dat deze Vorft hem
bclafte uyt Rome tc vertrekken.

Thesdoretus verhaalt in zyn Hijiory det'zamen-
fpraak die Liberius ^ wanneer hy gebannen was,
met den Keiferhadde, en waar in hy veel kloek-
moedigheyt en ftantvafligheyt betoonde. 'Platina

2eyt dat Liberius drie jaarenin ballingfchap was

,

en dat de Roomfche in dezen tyd een Koncilie

hielden, waarin zy Felix de twede tot Biffchop
verkooren. De7.e Felix was volgens 't verhaal
van Platina een deugtzaam man , en 't was met
!z,yn goetvinden, nefFens dat van XL VIII. Bis-

fchoppen dat Urfatus en Falens afgezet wierden

,

om de gevoelens van den Keyzcr Konjians voor
een gedeelte aangenomen te hebben, deze deden
klagten, over Felix ^^twConjlans ^ en baden hem
Liberius te willen herftellen , welke vermoeyt
ïynde door de ongemakken die hy in zyn balling-

fchap leed, uyt een beginzel van heersfugt van
get'oelen veranderde

,
op het aanhouden van

fortunatus
,
Billchop v-an A<juilea. Liberius op zyn

ftoel herftelt zynde, gaf de Ketters alles toe wat
!zy begeerden, gelyk f/<3^/K« zelfs verhaalt. De
herllelling van Liberius en ^de afzetting van ,

deden veel onluften te Rome ontftaan ; zo dat

men zelfs de wapenen opvatte , en verfcheyden
Priefters wierden zelfs in de Kerken vermoord

,

en dit was de tweede fcheuring.

In 't geen ik van Liberius en FW/.»: gezegt heb

,

btagt ik alleen by 't geen Platina daar van zeyt

;

welke in zyn Hiftory van 't leven van Felix ver-

zekert dat, gelyk hy waarlyk een goed kriften

was
,
hy door zyne vyanden neffcns veelc ande-

re kriftenen vermoord wierd, Athanajius zeyt

,

met uytdrukkelyke woorden, in een brief diehy

aan
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aan die geëne gefchreven had dieeenafgexondert
leven leyden ; dat Libenus lig na tweejaren van
zyn ballingfchap met de dood bedreygt ziende

,

van gevoelen veranderde entegen Ath .mzun iets

ondertekende Jri;erommus verbaalt in zyn Kro-
nyk, dat wanneer hy te Rome vi^as aang komen,
hy zig by den aanhang van den Ketterfche Kon-
fiam voegde. Dit is het ook dat Üamajim in zyn
bod? van de Paufen zeyt. IHatma

,
Alonfo Ve-

nen, in zyn handboek der tyden , en Stella berigtcn
het zelfde '^aleusr^^ivatlGi^as dat Li^erius van
het marteldom van /-è//^ getroffen zynde, en het
zelfde lot vreezende, het gevoelen van de Ar-
riaanjche Paufen aannam. Daarom is 't dat Da~
mafius opvolger van Liómaj, alles veroordeelde
dat hy gedaan had: miar Grenorms de VII, deze
aflchuwelyke Paus, gelyk v^^y in 't vervolg zul-
len zien, wanneer wy van zyn leven zullen fpre-
ken

, Kanonizeerde Liberius in weerwil van zyne
/^mö^»/c/?tf gevoelens. PanvinusÓQic groott tel-
joor likker van den Paus, noemt hem Sant Li-
berms in r^w Kronyk der Biffchoppen. Alles wat
ik zegge, is

, uyt de Roomfche i)chryvers ,dieik
heb aangehaalt getrokken , waar uyt men kan
afnemen, dat 'er verfcheyden voor heyligc door-
gaan, wier ziele in de Hellebrand : oordcel dan
eens, of de Paus in 't geloof niet kan dwalen.
De Roomfche fchryvers zyn in hunne gevoelens
ontrent het leven van deze L'thenus verdeelt.
Zommige zeggen

, dat hy een goed Kathol)kY{^%
,

andere verzekeren dat hy een Arriaan was
; zy

hebben beyde gelyk , want wanneer hy Aarts-
BifTchop gemaakt wierd , was hy een goed
Katolyk

;
maar naderhand wierd hy een volflagcn

Arrtaan zonder daar van te willen afftaan Daar
uyt-ziet gy, wat monfter de heerszugt is, dat
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tviejlaat^ toezie ^ dat hy niet en volle ^ 't is niet ge-

noeg wel begonnen te hebben ; men moet 20
ook cyndigen , vjie tot den eynde toe volhard

,

7eyt de Zaligmaker zd Zaltg worden. God wil

ons alle die gunfle doen , die wy nodig hebben

,

om onze heersïugt te matigen; dewyl 'cr nie-

mand is, of hy oordeelt zigtot de hoogfte bedie-

ningen bequaam enz. Laat ons, ons zeiven L/-

berius en Sahmontt binnen brengen, wier begin-

zelen 20 lofFelyk waren, en die zo qualyk eyn-

digden. De Heere beftiere ons, in heyligheyt

des levens tot den cynde toe!

't Was ten tyde van deze Liberius dat de Ketter

Telagius in grott Britt*»je ter werelt quam , en

op den zeiven dag wierd ook tot Tagajie in A-
frika

, Auguftyn die groote Leeraar gebooren,

zo dat God in de perfoon van den eenen, een
tegengift tegen het vergif van den ander ver-

wekte.

Damafius een Portugees , veroordeelde Libe-

rius. Hy was zeer Godsdicnftig en aan de Ce-
remoniën gehegt. Pttminus merkt inzyn Kronyk

aan , dat alle de Biffchoppen van Rome op de zel-

ve dag gekooren en ingewyd wierden, dog dat

dit in 't vervolg niet wierd waargenomen, op
de inwydings dag, hedensdaags de Krooning ge-

naamt, is 'er te Rome een plegti^e ^ Zegepraal

,

zo veel zyn de rykdommcn, de magt , de heers-

zugt en de hoogmoedige trotsheyt van diegeene

aangewaffen , die voorgeven de opvolger van een

Viffcher te zyn, 't w^as in dczetyd, d^tHieroni-

mus een inrime vrind van Damajius leefde, gelyk

uyt zyne fchriften blykt.

De derde fcheuring was tuffchcn Damafus en

Urfmus.^ maar in het j aar 367 Hond Urfmus van zy-

ne
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ne pretentie en wierd BifTchop van Napeh
gemaakt. Damafus fturf in 't jaar 384, en Siri^

ci^s was zyn opvolger.

Siricius v^^as volgens Gratiaan (a) de eerfte,
die het huwelyk aan de wefterfche Priefters ver-
bood; maar verre van 't zelve op te volgen , wa-
ren 'er verfcheyden Naatfien,envoornamcntlyk
de Spaanfche Priefters . die dit in de wind floe-
gen. En 't was om deze reden, dat Hymerius

^

toen BifTchop van 7örr<t^c;«^
,
aanizV/Waxfchreef,

dat de Spaanfche Priefters weygerden aan deWet
die hy hen bclafte te gehoorzamen , om hunne
vrouwen te verlaten. Siricius deze Brief lezen-
de

,
zey

,
vergramt zynde

,
(b) die in den vlee-

fche zyn , kannen Gode niet behagen. Hy fchreef
ook aan de Biilchop van Afrika , én bragt de zel-
ve plaats by. Maar Siricius begreep degeda^ten
van Paulus niet, ontrent het woord in denvlee-
fche^ anderzins zouhy den Huwelyken ftaat,die
van God in 't Paradys (c) ingezet is , niét ver-
oordeelt hebben , alzo dezelve ook door ]efus
Kriftus, met zyn tege,iwoordigheytenheteerfte
wonderwerk dat hy verrigte, gcheyligt is. (d)
Den /ipoflel wirt zeer wel, dat het Huwelyk eer-
lyk onder allen is^ en het bedde onbevlekt. Hobv.
xiii:4. Hem was nietonbewuft, dat God dc
hoereerders en overfpeclders zal oordeelen (c)
Daarom belaft hy , aan die de gave der onthou-
dinge niet hebben, om te trouwen. Hy zeyt
ook van hem zelfs, (f) En hebben wy geen magt
om een wyf \, een zujïer zynde., (met ons) om te

Uyden
,
geiyk ook de andere Apofielen en de broeders

des Heeren. Barnabas nam zyn vrouw met hem

,

Pe-

(a) Dift. 8z. (b) Rom, vin: 8, (e^ Gen. iii: z4.
(d) Jüh. n: z. (e) Heb. xiu: 4. (f) iKor.ix:^.
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Petrus was getrouwt; derhalven verftaat P-ï^/^r

door deze woorden m het -vlees te wezen
,
geen

getroude mannen , madr die vleefchel) k , en door

de geert van God niet. wedergeboren zyn. Om
aan te toonen, dat dit de 2.in van deze woorden

is, 2eyt den Afojiel, van de Romeynen fprekcu-

de, waar van 'er veele getrouwt waren, (a^Gy

zyt nu met in den ülecjche , maar in dm ^eeji , zo

4e geeft. Godts in u woont. De uytlegging die 61-

rictus en Innocentius de I aan deie plaats van

Fmilus gegeven hebben, kan onze tegenlprckers

overtuygen; hoewel zy het niet willen beken-

nen, dat den Paus kan dwalen in het verklaren

van de H: Schrift, sincius ftorf, na dat hy xvi

jaaren Paus geweeft was, volgens Flatina; en

jinaftajius de ƒ, Innocentius de l ^^Zoz'mus de I
^

en Bonifacias de /, volgden Op hem.

't Was tuffchen Bontfaaus en Ktilalius , dat de

vierde fcheuring opftond ; maar hulalms tegen

2,yn zin van 't Paullchap afftaande, wicrd Bif-

fchop van Campagna gemaakt. Celefiimis volgde

op Bonifacius ..

'

eii Sixtus de U volgde op Celcfii-

nus. Deze laatfte valfch befchuldigt zynde, ver-

dedigde zig in 't volle Synode ^ en Baijus zyn te-

genürever' wiord veroordeelt, 't (jeen aantoont,

dat de Conciliën toen boven dc Paufen waren.

Leo de I ^ Hilarius
^

Simplteius , Felix de ///,

en Gelafms ^
volgden op sixtus. 't Is aan deze

Gelafius , dat men de aanmerkenswaardige uyt-

fprake over de Communie onder de twee gedaan-

tens, tocèygent; gelyk wy in het Artykeivmdie

Miflë zien zullen. Anajiajim de II. volgde op

GebJiHS.

Deze Anaftafius de 11. hing de Eutichianen en

an-

(a) Rom. vin: 9.
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andere Ketters aan , cn Communiceerde met hen»
Lees Grattaétn'm%yn (a) Decreet ca P^atma , ma.ar
fla geen geloof aan de teljoor-lekkers van de Pau-
fen, als daar 7yn Ür. Illefcas

^
AlbertVi^ius

^ cn
Diego de Covaruvias. l^olateranus en Flatim be-
rigten , dat wanneer deze Anajiafius zyn gevoeg
wilde doen

,
hy daar toe de beker gebruykte.

't Was in dezen tyd , dat dc Gotthen in Spanje
regeerden ; hunne regeering begon aldaar in 't

jaar 417, en duurde 300 jaaren, na 'er de Ro-
meynen en andere Naatfien uyt verdreven te

hebben.

óymmachus volgde op Knaftajius , en 't was tuf-

fchen hem en Laurentius , dat de vyfdefcheuring
ontftond ; maar Lament'ms ftond af, en wierdBif-
fchop y^inNm^ine gemaakt, m't jaar 49b, naar
't verhaal van Vanvmus

,
Syrnachus had Hormisda

tot opvolger. JHormrda was volgens Ifidorusdo
cerfte, die in 't jaar 520, door Keyzer Jtifï'mus

van Aartsbiffchop , Pö?r/^?-f/?7 gemaakt wierd. En
zig zo allengskens verheffende , zullen wy hen
wel haart tot Paufen zien. Dele Hormisdas deed
Keyzer Amflajms in dei: ban, omdat hy gezeyt
had ,

'/ /iaat aan den Keyzer om te heveelen , en
de Hijfchop moet gehoorzamen. En toen was het,
dat den Antkhrili begon te verfchynen. Hormis-
das fturf in 't jaar 5-23 , en Jan de l. volgde op
hem.
Jan de I. een Florentiner

^ Vatriarch gemaakt
xynde, wierd met eenige andere in Ambajiade
gezonden

,
wegens Koning Ibeodartk^ Koning^

van Italië^ aan den Keyzer Jnfttnus. De Bif-
fchoppen van Rome hadden dezevolftrektemagt

nog
(a) D//?. 19. Ca'p, [ecundum Ecclef. Cathel, ^ Cap,

Anajïajius c?'f« v torn. 1. dts Conciles.
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nog niet, die ïe tegenwoordig hebben. Hy-lecd

het marteldom in 't jaar fif. Ik kan alhier ze-

kere belagchelyke vertellinjj niet voorby gaan

,

die Vader Jan de Pineda van Jan de /, als een

wonderwerk verhaalt, wanneer hy (zcyt deze)

na zyn Kmbajjade ging , huurde hy een Paard

,

dat na dat het hem gedragen had, nooyt wilde

lyden , dat de vrouw van zyn meefter daar op reed.

telix de III. gezeyt de IV. volgde op Ja» de /,

en Bonifacius volgde op Fclix.

De zesde fcheuring ontftond in 't jaar ^30.

tuffchen Bonifachis de II. en Diofcoms. 'NzBoki-

jaduskwümQü Ja?i de II, Kgapetus ^Siherius en

l/igiltus.

l/igilius en Siherius deze doortrapte befchul-

diger, van zyn voorganger
,

gebru-ykte lift, om
tot de Patriarchale Stoel tc komen, waar toe

hy zelfs door middel van Theodora Kuguftd^ cn

van KntoniïiA de vrouw van B^/(/öW»i, gekomen
was; maar God die regtvaardig is, gaf hen de

vergeldinge die zy verdienden. i^igihvA bereykte

door lift , Patriarch van Home te worden ; en S/V-

verius ^ zoon van den Paus /-/fr/;ï»(!^^ï
,
quarndaar

toe door geweld , en dit vvas de zevende fcheu-

ring.

VeUgiUs ^
geboortig tc Rowe, was de eerfte,

welke ftelde,.dat de opperhoofdigheyt van de

Roomfche Kerk nog vun de Koncilien of men-
fchen , maar van Kriftus zelfs afhing. Onder-

tuflchen kantten de Doóloren van 't Kanonyke
regt, zig hier tegen aan , en zeggen, Ümnis ma-

jorhas is' mmor'ttas , etiam Fapatus ejl dejurepofitivo

Dat is , Alle rneerderheyt en minderh^yt , en het

Vaujjchap zelfs is van een Jicltig regt.

Hy
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Hy belafte aan de Kcrkelyken^ dat le de vyf

getyden moeften opzeggen of liever Prevelen,

waar van ik reets ia myn eerfte deel hcbgefpro-

ken, dit is het gelyk Dr. Illefias verhazlt; maar

hy fpreekt hem zelfs tegen, in 't geene hy in 't

leven van Sabinianus zeyt , dat hy de ccrfte was

,

die het gebed in order Itelde, en den dienft in ze-

ven getyden verdeelde , voor 't overige, laat het

een gebod van Pelagius of van Sabiniaan'^titn^

het is zeker, dat het deze inftelling is, die't be-

let heeft, en het nog doet, datdeKerkelykende

Bybel lezen, daarzyn'er xelfs zeer weynig in

Spanje ^ die 'er een hebben; dog niet een, othy

heeft zyn getyde boek , dat zy als een zeer Kato-

l)k boek aanmerken
;
dog de Bybel noemen zy

het boek der Ketteryen. Pela^ms fturf in 't jaar

S6o. 't was Johannes de III , die hem opvolg-

de , en die een Dekreet maakte , dat regtdraats

tegen dat van zyn voorganger aanliep.
_

(a) Hy
wcygerde zelfs den lyteivm. Opper Fricfter, of

algemeen Bilfchop; "'t was een deugtzaam man

,

die maar weynig dagen leefde , Benediktus en Pe-

/a^ius de II. waren zync opvolgers.

Pelagius de II. geboortig te Rowe, wierdopper
BifTchop gemaakt, tegen de gewoonte en zonder

laft van den Keifer , ten tyde als de ftad bele-

gert was ; waarom hy Gregorius na KonJlaKtino"

j>ülen zond , om hem genoegen te geven. Gre-

gorius de I, ook it^ome gebooren, volgde op
Pelagius.

Deze Gregorius de I , was een man van een gc-

regelt gedrag , en overtrof alle de Patriarchen

zyne voorzaten in gcleertheyt. Hy was nog-

tans zeer met de Ceremoniën ingenomen, gelyk

11. DjitL. C nyt

(a) Biji, 99.
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ayt vccle bygelovighedenblykt, die hy ter Kerke
invoerde. Hy was de ecrfte , die aflaten aan die

geene vergunde, die op zekere tyd in de Kerk

fingen. Hy ftond vcrgifFeniïTen toe ; dog ver-

ogtzeniet, gelyk tyne opvolgers. Damafcenus
Zeyt dat hy de godloze ziel van Keyzer Irajaan

uyt de Hel vcrloftc, wat een yffelyke leugen!

Pedro Mex 'ia zeyt in het leven van Trdjaan , dat

de Hijlory die Damafcenus verhaalt , niet dan een

fprookje is; mxzx Jllefcas ftaat in het leven van
Gre^orius de I , voor de waarheyt in , en veroor-

deelt Mejc/^?. Het goede dat Gr<?^or/»j deed , is dat

hy door zyne woorden en werken zig een doode-
lyke vyand van de opperhoofdigheyt betoonde.

Hy fchreef tegen den titel van algemeen Bif-

fchop , en noemde zig zelff een dienfiknegt van

de dienfiknegten van God. Een titel ^ die zyne op-
volgers ook aannamen

;
dog 't is niet dan uyt

geveynftheyt, gelyk men gemakkelyk kan be-

fpeuren, dewyl dat zy zig ter zeiver tyd meefters

van de werelt maakten , zo dat zelfs Koningen
en Keifers zig zeer gelukkig agten, wanneer 't

hen vergunt wierd zyn kamer- muylen te kus-

fen.

Gregorius beklaagde zig dikwils, dat*er teveel

Priefters cn te weynig Predikers van 't Eiangely

waren.'t Is van detenGregorius dat Uldrik BifTchop

van Augshurg^ in een briefdie hy aan Nikolaus de I

,

fchreef, een aanmerkens waardige Hijiory ver-

haalt; waar van den inhout is
,
d^xGregoriut^m

de Prieftcrs het trouwen verbood; dog vernomen
hebbende, dat zy veel geheymefchandelykheden
bedreven, 't geen aanleyding tot veele moorden
gaf: veniietigde hy lyneevAe Dekreei , en verze-

kerde, dat het veel beter was, tc trouwen, dan
aan-
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aanleyding tot doodflag te geven. En in der daad ^

op zeker tyd liet hy in een ftilftaand water
vifTchen , en men vond daar in 6000 hoofden van
kleyne kinderen , die daar in gefmeten waren

,

en Grejrorius wift wel dat men de oorzaak daar
van aan een gedwongen ongehouden ftaat moeft
toefchryven. Deze vertooning nam hy zodanig
ter harte, dat hy zyn Dekreet yernictïgd^ en de
Priefters het trouw en belafte; wantgelyk de zel-
ve f/*y<rr//è zeyt, zy vergenoegden hen niet met
vryfters en getroude vrouwen , maar bezoetelden
2ig zelfs met hunne vrinden met mannen, en
zelfs heeften , %ie daar de vrugten van der Papitteii

kuysheyt, en van hun Engelagtig leven.

Daarop zeyt Pius de II, Gr^^mW verbood de
Priefters het trouwen; dog 't was met meer re-

den, dat hy het hen wederom belafte. En op een
andere plaats , 't is een geluk dat het meefte ge-
deelte der Priefters getrout zyn ; want daar zyn

^^^er veel die in hun huwclyk zalig worden , die

ongehout zyiide zouden verdoemt zyn. De zelve
Pius de II. roeyde, na 't verhaal van Celius de
II, zekere Nonne-Kloofters van de order van
óaKi BrigittaQW ^ant-Klara^ uyt; hy belafte haar
het Kloofter leven te laten, en niet meer van be-

geerlykheyt te branden, uyt vreeze dat ze onder
een gecllelyk kleet

,
geen hoer mogten bedekken,

^o Pius tegenwoordig leefde, en dat hydever-
foeyelykheden zag , die*er tuffchcn de Monniken
en Nonnen bedreven word, men behoefde \t
niet aan te twyfclen, of hy zou hen nog dezelve
laft geven , en zy zouden 'er hem altyt over pry-
zen. Gre^orius llurf in 't jaar zes hondert en
vier.

Saiptfiiams volgde op Gregorius; hy was Zo
C 2, onr
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onwetende en had iulken afteer voorde boeken
van Gregorim , dat hy it deed verbranden. Ik

2al hier niet dan een fabel bybrengen ontrent de

dood van Sabinianus , die Btrgnmenfis voor een

waarhey t opgeeft. Gregorius zegt hy , vcrfcheen

na zyn dood driemaal aan iö^/»/ü»ajen beflraftc

hem ernUig, dat hy hem zogt fwart te maken;
dog dit al les deed Sabinianus niet van gedrag veran-

deren ; 't geen te w^ecg .bragt, ditGregoriui hem
zulken harden flag aan 't hooft gaf, dat hy 'er

ellendig van ftorf (a zo dat vt^aar was , zondaar

tiyt volgen, dat een Paus uyt de andere werelt

gekomen was , om een andere Paus van kant te

helpen. Sa^/w/<«i2z? ftorf in 'tjaar 6of. enhywas
decerfte vo|gens Illefcas ^ die de Goddelyke dienll

in zeven getyden verdeelde; dog deze Schryver
zcyt het zelfde van Pelagius de I.

DERDE CLASSIS.

f^an de EiJJchopfen van Rome,
Pausen genaamt.

De BIlTchoppen van de eerfte rang , waren En-

.

gelen Godts; zy waren in hun leven en leere
heyligen ; die van de tweede rang waren Menfchc
onderworpen om te vallen, en zig te bedriegen,
maar die van de derde zyngevleefchteduyvelen,
gelyk wy in 't vervolg uyt hun leven enleerezul-
len zien.

Bomfacius de III. de eerftc van deze Kolom was
een

(t) Monarc. Ecclef. Part. 5. lib» 37. Carn. X. 3.
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ccn Duyvel van een onmatige heerszugt ; Pa-
triarch van Rome ïynde . vi^ierd hy door middel

van den Keyzer Phocas Paus gemaakt, die een

overfpeelder , een doodflager, eneentyran was.
Ik noem hem een doodflager,dewy 1 hy, om tot het

bewind te komen, Maurittus cenkriftenKeyzer
zyn Heer en meefter vermoorde.
Deze Bsnifacius de III was door zyne aan-

zoekingen en gefchenkcn bequaam omrotzente
bewegen , hoe veel te meer Phocas.

Hy verkreeg van hem, dat de ftoel van Rome
als het hooft van alle de Kerken wierd aange-

merkt
Drie beklagen s waardige dingen , vielen 'er ten

tyde van Bomfacius voor. Het ryk^egon af te

nemen, het PaufTchap aan tc grocyeC, en'tMa-
hometaansdom ftak het hooft op. Dit was de
ondergang vanhetryk, dievan deze twee beeften

voortquam, die zo veel nadeel aan de Kerk van
Kriftus toegebragt hebben . cn zy zyn zo veel

aangewalTen , als het ryk afnam. Het is nu by
na iioo jaren, of volgens andere loifjaren ge-

leden
, dat het bygeloof en de valfche leere het

Evang^ely-Wgt begonden te verduyftcren. Deze
eerfte Paus van hoogmoed opgeblafen , fturfvoor
het evnde van het eerfte jaar van zyn Paüsfchap;
en ging zyn Vader den Duyvel bezoeken, by
wien hy nog is. Hoewel deze eerfte Paus met
2yn heerszugt gcftorven is , zonder daar van te

willen ontflagen zyn ; noemtPaavims hemnog-
tans Safit Bomfacius. Zeker verdiende hy veel
eer de naam van Malefaélor (a) of de duyvelfche
Paus, als die van heylig; dcwyl hy de bronwel

C 3 van

(a) Hier is een xjnfpeeVmge van woorden tujjehen die

van gcet $n quaatdoender.
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van al het quaad , en de oorzaak van de tirannie

en flaverny van de Kerk van Kriftus is.

Bonifacius de IV.wierd na de dood vMiBomfacms
de Ili, tot Paus verkooren, Hy was het die

voluens PUtwa van Keyzer Phocas ^ de tempel
Panthem ^motmx , ofde tempel van alle Goden

,

verkreeg , om dat hy aan Cibele en aan alle de
andere Goden van het Heidendom was toege-

wyd- Bonifacius de IV. wyden hem. aan de
maagd Maria , en aan alle martelaaren toe , en
word heden dante Nlaria de Kotonda genoemt.
Don /JlfoKze van Kartha^ene

,
BiiTchop van Bur-

gos zeyt in 't leven van Koning Reccaredé , met
uytdrukkelyke woorden. P/^iVf^j vergunde aan de
geluk zaligcii[^ö»/föf/a; de IV. Biffchopvan Rome
de tempel Pantheon gtnotmt.^ om ter eerevandc
zalige maagd Maria en van alle Heyligen toe-

gewyd te worden ; gelyk breder in de lellen die

den cerften November gedaan worden
,
gezeyt

word.
Men moet hier aanmerken , dat Flatim en

verfcheydene andere zeggen, dat de Paus dezen
tempel van den Keyzer verzoi^t , en dat deze hem
die toeftond. In tegendeel zeyt Dr. Illefcas de

de groote viever der Paufen, inzyn PaufTelyke

Hiftory, dat \^omjac'ius dtw t&ïXYptl inwyde, en

dat dit aan den Keyzer behaagde- Hy zeyt niet

,

dat de Paus dit aan den Keyzer verzogt, om alzo

zyn gezag niet te krenken.

Het blykt klaar uyt alles wat wy gezegt heb-

ben , dat de Paus toen geen meefter van ^ome
was; dewyl hy anders dezen tempel van den

Keyzer niet zou verzogt hebben Schoon 'er geen

andere reden dan deze was, zy was genoeg om
3,an te toonen datdegiftevan-Kc^jïöjïZ)'», waar-
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.^oor men voorgeeft dat hy de Paus volftrekt

meefter van Rome en van verfcheyden la!nden

maakte , dat men het erfdeel van Petrus noemt

,

een verzierde zaak is; dewylditdriehondcrtjaa-

ren voor phocas voorviel . De Paus , heeft het van

den Keyzer afgenomen als een dief , of als een ti-

ran, en 'er lig met geweld meefter van gemaakt.

Bomfacius fturf in 't jaar 613. Theodoretm die op

Bo»//d£-/a/ volgde, heeft maar drie jaaren Paus

geweeft. Hy gaflaft, dat men p^^m en meters,

by den doop moeft hebben ; en verbood dat dc

Peter aan de meter troude , en dat de dogter van
de meter zig met den zoon van den P^^^r ten hu-

Vi^elyk begaf.

Bomfacius de V , wierd nzTheodoretas tot Paus
verkooren : Hy maakte zig tot een befchermer

van dieven en moordenaars; dewylhy een wef
inftelde, waar door hy verklaarde ,

datdiegeene

die in een Iverk , of op een Kerkhof kon vlug-

ten, voor zyne vervolgers zou veylig zyn, 't

geen aanleyding tot veel yffelyke misdaden gaf;

dewyl men met in een Kerk te vlugten, van alle

ilraffe vry was, en dit is het, datzy het heiligdom

der menfchen noemen. Bonifacius öurf in 't

jaar Ó22.

Honorim de I
,
volgde op hem , 't was een

Momthelitifes Ketter, en wïerd als zodanig vol-

gens 't berigt van Yineda
,
(a) in de XIII , XVI. en

XVII. aóie van het zesde Komily vrnKonJlanti-

nopolen veroordeelt , en dit word ook door ' een

brief van den Keyzer , en een ander van Le» de

I, aan de Keyzer beveftij^t. Dr. Illefcas die zig

niet kan verbeelden, dat een Paus kan dwalen,
noemt deze Honorim del. een heylige , een aan-

C 4 pry-

(a) Part. 3. lib. 17. Cap, XXXIV. i.
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pi77.ens waardige Biflchop. Fanvims ieyt om Ho-
norius te verontfchuldigen , dat de affchriften

die men van het KonctUe van Konftantimpolen

heeft, verminkt zyn, nadeden Paus quamenóV-
lerinus

,
Johan de 1/. Theudorus en M'irtyn,

Martsn dc I , belafte aan de Priefters , een Kroon

te dragen , het hooft als een Cirkel^ de breete van
een ryksdaalder te laten fchecren. Deze Paus
volgde daar in Kriftus

,
nog ïyne Apoftelen niet

na, die noyt gefchoren kruinen droegen, (a)

Maar de Priejlers van de Afgoden onthielden z'tg in

hunne tempelen met hunne gefcheurde rokken
^
enge*

fchoren hooft en haard , en bloots hoofts gaande.

Laat de Roomfchen eens onderzoeken ofhunne
Priefters deze Afgodifche Pricfters niet navolgen ?

Hy belafte ook aandeBiffchoppenomallejaaren

de H : Oly te wyen en in hun Kerk gebied om te

2enden. Hy leydc Priefters de belofte van Kuys-

hcyt op, dat een zeer kleyn getal opvolgde, ge-

lyk wy in 't leven van Gr^i^onz^i del. aangemerkt

hebben, hy overleed in 't jaar 65-3. Eugeniusen

l/itelltaan waren zyne opvolgers.

l/ite/Iiaan gaf laft tot de orgelcn cn't gezang in

de Kerken, hy wilde dat de Goddelyke dienft,

de Ceremoniën ^ cnde miftc, in de latynfche taaie

gedaan wierden
,
tegen 't geene Paulus zeyt (b) dat

het gebruyk van de vreemde talen geen voordeel

doet , waarom men zig daar van niet moet bedie-

nen , ten zy ^eriemant is , die het nyileyt
, Vitelliaan

fturf in 't jaar 672. na hem quamen de Paufen
Adeodat , Üonus en Agathus.

Agathus belafte aan alle Kriftenen de ConfUtu-

tien van de opper Biffchop als Apojioltfch aan te

merken, en als ofze door den mond van God
zelfs

(3) BarugVII: 30. (b) i Kor: XIV \ ti.
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zelfs waren uytgefproken , wat een fchrikkely-

ken o'odslaftering l 't was in deczen tyd dat het

2esdc algemeene Koncily \^\\ Konjiantivop^len

houden wierd , waar in het huwelyk aan de

GriekzePriefters wierd toegelaten , cn aan de La-

tynfche Priefters verboden. Hy 2,ond een brief

aan dit zesde Konaly , waar mede hy Honor'tus de

1. als ttn Momthelyt veroordeelde. Hy fturf in

't jaar 682. en had Leo II , Benediktus de II, en

Johannes de V , tot opvolgers ; na wier doodde
agtftefchearingontftond ,

dooj de verkiezing die

men van Petrus cnTheodoretus dted ; dewelke in

't jaar 686. afgezet wierd , C?^»ö verkooren wierd

,

cn üurf in 't jaar 687, waar op men twee Paufen
maakte, namentlyk Jheodorus c\\ Pajlal^ cndit

was de negende fcheuring,

'Theodorus en Pafcal alle beyde afgezet zynde,

wierd Sergius volgens diQKanonyke wetten verkoo-

ren, en bezat den PaufTelyken doel XIII. jaren

agt maanden endertien dagen , na óeri^ius verkoor

men daar op , tot Paufen na nmlkanderen Jo-

hannes de VI
,
Jvhannes de VII

,
Sifinnim en Kon-

Jiantyn de I. die Keyzer 'JufltniaanltKonlianüm-

polen ontbood, en die de eerfte was , die devoet

aan den Keyzer, zyn meefter te kuifcn gaf. Hy
belaftc tegen 't bevel van God aan, om de Ker-

ken met beelden te voorzien, en die aan te bid-

den. Hy durf in 'tjaar 716. 't was in dezen tyd,

wanneer de mooren met behulp van donjulman

in Spanje quamen, en de Gatten daar uyt verdre-

ven. GregoYÏHS de II. en Cregorius de III, be-

veiligden hetbcvel van de aanbidding der beelden

,

cn Keyfer Leo wierd in den ban gedaan, om dat

hy zig dit niet wilde onderwerpen. Gregorins de

II. fturf in 't jaar 731, en Gregorius de III.

üorf in 't jaar 741. na hen wierd Zachartat

C 5- ver-
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kooren , die de ecrfte was die het goedvond om
de vercierlelen der Kerke, met goud en kofte-
lyke gefteentens op te pronken 't Was ook de
eerfte die ïig een Goddelyk geza;; aanmatigde

;

't geen daar in beftond, om Koningen temaken
en af te zetten, 't Was de eerlle, die de onder-
danen van den Eed durfden ontflaan , die 2y aan
hun Souvereyfigedaan hadden, 't Was deze Zaeha-
rias

^
die op het verZjOek van ^^/'^^«baftaard-zoon

van KareiManet^ Ch'tlderic Koning van ^r^»ytry^
afzette. En deze Paus bewaarheden met Pepyn
dit fpreekwoord, Un mulo ra/ca otro

, de eene
muylezel krawt de ander , of elk bemind zyns.gc
lyk.

Het geval is dat Zacharias de hulp van Pepin
nodig hebbende, om zig van de afhankejykheyt
van den Griekzen Keyzer zyn Souvereyn te ont-
flaan

,
gelyk Gregorius hem in alle zyne brieven

noemt , dat ^ep'm den Paus met alle magt by-
ftond , 't geene ook zyne opvolgers deden ; en
om de gctrouwigheyt aan den Roomfchen floel
bewezen, te beantwoorden , vereerde hem den
Paus met den naam van Allerchriftelykfte Ko-
ning, in der daat byna alles wat de Paus bezit,,

komt van de giften van de Koningen van Fran-
kryk-^ want wat die van Konjlantyn belangt, is

niet dan fpotterny , en een zuyvere leugen , ge-
lyk Laurens l^alla en andere verftandjge Schry-
vers bewezen hebben. Ik hoop dat God een
Koning van l^rankryk zal verwekken , die den
Paus zal ontnemen, 't geen hen met regt toebe-
lioort ; dewyl 'er de Paufen zulken quaat gebruyk
•Fan maken. Zacharins ftorf in 't jaar yyi.
Na Zacharias wierd Stefanus de II , tot Paus

4^erkoorcn ; maar zyn PaufTchap duurde maar vier

da-
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dagen , en Stefams de III
,
volgde op hem.

Dezen Paus zig door AJlolpis Koning vAn Lom-
bdrdte aangetart ziende, verzogt ^epyn ernftig,

hem byftand te zenden , 't geen hy met alle

mogelyke vlyt deed , en hebbende dezen Key-
zer het Stedehouderfchap ontweldigt, vereerde hy
't aan den Paus , dit is de onregtmatige gift

,

die zy valfchelyk de gift van Konflantyn noe-
men. Peptn was zo bygelovig dat hy voor den
Paus nedervallende , hem de voet kufte, hield

met de eene hand de ftygbeugel , en met dc
andere de toom van 't paard vaft

,
op deze

wyze verrykte de Koning van Vrankryk den
Paus ;

die 'er magtig hoogmoedig , en een tiran,

door wierd, cn zig een God op aarde boven
kriften Vorlten en hunne onderdanen maakte

,

hy ftorf in 't jaar 75-7.

Na Stefafius de III. wierdP^?»/?^/ del. tot Paus
verkooren Hy deed Keyzer KoM/larjtyfi de V. in

den ban
;
dog de Keyzer lloeg des Paus ban

in de wind , cn vervolgde met veel yver de beelden
in dc Kerken te verbieden, en nog meer, dezelve
aan te bidden, deze P«?//ajr had volgens 't verhaal

van l/icelimus een zonderlinge eerbied voor het

lighaam van Sant Vetronella
,
dogter van S/««

FieUr. CurfHkno brengt ontrent dit ftuk een aan-

jnerkens waardige en grove leugen by. Hy zegt^

dat deze Paus de gratïtede en de tombe van Pe-
tronella met dit graffchrift, door de hand van Pe-
trus met goude letteren gcfchrecven vond

^

aan Fetromlle myn zeer ivaarde dogter
, Petrus

zeyt zelfs
^
goud nog zHver heb ik niet ^ en zou

deze arme Apojlel geen goud cn zilver tot zul-

ken bygelovigen gebruyk gefpaart hebben laa-

ien ?y zp veel, leugQnen vercierenals ze willen,
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om de Paufeii te vleyeii , en het onnozele dwalen-
de en ligtgelovigc volk te bedriegen : het is zeker
datze't Godtnoyt zullen konnendoen, nog de
ware navol^iers van zynen zoone Jcfus Chriftus

,

ik imene dc Prote/lameK, Paulus ükrf 'm 'tjaar
76-'. '2 heophiladus QïïKonJitintynYJicxdtntoi Pau-
fen vcrkooren , en daar ontftond tuffchen hen een
grootefcheuring in de Roomfchc Kerke, die de
tienden was. 'J heophtladus ftond af, en Conjlantyn

hoewel een leek , wicrd Paus gemaakt in weer-
wil van alle de kuyperyen van zync mededingers

,

zonder tot Pricftergeordent te zyn : nam hy de
' bedieningen van Paus in zyn Pauflelyk gewaat
waar, dit bragt teweeg, dat het A!owf/7; e hem af-

zette, en belafte, dat alles wat Konftaniyn ^eor-
doneert en gedaan had

,
uytgezondcrt den Doop en

de H. Oly , als van geen waardye en niet voorge-
vallen zynde wierd aangemerkt. By deze gele-
genthcyt vraagc ik aan onze tegenfprekers wat
zy van de Biiïchoppen en Priefters denken , die ten
tyde van dezen Paus gcordent wierden . cn van 't

gene zy onder zyn gezag verrigten ? watzy van de
Miflen denken die toen gedaan wierden , namen t-

lyk of de Confecrfip.e gedaan wierd, of niet? zo
neen, volgt daar uyt dat de Paus die hen geordent
had

,
geen Paus was , en zy geenPriellers waren,

zodat alle die geenc, die hunne lyiilfen hooren
zig fchuldi^ aan afgodery maakten

,
volgens hwn-

ne eygene Cd>ïo«j-, welke medebrengen, dat hy
die geen Priefleris , niet Confacreert ^htth ook no-
dig , dat de Pricfter de mecning heeft om te Confa-
creeren , maar de mecning zonder de Priefterlyke

orden is van geen uytwerking^

Ik verwonderen my, dat het Co»«7/V vernietigt
heeft alles wat Konjlantya gedaan had, behalven

den
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den Doop en dcH. Oly; want volgens hunne
beginzelen en de onze, is den Doop eenSakra.
ment^ het vcreyft een ordening in de pcrfoon , die

het bedient , ten zy in geval van noodzake-
lykheyt.

Konflantyn w^ierd na dat hy afgezet was , ineen
Kloofter gcbragt en men rukte hem de oogen
uyt; do4 Koning Didier zyn Broeder wreekte
dezen hoon en liet dit ook aan alle die geene
doen, diedaar deel aan hadden. Pèilippus vo\<^-^

den hem; dog vyf dagen daar na wierd hy afge-

zet, en toen ontftond deXIdefcheuring.
Na de afzetting van FiUppus ^ -wkvó. Stefafius

de III. ofvolgens andere A^^/^/^'^warde IV. in zyn
plaats vcrkooren. Hoe 't ook zy, hy verzogt
byftand,aan Caro/j^x Mammis tegen üidier Kon'mk
van Lomb .rdye , deze Stejanus veroordeelde de
handelingen van Konftaniyn zyn voorzaat. Hy
veroordeelde ook het VII. Ko»csIy van Konfianü^
«ö/jo/fw tegen de Beelden, hy belafte dezelve aan
te bidden, en te wieroken op de zelve wyze,als
de Heydenen hunne vallche Goden deden. Hy
ftierf in 'tjaar 772.

Adriaan del. bleef op ditftuk (taan, hy maak-
te een Boek om de aanbidding ftaande te houden^
en veroordeelde Felïx en alle de vyanden van de
•Beelden Hy had Carol is Ma^nus loonc lan Pe-

fin te vrind ; en gclyk hy hem verfchcydcn gee-
fjelyke gunftbcwyzen deed, bevryden Carel diQ

groüte hun van alle vervolging ; wanneer de ge-
legentheic voorkwam. Adriaan gaf aan zyn zy-
den den zeiven ma t, de Paus te verkiezen, en
na de Pauiïelyken Stoel XXIV jaren bezeten te
hebben, fticrfin't jaar 795-.

'tWas ten tyden van Adnaan de Ldat het tweede
KoMcilievm iV/fft'^ gehouden wierd, het zeven-

de
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de algemeen KoftcUie genoemt , 't welk beflooten
dat men de Beelden moeft aanbidden , en de over-
blyffelen der Heiligen vereeren , enz. 't Was
ook ten tyde van Keizer Konjlantyn van dien Ro-
driges Sanchez

,
BilTchopvan Ptó^awe in het der-

de deel van zyn hi/lory van dpanje icyt
^ dat hy al-

leen Keyzer van naam was , geduurende X jaa-
ren; dewyl 't myn moeder Hyrem was die alles

regeerde; dog deze tien jaren ge-eyndigt zynde,
regeerde hy alleen zonder zyn moeder. Daarin,
(voegde Ro^/r/^^ daar by) volgde \\y Minus na , die
zyn moeder dermramis van 't Koninkryk van Ba-
bel beroofde , iftaar Hyrene ontnam het Kcyzerryk
aan haar zoon Konftantyn^ en van een helfche
wraake bezielt zynde, fcheutde zyhun beydedc
oogen uy t , beroofde hun vervolgens van het ryk

,

en het leven, dogeyndelyk alzo zy een voorne-
men had, met Xarf/ de groote te trouwen, flo-

ten de Grieken haar in een Klooller en maakten
Niceforus Keyzer.

Pwedaimyn K crkclyke Momnhie
^

verfoeyt
de booshcit , de wreetheyt en de heerszugt van
Hyrene. Leo de III. in een redevoeringe, die hy
deed om Karei degroote tot Wefterfe Keyzer te

verklaaren, brengt onder andere redenen, diehy
aanhaalt, ookdczeby, ,,dewyl uytkragte vande
„afitand van Keyzer Auguftus ten minften, in 't

„ weden het ryk vacant was , na de zaak rype-
„lyk overwogen te hebben , 7,ou men lo ook
„van't Griekfche Ryk konnen zeggen

,
dewyl

„het een vrouwe was die het om zo te Zeggen
^,door gewelt bezat. Illefcas zeyt hetzelfde in 't

leven van Leo de III. nogtans gafhy aan de7,e Hyre-
m de titel van zeer heilig in het leven van //«/Z/^^»

de I, met deze woorden, Helene als een heylige en
katho-
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katholykevrou ,
ïodanig als ly met te bevelen was

en altyt geweefl is , enz .wat heilig igroote God.' 2y
had gezondigt tegen het ïw^i^f gebod , dat men de

Beelden moeiten aanbidden, en tegen de twede tafel

,

die zeyt
, gy zult niet dood/laan , doende haar eygen

7oon fterven; dit is die allerheiligfte Hyrene, lo

beroemt onder de Vapiften !

Leo de derde ter erkenteniïTevan de weldaden,

die hy van Karei degróote ontfangenhadde, gaf

hemden ^/Ve/van Keizer , en kroonde hem in deze

hoedanigheyt , onder voorwaarde nogtans, dat

de Keizer hem by eede zou verpligten , om
hem gehoorzaamheyt te bewyzen. De zel-

ve Leo belafte , dat de geboden van den Paus

meer gezag hadden, als deTchriften van alle de

Doéioren te zamcn. Daar was dieftyts te

Mantua een houten iCrac/f/jf , datmenzeidebloed

te fweeten: den Paus de tyding daar van krygen-

de ging zelfs henen en ziende het mirakel zo als

hyzeyde, belafte hy het volk tegeloven, dat dit

bloed hetwaaragtigcbloedvanKriftus was. Men
ziet nog hedensdaags dit Crucifix te Mantua, ea

men aanbid het nog. Baptifla Mantuanusy maak-
te 'er gewag van in deze Vaerfen.

Et qu<e purptirens fanguhfaciehat in ksras,

Mira opera intuitus , credi dehere ptitavi

Effjtfum mjïra pro libertaie crmrem.

Zie daar de afgodery waar van ik fpreeke. Wat
booze geeft kon iets fnoders uytvinden, om de

Beelden te verheffen, en gezag byte zetten, die

-men in Griekenland ten eenemale afgekeurt

had. Lea na dat hy XX. jaren Paus gewceft

was,, ftierf in 'tjaar Stejanus delV ofV. die

hem-
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hem opvolgde, wicrd zonder toeftemming van
den Keizer verkooren, zo dat hy voor zynemis-
noegtheyt bcdugt zynde , na l^rankryk ging om
verfchoonige by tebreni;en. DeKeyzcrgafhem
tenantwoord, U gee» gedaan is ^ is gedaan^ dog

laat men dit in ''t toekomende niet meer buyten myn
toeflemminge doen ^ de wyl ik niet zou nalaten m\n
ongenoegen te betuygen. Gy ziet hoe de Paufen
hunne Dekreeten opvolgen, jidriaan t\\ Leoóxc
even voor Stefanus kwam, hadden 'er een ge-

maakt, dat mede bragt, dat het nog de Keyzer
nog iemand, met zyn magt bekleet, toequam ,

om een Paus te verkicfcn , maar stefanus had
geen agt op dit Dekreet geflagen , cn dewyl hy
zag dat éxtr^cX^ktïi Dekreet ^ dat ziilken grooten
magt en gezag aan den Keyzer gaf, wel ongclyk
aan de Apoftolifchc Stoel mogt doen

,
ging hy

uyt Vrankryk wederom na Rome. Dewyl hy
ook aangemerkt hadde, dat de Keyzer van een
zagte en vreedzame aard was, ondernam hy, dit

Dekreet te vernietigen , met te zeggen , dat de
verkie{ingvaneenÖpperbiflchop,degcefl:cIykheyt,

den Senaat en het Roomlchc volk toebchooren

;

dog uytvreezcvanden Keizer te vergrammcn,vcr-
zagtehydeze affchaffing, met te zeggen, dat de
gemelde Co'/egien, de Paus zonder toeftemming
van den Keizer wel konden verkielèn; maar dat

zy hem niet konden inwyen nog kroonen , dan in

tcgenwoordigheytvanden Keyzer, pï lyn l^ika-

ris stefanus ftierfin 't jaar S17.
Pafcal de L wicrd naar 't voorbeeld van- stefa-

nus zonder toeftemming van den Keyzer verkoo-
ren , die zig over deze verkieiinge beklaagde ;

dog
de Paus wift hem zeer wel teontfchuldi'gen. Pas-
cal ftierfiii 'tjaar 82^.

Eugc'
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- Eugen'iusdell. volgde op hem, en 't was op
deze tyd, dat de XII. fcheuring tufTchen Ew
geaius en Zinjifius voorviel, l^alemtrjus volgden op
Eugenius ,^ en hy had Greirorius de IV. tot opvol-

ger, die geen Paus wilde weien, als de Kcy-

2er zyn verkiezing niet beveftigde. Hy ftierfin't

Jaar 844
^iergius was de eerfte die vau naam verander-

de, om dat hy voor zyn verheffing tot hctPauf-

fchap. l/arkens-muyl genoemt wierdt. Keifer

Lotharius, Zond zyn zoon Lodewvk na Rome om
de verkiezing van dezen Paus te beveiligen, Her-

gtHs ftorf in 't jaar 8.-}7.

Leo de IV. was de eerfte die het Paradys aan

die geene beloofde , die tegen de ongelovigen
en Ketters, tot verdediging v?.n ó.q Apofloltjche

ftocl (treden. Dus maakte de Paus
,
zig tot een

God op aarde, en belooft het Paradys, als of
het voHlrekt in zyn magt was. De zelve Leo

maakte een Decreet , 't welk medebragt , dat

men een Biflchop niet zou mogen veroordeelen,

dan op een berigt van i.xxh getuigen. Hy was
ook de eerfte die te^'.cn de Canon van 't Koncilie

van Aken
,
zyn Pauiièlyk kruys met koftelyke

geftcentens oppronkte, en voor hem liet dragen.

Anderen verftian door dit kruis het pedoril^ dat

is, een kleyn kruys, dat .de Paufen , de Kardi-

naalen en de Biffchoppen op de borft dragen.

Leo gaf zyn voet aan het volk te kuflTen.

De zelve. Paus ontfloeg de M.ou.nik Eihelul-

phius van zyne geloften , om hem in ftaat te (lel-

len van Koning van Engeland te wezen, totver-

geldinge van dit gunft bewys , belafte de nieuwe
Koning ieder huys met een ftuyver in 't Jaar aan

den Paus te betalen, dat de Rooms-katolyken in

II. D£EL. D £«-
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Engeland tegenwoordig nog de St. Pieters-pcft-

ning noemen , Leo ftorf in 't jaar Sfj".

HEt gemeene volk onder de Rooms-gezin»
den en veele ProteHanten kunnen niet ge-

looven dat 'er een Paufin of een vrou die Paus
"wierd, geweeft is. Zy verbeelden hen, dat het

maarteen verficr^el en eenfprookje is. Dog om
hen van de waarheyt tc overtuygen , zal ik deze

Hijiorie met de eygen woorden verhalen , waar
van de 'Kooms-katolyken zig bedient hebben. Ik

zal himne namen noemen
,
op dat de ongelovige

zig daar omtrent nader konnen laten onderrig-

ten. Een zeker geleerd God-geleerde, en veele

andere zeggen , dat 'er geen Paufinne Johanna
geweert is

;
dog ik verzoeke hem dc goetheyt te

hebben de volgende pajlagien te lezen, (a) Komt
herwaarts ik zal u tomen het oordeel der groote Hoe-

rt , die daar zit op veele wateren, (b) De wateren

die gy gezien hebt daar de Hoere zit
,
zyn mlken

,

fcharen , naatzien , en tongen.

Johannes Vlll. of liever 'Johanna., ip En-
geland gebooren, voorhenen G/V^^r/<? genoemt,
volgde op Le# de IV. men ziet in haar zonder

figuur, en verbloemde wyze van fpreken, de

vervulling van de woorden van Johannes ^ de-

wyl zy een vrouwe , en een Hoere was. Zy
die luft hebben , om haar leven te weten . leze

maar Platina over het leven van Johannes de FIII.

Sa^ellicuf, En 8. Lib-Volat lib. 22. Berg. lib. \ i.

Bo-

(a) Openb. XVII: i. (b) vers. ij.



Bocatius van de "vermaarde •vrouwen. Fafcicul. tem-^

por. Mant. over Alphonfe liv. ^.Mmuel des temfs,

RodriguezSanchez over Don Alfonfius de Lil ^ en
Pedro Mexia over het leven van de Keizers en
in zyn fylva variarum leélionum alwaar de2:e Pau-
finne Johanna., het oiderwerp van een geheel
hooftftuk is.

Hoewel deze Pedro Mexia zeer bygelovig en
een van de eenvoadigfte papillen was, heeft hy
niet konnen nalaten , om de groote fchande,
en de harde neep aan te merken , die de Room-
fche kerk toen moefte lyden in 't geen hy van
deze Paufinne zeyt, haalt hy in de hi/iorie dis

hy 'er van opma^ikt. Martyn. Platina^ Sahellikus

^

en Sant Antony in 't IX. Kapittel van .zyn sylva

aan. Zie hier de eygen bewoordingen van Pedro

Mexia „ daar is niemant die niet weet of die

„ niet gelezen heeft, of niet heeft hooren zeg-

,, gen, dat 'er een Paufinne, in 't gewaad van
„ een man geweefl: is, wetende dat 'er veele

„ menfchen zyn, die 't onbekent is hoe de zaak

„ is voorgevallen, hoewel 't een van de ver-

„ \?^onderlykfte zaaken des werelts is, zal ik

,, deze wonderbaare tiiflory verhalen, zo alsze

„ door de geloofwaardigfte Schryvers is aan-

,, getekent.

Daar was een vrou in EtjgelandgébooYQn
, die

„ zeer gemeenzaam met een geleert man leefde,

die zommige zeggen, dat een geneesheer ge-

„ weeft is : zy beminde hem , en was ook van
„ hem gelieft. Deze man voorgenomen hebben-

,, de , te reyzen en de ftad Athene in Grïeken-

„ landt te gaan zien;vnam "^ohanm etnheünyt
„ om hem te volgen, en daar toe verkleede zy

,> haar , als een man , nam de naam van ^ohan--

D 2 nes



( 5-^ )

„ nes aan , verliet haar Vaderland om met hem
„ na Athene tc reyzen. Dewyl 'er in dexe Üad

„ de voornaamfte hooge fchoole des werelts

voor de wetenfchappcn was
,
wyl deze Jö^««;2<2

„ veel verftandhad, en veel kenniffe van ver-

„ fche-rden vrye konften, maakte ly aldaar zo

„ veel voortgang, dat haar meefter eeniee jaren

„ daar na gdlorven zynde, zy na Rö«?^ging,

„ alwaarze een bediening kreeg om aldaar ver-

„ fcheyde wetenfchappen tei léeraaren. Zy gaf

„ aldaar in de openbaare zintwiltingen, zulke

„ menigvuldige en groote bew^yzen van haar uyt-

„ nemend oordeel, en diepe geleertheyt, dat zy

„ binnen zeer weynig tyd,deafi,tingvandevoor-

„ naamfle perfoncn en de algemeene toejuyging

„ van'tgemeenevolk won DePauffelyke ftoel,

„ na de dood vanZ.^odelV. openftaande, wierd

„ zy met toeftemminge van eik een tot Oppcrbif-

„ fchop van Rome , en tot algemeene Paus van

„ Godts kerke verkooren , en regeerde dezelve

„ twee Jaren een maand en eeni^e dagen. Schoon-

„ ze op deze troon geplaatft was, verre van een

„ kuys leven te leyden, had zy zulken grooten

gemeenzaamheytmeteenevanhaareflaven; op

wie zy alle haar vertrouwen (telde, dat zy'er

van befwangerd wierd be zaak wierd zo gc-

„ heym gehouden , dat 'er niemand dan deze flaaf

, van wift. Maar God die het quaad nöyt onge-

„ ftraft laat , wilde een geheyme misdaad in 't

„ openbaar ftralfen," eer zy'er de gevolgen door

eenige geneesmiddelen van konde voorkomen
,

en liet toe, dat wanneer ze op een feeftdag met

de gewoone ftaatzic na de kerk van St. ^an de

Latraan ging, om aldaar den dienft waar te nemen,

zy op een plaats komende , tullchen deze Kerk, die

van
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van Sant Klemens en het theater , dat men oney-

gentlyk het i\olifeum noemt, 7,y met veel fmarten

beviel , tot groote verwondering van alle die te-

genwoordig waren. Zy ftorf kort daar na, en

wierd zonder eere en pragt begraven.

Men ïeyt gemeenlyk dat het om deze reden

is, dat de Paufen een omweg nemen, en een

andere inflaan, wanneer zy in de kerk van

Latraan willen wezen, en dat zy na deze plaats

gaan, om den affchrik aan tc wyzen, die zy

voor zulken verfoeyelyken voorval hebben.

Men zegt ook , dat 'er om niet meer door

een vrou van zulken aard bedrogen te werden,
in het hcylig Paleys een kakftoel is, waardoor
men ligtelyk tc weten kan komen , of de nieu-

we Paus een mannetje of een wyfje is. De
Roomfche befchaamt over de Ceremonie , waar
toe deze Üoel is uytgevonden, noemen die i'k/^^y'ï,

en gebruyken die op een andere wyze , in het

Klooiler Mont-Caj'fin was ook diergelyken ftoel,

die 'er moogelyk ook nog is , alwaar outs tyds

verfcheyden Paufen verkoren zyn. Men ziet

ook een fteenen beeld , dat de in de kraambeval-
ling en de dood van deze onkuyfche Paufinne

afbeeld Zo iemant uyt nieus-gierigheyt wenfch-
te weten , of de vertaling van deze Hiftorie het

oorfpronkelyke beantwoord: Laat hy de fchry-

ver zelfs lezen , en dc woorden daar van met
de mync vergelyken, eer hy onderneme my te

lafteren.

't Geen hy van het beeld , en van het onder-

werp dat het afbeeldzei zeyt,is waaragfig ; maar
wat de plegtigheyt van de kaküoel aangaat, om
te weten of de nieuwe Paus een mannetje of
een wyfje is, is niet meer in gebruyk, om dat

-Da



( ^4 )

Vj die tegenwoordig verkoren worden
,
op eene

wyze gekeft hebben , datze by gebrek van wet-

tige vrouwen betoont hebben, mannen te zyn
door het getal van Ha(taarden, die zy by hunne
Loncukmen gehad hebben, *^aus ergitti had 'er

een, by een berugte Hoer genaamt Marozia^

naar 't vernaai van een oud fchryver genaamt
Luuprand.

(a) Deze baftaard wierd tot Paus gekooren,

onder de naam van ]iihannes de XII. Hy had ook
een i ^altaard , die mede Paus wierd , en de naam
van ]oh,innes de XIV. aannam, ^inmcentius de

VII, had acht Zoonen en zo veel dogters.

Maar laat ons zonder ons meer met oude

Paufen op te houden, tot later overgaan, hoe

veel Badaarden had onze Spanjaard Atexanderde

VI niet wel , men zeyt dat Klemens de VIII.

een van Leo de X. was. Biffchop Paulus Jovius

verhaalt verfcheyden affchuwelykheden van de-

ien . lemens. Paulus had Baftaarden waar van

Pater Lc»i( de üioodlle fodomvt, die 'er oytge-

vonddn wierd, een was , 't geen de oorzaak was,

dat men hun ook van 't leven beroofde. Grego-

rim de XIII, had ook voor en na dat hy Paus

was, ^'erfchcyden {)aftaarden, ]ohan Panmnius

brengt 'er dezelve reden van by , als wy in de-

%t verflen.

Non poterat qutsquam referantes athera clavet

N'jn exploratis fumere tejliealis
,

Czir igitur nojlro mos hic jam tempore cejfat^

Ame -probat fefe quilibet ejje marem.
Zo

. (a) Liy^x. Y.ap. XIII. lïb, 3. Kap, XIU
(b) %-p(irt, lih, i8. Cap» 5' <5.



Zo dat de Roomfche Kerk ïulkc kragtige en

klare bewyzen hebbende, geen Kakftoel meer

van noden heeft. Vader Aloafo Fejtero^ in zyn

handtboek van het ongeluk van deze tyden fpre-

kendc zeyt : IVat kan men zig ellendiger verbeeh-

den , dan een Vrouw die door haar fcherpzinnigheyt

en een wereltfche geleertheyt haar kunne 'vermom-

mende , de Vauflelyke fteel van Kriftus overweldigt

heeft. En ]an de Pineda zeyt/, men was ongemeen

verwondert^ dat een vroumens Vikaris van (Jod durf-

de zyn ^ daar de maagd Maria alleen^ »m dat zy

een vronmenfch was ^ als onbequaam t»t eenige -ée-

diemn?e ofgeejielyk werk , van wat aard het was
,

onbec[uaam geoordeelt wierd.

Zo ik my zo lang met de Hiftory van Paufin-

ne Johanna opgehouden , en die door meer

dan twaalf fchryvers heb beveftigt, 't was om
de hedensdaagfche Pap-Jten van de zaak te over-

tuygen , die de wanorder die zy veroorzaakt

heeft befchouwende, op het ontkennen blyven

ftaan; en die in hunne fchriften, die zy in 't

ligt brengen hQWt&VQ.i\ ^Onufrws PanvinusvmdQ

Ahgujl-^ner order , i? onder anderen een van die

geene , die aantekeningen over Platina in het

leven der Paufen gemaakt heeft. Wanneer hy

op de Hiftory van Paufinne ]ohanna komt,

maakc hy een lange aantekeninge, waardoor

hy ten eenemale of liever onbefchaamdelyk

ontkent , dat 'er ovt zodanigen Paus geweeft

is. De kragtigfte bewysreden die hy om zyn ge-

voelen valt te zetten bybrengt, is dat 'er fchry-

vers zyn, die het leven der Paufen befchreven

hebben, en die geen gewag van deze Paufinne

]ohaitm maken, en daar uyt befluyt hy, dat 'er

geen Paus Johannes de VIII. g^eweeft is.

D 4 Ik
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Ik antwoorde daarop, dat het of uyt verge-

tenheyt , of door onwetenheyt of 't geen iiog

waarfchynelyker is
,

uyt quaataardigheyt en

fchaamte gefchiet is , dat de fchryvers die hy

aanhaalt deze Paufinne in hunne gefchiedeniflen

niet ingelafl: hebben. Daar en boven 2yn rede-

neering bewyft niets, dat 'er zodanigen Paus
niet geweeft is ,

dewyleenbcwysreden {ab Auto-

rkate negandi) uyt gezag van ontkennen niets

befluyt. I3y voorbeeld Cicero heeft zig van dus of
zodanigen bev\'Oording niet bedient, derhalvcn

is^ ihet geen Latyn. Zo 'er eenige andere latyn-

fche fchryvers zyn,als Caefar^ 'Titus Livius ^ Sa-

luflius enz. die 'er gebrayk van gemaakt hebben,
zal het nogtans latyn wezen, fchoon Cicero dit

niet ^ebruykt heeft, zo ook, hoeveel de fchry-

vers die PaHvinus aanhaalt, geen gewag van die

Paufinne johama of van Johannes de VIL ma-
ken , deze die Pedro Mexia aanhaalt , en die

hy als geloofwaardige fchryvers bybrengt, heb-

ben een naaukeurige Hijlory van deze Paufinne,

of van deze Paus gegeven De Mantuaan in zyn
derde boek over Aljonfus van de Hel fprekende,

zeyt dat Paus ]ohannes de Vill. daar in neder-

daalde.

Hic -pendehat adhuc fexum mentita virilem
,

hoemina , cui tripUci Phrygiam diademate mhram
Et tollebat apex

, ^ pontificalis adulter.

Wy zullen alhier ook met meer reden de z elfde

vragen doen, die wy hen reefs gedaan hebben,
wanneer wy van Konftantyn fpraken, die Paus
w ierd , hoewel hy een Leek is , en niet gevor-
dert was. Wat zullen de RoomfchevandeBif-

fchop-
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fchoppen ,
Aartsbiffchoppen en andere Kerkely-

ke Perfoonen
,
xeggen , die door Paiifin Johan-

na^ of door haar geiag gcordent zyrt? Zogyde
oorzaak wegneemt, lal het uytwerkzel ophou-

den. Dewyl 2,y, volgens hunne Kerkelykebe-

fluyten, geen Paus was, volgt, dat alle die gee-

ne , die ïy geordent heeft
,
geen Priefters zyn

,

dat zy by ge<^olg niet konden zegenen ,
nog Cö«-

facreeren^ en dat alle diegeene die hunne Milieu

hoorden
,

lig fchuldig aan afgodery maakten.

Wie was toen het hooft en de algemeene Bif-

fchop van de Kerk > Wie was de opvolger v^ii

Petrus ? Wie was de l/icaris van Kriftus > 't Is

noodzakelyk , dat zy bekennen , dat alle deze

bedieningen in een vrouw, ja in een hoer la-

gen opgefloten.

Pedro Mexia zegt, dat hoewel deze Paufinne,

nog eenige andere vrouwe, niet bequaamzy om
eenig karakter van ordening te ontfangen , of iets

te beveelen of te vergeven, wat het ookzy. En
dat die geene , die door haar of door haar gezag

geordineert waren , dit moeflen laten herdoen

;

verkreeg zy nogtans de genade van het Sakrameat

voor hen, die 't met een waaragtig geloof, cn

in een onvermydelyke onwetenheyt ontfingen.

Ik antwoorde aan Pedro Mexia ^ dat hy zig be-

driegt, want de Sakramenten zyngeen waarc Sa-

kramenten ^ wanneer zy niet door die geene be-

dient worden , die God daar toe geordonneert

heeft, hoe onvolmaakt en hoe ongeregelt zy in

hun gedrag en verkeering zyn; of zelfs, hoege-

veynü zy ook mogen wezen, gelyk uytdePrie-

fters blykt, die ten tyde van onzen Zaligmaker

leefden. Deze nogtans , om datze van de ftam

van Levi waren , waren hunne offerhanden of-

D 5" fer-
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fcrhanden, en hunne Sakramenten Sakramenten,
De Heere en zyne A^uftelen merkten de offer-
handen die xy offerden, en de >akramcnten die

2y bedienden , als offerhanden en Sakramenten
aan , daar die van de Prieflers van Jerubeam geen
offerhanden nog Sakramenten w^aren , omdatze
niet door die van de flamme Levt bedient wier-
den , die God ïelfs geord'meert had. Derhalven

,

Paufinne Johanna een vronwmenfch 7,ynde, was
geen Priefler; geen Priefter zynde, had 7,y geen
magt van ordineeren

,
nog zelfs te Conjacreeren

,

%o dat haare Priefters , of die onder haar gezag
geordineert waren , niet dan Priefters van "Jero-

beam of Baal konden -aangemerkt worden. Daar
en boven, zy die hunne Sakramenten ontfïngen

,

hadden het ware geloof niet, dewyl dit geloof
op het woord van God gegront is

;
of, om my

van de bewoordingen van den Apojiel te bedie-

nen
,

(a) Het geloDe is uyt het gehoor , en het ge-
hoor uyt het vjoord Qods.

Wat ons belangt, wy hebben een beter ver-
troofting , en Wy genieten een gerufter Confcien-
tie; dewyl wy geloven, dat Jefus Krhfus akyt
geweeft is , en zal zyn , het hooft en het funda-
ment van zyn Kerk, en dat 'er geen ander hooft
no^ ixwdLtï fondament ^ dan hy alleen is. Paulus
Zeyt, (bl Dat niemant een ander fondament kan
legden ^ dan ^t geene gelegt is

^
namentlyk Kriftus.

'tis hy alleen die het fondament is, 't is hy alleen

die het hooft van zyn Kerke is , en de H. Geeft
is zyn algemene Stedehouder; gelykhy zelfs ge-

tuygt
,

(c) De troojier de H. Geeft , welke de P'a-

der zenden zal in mynen name ^ d'e zul u alles lee-

ren
,

(a) Rom. X: i7. (b) I Kor. III: ir.

(c) Joh. XIV: z6.
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ren^ en zal ti indagtig maken alles djat ik u gezegi

heltke,

Pedro Mexia verftaat door het ware geloof, de

Houtkoolbranders gclove ,
gelyk ly het noemen.

Deie Houtkoolbrander op den oever des doots

ïynde , was 'er een geleert man , of20 zommige
2eggcn, deDuyvel, onder de gedaante van een

man , die hem vroeg wat lyn geloof was ? Ik

geloof, 2ey de Houtskoolbrander, 't geen de H.

Moeder , de Kerk gelooft. De Duyvel hervatte

,

wat gelooft deKerk? Zy gelooft, zey de Houts-

koolbrander, 't geen ik gelove ; en op alle dc

vragen die de Duyvel hem deed , kon hy geen

ander antwoord van dete onnozele man kry-

gen, welke niet wift , wat hy of de Kerk ge-

loofde. Zo dat hy van dit flag van volk was

,

gelyk 'er in Spanje en overal onder de Roomfche

zyn, die niet wetende wat zy geloven, ^eg^en,

dat ly in God geloven met een vajle voet {a pier

juntos - hoewel ze niet zien waar hunne voeten

op ruften.

Hojius, Biffchop van (a) Ermeland, handelen-

de van 't gezag , of liever fpreekende tegen 't ge-

zag van de zelve, zeyt, het voorbeeld van deze

onwetende Houtskoolbrander na te volgen, is de

regte weg ter zaligheyt. ó Ylfelyke onweten-

heyt, die de zonde niet zal verfchoonen! God
belaft de H: Schrift dikwils te lezen, enteraad-

plegen ; als zy het niet zullen doen, wat koleur

zullen zy van hunne onwetenheyt geven ? Pe/rz/j

vermaand alle ware Kriftenen, {b)omi>ereyd tezyx

om verantwoordinge van hun hoope te geven. Hoe

zal iemand, die nooyt de H: Schrift leeft, reke-

ning van zyn geloof en hoope konnen geven >

Dog

(a) Liv. 3. (b) I Pet. III: ij.
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Dog om d't A/y/^^/ af te breken, laat ons we-
derom tot Pauiinne Johanna komen. Keyzer
Lodewyk II, loonvun Lotharius, ging na Ro-
me, ten tyde van deze Paufinne; en 't was uyt
haarbanden, dat hy den Ryksftaf en de Keyzer-
lyke Kroon ontfing. 'tWas ook indezen tyd,
dat Alfonfus in Spanje regeerde , naar 't verhaal
van Kodrixuez Sanchez , en van Alfonfus van Car-
tagene. Pauiinne 'johanna flurf

,
gelyk wy zey-

den, en Benedtélns de III. volgde op haar, zo
dat hy de eerfte was die op de Kakltoel moell
Zitten enz. Key zcr Lodevjyk zond een A'mbalja-
deur om deze verkiezing te beveftigen. 't Was
tufTchen deze Benediktus en Anajiajius

, dat de
XIII. fcheuring ontftond

;
dog deze laatfte ftond

af. Nikolaas de I. wierd in tegenwoordigheyt
van Keyzer Z-o^/etu)-^ verkooren*; dog zo ras de
Keyzer uyt Iialie vertrokken was , maakte de
Paus verfchcyden Qonjiitutie» , onder anderen
deze

, dat de Leeken de Geeftelyken niet ter

dood konnen veroordeelen ; datniemant in eeni-
gerley wyze over "t gezag van den Paus mogt
zintwiften; dat de Kriileir Overheden geenmagt
over de i aus zouden hebben, omdat de Opper-
Biflbhop

,
volgens zyn gevoelen , de God op

aarde was. (a Hy beveftigde deze
',
welke mede

bragt, dat de Goddelyke dienft in't.Latynmoeft
gedaan werden. Hy ontfloeg nogtans die van
l'alonie en Slavowe^ die het in de gemeene tale
deden. Hy belalle, dat 'de Conjlhutien van de
Paufen van een gelyk gezag met de Schriften
der Apollelen waren. Zie hier de hoornen die
op het beeft wieffen ; deze Paus was ongemeen

. ^
ge-

(3) Anten. Tit. 16.
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geftreng tegen de getroude Priefters. Ulrik^ Bif-

ïchop van Augsburg , kantte ïig tegen deze god-

loosheden aan, enfchreef een Brief, waarmede
hy de verfoeyelyke vrugten van een gedwongen
ongehuwden ftaat aantoonde. Ik heb 'er het

voornaamfte, in het Artykel van Gregorius de I,

van aangehaalt. Deze ttM^t Nikolaas , verbood

met verfcheyden andere Paufen , aj?,n ieder Kriften

om de MiiTe van een godloos Priefter , ofdie van
een qiiaad leven was , aan te hooren ; indien men
dit verbod opvolgde, ion men 'er weynig hoo-

ren, dewyl de meefte Priefters van een zecron-

geregelt gedrag zyn Hy fturf in 't Jaar 867;
Adriaan de II. volgde op hem ; en na Adriaan^

Jokannes de IX, of volgens andere Johmnes de

VIII , zo men de Paufinne niet rektnt.

Martsn de II, kwam door kunsjes en bedrie-

geryen 'tot het PauiTchap ,
Hy onderwierp zig het

Ceremonieel van de Kakftoel , en wicrd zonder

het gezag en toeftemming van den Keyzer bö-

veftigt
;
dewyl de hoornen van het Beeft meer

en meer aangroeyden. Van deze tyd afaan, be-

gonden de Paufen zig niet meer met de Keyzers

te bcmoeyen. Hy ftorf in 't Jaar

Zo haaft als Adnaan de IV. verkooren was,
maakte hy een Dekreet^ 't welk mede bragt, dat

men geen agt op de Keyzer behoefde te geven

in de verkiezing van den OppcrbilFchop , maar
dat de Geeftely-kheyten het Roomfche volk daar

in na hun welbehagen mogten handelen, zonder

dat de beveftiging van den Keyzer nodig was

;

en dus heeft deze het fegt verloorcn om deOp-
pcrbilTchop van Rome te benoemen. Dewyl den

Keyzer toen met de Normam^en in oorlog was,

kon hy dit den Paus niet betwiften, zodat deze

\ laatfte
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laatfte boven dreef. Adriaan ftorf in 'tjaar SSf.
Stefanus de V . of de VI , was de eerfte vol-

gens Gratiams (a) die elk. een de noodzakelyk-
hcyt opley, de wetten van de Roomlche Kerk
op te volgen, om ïalig te konnen worden. Hy
Üorf in 't jaar S91.

Formofits^ BiÜchop gemaakt ïynde, wierd af-

gezet, en fwoer het niet meer te wezen. Martyn
de II. wilde hem voor geld wel van dezen Eed
ontllaan, die hy ^'m jahannes de IX. gedaan had.

En na de dood van StefanusèizNX^ verkreeg de
zelve Formofus het PaufTchap door gefchenken.
Niet tegenftaande alle de tegenftrcvingen van
Sergiuf^ die daar na ftond, verkreeg hy hetzelve
door zyn groote mildadigheyt. Dit was de H: G.
die hem verivoos. Hy ftorf in 't jaar 895'. De
veertiende feheuring geviel ten tydc van Sergins

de III, die voor for/i^q/^/j verkooren wierd, dog
niet bequaam zynde om dit ftaande te houden

,

om dat hy arm was , ftond derhalven daar van
af, en wicrd gebannen , alleen om dat hy arm
was. Na Furmofus wierd Bomfacius de VI. ver-

kooren, dog leefde maar xv dagen, ótefanus de
VI. of VII. betoonde veel ondankbaarheyt aan
FormofuSjdïd hem niet tegenftaande zyn vermogen,
Billchop gemaakt had, Stefanus tothetPaaftchap
gekomen zynde

,
vernietigde niet alleen 't geen

Formofus gedaali had , met te zeggen , dat hy geen
ware en wettige Paus was , maar veroordeelde
hem ook in een Koncilie dat hy hield. Na hem
veroordeelt te hebben, liet hy zyn lighaam op-
graven; en hem zyn PauITelyk gewaad afgeno-
men hebbende, liet hem als een Leek kleeden,
zette hem af, liet hem de twee vingeren van zyn

reg-

(a) B'iji, 16, Cap. Enimvero,
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regterhand affnyden , waar van de Pricfters tig

voornamentlyk in de Confecratie bedienen', en liet

hem daar op in den T'yber werpen.
Paskal de II , deed niet lang daar na omtrent

het zelve aan het lighaam van Klentem de II

L

Hy volgde daar in Jefus Chriftus niet na, wel-
ke belafte het gedane ongelyk te vergeven, en
goet te doen , aan de geene die ons haten.

Maar deze Silla liet 2yn AT^zn^j wederom opgra-
ven, uyt een onverzoenbaare haat die hy hem
toedroeg. Platina té^t, in 't leven van Stefanm^
dat hy daar door aanleyding gaf tot een quade
naam , en een quaad voorbeeld gaf aan zyne op-
volgers. Want t'zedert deze tyd was't een ge-
woone zaak , dat een Paus vernietigde 't geen
zyn voorganger geordonneert had ; hoewel 't

door een Koncily was beveftigt , maakte hy in een
ander Koncily dat het van onwaarde was.
Dus is het, d^LtRofnanus

^
opvolger van Stefa-

nus
, veroordeelden alles wat stefanus gedaan had

,

en herftelde Formofus. Theodoi^m d^ II. en Johan-
nes de X , deden ook zo. Platim zey t , dat deze
twee Paufen monfters , of liever gevleesde duy-
vels waren, johannes de X. hield een Koncily
van Lxxiv BifTchoppen , waarin hyForw2(?/2<jregt-

veerdigde , en Stefanus de VIL veroordeelde.
Merk hier aan, dat 'er t'zedert het jaar 891 tot

903 , dat twaalf jaren is , tien Paufen geweeft
zyn. Formofus^ Sergius de III, BonifaciusdeV 1^

Stefanus de Vil ^ Komanus ^ Iheodorus de II, j^o-

hannis de X
,
Sergius de IIL voor de twedemaal

,

Benediktus delY
^
Lf»deV, Krifioffel, en eyn-

delyk Sergius de III. voQr de derdemaal Deze
laatfte wierd tweemaal afgezet

,
dog wierd de

derdemaal wettig verkoorcn. Gelyk de xiv.

fcheu-
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fcheuring ontftond, wanneer Serums Paus voor

de eerftcmaal gemaakt was, quamde xv, wan-
neer hy 't was voor de tweedemaal. Stefanur

de VII. ftorf in 't jaar 887. Platwa zeyt, van

Be»edikttts de IV. Ipreekende, „dat wanneer de

„ Kerk doer haare rykdommen ongebonden c\\

„ dertel begon te worden, en dat ïygeen Prins

had om de Inoodheden van de geeltelykheyt

„ te beteugelen , dat de vryheyt van zondigen

,

„ deze monfters en deze onverdraagelyke bal-

„ laften teelde. Zie daar het goed getuygenis

„ dat Platina van dezen Paus geeft

Leo de V. tot Paus verkoorenzynde, had veel

verdriet uyt te ftaan, dewyl'er toen zekere i^W-

fiojffel was , die hy bevordert en voortgeholpen

had , niet zonder veel bloed te ftorten
,

gelyk

Fiatma zeyt. Deze deed hem in de gevankenis

zetten , en maakte zi^ door dit middel zelfs Paus.

HetgeWelt, zynondankbaarheyt, endefnoode
- ftreeken, warende H: G: diehem verkoos. Dog
Ser^ius de III. door Maruzia zyn Concubyn on-

dèrfteunt, by wie hy een zoon had, die na zyn

Vader Paus wierd, gelyk Lttytprand in zyn Hi-

ftory verhaalt, zette'de Paus af, bragt hem in

eenKloofler; en door middel van ijnMarozta^

een berugte Hoer, maakte zig zelfs Paus. Deze
Ser^ius de III. was een mededinger vnhFormqJus

na het Pauflchap ; maar deze laatÜehettejjoven

halende, gelyk wy gezeyt hebben, ging Sergins

\rxVrankr\k\ en op 'zyn te rugkomlt te Row^,

behandelde hy Krijiojfel op zulkeii wyze,alswy
verhaalt hebben.

Sergtzis Paus geipaakt zynde
,

bragt ïig de

fmaat te binn<^i, die hy van Formofi-s ontgingen

iiadde ; en om zyu wraak te verzadigen ,
Ü^t hy

zyn.
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7.yn lighaam, dat reets viii Jaaren begraven ge-

weeft was
,
uyt het graf halen , en deed hem

,

even of hy in 't leven was , ftervcn. Hy liet

hem de drie vingeren a.ffnyden , die. Steven aan
ïyn hand had laten blyven, eninde Tyber wer-
pen , als het graf onwaardig zynde. Hoewel
Formefiis van drie Paufen goetgckeurd was , ver-

oordeelde Sergtus alles wat hy gedaan hadde, en
ontordende hen alle , die de order van Formofus

ontfangcn hadden. Dus is het, dat Stefanus en
iiergins den Paus Formofus veroordeelden , dat

RomaHHs ^ Theodorus &\\ ^ohames hiidden goetge-
keurt. Hy ftorf in 't Jaar 897.
Amftafms dc III. volgde op Ser^ius dé III. In

deze tyd was 'er een Viffcher, die het lighaam
van Formsfus in den Tiber vond ; en wanneer
men het na de Kerk van St. Pieter bragt , om al-

daar begraven te worden, groetten de beelden
hem , naar 't verhaal van dezelve Schryver , door
een zekere cerbewyzing

,
zeggende , vjellehm.

Wat een afgryzelyke leugen? 't was miffchien
de Duyvel die deze beweging veroorzaakte, om
het bygelovig volk des te beter te verblinden.Want Paulus zegt , dat den Antichriji met ivon-

derwerken der leugen zal komen. Anaflafius ftorf

in 't Jaar 913 , en \i2ALand0 tot opvolger , waar
van Petrus de Premantré fpreekt. Hy had een
zoon door overfpel geteelt eer hy Paus was

,

deze zoon die Johannes de X. of Lando de XI.
genoemt wierd, was een godloos menfch; en
daar zyn Schryvers, die hem niet in den rang
der Paufen ftellcn, om dat hy't maar vi maan-
den gewccft is. Johannes de X. of XI, volgde
zyn Vader Lando niet alleen in waardigheyt,
maar voornamenrlyk in zyn fchelmery na. Hy-

ri. DiïLL. E was
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was XIV jaarcn lang Paus ; en Platina leyt , dat

hy een lOon van Sergius w^as , van een ongere-

geld leven, gelyk Luitprand aanmerkt.

Dezelve Luitprtind verhaalt ook
,

dat het op

deten tyd Was, wanneer 'ïheodora^ een fnoode

Hoer , door middel van den Paus ,
de geheelc

Stad Kome regeerde ; ïy had twee Dogters , die

bcydc ook groote Hoeren waren
,
genaamt Mo-

razia en Theodora. De moeder verliefde op deze

Johannes, eer hy Paus was ; door toedoen van

deze rampzalige , wierd hy eerft Biffchop van

Bologne , naderhand Aarts-Biffchop van Ravenne

femaakt ,
zynde een Stad tweehondert mylen van

lome gelegen. De Paus geftorven zynde, en

7heedora zulken fraayen gelegentheyt ziende om
haar minnaar by haar te hebben , ried hem aan

^zyn Aartsbisdom te verlaten; waar na zy door

haarc fnoode liften en onwettige vereeringen,

hem Paus maakte. Dezelve Schryver verhaalt

het ellendig uyteynde van dezen Johames, met

deze woorden

:

Morazia tynfchoondogter , ofliever de dog-

^ ter van zyn matres Theodora
,,
voorgenomen

" hebbende de zoon van dezen Jthames Paus te

" maken, wierd hy door haar bevel gevat, en
"

tuffen twee kuffens gefmoort,; dog zy Haagde
"

niet in de verkiefing die 'er gedaan wierd , de-
"

wyl Leo de VI. verkooren wierd Hy leefde

maar vii maanden na zyn verheffing ,
en zy

fchikte alles zodanig , dat hy vergeven wierd.

Zy had geen beter uytflag in de volgende ver-

kiezing, want Stefanus de VII. of VIII. wierd

verkooren, dog hy wierd ook binnen wcynig

dagen afgevaardigt , door dezelve konftftreken

;

zo dat zy eyndelyk haar oogmerk bereykte.

Joban-



( 67 )

Johamet dcXI. ofXtl. was een Badaard Zoon
van Ser^ius de III, en van Marozüi deze Ichan-
delyke Hoer

; gelyk Luitprand haar noemt.
P/a?/»* gelooft, dzt ^ciQ ]r}hannes ^ en Johaftnes
de Xll. broeders waren

,
allebeyde zoonen van

Ser^ius de IH. Marozia , moeder van dezen
Paus, regeerde de Roomfche Kerk , zoomtrent
het geertelyke als het wereltlyke

, ten tyde van
haar zoon, ji;elyk zy voor hem gedaan had, zo
Lfutprand verhaalt. Moeten wy dan nog gelo-
ven

, dat de f'aus onfeylbaar is ? Hy was dc
zoon van een fnode Hoer, en de Vader vaneen
Ballaard enz. Hy llorf in 't Jaar 935-, en had
tot opvolgers L^ö de 111, Siefanus de IX , Mar-
tyn dc III, Agapeet en ]ohannes de XIII.
Dc7e ]uhmries de XIII. was dc fchurkagtigfte

van alle Paufen; Vader ]ohan de Pineda noemt
hem in zyn Kerkelyke Monarchie, (a) ]ohannes
de Zonder

, en elders een (b) Helfch monfter. De
zoon van een zekere Alberto

^ een zeer magtig
Romevn, volgde op Agaveet

; want door zyne
aanzoekingen, door zyn geld en bedreygingen

,

ging het zodanig , dat zyn zoon Octaviaan Paus
wierd, en deze nieuwe Paus nam de naam van
]ohannes aan Dezelve P?W^ zeyt, een wey-
nig lager, dat dezen Paus een verfoeyelyk leven
leyde. 't Was een man, die zyn grootfte be-
zigheyt van de Jagr en de fchandelykfte fnoot-
heden maakte enz. Om te weeten wat zyne
fchandelykheden waren , heeft men Luitprand
(c) maar te lezen, die 'er de volgende befchry-
ving van opmaakt.

„ \Ti QtXi Synode ie- Rome gehouden, waar in
E 2 Key-

(a) Liv. 19. pag. 3. (b) r.

(c) Liv. 6, Cap. 6.
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KeViêrÖ^^oiig ook bevond, wierd deïe Paus
' Ubames befchuldigt, van de Kamnyke godde-
'

lyke dicnft niet opteleggen, van metteCom-

mumceeren wanneer hy de MifCe deed ,
van

Diakonen in een ftal ^ear^/W^ te hebben , van

bloedfchande met twee xufters begaan te heb-

ben van de duyvelen te hebben aangeroepen

,

om een fpel met dobbelfteenen te winnen ,
van

verfcheydenvryftcrs misleyt te hebben , van eea

onwettige handel gepleegt te hebben met een

lekere Iion»etu , een byiit van 7.yn Vader ,
zo

ook met de Weduwen Keynera en Annu, en

'1 metïvneygenNigt, van zynBiegtvader blind

, te hebben gemaakt , van in 't openbaar ter Jagt
'

tezyn gegaan» van deuren en venfters bynagt

opgebroken te hebben, en op de gezontheyt
'

van den Duyvel te hebben gedronken ;
todat

hy uyt kragte van deïeaffchuwelykheden. en

veele andere van dezen aard, \\\ \\tt Konaly
'

van Rome afgezet , en Leo de VIII. m zyn

plaats geftelt wierd. Dog zo haalt als de

Keyzer vertrokken was, wiften dezerampza-

r lige zyne Ctncubpen , den Adel aan te fpoo-

ren, met hen de fchatkift v^w Rome te belo-

"
ven, om ]ohames wederom tot Paus aan te

"
nemen; dat zv hen op deze beloften, fchul-

"
di^^ aan deze fnootheyt maakten. Den Paus

" beWnaderhand, dat de Keyzer te Rome door
"

de hand van den Paus gekroont wierd. Zie
*

hier wat het eynde van dezen fnooden Faus
"

WIS. In het jaar 9Ó4, het tiende van zyn Pauf-
"

fchap, wierd hy doorftoken , door iemand die

"
hem met zyn vronw in ovcrfpel betrapte. De-^

duyvel quetaehem zodanig in de daad van over-»

"
fpel zelfs , dat hy 'er agt dagen daar na van ftorf.
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De Roomfchen hebben deze Hijlory maar te le-

zen, neffens de befchryving die hunne Schryvers
van dit fnoode menfch , en deze affchuwelykc
Paus opmaken; zy zullen dan zien wiezygelp^
ven, wiezy aanbidden op aarde, en voor wie zy
hun leven en eer bloot ftellen. 't Was ten tyde
van deze ongebonden en vleefchelyke Paus , dat
men de getrouwde Priefters in Engeland uyt de
Hooftkerken verjoeg. En de xvi. fcheuring ge-
beurde tuffchen Leo en Benedictus , in 't jaar 963.
Paus Joi'^ï^iTZé'j geftorven zynde, y/icrdBenedic-

ius de V . verkoorcn , door omkuyping ; dog Key-
zer Otho ging na Rome , en noodzaakte de Burgers
hem deze Benedictus te leveren , QXiLeö weder aan
te nemen. Tot dankbaarheyt voorzulkengroo-
ten wcldaat, maakte Leo een Symd^^al befluyt,
M'aar door hy de Geeftelykheyt en 't Roomfche
volk het gezag ontnam, een Paus te verkiezen,
om het aan denKeyzer te vergunnen. En hy ver-
nietigde ook de Wet die Adr'taan tegen hem ge-
maakt hadde, hopende daar door deoproerente
konnen wceren, die 'er gemeenlyk bydcverkie-
fing van Paufen voorvielen. De Keyzer van zyp
zyde gaf hem, 't geen men zegt dat Konfianty^
aan den Paus gegeven had

;
dog liever, 't geeij

Pepyn en Kareide GrooteóeLomifardef^omnomen
hadden, om 'er hem een vereering van te doen.

J uhannes deXIV,dezoon van J ohannes d eXII
^

volgde op Leo. 't Was een zeer wraakgierig
wreed menfch, gelyk blykt uyt de behandeling,
die hy een zekere P/V/^r, eerfte Magillraats Per-
foon van Home aandeed. Pineda {n) zeyt va»
dezen ]ohames de II, de Paus liet lokQï Gmvgr^

E 3 »mr

(a) Part. 3. Liv. 12. Chap. xi. §. i.
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»<f^r eens aan lyn hair ophangen, hy Het hem
moedernaakt op een paard van V.q^zqx Konjlantyn

klimmen , en vervolgens op een Excl zetten , met

het aangeïigt na agteren , en een beeftevel over

zyn hooft, om door de Stad gcgeeÜclt tc woor-

den ; waar op hy hem in de gevankeniffe Het bren-

gen, eneyndelyk na verbande. Hy ge-

leek veel eer na PhMris , Diom/ïus , Nero
, en

andere diergelyke Tyrannen, dan na Jcfu.s Krif-

tus, die ons belaft onze vyanden te beminnen,

en hen goet te doen. 'tWas dexe Paus, die de

groote klok van Sant JanteL uraan doopte, en

dezelve z\n naam gaf; daarvan daan is ook de

gewoonte ontftaan , die men t'7.edert dien tyd

altst heeft waargenomen, om de klokken te doo-

pen, en kriltcn namen te geven. Hy üorf in't

Jaar 972.
Donus de II. volgde op ]ohannei de XIV; dög

leefde maar drie maanden, en had Bmedictus de

VI tot opvolger, die wxgens fchandclykhcden

in de gevankenis ^ebragt , en aldaar geworgt

wierd: of voUens het verhaal vanzynevrmden

,

deed men l^em daar in van honger 'itcrven , uyt

laft van zyn o^^MoX'^tx QomfacUis. Dexvii.fcheu-

ring , viel tuffchen Bonifac'ius en 'Bened-ctus de

VI. of VII. voor.

Bonifaciii! de VII, wicrd door zyne fnoode

ftreeken Paus
;
dog was het maar zeer weynig

tyd. DeRomeynenftondentegenhemop, enzig

onbequaam bevindende om ze tegenftand tekon-

nen bicden, plunderde hy alles wathy indefchat-

kift van de Kerk van'St. i-'ieter vond , cn vertrok na

"Conftantinopole, alwaar hy alles wat hy mede ge-

nomen had verkogt hebbende, enige maanden daar

na na Kome te rug keerdc,met geli voorzien zynde.
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De Roomfche hadden in 2yn afwezigheyt Jö/&^«-
nes de XV. verkozen. Dog Bonifacius hen door
zyne mildadigheden omgekogt hebbende, hertel-
den zy hem; zo dat hy zo ras geen Paus voor de
tweedemaal w^as , of hy deed ]ohannes de XI. vaft-
zetten, en bclafte, dat men hem de oogen uyt-
rukte, en van honger deed derven. Hyftorfin't
jaar 976, en het negende van zyn Pauflchap. Pi'
neda zegt, (a) „ Bomfac'ms leefde maar weynig.

tyd na dat hy tot den Pauffclykcn Stoel verhe-

„ ven was, hy ftorf fchielyk ; cnde Romeynen,
„ om de geringe genegentheyt te betoonen die

„ zy voor hem hadden, namenzynlighaam,en
na bet menigte van fteeken en wonden toege-

„ biagt te hebben, maakten het aan zyne voeten
„ vaft, en fleepten het langs de ftraat van St. Jan
„ de Lateraan, alwaarzehettenbuytvan dehon-
„ den overlieten enz. Quientalhare queialfague

^

„ zeyt het Spaanfchefpreekwoord, zulkenhednf
„ zulken Tergeldinge. Benedictus de VI. of VII.
volgde heni , en deze had tot opvolger Johannes
de XVI, die zulken boosaardigen man was, dat
hy de haat van al de GeeltelykheytcnhetRoomr
fche volk op hem laadde. Hy gaf alles aan zyne

.

bloedverwanten; zonder ondcrfchcyt; eenmis-
flag , die volgens Vla'-ina en StelU aan de Paufen

,

die hem gevolgt zyn
, gemeen geweeft is. 't Was

Johannes de XVI, die hem volgde; dog deze was
maar vier maanden Paus.

(iregorius de V , een Duytfcher , wjerd Paus
gemaakt , door 't gezag van Keyzer Otho

; dog
de Keyzer was zo ras niet vertrokken, of de
Geeftelykheyt en het volk van Reme

,
Gregorim

afgezet hebbende, verkozen Johannes deXVIII.
E 4 in

(a) Part. 3. Liv. 12. Kap. u. §. 7.
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in xyn plaatfe. Gregorius week na den Keyier >

die eramfleurig xynde op de Romeynen ,
tegen

ben optrok , Kome innam , en lig meefter van

]ohan'^e^ dc XVIIL gemaakt hebbende liet hem

de oogen uytfteken. Op deze wyze ftorf deze

Paus, die de Romeynen met geit op zyn zyde

had gekregen. Zie eens wat 'er de Mantuaner

(a) van zegt

:

Principes mercantur es[uos', venalia Romas

lempla, Sacerdotes , Altaria ,
Sacra, Corona

,

Ignes , Thura ,
?reces , Coelum efl mnale ,

Dem que.

Dat zeggen wil,

Tot Romen verkoopt men alles, zo heylige

als onheylige dingen , zonder Godt zelfs te ver-

fchonen.
Platina van dezen Paus fprekendc , houd hem

voor een dief ;
kortom, hy ftorf op zodanigen

wyze, als wy gezegt hebben. Dus verkreeg GVe-

Jrius het Pauffchap weder, en hy wilde vervol-

gens dat de Prinfen van Duytsland ,
namentlyk

de drie AartsbifTchoppen van Menis ,
Trier én

Keulen, de Paltsgraaf aan den A>'« , de Hertog

van Saxe, de Markgraaf V7,n Brandenburg enden

Koning van Bo/j^we», die toen nog geenKomng

was,de Keyzer verkoren,zo dat het Ryk daar door

in Duytsland verplaatft wierd Paus Gregorius

ftorf in 't jaar 998 of 999. Daar zyn Schryvers

die ]ohannei de XVIIL niet in 't getal der Pau-

fcn ftellai.

Sihefter de II, een Fransman van geboorte,

eaf zig zo zeer aan de fwarte konft over ,
van
zyn

(a) Lib. 3. Calamit.
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iyn^tederfte jeiigt af, dat vernomen hebbende,
dat 'er te óevjüe in dpanje een verftandige Moor
in dezckonft was, hy Vrankryk verliet', en ging
na Sevilie

, alwaar hy woonde , om zig onder
deze Moor te oeftenen. Wanneer hy zig wys
genoeg oordeelde, keerde hy r[^.l^rankr\ktQr\^^^
en bragt een verwonderenswaardig Boek over
deze konft mede , dat hy de Moor door middel
Van zyn dogter wift te ontroven , met welke dog-
ter hy zeer gemeenzaam leefde, zo lang hy zig
tot S^wV/^ onthield. Deic SilveJIer , om te be-
ter in zyn werk te flagcn, maakte een verbond
met den Duyvel , waar door hy zig met lyf eu
ïiel aan hem overgaf, onder voorwaarde , dat
hy hem tot de hoogfte bedieningen zou brengen.
Hy leeraarde de vrye konftcn met veel a^i^ting,
hy had de voornaamfte luyden tot zyne leerlin-
gen, die hem door hun tufTchenfprake tot Bif-
fchop van Reiyns maakten

, eu naderhand door
fnoode kunsjes tot Aartsbiffchop van Ravenna.
Eyndelyk wierd hy met behulp van den Duyvel
Paus in 't jaar 999. Zo de Lezer twyffblt aau
't geene ik van dezen SUvefier zegge, hy leeze
maar Platina , SaMlkus

,
"(a) l^olat^ (b) Berg^

(c) PieUr Premontre\ (d) iie^o, eh voornament'
lyk vader ]an de Pineda (e)

, hy zal daar vinden
't geen ik verbale. Teiwyl hy Paus was , ocf-
fende hy zyn konft niet in 't openbaar, maarin't
byzonder, en kon de oude vriendfchap die hy
met den Duyvel had niet vergeten. Hy had een
koperen hooft, dat hem antwoord gaf op alle dc
vragen die hy aan den Duyvel deed. Op zeker tyd

E s be-
(a) Ench. Lib. i. (b) Lib. 21.
(c) Lib. II. (d) Fafcic. tempor.
(e^ Part. 3. Lib. 19. Cap. 15. §. d & 7.
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beving hemdeluft te mogen weten, hoe lang hy

Paus 2011 ïyn. Hy vroeg het. aan den Duyvel,

die hem antwoordein dubbelzinnige uytdrukkin-

gen , dat hy niet zou fterven eer hy de Miffe te

\ernjalem gedaan had. Deze Hiftury word door

St. Anton\n^ Pineda en eenige andere verhaalt.

De Paus'was over dit antvs^oord zeer voldaan ;

Avant dewyl hy voorgenomen had noyt m]eru-

'falcm te gaan, geloofde hy onllerfFelyk tc zullen

wezen.
Dog men mioet weten , dat het een gewoonte

te lioine is , dat de Paus op een zekere dag van

de Vallen, Mille in de Kerk van 't Kruys, ge-

iiaamt ]crnfalem ^ doet. Silvefter de bcdriegery

van den Duyvel niet bcgrypcnde, of vergeten

hebbende, ging aldaar de Mifle doen , waar op

hy zig aanltonds van een fterke koorts aangetall

voelde. De Paus toen , nsar 'tverhaal van Pie-

ier PremoKtre\ aan 't gebrul van den Duyvel be-

merkende dat zyu eynde naderde, verviel in een

iiaare droefheyt. herw zegt, dat hy bad hem

de handen en voeten af te fnyden enz. Denk

tegenwoordig eens, of de Paus kan dwalen of

hy onfeylbaar is , of niet? Overweeg eens, wat

de l/tkarts van God is ;
dewyl 'er veele zyn die

daar toe door fnoodc praktyken en kunsjes van

den Duyvel gekomen zyn. Leer dan Roomsge-

zinden wat uwe Mis is
;
dewyl de Duyvel 'er

zig van bedient, om teverleyden,enomdePaus

uw Onder-God op aarde te bedriegen. Opende

oogen, en hou op, de Miffe en de Paus als de

onfeylbare weg ter zalighcyt aan te merken Ja-

lius KoccNS ,
Genehrard, Vanvinus en lllefcas

,
groo-

tevleycrs van den Paus, verzekeren, dat deze

S/7ï'9'?efr geen duyveis konftenaar , maar een groot

wis»
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Wiskundige was, voor 't overige, deze fchryver
2ouden beter doen , de waarhejt te zeggen,
hoe vinnig die ook mag wezen, gelyk de ichry-

vers gedaan hebbeh , die wy aanhaalden ; want
God heeft hunne leugenen niet van node om het
heyh'g Katolyke geloof voort te planten.

'Johannes Siccus de XIX. of volgens andere
de XVII. om dat ze Johannes de VIII. die ecn^
vroumenfch was niet tellen

,
nog Johannes de

XVIII. die een tegenpaus was
,
'Johannes 'Sicciis^

zeg ik volgde het voorbeeld van zyn voorganger,
en verzogt, gelyk hy, de byftand van denDuy-
vel; en 't was door hem cn de fwarte konlt,
dat hy tot het Pausfchap geraakte, leerling van
zulken meefter zynde, was hyhet, die belafte

dat men 't feell van de Zielen uyt het Vagevuur,
daags na allerheyligen moefi: vieren. Deze Paus
verzekerde, dat hy de gillingen die de Duyvel
maakte hoorde, wanneer uyt kragt van de mif-
fen en gebeden voor de overledene, hunne Zie-
len deflèlfs handen ontfnapten. 't Was ook vol-
gens li aconthorflits in deze tyd dat men agt'ngcn
eerbied voor de naam van Kardinaal in :de Kerk
begon te hebben, deze Paus beroofde hetRoom-
fche volk , van hun ftem in de verkiezing van
den Paus

,
volgens zyn gevoelen daarop ge-

grond, dat men het volk moet leeraren en niet
volgen, en dat de Wet die door den H. Geeft
beftiert word, boven de wereltlyke wet is. Hy
ftorf m 't Jaar 1033 , voor het eynde van de vyf-
de maand van zyn Paufchap.

Johanues de XX. zyn opvolger wierd door hate-
lykekunsjes Paus gemaakt, en men moet met den
Kardinaal aanmerken, dat XVIII. Paufendie
'er t'zedert Sylvejier de II, tot Gregorius de VII. die

cea
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een fchelm" en een fwarte konftenaar was , alle

van tovery befchuldigt worden, 't was in detyd

van dezen Paus Jobannes de aX. dat dc Icere

van het vagevuur wederom nieuwe kragten

kreeg, door de valfche verfchyningen der

geeften, welke fchreeuden, zugten en over de

onverdraagelyke pynen klaagden, die zy in het

Vagevuur moeften uytftaan. Men verzekerde,

dat het de Ziele van zo en zo eenen was , wel-

ke begeerde dat men zo veele en zo veel dertig

miffenvoor haar deed. Het oanozelc ligt gelo-

vige volk nam het geld uyt zyn beurs, het ko-

ren uyt zvnfchuur, de wyn uyt zyn kelder,

het wafch uyt zyne bykorven, en otferde het

tot verquikking der Zielen in 't Vagevuur op;

dog wie is het die 'er voordeel mede deed? 't

waren niet de Zielen , 't waren de Priefters de

IVlor.niken hunne CoKf«<^j)ww , en hunne kinderen.

Een arme vrou die s' morgens vroeg opftaat

en laat te bedde gaat, om haar koll met fpin-

jien te verdienen,' geeft tot een ftuyver toe,

wat zy wind, om een mis ten voordeele van

haar Man , van haar Broeder of van haar Zoon
te laten doen ;

zy moet van haar nodig vocdzel

miffen , om 't aan deze fchelmen te géven ,
zy

verlokken alle deze verfchyningen en alle deze

geregteu door Duyvelskunsjes. Heere wilt eens

Rcgter in uw cygen zaak wezen, bevryd uw
arme volk eens uyt de handen van deze tove-

naars en valfche Profeeten , en van deze be-

driegers. Gy Roomsgezinden ziog eens, open

dc oogcn en zie. V olg de raad van iemand die

u uyt een goetbejnzel waarfchuwt. Onderzoek

't geen ik zegge en gy zult moeten bekennen

,

dat de zaak niet dan al te waaragtig is. Deze

Paus Jobannes ilorf in 't Jaar 1009. Ser-
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Sergius de IV. een Romeyn
,
quam tot het

Pauffchap langs dc gewoone weg van dezen tyd;
hoewel platina en Stella verzekeren, dat het een
heyligman was. (a) Inzyntydwierdde zon ver-
duyftert, de maan was als bloed, den honger
én de peft vernielden Italië en het water van
wekere fonteynen in Ijoth irittgen veranderde in
bloed, alle deze dingen waren zekere kenmer-
ken van Godts gramfchap , door de i.\tgodery
die toen regeerde

,
beledigt , en ontwyfelbare

voorzeggingen van zyn regtvaardige wrake.
Ser^^ius de IV. ftorf in 't Jaar loiz.

Benedictm de VII of VIII. loonvanGregorins
Biffchop van Porto , een leek wierd Paus ge-
maakt, door zyn Neef '1 heofiUctus ^ een groot
Wiskonftenaar en Leerling van Silvejler de II.

die de fwarte konft te Sevilie geleert had. De-
ze Theofilactus betoonde , dat hy zeer bedreven
in Zyn konft was. Hy offerde aan den Diiyvel
in dcboffchen en op de bergen, en deed de vrou-
luy door zyn tovery op hem verlieven; zelfs,
naar 't verhaal van den Kardinaal Bcm^ datze
om hem te volgen , hunne huyfen verlieten. Niet
tegenftaande dit alles, wierdhy naderhand Paus.
Deze Benedtctus was een vreedzaam bezitter van
den Stoel , zo lang als Keyzer Henrik van Beyerea
leefde; dog deze was zo ras niet geftorVen, of
de Kardinalen zetten dezen Paus af, en een an-
der in Zyn plaatze Nogtans wift deze B«?»?i/V-
tpis dit door zyne mildadi,hédentevcrzagten,en
zy herftelden hem wederom op den Paullélyken
Stoel , na 'er den tegenwoordigenPaus van ver-
jaagt te hebben. Dit was de xix. fcheuring.

Petrm Damimns
,
Antonyn en Pmeda ^b) verha-

len

(a) Apoc.VIlI. (b) Part. 3. Liv. ip. Ca^-. 17. §. 3,.
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len van dezen Paus Benedkm^ dat 'er een Ruy-

ter op een fwart Paard aan een Biirchop vanzy-

nc vrinden verfcheen , dat de Biffchop aan dit

fpook vroeg
,
Zyt gy Paus Benedtctus niet , die

onlangs /iorf) 't is de zelve
^
2cy het fpook. De

Bifichop hervatte , hoe vaart gy al ? ik vjorde wre-

dehk gepynigt ^ antwoorde de Paus. Deg ik kan

wel verka lkt worden , zo gy 'aan myn broeder de te-

getivjoordige Paus zegt , van aan den Armen de

fchat te geven die op zodanigcn plaats die hy hem

noemde verborgen is. Hy verfcheen ook eveneens

aan lyn broeder de Paus, en 2ey hem , Ik hoop

dat ik zal verlojl worden., zo Odile van Clugni voor

}ny bid. Wat duyvelfche flreeken om de Milfe

ftaande te houden , en het Vagevuur te bevol-

ken, tot onderhoud van de Priefters, Monni-

ken en Koeren ! üe»ei/f^?/jftorf in't Jaar 1024.

JohannesdQ XXI. vo\g^to^ Benedtctus langs

dezelve weg als zyn Broeder Paus gemaakt vyras,

dat is, door behulp van den grooten Tovenaar

ThetyfilaQtus 2,yn Neef. Hoewrel deze Johannes

een 'Leek v^^as , en geen order had , wicrd hy nog-

tans Paus gemaakt, en ftorf in 't Jaar 1032.

T^heofihictus ,
dezegroote fwarte Konüenaar,

volgde op zyne tweeOomen Benedictus deVlll.

en Jobanr.es de XXI , door zyne fnode Üreeken.

Hy had veel aiiting voor de Kardinalen Lüurens

cn Jan Gratiaan Zyne leerlingen, groote fwarte

konftenaars; zy waren beyde zodanig in deze

kond ervaren, datze wiften wat 'er in 't Ooft,

Weft, Zu\dcnen Noorden voorviel. Daarwa-

ren vecle menfchen die zig gelukkig agten hunne

leerlingen te zyn; en 't is uyt deze verfoeyely-

ke fchool, dat Hildetrand^ dithelfche monfter,

tc voorfchyn quam, die Paus geworden zynde,
zrg
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2ig Gregorius de VIL liet noemen, en die naar't
verhaal van den Kardinaal Bem^ veel quaad ver-
oorzaakte. Wanneer deze Theofilacttts zey dat
hy Paus was, nam hy den naam van Be^edictus
de IX. aan

;
maar dewy 1 hy Keyzer He»rik vreesde

verkogt hy de Pauffclyke Stoel voor i yoo gX aan
zyn medemakker JanGratiaan^ ixgGrep-orms
de VI. liet noemen. - Dit gedrag, volgens 't ver-
haal van Platina, verwekte Be»edictus fchande
by 't volk

, en de regtveerdige oordeclcn van
Ciod; maar waarom behaalt hy geen fchande
wegens zyne overfpeelen

, afgodery , fwarte kon-
Itenary

, befweermgen
, aanroepingen van den

iJuyvel, e« andere afgryzelykheden.f» Hy wierd
eyndelyk door een Duyvel verworgt. Marü-
niana, Johan de Col, Sant Antmyn , Pineda en
eenige andere verhalen, dat deze Theofilactus of
Benedtctus de IX

, verfcheen aan een zekere
Kluyfenaar, onder een affchuwelyke gedaante
2yn lighaam geleek na dat van een Beer zyn
ftaart en hooft als van een Ezel. De Kluyle-
naar hem gevraagt hebbende , waarom hy zo af-
fchuwelyk was geworden ? h Is

, zcyde hy, vol-
gens het verhaal van deze Schryvers, om dat ik
geduurende myn Patiffchap, zonder wet en zender
Mgeleejt heb, en de K.omfche jioel door allerley
jnootheden bezoedelt hebbe. 't Is by zyn tyd datmen by de naam van Kardinaal een pragtige%/V^/
voerde, (a) Benedictus , ofliever ftorf
in t jaar 1034. Gy zult nog eenige byzonder-
lieden van dezen Benedlctus in het leven van S//-
vejter zien.

Na dat ^:nedicius het Pauffchap verkogt had

,

wierd
(a) Deze Schryver zmfpeelt op den naam -van Bene-

atktus
, dat gezegende betekent;
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wierd Siheflerdelll. Paus door ïynekuyperyen

,

in weerwil van alle de pogingen van de tegenge-

ftelde party, welke ten voordecle van ja» Gra-

tiaan arbeydc. ^ilveiicr de III. behield tegen al-

le hinderpalen de overhand; dog genoot dit maar

49 dagen. Vlatma ïeyt , dat het PauÜchap toen

tot 2odanigen ftaat gebragt was , dat men 't aan

de mecftbiedende, en niet aan de deiigtïaamlte

gaf; dog dit is niets in vergelyking van 't geen

wy nog zullen ïien, eer deze verhandeling eyn-

digt. Platina^ Otto van Freifin^en, Godejroy ae

Vtterbe enz. zegi;en, dat 'er te Rome drie Pau-

fen te gelyk waren; Benedktus de IX, ^tlvejter

de III en Gregorius de VI. Deeeréle hield zyn

Stoel in het Paleys van hateraan , de tweede ni

dat van '^ant ?ieter^ en de derdein dat van Ma-

rta Maiore. Kcyiev Henrtk ging na deze oproer

na Rome , -om aldaar een Üonaly te houden

,

waar in dete drie Paufen veroordeelt wierden.

Men verkoos 'cr een vierde, die Klemem de 11.

eenoemt wierd. De Keyzer ftrafte deze drie

fchelmen niet naar verdiende, dewyl hy hen naar

't verhaal van \^em alleen uyt Rome verbande.

Theofibctus had Gregorius gevangen doen zetten

,

en eenige tyd daar na zond hy hem met titlde-

brandn-^ Duytsland . en belafte ^tlvefler na zyn

Bisdom van S^fS^/^^wedcrterugtekeeren. MerK

aan dat deze l'-.enedkm de IX. driemaal Ir^aus

was' l -e eerftemaal joeg hv ^tlvefter van de

Stoel; dog wierd 'er ook wel haaft van afgc-

iaaet De tweedemaal wierd hy tot het Paul-

fchap, nadedoodvanK/.m'j^jdelI, geroepen;

maar was genootzaakt afdand te doen. lm

derdemaal na de dood van Damafus de 11- ny

was volgens P/fl^;»ö, in alles tien jaarcn vier

' * maan-
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vnaanden en negen dagen Paus. Het ielfde ge-
beurde aan Sergtus de 111, die driemaal Paus was
iM 't Jaar 897. SHvefier wierd in 't Jaar 1045-.
afgezet.

Na dat de drie Paufen door een bcfluyt van 't

i^r;»«7jy afgezet waren, dat de Keyzer te Rome
liet houden, wierd KlemensdiQ II. in haar plaats
vcrkooren. Hy kroonde Keyzer , enbe-
lafte aan de Romeynen

,
by eede afftand van het

regt te doen, dat zy tot de verkiezing van een
Paus hadden. Ten bewyze van deze afftand,
zal ik aanhalen met Pineda, \^ztw.BloMdusiQjt.

„ Hy oordeelt, zegt Pineda, dat Klemens om
„ de loop der fcheuringen in de Kerk temyden,
„ de Romeynen van de verkiefing der Paufen
„ beroofde; maar Kranz en Saxus zeggen, dat

„ het hen in het Koncily van Sutri ontnomen is,

om 't aan den Keyzer te geven. Nauclerus eri

Sigibert berigten , dat Keyzer henrik de Romey-
nen door een Eed nootzaakte, om zig met de
verkiefing van den Paus niet tebemoeyen, maar
zo ras als de Keyzer vertrokken was

,
vergaten

de Romeynen hunnen eed, en vergaven dezen
Paus, zo dat hy ^t maar negen maanden wasi
Men zegt, dat het ^tefmus zyn opvolger was

^

naderhand Damafus genoe;nt, die hem het vergift
bereyde. Een fchoone handel , om tot het F/-
karisfchap van Kriftm te komen. Maar deze Dd-
mafus^ de tweede van Beyeren

^
onderging het

zelve lot; Hy kwam tot het Paufichap door ge-
weld, zonder de toeftemming vandeGeeftelyk-
heyt, of van het Roomifche volk. Want 'twas
ook de gewoonte, zo Pïaiimieyt , datdefterk-
fte en de rykfte boven dreef

; dog dewyl zyh
heerszugt hem de lafhartigfte en fnoodfte mid~

II. DtfcL. F delen
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delen had doen in 't werk ftellen, om^igtot dc

Pauffelyke waardigheyt Ie verheffen. Hy genoot

die ook niet lang; dewyl hy ook na verloop van

XXI 1 1 dagen vergeven was . Daar was in dezen

tyd iemand te Rome ,
genaamt Gerardus Bru-

zota , die onder valfche fchyn van een bedriege-

lyke vrindfchap, m Paufen in de tydvanxiii

iaaren van kant hielp ; Klemens de II , Damafus

de II Leo de IX , lictor de II ,
Stefanus de IX

,

en Niklaas de II. Dewyl de Romeyncn tig

voor fcheuringen en oproeren bloot zagen , wel-

ke geheyme en onwettige verkiezingen veroor-

zaakten , zonden zy Ambajfadeurs na den Key-

ïer, om hem te verzoeken, dat hy heri *er een

gaf; waar op hy hen Lea de IX. toezond.

Deze Leo de IX. te Rome aankomende, ont-

moette de /Ibt mn Clugni met Hillebrand ,
die

naderhand Paus wierd
;
dewyl zy zagen dat hy

als een Biffchop gekleed was , ontrieden zy 't hem

in de Stad te gaan , om dat het de Geeftelykheyt

en het Roomfche volk was, zeydenze, die de

magt had om de Paus te verkiezen. Leo volgde

hunnen raad , en zyn misflag bekennende ,
wierd

hy tot Paus aangeftelt. Hy maakte HiUei^rand

Kardinaal, en een ryk Kardinaal van een arm

Monnik, als hy was. Deze Leo veroordeelde

in een Kowily , dat liy te (^erceil hield , de Leen

xanBereft^arias, die het gewyde brood met wil-

de aanbidden , om dat het volgens zyn gevoelei;

brood , en geen God was.
^

Vader Jan de Pineda (a) geeft fraaje hoedanig

heden aan Berengariw , wat vyand hy ook van

7yn Leere was. Berengarius
,
zeyt hy , was een

eeleert, levendig en beleeft man. 'EnSt.Antonyn
* voegt

(a) Part. 3. Liv, 19. Chap, 2.0, v, x.
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voegt 'er by, nederig, waar over ik 2eer ver-
wondert ben. enz. En een v^^eynig lager 2egt
iiy ook

,
dat hy kuys was , en nergens wilcle

gaan, alwaar vronvolk gevonden wierd. 'tWas
dciQ Leo de IX, die op het verzoek van HiUe-
brand, het huwelyk aan de Kerkelykenuytdruk-
kelyk verbood. Carion in het vierde Boek van
2yn Hifiorie, verhaalt van dezen Paus, dat hy
met den Keyzer in Duitsland g\x\g', dat dezelve
een Synode tc Ments hebbende doen vergaderen •

dat de Paus zig daar ook bevond, en dat hy de
yoorzittinge voor de BiiTchop van Ments begee-
rende

, deze BiiTchop zyn regt zo wel verdedig-
de, dat de Paus genootzaakt was af te ftaan-
want alhoewel de Paufen dikwils hebben onder-
nomen de voorrang boven de Biffchoppen door
gewelt te hebben , is 't hen nogtans altyt niet
wel geflaagt. Deze Paus bezat de Stoel vyf
Jaaren, en ftorf in 't Jaar 105-4, van 't vergift
dat "èaruzo hem deed innemen. Victor de II.
volgde hem, maar ^aruzo holp hem in 't twee-
de Jaar van zynPaufTchap ook op dezelve wyze
als zyn voor^,anger, van kant ; als ook stepha-
KUS de X. in 't Jaar 105-8.

Beftedictus de X. wierd in afwezentheyt van
' Hildebrand tot Paus verkooren

; dog Hildebrand
befchuldigde hem , de Stoel door geweld en küy-
pery verkregen te hebben, en wierd afgezet. O
verfoeyelyke HWdebrand \ hoe was naderhand uw

i

gedrag
, als ook dat van uwe voorzaten gcweeft

!

\5enedictus afgezet zynde, of volgens andere vry-
wilhg afftand doende, overreede/y/V^^^Wrf', die
toen de H: G: was die het Roomfche Hof re-
geerde, de Geeftelykheyt om Gerard te verkie-
zen, die Nihlaas dc II. genoemt wierd. Dog

F 2 de-
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dewvl dc verkiezing te Rome niet wel konde

gedaan worden ,
verkoos men daar toe,

en aldaar wierd hy verkooreu.

molaas dell, Pauszynde, beriep ten eerften

een Koncily te Smri, tegen -Qenedtctus de X, en

dit was de XXI. fcheuring. B.«^i/^^«^ de quaad-

aardigheyt van zyne vyandcn wetende, verliet

de Stoel, vlugte uyt Rome, en ontquam daar

door het tegenpauxig middel vanB«r«^.. tWas

deze Ntkolaas de II, die een ander Ko«a/y te Ro-

me hield , het Koncily van hateraan genoemt;

waar in hy verklaarde, dat wie tot deStoel van

St. Vieter ïou komen , 't ïy door geld
,
door

gunft, oproer of oorlog ,
zonder toeftemming

van L hrdinaalen, niet als een AfojtoUfche

maar als een afvallige Paus zou aangemerkt

worden. Hy gaf magt aan de Kardinalen, aan

de Geeftelykheyt, en aan de Leeken om zoda-

niP-en Paus in den ban te doen, om hem als een

Rover aan te merken, een Anathema tegen hem

nvt te fprcken, en ttn Koncily te beroepen, om

hen af te zetten. Hy gaf yryheyt , zo inen te

Rome geen Koncily een kon krygen , dat men

't dan elders mogt doen. Nihlaas^ de II Itort

in 't Jaar 1061 , door het tegenpauzig middel van

"^"Itexandcr de II. wierd Paus door de ftreken

cn liften van Hildebrand , zonder toeftemmmg

van den Keyzer ; 't geen te weeg bragt dat de

l^ombarden in een vergadering, die zy tot ï^azel

hielden, welke de Keyzer h^^oon^c tiononus

Cadoluy verkooxen; en dit was de xxii. fcheuring.

Homrius aan 't hooft van een talryk Leger zyn-

de, belegerde Rome, maar wierd door de Ro-

meyncn geflagen , zo dat Alexander de II. bezit-
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ter van den Pauffelyken Stoel bleef. • Deie Ale-
xander ordonneerde, dat niemant dan deKardi-
nalen een Paus mogten verkiezen. Daar zyn
groote veranderingen ih deze verkiezing geweeft

;

eerft was het den Semat
^ de Geeftehkheyt en

het Roomfche volk , die den Paus benoemden

;

naderhand de Geertelykheyt , voorheenen was 't

de Keyzer, en nu zyn het de Kardmalen die in 't

KoKclave zyn; en de Pausdieverkoorenis, moet
onder dit getal wezen. Wy zien dat den H: G:
hoe langer hoe voorzigtiger en uytgebreyder is

geworden, immers zo veel men uyt deze han-
delingen en veranderingen kan befluyten. HiUe-
hanU liet deze Paus in de gevankenis zetten,
maakte zig meefter van zyne inkomften , en gaf
hem alleen een kroon daags te verteeren. .Dit
w^as het middel waar van Hildebrand zig bedien-
de, om hem te verryken. AIexander

^
nadathy

op zulken tierannigen wyitdoox HildebrandYJ^a
behandelt, ftorf in 't Jaar 1074, ^^^^ een ver-
gift dat men vermoede Hildebrand hem gegeven
te hebben.

,

Na de dood van Alexander
, maakte Hildebrand

met behulp van zyne Krygsbenden, zig meefter
van de Stoel

,
buyten de bewilliging van de Gee-

ftelykheyt cn 't volk ; daar was niet een Kardi-
naal die deze verkiezing wilde ondertekenen.
Dewyl Hildebrand den Abt Cajjine ^ die zig op
weg begeven had om 'er by te zyn, 'zag aanko-
men

,
zey hy

,
Gy hebt al wat lan^ getalmt

,
myn

Broeder
; waar op de Abt antwoorde , En gy

hildebrand^ gy hebt u al te veel gehaajl ^ ivant eer
de Paus begraven was hebt gy tegen de Canonyke
wetten aan

^ de Apojiolifche Stoel overweldigt.
Het is byna onmogelyk, het leven tebefchry-

F3 ven,
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ven dat deieu mdebmnd leyde, terwyl hy Paus

was- hoe hy de Kardinaalen misliep, aiegetuy-

gen van zyn gedrag en leere hadden moeten we-

len • met wat ylFelyke rampen hy de wereld

drukte; met hoe veeleketteryenhy diebefmette
;

aan hoe veele valfche eeden hy 2ig fchuldig

maakte, en hoe veele verraderyen hy fmeedde;

het bloed van de Kriltenen, dat op eene wrede

wyze alleen op xyn bevel geÜort was ,
riep om

wrake by den Heere. Zie eens wat er den Kar-

dinaal Lo van zeyt. ,
HUdetra.d Paus ge-

worden ïynde, wierd Gregonm de VU. ge-

"
noemt, 't Was een volflagen fchelm, en een

"
duvvelfche fwarte konftenaar ;

hy had ijn
"

kunrt van Laurem, een. leerlin;^ van Silrejier

"
de II eeleert. De kardinaalen Laurens ,

Theo-

"
Üladus,-Jan Grut taan en Htldebra^d ,

hadden •

"
een ze^r nauw verbond gemaakt ,

en leefden

"
in een groote gemeenzaamheyt met elkaiider.

ï)e Kardinaal Beno zegt ook van dezen Faus,

dat hy vernomen hebbende , dat de Keyzer een

gewoonte hadde, om zyn gebed in de Kerk van

Sant Maria op den Aventynjchen berg te doen, hy

na alles wat hy deede vernam ,
en belafte de

plaatzen te tekenen alwaar hy opzyne knienne-

derviel ; waar op hy iemand opmaakte ,
onder

belofte van een groote belooning, om groote

fteenen op de balken van den Tempel te zetten,

20 dat zy op des Keyzers hooft konden vallen

,

en hem verpletteren wanneer hy m 't bidden

w^as
• dog dewyl de dienaar van deze fchrikke-

lyke boosheyt, zig teveel haafte om tot de uyt-

voerine te komen, zette hy een groote. fteen op

zodanigen wyze op de balken, die agter at val-

lende, op deze rampzalige viel, zo datze door
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een rcgtveerdig oordeel van God, tyn iiytwer-
kinge op hem deed; want de fteen afvallende,
verpletterde 2yn hooft. DQiQÏYQHildebrandYex-
2ogt op zekere tyd aan 't Sacrament een antwoord
tegen den Keyzer ; en dew^yl hy 'er geen ontfing

'

wierp hy 't in 't vuur, vrat ook de K4rdinaalen
die 'er tegenwoordig waren daar tegen zeyden.
Niet tegenltaande dit alles, liet hy niet na den
Keyzer te vervolgen, hy deed hem in den ban,
beroofde hem van 't Keyzerryk , en benoemde 'er
€en ander toe, aan wie hy deze verffen fchreef.
Petra dedit Petro , Petrus dtadema Rudolpho , dat
IS, defteen heeft de kroon aan Petrus gegeven^ en
Petrus geeftze aan Kudolphus.
Deze liudolphus was Hertog van Swahe. Deze

moeyelykheden deden //<far//é een befluyt nemen,
zyneKeyzerlyke vercierfelen te verlaten, en be-
gaf zig met zyn vrouw, en zoon die nog jong
wasj na Camfa ^ alwaar de Paus zyn verblyf
hield. De Keyzer blootsvoets , en met linnen
bekleed

, (een fchouwfpel , naar 't oordeel van
Beno, bequaam om Engelen.en menfchente be-
wegen)^ kwam voor de Stads Poorten , alwaar
hy viin 's morgens tot 's avonds nugteren bleef
zeer ootmoedig vergifFenifTe affmeekende ; wat
zeg ik, hy was drie geheele dagen in dezen ftaat,
en wanneer hy gehoor verzogt

, gafmen hem ten
antwoord, dat de Paus nog belet was, en dat
n?en hem niet konde fpreken, totdat hy eynde-
lyk op den vierden dag ter gehoor wierd toege-
laten, door de Gravinne Mwhilde^ matres van
den Paus, die voor deze onnozele Keyzer fprak.
Voor den Paus komende

, verzogt hy vergiffe-
niffe, en gaf hem zyn kroon. Dog de Paus wil-
^4e hem geen vergiffenis vergunnen

,
nog hem van

F 4 den
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den ban ontflaan, als hy niet beloofde hem in t

KmcUie te nullen wreeken; behalven veele an-

dere onregtmatige dingen , die hy nog aan hem

had te verzoeken. Hoewel de Keyzer hem al-

les beloofde 't geenhy begeerde herftelde hy

hemnogtans ni?t in xyne Keyierlyke waardig-

^^De //r/Zory ïegt ook, dat, md^tHmrik

dolphus overwonnen hadde , en de2c laatfte ge-

Itorven was , de Paus Herman ,
Graafvan Luxem-

èun, tot Keyïer maakte, die door een vrouw

met een fteen wicrd doodgefmeeten. L>it/"es

was niet bequaam om deien wredenPaus te ltil-

len; hy volharde geduurig in dezelve gevoelens

ontkent He»nk, en benoemde een derde Keyxer.

Hoe overlpeeliger en ^^ elluftigerdeie Paus was,

hoe meer hy de Geeftelykheyt totdenongehuw-

den'flaat dwong, en hen het huwelyk verbood.

Ca) Ph^eda 2egt van dezen Paus, ,,dathy aan de

eetrouwde Priefters verbood , dienft te doen

;

"
en aan de Leeken, om hunne Miaen te hoo-

"
ren op Paasdag. En een weynig lager het

quaad dat daar uyt ontdond, was dat de Lee-

ken weynig agting voor het H. Sacrament

het lichaam en bloed van onzen Zaligmaker had-

den , dat door Priefters gewyd was , die m t open-

baar eetrouwt waren, of hadden.
_

Geheel Duytsimd, zegt Canon (b) kantte zig

^Lodaniff tegen dit ^evaarlyke verbod van 'thuwe-

Ik aan, dat wanneer de Biffchop van Ments

het voorftel daar van deed, alle die 'er by waren

%o .nisnoegt daar over wierden ,
dat zy hem

meenden te dooden. Lees daar over de Levens

vanSimw, en van Gregorms de Vil. J^e^c

(a) Pait. 3. Liv, 19. Chap.29- §> 5- (b)Liv. 6.
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Paus kamnlfeerde Liberius
, hoewel hy een Aniaan

was
,
enbelafte, volgens het getuygenis van den

Kardinaal om deszelfs feeft te vieren. Zie
nu eens of de Paus niet kan dwalen, dewyl de
eene ketter den ander kamnifeert ! Paüs Üamafüs
veroordeelde Liberius als een Arriaan, en Gres:o-
rtus de VII. kamnifeerde hem, en maakte 'er een
heylige van. Paus Urbanus beveiligde alles wat
Gregonus gedaan had

, voornamentlyk ten op-
|igte van de leere van Beren^arius^ nopens het
oacramem

, dat Gregmus de VII. voorheenen
veroordeelt had.

^

't Was deze Gregorius
, die de Transfubfiantia-

tte teerft in fwang hielp; een bewoording , waar
van men voorheenen noyt had hooren fpreeken.
Hy ftorf eyndelyk in zyn boosheyt. De Keyzer
hield een Koncily te Brixa

, waar in Gregortm
veroordeelt wierd

, en alwaar men een niéuwe
Paus verkoor

, die Klemens de III. genocmt
wierd. LeesP^MdelI. Dit was de xxiii.
fcheuring, die door de Keyzer in de Kerk wierd
mgevoert

, welke de Stad Rome in zodani'^en
verwarring

^
bragt , datze van hem de viïde

verzogt. Gregorius zig van elk verlaten ziende,
vlugte na Salerne^ alwaarhy in't jaar i©86 ftorf.
De Roomfchen kunnen daar uyt van de outhcyt
van hunne Transfubjlantiatie oordeelen , die ten
tyde van Gregorius begon

, dat maar even 640
Jaaren geleden is; en de Kerk van Kriftas is zo
langen tvd t'zedertdedoodvanKriftus geweeft,
ronder ^it monfter te kennen. Merk avin , dat 'et-
met tegenftaande de godloosheyt en deverfoeye-
Jykheden van dezen Gregorius

, noo- veele Pa-
/^^» zyn, welke zeggen, dat hy na zyn dood
mirakelen deed.
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Dr.Illefcas ïegt over het leven van dezen Paus,

dat de verzamelde Kardinalen, zonder veel ge-

fchil , hunne wederzylfche en vrywillige toe-

ftemmin^e aan den zeer uytnemenden en dappe-

ren S'mi i-tldei>rand ot' 'Jrc'/inus gaven; en een

wcynig lager, dat het dit inzondcrheytverfcitul-

digt was aan de heylige en zeer verftandige HU-

dcbrand. een van 'de vermaarlle Üpperbilichop-

pen dieGodts iverk gehad heeft enz. En inzyn

Kerkelykc .n-narchie y noemt hy hem de groote

dieniiknegt -van God. i)t Kardinaal ^ugo Candi-

d-tsUyaÜram ,
Biflchop van Netburg ,

^enertc

BiiTchop van l'^ercea , Kolan^L Priefter van P<ï>'»2e,

en veele andere hebben tegen dit duyvelfche beeft

gefclireven ; en de Kardinaal Uenedictm zeyt,

dat 'er XllI kardinalen tegen hem waren; dog

wy zouden noyt gedaan hebben , zo wy alle de

fnoodheden van dezen Paus wilden ophalen.

Gre^orius de VII. afgezet zynde, befloeg Kle-

mens de III. zyn plaats, en regeerde de Kerk van

Rome XXI jaren; en volgde op hem, zyn-

de door die van de aanhang van Klemens de ill.

verkooren. Paskal de II. deed het lighaam van

Klemem weder opgraven , en verbranden. Het

zelfde gebeurde aan Fomofus en aan óergtus de

III, ten tyde van Stefams de VI. of VII. On-

der het Pauffchap van deze booze Paus ,
en on-

der de Regeering van Don Alfonfus, Konmgvan

Spanje, die toen te 71?/^^^^ was , viel'er een voor-

naam Mhakel voor . 't geen DonRodrtgo, die 'er

AartsbiiTchop van was, verhaalt, in zyn Boek

van de Koomfche en Grtttfche Dienftboeken ;
hy

verzekert datze alle beyde in 't vuur geworpen

zynde, het Roomfche verbrande, en het ander

niet; dog wy zullcn'er op een andere plaats bre-

der van Ipreken.
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Futor de III. wierd Paus, niet door verkic-
iiiig van de Kardiaalen of het Roomfche volk
maar door toedoen van Muud, overfpeelfter cn
KoHcubyn van Gregorius de VII. Dezen Paus
verklaarde zig tegen den Keyzer, en tegen Kle^
mens de III ; maar had geen tyd om hen de uyt-
werkzelcn van zyn haat beter tc doen gevoelen
dewyl hy in't Jaar io88. door vergift ftorf, dut
hem zyn Onder-Diaken in de Beker had inge-
Ichonken. Urbaan de II. wierd ook Paus ge-
maakt, door ATW deze fchandelyke Hoer.- De
zelve Urbaan, die de Kardinaal Beno by verzin-
mng Tmbain noemt, had een leerling van H/7-
debrand geweeft. Hy was een Scheurmaker,
Ketter en Arriaan. Hy deed denKeyzer in den
ban, omdathy Klemens ditlll. Paus gemaakt
had

,
en Klemens deed Urbuan in den ban. Deze

Paus hield verfcheyden Koncilien; heteerflewas
tot Melphi, het tweede tot Troye , het derde te
Platzance

,
het vierde te Clairmond, en het vyfde

te Turh
, alwaar hy goetkeurde en beveiligde

t geen Gregorius de VII. gedaan had. In dat van
Uatrmond wierd beüoteneen reyzena'tH.Land
te doen

,
zo dat 'er 3000 menfchen met Pieur

de Heremyt na toe gingen, 'tWas deze H^-r^^^y^
die de wyze van bidden met het Rozekransie
uytvond. Urbmns de II. maakte de Aartsbif-
ichop van Taledo Primaat vzn geheel Spanje, De-
Ze Paus h'ield zig twee Jaaren verborgen in het
huys van Pieter Leo

, uyt een vrceze , die hy voor
Jan Pmm, een Burger van Rome, had. Hy ftorfm t Jaar 1099. Klemens de III. ftorf ook dat
^e^e. Jaar, na drie Pauzen gezien te hebben.

P*/f^/deII, een leerling van H/7^^W^, volg-
de op Urbaan of op Klemenu Deze Pafcal zien-

de
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de dat men hem Paus wilde maken ,
weygerde

op de Pauffelyke Stoel te klimmen , tot dat het

volk driemaal geroepen hadde. dt. Pteter heeft

Reynter verkooren (dit was zyn naameer hy ver-

kooren was) dat eeneerlyk manis. DQit Pafcal

verteerde zyn leven, en het erfgoed van ót.Fie-

ter, door oorlogen en oproeren. Hy vernieuw-

de in een , dat hy hield den ban van

Keyzer liennk de IV , en hy had lo veel verbit-

tertheyt tegen deïen Prins, dat hy door lyne

boosheden en bedriegeryen, liennk dQ V
.
tegen

2yn vader opflookte. Wat kan men ïig wreder

en verfoeyelyker verbeelden, dan een 7,oon aan

tc fpooren, om londer eenige reden ïyn vader

te veragten , te verlaten, door oorlog aan te

doen, hem zoeken te overvallen en van kant te

helpen? . , j,v

Wie was de raadgever en uytvuider van dit

alles > 't was de Paus lelfs, die in qualiteyt als

Stedehouder van Kriftus op aarde gelyk hy zig

2elfs den titel geeft, de .oon had i^-O^ten ver-

manen, liefde en eerbied voor xyn v^ader te heb-

ben . gelyk God in het vyfde gebod belalt.

Na de dood van den Keyïer, deed de Paus,

die met alle deze vervolgingen nog niet verge-

noegt was, 2yn lighaam opgraven, heii^buyten

de Kerk deed werpen ,
en vyf

^^f^^l^^'""
2onder t^raf liet leggen, ó Barbarifche onmen-

fchelyke Paus ! St. Pteter, waar y^n gy ^egt de

opvolger te 2yn, heeft een geheel andere leere.

Hy belafte de Koningen te eerea ,
(a) Z.yt alle

menfchelxke ordemm^en onderdanig ,
7,egt hy ,

omaes

Ueeren iuie , h zy den Koning ^Is de opperp magt

hebbende enz. En Paulus, (t) Alle ztden zyje

"
(a) iPet. 11: 13. Rom. XllI; i.
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ntagten over {haar) geflelt ondervjorpen , want daar
iss^een magt dan van God. En in zyn JBtief aan
Titus (a) vermaant hy, Dat de manen en over-
heden onderdanig zyn enz. Maar de'Paus is een
onbefchaamt beeft

, de geheele werelt behoort
hem toe; ^o men de Roomfchcn gelooft

, hy
kan doen 't geen hy wil , zonder agt op de ge-

> boden van God, of zynen zoone Jefus Kriftus
- of zyne Apoftelen te hebben, die ons belaften de
Konmgen te eeren en hen onderdanig te zyn.

Pafcal^ deze oproerige en onruftige geeft, zoo-t
verfchil met de zoon, Hennk de V . Hy wreyo-erde
de Biffchoppen te beveftigen

, die deze Keyzer
benoemt had; dog ontfing het loon daar voor
dat hy verdient had ; want Uenrik zyn wraak
ontveynzende, ging na de Paus, en na hem de
voeten gekuft te hebben^ liet hy hem vatten, enm de gevankenis brengen ; waar uyt hy niet ge-
laten wierd

, voor en aleer hy de Hiffchoppen
beveftigt, en den Keyzer gekroont had. Dog
deze laatfte was zo haaft niet uyt Rome vertrok-
ken^ om na Duytsland te rug te keeren, of de
Paus zonder eenige agt op zyn eed te geven, ont-
floeg zig van alles wat hy belooft had, en deed
den Keyzer in den ban. Deze Pafca/ hield een
Koncily 'm Champagne

j een Provintie'm [-^rankryk
waar in hy de Priefters van 't Koningryk hunne
wettige vrouwen ontnam

,
gelyk Gregortus de

VII. zyn Meefter die van Duytsland, de hunne
ontnomen had. 't Was in zyn tyd, datdeT^«2-
plierèn voor den dag begonden te komen. Hy
ftorf in 't Jaar 1118.

Gelazius Cajetaan de II. wierd Paus, onderdo
begunftiging van een groot oproer, en biiyten

toe-
(a) Tit. III: I,
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tocftemming van den Keyïcr , die tegen Rome

met een magtig Leger optrok, 't welk de Paus

nootiaakte , om met zyne vrinden na Ga:etio te

wyken. De Keyxer verkoor een andere Paus',

die menGre^orius de VIII. noemde, en die .^arts-

biffchop \mBraga was, en daar opging hy we-

der na Duytsland. Toen ging Gelatms n: ftilte

na Rome , en had de onbefchaamlheyt om de

Mis in de Kerk van St. Praxedts te docr. ; al-

waar die van den aanhang van Gregonus hem zo

van naby volgden, dat hy veel moeyte had om
hunne handen te ontkomen. Hy wierd genoot-

zaakt na Pija, en vandaar nal^rankryk de vlugt

te nemen , alwaar hy in 't Jaar 1 1 19 ftor". Hy
ordonneerde in't Kencily van Keulen ,

hoewel

hy 'er niet in pcrfoon was, dat zyne opvolgers

dc Opperbiffchoppenvan Rome, door niemnd

,

wie het ook zyn mogt
,

geoordeelt niogten

worden.
• • j

Califlus de II, een Bounuignon ,
wierc ui de

plaats alwaar Gelazius ftorf, door de Karanalen

die hem gevolgt waren , tot Paus gekooren ,
en

zyn verkiezing wierd goetgekeurd en bcveftigt

door eenige andere Kardinaalen die te K>me m
Italië woonden. Deze nieuwe Paus gingna Ro-

me, alwaar hy met allerley tekenen vaneront-

flmgen wierd ; waar op hy een Legaat na het

Koncily zond , om de afgekondigde Rar. tegen

den Keyzer te vervolgen, die ook hoe boos hy

ook was, de Vredens-artykelen aannan ,
uyt

vreeze van diergelyken eynde, als dat vm zyu

Vader. Gre^onm de VIII, die een Paus van zyn

maakzel was , kefde nog. Na de gelooten

Vrede, begon Qaltftus de II. hem te vervolgen ;,

cnGV^^o/ /«fZynen aanhang te ondergebrajt zien-

CIC
^.
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de, vlugte iiyt Rome na SutrL CallJIus vervolg-
de henï, vatte hem, en bragt hem na Rö»??

, han-
delde hem met de uyterfte veragting , en floot
hem m een kloofter op; Dezelve Caltjius liet

de kerk van i)t. Jacob van Galicie bouwen , om
het bygeloof meer voort te ïetten

, en maakte
een boek van de wondervi^erken van St. Jacob de
A-poftel van Compojlello. Hy ftorf in 't Jaar 1 1 24.
Platina zegt, dat Hunorius de-lL van Boulogne

^
het Pauffchap volgens de wetten niet verkreeg;
dewyl 't veel eer 2yri heerszugt, dan de toe-
ftemming van de vroome lieden v/as , die hem
tot deze waardigheyt verhief. Deze Kardinalen
verkoorcn IheobaU , Kardinaal van ó>. Anafla-
fius die naderhand Celeftin de II. genoemt wierd
Dit was de xxv. fcheuring. Het volk verzoo-t
den Kardinaal vixs^St. Steven tot Paus. Dog daar
was toen een z,eer ryk man te Rome

^
genaamt

Leo
, die gezag genoeg hadde , om te beletten dat

nog den Kardinaal van St. Anajiajius
,
nog die

van St. Steven Paufen wierden , en om Hokorius
de II , onder de bcgunüiging van- zyn aanhang
tot Paus te verkiezen. Zond Vionorius

, Jan de
Crème

^ Kardinaal van St. Grifon^ als Legaat na
Engeland. Deze, Kardinaal veroordeelde in een
Koncily^ dat te Londen gehouden wierd, de ge-
trouwde Priefters, en wierd zelfs de volgende
nagt met een Hoer op 't bed betrapt ; 't geen

,

volgens het verhaal van Matthias vanParys
, veel

ergerniffe in de Kerk veroorzaakte. Zy zyn even
eens de Furifeenen

, waarvandeHeerefpreekt»
(a) IVant zy hinden laften diefwaar zyn en qualyk
om dragen^ en leggenze op de [chmderen der men-
fchen , maar zy en zullen die met hun vinger niet

aam
(a) Matth. XXIII: 4.
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aanroeren, Honorius florf in 't Jaar IÏ30*

Imücentms volgde op Wonorius ^ en was naail-

welyks Paus , of hy deed al ïyn haat op Roger
,

Konin^^van Sialle, uytbarüen. Hy leverde hem

llae overwon hem, en nam hem gevangen;

maar de ïoon van delen Koning ,
quam met

verfche krygsbenden 2yn Vader verloüen ,
en

nam de Paus en de Kardinalen op zyn beurt ge-

vangen. De tyding daar van overal verfpreyt

xyndc , maakten de Romeynen een andere Paus

,

genaamt Annacletus de II ; en dit was de xxvi.

fcheuring. Inmcenüus ^ deze verkieimg verno-

men hebbende, maakte ïyn vrede met den Ko-

ning ging na Vrankryk ,
beriep aldaar een Kon-

ciNtt Klermofid, alwaar hy Anajiajtm d^Qll. ver-

oordeelde. H\ beïogt Philipfus ,
Konmg van

Vrankryk, en van daar ging hy na Engeland, om
aldaar i oning Wenrtk de 1. te bezoeken; waar

op hy zig wederom na Lothartus ,
Koning van

Dusuland. begaf. Hy veriogt hen alle om on-

dcrftand , om weder op den Pauffelyken f>toel

te klimmen. Lothanui trok op Rome aan, met

een ontzaggelyk Leger , deed Anaeletus de vlugt

nemen, en fteUe Inmcenüus in lyn plaatze aan.

Ijeze Paus, om ïyne ware gevoelens van dank-

biiarheyt te betuygen, die hy voor'Zulken groo-

ten ganfte had , kroonde Lothartus tot Keyzer.

't Wos deze innecentius ^ welke ordonneerde,

d u wie een Priefter, of ander kerkclyk perfoon

p-coueilt had, {^pjofaólo met der daad in den

bvai was , zonder dat iemand hem daar van kon

ontflaan, dan den Paus zelfs, ^a) Hy liorf m t

laar ii43-
, •

LuciHs de 11. volgde ophem; en'twasmdeze

(a) Concil. 17. 9- 4- ^i/CTf.
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tyd , dat de Romeynen , de Tiramy van de Pau-

fen niet meer konnende verdragen, een (a) Pa-
tricius , een Edele Ronieyn, genaamt Jordaan,

verkooren. Deze van de Stad Rome verïoe-

fcende, 't geen zy gewoon waren te betalen , zo

binnen als buyten de muuren; zeyde, dat het.

uyt kragt van zyn bediening, een regt was dat

hem toebehoorde. Een regt, dat de Paus, alle

de voornaamfte van Rome te ondergebragt heb-

bende , over langen tyd , met behulp van tLarel

de Ciroote, na zig getrokken had. Hy belafte,

dat de Paus, gelyk zyn voorganger gedaan had,

2ig met de eerftelingen der vtuiiten , de tienden

en offerhanden vergenoegde. De Paus zigdoor

de Romeynen ontruft ziende, zond zyn Legaat

aan Keyzer Conrad, om hem te verzoeken tot

zyn onderftand in balie te komen; dog dewyl
Conrad dit niet kon doen , en de Paus ook geen

hulp van den Keyzer had te hoopen, zie hier de

konftftreek waar van hy zig bediende. Terwyl
de Roomfche Raatsheeren , en de Fairtcius hun-
nen Gouverneur

^ op't Kapitool vergadert waren,
trok de Paus, als een dapper Kapiteyn, in Per-

foon , aan 't hooft van zyne krygsbenden , van
de kant van't Faleys, met een oogmerk om den
•ienaat uyt te roeyen. Het volk van de onder-

neming, lugt krygende, vatte de Wapenen op,
en ftreed dapper tegen den Paus , die zo veel

wonden in het gèvègt kreeg , dat hy 'er binnen
korten tyd aan ftorf , in 't Jaar ii4f , voor het

eynde van het eerRe Jaar van zyn PaufTchap. -^

- Anaftajius de IV, was ZO boosaardig niet, als

2yne voorzaten geweefl: waren. Hy ftorf in 'f

II. DatL. G twee-

(a) Patricien , was outstyts van de eerfte en oudltc

Raadsheeien afkomflig.
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tweede Jaar van ïyn PaufTch^p. MaStheus Parh
tegt , dat het op dexen tyd was , dat IVillem in
ïyn Aartsbisdom van Jork in Ku^eUnd herftelt

wierd; dog ftorf, het delfde Jaar van een vergift,

dat men in de Beker gedaan had ,
terwyl hy de

Misdeed.
AdriaH^ een Engejsman en ïQonvan ^oi^tfr?,

Monnik van St. /Hham ^ wierd tot Paus verkoo-
ren ; dog wilde niet ingewyd worden , eer men
Jruold^ BifTchop van Brifcen

,
uyt Rome ver-

bannen had. Deïe Armld had de Romeynen in-

geboeiemt , dat ^y moeften tragten hun vryheyt
te herftellen , die ïy verloeren hadden , om hun-
ne Mggiftraats Perfoonen te verkiexen , en hun
Republyk te regeeren

;
dog het volk de Paus

niet willende toeftaan, 't geenhy verïogt, deed
de Paus hen in den ban. Amold wierd eyndelyk
verbannen , en de Raadsheeren wierden genoot-
7aakt van hunne bedieninge af te ftaan. *t Was
in de^entyd, datKeyzer fVf^^eninaRomoging;
de Paus en de Geeftelykheyt gingen hem te ge-
moet tot aan ^utn ^ alwaar de Keyïer van zyn
paard afklom ; dat y^n den Paus leyde

, en
hield de linker ftygbeugel vaft, om hem 'er te

doen opklimmen. De Pq,us de fpot met den
Keyier willende dryven , dat hy de regter ftyg-

beugel niet V aftgehouden had, was moe-
jelyk over dexefpotterny , antwoorde al lachen-
de , dat hy nouyt Jtalknegt geweeji was De Paus
begaf2ig des ;^nderen daags na -s Keyiers leger, die

2ig te binnen bragt de koddigheyt wegens de ftyg-

beugel, queet ïig beter in deze bediening. De Key-
aerverzogtdePausdaar op . om hemtekroonen-;
dog hy weygerde dit te doen, eer hy ^Villem^

KoningvanS/V/V/«
,
op ïynekoüenuytde PouHle

ver-
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Verjaagt hadde. Deie Vorft antwoorde, op het
befluyt van den Paus , .dat hy tot ïulken onder-
neming een fterker Leger van noden had; maar
dat hy , 20 het zyn Heyligheyt beha^de , met
een ontzachelyker Leger te rugïou komen, om
uyt te voeren 't geen hy hem belafte. De Paus
bewilh'gde 'er in, en de plegtigheyt Wierd des
anderen daags verrigt.

De Paus zig, na het vertrek van den Keyzer,
van zyn onderrtaud berooft' ziende , deed den
Koning van Sict/ie in den ban , outfloeg zyne
onderdanen van den Eed die zy hem gedaan had-
den; dog dit den uytflag niet hebbende, dienzy
ïig beloofde, dooktthy MatJuel

^
GriekfchKey-

ier, tegen Ü^illem op, die zig te fwak gevoe-
lende om hem het hooft te bieden

,
verzogt vre-

de van den Keyzer, en beloofde hem een vol-
komen vs^ederuytkeering te doen; dog daar wa"
ren eenige Kardinalen , die 't hem afrieden dit

toe te ftaan. i^'Ulem zyne zaken in een wanho-
pige ftaat ziende, ligte een rnagtig Leger, dreef
de Keyzer op de vlugt , en belegerde Beneveate^

alwaar de Paus met zyne Kardinalen was, zette

die zo llerk voort, dat hy hen noodzaakte, vre-

de van hem te verzoeken. IVillem vergunde hen
dezelve, en de Paus verklaarde hem tot vergel-

dinge
, Koning van beydc de Skilieti. 't Was in

deze tyd, dat deWefterfche Keyzer belafte, dat
zo de Paus een Legaat na Duytsland zond, men
hem niet ontfing, maar te rug zond. Hy ver-
bood ook eenig appel te Rome te doen ; en in de
Tarieven die hy fchreef , zette hy zyn naam voor
die van den Paus , die 'er zeer over verftoort
was, gelyk uyt een Brief die hy aan den Keyzer
fchreef, blykt

; dog dezelve Keyzer antwoorde,
G 2 als
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als een goed Kriften , dat Jefus Kriftus belaft

had, aafi den Keyzer te .geve» wat des Keyzers

was; en dat de Paus, ^ die ïyn Stedehouder was

,

tyn voorbeeld moeft opvolgen. Om het verbod

da^ hy gedaan had , te wettigen , om 2yn Nuntien

mét te ontfangen ,
ïey hy , dat het veel eer 'Kovers

dan Yredtkers waren. Doftor lllefcas verhaalt in

ïyn Pauffelyke H'tflor'j over 't leven van dezen

'Adriaan dc IV , de Brief wel van den Paus aan

den Keyzer , liiaar hy wagt ïig wel ; om 'er het

antwoord by te voegen, gelykmen't in NaucU-

rus vind. Kortom, hy deed den Keyzer in den

ban; dog hy konzyn boosaardigheyt niet verder

uytbreyden. Hy had ook de gewoonte te zeg-

gen , dat hy gemakkelyk een mug kon infwel-

gen. Dezen Paus ftorf in 't Jaar 115-9.

Alexander de III. wierd Paus gemaakt, onder

de begunftiging van een groot oproer
;
dewyl 'er

negen Kardinalen van de aanhang van den Keyzer

waren , die den K ardinaal Klemens onder den

naam van l^ietor de IV. verkooren. Hy ftorfwel

haaft daar na , en men verkoor Vafcal in zyn

plaatze, daar na C«///?»j , en vervolgens Inno-

cent, die zig alle den eenen na den anderen te-

gen Alexander aankanten, en dit was de xxvii.

fcheuring. Innocent ftond tegen wil endank af;

nograns duurde deze" fcheuring de geheele tyd

van het Pauflchap van Alexander., zyndedentyd

van XXII Jaaren. Keyzer Fredrik hield een by-

eenkomft te ?avie , alwaar hy aan Alexander , en

aan den Paus zyntegenftreverbelafte, zig aldaar

te begeven
,
op dat die geene , die men zou be-

vinden het meefte regt tot het Pauflchap te heb-

ben, alleen Paus was. Dog Alexander de bo-

denvan denI'Leyzer veragtende, antwoorde trot-
•

^ felyk

,
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felyk, dat de Bijfchop van Rome doorniemantmoefl

geoordeelt worden. Hy fchreef 'er over aan de
Kriften Vorften , en deed den Keyzer en l/ictor

de IV". in den Ban. Hy zond koftelykegefchen-

ken na Rome^ aan de Kardinalen zyne Admi-
mjirateurs^ om voor iiem degunfte van het volk
te winnen, en hen aan te zetten, datze Raats-
heeren verkooren , die van zyn aanhang waren.
Hy ontfing veel onderftand van PhUippus ^ Ko-
ning van l^rankryk. De Keyzer de hartnckkigheyt

van /llexmder befpeurende, ligte een talryk Le-
ger , en ging in optogt na Italië. Wanneer hj te

Brixen was aangekomen , wifl: Harmen , die 'er

BilTchop van was , en Secretaris van dezen Keyzer
was geweeft, hem (op de oproying. van /^/^atö»-

der') te overreden, om met dit magtige Leger na
't M: Land te trekken, om de ongelovigen den
oorlog aan te doen. De Keyzer bewilligde daar

in zeer ligtelyk , en zonder eenig bedrog te ver-

moeden, vertrok hy, floeg tegen de Turken,
behaalde op hen vericheyden overwinningen, en
ontnam hen veele plaatzen , onder anderen de
heerlyke Stad Jeruzalem.

Sta hier wat ftil. Lezer, en bereyd u om de
onmenfchelykfte daad te lezen , die 'er ooyt on-
dernomen is, voor en na dat de gevlcefte Duy-
vel Alexander in wezen is geweell:. Deze fnode
Paus, de tyding van zo veele heerlyke overwin-
ningen vernemende, begon voor de terugkomt
van deze zegenpralende Keyzer in halte bedugt
te zyn , ftelde alles in 't werk om hem te onder
te brengen , en van het leven te berooven. Ten
dien eynde, liet hy een Schilder opzoeken , die

den Keyzer naai- 't leven konde afbeelden. Zo
ras het afbeeldzel voltooyt was, zond den Paus

G 3 het
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het aan den StiUan , en fchreef hem met eerten

,

dat 16 hy wenfchte in vrede te leven
,
hy daar na

moeft tragten
,

iig van den Keyïer door een

konftgreep te ontflaan. Hy voegde 'er by , dat

hy't gemakkelyk kon doen, dew^yl hy 'er hem
het afbeeldzel by zond , waar door hy niet kon

mistaften. De Sultan volgde de raad van dezen

düyvelfchen Paus
,
hy zogt na alle mogelyke

middelen om hem van kant te helpen, door lift

en bedrog ; als konnende het door gewield van

Wapenen niet teweeg brengen, dewyl deKey-

2er met zyn Leger in yirmenie in optogt w^as

;

geduurende een ongemeene hette
,
kreeg hy luft

om in de Rivier te baden , alleen met een van

'zyne Kapellanen vergezelt zynde. Naauwelyks

alleen met deze Kapellaan zynde, wierd hydoor

verfpieders van den sultan gevat , die hem door

Boflcheh heenen leyden , en na den grooten

Heer bragten , zonder dat iemand van zyn Legér

daar van de minlte kennis of vermoeden hadden.

Zyn volk fteeg te paard , en zogten hemden ge-

heelen dag, als ook den volgenden; dog te ver-

geefs, zo dat men oordeelde , dat hy verdronken

moeft zyn ; 't geen te v^eeg bragt , dat zyne

Krygsbenden wederom na hun Land te rug

keerden.

Den Keyzer, den Sultan aangeboden worden-

de, veynsde deszelfs drager te zyn ;
dog den

Sultan die hem aan het afbeeldzel kende, 'tgeen

den Paus hem toegezonden had , vertoonde hem

het zelve afbeeldzel , neiFens den Brief van den

Paus. Hy wierd bleek op dit gezigt, entercgt

oordeelende dat hy met langer te veynzen niets

zoude konnen uytregten , beleed voor de vuyft

dathy het was, en dat hy om gunfte fmeekte.

Den
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Den Sultan vönd hén to volvanvefd}enften,dat

hy hem allèthande beleeftheden bewees ; hy gaf

hém de vryheyt , eh fchonk hem een eeuwige

Vrede, mits hondertduyzent Dükatenvoor^yn
rantzoen afeyfchende, enbelafte dat de Kapellaaft

ïo lang als Gyzelaar ton blyven, tot dat deit

zomme betaalt was.
Dit verdrag dus gefloten iynde

,
gaf de SuUa»

het afbeeldzei van den Keyzer aan hem over,

nefFens den Brief van den Paus , nefiens verlof

om te vertirekken ; na hem met vereeringen ry^

kelyk voorzien , en hem van alles bezorgt te

hebben, wat tot zyneafreyze vereyft wierd. Hy
gaf XXXI v Ruyters laft, om hem tot aan Brixett

te vergezellen, alwaar hy zyn verblyf hield. De
Duytfche Vorften hadden de te rugkomfte van

den Keyzer zo ras niet vernomen , of zy ver-

haaften hen , om hunne pligt af te leggen , en

hem de handen te kuffen. Deze Keyzer zond
het volk van den Sultan na hun meefter te rug,

na hen alvoorens rykelyk beloont te hebben. Hy
hield eenRyksdag ttNeurenbern^ , Alwaar hy ver-

haalde, 't geen hem bejegent w'as, dóör liet yfTe-

lyke verraad van den Paus. De Voriten beloof-

den hem te helpen, niet alleen om zig van de be-
lofte die hy aan den Sultan gedaan had , te kon-
nen quyten , maar ook om den Paus

,
gelyk hy

verdient had , te ftraffen.

Hy ligte een magtig Leger , trok tegen Rome
aan; en zonder gewag van de verfoeyelyke han-

delingen van den Paus te maken, zond hy een

j/lmbajjadéur aan de Romeynen , om hen te ver-

zoeken , datze dé zjak Van de Paufen wilden

aanhooren; en onderzoeken , om die vantweën
aan te ftellen , die het grootfte regt daar toe zoude

Q 4 kon-
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konnen aantoonen , en daar door de fcheuring

tz doen eyndigen. Dog Alexander door de wroe-
gingen van zyn gewifle gepynigt zynde, vlugtc

na Gaiette , en vervolgens na Benevente
^ heb-

bende het gewaat van zyn Kok aangetrok-

ken, in het xvii. Jaar van xyn Pauffchap. Hy
ging na '/enetie , alwaar hy als Tuynier in een
Kloolterging; dog bekent geworden 2,ynde,liet

Sebafliaan
,
Hertog van Venetië , hem met veel

ftaatfie in de Kerk van St. /k/ar/^^^j brengen. Men
vind deze Hi[lorie in Nauclerus^ Barnes, Fnn-
cius ^ enz. Den Keyzer vernomen hebbende,
dat den Paus na Venetk gevlugt was

,
verzogt

de Venetianen, datze ziilken gevaarlyken man
tog aan hem wilden overleveren

;
dog dewylzy

weygerden dit te doen , zond hy zyn zoon Otto

aan 't hooft van een Leger tegen hen , met ver-

bod van hen flab^ te leveren, eer ze volkomen by
een waren. Deze jonge Vorft , die niet dagt
dan glory te zullen behalen, bevo^t de t^ene-

tianen tegen het bevel van zyn Vader
;
dog wierd

geflagen , en gevankelyk na l/eneetie gebragt.

l)it was een overwinninge die zo veel te meer
uytmuntte, omdatC//?»» , Admiraal van de Ke-
neiianen^ maar dertig Galeyen , en de Prins 0«o
vyfenzeventig had.

Pineda zeyt (a) „ dat Ciano zeeghaftig binnen

„ Venetië quam ; en een weynig lager, de Pau^

„ gaf hem de eere van de overwinning, endeed
„ hem een vereering vaneen kleynegoudering

,

„ met te zeggen, ten teken van de heerfchappy

„ die hy over de Zee verkregeri had , dat hy deze

,, ring in de Zee moeft werpen, als om ze te

„ trouwen, opdat zy in het toekomende aan de

« magt
(a) Liv. 25. Cap. 7. §. 3,



( 10^ )

„ magt van de Venettanen mogt onderdanig zyn.

Hy begeerde ook , dat de Doges in het toeko-

mende dezelve plegtigheyt alle Jaren opxekeren
dag moeften opvolgen

,
gelyk zy nog hcdens-

daags doen. Deze Paus Itond ook aan ulle die

geene volkomen vergilFenis der zonden toe,

die op dezen dag de Kerk van St. Markus be-

zoeken.
Alexander door deze overwinningcopgeblaferi

zynde, floeg de vrede af die Frederik hem aan-

bood , zo lang , tot dat de Keyzer zelfs te //e-

neüe quam
,
op een dag die hy hem zoude aan-

wyzen. Deze Godvrugtige Keyzer, als een goed
Vader, zyn zoon gevangen zie»de, deed alles wat
hy van hem begeerde. Hy ging na St. Markus

,

alwaar de Paus in tegenwoordigheyt van al het

volk hem belafte, op zyne knien te vallen, en
van hem vergiffenis te verzoeken ; 't geen hy deed.

Wanneer de Paus hem de voet op de nek zet-

tende, zey
,

(a) Of den feilen leeuvj en adder zult

gy treden^ gy zult den jongen leeuw en den draak

vertreden. De Keyzer gantfch ontftelt zynde,

antwoorde, Niet tot u^ maar tot Petrus. Waar
op den Paus den nek van den Keyzer drukken-
de, 2ey, 2,0 wel tut my als tot Petrus. Fredrik

antjvoorde niet, om den Paus niet meer te ver-

grammen; die zyn nedrigheyt ziende, hem van
den Ban wel wilde ontflaan. Het zelve gebeur-

de byna met Keyzer Hem ik
,
gelyk wy in 't le-

ven van Gregorius de VII, gezegt hebben. In dc

Vredens-artykelen was bedongen , dat de Key-

zer Alexander voor de waare Paus zou erken-

nen, en hem alles geven, wat hy hem in den
Oorlog ontnomen had. De Vrede aldus geflo-

G s
(b) Pfalm XCI: 13.
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ten zynde, vertrok den Key2:er met tyn toon.
Robert de Montagne 2eyt in iyn Hijiorie^ dat

Lodevjyk, Koning van Vrankryk , en Ht»rik,
Koning van Engeland, te voet gingen , en hiel-
den den eenen aan de regter, en den anderen
aan de linkerhand de teugel van 't paard , waar
op Alexander reed , en geleyden hem met een
groote ftaatfie door de Stad Bois-janci^ op de
Lotre. Dog God , om de hoogmoed en tiranny
van de^en Paus te fnuyken , verwekte de iVan»
dalen in't Jaar ii8i ; en *t was in dit zelve Jaar,
dat dit aflchuwelvke beeft ftorf. Na de dood
van Alexander, wierd Lucius de III. Paus, met
een algemeene toeftemming van alle de Kardi-

nalen. Hy begon de naam van Conful in Rome
te vernietigen, waar over de Romeynen zo mis-
noegt waren, dat ty hem uyt de Stad verjoe-

gen, en zyn aanhan>'ers veel hoon aandeeden,
tot dat .eenige zelfs om hals geraakten. Hy ftorf

in 't Jaar 1185- , en Urbanm de III. volgde op
hem.

't Was deze Urbanus die wegens zynonrufti-
ge geeft Turbain genoemt wierd

,
gelyk Alhert

Crantz hem in zyn Hifiorie vm.Saxe noemt, (a)

Hy nam een befluyt, om denKeyzer in den ban
te doen , om dat hy zig tegen zyne gevaarlyke
voornemens had aangekant. Dog eer hy tot de
uytvoeiing daar van quam, ftorf hy in 't Jaar
II 87; en 't was in deze tyd , dat de Mooren
'Jerujalem innamen. Gregorius de VIII. volgde
op Urbaan^ maar genoot het Pauflchap maar twee
maanden.
Klemem de III. volgde op hem, en zyneerfte

long was , de Kriften Vorften te overreden , het

Oor-
(a) Liv. 6, Chap. $a.
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Oorlog over Zee te voeren, 't Was Klemertt

alleen niet , die deze ftaatkunde in 't werk ftel-

de ; de andere Paufen die na hem gewceil: zyn

,

deeden 't ook. Dit was niet uyt iever tot de
voortplanting van't Kriftendom; maar in tegen-

deel
,
uytbyzondere oogmerken, dat 2y het voor-

beeld van AlexanderéQ III. gevolgt hebben. Want
dewyl de Vorften met hunne troepen verre af-

wezig waren , als ïy in Oorlog met de ongelo-

vigen waren , konden de Paufen alsdan alles

doen wat hun behaagde, zonder eenige tegen-

ftant te hebben, 't Was dezelve Klemens , die

de Deenen inden ban deed, om dat zy liever had-

den dat hunne Priefters trouwden, als Kcncuby-
nen hadden; daar de Paus beweerde, dat het be-

ter was overfpel
,
hoerery en dootflag van de Ker-

kelyken te verdragen, dan hen toe te laten vrou-
wen te hebben. Hy ftorf in deze gevoelens in't

Jaar 1191.
's Anderendaags na zyn dood, wierd Celefti-

nus de III. Paus. Hy kroonde ii>»nideVI, en
was zeer te onvrcden

,
^'XX.dit^'u'üianen'lancrede^

Baftaard van Koger , verkooren hadde , om op Wil-

lem hun Koning te volgen , die zonder Erfgenaam
geftorven was. De Paus liet Conjlanüna^ dog-
ter van Koger

,
uyt het kloofter van Pamrma

gaan , daar ze Nonne in was , en troudeze aan
denKeyzer, onder voorwaarde dat hy 'ïancrcde

zou onttroonen , en het Koninkryk vanbeydcde
Sidlieu als een regt eyflfchen , dat hem toebe*

hoorde; en dat hy in (jualiteyt als Koniiig van
^ictlie

,
fchatting aan den Keyzer te betalen on-

derworpen zou zyn, 'tgeen een groote bloed'

ftorting veroorzaakte.

Na de dood van Keyzer Henrik^ ontftont *er

een
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een groote fcheuring , en zulken wanorder in 't

Ryk
,
dat'ernaauwelyks twee Parochienwzxen^

die geen verfchil hadden. Deverfchillen die on-
der de Priefters regeerden , verfchaften onnoe-
melyke rykdommen aan den Paus ;

dewyl alle

hunne verfchillen te Rome moefteu beflift wor-
den. Ziehier, hot KnenraadLigtejiau ^ hhtVdLW

Ufperg, zig hier ontrent uytdrukt. „Daar was

„ naauwelyks (zeythy) eenBiflchop, ofeenan-

„ dereKerkelyke waardigheyt, die geen zaat van

„ twifl: had , welkers zaak te K»nie gebragt wierd

;

„ dog niet met ledige handen. V erheug u. Rome
^

„ onze moeder , om dat de fluyfen van fchatten

„ op aarde geopent worden , waar door u zo on-

uytputtelyke rykdommen toekomen. Verheug

u in de tweedragt, uw itcunfel
,
uyt de afgrond

„ van de Hel voortgekomen , op dat gy groote

fchatten moogt verzamelen. Bewaar wel,
" waar na gy zo dorftiggeweeftzyt; Zing, om

dat gy door de quaataardigheytdermenlchen,

„ en niet uyt een beginzel van Godtsdienft, de

„ werelt hêbt overtroffen. Trek menfchen tot

„ u, niet door hunne godsvrugt , maar hunne

5,
verfoeyzelen; en bewaar de beflilfing van hun-

ne gefchillen , om 'er vergelding voor te ont-

fangen. Dog zo eenig Romeyn geloof aan

de woorden van zo een wys man , als deze /1l;t

was
,
gaf ; hoewel hy zelfs een Romeyn was

,

hy zou 'er als een Ketter niet om geftraft wor-

den. Deze Celejiyn ftorf in 't Jaar 1 198.

Inmcent'ms ^tlll ^ die ecnige Hiftoriefchryvers

Nocentijfimm^ dat is, zeer gevaarlyk noemen,

droeg zulken grooten haat totKeyzcr Pbilippus^

van zig tegen zyn verkiezing aangekant te heb-

ben, dathy zig zelfs deze woorden toevoegt:
Paus
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Paus^ ontneem Philippus zyn Ryk en zy» Kroon

ofgy Philippus
,
lerosf den Paus van zyn Pauffchap.

*t Is met dit oogmerk, dat hy Otto^ dezegroote
en te gelyk roekelooze Oorlogsheld

,
tegen den

Keyzer opftookte. Hy deed veel bloed vergie-

ten , tot dat 'er een andere Om quam , een laf-

"hartige verrader, die P/&///fip«j doodde. Dus ging

2yn mededinger Otto na Rome , alwaar de raus
hem kroonde, ter vergeldinge van de dienften,

die hy hem gedaan had
; dog deze vfiendfchap

,

die tuffcl^en de Paus en Otto regeerde , duurde
niet lang ; dewyl deze laatfte willende herne-

men , 't geen de Paufen het Ryk ontnomen had-

^tn^èitci^nnocenttus de lII.hemindenBan,en Iprak

een vervloekinge tegen hen alle uyt , die Otto

voor Keyzer erkenden. Hy overreede zelfs de
Vorften, om Frederik^ Koning vm óicilie^ tot

Keyzer te verkiezen. De Paufen geiyken na
die Hoeren , die hunne kalanten niet bemin-
nen, als voor zo verre zy betalen ;

point de ar^

gent
^
point de Suijje ^ dat is, geengeld ^geenSivit-

zers. 't Was deze Paus, die cenige Edelen van
den Elfas , naar 't verhaal van Ulrik Macitts

veroordeelden als een godloze, in't Jaar 1212,
om niet te willen toelaten dat de Priefters trouw-
den. Dewyl 'er waren, welke zeyden, dat het

elk K riften vry ftond om vlees te eeten cn te

trouwen
,
op wat tyd van 't Jaar dat het ook

was, liet deze Paus daar van hondert op een
dai*; verbranden. Zo daar ketteryin fteekt,moet
men befluyten , dat Paulus een Ketter geweefi: is

;

dewyl hy ze (a) afvallige van 't geloof noemt,
die zerbieden te humelyken , en fpyze te eeten die

God geschapen heeft ^ enz.

'tWas
(a) I Tim. IV: 3.
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't Was dezelfde Innocentius de III, die onder

voorwendzci van 'tH: Land wederom tc bemag-

tigen , het Koneily van Lateraan by een riep
;
dog

iyn voornarne oogmerk was , om den Keyzer in

den ban te dóen , en afte zetten , om dat hy eeni-

ge Steden van 't erfdeel van St. Pieter genomen

had. Hy is het, die de oorbiegt heeft ingevoert;

en de eerfte die de K riftenen dezen laft heeft op-

gelegt; zo datze niet voor 't Jaar 1213 in ge-

briiyk geraakt is. Hy is ook de eerfte, die de

Beker in de Communie aan de Lccken verboden

heeft; maar het Koncilj van Konjians wettigde

dit verbod. Hy en zyn Koticily veroordeelden de

geleerde Almenk als een Ketter, zy lieten 2yn

gebeente, en van alle die van zyn aanhang wa-

ren, te Ptfryj verbranden, 't Geen den Paus daar

toe nootzaakte, was , dat ^-/^ geleeraart had,

dat men de Beelden biiyten de Kerk moeft wer-

pen. Papillen
, gy ziet dat God verbied 't geen

dc PaGS belaft ; gy ziet dat wy gelyk hebben , den

Paus deïiAnüchriJl te noemen, datis,dieKriftus

tegen is , en dat hy zig tegen alles aankant , wat

Kriftasenzyne Apoftelen ons geleeraart hebben.

Het Kouctiy van Elvire , dat in -Spanje ontrent

de zelve tyd gehouden wierd als het eerftc Kvn.

cilyv^ Nicea^ verbied op de muurea te fchil-

deren, wat niet vereert
,

iiog aangebeden moet

worden. Deze Paus belofte , dat wanneer de

Vorften ontrent de verkiezing van den Keyzer

niet konden overeenkomen, de Paus zyn be-

ilillènde ftem zou geven, en een Keyzer naar zyn

7.innelykheyt aanftellen. Canon (a) zeyt,datde

Paus niemand in de verkiezing van een Keyzer

heeft te ontzien, 't Was deze zelve Paus, welke
be-

(a) Lib. 5. Fol. 3.
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belafte het (a) brood in de Kerk te bewaren ; en
dat wanneer een Priefter het aan een ïieke ion
brengen, een fchelletje en 't ligt voor af mocft
gaan. Hy was het ook, welke verklaarde, dat
de Paus alle de V orften in tugt moeft houden
jen welke verbood geen andere Keyzer te erken-
nen, dan die door de Paus gekroont zou zyn.
Indien dit lo is , loxx volgen, dut nog Don fèr-
dmand van Sfanje

,
nog MaximtUaan 2yn Zoon

nog ïyn Neef Kudolf ^^tn Keyzers geweeft heb-
beii, dewylze door den Paus niet gekroont zyn.
hy ftorf in 't Jaar I2i6.

Thomas de Camimj^ré ^ een Dominicaan
,
ge-

lyk ook Pmeda^ieyt^dd.t dezelve Inaoeemms na
2yn dood aan de fci: Maagd Lutgarde in't mid-
den van felle vlammen verfcheen, en zey haar
dat hy dus moeft gepynigt worden, tot aan het
eynde des werelts, om drie zonden waar aan hy
fchuldig was, en die de eeuwige verdoemenis
ïouden verdient hebben , zo de zalige Moeder
Gods, en der barmhertigheyt , hem niet gunftig
geweeft was, om ter eere van haar heylige, en-
heerlyke naam, een Kerk te hebben doen bou-
wen. Hy voegde 'er by , dat St. Lutgarde hem
gevraagt hebbende, van wat aard deze drie zon-
den waren ? hy het om zyn eer niet had willen
ie^gcn.^ O gy Kerkelyken en Prelaten ! God
doe u die genade , om nog niet fnoder te wor-
den, dan i»;2öf^«^««j geweeft is.

Homrim de III. volgde op Innacemius
; hy deed

Otto de IV. en Hmak ÓlqV , ook in den ban. Hy
kroonde FreJeük de II , zoon van de Nonne
Koftftantina

; dog by wierd naderhand ook in den
ban gedaan, om dat hy hernomen had, 't geen

(a) Liv. XXI. Cap. i6. §. 7,
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hem in Sicilië en de Pouille van regtswegen toe-

quam. 't Was deze Homrius ^ welke verbood

te Parys het Civile regt te leeren. In zyn tyd

,

in 't Jaar 1223 , was 'er een zekere Adam , Bif-

fchnp van Carthan^ in èchotland ^ welke veele

perfoonen in den ban deed , welke weygerden

tienden te betalen. De Inwoonders waren 'er

zo gramfleurig over , dat zy hem in zyn keuken

verbranden. De Paus daar van kennis bekomen
hebbende, was 'er zo over geraakt, dat hy 'er

bedreygingen over deed , aan hun Koning Alexan-

der\ en deze Prins deed 'er, om hem te behagen,

400 van ophangen, en maakte hunne zoonengc-

lubden, om 'er de naam voor al tyt van uyt te

roeyen. Wat een fnooden en wreeden beeft 1

Hv ftorf in 't Jaar 1227.

'Gregorttii de I.X, Neef, of om bewimpelt te

fpreeken, Baftaard van /»;20f^«^/«jdelll , wierd

tot Paus verkooren. Hy droeg zulken grooten

haat tegen Fredeuk^ dat hy de ban beveftigde,

die Homriui tegen dezen K eyzer had uytgefpro-

ken. Hy wilde na de AmbajJ'adeur die hy hem
2ond niet luyfleren ,

hy rokkende zelfs verfchey-

de V'orften tegen hem op, en deze goede Keyzer

ging, om Gregorius teftillen, op bevel van den

Paus, den Oorlog tegen den Sultan in Pale/iwa

voeren; dog hy was zo ras niet over Zee, ofde

Paus maakte zig meefter van de Pouille, en wilde

niet toelaten, dat de Kruysvaarts Soldaten deii

Keyzer volgden. Frederik gaf doorlugtige be-

wyzen van zyne dapperheyt; hy nam j^era^/-?»?

,

en verfcheydeu andere Steden van de Turken in,

en maakte een ftiUland van Wapenen met den

grooten Heer voor tien jaarcn. De Keyzer dagt

den Paus vermaak aan te zullen doen, met hem
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den goeden uytflag van zyne Wapenen bekent
temaken

; dog verre van daar over blydetezyn,
liet hy de AmbaJJadeurs die hem deze tyding brag-
ten van kant helpen, uyt vreeze datzy diemog-
ten verfpreyden ; en met een liet hy afkondigen
dat den Keyzer overleden was, om het volk van
de Steden van de Pouille^ die hy nog niet beinag-
tigt had , te bewegen , datze zig aan hem , wan-
neer ze des Keyzers dood verftonden, overgaven.
De Paus betoonde daar mede, dat hy een Moor-
denaar, en een vol flagen Leugenaar , en alzo een
regte Zoon van den Duyvel was. En uyt vreeze
dat de Keyzer in zyne ftaten te rug mogt komen,
fchreef Gregorius de IX. aan deii^SultaK , om hem
te verzoeken, het Heylige Land niet aan hem tc

leveren. Dog Frederik^ na alle deze dingen be-
zorgt te hebben, keerde na balie terug, alwaar
hy alles weder herwon, 'tgeen de Paus hem in
.de Pouille ontnomen had. Gregorius deedhem ia
den ban, onder voorwendzel van den Ireves die
hy met den Sultan gemaakt had; dog wilde hem
op het verzoek van de Vorften , daar van wel
ontflaan, mits iogooo oneen goud daar voor be-
talende ; of gelyk in de Hiflorie der Paufeu , in
het leven van Gregorius de IX. verhaalt word

,

1 25^000 oneen. Dog Nauderm , Pineda , het kort
begrip van de zaken van Duytsland, en Carion^

Ca) zeggen, 120000 oneen goud. Men kan uyt
dit (taaltje zien, tot wat hoogen prys hy zulke
ondeugende waren , als de zynezyn

,
verkoopt.

Daar is geenK ramcr ofMarsdrager,die zyn waren
20 duur Liytvent, als de Paus zyn Inkt, zyn Pa-
pier en Wafch. Na het vertrek van den Keyzer,
vernam hy, dat de Paus met zync aanhangers,

II. DefcL. H hem
(a) s. Boek.
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hem van het Ryk 7ogten te beroven ; 't geen hem
na lulie deed te rug l>eeren , om de wcerfpan-

nelingen te ftrafFen. De Paus deed den Keyzer

voorde tweedemaal in den ban , die toen tot

I^avia was ;
dog Frederik 2eer gramüeurig 2,yn-

de, w^egens de heerszugt, de gierigheyt, flout-

heyt en 'geweidenary der Faufen, bellloot om 'er

alle Kriften Vorften kennis van te geven , om
hen aan te üetten van de dwalin)?,en van den

Paus , en xyn valfche Godtsdienft afftant te

doen. Om daar ontrent te beter te flagen, be-

laftehyaan een zeer ervaren man in de H. Schrift,

voor hem te prediken , en van de ban en de Room-
fche Kerk te handelen, 'tgeenhy ftipt opvolgde.

Hy toonde in zyn Leerrede de dwalingen van

deze Kerk aan; en hy ley de boosheden, de arg-

liftigheyt en gierigheyt van de Paufen, to wel

bloot, dat de Keyzer de volgende veriTen aan

Gres^urius de IX. toezond.

Romci dm titubans
,

longis erroribus aBa

Corruety C3'" Mundi dcjinet effe Caput.

Dat is , Rome heeft langen tyd door de dwaling be-

roert gewee/i , maar zy zal vallen en ophouden de

Hooftftad, oft hooft des werelts te zyn.

In der daat , de zaak werd alle dagen meer en

meer bewaarheyt ; want hoe veele Koninkryken

-zien wy niet al, die het jok van de Roomfche
tieranny afgefchut hebben, 't Was dezelve Paus,

welke belafte , om in de Kerken het Ave Maria
,

het ^ahe Reginn enz. in te voeren, en om een

fchelletje te doen klinken, wanneer hun brood-

iTod word opgeheven. Dezen Paus had onge-

meen veel agtingvoor St.F;^<2;?w/7/j ,zodathy de

gelovigen belafte te gelooven, dat dezen Heylige

de wond tekens, of de vyf wonden van onzen

Zaligmaker gehad hadde. Pined» ,
Franc^skaan

,

ver-
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verhandelt deze ftofFe zeer wytloopig
;
dog ik

tül 'er op 't eynde van het derde deel van myn
Hl^emeene Sleutel van fpreeken.

„ Deze Paus
,
zegt (a) Pweda ook op dezelve

„ plaats , ordonneerde de DecretaUn , dat is de

„ wetten der Paufen, yf.z2iïm.dLC üoèlorenvm^
,y kerkelyke regt hun gedragen. Daar zyn 'er

„ die Z-'^fm<?/^» genoemt worden , datbefliiTeii-

„ de Brieven zyn over eenige twyffelagtige ge-

„ vallen, of alleen of te ^'elyk met de Kardi-
nalen. Een Decreet is, 't geen de Paus met

„ goetvinden van de Kardinalen vaftrtelt, ?.on-

5, der daar toe van iemantaangczogttezyn. Een
„ Kgnon is, 't geen in een algemeen r.ofici.'ie h
„ vaftgeüelt. 't Is een dijltnélie van de GbJJe^

„ Can. omnis Dift. 3. omtrent een Decreet. Hy
„ voegt 'er by , dat een Statuyt , in een geloof-

„ ftuk, Dogma ^ of een leerftuk genoemtword;
„ en ontrent deugden of ondeugden , word het

„ een Mandaat^ of bevel genoemt. Men noemt
„ een gedaan verbod Interdidie , zonder eenige

5, ftraffe te bepalen , in plaats dat dit gedeelte

„ van 't regt, dat eea ftrafvoor de overtreders

5, aanwyft, kerkelykewillekeur genoemt word;
5, en een weynig lager de andere Conftitutien

^

5, door andere Paufen bedagt
,
zyn in een boek-

deel opgefloten , dat men Lil^er Sextus noemt
^

„ door Paus Bomfacius de VUL t'zamengeflelt

„ en gewettigt , en door hem zelfs in 't Konctlie

„ vzïi Lion in Vrankryk afgekondigt. Khmem
j, de V, maakten 'erverfcheyden andere, die meii

5, Clementinen enz. noemt. Daar zyn veel Pau-
Pï z „ fen

(a) Lïh. ir. Cap, 23, §. 3. en in de 39. wxar in hy
udn ie Heyl'igen handdt , die hy zeyt deKclvs vjgndm
gehad tt hehhn nis Su Irmcishas.
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„ fen geweeft, die 'er gemaakt hebben, die men

„ Extravaganten noemt, om datze geen plaats

„ in de titels van 't regt hebben
,
gelyk 'er de an-

„ dere gemeenlyk in ïyn , daar deze afzonder-

„ lyk bygebragt worden , om dat zy verfchey-

„ den ftolFen verhandelen. T>Q Quodlibeta viovditix

„ dus genoemt, om dat zy onder de Godgeleerde

„ verfchillen plaats hebben.

Ik oordeelde , dat ik, van 't gezag van den

Paus fpreekendc, geen quaat zou doen, om al-

hier de namen van de verfcheydene wetten aan

te halen , v^^aar door de Paus zyn Kerk regeert.

Jefus KriRus, het eenige algemeene hooft van

zyn algemeene Kerk , regeert ze volgens 't vs^oord

van God,; vervat in het üade en Nieuwe '2 efta-

ment ; den By^*/ genoemt , die de Paus onder

gcftrenge ftraffen verbied te lezen. Staop/Ze^r.?,

om hen te verjagen , dïe uwe vjetten veragten en

nalaten, Gregorius de IX. ftorf in't Jaar 1241.

Celellyn de IV. van Èlilanen, w.ierd vergeven,

na dat hy xviii dagen Paus geweeft was. Daar

was een Kardinaal uyt Engeland, genaanit^o^-

lert Somerton, die zyn verkiezing bywoonde , en

ook vergeven wierd , uyt vreeze dat hy (rrego-

rim de IX. mogt opvolgen. Na de dood van

Celejiyn, was de Pauflelyke Stoel xxi maanden

ledig, om dat de Keyzer de Kardinalen had doen

gevangen zetten; dog hen eyndelyk op het aan-

zoek van BoHcievjyn ,
Keyzer van Konftantmopo-

len
,
ontflagen hebbende , verkoren zy Inmcen-

tius de IV , een Genuees.
^

Wanneer Inmcentins Paus was , wierd hy van

een innige vrind, als hy van den KeyzerWm/t
was, zyn doodelyke vyand. Hieronmus Manus

zegt van den Paus, „ dat hy ten tyde van zyn
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V, Pauflchap, een iCo«f/7/V tot L/ow in Vrankryk

„ hield, tegens den Keyzer, alwaar Inmcentius

„ hem dagvaarde , én ontbood te verfchynen.

„ De Ambajfadeurs van den Keyzer
,
verzogten

den Paus , daar toe tyd aan hunnen Meefter

„ te geven. Hy weygerde dit te doen, en zeer

„ verw^oed zynde , deed hy Frederik in den ban

,

„ en zette hem af, verbood wie het ook zyn

„ mogt, hem te gehoorzamen , en belafte met
„ een aan de Vorften, om tot de verkiezing

„ van een andere Keyzer te treden , zo datze

„ door de aanzoekingen en konftftreeken van
„ den Paus gedrongen zynde , Hemik , Land-
„ graaf van Thuringen^ tot Keyzer verkoorcn,

„ daar van tyding krygende, verdedig-

„ de zig kloekmoedig tegen den Paus'% en het

^, overige van zyne vyanden ; maar in de Voutlle

„ gekomen zynde, kon hy de hinderlagen van
„ den Paus niet ontfnappen , alzo 'er iemand
„ was door de d H: Vader omgekogt zyn-

„ de, die hem vergift toebragt; dog de Keyzer

„ daar van opkomende, was 'er een ander Jon-
„ geling ook door de Paus omgekogt, die deze

„ ellendige Keyzer met een handdoek worgde.
„ Men moet zig hier ontrent niet aan Blondus ,

„ Platina , Stella of Sabellicus gedragen , om dat

„ ze de zyde van Innocent kiezen ; maar geloof

„ geven , aan 't geen Pieter de Vinea in het zes-

„ de boek van zyne Brieven daar van verhaalt.

_
Ontrent dezen.tyd , wierden 'er in Swaben Pre-

dikers van de waarheyt gevonden, dievry tegen
den Paus en zyne Kardinalen uytvoeren, om de
ïaak van Keyzer Frederik de II , en van Koen-
raad zyn zoon te regtveerdigen. Zy verzeker-
den ftoutmoedig , dat nog de Paus , nog zyne

H 3 ,
Kar-
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Kardinalen, of de BifTchoppen
,
geen geiag had-*

den, om dat 2y zig fchuldig aan amonte ge-

maakt hadden; en dat het niet van Jefus Krilius

was , dat iy de magt , die zy oefFcnden , hadden

ontfangen. Zy zeyden op het eynde van hunne

Leerredenen , dat de aflaten die zy predikten,

geen valfche aflaten van den Paus waren , datze

niet door zyne trelaten waren uytgevonden;

maar van den Almagtigen God afquamen. /»-

Kocent'V: belafte in het zelfde Koncilic van Liun,

dat de Kardinalen roode dekzels
,
hedensdaags

roode mutfen genoemt, droegen, dat zyop ge-

2adelde Paarden reden; en zulks zeyt Platina^

om de ordre der Karrinalen eer aan te doen.

Merk aan, 't geen Pedro Mexta, in 't leven van

Henrik de IV , rakende het leven der Kardina-

len, zeyt. 't Is befpottelyk ,
Hieronimus met

een roode muts uyt te fchilderen, dewyl hy on-

trent het hiar 85-0 ftorf , en veel eer dan /««o-

centiui die had uytgevonden. Deze Paus had ver-

fcheyden Badaarden , die hy volgens de gewoonte

der PauTen zyne Neven noemde. Voor hem

,

ïeyt lbliander\ was net nog een geloofs-artykel

,

nog een gebód van de Kerk , om brood en wyn
in 't Avondmaal aan te bidden, 't Was deze

Paus, die een nieuwe God door zyn Transfub-

fiamiatie fchkp. Hy had zo veel Koncubynen^

en hy zette de godloosheyt zodanig voort, dat,

twyfelcnde vergifFenifTe van zyne fchrikkelyke

zonden van den regtvaardigen God te kunnen

verkrygen , waar aan hy fchuldig ftond
,
hy 'er

een op zyn wyze in het Avondmaal maakte,

om vergiffenis van zyne zonden van hem op zyn

bevel te kornien verkrygen ; 't geen hy geloofde

van een kleyne God , onder de gedaante van
brood
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brood en wyn , te mogen verwagten ; van wel-
ke hy telfs de uytvinder, fchepper en werkbaas
was. 't Is waar, dat Hofjorius de UI. reets de
grondveften van dit gebouw gelegt hadde. De
2elfde Paus bood aan Hennk de III, Koning van
Engeland, de twee ÓV«7/V» te koop. Hy ftorf

in 't Jaar iis^'
Alexander de IV , een Italiaan

,
volgde op /»-

nocemius de IV ; deze Paus was de eerfte , die

Ma»froidy Koning van Sicilië., in den ban deed;
't welk veel oproeren in Italië veroorzaakte.
Willem de St. Amour , die tegen de valfche ar-

moede van de Bedelmonniken gefchreven heeft,

leefde ten tyde van dezen Paus , die de fchriften

van dezen geleerden Schryvcr dooreen geftreng
B.diél veroordeelde. Dezen geleerden man ver-

zekert, dat deze arme bedelaars, die in ledig-

heyt en gemak leefden , en niet dan van aal-

moeffen beftonden, niet in een flaat van zalig-

heyt waren. Ik moet by dezegelegentheyt zeg-

gen, dat ik een Leekebroer van de St. Francis^

kus order gekent heb, die menvoordeKloofter-
vaders van deur tot deur deed bedelen , en eens
aan de deur van een Hoer klopte , en verzogt
een liefde-gift ? zy antwoorde, Myn broeder ik

heb niets aan de Pater Gardiaan tegeven ^als

gy ver/iaat my wel. Ach \ myn goe znjier ,
zey de

Broeder , de ivelgefchtkte liefde begint eerft van zig

zeiven, ik ben ook zo arm als de Prioor^ dus zd ik

het mor my nemen. Dewyl Zy zogt te fcherffen

,

ten kofte van den Broeder Bedelmonnik, zeyzy,
dat hy op haar kamer moefl gaan, alwaar zy een
van haare minnaars had doen verfchuylen ; en
dewyl hy de fchooi'ie vry fterk aandrong, om de
liefde-gift te bewyzen , die zy aan hem belooft

H 4 had,
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had, kwamde minnaar uyt lynfchuylhoek, om
de^e Monnik te overvallen; die het gevaar zien-

de, die zyn agting liep, de minnaar 'doodde , en

de befpotfter verfcheyde fteeken toebragt , waar
op de goe Broeder met bedelen voortging.

Zie daar nu eens , of deze arme Bedelaars in

een ftaat van zaligheyt zyn, gelyk M^illem de Sf.

Amour het zeer wel heeft aangemerkt.

Deze Alexander de IV , door geld omgekügt

zynde, begunftigde i^/V^W, loowvrnjohannes

^

Koning van Engeland^ onder de hand , en arbey-

de om hem Keyzer te maken , hoewel hy in 't

openbaar voor Don Alfonfus deX, Koning van

Spanje , fcheen genegen te zyn
,
wegens de groote

fommen gelds die hy of dezynevanhemontfan-
gen hadden. Noyt was een dubbelzinnig man,
een eerlyk man. Hy ftorf in 't Jaar 1262, of

volgens andere iiór.

Urhanus de IV, een Fransman ,wierd tot Paus

verkooren, en was ook tegen Y>.t^%tt Manfroid ^

gelyk zyn voorzaat geweeft was ; en om zyn

byzondere wraak nog beter te verzadigen , ver-

z,ogt hy Lodewyk , Koning vanVrankryk, zyn

broeder Karei , Graaf van Provence en Anjou
,

met een magtig Leger in Italië te zenden , en be-

loofde hem het Koninkryk van de beyde Steilten

te zullen geven. K<?rd ging derwaarts, en na

verfcheyden bloedige fchermutzelingen", verwon
en doodde hy Manfroid ^]yf

Beneiente ^twh^mz^-
tigde daar op de Koninkryken en Staten van K<3-

labrie eU de Pouille, waar van den Paus hem te-

gen alleregt en reden, eenvereeritig gedaan had.

JÜeie openbaare roof, gaf aanleydinge tot veel

doodflagen en moói*deryen. Het is aanmerke-

lyk, dat dezelve W^»»/ ,
op de aanzoeking van
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Eva, een kliiyfenaarfter te Lexia, die, eer hy
Paus wierd, ïyn Matrcs, of om beter te zeggen
%^nKoncubyn was , het vermaarde H: Sakraments
Feefl: i'nftelde. Ik heb in myn eerfte Deel een
naauwkeurige befchryving opgegeven , van de
pragt en heerlykheyt, v^aar mededePapiftenhet
zelve vieren. Amold Bojlius en Pieter Premontré
yerhalen van deze Hoer, dat zy een openbaring

(van den Duyvel buyten twyfel) had, over de
viering van dit Sakraments Feeft; dat zy'erden
Paus, door een Brief die zy hem fchreef, ken-
nis van gaf, en waar in zy hemverzogt,iiytzyn
Pauflelyk gezag , te gelaften , dat dit Feeft ge-

viert wierd; 't geen hy haar, in het antwoord
dat hy fchreef, toeftond.

Zie hier het begin van dit antwoord. Urhanus

Epifcopus fervus Jèrvorum Dei, dileSla inChriJi»

Filia Eva falutem ^c. Urbanus Bijjchop
, dtenji'

knegt der dienflknegten Godls , aan Eva zyn welbe-

minde dogter {of liever zyn waarde matres) heyl en

een Apojlolifche gtuete {^c. Wy vernemen
,
myn

waarde dogter , dat gy met een groote begeerte van
uwe ziele wenfcht , dat het Feeji van V H: Sakra-

ment van mzen Heere Jejus Krijius in de Kerk van
God vajigefielt en gevierd word, en daar in van alle

gelovige Krifienen onderheuden t^c. Dewyl deze

Brief zeer lang is , en ik de wytlopigheytzo veel

't my mogelyk is vermyde
,
«vergenoege ik my

met het wezentlykfte daar van voor te dragen.

Roomsgezinden, overweeg tegenwoordig eens,

wat de oorfproiik en aanleydingegeweeftis.van
het eerfte en plegtigfte van alledeFeeften diegy

waarneemt , en met danffen en andere openbaare

zotte vermakelykheden vierd. 't Is een' dag van
bygeloof en afgodery ; een dag , waar op men

Hf meer
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meer fchandelykheden bedryft , dan goede daden

;

want wie is het, dieniet wil zien en gezien wor-
den op zulken plegtigen dag? enz. 't Is waar,
dat het HoKtrius de III. was , die de grondflag

van dit gebouw leydde ;
dog alle het overige is

het werk van Eva, die 't den Paus in gedagtcn

gebragt heeft. Urbaan ftorf in 't Jaar 1 164.

Klernem de IV
,
zyn opvolger , was een wreed

en bloedgierig menfch. Hy riep Kurel wederom
in Italië^ en maakte hem Koning van

,

mits een fchatting van 40000 Dukaten in't Jaar

betalende. Dit veroorzaakte de dood van veele

menfchen; want /Co^r^c/v» , zoon van Konrad

,

Koning van Sicilië, zogt zyn regt te verdedigen

;

dog K*rel overwon hem, en nam hem met F>^^-

derik^ Hertog van Ooftenryk, hy Napels gevan-

gen, en deedze alle beyde op 't verzoek van den
raus onthoofden. Karei had gefchreven , hoe
hy met hen moeft handelen; en 't antwoord dat

hy kreeg, was, dat men Karei in't leven moeft
laten, en Konrddin enz. om hals helpen. Na
liem verzogt Adriaan de V

,
byftand van Keyzer

Rudolf, tegen de zelve Karei, 't Was door de

fnoode ftreeken van deze vervloekte Paus , dat

het Koninkryk iV^3;;^/^aanVrankryk gehegt wierd.

Deze beulagtigc Paus ftorf in 't jaar 1270, en
de Stoel van Lucifer ftond twee Jaaren

,
negen

maanden , en twee dagen ledig.

Na de dood van Klernem de IV , waren 'er

XVII Kardinalen, welke by een vergaderden om
een nieuwe Paus leverkiezen; dog daar ontftwi-

den onder hen zo veele verfchillen, datze by de

drie Jaaren doorbragten, zonder datze overeen

konden komen, om datzy alle Paus wilden we-
zen. Zoras als PM/'/^^f, Koning van V^ranlyyk,

en
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c\\ Karei
^
Koning van Sicilië

,
detydingvandeic

verfchillen kregen
,
begaven zy zig na Vitetho

,

alw^aar de Kardinalen hen bevonden » en verzog-
ten hen een eynde van de verkiezing te maken.
IVJaar de heerszugt van deze Prelaten maakten
hen doof, ontrent alle verzoeken die aan hunne
Eminentten gedaan wierden. Zo dat deze twee
Koningen weder na huys keerden , zonder iets

gevordert te hebben. Wanneer de Kardinalen

op de verkiezing waren , en den H: Geeft aan-

baden , zey Biffchop Jan , Kardinaal van For-

tune, de drift van zyne medemakkers ziende,

Myne Heeren ontdek deze Kamer , VJant de H. Geeji

kan niet tot het hinnenfle doordringen door zulken

dikken dak. Dezelve Kardinaal vernomen heb-

bende, d.'a.t Gregarius tot Paus was verkooren,
maakte deze twee verfTen

:

Papatus Mumis tubit Archi-diaconiis UnuSt
Quem patrem fatrum fecit Difcordia Fratrum.

Dat is , Een Aarts-diaken is tot het Faujfchap geko-

men , en V is de iuieedragt der breederen die de

Vader der Vaderen gemaakt heeft.

Men vind deze geheeleHiftorie in Vanvini. Zie
dan nu eens , dewyl de Roomfche zelfs zodani-

gen verhaal van dc verkiezingen der Paufen doen,

of het de heerszugt niet veel eer dan de H: Geeft

is , die in de verkiezingevande allerheyligfte Va-
der, de Stedehouder van Kriftus , devoorzittin-

ge heeft? Na dat Gregorius de X. dus verkooren
was, beriep hy een Xo««7)'teL/o»iin Vrankryk,
in 't Jaar 1263, vf^-ixhy Michiel ?aleologue ^Kty-
zer van Conüantinopolen , en aanhanger van de
Leere van de Roomfche Kerk , was. 'tWas in

dit Koncily ^ dat men befloot , dat de Paus ko-
mende te fterven, de Kardinalen zig in het Con-
clave oplloten. Gregorius de X. vernieuwde de

oorla-
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oorlogen van 't H: Land, gelyk Pafsvini ,imyn
uytlcgginge over 'ïHatina, ontrent het leven van
deïcnPaus, verhaalt. Hy was den tyd vanvyf
Jaaren Opperpriefter , ïonder ooyt te Rome ge-

wccft te zyn. Hy ftorf in 't Jaar 12I6.
Imocentfus de V , een Domwikean , volgde op

Gre/orius
; hy is de eerfte Bedelmonnik die Paus

geweeft is , en begunftigde die van zyn order

zeer veel. Hy leefde maar zes maanden en twee
dagen, lo dat hy in't zelve Jaar 1276 ilorf.

y^driaan de V , een Genuees ^ wierd na hem tot

Paus gekooren. Hy was dé zoon van Innocent

de IV'; wanneer hy het Opperprielierfchap beko-

men had , ging hy van K(jme naViterbe , van waar
hy aan Keyzer Radolffchreef, cn verzoi;t hem,
tegen Karei, Koning van bicilie, by tefpringen,

die de Paufenzyn voorzaten op een onregtmatige

wyze Koning van beyde de Sicilië en Jerujalem

gemaakt hadden, gelyk wy in het leven van i^/f-

mens de IV. zien; maar de Keyzer kon hem de

byftand, die hy verzogt, niet verfchalfen. Hy
was een maand en zeven dagen Paus , eer hy
^orf.

Johannes^tXX, XXI. of XXII, wierd na
hem tot Paus verkooren. Hy wierd voorheenen
Vieter van Spanje genaamt , geboortig van Lijfa-

bon, en een Geneesheer van zyn beroep
;
dog

hoe veiftandig men hem ook agte, hy had wey-
nig gaven om de Kerk te regeeren. Flatina zeyt,

dat hy meer quaat dan goed aan het PaufTchap

deed. Ky bedreef verfcheyde daden, die zyn
dwaasheyt en onbefcheydentheyt aantoonen.

Voor 't overige, had hy deze goede hoedanig-

heyt , dat wanneer hy een Jongeling wift die

genegenthcyt tot de ftudie hadde, hy hem geld
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gaf, en met veele weldaden ophoopte. "Dete

Paus was ook dwaas genoeg, om lig nyt den
loop der fterren een lang leven te beloven ; dit

was hy ook gewoon aan elk een te zeggen, dog
kwam 2eer -bedrogen in zyn rekening uyt ; want
een kamer tot lyn vermaak in het Paleys van
Viterbe hebbende laten bouwen , die l/alerius de

kamer van uytfpannm^ , enStella de hoflelykeflacip-

kamer noemt, üorte ïy binnen vier dagen neer,

en men vond deze Paus onder desïelfs puynho-"

pen , balken en ftecnen begraven ; zo dat hy in

het Jaar 1277, na de Kerk agt maanden en agt

dagen geregeert te hebben , ftorf.

Ntkolaas de III , wierd niet dan zes maanden
daar na tot Paus verkooren, om dat de Kardi-

nalen niet overeen konden komen, tot dat Ka-
rel^ Koning van Sicilië , als ^enateur de voor-

zittinge in het Konclave hebbende , te weeg bragt,

dat Nikolaas verkooren wierd
;
dog hy was zo

ras geen Paus , of hy vervolgde Karei
,
hy ont-

nam hem het l/ikarisfchap van Hetrurie , en de

magt van Senateur, 't geen Klemens de IV". hem
gegeven had. Hy verbood zelfs elk K oning en

Vorll daar na te (laan, of deze bediening in het

vervolg waar te nemen , en deze Paus behield

't aan zig zelfs; maar Martyn de IV, zyn op-

volger, gaf 't aan Karei ^ 't welk aantoont, hoe

weynig ovcreenftemminge dat 'er tuiFchen de

Paufen is, De zelve Ntkolaas drukte Italië met
verfcheyden oorlogen; en om te beter in zyne
oogmerken te Hagen overreede hy Don Pe'dro

,

Koning van Arragon, het Koninkryk van Sicilië

als een regt te eyffchen, dat aan zyn Vrouw
Conjlance toequam. Deze raad behaagde Don
Pedro ongemeen

;
dog hy deed veel bloed ver-

gieten.
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gieten. Dete Paus ftorf in 't Jaar 1281»
Martyn de IV , of volgens Pmvini

, Mtirtyn
de II, een Fransman, was Karei

^
Koning van

Sicilië, zeergunftig; hy gaf hem dc bediening
van Raadsheer , neffens alles wat zyn voorgan-
ger hem ontrooft had. Hy deed Don Pedro^
Koning van Arragon , in den ban , die aan 't

hooft van een ma^tig Leger het voornemen op-
gevat had , om SicUie te bemagtigen ; en gaf ty-
ne ftaten ten buyt, aan de eerrte die tt meefter
kon worden. Hy ontfloeg alle zyne onderhoo-
rige van den eed , die ly aan hem als hunnen
Koning gedaan hadden , enz. OndertufTchen
maakte Don Pedro van dit alles weynig werk

,

ging na Italië , en maakte zig , met behulp van
den Keyzer van Konjianümpolen , meefter van
Sicilië.

De Siciliaane» begunftigden Don Pedro van
Arragon, uyt afkeer die zy voor den Franflen
Paus hadden, wegens de hoogmoed en gewoo-
ne pragt van deze Naatfie. Zy ftonden tegen
Karei ^ en alle die van zyn Land waren

,
op ; en

op het klokkengeluy , dat het teken was, dooden
zy ze alle , zonder jonge of oude mannen en
vrouwen te verfchoonen. Dit zyn de vermaar-
de Siciliaanfche Fefpers. Daar op ging Karei met
2yn Leger na Napels.^ daar hy, volgens het ver-

haal van Platim , overwonnen
,
gevangen ge-

nomen, en na Arragon gezonden wierd.

Deze Paus Martyn dc IV , nam de Koncubyn
van zyn voorzaat, om haar hetmedelydentebe-
tuygen, dat hy voor haar had. Hy ftorf in 't

Jaar I28f ; en niettegenftaande zyn belceftheyt

cn medelyden dat hy voor deze arme Wedu-
we overig had

,
zeyt Ylatina

,
verrigte hy na

zyn
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zyn dood verfcheyde groote wonderwerken.
Homrius de IV , om zyn voorzaat Martyn na

te volgen
,
beveftigde de han, en het verbod te-

gen Don Fedro, Koning vanArragon en Sicilië,

uytgefproken. Hy ftorf in 't Jaar 1288 , na dat
hy twee Jaaren tien maanden en agt dagen Paus
geweeft was. Nikolaas de IV, volgde op hem;
dog daar ontftonden zulke groote oproeren te
Reme

, dat hy in 't Jaar 1291 van hartzeer ftorf.

Na de dood van Nikolaas
,
gingen de kardinalen,

om de verkiezing van een nieuwe Paus gerufter
te konnen doen, van Home na.Ferrufe; dogniet-
tej^enftaande alle deze voorzorgen, hadden- zy
onder hen zo veele verfchillen , dat zy in twee
Jaaren drie maanden en twee dagen nietkonden
overeenkomen. Na zulken langen (a) open-
ftaanden Ryksbeftier , wierd Celeftyn de V. tot
Paus verkooren , door begunftiging van Karei,
Koning van Napels, en van den Kardinaal La-
tinus. De zelve Paus befloot in het eerfte Kon-
cily dat hy hield, naar het verhaal van Chrijiiaan
Majj'ey , de Kerk te verbeteren , zelfs tot een
voorbeeld te wezen ; en om daar toe te komen

,

begon hy met de Kerkelyken, die hunverblyf te
Rsme hielden; dog zy waren 'er zo over geraakt,
dat zy hem de fwarte of gekke Paus noemden

;

van dit getal was de Kardinaal (b) Benedictus^
die naderhand zelfs Paus, onder den naam van
Bonifacius de VIII , wierd. Deze Kardinaal ftel-

de iemant in de kamer van de Paus , en deed hem
verfcheyde agtereenvolgende nagten

,
uyt een

Kofter zeggen , waar in hy was opgeflooten

;

Cele-

(a) Interregne.

Ih) In't Engels flaat o»k of vervloekte , hy zinfpelmg
Malediflus op Benedi^us, dat gex.egendg letekenn
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Celeftyn , Cele(lyn
^ Jiaaf^ want de laji diegytorjl

,

is iefwaar voor Celejlyn^ dat eenvroom man
was , 'zonder bedrog en quaataardigheyt

,
ge-

loofde de ftem van een Engel te hooren; zodat

hy, om zyn Confcientie geruft te ftellen , aan-

ftonts van zyn afftand fprak. De tyding van

dit voornemen buyten het Paleys verfpreyt zyn-

de, ftelde de Koning v^w Napels met al het volk,

alle hunne pogingen in 't werk, om 'er hem van
af te trekken; dog Celejlyn antwoorde, dat zyn
oogmerk was, de wille van God te gehoorza-

men. Eyndelyk maakte hy, op de aanzoeking

van verfcheyde Kardinalen , en voornamentlyk
van Benedictus , een befluyt , met toeftemming

van het geheele Sacro Collegie; 't wdk behelsde,

dat de^Paus afftand kon doen, nahet zes maan-
den geweeft te hebben. Hy deed dan afftand

,

en de Kardinaal Benedictus volgde op hem, on-

der den naam van Bonifacius de VIII.

Polenuüus verhaalt in zyn Hiftorie van Na-
fels^ dat, na dat Bonifacius tot Paus verkooren

was, en hy voor de heyligheyt van Celejlyn be-

dugt was, hy hem aantafte, gevangen nam, en

hem zo onwaardig handelde , dat hy 'er in 't

Jaar 1295- van ftorf. Platina zeyt, dat Bonifacius

wel ondankbaar en fnood moeft wezen, om uyt

een beginzelvan heerszugt zulken vroomenman
bedrogen te hebben, met hem te bewegen af-

ftand te doen, om hem in eenKafteel op te fluy-

ten, en daar in te doen vermoorden; of,gelyk

Platina icyt^ aldaar te doen (derven. Geneèrand

zeyt van dezen Celeftyn , naar 't verhaal van Pi~

neda (a) , dat het deze H: Pans was, welke be-

lafte, dat Paufcn nog Kardinalen, in navolginge
van

(a) XXII, Boek. Cap,?.
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van Kriftus, niet anders dan op Ezels mogten
ryden. Dog de Paufen zyne opvolgers fpotten
met dit verbod, en hebben gemeenlyk'de befte
paarden op hunne ftallen. Daar mede nog niet
veri^enoegt zynde , doen zy hen in Proceffie van
eenige fterke en wakkere Friefters op de fchou-
dcrcn dragen, w^elke zy tot Ezels gebruyken,
om het gebod van Celejiyn na te komen. Men
mag wel zeggen, AJinns fupra Afims

^
datis,^tf

eene Kzel word doodde a^idere gedragen.
Bofiifacius de Vlll^ een Spanjaard ^kwam tot

het Pauffchap , door heerszugt en bedrog. Hy
was zo tiots, zeyt Platina^ dat hy niemantont*
zag. Daar waren eenige Kardinalen , die over
zyn heerszugt aan Koningen en andere Kriften
Vorften klaagden, en dat hy zig tegen alle regt
en reden door bedrog Paus gemaakt had ; na
Celejiyn te hebben doen vatten, en omhals bren-
gen. Dezen Paus had zulken grooten baat voor
de Familie vün de Gibelinen^ dat Crof/??^^ , Aarts-
biffchop van Genua

^
zig op As-woensdag voor

de voeten van de Paus ter nedergeworpen heb-
bende, om de Alfche teontfangen. Bonifacius,
in plaats van te zeggen , Menjch denk dat gy ftof
zyt^ en wederom tot Jlof moet wederheren^ Zeyde,
Menfch gedenk dat gy een Gibellyn zyt , en met de
Gibelinen tot afch zult wederkeeren ; endathy, in
plaats van hem de alTche op 't hooft te leggen

,

hem die in de oogen fnieed , en hem van zyn
Aartsbisdom beroofde; hoewel hy 'er hem na-
derhand weder in herftelde. Dezelve Paus deed
Philippus

^
Koning van Vrankryk , in den Ban,

om dat hy 't hem niet wilde toelaten geld uyt
zyn Koninkryk te trekken. Hy weygerde Key-
zer /^/^m te kroonen, immers zo hy hem niet

n. Dêel. I be-
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beloofde te helpen mtt Philippus te oiittroonen,

enzigielfs Koning van Vrankryk temaken. Zyn
heerszugt en trotsheyt deeden hem menigte van
onorJentelykhcden bedryven, hy had de "iotheyt

van den degen te dragen, hy zette een kroon op
het hoofd, en hy had de gewoonte te zeggen,'
dat hy meefter van't Ryk en SouvereyneVniXch.O'p

was ; en op dezen voet weygerde hy den Keyzer
te beveftigen

,
hy deed het nogtans in het ver-

volg
, uyt een haat die hyOden Koning van

Vrankryk toedroeg. Carion (a) verhaalt , dat
hy de Ban van Don Pedro van y^rr<«g-e;2 verhaafte

;

dat hy de geeft van oproer in Italië tragte te

zaaijen; dat hy zcyde Portier van den Hemel te

zyn, en van niemant geoordeelt kon worden.
Dit was de cerfte die het Jubeljaar vaftftelde,

belovende aan alle die geene , die na Rome zou-
den gaan , volkomen vergiffenifTe van hunne zon-
den. Hy veroordeelde de Fratercellynen^ welke
beweerden , dat de Geeftelykheyt de Apojielett

moeten navolgen. Hy bragt het zesde van de
Decremlen by een , en belafte om dezelve in de
Hooge Schooien in 't openbaar te leeraren. Hy
was het, die Lodewyk^ Koning van Vrankryk,
Qanonifeerde , en die de Canonifatie van Handen
van Ferrare vernietigde ; hy deed zyn lighaam
opgraven , om het te verbranden , na dat het

XXX Jaaren in 't Graf geweeft was. De PaufTc-

lyke Hiftorie zeyt van dezelve Harmen , dat het

volk van Ferrare hem XX Jaaren als een heylig

man aanmerkten , en dat deze vervloekte Paus
hem naderhand voor een Ketter verklaarde, om
dat hy de Fratercellynen of navolgers van de Apojle-

len aanhing.

(a) C#r-

(a) Lïh. f.
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(a) Cornelius y^/jippa
,
2eyt van delen BomfactMi^

(b) dat hydricvcrWonderlykc zakendeed; heteer-
ifte , dat hy door bedrog en 't middel van een valfch
Orakel

, Lelejlyn ovcrreede om van het Pauflchap
af te ftappen ; het tweede, dat hy het zesde van

i "de Decretalen t\dLmQïi (lelde, en verzekert, dat
'de Paus de algemeene Heer w^as; het derde, dat
hy het Jubeljaar inftelde, en een Markt van Af-
laten oprigte, en de eerfte was die zielen uyt het
Vagevuur trok. Voeg daar by, dathyeenhey-
lig mau veroordeelde, en dat hy het was j die de
Cammfatie enz. fmecdde.

Zie hier wat het eynde van dezen Paus was|
daar waren -menfchen, die, uyt vreeze die zy
voor hem hadden

,
op 't gebergte en in bofTchea

• gevloden waren , onder de wilde beefteiy, die
zo verwoed niet waren ^ als hy was. Zy gingen
na Anagni^ alwaar hy hem toen bevond ; en na
de Poorten daar van overweldigt te hebben, vat-
ten zy hem , en bragten hem na Kome , alwaar

.

ïiy XXXV dagen was, en van hartzeer ftorf, In't
Jaar 1304, na het PaufTchap agt Jaaren negen
maanden en zeventien dagen bezeten te hebben.
Pincda van dezen Paus ipreekende

,
2eyt, (c)

„ Hy voegde 'er iets by , dat een enkele nieu-

„ wigheyt voor veele menfchen was ; ik wil zeg-

. 5j gelyk het Papyrus iianenfis verhaalt, dat

„ hy Heer van de geheel e wereld was ; 't geen
Philippus^ Koning van Vrankryk, ontkende.

En PtKetla zeyt een weynig lager, dat Crantz
van dezen Paus verhaalt, dat, om zig zclven

1 2 Heer,
(a) Boek -van de leielheyt der Wetenfchapftn, Cap. 6x.
(b) In't Engels jïaat ook

, of quaaddoender , door zin-

fpeling van gotd of quaad , en eveneens als -waar vm
voorheenen gefproken is.

(c) L}b,ix. Ca}, II, S« 3.
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Heer, to in 't tydelyke als geeftelyke, te ver-

klaren, hy 7.ig aan al het volk op een plegtigen

dag , met tyn PaufTelyke kleederen omhangen

,

vertoonde, dat hy als Paus hen de zegen gaf,

en op een andere dag 2ig als Keyzer kleedde,

en een fwaard voor hem deed dragen
,
7ig aan

het volk in deze toerufting vertoonde , en in

deze woorden uytbarfte , hcce duo gladii hic ^c.
Zie hier twee fwaarden ^ het geeflelyke en wereld^

lyke fwaard.
'tis van dezen Paus

,
datdeHiftorie-fchryvers

zeggen, dat hy quam ah een Vos., leefde als een

Leeuw , en fiorf als een Hond, 'Zie daar
, zeyt

Platina , wat het eynde van Bonifacius was , die

veel eer tragte Keyzers, Konfngen, enhetvolk »

te verfchrikken , dan hen tot Godtsvrugt aan te

fpooren. Hy ondernam 't , om Koningryken
te geven en te ontnemen , alles uyt een begin-

sel van heerszugt en een helfche hoogmoed. Pi-
neda en Jan Villanis verhalen menigte van fnood-
heden van dezen Paus ;

niettegenftaande zyn boos-
heyt, verklaarde menhem zeer Katholyk, een goed
Kriften , en vroom man in het Koncilie , dat Kle-
mens de V. tot Vienfie ^ in tegenwoordigheyt van
driehondert Biffchoppen , hield. Wee den geenen
die goet noemt dat quaat is , en quaat dat goet is.

Oordeel , of de Paus en het Koncilie kunnen
dwalen.
Na Bonifacius qimm Benedictus de XI, of vol-

gens andere de IX , van de Dominikaner orden

,

en die by alle gelegentheden kenmerken van zyn
genegentheyt gaf, om de afgodery te begunfti-

gen. Hy was zo haaft geen Paus, of hy dag-

vaarde die geene , d'e zyn voorzaat Bonifacius

gevat hadden ; en dewyl ze voor hem niet ver-

fchee-



( 133 )

fcheenen , deed hv te in den ban , om hen by
gebrek van eerbiea, en deze ongehoorïaamheyt

,

te ftrafFen. Hy ontfloeg de Koning \^\\l/rankryk

uyt de ban , en nam "Johannes en Jacoh , Kardi-

nalen van Kolen ^ in gunfte aan, voor wie Bo«i-

/««W iulken haat opgevat had. Alhetgoet, dat

men van hem 7,eyt, is , dat hy ïyn moeder i,eer

eenvoudig volgens haar ftaat kleedde; hy wierd
door Vygen vergeven , die heiA 'zekere Ahdijfe

in 't Jaar isof toezond, na negen maanden het

Pauffchap bekleed te hebben. Hy had Klemens
de V ,

emGaskonjer^ tot opvolger, die, hoewel
afwezig, verkooren wjerd, hoewel naveelete-
genftribbeling. En zo haaft als hy detyding van
zyn verkiezing vernomen had , vertrok hy uyt
Bourdeaux ^ waar van hy AartsbilTchop was , en
vertrok na Lion^ alwaar hy alle Kardinalen be-

lafte te komen ; zo dat het Hof van Rorae na
l^rankryk in 't Jaar 1 305 overging, én bleef al-

daar ontrent lxxiv Jaaren. Philippus^ Koning
van Vrankryk

,
zynbroedcr X^r^/ , en7<3ï^, Her-

togvan Bretagne, bevonden zig by de krooning
van dezen Paus. Daar was een muur, die op
hen , en twaalf andere perfoonen nederftorte,

die hen alle vermorzelde, behalven den Koning
en den Paus. Den Koning had zyn deel in dit

moeyelyk toeval, en den raus was 'er zodanig
over verfchrikt, dat hy van 't paard viel, en de
Karbonkel (teen van zyn PaufTelyke Muts ver-

loor, die 6000 gulden waardig was. Hoe kon
deze Paus met Petrus zeggen

,
gout nog z 'tlver

heb ik niet. "2.0 ras hy gekroont was , maakte
hy verfcheyde Kardip^olen , alle van de Franfche
Naatfie. Hy zond 'er drie van na Rome , met
de magt en 't gezag van Raatsheeren, Qm Rome:

I 3 en
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cn met een Italië te regeeren. Hy maakte een

Decreet
.,
dat medebragt , dat wanneer men Duyt-

fche Kcyzers ïou verkiezen , hoewel ze den titel

van Rooms-Koninjen hadden , lun gezag en

naam van den Paus zou afhangen Klemens was:

de grootfte befchermer der Hoeren; enom7,yne
vermaken te beter te konnen voldoen,regtehy zyn

Hofte Av'gmn op.Hy hield een KovAtly tQ.l/ienne in

'tjaar 1311 , waarin hy de Ridden van de order

van St Jan de liodes verrykte,en de TempUers op de

allerwreedfte wyze uytroeyden, die den Koning

van Vrankryk in rykdom overtroffen. Hy liet hun
Grootmeefter te i'arys voerbrander, meteen van

ïyne medemakkers, inte^'enwoo-digheytvan de

kardinalen. Hy gaf een BuUe u/t tegen de

ticellirieyj ,
Begardinen en Beguwe», om datzehet

brood in 't ^i^ï^r^we^miet wilden lanbidden. Hy
4eed de i^'eneüanen ^

tiorenünen^ en die van de

Republyk van Lucca in den ban. Hy beveiligde

het Fceft van de droom van de Kluyfenaarller

,

ik meenc het Feeft van öAkramen s-dag , dat Ur-

hanus de IV. ingeftelt had. Hy Ummfcerde Ce-

lejlyn de V ; maar waarom verocrdeelde hy Bo-

nffacius de VIII. niet, die een ve-rader was van

Celeftyn, zyn Paus en zyn Heen Kiemen^ üorf

jfti 't Jaar 1314. 't Was dit zelve Jaar, wanneer

BerKéird de Monte Peiiciano zig vcynzende 't be-

lang van den Keyzer te behartigei , in zyn goe-

de gunlle indrong, en hem naderhand met een

Holtie vergaf, 'tWas een Domirjiha» , en een Ita-

liaan van geboorte. Zo ras als deze goede Key-

2er gevoelde , dat hy vergeven w£S
,
zey hy , Ga ,

vertrek , want zo de Duytfchers virnemen geen

gy doet^ zouden ze n de wreedjle md doen fterven.

Pezc vervloekte Monnik vlugtt na ^iena, al-

Waar



waar hy als een andere Judas het geld ontfing
,

dat men hem tot een loon voor 2vn verradery

had toegelegt. Dog 7,yne medemakkers, deDo-
minïkanen , leden voor hem

,
dewy 1 'er veele ver-

moord wierden; zyen hunne Kloofters wierden
door 't fwaard en vuur, in het Hertogdom vau
Florence en Lomhardje , en andere Landen , ver-

nielt. Zie hier, wat Pineda. yan Klemens ver-

haalt. St. /ïntonyn^ Jan Fillanus en Pap)rius
^

.„ Zeggen, dat hy het geld ongemeen beminde,
tot zelfs ^imome 'm lyn Hof, ontrent de />>»/-

5, ficie'^ te dulden. Men moet 2eer onwetende
zyn, om te zeggen, dat de Paus geen simonie

kan bedryven
,
dewyl het door de Goddelyke wet

zeker is, dat heyligeengeeftelykeampten tever-

koopen, zig fchuldig te maken is aan de zonde
van Simonie enz. Men moet zig dan niet ver-

wonderen, zo hy van dezen aard was , of hy
heeft dit fchandelyke beeft Bonifacius de VIII.
toegeftemt , &c. De Pauffelyke Stoel ftond twee
Jaaren , drie maanden , en zeventien dagen ledig.

Joba?iKes de XXlll , wierd na veele hevige ge-

Ichiüen verkooren. St. /I^tonyn icyt, dat, de-

wyl de Kardinalen in de verkiezing van een nieu-

we [^aus niet konden overeenkomen, zyzig ge-
droegen aan 't geen deze "Jthannes zelfs zoude
doen > en overeenquamen , dat die hy tot Paus
zoude benoemen, met der daad Paus zoude zyn.
Waar op Johannes zeyde

,
Vapa pro Papa , ego

fumPapa^ en dus benoemde hy zig zelfs. Pineda
voegt 'er een weynig lager deze aanmerking by

,

die hem Titui Livius verfchafte. „ DeRomey-
„ nen , zo heydenfch als zy waren, vonden zig

3,
gecrgert , d-xt Claudius Apius

^
op 't voorbeeld

van Lucm Furtus Camillus
,

zig zelfs onder
I \ „ de
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„ deTiènmannen tot Cö»>/ verkooren had; en

„ deze Jan , hoewel een Krifteii , maakte geen

„ fwarigheyt , om zig tot Paus te benoemen , enz.

Zo dat iohunnes de XXIII , of volgeiTs andere

de XXIV , na Apms geleek , om datze beyde

hun zelfs verkooren. Dezen Paus beroofde ^»^o,

Bilfchop van Vatura, van zyn Bisdom; hy ont-

nam hem het geeftelyke kleed , en leverde hem
aan den wereltlyken magt over , om hem te doen

lyden en levendig te verbranden. Het voorwend-

lei . waar van hyzig bediende, om eenigenfchyn

aan zyn wreetheyt te -geven , was , om dat deze

Biflchop
,
volgens zyn zeggen , een verraad te-

gen em geÜTieed hadde.

De Paus beminde de nieuwigheyt ongemeen

,

van een Bisdom maakte hy'er twee, en van twee

maar een ; van ccn Abdy maakte hy een Bis-

dom, en van een Bisdom een Abdy. Hyrigtete

Sara^o'je een Aartsbiffchop op, en .gaf hem yyf

Biffchoppen tot Suffraganen. Hy_ flelde de Rid-

ders-ordre van Kriihis'^ ook in Vortugaal in, om
den oorlog tegen de Mooren te voeren, en gaf

hen, met 'bewilliging van Don Alfonjus, Koning

van Foriugaal , de goederen die de TempeUeren

toebehoorden. Hy veroordeelde die als Ketters,

welke zeyden, dat Kriftus em^nt Apoftelennxtt^
in eygendom -hadden. Hy verbood zelfs deze

yraagopde Hooge Schooien te verhandelen. Hy
veroordeelde een zeker Pteter , van de Francis-

kaner order, om het volk vermaand te hebben,

Kriflus in zyne armoede na te volgen. Hy ver-

oordeelde, en deedze ook verbranden, die deze

leere predikten of opvolgden.

Dezen Paus , zo wreed ten opzigte van deze

heylige mannen die hy Ketters noemde, dwaalde
• - iii
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in het geloof. Hy was ïelfs een Ketter, dewyl
hy leeraarde , dat de hielen die van het Hghaam
lyn afgefcheyden , het aangezigte van God niet

befchouwen , en ijn tegenw^oordigheyt voor den
dag des oordeels niet zullen genieten ; w^ant hy
gaf zig over

^
gelyk i'Iafey zeyt , aan de dwepe-

ryen van een zekeren Tundal^ een lerlander , die

een gevoelen had, dat tegen dc woorden die on-
zen Heyland aan het Kruys uytfprak

,
aanloopt,

(a) l^oorwaar zegge ik beden zult gy met my
in V '?aradys zyn. Gelyk ook 't geen hy by ge-

legentheyt Lazarus zeyde, (b) Dat zyn- ziele

in Abrahams fchoot was; en tegen de bede van ^/e-

fanus , (c) Heere Jefus ontfangmynen geeft \ en die

van Kriftus, (d) l/'ader in uwe handen heveele ik

mynen geeft ;
tegen 'tgeene men van Paulus leeft

,

(e) Kriftus is myn gewin in leven eninfterven. En
elders, Ik ivenfch ontbonden te zyn ^ en met Kriftus

te wezen, (f) De geeft keert weder tot God ^ die

ze gegeven heeft ^ enveele andere Schriftuurplaat-

Zen, tegen het gevoelen van dezen Paus Johan-
nes de XXIV. aanlopende; en die' klaar aantoo-

nen, dat de zielen van hun lighaam afgefchey-

den , het aangezigte Godts voor den dag des

oordeels genieten.

Deïen Paus zond twee Monniken af, den
eenen een Dominikaan en den ander een Franfis-

kaan^ die zyn leere te P«?ry/ predikten. Maar /i'o-

masVale ^ een Engelfch Priefter, zig daar tegen

aankantende, wierd door den Paus indegevan-
keniffe gezet ; daar wierden 'er ondertulfchen

veele gevonden , welke weygerden ^eze leere

I ƒ a^n

(a) Luc. XXIT:.43. (b) Luc. XVI: zi,

(c) Hand. VII: 59. (d) Luc. XXIII: 46.

(^) Phil. I: 11,23. (f) Pred. X1I:9.



( 13^ )

aan te nemen. De Hooge Schoolc van de Sor-
bonne zelfs door Koning Pkilifpus ouderfteunt
zynde

, die zig met zyn geheele Koninkryke de
gehoorzaanTheyt van den Paus onttrokken had-
de, nootiaakteJohafiKcs^ oni een herroeping by
trompetten- geluyt bekent temaken, nytvreeze,
dat hy van 't Pauflchap mogt af»^ezet worden,
gelyk Ja» Gerfon in 2,yn Leerrede op Paafchdag
verhaalt.

De zelve Paus belafte aan de Nonnen, Begui-

nen gcnoemt te trouWen. Hy kon geen Beel-

den nog Schiiderycn lyden. Hy verzekerde, dat

Jefus Kriftus geen andere regel aan zyne Apofie-

len had gegeven, als die hy j?.ile gelovige Krifte-

nen had voorgefchreven. Jan i'uandevïlle (a)
zeyt , dat deze Paus aan de Grieken een zeer

lange Brief fchreef, om hen te doen verdaan,
dat 'er niet dan een Kerke, en hy daar van het

hooft, ajs een Stedehouder van Kriftus, was.
Zie hier het antwoord, dat de Grieken hem met
weynig woorden daar op gaven. I4''ygeloven wel^

dat de magt d\e gy over nive mderdanen hebt
,
groot

is ; maar ivy koKnea uw buytenfpoorige trotsheyt niet

Terdragen
;
wy hnnen uwe gierigheyt niet verzadi-

gen ; de Duyvel zy met u , want de Heere is met ons.

Met dit antwoord , verklaarden de Grieken op
een nadrukkelyke wyze, wat zy dagten, enwy
van den Paus mogen denken.
Dezen Paus Johannes ^ verklaarde Keyzer Lo-

deivyk van Beyeren , rebel , fcheurziek cn ketters.

Hieronimus Marius zeyt, dat dit was , om dat

deze Keyzer, na verkooren geweeft te hebben
,

.de bediening van het Ryk aanvaardde, zonder
aan den Paus den eed van onderwerping af te

leggen. Lodewyk
, om de verfchillen te ontgaan

,

(a) i.Boek, y.Cap. xorid
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zond Afgezanten na den Paus te AvigHOft^omtc
verzoeken hem het gezag en den titel van Key-»

zer te vergunnen
; dog zy vonden den Paus zo

weynig daar toe genegen , om 'er hem de
vejihure van te geven, dat hy ze, na hen alvo-
rens qualyk onthaalt te hebben , te rug zond

;

en belaftc den Keyzer in perfoon te Avïgmn te

verfchynen, en zig aan de befluytenvandeKerk
te ondervs^erpcn. Maar Lodevjyk, detirannyeder
Paufen bekent zynde , en ook wel wift dat het
God alleen was, van wien hy de Kcyzerlyke
waardigheyt ontfangen had

, weygerde tc gehoor-
zamen, en als een flaaf na/?i'(^ao»te gaan. On-
dertuffchen

,
gel yk hy tot de vredegenegen fcheen,

deed )iy het zelfde verzoek verfcheydenmaal aan
den Paus, door zyne Gezanten. Dog de Paus
volharde in zyn weygering ; cn dewyl hy den
Keyzcr doodclyk haatte, deed hy de Markgra-
ven, diQLodewyk^ om in Miianen te rcgeercn,
gezonden had

,

" in den Ban.

^
Den Keyzer, de hartnekkigheyt van den Paus

ziende, begaf zig na Kome , alwaar hy met alle

tekenen van agting ontfangen wierd, enverzogt
aan de Romeynen, 'tgeen de Paus hem gewey-
gert had. Den Adel zond Afgezanten na den
Paus, om hem te verzoeken, zig na Rome te
begeven, en aan den Keyzer toeteftaan, *tgeea
hy van hem begeerde, overeenkomftig het regt
en de oude gewoontens van de Romeynen; en
om hem te zeggen , dat ingevalle van weygering

,

zy hem zelfs, 't geen hy verzogt, zouden ge-
ven. Dit alles verre van den Paus te bewegen,
bragt niet anders te weeg dan hem nog gram-
fteuriger te maken

; hy braakte tegen deze Ge-
zanten veele fmaarredcnen vanbcdreygingenuyt.
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en belafte hen nyt iyn oog te vertrekken. Het
Roomfche volk had deze tyding zo ras niet ver-

nomen, of het befloot aan den Keyzcr toe te

flaan , 't geen hy begeerde ; zo dat de Raatshee-

ren Stefanus en Nikoiaas hem tot Keyzcr, enzyn
vrouw tot Keyzerin kroonde, op bevel van de

Geeftelykheyt en het volk. Zo ras de Paus daar

van kennis kreeg , deed hy den Keyzer veel

moeyteaan, handelde hem als een Ketter, be-

fchuldigde hem van hoog verraad, beroofde hem
van alles wathy had, en deed hem voor de twee-

demaal op de wreedfte wyze in den Ban.

Daar waren in dezen tyd veel Gods- en Regts-

gelcerden, welke verzekeren, dat JefusKriftus,

iiogzyne Apoflelen, niets in eygendom hadden

;

en dat den Keyzer , ten opzigte van het tydely-

ke, niet aan den Paus onderworpen was. Maar
Lodewyk en den Roomfchen Adel , de fnoodhe-

den van den Paus bcfpeurende ,benoten alle een-

flemmig, van de oude gewoonte om den Paus

te verkiezen, wederom plaats tc geven ;
zy be-

floten , dat de verkiezing door het Roomfche
volk moeft gedaan worden , en de Keyzer het

moeft beveiligen. En na verklaart te hebben

,

dat Johannes de XXIV. een ketter , een tiran

,

en een beroerder van de ruft der Kerke was, verre

van een Herder te wezen , verkozen zy Pieter

de Carhare , Minnebroeder , tot Paus , die de naam
van Nikoiaas de V. droeg. Men verhandelde toen

de vraag, of het de pligt van den Keyzer is, om
den Paus af te zetten, wanneer hy zig niet waar-

dig in zyn bediening van Opperpriefter gedraagt,

en orh 'er een ander voor in de plaats teftelien,

gelyk Om de I. gedaan had , die de Paus afzette,

na zyn zaak in een geboorten dnderzogt
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te hebben ? Johannes wierd afgezet , en ftorf in

Jaar 1335-, out zynde XC Jaaren. Hy liet zul-
ken voornamen fchat na, dat men dezelve op
tweehondert gouden dragmen^c^m-t. Pinedaiii)
zeyt , dat hy een millioen in zilver en 700000
Dukaten naliet ; en op de kant zet hy , daar
zyn ''er die 25' milüoenen zegden. Wat een gieri-

gen monfter ! men kan in de Hiftorie van Gieter

Premontré het affchrift van de Bulle van de her-

roeping zien , die deze Paus nopens de kettery
van de zielen deed.

Benediólus de XII, of volgens andere, Bene-
didus de X , had niet meer genegentheyt voor
Keyzer Loi^^ïüy^, als 7o^<2;ï»?jzyn voorzaat. Hy
beveftigde deszelfs ban, en keurde alles goet v^at

hy gedaan had. Daar op liet deKeyzer m.Duyts-
land alle de Keurvorften , Hertogen , Graven en
Geleerden by een komen. Hy toonde hen aan,
dat het niet dan alleen van de Keurvorften af-

hing, Keyzers te verkiezen ; en dat door deze
weg tot het Ryk gekomen zynde, hy Keyzer
was, en als zodanig een te werk konde gaan,
zonder daartoe de beveftiging van den Paus no-
dig te hebben. Hy toonde hen de valsheytaan,
van 't geen de Paus bybragt , dat wanneer den
Keyzerlyken Troon open viel, de Paus Bevel-
hebber van't Keyzerryk was. Hy vertoonde hen,
dat deze onderftelling tegen de vryheyt, waar-
dighcyt, het regt eii de Majefteyt van'tH: Key-
zerryk aanliep ; en dat de goede enloffelyke ge-

woontens, die men voorheenen waargenomen
had , medebragten , dat de Paltsgraaf aan den
Ryn, het Ryk openftaande, hetzelve regeerde,
van de Lcengoedef^n^en alles beftel doende.

Dezen
(a) Lib. XXII. Cap. XXIX. §. 4.
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DeicnKeyier betoonde zo veel zagtmocdigheyt
§

dat Benedióius hem in vrintfchap aannam, en de
ban die hy tegen hem uytgefproken had

,
wegnam.

't Is waar, dat de Paus het 20 veel niet deed,
wegens de goetheyt van de2,enKeyzer,alsom'er
byftand tegen den Koning van Vrankryk, diehy
vreesde, van te genieten. Hy vernietigde door
een openbaar Ediél alles , wat xyne voorzaten
tegen den Keyier gedaan hadden, met te zeg-
gen, dat Johannes de palen van zyn pligt, met
hem in den ban te doen , te buyten gegaan had-
de, enz. En dat de Keyzer als een goed Kriften
te we/k gegaan was , in zig^ te verdedigen , en
zyn regt ftaande te houden,

Franciskus Petrarcha^ die in deze tyd leefde,

had een zufter vanecnuytmuntende fchoonhcyt.
Deze Paus kogt haar van haar andere broeder
Gerard, aan Wie hy 'er een groote zomme geld
voor gaf, om'cr zyn Koncubyn van te maken.

Klemens de VI, was, naar het verhaal van
Hieroninius Marius Eujebiocatino ^ zeer aan de ver-
maken des vleefches overgegeven

; hy was zeer
heerszugtig

; hy beminde te beveelen , en ge-
eerbied te wezen. Behalven dat, was hy van een
trotfe, en van een d aard

; hy liet aan de
kerkdeuren aasplakken, waarin hy Keyzer Lo-
devjyk dagvaarde, onder bedreyging van fchrik-
kelyke ftraffen , en binnen drie dagen uyt te voe-
ren, 't geen hy hem belaften De Keyzer, die

een vreedzaam Vorft, en geen liefhebber was
om bloed te vergieten, zond Gezanten aan den
Paus, om hem tc bidden ^ hem zyn misdaad te

vergeven
, en hem zyn gunfte te bewyzen. Kle-

mens antwoorde, dat hy 'tirêjn nooyt zoude ver-

geven , als hy alle zyne d\valillgen en ketteryen
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niet bekent had , van tyn Ryksgebicd niet af-

llond, hem zyne kinderen en alles wat hem toe-
behoorde in ïyne magt ftelde , met belofte van
niets meer te eyflchen , 7onder zyn tocftemmin-
ge en w^elbehagen. De Keyzer bev^^illigde in dit

alles , om oorlogen en . bloedftortingen te ver-

myden , die hem anders onvermydbaar toefchee-

nen. Hy fivoer te lullen opvolgen wat de Paus
hembclafte, tot groote verwondering van den
Pausielfs, welke nietgedagt had, dat de Keyzei^

lig onder deze voorwaarden had willen onder-
werpen. Dit alles , verre van dezen onverbid-
delyken Paus te verzagten , wrogt in tegendeel

niets, dan om hem nog boosaardiger te maken.
Hy beveftigde 't geen Johannes de XXIII. tegen
Lodewyk gedaan had; hy belafte aan de Vorften,
een andere Keyzer te verkiezen , en hy beroofde
de AartsbifTchop van Ments van lyn Aartsbis-

dom, en van zyn Keurvorftendom , om Sat hy
zig niet tegen den Keyzer wilde aankanten , wiens
onfchult hem bewuft was.
De andere Keurvorften lieten zig door groote

2ommen geit omkopen, die hen de Koning van
Bohemen gaf, om hen te bewegen , hun ftem ten
voordecle van zyn zoon Karei te geven , die tot
Keyzer verkooren was , en wiens verkiezing
van de wreede Klemem was goetgekeurd. Zie
daar

,
op wat wyze Lodewyk van de Regeering

geraakte. De Paus was ontrent dit alles nog
niet voldaan , en hy zond iemand by hem

,

die hem in wyn vergift toebragt, waar van hy
llorf. Roomsgezinden open de oogen , en leef

dit beeft kennen , dat in wreedheyt de wildft&
beeft^n overtreft.
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Pineda ïeyt , (a) laat ons den Paus KlemeMS

in iyn Hof te Avi^ywn laten, alwaar de öimonie

een vryen loop heeft, ki den koophandel derSe-

mficien. J czcj-aus, om no;:' meer geld te ver-

Zamelen, bragt het Jubeljaar, van hondert op
vyftig Jaaren , en men vierde het te Rome inzyn
afweïentheyt, in 't Jaar i35'o. Hygaf magt aan

den Biffchop van Bamherg, om tc alle vergiffe-

nis te geven , die den Keyïer hadden aangehan-

gen , onder voorwaarde nogtans , i. van aan

hem, als een Stedehouder van God
,
gehoor-

zaamheyt en getrouwigheyt te fweeren. Ten. 2.

te geloven, dat de Keyïer geen regt had, om
dei) Paus te verkiezen, of af te ïetten. Ten 3.

om niemant voor Koning of Keyzer te erken-

nen, dan die door den Paus was beveftigt.

Klemm deYl, toonde klaar het gezag aan,

dat hy zig over Hemel
,
Vagevuur en Hel aan-

matigde; dewyl hy, in 7yn Bulle van het Va-
gevuur van de Pelgrims fpreekende , die na Ro-
men gaan, en op weg zynde, ftorven, en het

Jubeljaar wonnen, zeyt
, IVy Jlaan hen toe , zo

zy onderwegen jierven , na datze opregt gehiegt

hebben , een mlkomen vergeving ,^ en voljirekte

vergiffenijje van alle hunne zonden. Uy belajlen

daar en boven aan de Engelen , om hunne zielen

,

volkomen van het Vagevuur bevryt , in het Paradys

te plaatzen. Wat die geene belangt, die de Bulle

van de kruysvaart nemen, en de vyanden van't

Roomfche geloof den oorlog aan doen, hy ver-

gunt hen de magt , om twee of drie xieleri uyt

het Vagevuur te rukken
;
dog ik iieb in myn

eerfte Deel, reets een wytlopige verklaring van
deze

(a) XXII. Boek, Cap. zi.
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deze Bulle gedaan. Hy zeyt ook in een aridere
Balie

, I4^y willen niet ^ dat de Bedevaartgangers
de helfche jiraffen op eenigerlye wyze gevoelen.
De Pauffelyke Bullen 2yn in der daat niet dan

zottigheden. Bulla is een Latynfch woord , dat
Bobhels betekent

( die de regen op het water maakt,
en die by gevolg van weynig duur zyn. Daar is
ook een Latyns fpreekwoord , 't welk zegt,
liüino Bulla , de menj'ch is niet dan ydelheyt en
als een ivind dte men wegblaaji. Het fchynt , dat
het met een oogmerk is , dat de Paufen dezen
naam aan hunne Aflaat- cn Vergiifcnis-brieven
hebben gegeven

, om 'er de belachelykheyt en de
weynig Waardye van aan te toonen. Klemens de

y i. ftorf fchielyk , alleen in zyn kamer zynde,
in t Jaar 135-2. ïnnocentims dc VI ^ een Frans-
man

,
volgde op Klemens. "Zie eens, wat 'er

'larrafa van Zegt; 't was een man, die zo wey-
nig beminde te geven , als hy gereet was te ont-
tangen, zo dat hy de Beneficiën aan die geene
verkogt, die ze hem beft betaalden. Hy zond
zyn NunciusDon.Gtll.Carcillo d'/1lé?ornoz,Sp!Sianfch.

Kardinaal en AartsbilTchop van To/f-^o , n-A Italië.

't Was een groot Oorlogsheld, en beter ervaren
in de Wapenen , dan hy in de Bybel bedreven
was. Hy was het, die te Rome de Keyzerly/e
Kroon aan Karei ^ de zoon van den Koning van
Bohème^ gaf; hoewel onder voorwaa/rde , dat
hy zig niet langer te Rome nog in eenige Stad
'm Itahe

, ïou ophouden. Dezelve Kardinaal liet

op zyne koften een heerlyk Kollegie te Bolonje
voor de arme Spaanfche^W^w^^^^opregten. Dit
zyn de eygen woorden van Tarrafa , in 't leven
van Don fedro. Alonfo l/enero zegt in zynHand-
boek des Tyts , dat deze Kardinaal in 't Jaar

II. D£EL. K 135-1
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135'! belafte, dat lyn lighaam, na tyn dood,

door menfchen na de Kerk van Tohdo moeft ge-

dragen worden. Gelyk dc Pans groote Aflaten

aan alle die geene vergunde , die deel aan deze

reyze zouden hebben, was 'er ook een groote

toeloop van menfchen, op alleplaatfen , alwaar

het lighaam moeÜ palteeren. De Inwoonders
van de cene plaats gaven het aan die van een an-

dere plaats over, en droegen het dus op hunne

fchouderen, tot aan 'loledo toe, gelyk hy 't be-

laft had. In de vergadering , het Synode of het

f^oncilie^ dat toen te Perp^nan gehouden wierd

,

belafte Paus innocent de VI , het Jaar op den

I, '^anuary te beginnen, en niet gelyk voorhee-

nen ijiet den xxv. Maart. Wanneer hy de ver-

fchillen vernam, die 'er tulTchen de Koning Z^f»

Pedro en de Koningin ontltaan waren , zond hy

de Kardinaal I4''illem derwaarts, om hen te ver-

zoenen , en het goed verftand tullchen dezen Prins

en de Staten van Kaftilie te vernieuwen , die de

party van de Koningin gekozen hadden
;
dogde-

wyl hy zag dat den Koning onbuygzaam was

,

keerde hy terug, zonder iets uytgewrogt te heb-

ben, en de Koningin ftorf niet lang daar na van

hartzeer. Deze Paus eyndigde zyne dagen te

Avignon^ in 't J^ar 1362.

Urbanus de V, tot Paus verkooren zynde, in

zyn afwezentheyt ; hoewel hy geen Kardinaal

was, zond den Kardinaal Don Gillis Carillo in

Italië^ in hoedanigheyt als zyn algemeene Stede-

houder, gelyk zyn voorzaat Innocenüus de VL
reets gedaan had. In 't vierde jaar van zyn Pauf-

fchap, verliet hy Rome ^ en begaf zig met zyne

Kardinalen na /ivi^mn. Hy zond een Roos aan

Johamm^ Koningin vaij Sicilië^ in de Vaften,
en
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ün maakte een Decreet^ waar in hy bela,fte, alle
Jaaren in de Vaften op Zondag van Letare , een
Roos te verecrcn. 't Was ten tyde van dezen
Urbaan^ dat de AartsbifTchop van iCira/f» trouw-
de, zo Pieter Premomré yQ.x.h.zaXt. lïlefcAs 2cyt
in het leven van dezen Paus, dat, dewylhy ver-
geten had, waar de hoofden van de Apoftelen
Petrus en Paulus waren

, men dezelve op des
Keyzers verzoek zogt , en dat men ze in de hey-
liglte plaats van St. Jan de Lateraan vond , van
waar men ze op de plaats bragt , alwaarze te-
genwoordig nog ruften. Urbanus ftorf in 't Jaar
1371 ; en daar zyn 'er, welke geloven, dat hy
Vergeven is.

Gregorius de XI , Neef of Zoon van Klemem
de VI , wierd in den ouderdom van xvii Jaaren
tot Kardinaal gemaakt; en ziende, dat wanneer
hy Paus was, [talie in opftand was, enzigzyne
gehoorzaamheyt bynageheel had onttrokken, op
de raad van Catharina vtLtiSiem, die naderhand
nog gecaaamfeert is , en door die van Ba/do haar
Leermeefter, zo FoJateraan zeyt, zo verliet hy
Vrankryk in 't Jaar 1366 , en vertrok met XII
Galeyen na Kome.

^
't Was Ktemens de V , die

het Hof van Rome in Vrankryk o\arhvzgt , alwaar
't omtrent lxxiv Jaaren geweeft is ; andere zeg-
gen, dat St. Brigida^ op de te rugkomft van>-
rufalem

, te Rorne quam , en dat zy aan Greq;oriiis

fchreef, dat het de wil van God was, dat het
Pauffelyk Hof weder te rug keerde. Maffey zeyt
het zelfde; Crantz zeyt, dat deze Paus een ze-

.

kere Billchop beftrafte die het Hof volgde, om
dat hy 7yn verblyf niet in zyn Bisdom hield

;

maar dat de Billchop hem ten antwoord gaf. Er,

gy Paus van Kome , vJaarom geeft gy geen beier

K 2 voor-
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merheeld aan andere^ ook inde uwe wederkeerende'i

Zo dat het Pauffelyk Hof, 't zy op de raad van

een of twee vrouwluy, of door eenuytwerkzel

van het antwoord van den Biffchop, na Kome^

na verloop van lxxiv Jaaren, te rug keerde.

Gregorius deed de Florenttners , die hoofden van

de Rebellie geweeft waren , in den ban ;
dog de-

wyl hy 2ag , dat ly weynig werk van den ban

maakten , verklaarde hy hen den Oorlog. Gre-

goriui de XI. ftorf in 't Jaar 1378.

Na de dood van Gregorius de XI
,
dewyl de

Geeftelykheyt en 't Roomfchevolk bevreeft wa-

ren , dat het Hof weder na l/rankryk mogt kee-

ren
,
gingen ly by de Kardinalen , om hen te ver^

2oeken, dat zy een Italiaan mogten verkiezen,

en verklaarden hen, datze geen Franfche Paus

zouden dulden. Daar waren in't geheel xvii

Kardinalen, iv Italianen^ en xiïi tranffen , die

hun verblyf tot Rome hielden. In de verkiezing

ontftont 'er een groot verfchil onder hen. De
Franfchen , die 't grootfte getal uytmaakten , zou-

den het ligtelyk te boven hebben kunnen komen

;

dog durfden zig van dit voordeel niet bedienen,

door de vreeze die het volk hun inboezemde

,

dat de Wapenen opgevat had, om hen te dwin-

gen een Italiaanfche Paus te verkiezen. Zo dat

Urbaan de VI
,
op Vrydagden ix. April tot Paus

verkooren wierd. Platina zegt , dat de Franfche

Kardinalen , eer Urbanus wierd uytgeroepen , be-

gonden te morren , en te zeggen, dat de verkie-

zing, nog Canonyk, nog na regten was, omdat
de Romeynen met de Wapenen inde vuyll: , ver-

zogt hadden, dat de Paus een Italiaan was, cn

dat Urhanus het dus door gewelt en bedrog ge-

worden was. Daar op vertrokken de Kardinalcfn

uyt
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uyt het Conclave , waar van ïommige na 't Ka-
Iteel van St. A}7geh weeken, en andere namen
de vlugt na 't gebergte, om de dolheyt en woe-
de van het Roomfchevolk te ontgaan. Detwee-
dragt die onder de Kardinalen heerfchte, deed
aan den Kardinaal Urfinus hope fcheppen ,

dathy
Paus 70U konnen worden ; en hy verzuymde
niets om daar toe te komen.
Daar waren viii Franfchc Kardinalen, die

voor de wreetheyt en geftren^heyt van Urbanus
bedugtzynde, na /•6'?«<^f weeken , alwaar xviii
Kardinalen, om redenen die wy zullen zeggen,
en om datze de Stoel als Vakant aanmerkten

,

by een vergaderden , die door de Koninginne
van Nape's onderfteunt zynde, een andere Paus
onder den naam van Ktemens de VIII. verkoo-
rcn. Dit was de xxvii fcheuring , en de ge-

vaarlykftc van alle, dewylze tot op'het Koncilie

van KoKjlans , en alzo L Jaaren lang duurde.
Om de bcdriegeryen , de lillen, meynedigheyt
en veynzeryen te weten , d'e die geene in het

werk Helden , die geduurende deze fcheuring
Paufen wierden , heeft men Theodorus van Nyem
maarte lezen, tiïedeieHt/iorie^ als ooggetuyge
gewceft zynde , befchreven heeft. Ook Bok:^
Segno

, in de Htjiorïe van Florence en PineJa. (a)

Stelia zegt , dat deze Urbanus een liftig en wraak-
zugtig mens was , die de hoon die hy ontfangen
had , niet vergat ; en Kraniz verhaalt , dat hy
trots , wreed en onhandelbaar was. Ook tragte
hy , wanneer hy Paus was , in plaats van de vrede
te herftellen, den oorlog aanteftooken, omzig
over de Franfche Kardinalen en de Koningin van
Napels te'ïwreeken. Met dit inzigt, gaf hy de

K 3 ' Abfo'

(a) Lib. XXII. Cap. XXXVII. §. 3. 4.
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Abfolutie aan de Florentinen , om ïe aan zynïyde

te trekken; dezelve Urbaan liet vyf Kardinalen

verdrinken, die iiy elk in een 7,ak had laten Üe-

ken , en in Zee werpen ; en 't was niet zonder

moeyte, dat Adam^ een Engelfch Kardinaal , dit

flag van dood ontquam. De reden die den Paus

tot deze nyterften aanzette s was , dat deze 1'iar-

dinalen aan de zyde van Klemens de VII. wa-
ren , en dat zy tegen hem een verraat gefmeet

hadden.

Daar op maakte hy, zo Platina zegt,omzyn
Faéiie te verfterken , xxix Kardinalen op een

dag, ^ïÏQ Italianen en xxvi NapoUtanen.

Pandoifus Coienuctus^ een zeer verftandigRcgts-

geleerde, voegt 'er in zyn Hiltorie van Napels

een andere wreedheyt by , die veel yffelyker is

,

dan daar van wy , van de vyf Kardinalen gewag
makende, fpreeken. „ Deze (/r^^ö;?, zegt hy

,

5, te Ge;2&!^ zynde, veroordeelde drie Kardinalen

„ ter dood , en na hen het hooft afgeflagen heb-

bende. Het hy de lighaamen in een oven bra-

5, den, in zakken fteèken, en lietze elk op een

„ paard van 't eene land na't ander voeren. En
op dat men mogt weten , dat het de lighamen

van drie Kardinalen waren , liet hy de roode

hoeden om hoog aan de zakken vaft maken , en

dit alles om het volk te verfchrikken , en te be-

letten , dat niemand tegen hcrn iets mogt onder-

nemen.
Deze Paus hem niet in ftaat bevindende, om

zig van Koningin Johanna^ nog door geweld,

nog door lift te wreeken , liet Karei ^ de Neef
van den Koning van Hongarye^ verzoeken, om
hem met een magtig Leger by te fpringen , en

beloofde hem Koning van Napels te maken. Karei
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lig met deie hoop vleyende, week op de aan-
houdingen van zyn Oom , en flelde zig aan 't

hooft van een ontzachelyk Leger, bemagtigdè
het Koninkryk van Napels, nam de Koningin ge-
vangen, en liet haar om 't leven brengen. &~
ê^aaus en Karei, hadden tot nog toe in een goed
verftand geleeft; dog dewyl de vrindfchap vaii
de godlozen, van geen langen duur kan zyn,
veranderde die van dezen Paus in haat , om dat
Karei vi^eygerde zyn Neef of Zoon tot Prin*
te maken

; Campano. Men kan deze Hiftoric
ook in Platim^ Colemcinst en andere Schryver'S
vinden.

Wanneer de Paus zag dat hy niets kon uyt-
werken, namhy zyntoevlugt tot bedreygingen

;

dog Karei vond zig door deze doldriftigheyt Zo-
danig gehoont^ en betuygde zyn wraake daar
over zodanig, dat de vrees die de Paus daar over
opvatte, hem belette, om in eenige dagen uytte
^aan, tot dat hy deze belediging ontveynzende,
en onder voorwendzel dat het te Napels te heet'
was, hymct verlof van Karei na Nocera ging,
alwaar hy zig verfterkte, en nieuwe Kardinalen
maakte. Aldaar rigte hy een Proces tegen den
Koning aan , en dagvaarde hem om voor hem
te verfchynen. Karei gaf tot antwoord , dat hy
binnen korten tyd te Nocera zoude komen, om
2yn zaak door daden , zowel als door woorden
te verdedigen. En in der daat

,
hy ftelde zig

aan 't hooft van een talryk Leger , en belegerde
de Stad. De Paus zag zig zo haaft niet aange-
ta(t, of hy vlugte na Genua', na de dood van Lo-
dewyk, Koning van liongarie , en Oom vaniC^-
rel

, zond den Adel van het Koninkryk Afgezan-
ten aan den Koning van Napels^ om hem berigt

K 4 te
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te .geven , dat 7.y hem Koning van Hon^arte maak-

ten, i^ar^/ begaf lig derwaarts , in 't Jaar 1385-;

dog hy wierd op bevel van de Koningui van

Hongartè vermoord.
Colenuciui verhaalt, dat wanneer Urhanus de

doot van den wreeden Karei verftond, hy zig

daarover verheugde, en zeer blyde wierd, op

het gezigt van het fwaard, dathet werktuyg van

deze Executie geweeft was. Julius Cejar , zo

heydenfch als hy was, deed geheel anders. Plu-

tarchus le^t^ dat .wanneer men hem het hooft

van Pompejus ,
zyn doodelyke vyand , vertoonde

,

hy het hooft daar vaji afkeerde
,
uyt vreeze vaji

het te zien , en daar mede aan te wyzen , het af-

gryzen dat hy voor zulkcn wreeden daad had.

ï)e zelve Piutarchus verhaalt , dat Lycmgus het

die geene vergaf,' die hem een oog uytgeftoken

had. Ik haaie deze voorbeelden aan, om den

Paus befchaamt te maken, die zig den naam van

Allerheyligfte, en van Stedehouder van Kriftus

geeft ; en om aan te toonen , dat hy in tegendeel

als een tiran en ftedêhouder van den Satan te

werk gaat. Zyn haat en boosaardigheyt hield

met de dood van Karei niet op, een Jaar daar na

ftelde hy alle zyne pogingen in't werk, om La-

dijlaus^ en Jan, zoonen van dezen ongclukkigen

Vorft, van haar vadcrlyk erfgoed te berooven;

hoewel zy nog zeer jong waren; maar het volk

van Gatette veyligde hen tegen de onverzadelyke

wrake van dezen Paus. Urbanus keerde na Rome

te rug, alwaar hy vergeven zynde , in 't Jaar

i39oftorf, na elf Jaaren agt maanden als een

tiran geregeert te hebben. Platina zegt, dat hy

weynig betreurt wierd, om dat hy wreed, ge-

weldig , een oproefmaker en een moordenaar
was;
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was; maar voornranentlyk , om dat hy het vuur
van wrake nooyt koa uytdoven , 't welk het
voedzel was , waar mede zyn hart gevoed wierd.

't Was teu tyde van dezen Paus , dat men in
Duytsland het gelchiU uytvond. Duytslani, Italië

eii Engeland
^ beguni'h'gden Urbaan, l^rankryk^

Kafiilic
,

Arrajroy/
, Navarre en Katalonten , waren

in de party van KUmem de VII , die door de
Franfche Kardinalen verkooren was. Dezelve
Kkmemhkld een Ko-^cUie te Parys ; en 't was ten
tyde van dezen Paus, dat'ereen^^i/^^!ry/:ontftond

tuffchen de Hooge Sciioole van de Sorbonne en
de Dominicanen

,
nopens de ontfangenis van de

Maagd Maria, dat naderhand zeer ver tuffchen
de DominikmenQYi Franciikanen liep. DePausley
hen een ftilfwygen op, uyt vreeze van de byge-
lovigheyt van- het onwetende volk, een krak te
geven. Ülemem de VII. ftorf in't Jaar 1392.
Koe veel Bullen zonden deze tegen-Paufeii

niet in vcrfcheyde plaatsen van het Kriftenryk ?

Hoe veel faamrovende fchriften ftroyden zy niet
tegen elkandcren uyt ? waar in zy eikanderen
fchonden

, vervloekten voor Anüchriften S^]\q^x-
makers, ketters, tirannen, dieven, verraders,
'zaayers van tweedragt , en zoonen van Belial uyt-
maakten.ï' In der daat zy hadden gelyk, en héb*,
ben de waarhcyt nqoyt b2ter gezegt. Daar zyn
Schryvers , die Klemens de VII. als een tegen-
Paus aanmerken, waarom zy hem m"et in't ge-
tal der Paufengeftelt hebben; dog naar myn ge-
dagten hebbenze ongclyk, dewyl hyopeenwet-
tigcr wyze, dan Urbamis èi^Vl. verkooren is,

en dat hy zig daar en boven niet aan dezelve
fnootheden heeft fchuldig -gemaakt ; derhalven
ben ik van gedagten, dat l^rankr^k en Spanje de

K 5-
^ bdte



( iH )

berte party aanhingen. Ook belafte Doh Jaft,

toen Koning van ii«/?/7/>, (naar 't verhaal van
Doft Rodrigo

,
Biffchop van Palemia , in de Ht~

ftorte die hy van dexen Koning gemaakt heeft)

aan alle de Prelaten, en aan alle de bedrevenlle

Godgeleerden , in Goddelyke en menfchelyke
weten fchappen ,

by een te vergaderen, om de

'/.aak te overwegen en te onderzoeken ; en ty
verklaarden, naar een ryp overleg, dat \\QtKle-

mens de VII. was, die men moell gehoorzamen.
Men deed het ook in i^rankryk QnSpa»je^ lo lang

als hy leefde; en na zyn dood bewees men de
zelve gehoorzaamheyt aan Benediólus XIII,
zyn opvolger, gelyk wy wel haaft zullen zien.

Bontfjctui de IX , witrd te Home Paus gemaakt

,

door de party v-an Urbanus de VI, eer hy den
-ouderdom van xxx Jaaren bereykt had. Hy
handelde de Romeynen , zo als Crantz 2eyt,

niet als Billchop , maar als een wreed Keyzeren
tiran. Hy liet in 't begin van zyn Paullchap

alle die geene om hals brengen, die hem ver-

dagt waren. Hy maakte een Wet, welke mede
bragt , dat geen Prielter van zyn Beneficie iets

kon genieten , eer hy 'er de eer(telingen
,
genaamt

Annaces ^ aan den Paus van betaalt had, dat is de

gehecle inkomfté van het eerlte Jaar. Daar wa-
ren niet dan de Engelfchen , naar 't verhaal van
Platina , van Volaieraan , en eenige andere , die

zig tegen dit Decreet aankantten. Hy kroonde
Lndts Laus , zoon van Aarel

,
Koning van Napels.

Deze BomfaciHs was volfiagen aan de Simonie

overgegeven ; en door middel van -zyne Bullen

,

aflaats-en vergiffenis-brieven , en door het Jubel-

jaar, dat hy in't Jaar 1400 ic Home vierde, ver-

Z-amelde by onnoemelykc fchatten, waar van hy
tegen
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IXgen alle regt en reden iyne vrinden verrykte
Hy ftorf in 't Jaar 1404.

Befiediéïuf de XIII , een Spanjaart, was oo].-
met onder het getal, om de zelve reden, die 'er
Kleniens de VII. van deed uytfluyten. Do?- de-
wyl ï/rankryk en Spmje myn Vaderland hem voor
een regte Paus erkent hebben, kan ik ook niet
nalaten

, hem onder de andere plaats te geven
ihnediüus was geboortig uyt Katalonie

, hy wierdDon Pedro de Luna genoemt
, en hy was te

AvtgmnAoox xx Kardinalen verkooren. 'tWas
een zeer geleert man , voor zyn verkiezing had
Uy tegen 't gezag van den Paus gedtfputeen , en
een befluyt gemaakt, dat men hem niet moeft
'gehoorzamen. Een leere , zo waaragtig als deze
is

,
deed hem als een ketter veroordeelen

, door
de Paus die den Pauffelyken Stoel bekleedc Hy
wierd door het Koncine P^fa , en door dat
van Konflans afgezet. Niet tcgeiiltaande dit al-
les

,
was hy meer dan dertig Jaren Paus in Span-

je, en ftorfindcHooMad vaniCrt^^W- men
bewaart zyn lighaam tc Beg;zi/}oia

, en hy'word
van de Spanjaarts als een heylige aanjrcmerkt
Ik heb nooyt te Pej^mfcola geweeft

, hoewel 't
maar xc mylen van Sara^^ojje leyt ; maar ik heb
van verfcheyden menfchcn gehoort, d^t'erdap
en nagt een lamp voor zyn graf brand.

Wanneer hy de laatfte uure voelde naderen
verzogt hy de Kardinaalen

, datze hem Gilles
Mtnez

, Kanunnik van B^ircchna
, tot een opvol-

ger wilden geven
, die de naam van Klem^m,

de VIII. draagt.

Dezen nieuwen Paus, maakte op het verzoek
van öö» Alfonfus

,
Koning van Arra?on

, nieuwe
Kardinalen

, en deed alles , waar toe de Paufeu
rcgt
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regt hebben ; dog 20 haaft als Fans Martyn de V

,

in het Koncilie ttKonftans geboren, dezelve Al-

foxfas bewogen had zyn verkiezing te ondcrfteu-

nen
,

flapte GUles Mimz ,
op crdere van den

Koning, daar van af, navier Jaaren Paus ge^

weeft te zyn, Hy wierd BiÜchop van Majorca

gemaakt , en de Kardinalen die hy gemaakt had
,

Itonden zelve van hunne bcdieninge af.

Theodorik van Nyem , Biflchop van l^erda , leef-

de ten tyde van deze fcheuriug ,
welkers Hi-

ftone hy befchreven heeft, gelyk ik reets gezegt

"heb ; maar zy ontdekt de waarhey t te veel , dat 'er

de Papillen te veel agting voor zouden hebben.

Zy wierd nogtans te dazei herdrukt , in het Jaar

15-66, tot groot verdriet van den Paus. Dezen

Schryvcr zcyt, en bewyft onder andere dingen

,

dat de Paus geen polh^kr^^t op den Keyzer heeft

;

en in tegendeel is het de pligtvanden Keyzer,

de ondeugende Paufen te ftraffen. Hy voegt 'er

by , dat de Keyzers , die de oogen voor de fnode

handelingen en geweldenaryen der Paufen fluy-

ten, de naam die zy dragen, niet waardig zyn.

Inr.ocemms de VII, wierd tot Home vcrkoorcn
,

om de opvolger van BonKaaus de IX. te zyn.

Wanneer hy nog maar Kardinaal was, keurde

hy de onagtzaamheyt en befchroomtheyt van f/r-

hcan en henediéïm af ;
hy verweet hen , dat zy

de oorzaak waren , dat de fcheuring van zo lan-

gen duur was , ên de bronwel van zo veele er--

gerniffen en wanorder in het Kriftendom ;
dog

* zo dra als hy Paus was, veranderde hy van ge-

voelen
;
hy deed niet alleen wat hy afgekcurt had

,

maar wilde niet lyden dat men 'er van fprak.

Hy ftorf in't Jaar 1407-

Cregorius de XII. wierd tot Rome , in plaats

van
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van ïnmcentuis de Vil, tentyde YmBenediéittt
de XIII

, die te Avisnon woonde
, verkooren.

Hy wicrd Paus gemaakt
, onder voorwaarde

dat hy van den Pauffelyken Stoel 2ou afftap'
pen

, %o men zag dat de welftand van de Kerk
dit vereyfte ; 't geen hy na ïyn verkiezing in
tegenwöordigheyt van Notaris engetuygen, be-
veiligde

,
die 'er een ade van opftelde ; 't geen

BenedicUis bewoog, om dit ook te doen. Dog
dewyl Bcnelictui lüet wilde afflaan

,
weygerde

Gregorïus dit ook , in weerwil van de beloften
die zy beyde gedaan ha'dden. Zy wezen Savone
tot hun verbiyfplaats aan

;
dog te vergeefs ; zo

dat men in 't Jaar 1410 een groot KoncHie te
P/A hield

, alwaar zig verfcheyden Kardinalen
van weder-zyden bevonden , en meer dan drie-
hondert Regtsgeleerden. Dit iioncUieimtGre-
goYim en Benedicms af , en verkoor Alexander
de V. De geheele Kriftenheyt

, uytgezondert
Spanje

, Schotland
, en 't Graaffchap Armag;nak

,keurde dez^e verkiezing goed. Gre^orius en Be-
nedictus weygerden zig aan de uytfpraak van dit
Konaltcte gedragen, en van het Pauffchap af te
itaan

;
dog dewyl zy vreesden gevangen geno-

men te worden, week Gregoriusn^Artmtne, en
Benedictus na Katalonie.
Dus waren 'er toen drie Paufen

,
Gre^orius

Benedtctus^m Alexander. De Poëten beelden
Lerherus^ de Deurwagter van de Hel, met drie
hoofden af ; 't is een Fabel die in het Pausdom
bewaarheyt word

, waar van de Paus, als de
Deurwagter, drie hoofden had ; en ten opzigte
van t Ryke ,des AK'iichrifies

, was den eenen zo
wel het hooft daar van, als de ander. Gregorius
Wierp Niklaas de Luca uyt de Stoel , en liet hem

in
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hl de gevankeuis xetten, om dat hy hem in ïyne
leerredenen , tot welftand van de Kerk , tot eenig-

heyt vermaant had. De Vaders 'mh KonciHevmi

Konfiam ^ in 't Jaar 141 f vergadert , ontboden

bem by hen te 'komen , of iemand in zyn plaats

aldaar te zenden. Dewyl de Paus 2ag, dat dit

gefchieddc om hem van 't Pauffchap te doen af-

itappen, deed hy 't 2,elfs , en llorf kort daarna

van hartzeer. Pieter de Luna ^ wierd altytöe-

Tiedictus de XIII . genoemt. Jan Gerfun , een be-

rugt Godgeleerde , zeide dikv/ils van dezen
Tieatitus in het Koncilie ^ daar zal geen vreede in

de Kerk zyn , zo lang als Luna zal leven. In

weerwil van dit alles, konden no^hct Ktmcilie
^

no^ de bedreygingen hem aanzetten , om 'er af

te /tappen , zo dat hy tot zyn dood toe Paus was

,

welke in 't Jaar 1424 voorviel.

Alexander deV. wierd in het /f ö??f van
tot Paus verkooren ; 't was een regte Alexander

,

ten opzigte van zyn cdelmoedigheyt ; en hy had

de gewoonte van te zeggen , dat hy een ryk B'f-

Jch'jp , een arm Kardinaal , en een hedela^t'tge Yazis

vjas. Met dit alles had hy zo veel heerszugt

,

dat hy Ladijlaus in het Koncilie van ?ifa van Zyn
Troon beroofde. Dezen Paus bclafte aan alle

ilrillenen te geloven , als een geloofs-artykcl

,

dat Kriftus zyne wonden op het lighaam van
Franciskui gedrukt had , cn hy begeerde dat meji

op een plegtige wyze een Feeft daar over zou
vieren. Aiexander toonde, dat hy waarlyk den
Antikrifl: was

,
dewyl hy zig het gezag aanma-

tigde, om nieuwe geloofs-artykelen op te (lel-

len , welke hy wilde , dat men op ftratfc van ver-

doemenis geloofde. Paulus zegt ons, (a) Schoon 'er

I

. een

(a) Ga1. i: §.
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een Engd nyt den Hemd quam , die u e^n ander
Eyangely verkondigde dan V ge^ne verkondigt is

die zy een vervloeking Anathema. Dit is 't nog-
tans , dat Alexander gedaan iiceft.

De2e Paus , die voorheen Vieter van Kandia
genoemt wierd

, ïcide , na 't verhaal van Theod(.'
rus van Nyern

,
op zyn doodbed dat hy nooyt

nog vader
,
nog moeder

,
nog broeder

,
nog ie-

mant van zyne broeders gekent had ; dat hy in
' 2yn jeugt niet dan van aalmoeflen had geleeft;
dat hy van deur tot deur ging bedelen ; dat 'er
-naderhand een Italiaanfche Monnik van de order
van Franciskus gev^^eeft was , die hem van de we-
relt had afgezondert

, hem de Letterkonft ge-
leert, hem Monnik gemaakt had gelyk hy, en
hem mede na Italië genomen ; dat hy van daar
na Engel nd was overgegaan , te Oxjort gcilu-
deert had ; en na eenige Jaaren op de2e Hooge
Schoole geweeft te hebben, begaf hy zignaP^-
rys, alwaar hy tot meefter in de Godgeleertheyt
was aangenomen; dat hy van daar na LüwWy,?
gegaan was, alwaar hy door de gunft van den
Hertog Jan de Galeaco tot Biffchop van Vicenza.
en naderhand tot Biffchop van '"AtUmen was aan-
geflelt; dat hy naderhand Kardinaal, eneynde-
lyk Paus geworden was. Hy ftorf in 't Jaar
141 1 , zoaJs Bapti/ïeFenecius (a) verhaalt, door
vergift dat tyn Geneesmeefter hem gaf , AUr-
ctlUas van ?arma door den Kardinaal B^hhazar
CoJJa omgekogt zynde , die luft had om Paus te
worden

,
gelyk hy ook met der daat wierd.

Deze K/ardinaal Baithazar Coi/a
, moordenaar

van Alexander
, wierd Paus gemaakt onder de

liaam van Johanms de XXIV. volgens Vlahna ,

of
(a) Sermon. 6,
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of XXIII. volgens andere Schryvers. yohannes

had meer ervarentheyt in de wapenen, als ken-

niffe van boeken. En gelyk Vtneda aanmerkt,

hy had volkomen kennis van Staatszaken
; dog

in 't geeftclykewas hy zeer onwetende. Hy wierd
veel eer Paus gemaakt, door geweld en dwang,
als door een vrye verkiezing. Zie daar een zeer

goet begin voor een Paus . L eonard Aretyn , B/ok^

dus^ Fiavius ^ enPiWdel. zeggen 't zelfde. Na
de dood van Alexander , de Kardinalen te ^olonje

vergadert zynde , om een Paus te verkiezen , be-

vond ^althazar Cofja zig ook aldaar, in quali-

teyt als Legaat. En dewyl hy een goet getal

dappere Soldaten , die volkomen tot zyn dienft

waren, by hem had , deed hy een bedreyging

aan de andere , zo zy geen Paus na zyn zin

maakten , datze daar over berouw zouden heb^

ben: Zy noemden 'er verfcheyden ^ en zeyden ^

vj'tlt gy die
, ofdie hekben ? dog dewyl zy belpeur-

den, dat 'er onder alle die zy noemden, niet

een was die hem behaagde, verzogten zy, dat

hy 'er zelf een na zyn zin zou verkiezen. Hy
antwoorde daar op

,
geef my den mantel van St.

Pieier
,

op dat ik hem die geen^ mag aantrekken
^

die Paus zal zyn. De Kardinalen gavenzehem,

hy ley ze op zyn rug , en zey^ fk ben die Paus

zal zyn.

't Is byna eveneens, als 't geen men van Don
Ferdinand., Grootvader van Kcyzer Karei de V , en

Koning van Spanje , verhaalt , welke zeyde,

meefler voor meefter ^ en ik ben '^ die meejter ben
;

cn m.et een trok hy het kleed van St. Jacob aan
,

en maakte zig alzo meeftcr: Deze verkiezing

geleek na die van Johannes de XXI-Il
,

gtlyk

wy reets verhaalt hebben. Hoewel deze daad
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de Kardinalen mishaagden , vonden Vj nogtans
goet , alzo zy alles van dezen Paus te vrezen
hadden

, om het minfte misnoegen daar over
niet te betoonen.

Vlaüna zegt, dat deze Paus een trotsheyt en
ftoutheyt bezat, die aan zyn bediening niet pafte.

Hy leefde byna altyd als een Soldaat , en had
een g;ewoonte van denken verkregen , dat het

hem vry ftond te doen , 't geen zelfs niet vry
ftaat te zeggen. Zyne godloosheden waren zo
affchuwelyk

, dat Vlaüna befchaamt is om ze te

voorfchyn te brengen. Wanneer hy Paus was

,

fchreef hy aan Keyzer Sigismundm
, dat hy hem

Vi^ilde kroonen. Hy begon een KoncilietQ Rome
te houden

; dog dewyl nog de Keyzer
,
nog ver-

fcheyden andere Naatfien aldaar in zekerheyt
niet konden komen , wegens de- verdeeltheden
die dezen Paus in Italië gezaayt had , benoemde
hy

,
op het verzoek van byna alle de Hoven

,

de Stad Konjians^ om aldaar deze vergadering
te houden

,
op den i . November van het Jaar

1414.
De Paus bevond zig op dit Knncil'ie ^ hoewel,

zyne vrienden hem vertoonde, dat hy wel be-

vreefl mogt wezen afgezet te worden
; dog hy

begaf 'er zig na toe met Advokaten
^
bequaam

öm hem te verdedigen , in gevalle men hem
dwarsboomde. Zo dat dit algemeen Kuncilie

met toeftemming van Paus Jobannes , van Key-
zer Si^ismufidus , en van andere Kriften Prinfeo-

geopent wierd. Op Kers-nagt zong deKeyzqr
in qualiteyt als Duiken het Evangely ^ 't welk be-

gint met Exiit Ediélurn a Ctefare enz. Na de ope-
ning van 't Kmciiie

^
gaf men aan elk verlof,

om vryelyk te fpreken. De Paus wierd in te-

il. Deel. L gen-
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genwoordigheyt van den Keyzer, van meer dan
veertig fchrikkelyke misdaaden befchuldigt en
üvertuygt ; lo dat hy door een Decreet van 't

KoMcilie genootzaakt was, afftand te doen. Zie
hier eenige van de befchuldigingen , die men te-

gen hem opmaakte. De eerfte was , dat hy

,

om zig Paus te maken , Alexander de V. had
doen rergeven. De tweede, dat hy een ketter,

fcheurmaker
,
leugenaar

,
geveynsde , moorde-

naar, tovenaar
,

Ipeelder
,

overfpeelder , een

Sodomyt, en nog iets ergers was enï. '^ohan-

fies over deie handelingen verbaaft ftaande
,
vlug'

te uyt Konlians ^ en week na Fryburg ; dog hy
wierd op bevel van 't üoncilie^ van het Paullchap

en van alle zyne andere waardigheden berooft

,

na vyf Jaaren Paus gcweeft te hebben, Eynde-
lyk wierd hy gevangen genomen , en in 't Ka-
Heel van Heidelberg in Duytstand opgefloten , al-

waar hy drie Jaaren bleef, met een uytnemende
jdroefheyt bezet zynde. Hy had geen bedienden

,

dan eenvoudige en botte Duytfchers , die geen
Latyn nog Italiaans verltonden , en hy had nooyt
Hoogduyts gefproken of gehoort.

In het Concilie verhandelde men de vraa^;, of
ie Paus boven het Concilie , of het Conctlie boven
de Paus is ? En men befloot in de vierde en vyf-

deïitting, naar 't verhaal van Caranza 2elfs,

dat een algemeen Concilie
,
wettelyk vergadert

iiynde, de algemeene ftrydende Kerk vertoont,

dat het 2yn gezag onmiddelyk van Kriftus ont-

fangen heeft; en dat alle perfoonen, van wat
rangen waardigheyt zy zyn, zonder den Paus
daar van uyt te sonderen, aan zodanigen Co;?-

filie in zaken des geloofs onderworpen zyn. Dit
befluyt van het Concilie van Kvnjians , is in de

- derde



derde en xviii. fitting van het Concilie te Bafel
beveftigt. Jan Gé-r/^w

, een vermaard Godgeleer-
de, die Z)g dkCoficilie v^w Konlians bevond

,

keurt het goed , en pryft niet alleen met de mond,
paar ook door xyne gefchriften , het befluyt dat
medebrengt, dat de Paus aan htt Concilie moet
pnderworpcn wezen. ,, 't Is c&n Decreet

, Zegt
hy , dat verdient in alle Kerken en openbarè

i,, plaatzen aangeplakt te worden , om het noyt
,,, uyt zyn geheugen te verliezen ; enhy voegt 'er

by, die geene
, die de .'/r^;2«^ in de Kerken in^

j,,
gevoert hebben , en verzekeren , dat de üpper-

„ biffchop aan het Concilie niet moet gehoorza^

„ men,, waren gevaarlyke vley.ers
,

als. of het

,, Concilie zyn magt en gezag van de Opperbif-

„ fch,op onifing, en als of 'er geen wet voor
„ den Paus was, en dat men hem geen reden

^, van zyn gedrag mag afvorderen ? Dit zyn
„ moiifteragtige gcdagten

,
zegt dtrélweGerJun

^

„ die wy van ons moeten weeren , als met de
wetten, deredeen debillikheyt ftrydig zynde.

,, Hy zegt, dat wat gezag de Kerk ook heeft,

het Concilre die ook bezir
; en dat men moet

„ dppeHeeren van den Paus aan 't Concilie ^ dat

„ vvanneer men vraagt , of het Concilie boven
„ den Paus is, eveneens is, als of men vroeg,

„ of
,het geheel grooter als zyn deel is ? want

z,^ het Concilie heeft regt en gezag om te verkie-
„zen, te oordeelen, en de OpperbifTchQp afte

zetten. Dit is het ook, dat in 't Concsliewm
^yKonJlanlhtvt^i\2^X.\s.

Dit Concilie oordeelde de zaken van drie Pau-
fen , die van Gregorms de Xll, die van Be^e-
diélm de XIII, en die van Johannes de XXIV;
gelyk het die alle drie' mw/»fj, vond,, zette hetLi* die
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die alle drie ook af, en het verkoor Martyn deV

.

Eneas Sihius , die naderhand Pius de II. genoemt

wierd, was ook in het Concilie van Bafel. Hy
fchreef alles op wat daar voorviel , en verhief

tot de wolken , 't geene aldaar wierd befloten

;

dog was lo ras geen Paus , of veranderde van

gevoelen , en ley , dat het Concilie aan den Paus

onderworpen moeft wezen. Lenige maanden

daar na, dat Luther het verfchil van de Aflaten

verhandelt had
,

appelleerde de Hooge Schoole

van Parys van Leo de X , aan 't Concilie. De
pluymftrykers van den Paus , hebben dit befluyt

van het Concilie van Konftans nooyt kunnen ver-

duwen. Zy maken den Paus
,
tegen hun gc-

wiffe, tot een God op aarde, en volftrekt mee-

fter van de Vorften der werelt. 't Was dit Con-

cilie, 't welk Johan U^tklef, een Engelsman , ver-

oordeelde, (hoewel hy reets overleden was)

om dat hy de Evangelie leere vryelyk gepredikt

had, die de g.eveynftheyt en valfche leere van

den Paus ontdekt, 't Is ook om deze reden,

dat Jobannes Hus en Hierommus van Praag , ver-

oordeelt wierden om leveadig verbrand te wor-

den, 't geen zy met veel ftantvaltigheyt en blyd-

fchap des harten uytftonden. Pius de II, hoe-

wel een vyand van beyde, zey, daxjohawies Hus

ouder was, en meer gezag had als Hieronimm

,

maar dat deze lar.tfte meer geleertheyt en wel-

fprekentheyt bezat als de andere; en een weynig

hooger verhaalt hy , datze alle beyde de dood

met een onvertzaagt gcmoet uytftonden, en dat

ïy zig bereyden om na 't vuur te gaan , als ofze

tot een Bruyloft genodigt waren. Zo ras als het

vuur begon te ontfteken , deunden zy een Pfalm

op, en zongen in het midden der vlammen. Men
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vind in de Hiftorien niet , dat eenig Ftlofoof de

dood ooyt met xo veel ftandvaftigheyt en kloek-

moedighcyt geleden heeft , als deïe twee mannen

het vuur uytgeftaan hebben.

Deze tvs^ec Kriften Helden, meteenvry geley

gewapent, w&rm naar het Concilie gegaan ,
om

hunne zaak te verdedigen; maar verre vandaar,

dat men hen het woord hield, dat men hen ge-

geven had ; en de beloften die men haar had ge-

daan , veroordeelde men hen tegen alle regt en

reden tot het vuur. Wanneer de Papiften i\g

tegen ons met de reden of Schriftuur niet kon-

nen verdedigen , of wanneer zy de kragt van

onze bewysredenen niet konnen wederftaan ,
be-

dienen zy zig van (a) de fluytreden in (b) Ferto ;

en het befluyt dat zy uyt die (c) ftellingen trek-

ken , is het leven van die geene te doen eyndi-'

gen, met wie zy te doen hebben. De Rooms-
gezinden zeggen , dat men de ketters geen woord

moet houden
;
dog 't is deze inbreuk en de goede

trouw, die zo veel bloed in de Oorlogen heeft

doen vergieten , die zy t'zedert door geheel Ba-

hemen ontftoken heeft
,
gelyk Silvius zelfs op-

geeft.

Men kan die van Bohemen niet genoegzaam

pryzen, dat zy in de heylige leere , en in de hervor-

ming met zo veel ftandvaftigheyt volhart hebben

,

en het voorbeeld van de H: Martelaren hebben

opgevolgt , die hen den weg des Heeren geleert

hebben. Hun glory is zo veel te grooter, 'om
datze ontrent ^aojaarenaan de vervolginge heb-

ben bloot geftaan, en datze^door Gods genade

L 3
nog

(a) Syllogifme»

(b) Den Schryver ónfpeelt hier op het Latynfche woord

Ter ore f
datjïmnofkloppmbètekmt. (c) ?retniffes.
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nog geniéten , hoÈwel niet met die vryheyt ajs

zy wel wenfchten , de zelve Leere en Hrformatie ^

die in denabiiurige Landfchappen
,
gelyk in Mo-'

ruvie en Polen, verfpreyd is.- God geve, daf

het onwèèr, dat de P.rijtefimten t&^s.WNQOïé.\^

daar moeten ondergaan , tot Iiun glory en ver-

tröofting' mag Vnerdwynen ; en voornamentlyk
,

dat; de Hèere de uytroeying der 'Jefuiten op hun-
üe 'tranen wil vergunnen . .die .de bronwel van.

Zö veele rampen ', en van .alle deze .ellenden

•zyn. Amen.
Jóhames de XXIV , vond het middel om y^yt

2.yn gevankenis te ontkomen , en hyging zig te

Florence aan den Paus /V/dr/jy»' vertoonen , die in

het KoMctlle -y^m A'o.»//»»i yerkooren was. Hy
viel voor hem op zyne knien . neder , en . kuftc

hem de voeten , na hem voor Baus erkent te heb-'

ben. ÜTartsm ^ door' zyn vernedering: -geraakt

zynde, maakte hem weynig dagen daar, na" .tqt;

Kardinaal' en Biiïehop van F/yrf^-'f<? , na 't ver-

haal van P/K^i/j. (a) Wat een Kardinaal en wat
een J3i0chop was dit ? na alle de misdaden waar
van hy in dit iCö«f///> befc-huldigt en overtuygt

was! dog dit is niet nieuws, '^ohannes Sioxi m.''X.

Jaar 141 9",'"en w-ierd met veel pragt in'de K^apel

van Johannes den Doopef begraven.

Martya At Y\ tot groót genoegen van den
Keyzcr , töt Paus verkooren zyiide. bedankten
die 'er het Koncilie yoor , en kufte hem de voe-

ten', óm een voorb£eld aan.andere te geven. De
Paus omhelsde hem als zyn bï^oeder , en bedankte
hem , om dat hy door zyn zorge en iieerüigheyt,

na zo een groote fcheuring, de vrede aan de

Kerk bezorgt had. Dog niet tegenftaande deze
- ge-

(a) XXIII. Boek, Kap. XX»
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•gewaande vrindfchap
,
-teyt Valeriaan , dat den

raus in ftilte en 'tegen des Keyïcrs wil uyt Xi?»-

fians vertrok , dat hy na Florence ging , alwaar
hy

; om ïig te vermaken , twee Jaaren woonde.
Voor zyn vertrek van Konjians , hadden de Key-
ïer en de andere Vorften hem aangemaant , een
ftrikte ordre te geven , om de al te groote vry-
hcyt van de Geeftelykheyt te verbeteren. Mar-
'tyn gaf hen tot antwoord , dat dit met der tyd
•moeft gedaan worden ; en na een rype overwe-
ging

, en om ïyn antwoord te beveiligen , haalde
'ny als een gcveynsde Hiertnlmus aan

, welke
'ïeyde , dat ieder Landfchap ï,yn gewoonte en
wyze heeft , waar van men "iig ten eerften niet
'dan met veel gevaar kan ontflaan.
Hoe veel beter zou het voor hem gcweeft

ïyh , dat hy handen aan 't werk gcflagen , en
begonnen had met zig zelfs zo wel als 't Room-
fche Hof te reformeeren ! maar de Paufen van
Reformatie te fpreeken , is haar van de dood te
Ipreeken

; en zo 'er van tweehondert Paufen een
gevonden word , welke te kennen geeft , dat
hy genegen is , of zelfs begint te reformeeren

,,

gelyk de tegenwoordige Paus , zo de openbare
tydingen ons heggen. Zo ik het durf 'i.eggen

,

hy doet het niet , zonder eenig geheym oogmerk.
Men zal in 't vervolg zien , dat deze onderne
ming niet dan in fchyn is , en dat 'er niets op-
regts in fteekt, en dat het waare oogmerk dc
bevordering van deze zuyvere leere niet is , die
ons door Jefus Kriftus en zyne Apoflelen geleert is.

Voor 't overige , wenfch ik met al myn hart, dat
ik in myne gillingen bedrogen mag worden. De
Paufen willen niet geerne van een byeenkomft
of Concilie hooren fpreeken, om dat zy over

1^ 4 t^-iygt
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tuygt zyii, dat ieder voor de hervorming van de

Geeftelykheit 2al ftemmen. -Zy vleten dat 'er

in het Co^alie van Ptfa twee Paufen waren die

afgebet wierden , en dat men Alexander verkoor

;

dat het Condlte van Conjïaits in 't Jaar 1416 drie

Paufen afzette , en Martyn verkoos ; en dat in

dat van Bafelm 't Jaar 1432 Eugemus afgezet,

en Amadeus in zyn plaats geftelt wierd.

Dog , hoewel de fchaamte de Paufen zom-

tyts belet om een Concilie te doen vergaderen

,

zenden zy meeft hunne Legaten derwaarts
,
ge-

lyk in het berugte Concilie van T renten
,
dat zo

veel Paufen als begroef, zonder dat 'cr een eeni-

ge durfde verfchynen ,
gelyk Fra Paolo verhaalt.

't Is om deze reden , dat Martyn een Decreef

uytgaf , 't welk medebragt, dat men na dat van

Conjlans geen Concilie dan over vyf Jaaren zou

houden ; en dit geëyndigt zynde , dat men geen

ander dan tien Jaaren daar na by een zoude roe-

pen. Men kan daar uyt zien, wat Keformatte

de Paufen begeeren. Zo 'er iemand gevonden

word. die to quaat ontrent de zeden niet is

als andere, (want ten opzigt van de leere zyn ze

eveneens, en alle Anticbrijten) dat hy een voor-

nemen heeft om het Roomfche Hof te verbe-

teren , men laat niet na om hem door het tegen-

pauzig middel , waar van wy dikwils gefproken

hebben, van kant te helpen
;

gelyk wy in 't

werk hebben zien ftellen, ten opzigte van Ce-

Jeji\n de V. en Adrman de VI , en ftraks nog

2ullen zien. Men zegt van dezen Paus /l^^zrü;'»,

dat hy aan een broeder vryheyt gaf, om met

zyn zufter te trouwen. Dit is het ook
,
dat Cle-

mem de XI. aan JohanGonzalez toeftond ,
ge-

Wk ik in het eerfte Deel van myn Algemeene
^ Sleu-
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Sleutel verhaalt heb. Twee Jaaren daar na,

ging Martyn na Kome , om dat de (a) Heeren-

knegts een Lietje op hem begonnen te zingen

;

waar van de eerfte verffen waren

,

El Papa Martino
,

No vale un (b) quatrim.

Dat is

:

Ziet de Paus Martyn ,

Geld geen oortje voor myn.

Pineda zegt ook , dat wanneer hy na Rome

ging , men een groote verandering in hem be-

Ipeurde , van eenvoudig en dom , als hy fcheen

;

eer hy Paus was , betoonde hy in het vervolg

veel voorzigtigheyt ; en een weynig lager
,
voegt

hy 'er by , dat hy aanleyding tot veel lafteringen

gaf; voornamentlyk , om dat hy het goed , dat

hy langs onwettige wegen verkregefi had , ver-

quifte , en qualyk beüede &c. Wanneer hy te

Kome was gekomen , in plaats van zyn zorge

tot herftelling van de ware Kerk van Kriftus te

hefteden , ik meene tot welzyn van desxelfs le-

den , deede hy niet dan de muuren van de Stad_

cn de Kerken verbeteren. Hy vernietigde de

befluyten, die de Paufen ten tyde van de fcheu-

ring gemaakt hadden ; en hy beroofde Don Al-

fonjus
,
Konmg van Arragon , van het Konink-

ryk Napels^ om het aan Lodeuiyk te geven. Hy
ftorf in 't Jaar 1431.

iLugenius IV, ctwVeMetlaan , wlexd te Rome

gekooren. Hy wierd, wanneer hy Paus was,

20 naau befloten , dat hy , om tjn leven te red-

den, genootzaakt was zyn Pauffelyke kleeren

af te leggen, zig als een Monnik te verkleden,

L s .

(z) Pages, (b) Een quatrain is eygentlyk een vier-

regelig vers.
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een vifTchers fchuyt te nemen , om met zyne
vrienden na Florence te vlugten , alwaar hy eeni-
ge Jaaren bleef, en xvi Kardinalen tot ^yji bö-
ïcherming maakte. Dezelve £»^e»/a/ wierd ge-
dagvaart

, om in het Concilie te verfchynen
, dat

te Bctfel in 't Jaar 1432 gehouden w^ierd
; dog

dew^yl hy wifl: , dat dit Concilie boven den Paus
lOM zyn , en dat hy, 20 hy xig daar bevond,
genootzaakt zou wezen om op de befchuldi-
gingen te antwoorden , die men tegen hem
fmeedde

,
weygcrde hy derwaarts te gaan ; zo

dat het Concilie hem afzette, ci\ Amaileus , Her-
tog van Savoye

, in zyn plaats aanftelde , die een
Muyfenaar geworden was, en de naam van
de V. aannam. Niettegenftaande dit alles , hield
Euggnipis niet op , de bedieningen van Paus waar
te nemen ; en om het Concilie van Bafel te ver-
nietigen

,
beriep hy een ander te Ferrare , en van

daar ging-hy na Florence. Hoewel hy Dmjan
de II

^
ïyne Ambaffadeur , na Bafel gezonden had

,

liet hy niet na Eugenius te begunüigen , die Lo-
dexvyk , Daufyn van Vrankryk

,
op Zyn zyde

kreeg , om aan 't hooft van een Leger te gaan
,

en het Concilie van Bafel te doen fcheyden , 't geen
veel wanorder veroorzaakte. Dcie Eugenius was
het eenige werktuyg van de dood van Ladijlaus

,

Koning van Hongarye^ om dat hy het was, dié
hem raadde om zyn trouwe en wóórd te fchen-
den , dat hy gegeven had aan de Turk , en een
oorlog tegen de ongelovige te beginnen. Deze
Koning, die nog maar xxii Jaaren oud was,
volgde zyn raad op; maar de Turken zyn on-
getrouwigheyt ziende

,
zogten gelegentheyt Ver-

iche krygsbenden te krygen , leverden hem flag
;

by hem gekomen zynde
,

vcriloegen zy zyn
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.Jaeger. : Hy^ wier^ in 't gevegt gedood , als ook
den Kardinaal Cejari»

, Legaat .van den Paus.
PitKeda (a) Zegt , dat men een vyand , fchoon
een ongelovige , zo :wel als een krillen vrind
trouwe moet houden, als, iets zynde dat op de
.wet der natuure gegrond' is

\i
en noodzaitelylt

verpligt &c. 't Was een godloósheyt van 'iiu~

gemüi
, hem daar van. te ontftaan ; en Ladtflaui

was evenwel meyneedig ontrent God , fchoon
den Paus hem van dqn -Eed ontflagcn had'.

'

Het Co^c/V/'é- van Co»Jians bedreef eeii fnoodc
daad, wanneer het de gegeven trouw aah Jt,-
hannei Hus en Hteromm'm t'iin Praa^ fchorid.
iCeyzer Karei de V, die nog maar xxi Jaaren
Dud was, ging ten opzigtc van .utherYèellof-
felyker te werk , wanneer hy hem een vryge-
leyde zond om voor hem te .-rormi tcverlchy-
nen

, om aldaar in 't openbaar reden van zyn
geloof te geven. Dezen Keyzer hield zyh woord,
en liet hem te rug gaan , hoewel hy fterk aan-
gezogt was om hem van kant te helpen. Dc
Kapiteyn Mandragon deed ook veel beter

,
-Zyn

woord heyliglyk bewarende
, dat hy aan den Prins

van Oran'^e gegeven liad
,
-zync gevangene zynde.

J^e^Q^^^Q, tLugenius lieü op de wreedfte wyzé
een 'Frarisitian verbranden

,
'genaamt Thomas

-Rendon
, om daf hy gczegt had ^ dat men te Rome

de grootfte fchandelyk heden bedreef; dat de Kerk
een groote hérvorming van noden had; en dat.
men, wanneer het op dc verheerlyking vaa
Kridus aanquam, voor den Ban van den Paus
niet bedügt moeft zyn. Dus fpreekt 'er {h) An-
tonyn van. (c) Baptijiav^n Mantua^ fpreekt 'er

op
(a) XXV T. Boek. Kap 2 8 . (b>. 3 . Beel Tit.XXIL Kat. 'x.

.. (c) Be Vita Beau
,
Ca^. Uit.
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op een cerlyke wy^e van ;

hy noemt hem een

Heylige en een Martelaar.

Plaiwa ïegt, dat de^e Eu^enius ^eer veran-

derlyk in 7,yn levens-gedrag was. In 't begin

van 7yn Pauffchap
,
volgd^hy de gevaarlyke

raadgevingen die men hem gaf op , om alles in

verwarring te brengen , lo in menfchelyke als

goddelyke dingen. Hy beriep een Concilie te

Florence , alwaar hy Jofef^ deze goede Patriarch

van Conflantino-pelen
,
verpligte , de Bybel in de

gemeene Latynfche Overzettinge (die de druk

js die de Roomfche Kerk opvolgt) te verta-

len, op dat deze Overzettinge zo geagt onder

de Grieken mogt zyn , als de andere onder de

hatynen is. De Grieken ftemmen ontrent veel

Artikelen , met de Latynen in dit Concilie overeen
;

dog men kon hen niet bewegen , om die van de

Iramfubflantiatie aan te nemen; des niet tegen-

ftaande verklaarden de Paus en het Concilie hen
voor gelovigen. Eugenius w^s xvi Jaren Paus,
en ftorf in 't Jaar 1446.

De zelve hugenius verklaarde, datditCo»n7/V

van 't begin af aan wettelyk was vergadert ge-

weeft, gelyk in de xv. en xvii. zittingen van

het Concilie van Bafel verhaalt word; enhy her-

riep en vernietigde de Bullen , die hy uytgege-

ven had om het te fcheyden. De Papiften ftel-

len Felix niet onder het getal derPaufen; hoe-

wel hy in het Concilie van ^afel verkooren is

,

na dat Eugenius was afgezet. Dit was dc xxx.

fcheuring , welke negen Jaaren duurde ; en *t

was in deze tyd , dat de geheele kriftenheyt in

drie deelen gefcheurt was ;
zommige waren

voor Felix , andere voor Eugenius , en andere

waren eyndelyk onzydig. Die de zyde van Felix

kozen

,
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koien
,
ïeyden , dat het KoncHle boven den Paus

was , daar de aanhangers van Engenius het ont-

kenden. Na de dood van Eugenius ^ verkooren

zyne aanhangers Nikolaas de V ; en 't was in

deïen tyd , dat Felix de V, Hertog NZwSavoye^

afftand deed , en daar door de fcheuring deed

ophouden. Nikolaas\ om de mond aan Felix te

fluyten , maakte hem Kardinaal van St. Sahina
,

en 7,ond hem in hoedanigheyt van Legaat na

Vrankryk en Duitsland. Juhannes Taboecius ver-

klaart , in zyn 'Geflagt-tafelen van de Hertogen

van i>avoyen , deze t'ettx de V. tot een wettig

Paus , en doet hem voor een heylig man door-

gaan. Hy ftorf in 't Jaar 1449, tweejaarenna
dat hy afftand gedaan hadde.

Nikolaas de V , wierd in een en 't zelve Jaar

Biffchop , Kardinaal en Paus gemaakt. Hy was
het , die de roode hoed aan Amadeus gaf, en hy

vierde het Jubeljaar te Kome in 't Jaar I45'0. Bo-

Ktfaciuf was het, gelyk ik gezegt hebbe, die het

Jubeljaar inftelde, en belaile om het zelve alle

hondert Jaaren eens te vieren. DePaufen vie-

ren het met zo veel meer vermaak , als het hen
groot voordeel toebrengt. Menverhaalt van een

van deze Jubeljaaren , dat de Paus, zo als hy
van het l^atikaan na de Stad ging

,
op zyn weg

een Muylezelin van den Kardinaal Barbo vond

,

dat het getal der menfchen die voorby gingen

zo groot was , datze tegen deMuylezelin aanfto-

tende
,
zy met dezelve vielen , en dat de menigte

van die geene die hem volgden , ook op de an-

dere nederftorten ; zo dat het eveneens als het

kinderfpel was, dat men crezcael monton
^

breng,

de zakken na de molen , noemt. Gelyk zy dus op

eikanderen nederftorten , was de aandrang zo
groot,
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groot , dat 'cr meer als tweehondert perfobnen
öm hals geraakten ; behalven veele andere, diè

over de brug van Adr'tanus gaande, in de Rivier
vielen. Zie daar de uytwerking van een blinde
en onbefcheyden iever, en die door geen waare
Godtsdienft beüiett wierd. Was hernietveel beter

gevvecft, dat deze luyden waren t'huys geble-
ven

, om tot onderhoud van hunne Famtliett te

arbeyden? Dog het zeldzame raadzel, dat men
eens aan een verÜandig man te raden gaf, komt
hier zeerwel te pas, om reden van zulkengroo-
ten gedrang in de Stad Rome op 't Jubeljaar te

geven. Het raadzel, gelyk Pineda \\Qt noemt,
was S. P. Q. R. Zie hoe verftandige mannen
dit verklaren , Stzdtus Popuim Quarit Romam

^

dat is , Daar is niemand dan de gekken die na Rome
gaan , daar verflandi^e t'huys blyoen. .

't Was ten tyde van dezen Ntkolaas , dat de
Turk de vermaarde Stad Konftantinopulen innam'.

Dezen Paus was meer aan den drank overgege-
ven

, en had meer genegentheyt om de muuren
der Kerk op te bouwen , dan om zielen te ftig-

ten. Plattna fpreekt van de Gebouwen die' hy liet

maken. Hy keurde goct, 't geen het Koncilie

van Büfel en Felix de V. gedaan hadden, zo dat

hy de Kardinalen erkende, die van de laatde ge-

maakt waren. Hy ll:ot;f in 't Jaar 145-5'.

Hy had Kali/ius de IIÏ. tot opvolger , in het

Koninkryk van Arragon gebooren , en voorhee-
nen Don Alfunfüs de Borja genocmt. Hy had in

de oude Hooge Schoole van. Lerida in- Arragon

gëfludeert , en alle de graden doorgegaan zyn-
de , wierd hy ook tot Profe'Jnr aangenomen.
Wanneer hy Paus was

,
bemoeyde hy hem ner-

gens anders mede-, dan om de T»r/èf« den oor-
log
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ïog aan te doen. Ten dien eyndc ïond hy vér-
fcheyden Echacuervos ^ dat is, verfoheyde bedrie-
gers , om zyne Aflaten te prediken. Hy wifc-
Ji'elde de Armeniërs en de Perjianen in dezen oor-
log. En dewyl 'er zekere Boeren gevonden wier-
den, die ïyn Bulle befpotten , deed hy ze wor-
gen. Hy verbood aan elk , wie 't ook zyn
mogt, van den Paus ^anh KoKcilie tc appelleere».
Hy gaf te veel vryheyt aan zyne Neven, envoor-
narnentlyk aan üo» Rodri^ue de Borja

,
lynKaa-

celter
^ die naderhand Paus gemaakt wierd , on*-

dér den naam van Akxander de VI. KaUJius
ftorf van ouderdom in 't Jaar 145-8.

Pius de II , die voorheenen Eneas Silvius ge-
noemt wierd, was in het Kondlie van Bajel\
Apofloltfch Notaris geweeft. In zyne redenvoe-
fingen en brieven, kantte hy zig tegen 't gezag
Van Paus Eugenius aan. Dog was zo ras zelfs
^een Paus, of veranderde van gevoelen. Hy
Iprak van den Turk den oorlog aan te doen

;

dog de dood hem voorkomende, kon hy 't niet
volvoeren. Hy had twee uytnemende boeken
t'zamengeftelt, van 't geene voorgevallen, be-
twift en befloten was in't KanciUe van Bafel^
dog zo rjis als hy Paus was , tragte hy dezelve
aan kant te krygen , en zelfs uyt het geheugen
te widen; niets meer ter harten nemende, als
ïyn Pauffelyk gezag te vermeerderen. Stella

^
een Fmetiaan

, verhaalt van dezen Paus , dat men
hem nooyt voor Koningen, Kapiteynen, nog
Tirannen heef: zien vreezen. Hy nam de party
van Don Ferdir.and^ Baftaard van Don Alfonfus

,
aan

; en na Johan , zoon van Koning Renatus
,

van het Koninkryk van Napels berooft te heb-
ben

,
gaf hy het zelve aan Don FerdsmKd. Hy

deed
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deed Si^ismuftdus
,
Hertog van Ooflenryk^ inden

Ban , om dat hy den Kaïdinaal Cufanus over zy-

ne plunderingen geftraft had. Hy deed Gregorius

van hamburg^ een vermaard Regtsgelecrde, ook
in den Ban. Hy ontnam Üirther Enfebourg het

Aartsbisdom van Ments , om 't aan Adolf van

Najau te geven , om dat de eerfte zig altyd te-

gen de onregtmatige knevelararyen van den Paus

aangekant had, die de Provimien uytputte, on-

der voorwendzel van den Turk den oorlog aan

te doen. ,

Deze Paus maakte een Jongeling Biffchop,

die een Neef was van den Hertog van Bom-
londte^ en broeder van den Hertog van Boar^oa

;

't geen, naar 't verhaal var^ Pinedn^ naderhand

veel quaat veroorzaakte. Hy beroofde den Aarts-

bilTchopvan Beneveme, van zyn Aartsbisdom. Hy
dagvaarde Gregorius^ Koning van Bohème^ voor

hem te verfchynen , onder bedreyging van zyn

Koninkryk te verliezen. Hy zette ook verfchey-

den Biffchoppcn voor geld af. Hy hield ook

een KoncUie te Mantua , w^aar in hy de (a) Prag-

ynati(jueWn van Vrankryk vernietigde , als ge-

vaarlyk zynde, en tegen het Roomfche Hof aan-

lopende.
, Hy maakte van Cafmiam , de plaats

van zyn geboorte , een Stad , die hy na zyn

naam Piencia noemde; volgende daar in Alexan-

der en Konftantyn na , die de naam van Bifamia
,

in die van Konflanünopolen veranderde. Pius ftorf

in 't Jaar 1464. Platina en Sabellicus verhalen,

dat Pius de II ,
dikwils zeyde , dat men reden

gehad

fa") Z'^nie een Kerkelyke willekeur , by de Staten van

Vrankryk gemaakt t ten tyde -van Karei de VU, om de-

bejliiyten van 't KofvUie van Bafei te matigen.



( 177 )

f^ehad had om het huwelyk te uerhieden , maar dat
men meer reden zou hebben zelve toe te laten.

't Was Paulus de II , die op hemvolg.de. Hy
wierd voorheenen Pteter Barhe geiiocmt. Wan-
neer hy vernomen had , dat ïyn Oom Gabriel
Paus gemaakt was, onder ,de naam van
de ly , veranderde hy zyn levenswyze. Dog

,

hoewel hy de koophandel verliet, dat 2yn be-
roep was, kon hy nooyt de Godtgeleertheyt ke-
ren, nog de deugt beminnen. Hy begaf zig na
Rome

, alwaar zyn Oom hem Kardinaal maak-
te, en hy eyndelyk Paus wierd. Platina zegt
van hem , dat hy alle de Paufen lyne voorgan-
gers

, ten opzigte van zyne Pauffelyke kleede-
ren

, in progt overtrof ; dat hy groote zommen
gelts aan Diamanten, Saphyren, Efmaragden,
Chrifoliten

, Peerlen en andere koftelyke ge-
fteentens belleedde, waar mede hy zyn Pauüe-
lyke Muts vercierde en oppronkte, gelyk een
tweede Aaron. Hy was zo genegen om geld te
verzamelen , dat hy verfcheyden Benificien ver-
kogt. Hy verbood ook elk een , een roode hoed
te dragen , behalven de Kardinalen. Het eerfte

Jaar van zyn Pauflchap
, deed hy hen een veree-

ring van rood Laken , om op de rug van hun
Muylezelinnen of Paarden te leggen

, wanneer
ze wilden uytgaan ; en 't was door de wapenen,
dat hy zyn Pauffelyke Majefteyt bewaarde.
Hy floeg zeer weynig agt, op alle de befluy-

ten en handelingen van Pius de II
,
zyn voor-*

zaat. l^olateraamt^t^ dat hy een onmatige heers-
zugt bezat , en te gelyk uytnemend aan zyne ver-
maken was overgegeven. Stani/laus Kencenui
verhaalt

, dat de zelve Paulut de II , zekere
verffen lezende , die men op hem en op een

n. Deel. M baftaar4
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baftaard die hy had
,
gemaakt hadde

,
begon te

fchreyen , en i\g aan ^yne vrienden te beklagen,

óver de wrede wet van de gedwongen ongchuw-

den ftaat. Hy betuygdc hen het verdriet dat hy

had , te vernemen , dat lyn Dogter ten fpot van

de geheele Stad was , daar hy een voorbeeld van

ktjysheyt moert wezen. Dat hy zeer moeyelyk

Was dat men haar als een baüaard moeft aan-

merken, hoefchoonzy ook was, wetende dat

hy door de wet haar dtf^ratie had kunnen voor-

komen , lo ly uyt een wettig huwelyk was ge-

boren. Zo dat men lev , dat hy befloot het hu-

welyk wederom teherftellen, en aan de Kerke-

lyke toe te laten ^ om zyn Dogtcr te konnen

wettigen; dog hy Üorf Ichielyk in 't Jaar 14Ó1

,

eer hy lyn voornemen kon uytvoeren.

Il/efcas zegt in zyn Hiftorie der Paufen ,
dat

Paulus de li. zulken grooten Eeter van Fruy-

ten , en voornamently k van Meioenen ,
wasr, datzc

de oorzaak van zyn dood waren. Op zekeren

avond goeden honger hebbende ,
had hy luft

vleefch en vis te eeten, en tot een nageregt at

hy nog twee geheele Meloenen ,
met andere

fpyze die kwalyk te verteeren was ; en een wey-

iiig lager
,
voegt hy 'er by , dat een halfuut daar

iia een Kamerbewaarder by hem quam , die hem
dood vond leggen, ter aarde uytgeftrekt zynde.

Carwn zegt , in het vyfde Boek Van zyn Hiftorie

,

dat Paulus de II. een fnoode boosdoender was

,

en Verfoeyelyk , door zyn fchandelyke en tegen

de natuur ftrydende ontugt. Hy voegt 'er by

,

dat het gerugr liep , dat de Duyvel hem Verworgt

en den hals gebroken had , zo alshy zyncfchan-

delykheden bedreef. In weerwil Van de Onkuys-

hevt, w^aar mede deze Paus befchuldigt word,
... prylt
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pryft Vlefcai hem ongemeen
, wegens ïyn mil-

dadigheyt, liefde, en medelyden ontrent de zie--

ken; %o ook wegens 7.yn gencygtheyttotde ge-
regtigheyt en barmhartigheyt. Dog om te weten,
hoe het leven van Paulus de II. geweeft is , heeft
men Platina maar te lezen , die zyn leven der
Paufen met dat van dexen Paulm eyndigt. De-
zen Paus liet Plaiina in de gevankenis zetten

,

om dat hy lyn leven befchreven had
;
hy ver*

klaarde alle zyne goederen verbeurt, eii ontnam
hem zyn bediening, na 't verhaal van 7>;>/&£'»ï«j-.

Platina bleef tot op de dood van Paulus 'm de
gevankenis.

Sixtus de IV, CQwGenaces ^ wierd na hem tot
Paus verkooren ; en op den dag van zyn kroo-
ning

, was hy in gevaar zyn leven te verliezen.
Want 20 als men hem in een Draagftoel na St*

de Latêraan droeg , ftond het volk tegen hem
op

, en ging de verwoedheyt zo verre , datze henl
rnet fteenen wierpen. Deze Paus was zo milder-

dig in beloften, dat hy geen fwarigheyc maakte,
Om dezelve zaak aan zo veele perfoonen te be-
loven, als 'er by hem quamen, om ze van hem
te verzoeken. Hy had veel liefde voor zyne
vrienden

, en voornamentlyk voor zyn Neef
Pedro Ruirio^ van de Franciskaner Order. Hge
fnood

, ergerlyk en wellnftig dezen Monnik ook
zynmogt, maakte hy hem nogtans Kardinaal.
litiirio ftorf in den ouderdom van xxvi 1 1 Jaren

,

uytgepnt zynde door de onkuysheden die hy met
de vrouwluy gepleegt had. Daar zyn verfchey-
den Schryvers, die van Kuirio ^ als van een ge-
fleefeht beeft fprekcn.

'^an Ravifius Tex^or zegt , ddt Wanneer Sixtus

de IV. Paus gemaakt was, den Kardinaal

M a Rui-
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Ruir 'to in twee Jaaren 300000 Dukaten verfpil-

de , om 7,yne welluften te boeten, '^an Hhms
,

Baptijia van Mantua , en Ful^nfius , verhalen yffc-

lyke dingen van dit fnoode beeft.; t'huys zynde,

was hy met rood Laken bekleed enï. , en had

een CvMcubsn, genaamt Therefa^ welke fchoe-

nen droeg die met koftelyke gefteentens verciert

waren ;
dog dit is niets in vergelykinge van 't

geen Mantuaan daar van ïegt. Hy doet in 2,yn

yilfonfm (a) Pluto te voorfchyn komen , die hem
over ïyn goede aankomft in de Hel geluk

wenfcht, enï. 5ixtus de IV. was ïeer bedre-

ven in den oorlog , en om i& gaande te houden

,

vond hy nieuwe bedieningen uyt, die hy ver-

kogt. Hy liet t^Komt geprevilt^eerde hoerhuy-

2en bouwen , waar in fchrikkelyke godlooshe-

den bedreven wierden. Wat een Paus ! of lie-

ver wat een gevleefte duyvel ! elke Hoer gaf

hem een Julius, of een ftuk geld van 2,es Ituy-

vers ter week , 't geen 20000 Dukaten in 't Jaar

opbragt. 't Is een gewoonte, die tegenwoordig

te Rome nog plaats heeft
;
dog de inkomften

2yn daar van nog yeel vermeerdert ;
dewyl men

voorgeeft, dat 'er de Paus tegenwoordig 40000

Ducaten in 't Jaar voor ontfangt. De Mantuaan

verhaalt van deïen Paus ^üxtus
,
verfoeyelyke

dingen. Hy voerde den oorlog tegen de floren-

tinen ^ Venetianen en'z., en tegen Don Ferdinand^

Koning van Sicilië en Hertog van Calabrie , en

verfcheyden andere Vorften.

Hy (telde alles in 'tVerk wat hy kon , om ïig

boven Koningen en Prinfen te verheffen, om
hen te onttroonen, of hunne Koninkryken na

7.yn begeeren uyt te reykcn. Hy wikkelde de

(a) IV. Boek.
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Svjitzers in , om de Lombarden een oorlog aan
te doen , die hy in den ban gedaan had ; hy be-

lafte alle xxv Jaaren het Juhelfeefl-tt vieren,

dat voorheenen van tot Jaaren gedaan
wierd. Hy vond verfcheyden bedieningen van
Klerken^ vnn Solliciteurs

,
(a) Uyttrekz.elmakers

^

en Apeftolifche Notarifen uyt , om 'er geld voor
te maken. Hy fmeet xyn blixems uyt, tegen

Laurens de IMedicis ^ een Florentyn^ om dat hy
Rafael ^ een Neef van den Paus, had doen op-
hangen. Hy vervolgde de Fbrentynen ongemeen

,

en w^as een yverig befchermer van den Room-
fchen Stoel.

l^olateraan (b) verhaalt van dezen Sixtus de IV.
een fchrikl<:elyke godloosheyt , die op ïyn be-

vel
,
by het opheffen van 't Sakrament , bedre-

ven wierd ; ik ïal ze verhalen in het derde Deel
van myn Algemeene Sleutel , in de eerfte ver-

handeling van de Mifle. Leander Trithemus zegt

,

dat 'er in't Jaar 147Q een zekere Alnnus de Ripa
geweeft is , welke in zyne Leerredenen zeyde

,

dat het Roozenhoedje van de Maagd, deeenig-

fte weg ter zaligheyt was. Sixtus de IV. be-

veftigde, en keurde deze duyvelfche leeregoed.

Men maakte hier over een Boek , alwaar in het

begin gezegt word, dat de Maagd Maria eens

in de Cel van deze Alanus quam , hoewel de deur
gefloten was , dat zy een kleyn bosje van haar

hair nam, daar van zy een ring maakte, waar
mede zy aan den Monnik /ilanus trouwde ; dat

Zy hem kufte , en vryheyt gaf, om zyn hand in

haar boezem te fteeken ; en dat zy eyndelyk zo
gemeenzaam met Alanus omging , als een vrouw
met haar man. Men heeft niet anders te doen,

M 3 dan
(a) Ahhreviatetirs. (b) Lth, 5. Geograph,
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dan Leaftder te leïCQ , om 'er nog andere by-

wonderheden van te weten. Wie kan ïulkQ

fnoodheden en godslafteringen verdragen ? ik

ben befchaamt dezelve by te brengen ; dog ik

vinde my verpligt, om de verfoeyelykheden van
de Paiifen en Papillen te ontdekken. God ge-

ve , dat Spanje , en alle de Roomfchen in 't al-

gemeen , het ten eerften erkennen , en openhar'

tig verfoeycR.

Verhaal van V Roozehoedje van de

Maagd. Maria.

Dewyl de dvv^aze godsdienft en de bygelovige

gev^roonte, om op een Roozehoedje te bidden^

een van de voórnaamfte pomden van dc Paap-

fche Religie is , zal ik hier byhalen , 't geen 'er

de Papillen zelfs van neggen.

Het Dominikaaner Breviarium ^ te Liofis in

VraMkryk , in den Jaare 15-78 gedrukt fpreekt

'er op deze wyze van. üoraimkus vond het

„ uyt , en maakte de lof daar van op , in 't Jaar

„ 1200; dog dewyl men naderhand zulken hey-

„ ligen devotie byna ten eenemaale vergat, be---

„ floot de gelukzalige Maagd dezelve te ver-

„ nieuwen. Ten dien eynde verfcheenze in 't

„ Jaar 1460 , of volgens Jriikemius in't Jaar

„ 1470, aan den Monnik Ala-aus , en zy be-

„ lade hem , om uyt haar naam aan alle Krille-

„ nen de noodzakelykheyt voor te dragen , om
op deze wyze te bidden , met belofte , om deze

„ door tekenen en wonderwerken te be-

„ veftigen, enz. In't Jaar 1466 vérfchcen de

gelukzalige Maagd, om meer iever voor deze

de'cio-
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devotie in te drukken in der menfchen harte
,

aan de Vader Prioor van het Domimkmer Kloo-
fter te K euten

, en belafte hem , het volk aan te

kondigen , en te kennen te geven , dat de Heere
barmhertigheyt aan alle die geene ioude bewy-
2.en, die aan de Maagd deze Roozenhoed met
eerbied zouden offeren, enz. J/jc^^rj de IV . heeft

dit beveiligt door aflaten , die hy toegeltaan heeft^

aan alle die 'er zig van bedienen , om hunne ge-
beden te doen ; en verfcheyden andere Paufen
hebben 't ook beveiligt. Eyndelyk in 't Jaar
i^-yi, belafte ijregortus de XIII. het Feell vaji

de Roozehoed, de eerfte Zondag van OSiober\
te vieren.

Daar is een ander Boek in 't Spaans gefchre-
veh , en te Bilhao in Biskaje gedrukt , door Mat-
tetu Mares , in 't Jaar I5"83, dat in't breede de
Hijiorie van 't Roozehoedje, of de kroon van
de Maagd Maria verhaalt. Men vind op de 185-.

bladzyde van dit Boek , dat de Paufen Klemens
,de IV,, 'Johannes de XXII , oxi' Sixtus de IV,
Lxxvn Jaaren vergiffenis , voor zo veelmaal
als men dit Roozehoedje zou opzeggen , heb-
ben vergunt. Inmcem de VIII. vergunde ook
volkomen aflaten op deze devotie^ enz. Leo de
X, om alle de aflaten te beveltigen, die de an-
dere Paufen hadden toegeftaan aan de geene die

hen van de Roozehoed in 't bidden bedienden

,

vergunde ook tien Jaaren en tien quaranteynen.

vergiff^eniffen
, voor ieder volkomen Rooze-

hoedje, enz. Alexander de VI. hegte een ver-

giffenis van alle zonden aan deze devotie , die

des Vrydags dubbeld moeft wezen ; hy verklaar-
de, dat t'elkens , als men zyn Roozehoedje op
goe Vrydag zou opleggen , men een ziel uyt de

M 4 vlani'
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vlammen des Vagevimrs zou verloiïen. Op de

187. bladzyde word gezegt , dat Paus Paulus

de Iir, op het verzoek van den zeer eerwaardi-

gen Kardinaal Don Jan de loledo
,
Aartsbiffchop

van St- Jago in Gallicie
,

5-6000 Jaaren aflaat

toeftond , voor alle die geene die het Roozc-

hoedje zouden opzeggen , en t'elkens een vol-

komen aflaat. Met een v^oord ,
de Papiüen

houden niet op , om de kragten van het zelve
,

door vi^oorden beveftigt, uyt te trompetten.

Daar uyt ziet men, tot wat hoogte een de-

votie gekomen is, waar van P/V/ er de Heremyt

de eerfte uytvinder was , zonder nogtans door

het woord van God, nog door het voorbeeld

van de Heyligen van het Oude en Nieuwe Tefla-

'ment daar toe gematigt te zyn. Laat men nu
eens oordeclen, of de onwetende Papillen re-

den hebben , om Zo veel werk van hun Rooze-
hoedje te maken, dat zyn oorfpronk niet dan
aan valfche wonderwerken en bedreygingen van
den duyvel verfchuldiet is ; en door middel van
den Monnik Alamis

,
Bruydegom van de Maagd

Maria vernieuwt is
,
gepredikt door Jakob Pro-

vinciaal van de ordre , en bevefl:igt door Sixtus

de IV
,
Heylige Vader te Home-. Ik heb alle

deze godslafteringen en godloosheden niet by-

gehaalt, dan om de Papinen befchaamt te ma-
ken, om hen te Iceren, dat het aan geen volk

ontbreekt , die alle hunne verborgentheden door-

fronden , en om hen te bewegen
,
zig na den

leere te wenden, die alle hunne zonden alleen

kan vergeven
,
eeniglyk om de liefde van zynen

Zoone Jefus Kriftus.

'tWas in 't Jaar 147-, dat Sixtus de IV. dq

Incimfitie jn Spanje valtftelde ; en de eerfte In-

quifi-'
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tjuïfiteur was de eerwaarde Vader Thomas de Torre
-Cremata

, een Dominikaaiier Prieur van het

Kloofter te Se^' ziie
;
dog wy zullen 'er wel haaft

in de Hiftorie van Alexan Jer de VI. van fpree-

ken. Hoewel Stxtus zodanig geweeü: is , als wy
hem hebben afgefchildert , is hy nogtans in zul-
ken -grooten eerbied onder de Papiften , dat Feïtx

Cireto tot Paus verkoren zynde, de naam van
itixtus de V. aannam.

„ Onuphrius Vanvinus , een /lua^ujljner Monnilf,

„ een groot Loftuyter van den Paus , en zyn

„ groote aanbidder , verhaalt , dat ten tyde als

„ de moeder van deze Sixtus van hem fwanger

„ ging, zy in den droom St. Frattdskus en 'In-

„ tünius zag het kleed en het lind van de ordere

„ aan dezen zoon geven, 't Was om deze re-

„ den, dat zyn moeder hem by zyn doop de

„ naam van Yranciskus liet geven
;
dog alzo

„ zyn minnemoer hem eens in een Bad zou
„ waffchen , liet ze hem na de grond gaan , en

„ na hem half dood daar uyt gehaalt hebbende

,

„ bragt zy hem in dezen itaat by zyn moeder

,

„ welke toen haar droom te binnen fchoot , en

„ deed belofte hem zes maanden het kleed van

„ Yranciskus te laten dragen , 't geen hem vol-

„ komen herftelde. Wanneer de zes maanden

„ geëyndigt waren , ontnam zy het kind dit

„ kleed ; maar het kind wierd van dag tot dag
zo fwak , dat de moeder haar gelofte ver-

„ nieuwde, wanneer hy volkomen herftelde

;

zo dat het tot den ouderdom van ix Jaa-

„ ren gekomen zynde , Monnik wierd in een

„ Kloofter van de Yranciskaner order. Ziedaar
wat de fondamenten van de Paapfche Godsdienft

zyn
,

zy fteunt ni^t dan op leugenen van een

M 5" vrouw,
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vrouw
,
op bedriegeryen van den duyvel

,
op

valfche w^ondcrwerken , en op leugenen ; God
verblind hen doorzyne regcvaardigeoordeelen

,

en geeft hen over in een verkeerde ïin ; en de-

wyl 2y de waarheyt in het geopenbaarde woord,
van 't Oude en Nieuwe Teftarnent befchreven

,

niet geloven , is dit
,
zegt ?aul»i , om daize de

leugen aannemen. De tyding van de vrede, die

de Hertog van Ferrare met de Venettanen ge-

maakt had , Zonder toeftemming van den Stoel

,

veroorzaakte de dood van dezen Paus
,
dewyl

hy 'er zo veel verdriet over opvatte , dat hy vyf
dagen daar na ftorf

,
zynde in het Jaar 1

Hy had lnnocentius^& VIII. tot opvolger, die

voorheenen Jan Baptifia Cibo genoemt wierd.

Deze Paus Confpireerde tegen Don Ferdinand^

Koning van Skilie ; maar dewyl hy in zyn on-
derneming niet kon flagen , vond hy zig genoot-
zaakt daar van af te zien. en vrede met den Ko-
ning te maken , onder voorwaarde , dat hy de
fchatting zou betalen . en het de wederfpanne-
lingen vergeven

;
dog Don Ferdinand deed eeen

van beyde. Deze Paus gaf zig naderhand^ ten

ecnemale aan de vermakelykheden over , zynde
onvermydbare metgezellen van de verwaant-
heyt , wclluft

,
gulzigheyt , hoerery , en andere

ondeugden van dezen aard. Hy was zo welge-
maakt van lighaam , dat hy zig van alle de Dames
van 't Roomfche Hof deed beminnen

; gelyk
Faulus de II. voor hem gedaan had. Hy geleek

hem daar ook in, dat hy een traage bevatting

had , en niet meer geneygtheyt als hy voor de

fiudie. Hy had agt dogters en zo veel zoonen

,

londer getrouwt te zyn
; gelyk uyt de volgende

vcrffen van Marcellus blykt.

Oéh
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Oólo rectns Putros g^enuii
,
toüdemque Vuellas ;

Hhhc mer'tto foterit dicere Roma patrer/i. \

Spurchies
^
^fda^ avaritia ^ atq^te tynavta defej^

Hoe , üélave
,
jacent

,
quo tenreris , tum^ilg.

Dat is

:

Hy heeft i'zedert agt zoonen , en zo veel dogiers

gehad ^ zo dat Kome hem met regt Vader zsil kon-

nen noemen.

6 Imeoceniius deVlll \ de hoerery, degulzig-
heyt , dq gierigheyt , de verwyftheyt , en de Ic-

digheyt zyn met ii in 't ïelve graf belloten. Hy
bevorderde 2;ybe kinderen op een onbefchaam-
de wyze

,
hy verhief hen tot de eerftc v/aardig-

heden , en hoopte dezelve met rykdommen op.

Hy was de eerfte Paus die het deed, zonder 2,ig

met de naam van Neven of Nigten te dekken,
die de andere gewoon waren aan de onwettige
vrugten van hunne onkuysheden en v/ulpshe-

den te geven. Nogtans pryft l-^icelius hem- als

een man vo] heyligheyt , en van een buytenge-

woone geleertheyt en welfprekentheyt. Hy was
20 driftig ontrent de rykdommen , dut nog zy-

ne volkomen aflaten
,
nog het Jubel-fceft

,
nog

den Turkzen Oorlog genoeg waren om zyn
gierigheyt te verzadigen

;
hy vond een nieuvr

middel uyt om geld te verzamelen. Hy zey,

dat hy in een miuur de 'Titsl van 't Kruys van
JESUS CHRISTUS DE NAZARENER,
KONING DER JODEN, gefchreven in de

Heb'reeufche , Griekfche en Latyrifche Taaie , had

gevonden , en de Speer die de zyde van onzen
Heere doorboort had. (a) Vimda zegt , dat het

Bajazet was , die hem dit yzer zond , om te be-

letten dat zyn broeder Zizimas den Oorlog in

(a) XXVI. Boek, Kap. XXIII.
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Turkyen niet voortzette.
'

't Is de ïelve, die

Gemo genoemt wierd
,
gelyk ik zal aaiitooiien

,

enz. Deze Gemo van zyn broeder fi^/öxe/vlug-

tende, v^eek na Rhodes ^ van daar wierd hy na
Vratskryk gebragt

;
vervolgens wierd hy Paus In-

mcemius de Vlll. aangeboden
;
eyndelyk bragt

men hem na Napels , ten tyde van dezelve Alexan-

der de VI. enz. Maar wy zullen 'er breder in 't

leven van dezen Alexander van fpreeken.

i Zie daar , waar toe de gicrigheyt bequaam is

!

Inmcentius was een beminnaar van den drank

,

en men kon voor geld zodanigen bediening aan

't Roomfche Hof verkrygen, als meu begeerde.

Hy veroordeelde in de Stad Polen agt mannen en
zes vrouwen als ketters ; zelfs de Heer van de

plaats , om gezegt te hebben , dat 'er geen op-

volgers van Petrus geweeft zyn , die een Stede-

houder van Kriftus geweeft is , als voor zo veel

hy de Zaligmaker en de Apoftelen in hunne ar-

moede had nagevolgt. Innocentius dzY Itorf

in 't Jaar 1492, en had Alexander de VI. tot

opvolger.

Deze Alexander was te Valence in Spanje ge-

booren. Hy was van zulken ongeregelden en
verfoeyelyken leven, dat de Papilten zelfs niet

konden nalaten , hem in 't openbaar te veroor-

deelen. Panvinus yQr\ï^'s^\t 'er in zyn leven, en
niet zonder reden

,
verfcheyden fnoode dingen

van. Alexander^ zegt hy , won een groot getal

Kardinalen , en verkreeg door dit middel de
PaiiiTelyke Muts

;
dog haar ïimment'ien bevon-

den wel haaft, hoe weynig ftaat dat 'er op het

woord van dezen ondankbaaren Paus te maken
was, e^i zy ontfingen de regtmatige ftraffen,

.4ie zy verdienden , om datze hunne ftemmen
ver-
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verkogt hadden. De voornaamfte van deüie Kar-
dinalen , was Ascantiis Sforcta , die de zyne om
groote vereeringen verkogt, gevoegt by de be-

loften die hem wegens /?/^;ï-^W<fr gedaan waren,
om hem tot ïyn Kancelier te maken. Hy wierd'

het ook in der daat , maar bezat deze poft niet

lang ; de overige ftonden voor veel verdriet en
ellenden bloot. Zommige wierden gebannen

,

andere in gevankenilTen gebragt , en andere we-
derom op de wreedlte wyze vermoord. Pan-
vtnus voegt 'er by , dat 'er Vaders by deze verkie-

zing waren, welke voorzeyden
, dat de erva-

rentheyt zou aantoonen , het klein verllant

van hen die deze Spanjaart verkooren had-

den, die een man van een quaad leven, en een

groote geveynsde was , die eyndelyk het verderf

van alle zou zyn, enz. De uytkomfte billikte

de voorzegging , en deze ellendige Kardinalen

bewaarheden de Ipreuk , welke zegt , dat het

verraad behaagt^ maar niet de verrader.
'

Hieronimus Marius van dezen Paus fprekende,
zegt, dat hy een verbond met den Duyvel ge-

maakt had, en zig aan hem had overgegeven,,
op dat hy door hem -en zyne konftftreeken , tot

het Paufichap mogt komen. Na dat de Duyvel
de voorwaarden van het Contrad volbragt had-
de, was Alexander zodanig aan hem overgege-
ven

, dat hy nooyt het minlte ondernam , zon-
der alvorens met deze Voril der duyfternifTe ge-

raadjjleegt te hebben. Hy ftond het Jubeljaar
in 't Jaar 15-00 niet 'alleen aan die geene toe,
die na Kome zouden gaan , maar ook aan hen
die t'huys zouden blyven , zo zy maar een ze-

kere zomme geld betaalden. Paus Bonifacius

de VIII, had in 't Jaar 1300 belaft, het Jubel-
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feeft alle hondeft Jaaren te vieren. Klemefes de

Vï , in 't Jaar i35'o
,

vergunde 'er alle vyftig

Jaaren een. En Stxfus de iV, in 't Jaar 1475-,

alle XXV Jaaren
;
dog alleen voor die te Rome

zouden komen. Onien Alexjnder^ door een

geeft van gierigheyt bezielt , overtrof dit , en

beert het niet alleen ^n die geene tocgeftaan
,

die te Home quamen , maar ook aan die t'huys

bleven , 20 7,y maar een xomme gelds gaven.

Dev/yl wy van het Jubeljaar fpreeken , kan ik

niet nalaten om alhier de Hiftorie van de pleg-

tigheden in te laiTchen , die dit Jaar te Rome
ia 't werk gcftelt worden.

Van het Jubeljaar en deszelfs

^legtigheden.

Onder een menigte van Kerken, die 'er teRo-
me zyn

,
ïyn 'er zeven voornaTr.e , alwaar ver-

giffenis verkregen word. Deze zeven Kerken

hebben alle ten min.ften een toegemetzelde denr

,

20 dat Bien daar door niet dan in 't Jubeljaar

kan ingaan. De Paus gaat in een Draagflocl

,

door mannen op hunne fchouderen gedragen

,

in een rood Scharlakens kleed nade Hooftkerk

van ^t. Pieter ; wanneer hy by de toegemctzel-

de deur komt, verhaalt hy het 9. vers van Pfalm

XXIV. AUüllite portas prtncipes vejiras ^c. l'^ev

htft u f^y
eemv'ige deuren enz.. Daar op geeft hy

eert flag met een gouden hamer ; wanneer de

fteenen en kalk vallen , en de deur met een geo-

pent word , en het volk dat het Jubeljaar wif

winnen, gaat door deze deur; dcwyl't te ver-

geefV loü zyiij 20 zy door een andere iiigingjen.

i
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De drang is door de menigte der menfchen,

die 'er in gaan , 20 groot . dat 'er geen Jubeljaar

komf, of het koiï veele mcnfchen het leven.

Het bygeloof van het gemeene volk is groot,

en de devotie to gek , dat 'er het kleynfte fteentjc

kalk , aarde , of land niet overblyft. Elk tragt

iets daar van als een Kelicfme in lyn Land te

brengen. Deie deur Word de Heylige Poon ge-

naamt. Klemefis de Vl. ordonneerde aan de En-
gelen , om de lielen der Pelgr ims na den Hemel
over te voeten , die na Rome gingen om het

Jubeljaar te winnen , en onderweeg ftorven.

Wat overeenkomft heeft het Jubeljaar van den

Paus met het gcene Jehova inltelde ;
(a) God

belafte het Jubeljaar alle vyfti^ Jaaren te vieren^

op dat alle Jlaven van de Joodfche Naatjie uyt haar

jlaverny mogten gaan , e» in vryheyt geftelt vjier-

den ; en op dat elk in het bezit , en in de goederen

van zyn Familie mogt komen , vje\ke vervreemt of

belajl mogien zyn. Zo dat het Jubeljaar een Jaar

van vryheyt was , voor alle de kinderen van

Ifraël ;
dog laat ons weder tot Alexander kee*

ren, die alle middelen in 't werk ftelde om geit

te veriameien.

Deze Paus regte een nieuw Collegie van A^ö-

tarijlen op, wier getal Lxxx beliep; hyverkcgt
deze poften elk voor yyo Ducaten. Hy maakte
ixxvi Kardinalen , of volgens Panvinm XLi ii

,

en onder deze xviii van de Spaanfche Naatfie,

ook drie van lyne naufte vrienden , die , gelyk

hy , van de Familie van Bor'ja waren. Hy had

vermaak in 't bouwen , en veel genoegen in de

Komedie. De Schermmeefters en Ploercn had-

-den nooyt ïo veel vryheyt gehad , en het volk

nooyt
(a.) Levit. XXV: 10, 1 1.
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nooyt minder te Rome, als ten tydcvandeïen

Paus. Hy had overal verfpieders . die hem ge-

trouwelyk alles aandienden wat 2y hoorden , en

hy veroordeelde 2,e alle ter dood, die hetmin-

üe ieyden dat tot zyn nadeel was. De d

Vader deed dit alles ,''uyt liefde voor ïyne kin-

deren; want in navolginge van 7.yn voorzaat

Innocent , deed hy al zyn geluk beltaan in zyne

badaarden voort te helpen , en hen op een on-

befchaamde wy2,e met rykdommen op te hopen.

Hy maakte de jongfte van zyne loonen Prins

van Steilte
^ en de tweede Ce/«r genoemt , wierd

Kardinaal gemaakt , en de oudfte van alle Her-

tog van Gandta.

iranvtnus verhaalt , dat CeJ'ar en den Hertog op

ïekere avond eens by Zenochia haar moeder ten

eeten waren, Cefar den Hertog doodde , en zyn

lighaam in den Tyber fmeet ; hoewel dit bedryf

ter ooren van den Paus quam , deed hy dit nog-

tans niet onderzoeken, omdat Cefar ^
deboos-

aardigfte van alle de broeders , zyn gunfteling

was. Na de dood van den Hertog
,
gaf Cejar

2ig ten eenemaale aan de oorlogsbedryven over,

dewyl hy geen lult tot de Kardinaals-iioed had

;

tn zig van een groote rykdom voorzien heb-

bende
, ging hy na ' rankryk , alwaar hy een Prin-

fes van den bloede trouwde , en Hertog van

Valence gemaakt wierd. De zelve Cefar door

den Koning van Vrankryk , en zyn Vader de

Paus onderlleunt zynde, deed in /^iiZ/V alles wat

hy wilde. De Paus, om de weldaden van Koning
Lodewyh de XII - ten opzigte van C^f^r te erken-

nen , gafhem vryheyt , zyn wettige vrouw, zufter

van ivarel. zyn voorzaat , te verftooten, en de Her-

to^inne van Bretagne zyn Weduwe te trouwen,
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gelyk Pifiedd (a) verhaalt. Om te weten , wat dc

Ihoodheden en gruweldaden van Cefar, deieHoe-
ren-zoon en Ballaard van den Paus , waren , heeft

men maar na te zien wat Panv'mus daar van zegt.

Na de dood van Alexander de VI, verviel

Cefar zyn zoon van zyn hoogheyt en gezag , de-

wyl Koning Ferdinand hem gevangen liet ne-

men , en na Spanje voeren, alwaar hy in 't Ka-
fteel van Mtdina twee Jaaren gevangen zat

; dog
hy vond een middel uyt om het te ontfnappen

,

cn vlugtte by den Koning van Na^varre. Hy
wierd, in dienft van dezen Koning zynde , met
een Mufquet fchoot gedood , zo Carion ver-

haait ; of volgens Pineda (b) , was 't een Jon-

geling van de Familie Garcefes ^ in A^reda^ die

hem in Navarre door een fpeerfteek doodde.

Lncretia
,
dqgter van AIexander de VI , met

wie deze Paus bloedfchande bedreef, was drie-

maal gctrouwt
;
zy had eerft ten huwelyk Ja»

Esforcia
,
Hertog van Epidauris ; dog deze eerfte

man verlaten hebbende, trouwde zy weder aan

Don Lodewyk de Arragon ^
baftaardzöon van Ko-

ning Don Alfonfas ; en na de dood van dezen

tweeden man , nam zy ten derdenmaale in huwe-
lyk Don Alfnnfus

,
Hertog van Ferrara. Panvinus

verhaalt , dat deze'laatfte huwelyken met allerley

flag van vermakelykheden en uytfpanningen , op
bevel van den Paus , voltrokken wierden. Merk
hieraan, hoe weynig omzigtigheyt deze

^É-rdcVI. gebruyktc. Men kan vernemen, wat
zyn leven en Godsdienft geweeft is , door het

Graffchrift, dat Jan Jovianus Pontanus op Lu-
cretia , met deze uytdrukkingen

,
gemaakt heeft.

II. Deel. N HU
. (a) XXVI. Boek, Kao.XXXVIIL §. i. &2.
(b) XXVIl. Boek, Kap. IV.
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Hic jacet in tumulo Lucretia nomine
,
^ed re

Thais
^
Alexandri, Fiita^ óponfa^ NuruL

Dat is

:

H'ter legt Lucretia van naam , maar van daad

Thais ^
Dogter ^ Vrouw ^ en Snaar van Alexander.

Zanazarus , een vermaard man , en een uyt-

nemend Digter van dezen tyd
,
2egt van den lel-

ven Paus,
^olUcitus Coelum , Romanus , y /IJlra , Sacerdos ,

Per fcelera , ccedes ad Styga pandit iter.

Dat is

:

De Bijfchop van Rome had hem den Hsmel tn de

Starren belooft ; maar hy opent den vjeg tot de Hel
,

door zyne fchandelykheden en mtmderyen.

De 2elve Zanazarus 2 egt elders ook
,

Ergo te femper cupiet , Lucretia , Sextus ?

ü Fatum diri Numinis : Hic péter eji.

Dat is

:

Hoe is het mogelyk Lucretia , dat Alexander de

VL ahyt 'op u verlieft was ? wat een motlottigheyt
,

wat een bejluyt v<«n de beledigde Godheyt : deze

Alexander is uw Vader.

Men zegt ook van dezen Paus ,
dat hy 't

Krüys , den Autaar , en Krillus zelfs verkogt.

Gelyk hy ze gekogt hadde
,
verkogt hy ze ook ;

in dezelve te koopen , maakte hy zig fchuldig

^an Simonie \ en die verkoopcnde, aan Kerkro-

very. Hy deed Geme , broeder van Bajazei
,
ver-

geven , die hy te Rome gevangen hield , en die

hem door den Turk voor een zomma van 20C000

Ducaten wierd toegezonden. Wat een Exem-
pel] wat een fraaye handelwyze ! om aan de be-

keering der Turken te arbeyden. Ik heb reets

van deze Geme in 't leven van Innocentius de

VIII. gefproken ; ik zal hm eyndigen , 't geen
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ifcter van" begonnen heb tc zeggen, met de vol'-

gende Hiflorie.

Karei de VlII, Koning van Vrankryk, deed

Alexander dc VI. den oorlog aan; welke zigte

iwak bevindende , om des Konings Leger te wc-
derftaan vrede met hem maakte, onder beding,

dat deze Paus aan jK^rW , GVw^ , Broeder van den
Turk, zou leveren. Dit ontrufte Alexander^

welke bedugt was, daar door 40000 Ducaten
te verliezen , die den Sultan hem Jaarlyks gaf,

om Geme niet buyten Rome te laten gaan. Dog
dev^yl dé Turk eyndelyk 200000 Ducaten be-

loofde om Geme aan kant te helpen
,
volbragt

de Paus dit , door een vergift dat hy hem liet

geven. v :

Alexauder , om zya geweldenary te onderfchra-

gen
,
verzogt den Sultan , hem tegen den Ko-

ning vaiï Vrankryk by te fpringen ; en gaf daar

door éen voorbeeld aan Francois de I, Koning
van Vrankryk , om den Turk ook om hulp te-

gen Keyzcr Karei de V. te verdoeken. De Paus
deed de tong en handen aan Antonius Mancinel-

lus affnyden , om dat , hy een welfprekende re-

devoering tegen zyne verfoeyelyke gruwelen en

ongehoorde fnoodheden gedaan had. Maar God
die regtvaardig is

,
gaf hem de belooninge die hy

verdiende. Zie op wat wyze. Dezen Paus had

ïekere Kardinalen ten eeten verzogt , die hy

meende te vergeven, neffens verfcheyde Room*
fche Raadsheeren, met het zelve vergift, Vaar
van hy zig bedient had om Geme van kant te hel-

pen. De huysgcnotén qualyk onderrigt zynde,

namen dc verkeerde Fles, en gaven den Paus

tc drinken uyt deze , waar in het vergift was

;

zodat hy, na de Pauffelyke Muts xi Jaaren

N 2 ge-
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edragcn te hebben , met eenige Kardinalen in*Ê

aar 15-03 ftor'f.

't Was in het Jaar 1499, onder het Pauflchap

van dezen Paus , dat Hteronimus Savanarola,

een Dominikaan , een uytnemend Prediker , en

een deftig man , %o door de heyligheyt van zyne

2eden , als "ïuyverheyt van zyne leere
,
t^Florenfe

verbrand wierd ^ neffens eenige van lyne mede-

makkers, om datze de CoK2»ia»/> onder de twee

gedaantens beweert hadden ; om datze de Afia-'

ten veroordeelt hadden, yverig tegen het quaat

fedrag en de onagtiaamheyt van den Paus , de

[kardinalen en Geeftelykheyt hadden uytgevaren

,

de opperhoofdigheyt van den Paus ontkent; om
in 't openbaar geleeraart te hebben , dat de fleu-

telen niet aan Petrus , maar aan de geheele Kerk

waren gegeven ; om datie gezegt hadden , dat

de Paus het leven of de leere van Kriftus niet

opvolgde
;
dewyl hy ïyne Aflaten kragtiger ag-

te , dan de verdienden van den Zaligmaker ; om
beweert te hebben , dat men den ban van den

Paus niet moeft agten; en eyndelyk, om datze

dingen voorzegt hadden , die volgens hun ge-

voelen moeften gebeuren ; namentlyk ,
de ver-

woefting van Florenfe en van ^002^, en de her'

ftelling van de Kerk. Dit laatfte wierd ten tyde

der hervorming vervult ; 't geen te weeg bragt

,

d^t Francfjcus ^ Petrus vmMtraftdola hemels een

heylig Profeet aanmerkte, ineen boek dat hy tegen

den Paus heeft opgeftelt.

Marcilius in eene van zyne Brieven, en Phl-

lippus Cominam in zyn Hiftorie van Vrankryk

,

neggen, dat hy een Profetifche geeft had ; en

daar worden verfcheyden andere Geleerden ge-

vonden , die zyn onfchult verdeedigt hebben.
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X)r, lllefcas in 't leven van Aïexander de VI , van
Savanaroïa fpreekende

,
zegt met deze woorden

,

de gevoelens waren zeer verdeelt ; en daar

„ zyn 'er , die voorgeven dit voorval te billy-

ken. Vader Mancius , zeer geleert Hoog-
„ leeraar van de Dominikaner order

,
zegt , dat

„ de Biflchop Remolinus^ die naderhand Kardinaal

„ wierd , al zyn leven berouw gehad heeft,

„ over het vonnis dat hy tegen dezen armen
„ man had helpen uytfpreeken ; en dat hy , om
„ zyn zonde te verzoenen , driemalen ter week
„ vafte. Inderdaat , wanneer men de ge:ftelyke

„ dingen leeft die hy gefchreven heeft , men ziet

„ dat zyn leVen niet geveynft was ; maar uyt

„ een regt godsdienftig harte voortquam.
Daar gebeurden zes aanmerkelyke dingen in

Spanje, ten tyde van AUxander ölqYI , ontrent

den Jaare 1492.
Ten I . Dat den Paus een Spanjaart was.

, Ten 2. Dat men den Moren afnam«
Ten 3. Dat men de I»dte ontdekte.

Ten 4. De Inquifitie in Spanje opregte.

Ten 5-. Dat de heylige Broederfchap , of de

heylige Harmandad MerichQQn.
Ten 6, Dat de Venus quaai ofSpaanfche Pok-

ken voor den dag quamen.
Ten eerften , dezen Aïexander was een Span-

jaard , en zulken fnooden Paus , dat hy alles

quaats bedreef, waar toe hy bequaam was ; niet

alleen aan zyn Vaderland , maar ook voor het

overige van de werelt.

Ten tweeden , het innemen van Gremde deed

Spanje veel goeds , om datze daar door van de

geduurige oorlogen en moorderyen , die 'er tuf^

ichen de Kriftenen en Mooren voorvielen , ver-

N 3 loft
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loft wierden , en de geheek Se6le van Mahomtt
uyt Spanje verbande.

Ten derden , de ontdekking van de hdie
^

heeft , 20 men 't wel overweegt , meer onge-

lyk als goet aan de Spanjaarden, die 'er na toe

gegaan ïyn, gedaan, ten öpzigte van het verlies

van hunne ïielen. De Biflbhop van C^_//^?:<?; ook
een Spanjaart, die 'er een ooggetuyge van ge-

weefl: is , heeft een bock van de wreedheden
t'zamengeftelt , die zyne Mede-vaderlanders on-

trent de gepleegt hebben. Deze arme
menfchen beklaagden hen , naar 't verhaal van

Kuguflyn de Zarata ^ in zynHiftorie van Peru
^

dat de Spanjaarden hen van hunne Afgoden be-

rooffhadden , om hen Spaanfche Beelden
,
Kruy-

fen , de Maagt Maria enï. te geven, cn aan te

bidden ; en dat zy zelfs hunne vrouwen ontno-

men hadden , om ze tot Kcncuh^'uen te maken.

In de vierde plaats , de Inquifitie w ierd in Span-

je door een zuyvere yver , en met een goede

meening opgeregt
;
volgens 't gevoelen van zom-

mige, begonze voor de oorlogen YüïiGreKade^

en wierd door dezelve Dofi Ferdinand^ ofdoor

den Kardinaal van Toledo , ten tyde van Paus

Sixtus de V. ingevoert; dog de geagfte Schry-

vers ïeggen , datze niet voor de tyd van A/^'Ar^?;?-

der de VI , na 't bemagtigen van Grenade , wierd

opgeregt. Toen hcl^iio. Don Ferdinand -sum. alle

de Joden, die in Spanje wilden blyvenwoonen,
2,ig te laten doopen, of uyt het Koninkryk te

vertrekken; 20 dat 'er, na't verhaal van S./^ê'/-

licus ^ 1200C0 waren, die hun verblyf liever el-

ders. 2ogten,

Dus wierd de Inquifitie niet opgeregt , dan oin

de Joden en Mooren, dicdekrilten Godsdienft

pm-



< 199 )

omhelft hadden , te onderwyï en. In weerwil

van dit alles
,
begaven zy lig wederom in 't ge-

Heym tot hunne oude gewoontens. Dog tegen-

woordig
,
dewyl de Inquijitie Meefters niet meer

met de Mooren te doen hebben , oefFenen zy

hunne tirannye op eenige Joden , en voornament-

lyk op de Kriftenen ^
welke de afgodery van het

Pausdom en haare iedele bygeiovigheden ver-

foeyende
,
belyden , dat *er maar een God , Va-

der Zoon en H. Geeft is , die men in geeft en

waarheyt moet aanbidden:

Hun wyze van leeren , ontrent die geene die

zy vooronderftellen in de dwaling te fteken, is,

fmaadheden
,
ongemakken

,
pynbanken

,
geeffe-

lingen
,
fchande

,
galeyen , en een eeuwige ge-

vangenis ; en eyndelyk het vuur te gebruyken,

waar toe 2y die geene veroordeelen , aan wie

God door 2yne barmhertigheyt ftandvaftigheyt

vergunt, om zyn Zoone Jefus Kriftus te bely-

den. Om de liften , de bedriegeryen , de konft-

ftreken en wreetheden te weten , waar van deze

onderzoekers van't geloof, ten opzigte van de

arme kudde van den Zaligmaker ,
zig bedienen

,

die zy door het vuur , of door eenige andere

wreede foltering van kant helpen ; leeze men
maar het boek , dat ten tytel draagt ,

Inquifitio

Hifpanica , in het Franfch ,
Engelfch en Hollands

vertaalt , men zal daar in , 't geene ik zegge

,

op het levendigfte zien afgefchildert , en door

een goet getal voorbeelden beveftigt..

Men moet alhier aanmerken , dat alle perfoor-

nen die in de Inquifitie komen , om wat reden

dat het ook zyn mag , niet dan met fchaamte en

verlegentheyt daar uyt komen , zo zy dit nog

kunnen doen ; behalven dat men hen hunne

N 4 goe^



( 20Ó )

goederen ontneemt, ïonder dat 'er iemand is,

die beter ontrent de Religie verligt en onderwe-

ggen is. Zie daar wat de iever van de Vaders

des geloofs is
, 7.y hebben geen tyd om de el-

lendigen die onder hunne befcheydenheyt ftaan

,

te onderwyïen ; maar zy kunnen die wel uyt-

vinden, om hen van hunne goederen te bero-

ven, en van kant te helpen. Dewyl het door
gevyelt was , dat men het Koninkryk van /Irra

gon dwong om de Inquijitie aan te nemen , wierd

de eerfle If/qtiifitie-M^ehev aldaar gedood. Do»
Pedro de Toledo ondernam in den Jaare i5'46,

om dezelve te Napels in te voeren
; dog de Nu~

poUtanen kantten ïig daar tegen aan.

Dr. Illefcas verhaalt, dat Faus Paulus, onder-

rigt krygende van 't geene dat 'er in Napels om-
ging , aanftonds een Apoftolifch Ediél afvaar-

digde , waar door hy verklaarde , dat het niet

dan aan 't Kcrkelyke Hof en de Apoftolifche

jurtsdtéiie toequam , om de 2aken te weten die

de misdaat van kettery betroffen ; lo dat hy aan

den C^iceroy en alle de wereltlyké Regters be-

lafte om daar van af te ftaan , en zig niet meer
by wyze van Inquijitie of anderzins

,
tegen wat

kettery het ook zyn mogt , daar mede te be-

.

moeyen ; behoudende de befliffing van deze za-

ken aan zig zelfs , als iets dat het Kerkelyk
Regtsgebied aanging.

Daar was ontrent die tyd epn zekere Saya-

vedra Cordavos , die de Koning van Portu^aal diets

maakte , dat Paus Paulus hem 5-n qualiteyt van
Nuntius hem had gezonden. Zo dat hy door
dit middel de Inquijitie in het Koninkryk invoer-
de , ontrent den Jaare 1 5-45' , 't welk ook 30000
Jooden daar uyt deed vertrekken. Dog dewyl

m.eii



( 201 )

men naderhand vernam , dat tyn getantfchap
maar verciert was , wierd hy op de Galeyen
gezet. Men ïegt van dezen Nmtius , dat hy
in 't fchryven zodanig afgeregt was , dat hy elks

hand konde nafchryven. Wanneer hy op de
Galeyen was, was'cr een arme vrouw, dieby
de Generaal c[umn , en verzogt een liefde-gift,

om een Dogter , die zy had , te konnen uythu-r

welyken. De Generaal gaf ten antwoord , dat

hy dustyts daar toe geen gelegentheyt hadde;
en dewyl ze zeer qualyk te vrede, en droevig
ïynde

,
weg ging

,
riep de gewaande Nuntiui

haar , liet zig een pen
,
papier en inkt geven , en

fchreef deze woorden : M^n Intendant z*l aan
bren^fier dezes zo veel duyzent guldens betalen enZ.

en fchreef den naam van den Generaal onder aan.

Daar op ging de arme vrouw na den Intendant
,

gaf hem het briefje over, en deïe betaalde haar

aanftonts. Wanneer de Ganeraal Zyn Intendant

de Rekening liet doen, bragt deze het gemelde
briefje te voorfchyn ; waar op de Generaal zey,
dat het de waarheyt was , dat een vrouw wat
onderftand van hem verzogt had, maar dat hy
haar ten antwoord had gegeven , dat hy het niet

doen kon ; en na het fchrift bezien Ée hebben

,

zey hy , Zie daar ^ dat is myn hand vtsl ^
dog ik

heb het briefje niet geschreven, Hy liet een naau^
keurig onderzoek op de Galey doen, en wan-
neer men ontdekte dat het zekerlyk de Nuntius
was die 't gedaan had , zette men hem aan de
Riemen, en Illefcas verzekert, dat hy hem op
een Galey heeft zien roeyen.

Een van de voornaamfte redenen , die de Ne-
derlanders aanlpoorde om een opftand te begin-

nen, was, dat den Hertog van Alba eenvoor'*

N s nemen
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iiemen had , om dL^ lnquifitie aldaar in te voeren ;

'-t geen de. dood van veele Spanjaarden veroor-

zaakte, en hen vejele Millioenen gekoft heeft.

Zie daar , wat het voordeel gev^eelt is , dat de

Inqmfiüe J;?ö«;>» aanbragt. Daar is geen wet,

die aan een fchuldige de vryheyt niet vergunt

,

om zyn befchuldiging te mogen weten ^ en de

getuygen die hem befchuldig^n
,
op dat hy ze kan

afkeuren , zo zy, daar toe onbequaam zyn. Maar
in de Inquifiüt , neemt de onder-T"y-ejoner de party

van de gevangene aan, hoewel hy hem nooyt

gezien heeft , zonder na zyn misdaden iets te

vernemen , waar mede hy befchuldigt word ^ en

zulks tegen het goddelyke en menfchelyke regt.

Zo dat de Incfutjiteurs alles konnen doen wat

hun behaagt, alzo 'er nicmant is die hun reden

van hun gedrag kan afeyffchen.

Ten vyfden, heeft de heylige //«rw^Waiveel

goed aan Spanje gedaan, en doet het nog; zy

zuyvert de groote wegen van Moordenaars en

Rovers , zo dat men 'er in alle zekerheyt kan

reyzen. Men zegt gemeenlyk , dat 'er drie H:

Zufters in Sfan;ie zyn , de Heylige Inquifitie ,
het

Heylige Kruys , en de Heylige darmandad. De
Spanjaarden bidden God , hen van de eerfte te

ontflaan , en zeggen , dat zy hen voor de twee

andere zullen tragten te behoeden.

Ten zesden^' die in Ind^e geweeftzyn, bren-

gen op hun, te rugkomft de //V»«j-ziekte mede

,

genaamt Suba. tot die tyd toe onbekent in Spanje.

Deze befmetting is zodanig door geheel n^urupa

verfpreyt , dat men 'er geen meer agt op geeft.

De Franfchc noemen het de Napelfche ztekte ;

(de Hollanders de Spaanfche Pokken) dog het

word tyd wederom tot ///^^•^^«i^/'tekeeren. Het
Hand'
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Handboek des 'ïyts verzekert ,' dat hy veele 'ótlbé-

tamelyke dingen toeliet , die nog 2yn perfoo'n
,

nog ïyn ampt, nog de Stad Kome paften. Ma-
chiavel (a) 7,egt , <\^i /ilexaKder nooyt iets gedaan
heeft , dan de menfchen te bedriegen , dat hy
alleen daar op dagt . dat hy 'er middelen genoeg
toe aan de hand had , dat 'er nooyt iemand was
die iets met meer nadruk bevcltigde, en dat hy
geen fwarigheyt maakte iets met dierbare eeden

te beloven , 't geen hy nooyt dagt te doen , dat

2yn bedrog , niet tegenftaande dit alles
,

altyt

wel geflaagt was &c. Gmcardyn , een geloof-

waardig Schryver , en van veel agtirig
,

geeft

hem, naar 't verhaal van ///V/f^?/ , in 't leven van
Aiexander de VI. (b) , dit aanmerk enswaardige
getiiygenis. Het fnoode naturel van dezen Bil-

Ichop deed &c. Hy wierd in 't Jaar 1503, ge-

lyk wy reets geïegt hebben, vergeven.

Pius de III. van Siena , Neef van Paus Fhn
de II

,
volgde op Alexa-nder de VI , die ïo ras

niet dood was , of zyn ïoon Cejar , die zyii

broeder om 't leven gebragt had
,
quam met de

gcheele fchat , en alle de Juweelenvto den Paus
aan 't hooft van 12000 man, om het l/atikaa-a

te bewaren, alwaar de Kardinalen gewoon wa-
ren te vergaderen om tot een nieuwe verkiezing

te treden , en om hen te nootzaken zo een te

kiezen als 't hem behaagde ;
dog dewylze na Mi-

nerva gingen, was C^Jisr daar van zo haaft niet

ondcrrigt, of hy zond zyne Krygsbendcn der-

waarts , om hen in te Iluyten. Daar op ver-

fprcyde zig een gerugt door Kome ^ dat de Kar-
dinalen gevangen waren , en niet dan de dood

had-

(3) Lib. de Pr'mcip. Cap, XVIII. '

(b) //, Boe'.; §. 2. van zjn Hiftorle.
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hadu'en te verwagten. Zo dat de fchrik to groot
in de Stad was, als of men Hannibal voor de
Poorten zag. Dog C^y^r vertrok uyt Kome^ op
het verzoek van de Romeynen en andere Kriften
Vorften ; en de Ambajfadeurs van F^rankryk

,
Span-

je , en de Kardinalen
,
begaven zig daar op na

hun Konclave , alwaar zy na lange twiftingen
Pius de III. verkooren , die zo ras geen Paus
was, of hyfineedde een verraad tegen /^raw^ry^

;

dog ftorf XXVII dagen na zyn verkiezing, in't

zelve Jaar ifOg.
Julius de II , een Genuees , Neef van Sixtus

de IV
, quam. door zyn groot verftand en fcherp-

zinnig vernuft , tot de verhevenfte waardighe-
den, en wierd eyndelyk tot Paus verkooren.
Dewyl hy van natuuren tot den oorlog gene-
gen was , deed zyn verheffing tot het Pauffchap
hem deze genegentheyt niet verliezen ; integen-
deel , zo ras hy zig met een volftrekte magt
bekleed zag, liet hy 't niet na, om 't zelve te

betoonen. Hy had bloedige oorlogen tegen de
l/enetiaanen ^ den Koning van ^ró»^r)'/è , de Her-
tog van Ferrare ^ die van Bemivoglio , en andere
Prinfen. Inde tyd van zeven Jaren, dat dezen
Paus den oorlog voerde door wapenen en het

blixemen van den Ban , nam hy veele plaatzen
van verfcheyden Kriften Prinfen in. Zyn on-
verdraaglykc tirannye, geduurende deze zeven
Jaaren , veroorzaakte de dood van meer dan
200CCO menfchen , die door het fwaard omqua-
men. Verre van daar, dathy'er het minfte ver-
driet over had

,
volgde hy daar in Nero na , die

de Stad Rome inbrand geftoken hebbende, ver-
maak had om zyne oogen in zulken droevigen
vertooning te doen weyden,

't Is
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*t Is deielvé JuUus , die de oorzaak was Van
de bloedige Ilag van Raveme ^ tuffchen de Fran-
fchen en de Spanjaarden, waar in den overwin-
naar byna zo veel als de overwonnene verloor.
Dewyl de Paus zig niet fterk genoeg gevoelde,
om den Koning van Vrankryk door de wape-
nen te bemagtigen , tafte hy hem op een andere
plaats aan. Ik meene dat hy hem met de Koning
van Navarre 7yn Bondgenood in den ban deed

,

cn gaf hunne Koninkryken ten buyt , aan die

geene dieze konden bemagtigen. DonFerd'mandy
die Grenade bemagtigt had

,
quam uyt kragte van

dezen ban in Navarre
, en maakte 'er zig door

geweld van wapenen meefter van , in t Jaar
15-12. Gutcciardyn in 't eerfteboek vanzynM-
jior'te van dit wingewed fpreekende

,
zegt , met

deze zelve woorden , dat de Koning van Navarre
overvallen zynde , zonder eenige hoopevanby-
ftand , na Beam vlugtte , aan de andere zyde van 't

Pireneefche gebergte. Navarre aldus verlaten

zynde
,
gaf zig zonder de minfte korten te ma-

ken , en Zonder eenige fwarigheyt over , behal-

ven zekere veftingen die ftant voor hunnen Ko-
ning hielden. Alle het ovérige onderwierp zig

aan de magt van den Koning van Arragon , die

geen Titel hebbende om 'er bezit van te nemen

,

onderftelde, dat het voorde ApoftoHfche Stoel

was. I^inero Zegt (a), dat P^xf<?/ , BifTchop van
Burgos^ in dit zelve Jaar van 15"! 2 Itorf. Hy
had in zyn Kerkgebied verboden de l/jgilien in

de Kerken te vieren , wegens de ergernifTen,

danfferyen , en andere dingen die tegen de wille

van God aanliepen ; cn voornamentlyli>>, wegens
de vleefchelyke luftplegingen of andere fnoode

mis-

(a) In z.yn Handdhoek des Tyts Tal, 117,
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misdaden , die men dan bedryft. 't Is om dezelve

reden , dat deze l/igiüen door geheel Spanje ver-

boden waren
,
uyt vreeze datze aanleyding tot

pe'^rimagien mogten geven, dat de meefle tyd

niet dan op welluftigheden uytliepen. Illejcas

zegt , in het leven van Eu^enius de 1 , dat het

ten tyde van dczca Paus was , dat het Koncthe

van Ca'tilone enz. gehouden is , waar in het wierd

verboden, iii de Kerken, Felgrtmagien ^ en an-

dere plaatlen van devotie te danffen , alwaar men
de gewoonte heeft jn Pelgrïmagien te gaan , of

l/}gtlien te houden „ enz. \ en een weynig lager,

't is iets dat men moet verbeteren. En. ik oor-

deel, zo de i/relaien de huyfen van devotie Aes

nagts lieten toeflliyten, datzy deze ongeregelt-

heden zouden voorkomen. Paus JuUus de II.

vertrok uyt Rome ^- aan 't hooft van zyn Leger

,

houdende in dc-.eene hund de lleutels van St.

'Pieier ^ en in de andere een bloote Degen; hy

wierp de flcutelen in den 'itber^ enzey
,
dewyl

dè; fleutelen van St. Pkter tegenwoordig geen

kragt hebben, is het nodig, dat de Degen van

Patdus het te weeg brenge ; en in der daat
,
hy

droeg 'er een als' cwi dapper oorlogsheld op zyn

zyde. Daar wjren-verlcheyden Pöe^e??, die vcrf-

fen op zulken aanmerkenswaardigen voorval

maakten; dog zal 'er geene van hyhalen , als

deze, die de zaak verklaren, zo als zy is voor-

gevallen.

Inde Ma>c!t (Iridum vagina diripit enfera

ExclamansqMe trrui talia voce refert.

Hic giadi.'is Pauli ms nunc defendat ab hofle
^

QHand'tquidem ctavis nil juvat ijïa Petri.

Dat is

:

Z)' drukken het zelfde vjoordelyk tiyt ^ ""t geen ik van
. deten
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dezen Paus Z.egge. Wat Godsdienji moet 'temandheh-

hen , d'te dus met Meirus en Paalui durft fpoiten !

Wanneer hy tot Paus verkooren was , ver-

klaarde hy onder cede een KonciUe te xullen hou-
den , eer hy 't een Jaar geweeft was

; dog al-

20 'er verlcheyden voorby liepen , zonder dat

hy aan zyn beloften dagt, waren 'er negen Kar-
dinalen , die met de gcvolmagtigden van den Key-
zer , en van Lodewyk de Xil

,
Koning van Vrank-

ryk , te Mtlanen by een verzamelden , en Pifa

voor de plaats van 't KonciUe beraamden , dat

den eerften van 't Jaar 15-11 moeftgeo-
pent worden. De reden die hen daar toe aan-

zette, was, dat den Paus zyn Eed gefchondea
had ; en deze zelve reden bewoog hen , om een
Kmciliè te beroepen , om hem van fnoode mis-

daden te befchuldigen , en daar door gelegent-

heyt te krygen , om hem af te zetten. Dog
deze Paus de lugt daar van krygende, verbood
onder fware ftrafFen aan elk, van wat rang of
üaat hy ook zyn mogt

,
zig ; na Pifa te begeven

;

of aan eenig befluyt, van dit Koncilie voortge-
komen . gehoor te geven. Hy benoemde Kome
om 'er een te houden , in het volgende Jaar 1

5-

t 2

,

't welke den ix. /f/^n/m,oeft beginnen. Ontrent
dezen tyd was 'er te ?adHa een uytnemend Regts-
geleerde, 'genaamt Philippus Decius , die door
zyne fchriften de zaak van de Kardinalen tegen
den Paus verdedigden. Wanneer den -Koning
van Vrankryk vernomen had , dat Jultus, zig, by
d-e Venetianen gevoegt had, om hem den oor-
log aan te doen

,
beriep hy een KoMcilie te Tours

,

alwaar hy deze vragen voorftelde, of het den
Paus vry ftaat aan een Kriften Vorft zonder
reden den oorlog te Verklareni of een Vorfl om

zyn
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i.ytt Land te verdedigen , de aanvaller mag af-

weeren , en ïig zyn gchoorzaamheyt onttrek-

ken ? men antwoorde , dat het den Paus niet

vry ftond, den oorlog te voeren enï.; cn dat

een Vorft, om ïyne Staten te befchermen , ly-

ne aanvallen riiogt ftuyten , en hem gehoor-

ïaamheyt weygeren ; dat men , wat het Konink-

ryk van f^rankryk aanging, de ?ragmatica moeft

opvolgen; en 7.0 de Paus die mogt fchenden,

men geen werk van ïyn Cenfuren of Ban be-

hoefde te maken. Den Koning dit antwoord

ontfangen hebbende , lond het aan den Paus

,

en verzogt hem, of de vrecde aan te nemen , of

een algemeen Koncilie te beroepen ; met nadruk,

om de zaak in verfchil te onderzoeken en te be-

fliffen; dog de Paus wilde na geen van beyde

deze verzoeken luyftercn;

Daar zyn Schryvers , welke verzekeren, dat

deze ondeugende Paus voor een regte Sodomyt

doorging; en dat Anna, Koningin van Vrank-

ryk , twee jonge Edelluyden aan den Kardinaal

Robert van Nantes gezonden hebbende 4 om hen

te onderwyzen , deze Fans hen misbruykte. Dit

zyn dingen, die het aan een zedige pen nietgc-

oorloft is te fchryven
,
nog voor kuyfche ooren

-aan te hoorcn ;
nogtans is men verpligt ^ de

fchande der Paufen te ontdekken. Hoe fnood

dat JhUus ook geweeft is , het heeft hem nog-

tans aan geen aanbidders ontbroken , die hem
voor een heylig, godvrugtig, wys, voorzigtig

en verftandig man doen doorgaan. Na tien

Jaaren Paus geweeft te zyn , ftorf hy in 't Jaar

Leo de X , een Fkrentyner
,
volgde op Juluts ;

*t was eeii" vreedzaam en beleefd man ;
dog zo

ras
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ras hyi Eaus- iwas , liet hy eenige fnoode dingen

toe, om dat hy zig door onruftige en wreede

gemoederen liet regeeren. Hy gaf zig aan de

ledigheyt over , en zodanig aan de vermaken van
het vleefch , dat hy verfcheyden baftaarden had i

Hy hoopte dezelve met rykdommen op , maakte

hen Hertogen ofgroote Heeren ,
huwelykte hen

aan vrouw^en van de hoogde rang uyt. Dezen
Leo wierd Kardinaal in den ouderdom van xiir

Jaaren .;
naar myn oordeel te jong om een pilaar

van de Kerk te zyn
.^
gelyk men de Kardinalen

noemt. Men betoonde veel vreugde by zyn

kroÖning ; men wierp zelfs , na 't verhaal van

Illefcas^ nicer dan lOGOoo Ducatcn voor 't volk

langs dé Üraten. Dezen P-aus maakte xiii Kar-

dinalen 'te gèlyk ^ onder welk getal hy Rafael

Y-m Urhyn , een zeer uytnemend Schilder, wilde

Hellen , om hem daar door te beloonen , en de

groote fommen gelds te betalen , die hy hem
voor fchüderyen ichuldig was ; dus gaat de Paus

met de röode hóeden te werk. Leo was zeer

gereét om aflaten te vergunnen; dog nog geree-

der om 'er geld voor te ontfangen, om zyne

kinderen te verryken. In 't Jaar I5'i5', ftond

dezelve Paus aan Franfois de I
,
Koning van

l/'rankf^k y Jubeljaar toe, dat ook in ver-

fcheyden andere Landen doorging. De Com-
mtijarifjen kondigden in hunne Leerredenen af,

dat , wie de geftelde zom zou betalen , een ziel

uyt het Vagevuur zou verloflen. Zy verzeker-

den , dat God, volgens z,yn belofte aan P^j;r»/

,

alles wat op aarden zult oMtbinden^ zal in den

Hemel ontbonden zyn ^ fiHeS ZOU doen wat de Pau-

fen wenlkn , onder voorwaarde, dat 'er geen

een penning aau dc gefielde zom ontbrak. Hy
- n. Deel. ' O ver-
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vergaf de yoorledene cn toekomendczoilden aan
die het Jiibelfeefl bywoonden

;
dog dele leere

begon veelc menfchcn te ftooten , die de vrage
van het ge7,ag enide magt van den Paus begon-
den te verhandelen , een vraage die den onder-
gang van het Pausdom was.

Mart)'n Ltither kantte 2ig onder anderen tegen
deze onbehoorlyke vergiffenilTen aan. Hy pre-

dikte in Duytiland tegen dit flag van Koopman-
fchappen

,
g'elyk Caranza metdeie woorden zegt.

„ Ten tydevan LeodeX, 'Hiow^MartenLuther
^

„ een Ketter , in Duytstand op , en was de eerftc

„ die tegen de aflaten van den Paus predikte

,

„ en naderhand tegen de oppermagtighcyt van
„ de Roomfche Kerk

,
tegen de gedwongen

„ kuysheyt, cn andere Kerkgewoontens. De
zelve C^jr<3;52;<? verhaalt de reden , die La/z^é-r aan-
zette om tegen de Roomfche Kerke te fchry-

ven. Men kan 't in de Hiftorie van Sleidanus

nazien.

Eek koos de zydevan den Paus , zo dat Luther
en Eek tegen elkander predikten. Wanneer Leo
de X. de tyding daar van kreeg, veroordeelde
hy Luther als een Ketter.. Luther aan zyn zyde
berigt van de veroordeeling ontfangen hebben-
de, beriep zig daar van op het eerfte algemeene
Concilie , daar in de Hooge Schoole van Parvs
navolgende , die 't zelve eenige maanden te vo-
ren ook gedaan hadden.
Den Paus belafte te Rome de boeken van L//-

iher te verbranden ; en deze Dodor verbrande het

Kanonyke regt, of de Decreeten van den Paus te

IVtttemherg , om 'cr zig over te wreeken
;

zeg-
gende, gelyk zy my gedaan hebben^ heb ik het hen
ouk gedaan. Wie is 'er , die niet vcrbaalt zal liaan

,

dat
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dilt een- arme Bedelmonnik van de St. Augujïyner
orde, de kloekmoedigheyt en de ftoutheyt ge-
had heeft om den Paus 7,odanigen hoon aan te

doen, en hem zulkcn fteek te geven? Terwyl
de Souveresmen ^ de Keyiers , de Koningen en
Vorften ïig voör hem - ter nederbuygen

, om
hem te aanbidden , ïlaat Luther ^ of liever God

,

hem met zulken yffelyken flag , dat de wonde
nog bloed, en waar van hy naaaw^elyks xal ge-
nezen. Wy verhoopen van de barmhartigheyt
van God , dat hy nooyt van de Hag aal opftaan

,

die dezê'heylige man aan zyn onfeylbaarheyt ge-
geven heeft. De ftank van de boosheden en
gruwelen van de'Paus en de Gecftely'kheyt , was
tot den Hemel töe opgeklommeny gelyk deon-
geregtigheden der AmoYiten ; 20 dat God in de
perfoon van den Paus ,, de hoogmoed van een
tweede Lucifer vernederde. De Heere geve , dat
wy zulken grooten weldaad erkennende , hem
onze nederige dankzeggingen daar voor mogen-
doen , en hem in alle heyligheyt ;en geregtig-

heyt alle de dagen onzes levens mogen dienen.

't Was door dit middel, dat Goa zyn gelo-
vig völk in dit gedeelte van Duytsland^ uyt de
duyfternifTe en flavernye trok , om hen tot het

ligt en de vryheyt te brengen. Luther daar me-
de niet vergenoegt zynde

^
begaf zig wiilVorms^

alwaar Karei de N-. zyn eerfte Ryksdag hield.

En na zig voor den-Keyzer en alle dePapiften-

die hem vergezelden , vertoont te hebben , bedtfpu-

teerde en beweerde hy zyivzaake; waar op hy, zon-
der eenig belet

,
wegging ; dewyl de Kcyzcr zyii

woord beter hield, als het Kanciliewdi Ko»ftans

o'ntFcnt '^ohanmf-fHds én. HieroniyyiJis xwa V'raag

e^€daau4i;td..: - V, vi

-. ' O f O 2 Ik
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Ik kan niet nalaten alhier, een aanmerking te

maken ,
namentlyk , dat wanneer Luther ymrok

om ïig na IVorms te begeven, 7,yne vrienden

hem daar van ïogten af te trekken
,
uyt vreezc

dat men hem eveneens mogt handelen
,
gelyk

men 2yne boeken gedaan hldde. Deze Doóior

hen met een onvertraagde klqekmoedigheyt ant-

woorde, Alhoewel-^er te Wörms zo veel dnyvelen

als pannen op de daken zyn ,.' zal ik evenwel heenen

gaan om reden 'van myn geloof in zulken aafiziene-

lyken verg'aderifig te geven. .L . .

Leo dèX de overwinning van de Keyïerfche

vernemende , die de Franfchen geflagéii had-

den,, ftorf in 't Jaar ip2; veele geloven, dat

hy vergeven v^^as. Hy .was een.y^^^«7?, en van

gedagten , dat 'er na dit leven nog Paradys
,
nog

Hel te verwagten was., .en ftorf zonder de Sa"

kramenten ontfangen te hebben. Sanazarius 2e^t
^

dat Leo dQ Sakramenten niet mogt ontfangen , om
dat hy ze verkogt had

;
gelyk byna alle Faufen

,

na 't verhaal van Panvmus , ih het leven van

Pius de IV
,
gedaan hebben. Hy deed zyn god-

verzakery blykèn , door het antwoord dat hy

aan den. Kardinaal Com^wx gaf , die hem een

plaats uyt het Evangely bygebragt hebbende, hy

hem ten antwoord, gaf, Mk een weet wat voor-

deel ons deze' Fabel van Kriftus heeft toegebragt.

Oordeel eens uyt dit antwoord, of de Paus de

Stedehouder van Kriftus is,. o£ niet? '

.

In Paultts Jovius ^ die het leven yan dezelve

Leo befchrevèn heeft, vind men onder andere

dingen , deze aanmerkensvyaardige woorden

:

Leo iiad ook een quade naam, omdatmen wift

dat hy van een fnoode liefde voor eenige van

zyne Kamerdienaars brandde , welke uyt.: de

voor-
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voornaamjfte huyïcii van balie waren ; dat hy

veel vermaak met hen nam , zonder lig eenig-

te beteugelen, 't Is Luther niet , die dit

van Leo fchryft ; 't is lyn vriend Jovius , een

Italiaan en een Biffchop. Niet tegenftaande zyn
grouwelen , voert Dr. lllefca^ de vleyery tot

ziilken hoogte, dat hy in het leven van dezen

Paus zegt , wanneer Leo Paus geworden was,
droeg hy zorg om zeer weynig te eeten , en

voornamentlyk fpyzen die onkuyfche begeer-

tens mogten veroorzaken.
Na de dood van Leo de X, wicrd Adriaan

de VI. tot Paus vcrkooren. Hy was een Hol-

lander, en had een Lcermeefter van Kcyzer ii^z-

rel de V . gcwccft. Door de gunft van dezen

Vörfl, wierd hy Bifïchop van Tortofe ^ Kardi-

naal en Aartsbiflchop van Toledo ; neffens Don
Ft'dnascus Ximenez

^
regeerde hy Spanje , alwaar

hy zynrverblyf hield ; en wierd na de'dood van

Leo^ tot Paus verkopren. Wanneer hy deze

oppertte waardighcyt Ijereykt had , beloofde hy

aan dé V orllen , door brieven die hy hen fchreef

,

het R'oomfche Hof te verbeteren , dat zig aan

fnoode gruwelen fchuldig gemaakt had
;

dog
deze beloften verdweenen in rook

,
dewyl deze

Paus, in navolging van zyne voorgangers, de

Antichriflenvm iiome
^
nietdagt, dmi om L^tther,

Oecoiampadius ^ en andere getrouwe Dienaaren

van Godts Woord te vervolgen. Hy veranderde

'ri'iet van naam , en was zo quaataardig als de

andere Paufen geweell waren ; en daarom is 't

,

dat verfcheyden Schryvers zeggen , dat hy in 't

Jaar i $"23 door vergift omquam.
Klemem de V II , of volgens andere de VUL
IX

,
volgde op Ad-iaan. Hy was Baftaard

O 3 van
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van Leo de X. lllefcas 2egt:van hém, 'tas een

wonderlyke ^aak , dat Klemens ^ die al zyn lie-

ven zeer mild en meewarig ontrent elk een

,

welfpreekende
,
befcheyden. en onverzaagd ge-

weelt is , to ras hy Paus . gevi^orden is , eens-

klaps van humeur is verandert , en hoedanighe-

den vertoont heeft , die regtdraats tegen dexe

aanliepen. Homres mutant Mores; dat is, Eere-

Jiaten veranderen de Xeden.

In 2yn tyd , was 'er tulTchen Vrankryk en Spanje

een bloedige oorlog ; en 't was deze Paus , die

ze tot zyn fchande en oneer aanitookte , door

de onftantvafiigheyt van zyn aard , die hem dan

eens tot de Franflen, dan tot de Spanjaarden

deed overhellen.

In Spanje vielen 'er ten tyde van dezen Klemem
aanmerkenswaardige zaken voor.

Voor eerft, wierd Francoh de I, Koning van

Vrankryk , tc Pavia gevangen genomen , en met
zyn Edelluyde na Spanje gezonden.

Ten 2. wierd de Stad '/iome gcplondeit, ge-

lyk wy ftraks zullen zien, in den Jaare ijzy,

ontrent de zelve tyd, wanneer Oon Phtlippus

^

de zoon van Keyzer Karei de V, geboren wierd.

Ten 3. wierd deze Keyzer tot Koning- van

Spanje gekroont , door de handen van dezelve

Klemens ; en de plcgtighcyt wierd tc Zi£//o»/> in 't

Jaar 1^30 gehouden.

't Was in 't zelve Jaar , dat de Duytfche Vor-
ften hunne geloofsbelydeniffe op de Ryksdag te

yiu^sburg den Keyzer aanboden , alwaar zy een

openbare (a) voorbetuygingdicsaangaande deden;

't geen te weeg bragt , dat men dezelve t'zedert

die tyd Protejlanten genoemt heeft.

De
(a) froiefmm.
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De Stad Rome wierd door de Duytfchers,

Spanjaarden en Italiaanen geplondert , en dezelve

plondering was to groot , datze t'Zedert haar

Itigting iets diergelyks niet ondernomen heeft

;

toen ïag men het Spaanfche fpreekwoord be-

waarheyt. Lo mal ganado ello y fa Duenofe -pierde
^

dat is , IVat door de Flnyt komt
,
gaat door dè Trom~

wel verhoren.

Rome had ïig yerrykt met het gecne zy hen
en verfcheyden andere Naatfien ontweldigt had

;

en God 2ond haar Oorlogs-helden, die de Ban
met voeten trappende , man nog vrouw

,
groot

nog kleyn
, Priefter nog Monnik , Paus nog

Kardinaal verfchoonden. Daar is nog een an-
der fpreekwoord, dat het gedrag van deze iroe-

penhllW^t. Quien hurta al Ladron , gana cien annos

de pardon^ dat is, die een Dief iets ontrooft^ wint
hondert jaaren vergiffenis. Ook bezorgde de plon-
dering van Rome voor de Soldaaten veel meer
voordeel, als de aflaat van den Paus.

Klemens zelfs , deze Duyvelfche Vader , wierd
gevangen genomen , en in zyn Kaftcel St. Angelo

opgefloten. De Spanjaarts maakten een nieuw
Vader Ons , dat zy voor de venfters van den
Paus, in plaats van (a) een Avond-mufiek, opzon-
gen

, om hem in zyn verdrukking te verquikken

.

Padre nuejiro , en qmnto Papa
ó oys , Clemente

, Jin que os quadre ,

Mas reniego yo dei Padre
^

Que al hijo quita la Capa , ^c.
Dat is :

Gy zyt onze Vader zo veel als Paus , hoewel zeer

oneygentlyk
; foey zulken Vader als Klemens die

Z)n zoon de Capot wil ontnemen
^ i^c.

O 4 Door
(a) Serenades,
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Door deze Capot verftonden ty den Milaneez^en

ftaat , waar van den Pau5, de Keyzer wilde ont-

rooven. Onder verfche.yden Schryvers, diedeie

Hiftorie verhaalt hebben , was 'er een Spanj^art

van dezen tyd, die een Boek maakte
,
genaamt

Dialogo , waar in hy ï-egt , dat het in 't Jaar 15-27

was, dat /io^ïÊ" geplondei't wierd. Ja» ftliusYcr-

zekert , dat de Faus 40000 Floryncn to.t losgelt

betaalde. li

Ten tyde van deze^ii Paus , viel '^r, in een

Kloofter te Auxerre , in .yrankryk , een .zeer aan-

merkenswaardige Hiffofie, ten opzigte yan het

Sakranient^ voor. "Ik zal het verhalen, wanneer
ik van de MiiTe zal hrindelen. Deze 'Kleme»s

had veele ondeugden
,
hy w^as een tovenaar , een

doodflager, een hoerejatger , een Simonie-haAry-

ver , een Sodomyt , een jineyncdige , een vrylter-

rover , een fwart-konftenaar , en een Kerk-rover.

Met deze koftelyke Juweelen opgepronkt zyn-

de , nam hy de bcdic|^iingen van Paus waar

;

't welk is, nooyt het ii'<:'<2?2^f'/y te prediken; maar
die het prediken , te vervolgen , en hen uyt de

Kerk te verdryven. Dezen Paus was een.twee-

dc Diotrephes
y
die, naar 't verhaal van Johan-

nes, (a) de eerjie zo^t te zyn ;
(b) en niet alleen

de, broeders niet ontfino^ ^ maar die geene verhinder-

de die het wdden doen ^ en uyt de /emeynte wierp.

Klemens ging na Vrankryk, en hield zynver-

blyf tot Marjiiie y alwaar hy een nieuwe vriend-

fchap met Francais del. floot, in hem te bevefti-

gen, en zyn Nigt Katharina de Medicis-i'a.n Hen-
rik de II , Zoon van den Koning , ten huwelyk
gevende. Dit is ze, die men de Koninginne moe-
der noemde., en in't Jaar ij88 ftorf.

Deze

(3) 3Joh. VS, 9. (b) Vers 10.
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De'ze 'Paiis heeft maar weynig tyd geleeft

,

7.yn te ragkomrt uyt Vrankryk ; men had eëiï

Fakkel' vergiftigt , welkers reuk hem mét éenigc
Kardinalen

,
tyne befte rrienden , doodde ; zo

dat hy iii 't Jaar 15-34 ftorf, -

• Klemem had Paulns éo. tot een opvolger

,

die 2o ras geen Paus was, of hy dagt omzyne
Badaarden teverryken, en Lubber te vervolgen.
Hy veynsde de Kerk té willen hervormen.
Hy benoemde eerft de Stad Mantua , om aldaar
een Konéfk te 'houden; naderhand l^izence\ én
eyndelyk Treme

^ alwaar het den xii i. 'Deeem-
ber vanr't Jaar! i5'4j geopent wierd , en ntet cyn-
digde, dan in 't Jaar 15-63, ten tydc van
de IV. Dewyl Frater Paulo ^ een geloofwaar-
dig, opregt en geleert man , de /////or?^ van dit

Koncilie befchreven heeft , 'zal menuytzynBoek
Ijonnen vernemen, 'tgeen aldaar voorviel.
Wy zouden nooyt gedaan hebben , zo wy van

alle de fchrikkelyke ondeugden van Paulus de
III, van zyne moorderyen

,
roveryen ,

fwarte
konftenaryen

,
verradcryen

,
geweldenarycn

,

bloedfchande en hoereryen gewag zouden ma-
kp. Ik zal nogtans eenige aanmerkensw aar-
dige voorvallen van zyn leven aanhalen , om de
oogen der Roomsgezinden te openen , en hen te

doen leeren wie het zy die ze als een God op
aarde aanbidden , in hoedanigheyt als opvolger
van Petrus en Stedehouder van Krifius.
Deze Paus was een groot Starrekyker , en in

de fwarte konft bedreven
;
hy beminde die geene,

die deze konft hanthaafden
,
zodanig , dat hy lien

tot de hoogfte waardigheden verhief. Hy was
een innige vriend van Denys Servita , die hv
Kardinaal maakte. Hy onderhield verftand met-

O ƒ Gauri-
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G^urifus hucltanui en met Marcellus ^ alle beyde
vermaarde fwarte koiiftenaars. Eer hy; Kardi-

naal was, had hy een ongemeene trek om het

te worden; hy had een Zufter die zeer fchoon
was

,
genaamt '^uHa Yarnefe , die hy gaf, of lie-

ver aan, Paus Alexmder de VI. voor een roode

hoed yerkogt. Hy. vergaf 2,yn Moeder en zyn
Zufter ; en dewyl hy nog een Zufter had

,
by

wie hy een te grooten vryheyt had, en die hem
20 veel niet beminde , als zy haare andere min-

naars deed, vaardigde rhy haar ook op dezelve

wyxeaf. Ten tyde v.'annecr hj Legaat tQ /1»co?ia

was, verleyde hy eeaKjonge Juffrouw, onder

belofte van huwelyk. ;
zy bevond zig fwanger,

en beviel ran Pieur Louis ^ die naderhand Prins

van Sodome
,
KapiUyn Generaal van de Roomfchc

Kerk , en Hertog van Parma en Plaifance wicrd.

Yder weet de verfoeyelyke daad die hy bedreef,

cn 't geen tuftchen hem en Colmus Cberius ^Bii-

fchop van Fam , voorviel. Deze Pieter Louis

wierd in 't Jaar if48 door zyn Kamerdienaar

vermoord , die zyne geweldenaryen en yftTelyke

wanbedryven niet langer konde verdragen. De-
wyl zyn Vader voor hem een buytenfporige

liefde had , antwoorde hy al grimlachende , zon-

der zig veel te bewegen
,
hy heeft deze ondeugd

den van my niet geleerti Daar Zyn Schryvers

,

die zeggen , dat Paulus de III. getrouw t ge-

weeft is; Illefcas Zegt, in het levea van dezen-

Paus , dat hy getrouwt was ; maar dat hy , na

zyn vrouw verlaten te hebben, by wie Pie-

ter Louis geteelt had , Priefter gemaakt v^'ierd
,

en de Kardinaals Hoed verkreeg. Men moet
aanmerken, diSA Illefcas ons niet zegt, nog wie

dc moeder van Pieter Louis was , of hoe veel
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tyd , of waar Faulus gctrouwt geweeft is , enz.
Vaulus de UI, vergaf f^a/ijo/Z^i en Contarenus^
Kardinalen , en Jan Baptifi du Verger

,
Biffchop

van Pole, alleen , om datïe gezegt -hadden >

dat Kriftus 2,0 ïagtmoedig is , als den Amichrik
boosaardig en vv^reet was. ?aulus du l/erger,^ Bif-
fchop van Jufiinopel^ een broeder van Jan Bap-
tijl

, ontkwam de woede van den Paus , en vlugte
na Duytsland^ alwaar hy Faulus de III. den oor-
log met de pen aandeed

,
terwyl deze Paus de

Kerk door vuur en fwaard vervolgde.
In 't Jaar i f^ó ,

gingen de Kardinaal Alexan-
der Farnefe^ en zyn hvoc^tx Oéiavius

^ Hertog
van ^arma

, en beyde zoonen van dezen ver-
vloekten "Pieter Louis , een Badaard van den Paus,
ten oorlog na Duytsland

, , en zeyden , dat zy
voornemens waren zulken flagting onder de
Lutheranen te doen, dat de Paarden in 't bloed
fwommen. '?aulus dc III. ontfingeen Jadrlykfe
fchatting, van meer dan 400Q0 Hoeren , die
met. zyn toeftemming te Rome woonden. Hy
deed Henrik de VIII

,
Koning van Engeland^ in

den Ban, en fprak den vloek over hem uyt,
en gaf zyn Koninkryk ten prooy van die 'er zig
meefter van kon maken. J^o^ Henrik , zonder
veel werk van de bedreygingen des Paus te ma-
ken, verdeedigde zyn Kroon met zo veel dap-
perheyt, dat die geene, die de H. Vader tegen
hem hadden opgehitft , de eerfte waren die zyn
vriendfchap verzogten. Daar gebeurde in het
begin van de Regeering van dezen Paus , een
merkwaardig geval , aan de Monniken van St.
Yranciscus (Jrleam. De vrouw van de eerfte

Magiftraats Perfoon van deze Stad , ftorf in dit

Jaar ;
zy had belaft , dat men haar zonder pragt

in
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iu hct.gfaf van haar Familie, aan de xyde van
haar Vader en Grootvader, inde Kerk van St.

V/akciscuf wouden begraven. De Monniken
4G€den verfcheyden Miffen voor haar , met hoo-

pe van een goede helooninge van de vrinden

,

criG .ry-k en van een hooge rang Avaren , daar

voor tc ïullen genieten
;
dogiy quamenbedro-

gjöifi ih' hun rekening uyt, dewyl ïy maar 7,cs

Ifcooneri'daar voor ontfingen , die de Magiftraats

Eèrföon hen toezond. . De goede Vaders maak-
ten ccn van de (a)- Leerbroeders op , die op het

verwulft van de -Kerk ging , om op den tyd van

4en (dieiiii: gcrugtae maken. De Lcerbroeder,

die v^vel ondcrrigt was vv^at hy doen moell
,
queet

zig daar ontrent volkomen ;
hy begon tc fchreeu-

vvcn , en te 2Cggen, dat hy een arme verdoemde

zhl ivas. De "Monniken begonnen deze ziel te

bcfwecrcn, cn te vragen wie hy was ? Hyant-

v.'oorde , dat hy .de .ziel van de vrouw eener

M-agilb-aats Perfoon was , voor altyt wegens

het; "Lutherdom veroordeelt zynde. Daarop
niaken de Monniken gr'oote uytroepingen ; en

riii het Sakramem mede genomiCn te hebben ,
vlng-

ten zy uyt de Kerk, zonder de plcgtigheyt te

willen voltooyen. Dit wierd door de geheele

Stad rugtbaar, en quam wel haaft ter oore van

de Magiftraats Perfoon , welke deze Monniken

voorden Kafjcélier van P^r)'j dagvaarde. Antoni

(was de naam van den Kancelier^ ontdekte, na

alles wel ondcrzogt te hebben , het bedrog ; zo

dat Coliman en dieven van Arraf ,:bcyde Predi-

kers , en voornamxC werkmeeftcrs van dit trcur-

fpcl , door een opcübaar vonnis veroordeelt

vv ierden. De (Iroffc was zngt , en zy waren
mxCt

(a) Novices.
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tnct de fchaalTQte vry , om dat 2,y ïig niet .yaii

deze lifl: bedient hadden, dan om hun afTchril^

te betuygcn , die zy voor het Lutherdom hadden*; j-

't Was ten tyde van delen Paus P^?//»;, dat
de nieuwe gezintheyt der Jefuiten uyt de Hel
te voorfchyn quam, die wy niet regt Jebuziien
zouden mogen noemen

;
welke, Ignatim Loyola^

geboortig van Guipifcoa , inftèlde ; dewyl 't ee^
eenvoudig en onwetend man was , helde hy tot

de wapenen over , en was in 't Jaar 1 5-20 of 21 ,

in het Kafteel van Pampelona in bezetting. Dog-
ejsn been verlooren hebbende, en zig bayten,

ftaat bevindende om te dienen
,
verkreeg hy af->

fcheyt , en wierd van Soldaat , als hy was
,

eerij

heylige geveynsde; to dat hy zig aan de byge-
Ipvigheyt en fchynheyligheyt overgaf, en daar

door bedroog hy ze alle, welkers namen in het

boek des levens niet gefchreven zyn.
' Ignatms.

tegon toen de Letterkonfl te leeren, en ging
blootsvoets na Alcala de Henarez^ om te beter
voor een heylig man te konnen doorgaan. Dog
dewyl Studenten van Alcala itiet Zyn levens-

wyze fpotten
,

ging hy na Salamanka^ alwaar
hy niet beter ontfangen wierd ; 't geen hem
noodzaakte na Varys te gaan , alwaar hy mea^
fter der konften gemaakt , en voor een heylige

gehouden wierd. Hy rigtte aldaar een gezel-
tchap op van tien perfoonen , die t'zamen in 't

Jaar i-^i'j na halte gingen, 't Was ten tyde van
Paulm de III , dat de Jefuiten in halle begon-
den bekent te worden, niet zonder groote iwa-
righeden te ontmoeten tot dat zy eyndelyk vry-'

heyt^ kregen om te biegten , en gingen voor
heylige by het onwetende volk door. Deze
ti^eii, niedemakkers gingen in 't Jaar 15-38 na-

, liortie.
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R<ime^ alwaar 2y van den Paus de beveftiging

vaii hun ^eéie , èn de befchcrming van den

Roomfchcn Stoel verkregen. Dog dewyl dit

heylig Orakel hen met de levendige ftem ver-

zond aan den Kardinaal Guidaczion Lujues ^ be-

» zorgde deze heft bullen en paienienvrn deneer-

ften Oéïober ij^p , die hen verlof toeftonden,

öm in hun Societeyi ^ die toen maar uyt tien per-

iöonen beftond
, lx. te mogen nemen. In 't Jaar

i)"43 verkregen -zy nog vandenzclven Paus het

voorregt , om in hun gezelfchap zo veel volk

te ontfangen, als zy wilden. En in 't Jaar 1 5-45-

Vergunde Paulm de III. hun alle de voorregten

,

die zy tegenwoordig genieten.

Eenigen tyd daar na, gingen Fteter Faber e\\

Antoni de Araoz^ met eenige andere na Kajiilie.

Na de dood vim Pauks de III, volgde Julim

de III. op hem; en begon, om zo te fpreeken

,

zyn regeering door de beveftiging van deze Seöe,

in 't Jaar 1 5-5-0. De verjccering die Don Francisco

de Borja^ l\eTto^vn\(fandia , met dezelve Araoz

had
,
gaf hem genegentheyt voor dit gezel fchap ;

cn 't geen hem nog meer in deze gevoelens be-

veftigde , was , dat zyn vrouw DonKa Leomra de

Cafiro van Porta/aal, niets verzuymde om hem

daar toe aan te fpooren. Deze Hertog ging na

Kome , van Araoz vergezelt zynde, diedeeerfte

Provtntiaal Yiin Kaflilie wis. Wanneer zy alle

beyde te rug quamen', ging de Hertog in de So-

eieteyt der Jefuiten, van't KoUegie van Onnate
^

óver , alwaar hy alle de ördres aannam , en z.yn

vrouw ten voordeele van 'deze Societeyt verliet.

Ignathis Loyola deed te Rome het Duytfcheiio/-

legiehowwew , om de Jeugd van deze Naatfie

tegen de leer-van Luther te onderwyzen. Hy
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?.ag, eer hy ftorf, le^BrovintialeM
. en meet dm

Lxx Koljeyjen van ïyn order. Hy overleed te
A'öw^

, in 't Jaar i ƒ , lxi Jaaren oud zynde.
De Jefuiten noemen zig, en worden nogte-

genvi^oordig Theatinen m Italië en Spanje ge-
noemt

;
dog ten onregte, w^ant deze laatfte had-

den een ander begin
, en een geheel andere le-

venswyze. 't Waren luyden vanrari'g, dieuyt
een begin?, el van Godtsvrugt

,
toeleg in hun

Godsdienft-oefFeningen
,
op het gebed en 't ge-

zang maakten. Zy wierden eerlt de Sockfeyt
van de Goddelyke liefde genoemt. ?teter Carrafa
Biffchop van Chiety

, trad in dit gezelfchap ; en
dewyl hy 'er 't hooft van gemaakt was , wier-
den deze geeftelyke Chietinen

^ en door een ver-
baftering van 'c woord., naderhand Theatynen
genoemt. Dit viel ten tyde van Paus Klemem
de VII. voor. Y)e%e.T.hèatynen vlugten, ten
tyde van de plondering .te Kome

^ na Afia; al-
waar ze Venetiaanfche- Galeyen. gevonden heb-
bende, van daar 'na Veneüe overliaken. 'tWas
elf Jaaren te vooren , •dat Ignatim en zyne met-
gezellen, aldaar aanquamen

, om van daar na 't
H. Land over te fteeken. DeRomeynen merk-
ten hen voor The,itynen 2.'M\^ en hunne onkunde
vermengde twee onderlcheydene Seden onder
malkanderen. Vtetcr Carrafa, hooft der The&^
tynen

, wierd naderhand Paus
, onder de naani

van Vaulus de IV
,
gemaakt. Daar zyn maar

weynig Kloofters van deze laatfte order ; men
vuidze niet dan te i/emtie

^ te Kome ^ te Napels^
tc ?avia

,
en een dat te Saragojfa in /irra^on , in

den Jaare 1698, wierd opgeregt. De Jefuiten
worden in Navarre Inmgmflen van Innigo ^ of
van Igmthts hun lligter genoemt. In Portegaal

- noemt
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de van Jefuiten, in, het overige van de

^Kriftenheyt. Zy ayn, ongemeen vermeerdert,

.en iö,2,qer w^eynig tyd vermenigvuldigt. 'tZyn

deTpriaikhanen die uyt den put des (a) afgrums

.Zjn omgekomen , ivier Koning den Engel des afgronts

is : in 't Hebreeuws Abaddon^ en in 't Grieks

Apolion, dat is , . l/erwoefier genoemt. .Want wie

kan deze Ahaddon 2yn, ïo 't de Paus niet is ?

•Wie konnen de fprinkhanen anders dan de Jefui-

ten. wcxen, die alles waar 7y komen ^ verme-

ien en vertecren ?. Zy dringen in de huyzen,

maken ingang hy de Vorftcn, by de Koningen

en Keyzers , en hebben geen ruft eer ïe hunne

verborgenfte geheymen en de meening van hun

hart doorgrond hebben. Zy maken hun werk

om den oorlog aan te ftokcn, fwaard en vuur

te gebruyken tegen hen , die niet eveneens als
j

2y denken en fprecken. Wanneer de kragt en
!

't geweld niet genoeg 2yn , bedienen 7y ïig van

bedrog en verraad;^ en nemen lelfs hun toevlugt

tot het vergift, om 'er ïig van te ontflaan. Zo
dat 'er geen Heer ^ Vorlt

,
Koning of Keyzer

xeker in ïyn Paleys is-, 20 hy 't met hen niet

eens is. . Men heeft van deze waarheyt niet dan

al te. veel voorbeelden. Hebben zy niet alle

pogingen in 't werk geftelt, om Elizaheth
^
_Ko-

ninginne van hngeland^ heerlyker gedagteniffe

,

aan hunne vv^raake op te offeren , door gehcy-

me beraatflagingen
,
vergift of andere Duyvel-

fche 'uytvindingen .? Maar God , de Vader dor

barmhartigheyt , heeft haar altyd befchcrmt ,_en

van hunne hinderlagen bevryd, tot vertroofthig

van zyn 'Kerke , tot bevordering van het Ko -

nifikryk

(ft) Openb. iX: K.
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hinkryk van Kriftiis , en tot befêhaming van
deïe verfoeyelyke Sefte. Deze Koninginne ver-

bande alle des2,elfs leden , en Hetze uyt haare

ftatcn vertrekken, met verbod, om'erooytop
doodftraffe weder in te komen.
Hebben deze Jefuiten 't ook niet onderno-

men, .om Henrik delV
,
Koning van l^rankryk

.,

te vermoorden ? Daar w^as een rampzalige van
deze Compagnie

,
genaamt Jan Ca/iel^ die hem

quetöe; maar de Goddelyke voorzienigheyt liet

het toe, dat het hem mi(te; -ivant in plaats van
hem de keel af te fnyden , trof hy hem aan de
bovenfte lip , en deed een tand in zyn mond
breeken. De Moordenaar wierd gevat, als een
verrader ter dood veroordeelt , en op Donderdag
den XXIV. December^ in 't Jaar 15-94, dood
gebragt. Het huys , v^aar in dezen Jefuiet ge-

booren was , wierd vernielt ; en men rigte een
Naald op dezelve plaats op , waar op men met
goude letteren liet fnyden , wat de reden was

,

waarom 't hnys was vernielt , en waarom deze

Naald opgcregt was , met deze woorden , Audi
Viator Jive fis extraneus

, Jive mcola Urbis , cui

Paris nomen dedit
,
^c. Dat is , Hoor l/oorby^an-

ger wie gy zyt
\f

vreemdeling of Invjoonder van de

Stad^ genaamt Parys , enz.

Men had daar ook gefchreven, tot zekerheyt

van Henrik de IV , en tot rufl van zx» Koninhyk
heeft men dit gejlagt der menfchen uyt het Konink-

ryk verbannen , die door hunne nieuwe en vergiftige

bygelovigheyt de openbare ruft beroeren ^ In
weerwil van dit alles , hebben zy de Verrader

Jan Caftel zoeken te regtvaardigen , te heyligen

en te Camnifeeren.

't Was op de mt der Jefuiten, dat Don Se-

II. Deel. P ba/iiaa».
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lafliaan^ Koning van Poriugaal , met 2,yn Ko-
ninkryk t€n val geraakte. Op hunne overreding

,

itak hy over na Sarharye^ alwaar hy, na dap-

per tegen de Inwoondsrs van't Land geftreden

te hebben , met 7.yn geheele Leger en Adeldom
verfiagei'i wierd. Het is tedugten, dat 2y ook
de ondergang van Pokn en deszelfs Koniiig vs^el

mogten ïyn. Ik meene van de Roomsgezinden
in ditKoninkryk. Dog eer ik eyndige , omtrent

het geene ik voornemens was , voor rekening

van de Jeluiten dit adderen-gebroedxel te zeg-

gen , zal ik een affchuwelyke leugen verhalen

,

die zy eens tot bevordering van het Koninkryke
Abaddon ^ de l/erw^ejler ^ vercierde.

Geheel Europa weet , dat 'er in 't Land van
Savoye een Stad is , die Gene've genoemt word.

God heeft deze Stad bewaart / hy heefze met
zyne zegeningen opgehoopt , en voornamentlyk
met de waaragtige kennifïè van zyn heylig

woord. Hier mede gewapent zynde , heettze

den oorlog, de onwetentheyt , het bygeloof en

de afgodery van de Roomfche Kerk aangedaan

,

tot bevordering van het Koninkryk van Kriftus

,

en tot bcfchaming van den Amichriji. 't Is om
deze reden , dat de Jefuiten deze Antichnjien

,

een geheyme haat tegen deze Stad hebben, en

getragt om die ten eenemaale te vernielen; dog

ziende , datze hun oogmerk niet door geweld

konden bereyken , om dat het God zelt is die

haar befchermt en verdeedigt, hebben zy alle

hunne kragten ingefpannen , om haar te lafte-

ren , met leugeneu van zulken afgryzelyken haat

te verciercn , dat den Satan hun vadet zelfs

,

niets affchüwelyker zou konnen bedenken. Ten
tyde van Theodoms Befa^ eerfte Predikant van

Gem-
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C'eneve^ fchreveii de Jefiiiten aan malkander in
verfcbeyde Provintten^ dat Geve-De (om myvaq
hunne eygene fpreekwys te bedienen) wederom
in den Ichoot der Kerke was gekomen. Zo
dat zy op deze tyding groote vreugde in alle
hunne Kloofters bedreven. Zy zeyden , dat
Beza^ die door zyne Leerredenen en geleerde
Schriften de gelovigen van deze Stad geftigt

,

en den tyd van xl agtereenvolgende Jaaren
gearbeyd heeft

, om de belangen des Heeren
waar te nemen, op zyn doodbed bekeert, en
tot deRoomfche Kerke was overgekomen; dat
hy met dit heylig oogmerk , aan de Mtigtflraai
en de Predikanten van de Stad verzogt , datze
eens by hem wilden komen , alzo hy hen iets
had mede te deelen

; dat, wanneerze by hem
gekomen waren , Beza hen met veel ernft en
yver vermaand had, Katholyken te worden, dat
hy hen alle bekeert had , en dat hunne bekee-
ring dc geheele Stad bewogen had hun voor-
beeld te volgen, en tot de Roomfdhe Kerk we-
der te keeren.
Dog zy hadden te wel begonnen , om op zo

frayen weg ftil te ftaan
;
zy verzekeren , dat de

Landgraaf van Hejfen op deze tyding Edelluy-
den van zyn Hof na Gemve gezonden had, om
na dit voorval te vernemen

, en dat zy hem dit
op hun te rugkomft beveüigt hadden. Deze
Jefiiiten.ftrooyden ook uyt, datze eenige leden
van hun lighaam hadden afgezonden , om met
de Predikanten van den Keurvorft van Brandcn-
kur^ te difputeeren

, en datze dezelve overhoop
geflort hadden.

Beza
, en de andere Leeraaren van Gene-

ve
^ beantwoordden deze leugenen met weynig

P 2 v/oor-
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v^bordeii, dog op een ïeer kragtige wyïe. Ik

verzeilde ii tot dit antwoord , waar m gy het

na 't leven lult afgebeeld zien. (a) De Duyvel

naar het afbeeldsel dat onzen Zaligmaker daar

van maakt, // ee?i moorder van den beginne
^
en

de Vader der Ungenen , want de waarheyt ts in

hem niet , wanneer hy de leugen [preekt
,
fpreekt

hy uyt zsn evgen , want hy is een leugenaar en een

Vader der leugenen. Het is onmogelyk dat de

kinderen van' 'zodanigen Vader ook zor moord

en leiigenagtig niet zyn. Wanneer een Moor-

man zyn huyt verandert zal hebben , en een

luypaart zyne vlekken, als dan zullen de kin-

deren des Duyvels goet kunnen doen en dd

waarheyt zeggen
,

dog tegenwoordig hebben

deze fprinkhanen geen toegang by verftandige

menfchen
,
nog by die geene die God vreezen,

en wy hoopen dat zy eyndelyk genootzaakt

zullen zyn om in den put des afgronts te rug

te gaan , waar uyt ze gekomen zyn ; want God

heeft een afgryzen van alle werkers der ongeregtig-

heyt en van die geene dit leugen fpreeken.

Laat ons nu tot Paulus te rug keeren welke

deze wangcdrogten der natuure goetkeurdc,

beveiligde, bevorderde en ten top verhief, na

den Pauffchelyken zetel XV. Jaaren bekleed

te hebben, ftorf hy in 't Jaar iS49-

Hy had Julius de 111. van ^retyn , tot op-

volger , welke na veele verfchillen en verdeelt-

heden onder de Kardinaalen tot Paus gemaakt

was, de nieuwe Paus kon zyn Kardinaals hoed

volgens de oude gewoonte geven , aan wie hy

wilde,

(a) Joh vin. 44.

\bj Pfalm V, ó. 7.



( 22,9 )

•^'Ide, 10 dat Julius de zyne, aan een jofige-

ling InnoceKt genaamt gaf, waar voor hy veel

genegentheyt had opgevat, wanneer hy legaat

tot boulonje was
,
hy maakte hem ,

7.eg ik Kar-

dinaal, en gaf hem de bediening die hy voor-

heenen had ,
dit gaf 20 veel misnoegen onder

de andere Kardinalen, dat 'er eenwas die vrye-

lyk durfde ïeggen. Wat heeft, uw Heyrt;!,heyt in

dezen jongeling gevonden^ om hem tot zulken ver-

heven vjaardigheyt op te beuren , waar op de Paus

antwoorde ; en , wat hebt gy in my gevonden^

om my Paus te mciaken ? gelyk gs my tot deze op-

perjie waard'gheyt hebt verheven^ zonder dat ik

het verdiende ^ Zo bevorderen wy ook dezen jongeling

met hem Kardinaal te maken. De Kardinalen

noemden dezen jongen Kardinaal Ganimedes en.

den Paus Jnpter
^

zinfpeelende alzo op de fa-

bel daar van fpreekende, wanneer Julius een

lugtige luym had , was hy gewoon te neggen

,

dat zyn waarde Innocent dertel was , &c. lilescas

2egt, Julius de III. gaf zyn hoed met den tit^l

van Kardinaal del monte aan een jongeling van

XV jaaren, die hy by hem had, en voor wie

hy .een groote genegentheyt had opgevat. Hy
overlaadde hem met rykdommen , en den Key-

7,er gaf hem een groot penfioen om den Paus

te winnen, en hem daar door aan te zetten dat

het Koncilie wederom te Trente gehouden wierd.

Hy ieyt elders ook, dat dezelve .7«/^«-f een vol-

flagen Godtslafteraar was, en dat 20 hy in zy-

ne redenvoeringen onkuys was
,

zyne daden

daar nog meer mede bezet waren.

Men hoorde hem Godslafteringen
,
gelyk de

ondeugende Soldaten uytbraaken, nogtans wierd

hy de Stedehouder van Kriftus genoemt , en gaf

P 3 zig
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ïig dèti naam van heylige Vader, wat my be-
langt ik noem hem de Duyvelfche Vader. Hy
beminde verkens en Paauwen, dog dewyl dir

fpys is, die de jigtigc niet paÜèn, en xyne ge-
nees-meefters hem verboden , de zelve te nutti-
gen

,
begeerde hy niet tegenftaande hun ver-

bod nogtans te hebben , en 2,0 het by geval gebeur-
de

, dat men 't hem niet voordroeg , wierd hy
2cer gramfteurig , vloekte en raasde op 2,ync be-
dienden en vroeg hen, waar is 't varkens vicesr
een zeker Kardinaal eens met hem. aan tafel

7.ynde, zeyde, laat uw heyligheyt om zulken
beuzeling tog zo gramfteurig niet werden. Dog
Julius gaf ten antwoord, zo de ^ramfchap -van

God hem om een apfel^ aangefpoort heeft ^ om onze
eerjle ouders uyt het Paradys te jagen , waarom zou
het met iryflaan aan my die zyn Stedehouder ben

,

my om een Jluk fpek en een paau te vertoornen , die
•van veel meer belang dan een afpel Z\n ^ is dit niet
met de H. Schrift te fpotten ? Zo weet ik niet
wat het is. J'oan van het huys van Florence^

Aarts-BilTchop van Benevento , deken van dc
/Ipoftoitfche kamer , en Nuntius van Julius de ÏII.

te Venetië , was ZO godloos , dat hy een boek
ter begunüiging van de Sodomie uytgaf , hy droeg
het aan den Paus op , en 't wierd onder zvn ge-
zag te l^enetien door Treyano Nova in 't jaar

iSS^' gedrukt.

Zal men dan nog wel twyfelen , of de affchu-
welyk heden der Amoriten zyn tot hun hoogfte
trap geklommen? ontwaak Heere, richt uw
e\gen zaak, denk aan uw Kerke, en 11a haar
by, dewyl de fwynen die tragtente verwoeften.
Daar is een Spaans fpreekwoord, 't welk zegt
Qiial Abad tal monHilh , dat is , Zo de Mevfter ,

Zo
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zo de Kne^t. Gelyk deze Paus een Sodomyt. was >

20 ook 2yn Nuntius. Op de Munt, die men
ten tyde van Julius de IIL floeg, Itond : Gëns
quce non ferviertt tibi feribit , dat is , Het volk dat

VJeygertute dienen , zal omkomen. Waar uyt blykt

,

dat dezen Paus, een tweede JVe^z^frtt^K£';2;iiir , Ko-
ning van Babel is , waar van den Profeet fpreekt.

(a) Ju/i^is ftorf in 't Jaar 1 5^5' 5- , en had iViarcel-

ius de II. tot opvolger.

Deze Marcellus was een Flore^jtyn
,
hy veran-

derde niet van naam. Dewyl hy vry geleert

was, wierd hy Hoogleeraar in de Grar/imatica

^

en naderhand maakte Paulus de III. hem tot

Leermeefter van zyn YiAcyntoow AIexandtr die

hy in den ouderdom van xii Jaaren tot ICar-

dinaal gemaakt had ; zo dat Marcellus by trap-

pen de waardigheyt van Kardinaal , cn eynde-

lyk die van Paus bereykte. Hy was een van
de drie Legaten^ dit Paulus de lil. niLh KoKcilie

van Trente afzond. Dewyl de Paus een zon-
derling vertrouwen op hem ftelde , belaftc hy
hem , om uyt zyn naam alles te verbieden , wat
in dit Koncilie tegen de Majejleyt van de /Jpo/ioU-

fche Stoel aanliep , met laft om ieder daar van
uyt te fluyten, wie dit 2ou ondernemen. Zo
dat, wanneer Nachiantes BiiTchop van Ckdia
Fojfa , zeyde , dat hy het befluyt niet konde goed-

keuren , 't welk mede bragt dat men de over-

leveringen met dezelve eerbied moeft ontfangen

en opvolgen als die van 't Evangely, Marcellus

hem uyt het Koncilie verjoeg. Wanneer //47-

liam Bennet , een Dominikaner Monnik
,
zey

,

dat het Koncilie van Konfians boven den Paus

was , ontbood dezelve Marcellus hem , en deed

P 4 een

(a) Jer. XXVII: 8.
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een ernftige beftraffing ; waar op de Monnik
geantwoord hebbende , dat de ervarentheyt deed

zien, dat het Komilie boven den Paus was, de-

wyl 't hem afgezet had. Marcellus zey daar op

,

dat dit valfch was ; maar dat de Paus vry willig

afftand gedaan had, gelyk hy hem kon bewyzen

door een looden bulle ; en derhalven belafte hy

hem , het Koacilte te verlaten.

Piei-er Panlus du Verger ,
Biffchop van 3^a/?m-

polen
,
quam in 't KoncUie. Men vond men-

fchen , welke oordeelden , dat hy , ten opzigte

van 2yn leere ,
verdagt was ,

als vcrfcheyden-

maal des Paufcn Legaat m Duytsland geweefl:

zynde. De twee andere Legaten^ en ^en Kar-

dinaal van 'ïrenten zelfs
,
begeerden , dat l^erger

het KencHie bywóonde ,
uyt vreeze dat men zey

,

als men 't hem weygerde, dat het Konaiie een

oiTvrye vergadering was. Dog Marcellus ^ de

derde Legaat^ bragt zo veel door zyne liften en

kuyperyen te weeg, dat hy hem belette aldaar

te verfchynen , en zig by de andere Biflchoppen

te vervoegen. Hy deed meer
,

hy belafte hem
nyt de Stad te gaan, Ik brenge deze omftan-

digheden niet by , dan om aan te toonen , hoe

weynig gocLS men van de Koncilien te wagten

heeft ,'dïe door den Paus en zyne Gezanten

'gercgeert worden. Zo 'er een Lid gevonden

word, dat door een heylige yver aangefpoort

7.ynde , voor de eere van God wil fpreeken,

men fluyt hem aanftonts de mond ; en zo hy

weygert te fwygen
,
jaagt men hem aanftonts

uyt het Koncilte. Zin men niet wel , dat zoda-

nigen Kondlie , alwaar het niet vry ftaat zyn

gedagte vry te zeggen , niets minder dan een vry

KüNcilie is. Zie daar, hoedanig den aard van
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MarceUus was , eer hy Paus wierd ; en men be-

hoeft niet te twytFelen , of hy 2,ou , Paus ge-

maakt 2ynde
,
nog flimmer geweeft "z-yn , 2o

God hem niet uyt deze werelt gerukt had , na
verloop van xxiii dagen. Daar zyn 'er die

2eggen , dat hy vergeven w^ierd.

/ Faulus de IV , een Napolitaan^ die voorheenen
Pieter Carafa , een Theatyn Kardinaal zynde

,

wierd in 't Jaar if^'f , met een algemeene toe-

ftemming van alle de Kardinalen , tot Paus ver-

kooren ; welke Hennk
,
Koning van Vrankryk

,

vermaak wilden aandoen. Zig voor zyn ver-

kiezing tot Venetië bevindende , hervormde hy

uyt een beginzel van geveynflheyt en valfche

heyligheyt , de nieuwe order van de Jiof/V/^j^ van
de liefde Godts , die de order der Chietinen , we-
gens den Biffchop van Chiety genoemt wierd

,

die 'er het hooft van was , en die door verbafte-

ring van den naam , naderhand de ordre der

^heatffien genoemt word. Hy verliet deze or-

der , 'die hy hervormt had. Wanneer hy gereet

ftond om uyt l^eneüe te vertrekken, vroegen

de Geeftelyke zyne medemakkers waar hy ging ?

Hy antwoorde
,

(a) waar tk ga
,
kuntg\ my met

volgen. Hy verftond met deze woorden, dat

hy na Rome ging, om 'er na te tragten Paus
te worden.
Hy verklaarde voor zyn verheffing tot het

Pauflchap , dat hy niets meer dan de hervorming
der Kerke ter harte nam. Hy maakte zelfs een
boek ontrent dit onderwerp , dat hy aan Pmlus
de III. opdroeg; dog zo haaft als hy Paus was

,

dagt hy niet meer om 't geen hy zo ernüig

wenftc. Hy beveftigde in zyn vcrh'andelinge

P 5" alle

(a) Joh. XIII: 36.
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alle de ArtykeJen^ waar van wyde Papiften be-

fchuldigen
;
namentlyk , dat de Kerk 2odanig

onder hen bedorven is , dat ïy hedensdaags

veel eer de Kerk van den D als die van
Kriftus is ; dat de vleefchelykheyt van de Pau-
fcn hen altyd menfchen heeft doen zoeken , die

bequaam waren om hunne tedere ooren te vol-

doen, en die hen in hunne overdadigheden en

begeerlykheyt koefteren ; dat de naam van Kriftus

<loor de Kardinalen en Biffchoppen gelaftert

word ; dat de magt der fleutelen nergens toe

dient , dan om geld te verzamelen ; dat men de

orders aan godloze geeft ; dat men niet dan
Simonie in de Kerk befpeurt ; dat de Prelaten

niet dan door heerszugt en gierigheyt geregeert

worden ; dat men in de Kloofters de fnoodfte

gruwelen bedryft, en dat Rome vol hoeren is.

Dit boek is vol van zulke dingen ;
dog het

fpreekt geen een woord van de valfche leere

van de afgodery en van 't bygeLove, dat men
in deze Stad leeraart en oefFent

;
nog ook niet

van 't geweld dat men aldaar door vuur en

fwaard pleegt
,
tegen hen die hun eenigfte werk

maken God in geeft en waarheyt te dienen.

Dog Iaat ons eens de wreede wyze befchou-

wen, op welke Paalus de Kerk regeerde, na

dat hy Paus was geworden. Hy deed gelyk

BeKeSaus de XIII, Pius de II, en P/W de IV.

zyne voorzaten , die voor hunne verheffing tot

het Pauflchap, opentlyk van des Paufen pligt

fpraken
; dog die zo ras zy het zelfs waren

,

niet beter dan andere te werk gingen. Faulus

de IV. liet verfcheyden Biffchoppen en veele

geloyigen in de gevankenis zetten , en deed hen

do veel hy kon om de Godsdienft lyden. 't V^as
niet
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niet om misdaden van overfpel , bloedfchande

,

Simonie , of godslaftering , dat hy hen vervolg-
de ; maar alleen om geleert te hebben , en de
ware leere van de eerfte Kerk van Kriftus

,

wa^Lï van %y in hun gev^affe overtuygt waren,
gemeen te maken.
De laak van de Reformatie aldus verlaten

ïynde
,
begon Vaulus de IV , Philippus de II

,

Koning van Spanje, den oorlog aan te doen

;

gelyk Kiemees de VII. aan Karei de V, vader
van dezelve Vhilippus

^
gedaan had. Hy maakte

een verbond met FraKcois , Koning van Vrankryk,
een openbaare vyand van Spanje. „ VanvtKUi

„ zegt , dat Vaulus van de Franffen en Swit-
„ zers onderfteunt zynde

, den oorlog tegen

„ Koning ?hilippus wakker voortzette, en dat

„ hy de NapolitafieH aanfpoorde , om tegen hun-
„ nen Koning cn Meefter op te ftaan, en hem
„ van 't Koninkryk te berooven. Den Hertog
van Alba had zo haaft geen tyding van dezen
toeleg ontfangen , of hy trok aan het hooft van
een talryk Leger tegen de Stad Kome aan. Hy
zond een Brief aan den Paus , waar in hy hem
alles

, wat hy t'zcdert hy tot het Pauffchap ge-
komen was

,
tegen Koning Fèilij pus zyn mee-

fter gedaan had, verweet; hem met een verzoe-
kende ftil tc zitten, en de vrede aan te nemen,
als het befte zynde dat hy kondedoen, dat.men
hem anders den oorlog zoude verklaaren. Hy
fchreef byna het zelve met deze bewoordingen
aan alle de Kardinalen; dog dewyl deze Hertog
geen antwoord van den Paiis ontfing, qnam hy
in den Kerkelyken ftaat , narfl een goet gedeelte
daar van ie, enzcy, dat den Koning die voor de
Kerk en voor den opvolger van P«»/aj de IV,

zou
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low bewaren. Dit alles kon de trotshcyt van

dezen Paus niet vernederen, nog hemverpligten

2ig aan de reden en billikheyt te onderwerpen

;

tot dat hy de tyding van de berugte overwinnin-

ge van St. Quimxn ontfangende , waar in de

Franflen door de 'Spanjaarden gcflagen wierden,

hy ïagter begon te vw)rden , en van vreede te

fpreeken.
'

Keyzcr Karei ftorf in de maand September

15-5-8, en den xvii.November van 't zelve Jaar

ftorven ook Maria ^
Koninginne van Engeland^

en den Kardinaal Po/«j. tLltzabeth beklom na

haar zuOer den Troon van Groot-Brittanje ; en

't was door haar toedoen , dat de vervolgingen

door vuur en fwaard, de gevankeniffen en bal-

lingfchappen ophielden , die de Kerk ten tyde

van Marm geleden had. De ware Froiefiayaeft

genoren de kriltelyke vryheyt
,

geduurende de

gantfche regeering van Koninginne titzabeth.

In haar tyd , 20 wel als na haar ,
beh ilven in

eenige tuflchentyden , heeft Engeland altyt de

toevlugt van de vreemdelingen geweeft, die al-

daar hun verblyf ïogten , na datzede tanden van

den Leeuw ontkomen waren. God wil door

2,yne oneyndige barmhertigheyt dit Koninkryk

met geeftelyke en tydelykefchatten overÜorten

,

tot verquikkinge van verdrukte vreemdelingen.

't Was ten tyde van het FaufTchap vanPW«j
de IV, op'teyndevan't Jaar i5'57,datdegroote

vervolging in Spanje onder de rtgeering van Vhi-

lippus de il. begon, voomamentlyk in de Steden

Sevilie en Valladolid. Sevtlte is onder alle de Spaan-

fche Steden, den<?tfte, volkrykÜe, oudfte , ryk-

fle, de overvloedigfte en pragtigde in Gebou-

wen. Wat deszelfs rykdom betreft, men kan 'er

van
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van oordeelen uyt de inkomften van anderhalf

millioen Ducaten, die den Koning alle Jaaren

daar van trekt ; een inkomft zo veel te grooter

,

om dat 'er weynig Koningen in Europa ijn , die

20 veel van een geheel Koninkryk genieten. Zy
is 2eer oud; want 7,0 men de Hiftorie-fchryvers

mag geloven, was het JHifpalo de IX, Koning
van Spanje , die 2e liet bouwen , en die haar de

naam van Hifpalii gaf ; en Herkules vergrootte

die , voor den ondergang van "troye. Zy is vrugt-

baar
,
gelyk uyt de plaats Axarafe blykt , en die

2o vol Olyfboomen is , datze niet alleen Oly
voor geheel Spanje verfchaft, maar ook aan ver-

fcheyde buytenlanden ; men ziet ook de Velden
van Carmuna en Xerez van Koorn, Oranje Ap-
pelen

,
Vygen , Granaten , en allerley lekkere

vrugten overvloeycn. Maar 't geen nog meer
dan dit alles is, iszeryk in Kriilas. De Stad be-

gon toen de misflagen , de bygelovigheden en af-

goderyen van de Roomfche iverk te befpeuren,

waar door Spanje zo lang bedrogen was. Daar
was in 't Jaar i ^^o een zekere Kodri^uez de l/a-

lere
^
geboortig van Le/^r/jc-^?, die te S^wV/V woon-

de, alwaar ook de vermaarde Anton'j\jebnxa of
Nebrixa , herfteller van de Latynfche taaie in

Spanje, gebooren wierd. Deze Kodriguez^ in

plaats van zyn jongheyt tot de oeffening van de

deugt , het lezen en overdenken van de Heylige
Schrift door te brengen

, befteeddis die tot wc-
reldfche bezigheden, zeer gewoon aan Jonge-
lingen die van tydelyke goederen voorzien zyn.

Hy maakte zyn werk om fraaye Paarden op zyn
ilal , en veel koftelyke klederen te hebben. Hy
gaf zig aan 't fpel , aan de jagt en andere oeffeniii-

diehet •tfte gedeelte van den tyd der

In
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In het midden van lyne vermakelykheden

,

trof God hem het harte; hy wift niet hoe, nog
waar door

; dog hy vond xig zodanig verandert,
dat hy een nieuw menfch wierd, zeer verfchil-
lende van 't geene hyvoorheenen geweefl; was;
ïo dat hy deze iedele bezigheden naliet , en 'er
2ulken afkeer van kreeg , dat hy dezelve alzo
veel verfoeyde , als hy dezelve voorheenen be-
mint had. Hy ley hem met zyn gantfche harte

,

10 veel als zyne kragten hem tJelieten
,
op de

oeffening van de Godtsvrugt , het lezen en de
overdenking van de H: Schrift toe ; waar toe het
weynig Latyn dat hy verltond , niet weynig hielp

;

dewyl 't ieder een bekent is , dat de urannye van
den Antkhrijl het in ^yp^^/tf niet toelaat , dat men
de heylige Boeken in de gemeene taaie leert.

Daar waren veele menfchen , die by gebrek
van de verborgentheden te begrypen die God in

JiodrigHez wrogt , zulken fchielyken verandering
voor gekheyt en biiytenfpoorigheyt rekenden

,

volgens het gemeene denkbeeld, dat de werelt
van geeftelyke en goddelyke dingen opmaakt

;

gelyk Paulufie^t^ (a) Het woord des huys is wel
de-a geenen die verkoren gaan dwaasheyt ; het heeft

Ghde behaagt door de dwaasheyt der predikinge za-
lig te maken die geene die geloven. En elders

,
(b)

De nattiurlyke menjche begrypt niet de dingen die

des geejies Godts zyn , VJant z.S z,yn hem een dwaas ^

hcyt. En Lucas verhaalt, dat 'er veele waren,
die van de oorzaake der fchielyke verandering
die Godts Geeft in de Apoftelen gewrogt had

,

zeyden, (p) zy Zyn vol zoeten wyns. Dog die

geene die oogen hadden, konden zien, dat wel
verre

(a) iKor. I; r8,ir. (b) Vers 14.

(c) Haai. II: 13,
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verre van daar een dwaasheyt of dronkenfchaö
in Kodriguez te zyn, het in tegendeel veel eer
een werking van den Allerhoogften was - die
hem dus door ayn geeft veranderde. HygafbV
geheel aan 't lezen van de H: Schrift over hy
leerde zelfs Kapittelen van buyten. t'Zedcrt de-
zen tyd

,
begon hy opentlyk op ftraat tegen de

verdorventheden van de Roomfche Kerk uyt te
yaaren. Hy difputeerde niet in 't verborgen

, maar
in 't openbaar tegen de Monniken , en zey hen
dat God in de zaak die hy ter hand genomen
had

,
hem kloekmoedigheyt en ftoutheyt inboe-

zemden
, hen te verklaren dat onder de Staten

de Kerkelyke de bedorvcnfte was ; dat de Paus
niet anders dan een ander menfch was , en dat
hy geen magt had om iets aan de gelovigen als
een geloofs-artykel te beveelen, enz.

Rodriguez wierd derhalvcn voor de ïnquifitie^
meefters gedagvaart. Hy difputeerde kloekmoe-
dig tegen hen over de Kerk yan Kri/ius, en die
van den Amichriji. Hy wees hen alle de ver-
dorventheden aan , die in de Kriften Godsdienft
waren ingeflopen

, door de duyvelfche heers-
iugt van de godlooze Paufen. De Inquifitte-
meeftcrs verfchoonden eerft zyn voorgegeven
dwaasheyt

, en lieten hem , na zyne goederen
verbeurt verklaart te hebben, weggaan.
Dog dewyl Kodriguez in zyn Icere volharde,

en het volk op de ftraaten en markten leeraar-
de

, wierd hy voor de tweedemaal voor de /«-
f»{/z^/>-meefters gedagvaard, die hem nog zin-
neloos oordeelende , hem belaften te herroepen
ofte ontkennen, 't geen hy geleeraart had , van
geduurig het fchande-merk 6an Benito genaamt
re dragen

, en zy veroordeelden hem tot een

ecuwi-
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eeuwige gevangenis. Eyndelyk , wanneer ij

hem voor ten eenemaalc 2,ot oordeelden , zond

de Inqmiitie hem na een Kloofter van Sant Lu-

kas de Borromede , alwaar hy in den ouderdom

van vyftig Jaaren ftorf;

't Was door Rodrigo , dat veele andere tot

kennifle van de ware Godtsdienft geraakten;

voornamentlyk de vermaarde en godtvrugtige

Doélor Gilles , Kanonik en Prediker van de Hooft-

kerk van Sevilie, die door de heyligheyt 2ynes

levens en luyverheyt vanzyn leerezoveel goets

gedaan heeft. Na de dood van Rodrigo
, ver-

volgden de [ncjuifiteurs veele menfchen wegens

2yn leere. Dodor Perez ging nu Geneve , al-

waar hy het Nieuwe Teftament in 't Spaanfch

overzette , neffens andere boeken die hy liet

drukken. In 't Jaar i waren 'er veele die

éevilie verlieten, om zig ook na Geneve te be-

geven ; en twee Jaaren daar na , de Prioor , de

l/ikuris, dc Procureur, en twaalf Geeftelyke van

't Kloofler van Ifidorus ^ van Sevilie
,
\'ln^ten

'cr ook na toe, na veele verdrukkingen en ram-
|

pen uytgeftaan te hebben. Deze vervolging wierd
j

20 groot en wreed , dat men op een dag agthon-

dert perfüonen te Sevilie om de Godsdienft vatte

,

waar onder hen veele geleerden , voorname luy-

den, en die groote goederen bezaten, bevon-

den. Don Konjiantyn , die Biegtvader en Predi-

ker van Keyzer Karei V . geweeft was ,
wierd

om dezelve reden in de Incfuifitie gébragt , en

eyndigde aldaar zyne dagen, l^on Jan Perez de

Leon, oudfte zoon van den Hertog van Arvos
^

en Johrmna^ de vrouw van den Heer DeLaHi-
guera, met veele andere , wierden als Ketters

verbrand. Dog om weder tot Paul/is deYV- te

keeren ;
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Keeren, dete ftorf, na den Pauffelyken Stoel

vier Jaaren en drie maanden bezeten te hebben

,

in 't Jaar iffp.
. Pius de IV. was lo weynig van ïyn voorzaat

Paulus de IV. bemind , dat deze laatfte zig in 't

openbaar over hem in een Confifiorie beklaagde^

en voorgaf, dat het door ongeoorloofde midde-

len was , dat hy het Aartsbisdom van Milanen

verkregen had ; 't geen de oorzaak was , dat

P/a/ lume verliet , en niet dan na de dood van

Vaulus te rug keerde, op wie hy volgde, na het

ledig flaan van den Stoelden tyd van vier maan-
den en zeven dagen. Hy fchafte verfcheyden

dingen af^ , die YouIms geordonneert had. Hy
verklaarde Karei de V , en Vhilippus zyn zoon

,

Koningen van Spanje, onfchuldig, en herftel-

de hen van alle beledigingen, waar mede Vau-
lus hen belaft had. Hy beveiligde de afftanddie

Karei de V. vail het Ryk gedaan had, ten voor-
deel e van zyn broeder Dm Ferdinand^ 't geen
Füutus nooyt had willen beveftigen , of goed-
keuren. Hy gaf aan é^ntonius Columm zyn erf-

goed weder , waar van Faulus hem berooft had.

Vammus zegt van P;ax de IV ; „ na dat hy

„ tot Paus verkooren was , wierd hy een ge-

„ heel ander man
,
hy veranderde van zeden en

„ gedrag
; dog verre van daar dat hy beter , maar

„ veel erger wierd. 't Was een nootlottigheyt

den Paufïelyken Stoel eygen , dat alle die zc be-

zaten, hoegoet zy voorheenen waren
^
godloos

wierden ; en die 'er reets mede bezet waren

,

wierden het nog meer. Vanvinus zegt nog van
dezelve Vms de IV , verre van ernftig te wezen
was hy van een fpotagtige aard

; hy verborg
zyn geveynftheyt onder een valfchc fchyn van

11. Deel. Q godts-
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godtsdienft j 20 lang hét Cor/dlteVm Tréftte dmir-

de. Dog het was 7.0 ras niet geëyndigt, óf hy
deed dingcii , die geen eerlyk manpaüen. Fan-
ïi^^^z/j-yocgt 'er by, 'dat ï^ius em gulfigaard was

,

overgegeven aan ïyiie vermalien
,
gramfteurig

twiitagtig, dog zonder daar van iets te doen
blykcn ; hoewel hy onbcfcheyden was, en vin-

nig in.'t geene hy gebood ; dat hy lilUg, ge-

veynft wreed, cn trots was
;
.eyndelyk ook zeer

weynig bemirid. Hy ontfing het uacramemt uyc
handen van den Kardinaal i/orrowe^j ; en men
vind nergens, dat eenig alider Paus

,
uytgezon-

dcrc Bafcal de II, dezelve ontfangen heett. De
reden die Sanazaruf daar van bybrengt , is , dat

dewyl de Paufeu het .sacrament verkogt heb-

ben , dat zy hét voer hen niet konnen bewaieu.

Dog de ware reden is , dat de Paufen in hun
harte zeggen, (a) daar en is ^^een God', zo dat zy

in. een tyd van ziekte of dootsnood toonen , hoe

weynig werk Zy altyt van de óacramenten en de

Kriften Godsdienft gemaakt hebben, enzyfter-

ven als Varkens.
Pius de IV. ordonneerde een Geloofs-bely-

denis , die ze alle moerten docti die na een Bisi-

dom ftonden. 't Is een kort begrip van alle de

onwetenhedcn
,
bygelovigheden , en alle de af-

goderyen van het Pausdom en Antichriftendorf7.

De ^chitle, jlndte van dezen Paus liep daar op
uyt , oiti geld te verzamelen , 't zy met regt of
önrcgt , of op \Y?X wyzc het ook zyn mogt

;

cn hy gaf 'er een gedeelte van aan zyne vrien-

den , cn belkedde het tot de Gebouwen
,
dewyl

hy daar toe 'een ongemeene lult had. Pius ftorf

iu-'t Jaar . £5:05- ; en na zommiger zoggen , die

Pan-
-(a) Pf^lm XIV: r,
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Panvii^P £ianhtfek ' iii <Je SrmeiiVan, n-Matfes
i Ik 'kan «en aanmerkenswaar-dige zaak met (Hr-

^wygeii Hict vöorby gaafi , die ten tyde van Pius
'dQ IV. te ^Vw//^ voorviel. Zie hier het voorval

;

te ^iïï;/7/>. -vvrareiv Verfclieydcn tedere perfoonen
,

om- my van"ceil ipreekwy^e te bedienen, die
TMet den aard der Spanjaarden beter overeen-
feomÊ j' -veele /ö/o^r^.€r, die grootd klagtenaan de
'Inqui^tié deedcn , Om' dat . de Priefteis en Mon-
niken ,jin^ m na de biegt , dit Sacrament mis^
bruyfcten

^ en daar van zig bedienden , om na
hun vermogen deugdzame vrouweii daar door
te vedeyden. Het Heylig Officie vond goed

,
deze Biegtvaders te ftraften. Onder tiiflchen , de^
W7I de Zaak niet kl^af bewezen was , en nie-
mand van hen in 't byzondef befchuldigt wierd V
maar alleen in 't algemeen, gaven de inquilitie^

meeders een EdiSt uyt, dat zy in alle de Ker*
ken van 't Aartsbisdom van ó<rwr7/> lieten afkon-
digen

; waar by zy onder zeer geftrenge ftraften
belaften , aan ieder een van wat ' rang en ftaat
Iiy ook was, en die wift, of had hooren zeg-
gen, dat €en Monnik' of Prieftér het Sacrament
van penitentie ten dien eynde misbruykt had

,

ontrent zyn dogter of dogters , dat zo eenen
zulks binnen xxx dagen aan het H: Officie had-
aan te dienen.

By de eerfte afkondiging van ditbefluyt, was
de toeloop van Sevitiaa/pjchti vrouwen alleen zo
groot by de la^uijiteurs ^ om himne Biegtvaders.

te befchüldigen
, dat twintig Notarif/en niet ge-

noeg waren om hunne getuygemlTen aan te ne-
men. Deze /»c7«{;^^<?ar/ zig ongemeen vcrmocyt
bevindende, en dc zaak ia' xxx dagen nietkon-
iiendc afdoen, rekten^ zy die tyd. nog xxx dagen
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uyt ; die nog niet genoeg lynde , deeden zy dit

verfcheydenmaal. Daar waren veele vrouwen

van rang , die niet wetende wat ly ïouden doen,

haar in een ongemecne verwarring bevonden

;

aan de eene zyde met vreeze bezet zynde
,
om

in den ban gedaan te worden , die de zodanige

70U worden opgelegt , die dit niet bekent maak-

ten , deed dit Iiaar bewegen derwaarts te gaan

;

cn aan de andere kant waren zy bedugt , dat zo

ly hy de iK^uifTiie-metütrs gingen, haars man-

nen faloez.v mogten opvatten ; hoe 't ook ty
,

ly gingen 'er na toe , na haar z,o goet als^ zy

konden te vermommen ;
dog dit belette niet

,

dat' veele waakzame mannen dit niet ontdekten.

Aan de andere kant, wierden de Prelaten en

Monniken van ieder een befpot; doordewroe-

ginge van hun gewiffe gedrongen
,
zag men hen

treurig langs de weg gaan met een neêrgeflagen

hooft , en onophoudelyk geplaagt zynde , dat ie-

mand van de Inquifuie hen mogt aantaften. De
meefte waren bevreeft , dat zy een fchrikkelyke

vervolging zouden moeten ondergaan ;
dog alle

hunne vreeze ging als de wind voorby , en wierd

als de rook verftrooyt. De h^uifaie-mQeüer^

wiften door ondervindinge , dat dit een groote

ergernifle zoude veroorzaken , en dc Roomfche

Kerk een fware flag zou toebrengen , zo men
deze Biegtvaders voor de veragting van het ge-

meene volk blootftelde, om met de vinger aan-

gewezen te worden , en dat dit te weeg zou

brengen dat men niet meer de zelve agting voor

het Sacranie}iiv?LR de Biegt zou hebben, als te

vooren; zy wilden de zaak dan niet meer aan-

dringen , maar fielden hun gezag tuflchen bey-

den en begroeven alles in de yergetelheyt , en

men



men fprak nergens meer van ; to dat 'er geen
Biegtvader geftraft wierd. 't Geen de Kerkely-

ken van een groot verdriet ontHoeg, en alle

hunne droefheyt in blydfchap veranderde. Maar
de dag zal komen, dat dexe Biegtvaders reke-

ning van deze fchandelykiieden en giuv^elen

bullen moeten doen , lo wel als de Inquijnte-

meefters , die dit ontveynfen, en hen verdroe-

gen. Deze heyligeRegters, na datze de Biegt-

vaders hunne vrinden alles vergeven hadden

,

wenden alle hunne woede tegen hunne vyan-

den de Lutheranen , om hen door Iwaart en

vuur te vervolgen , niet alleen te SevHie en te

Valludolïd , maar ook in verfcheyden andere plaat-

fen in Spanje \ zo dat Jefus Kriftus in zyne le-

den veroordeelt, en barrahas wierd vrygelaten.

Dog Iaat ons wederom tot Paus Pms komen.
Panvinus Zegt, in het leven van dezen Paus,
dat 'er van alle de Paufen byna geene zyn , die

binnen zo weynig tyd als Pms ^ de verhevenfte

waardigheden bereykt hebben. Als een zimpele
Dominikaner Monnik , als hy was

,
ging hy te

voet na Rome , en in den tyd van xv Jaaren

verkreeg hy alle de bedieningen, van Inquijitie-

meefter, Biffchop , Kardinaal, en van Paus. By
zyn doop , wierd hy Antony genoemt ;

op den
ouderdom van xv Jaaren , 'wanneer hy het Do-
minikaner kleed aantrok

, noemde men hem
Mkhiel ; en wanneer hy tot Paus wierd ver-

kooren, nam hy den naam van P?»jaan. Dog
men kan zeggen , datze hem in een tegentirydi-

gcn zin pafte
,
gelyk wanneer men een Ne-

ger M'^it noemt ; zo ook , hoe godloos hy
was , wicrd hy (a) godvrtigüg

,

genoemt. Wy
Q 3 kon-

(a) Pius.



konneïi'-'dp'^heöi .wel/toepaiTen
,

:h:;.gee\3i
, ^a& ,

Kardinaal van Portéi] Vitniiregiirim ^Pgt •

Quera patrem patruM
,
feeit dtfcordia fratrum.;

Nauwelyks was hy Paus:, of hy .gaf .een ver-

foeye!yk-e B«He tegen Koningin i!-7/Xi5ii5'e^/& uyt

,

waar doqr hy alle haare onderdanen van ,4en

Eed van getrouwigheyt ontfloeg , die 7,y: aan

haar gedaan hadden, Maar deze uytdonderin-

gcn en verwoedheyt dceden .nigt yeel quaats
,

2y verdweenen in rook , en xlcze Bulle wierd

als een waterbobbel aangemerkt , die niet dan

met wind vervult was. Hy.die de ftoutheyt.had

,

om 'ie in Lngdand te brengen, wacrd gevangen

genomen , en als een verrader veroordeelt , om
gevierendeelt te worden ; jzonder -dat den Paus

met al ?yn godvrngtigheyt en MifTen hem van

de dood, nog ïclfe van de Hel kon.bevryden.

Zo dat deze koninginne heerlyker gedagteniflè,

leefde, regeerde, en over haare vyanden zege-

praalde, met het heylige iirti^c»/)'^^ geloof te ver-

dedigen en te befdiermen ; makende van haar

Koninkryk een toevlugt en fchuylplaats voor

de arme vreemdelingen die na Engeland wee-

ken , om zig voor dé tiranny van de Rooirifche

Kerk te veyiigen. 't Is de almagtige arm van

God, wiens naam Jehova is , die dit gedaan

heeft; dewyl 'er geen andere God , dan hy is.

Derhalven, om my van de woorden van Da-
vid te bedienen , Vervlaekt zynze dte de gej'neden

heelden dienen en eerbieden , en die de Afgoden 'ver-

eeren die hen 'niet konnen helpen , , of eenig goed toe

brenge'4.

Deze (a) godlooze wifchte ,
uyt Petrarcha en

Bocatms , vermaarde Italiaai\fche Poëten ,
alles

wat

(•4) impiHs-.
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wat 2y onbefcliroomt cn met waarheyt ge^egt
hadden, 7.0 van den Paus, het Roomfche Hof
en de Kerkelyken ; want men moet aanmerken^
dat eer God Lutber ' ^nd<ete ïJodoreTii diehem
gevolgt hebben

, verwekten , de halLlanen , en
VQornamentlyk de Floremynen

, die geene waren

,

die met levendige >verwen. en beftpaflende fcha-
duwen, de Pa'is, zyn Hof, en zyn igeeftelyk-
heytaffchilderden. Men behoeve daar over maar
te lezen de waaragtige, fchriftcn van Petrarcha
en B:.caüus

; dog niet die de Paus verminkt heeft .,

om hen van de waarheyt te overtuygen. Ik zal
naderhand eenige plaatzcn uyt deze Schryvers
aanhaalen

, die 'er op bevel van dezen Paus uvt-
.gelaten zyn. Pius de IV. rtorf den i . Mey van 't

Jaar 15-72. :

Gnegorim de XIII
, een Bouhnees

, voorhec-
nen Hu^o Bon Compapion genoemt, den xv. Mey
15-72 tot Paus verkooren zynde, volgde iii de
voetftappen van Pius zyn voorzaat , ontrent dé
haat die hy tegen E'izabeth ^ Koningin van -/i»*.

geland, opgevat hadde. Hy bediende zig van
allerley middelen

, om haar , waar hy kon ,
•quaad te doen. Hy gebruykte daar to^ zom-
tyts gewelt, gelyk uyt het talryke Leger bleek',
dat hy in Ierland zond , maar in ftukken gehakt
wierd; zomtyts bok lilt en bedrog

,
gclyk men

2ag, wanneer hy P^rry aldaar , als- een groot
•verrader, met nog vericheyden andere , zond

;

.dog hun voornemen ontdekt zynde, wierden
2y door vier paarden van malkander gefcheurt

,

10 dat God de Koninginne voor alle deze ver-
vloekte defeynen bewaarde

; en eyndelyk Gré"
.^TO ten opzigte van zyn lighaam

, met de
dood ftrafte. En daar is niet aan tctwyffclen,

Q 4 of
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of hy heeft lyn ïiele na een plaats gebonden

die hem paft , en bequaam tot desielfs ver-

blyf is.

Het gerugt liep te Rome , dat Gregonus voor

,

en na dat hy Paus geworden was , niet als een

geeftelyke , maar als een vleefchelyke Vader,

een Concuhsa gehad heeft , waar by hy een zoon

had, die hem zulke aangename dingen vertel-

de, dat hy 't niet kon nalaaten daarom te lag-

chen , en dat ?hilipique (dit was de naam van

zyn zoon) zo ras hy Paus was , 20 veel ver-

ftand en aardigheyt liet blyken , dat zyn Vader

de Paus hem een Jaargeld van vyfduyzent kroo-

nen toeftond.

Zie nu eens 'R.oom^c)^-Katholyken ^ waar toe

men het erfdeel van St. ?leter gebruykt. Gre-

^orius had de plegtigheyt van de kakftoel niet

van noden
,
dewyl hy reets bewyzen had gege-

ven, dat hy een man , en geen vrouw was.

't Was ten tyde van dezen Paus , dat de bloe-

dige flag tulTchen de Portugeezen en Mooren
van Afrika voorviel , waar in drie Koningen het

leven verlooren. Don Sebajliaan aldaar gedood

zynde , wicrd den Kardinaal Dtm Henrik
, JBroe-

der van Koning Johannes de III , die de Groot-

vader van Don Sebajtiaan was, in zyn plaats ver-

kooren ; en gelyk Anius Koning en Priefter te

gelyk was. Zie eens wat l^irgihus , in het derde

boek van zyn Efieai , van dezen /Imus zegt

:

ReX Anius , Kex idem hominum ,
Yh(xhtq{4e Sacerdos.

De Portugeezen zeggen van dezen Kardinaal

,

dat hy onder een Maans-verduyftering geboo-

ren wierd , en ftorf.

In het Jaar lySi, ten tyde van Gregorius de

Xni , viel 'er een. zeer aanmerkenswaardige
zaak
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taak te F<ï/Wo//W voor. Daar was iti deie Stad

een getyteld Ridder , die twee dogters in de In-

quijitte had, om datze de \<ttvtV2L\\Cacalla^ no-
pens de dwalingen van de Kerk , aanhingen ; en

dewyl zy daar in ftantvaftig volhardden , door
de brandende iever die 2y voor Jefus Kriftus

hadden
,
aangezet zynde , w ierden zy veroordeelt

om verbrand te worden. De Vader dieeenvol-
flagen kwibus en een doldriftig Papift was, ver-

zegt de Ifi^y.ijiiie-meeders zyn dogters mede na
huys te mOgen nemen, om haar beter teonder-
rigten; 't geen deze Incjuijitie-mtt^itrs hem toe-

ftonden, wegens het goed gevoelen dat zyvan
hem hadden. Deze Vader tragte zyne dogters

van gevoelen te doen veranderen ; maar zien-

de > dat hy haar niet kon overreden , liet hy
Priefters en Monniken opzoeken, om met haar

te disputeren
;
dog alle hunne difputen , en alle

hunne bewysredenen ftuyten op haar af. De
Heere boefemde deze dogters een (a) welfpre-
kentheyt en wysheyt in, welke de Priefters en
de Monniken , deze nieuwe Fanfeeuwen

^ niet

konden wederftaan
,
nog tegenfpreeken. De

Vader ziende dat 'er geen kans was haar te doen
herroepen , hakte zelfs hout , en ftak de hout-
ftapel zelfs aan, welke diende om haar leven-

dig te verbranden. Dog men behoeft zig daar

over niette verwonderen, denvyl de Heere dier-

gelyke dingen voorzegt heeft, (b) En zult

overgelevert worden , ook van ouders en broeders^

ende magen ende vrienden , en Z)' zuilen ^er zommi-
ge onder u dooden^ en gy z»li valt allengehaal wor-

den , om myns naams wille.

Q s Zie

(a) LukasXXI: 15.

(b) Vers 16,17, 18,19.
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Zie daar de verdrukkingen en ellenden , die
de arme gelovigen te ve^rwagten hebben. Maar
de Heere voegt 'er by , tot onze vertroofting

,

Geen hair u-wes hooft! zal verkoren gaan
, beztt

uwe ziele in lydzaamheyt. Dit is het , dat deze
twee jonge Juffroimen deeden, enzy genieten
tegenw^oordig de hemelfche kroone der heer-
lykheyt, die de Heere, wiens Martelareffen zy
waren , haar voor de grondlegginge des werelts
bereyd had.

Deze wreede Vader geloofde , met deze wree-
de en onmenfchelyke daad te bedryven

, God
een groote dienft te doen

,
gelyk de Heere ook

voorzegt had. (a) De uure komt zelfs , dat een
iegelyk dte u zal dooden

, zal meynen Gode een dienft
te doen. Dog verre van daar , dat dit ons moet
verfchrikken

; wy moeten in tegendeel kloek-
moedig in de verdrukkingen zyn

,
dewyl de

Heere- daar by voegt
,

(b) Deze dingen hebbe ik

tot u geffroken , of dat gy m my vrede hebt , in de
wereld zult gy verdrukkinge hebben , maar hebt
goede moed, ik hebbe de ivereld overwonnen.
De zelve Gregorius^^ in plaats van daar op toe

te leggen , om zyne leere en zeden , zo wel als
die van de geeftelykheyt te verbeteren

, hing alle
ïyn aandagt op de verbetering van den tyd en
de /Almanak te beftcden. Het Jaar tien dagen
vervroegende, en om zyn naam. te vereeuwi-
gen

, noem.de hy deze wyze van rekenen , 'de
Gregorlaanfcbe ftyl. Na de doodvan Gregorius

\

volgde ^ixtus de V. op hem.
Deze ^Ixtus de V. wicrd voorheenen Felix

Veretto genoemt
,
gebooren in 't Jaariyii, den

xni. December., in een Dorp van xxv of xxx
hay-

(a; Joh. XVI: 2. (b) Vers 33.
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huyzen
,
genaamt Montaho

^
by de Stad 'FïièmoJ

Hy bewaarheden het Spaanfche fpreekwoord y
't welk 2egt : Rey por natura^ y Pape por ven^
tiira

, dat is
,

Koning tiyt de natuur
, of door de

geboorte ; Vam by geval
, of door geluk.

.Dewyl de Vader van Feüx een Varkens-hoeder^
was , wierd Felix in zyn kintsheyt zeer arme--
lyk opgevoed; dog 2,0 ras hy ecnige blyken van
2.yn verfland gaf, was 'er een JulFrouw, die
hem uyt liefde een Francheser kleed gaf en
de ^rioor verzogt hem in zyn Klooiler aan te;

nemen
; hy leerde aldaar de Letterkonft Wys-!

begeerte en Godgelecrtheyt:, waar in hy grootc'
voortgangen maakte. Wanneer hy meerderja-
rig was , wierd hy Inquijhk-mt^^tx gemaakt

,

en in dit ampt gedroeg hy zig zodanig , dat men'
zyn wreedheyt naauwelyks kon Verdragen. Het
gebeurde zelft

, dat hy een Venetiaans Edelman'
voor hem deed vcrfchynen, en hem op eenon-
betamelyke en onbeleefde wyz.e handelde. Den
Edelman zulke fmaadhedên ongewoon zyndc,-
bclafte aan eene van zyne huysgenooten , om-
Felix üraat wat af te roffen , 't geen deze^
ook deed. De Incjuijitie ' mccïicr ging , na
deze belediging ontfaiigen te hebben , na /2o-

om aan den Pans te klagen over den hoon'
die hy in 't openbaar ontfangen had. De Paus'
zond hem met veel meer magt en gezag na
l'^enetie te rug , dan hy voorheenen hadde. Wan-''
neer hy aldaar w^as aangekomen

,
gaf hy zyn''

Laftbrief aan de Regecring over, welke /V/w'
voor een onruftig en wraakzjigtig maii aan-'
merkende, een kaars liet aanlteken, en belaft''

hem uyt de Stad te vertrekken eer de kaars
geheel verbrand was.- Fslix w-ierd genobtzaakt

voor
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voor de tweedemaal de rey?;e na. Rome aan te

nemen , alwaar hy nieuwe klagten aan den
Paus deed.

Dezen Paus veel kloekmoedigheyt en ftant-

vaftigheyt in Felix befpeurende , nam hem in zyn
dienil aan , en maakte hem tot een Intendant in

iyn huys. Wanneer de Incjmjitie van Spanje^

den Aartsbiffchop van Tokdo van kettery ver-

dagt hield, zond den Paus Felix derwaarts , om
iyn zaak aan tehooren. De Generaal dev Fran-

ciscaners geftorven zynde , wierd Fe'ix fn 2yn
plaats aangeftelt , en de Paus maakte hem kort

daar na Kardinaal. Eyndelyk (fregoriu! de XIII.

geftorven zynde, wierd Felix door vrinden die

hy in Spanje hadde Paus gemaakt, en nam den

naam van Sixtus dc V. aan.

Zo ras als hy in't beiit van den Pauflelyken

Stoel was , verre van daar, hem zeiven, het

Roomfche Hof of de Geeftelykheyt te reformee-

ren., gebruykte hy alle bedenkelyke middelen,

bedriegeryen , liften , verraad en geweld , om de

ruft en 't geluk dat Engeland genoot , te ftoo-

ren. Hy maakte fnoode verraders op , om zyn^

oogmerk te bereyken, met hen iets tc beloven

,

't geen hy zelfs niet had, en aan niemand kon

geven, namentlykhet Koninkryk der Hemelen,
ingevalle zy Koninginne Elizahetb konden van

kant helpen , die door haar wyze regeering tot

verwondering verftrekt heeft, niet alleen van

de grootfte Vorften van Europa . maar ook van

de geheele wereld. Dog God bevrydde haar

door zyn almagt, voor de hinderlagen van de-

zen brieffchenden leeuw. Sixtus de V. kantte

zig ook tegen de Koning van Navnrre^ en de

Prins van Condé zyn broeder aan. Hy fprak de

vloek
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vloek over hen uyt , en beroofde hen van alles

w^at zy hadden, en voornamentlyk van hun on-
betwiltbaar regt , datze op de Franfche Kroon
hadden. De goede Prins van Cc/W/ wierd, na
dat hy lang door den Paus vervolgt was

,
eyn-

delyk in 't Jaar 15-88 vergeven. 'tWas ook in

dit Jaar , dat Koning Hennk de III , de Hertog
van Guijé , met zyn broeder den Kardinaal , deed
vermoorden.
De dood van deze twee Broeders, gaf aan

verfcheyden Steden in Vrankryk aanleydinge,
om tegen hunnen Koning opteftaan. Het volk
van tarys ïig door het Koninklyke Leger bele-
gert ziende , fmeedde een verraad tegen het le-

ven van dezen^Vorft, en beloofde een groote
vereering aan die hem zoude dooden. Men
vond een Dominikaner Monnik , zo onweten-
de als fchelmagtig, die zig in des Konings Le-
ger begaf, onder een voorwendzel van zeer voor-
name dingen , die hy aan hem had mede te dee-
len. Men gaf hem toegang, en dezerampzalit
ge wierp zig aanftonts voor des Konings voe-
ten neder , die in een Leuningftoel zat , en trok
een vergiftig mes, waar mede hy hem in de dar-
men ftak. Den Koning zig gequetft voelende,
riep om hulp , en aanftonds quamen 'er ver-
Icheydene binnen , die den Duyvelfche Monnik
vatten, en in duyzent ftukken hakten. Dit toe-
val veroorzaakte zo veel beweging in 's Konings
Leger

,
als het vermaak aan zyne vyanden gaf.

Deze ongelukkige Koning ftorf den volgenden
nagf, nadat hy //rwr//t de IV

,
Koning van AT^ï-

larre^ zyn Schoonbroeder , als de naaftc erfge-

naam tot de Kroon, tot zyn opvolger benoemt
had.

Wan-
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Wanneer .'de; tydmg van des Konings dood te

Koyrie gekomen was , deed Paus Sixtus de V
,

op den XI. September li'Sp, in het Conjijiorte der

Kardinalen een plegtige redevoering , waar in

hy d(? daad van deze Dominikaan
,
by die van

k^leazar en JucUth vergeleek. Hy_ voegde 'er

zelfs by , dat het gecne de eerlte gedaan had van
-Veel grooter vcrdiciifte , dan dat van de twee an-
dere was. Zy die in de Schrift bedreven zyn

,

weten de Hiftorie van (a) Eleazar en die van
(b) Judhh , 20 dat het niet nodig is dezelve hier

by. te brengen. Den oorlog, Anüothus en
Holofertins Gods volk aandceden , was oniegt-

matig ; maar die Henrik de III
,
^egen de t'za-

mengefwoornc , om hem van ^^ii lvoninkryk te

beroven, voerde, en hem van "kant te helpen,

was zeer billik, en was daar ontrent geen tiran.

Behalven dat, was hy gedaurende zyn leven,

en op zyn doodbed , van dezelve Godsdienft als

zynevyanden.
- Dog zonder ons meer met menfchelyke re-

denen; op te houden, laat ons tot de H: Schrift

komen. Zy leert ons , dat Saul een godloos
Koning, een geveynsde en tiran was ; dat God
hem verlaten had , en tot óawi^/ zeyde, {c.) Hoe
in»g draagt tcei om Saul ^

die ik vervjorpen heb'-

he ^ dat hy geen Koning zy over Ifrael. Derhal-
ven belalle de Heere ons, eene der zooneiivan
//ii,. namentlyk tot Koning te zalven.

Op dezelve plaats word ook gczegt , Dat de

Geeft des Heeren van Saul week ^ 'en dat een booze

geëfi van den Heere hem verj'chrtkte.

Niet tegenftaande de boosheyt van Saul, gaf

God
(a) 1 Mach. VI. (b) Judith XIII: lo.

(c) 'i Sara. XVI: 1.14.
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God geen l^ft aan Samuel om hèm te dooden».
Daviditlü^ hoewel God hem verkooren, en
Samuel hem tot Koning gexalfthad, durfde Saui
niet dooden, hoewel 'er hem een gunftige ge-
legentheyt toe voorquam maar zey in tegen-
deel

,
(a) Dat laate de Heere verre van my zyn

^
dat tk die zake doen zoude aan mynen Heere den ge-
Zalfden des Heeren

^ dat ik myne hand tegen hem
uytjleken zoude; want hy is degezalfde des Heeren.
Laat ons dan vry een befluyt opmaken, datde-
2en Monnik een verfoeyelyke daad bedreef , zo.
wel als die hem daar toe aanfpoorden ; maar de
Paus trofze alle nog te boven , door de lofcuy^
tingen en goetkeuring die hy aan deze verfoeye-
lyke moord gaf. Wat openbaaring kon Sixtus
de V. van God hebben , om geen vryheyt te
vergunnen

, dat men de minfte plegtigheden hy
den uytvaart van dezen Koning deed, nog zy-
ne gedagteniffe eenige eere bewees , en om het
bidden voor- hem te verbieden, volgens de ge-
M^oonte der l'api/len , als of hy eeuwig verdoemt
w^as? Samuel m\ David hadden zekerder berigt,
dat God Satil verlaten en verworpen had ; nog-
tans lieten zy hem in 't leven, zonder zig tegen
2yn leven aan te kanten. Dog tegenwoordig

,

20 'er een Koning gevonden word , die denPaus
ongehoorzaam is , blixcmt de ban en vloek te-
gen hem uyt

,
hy verdoemt hem in eeuwigheyt

;
en zomen hem geloof geeft, men kan hem met
een goed gewifle, dooden. Want iemand die
zulken Koning gepönjardeerr had , zou een hey-
lig en verdienend werk hebben bedreven ; zo
dat deszelfs lligter behoorde gecanomfeert te wor-
den. Wat een Krillen Godtsdienll is dit dan

,

- -(a) I Sam. XXIV: 7.

^'^
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die een menfch canonifeert , om dat hy bedreven

heeft, dat in Godts Woord uytdrukkelyk ver-

boden is ! Sixtm de V , dit fnoode beeft , ïioxi

in de maand September 15-90. Hy had Urbun^^s

de VlI. tot opvolger; dog Üorf ten eynde van

12 dagen. Gre^i^ortus d^XlW . wierd in zyn plaats

verkooren , en ftorf ook in de maand Septem-

ber van 't volgende Jaar. Inmcenüus de IX. volg-

de op Gregorms ;
dog leefde maar weynig tyd

,

2,0 dat 'er in de tyd van xiv maanden vier Pau-

fen ftorven, als ^ixtm
,
VrUnus^ Gregortm en

Innocent-^ en alle, of tenminftcndemeeftedoor

vergift.

Daar op wierd Klemens de VIII. of IX. tot

Paus verkooren; en 't was in xyn tyd, dat een

Capucyner Monnik het ondernam , om hennk

de IV, Koning van l'rankryk, te dooden ;
dog

zyn verraad ontdekt zynde , bevond men, dat de

Jefuiten hem daar toe opgehitft hadden , om deze

verfoeyelyke daad te bedryveii.

Men kan 2ien
,
uyt het geene tot nog toe ge-

ïegt is , dat de levens en bedryven van de l^au-

fen affchuwelyk gevs^eeft zyn , en dat de BilTchop

van Koyr^e veel eer de dienftkncgt van den Satan,

en de ware /intichrifi is, als de Stedehouder van

Kriftus ;
dog tot m.yn eygen voldoening ,

wil ik

dit laatfte voordel tragten te bewyzen, doorre-

deneeringen
,
gevoelens van Leeraren der Ker-

ke, door befluyten van de oude Koncilien^ en

voornamenilyk met Schriftuurplaatzen die daar

•op zonderling paffen.

Daar zyn twee Roomfche Ryken , die beyde

zeer geringe beginzelen gehad hebben ;
dog zy

2yn beyde by trappen de grootfte en magtigfte

Rvken geworden, die 'er ooyt geweeft zyn, of
^ nader-
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naderhand zyn ïullen. Ik zal het eerde het ou*-

de , en bet tweede het nieuwe Ryk noemen.
Het eerfte begon met twee Harders , Romulüs

en Kemus ^ die alle de Banduen en l^'a^ebunden

onder hunne befcherming namen , en onder hun-
ne regeering inlyfden. 't Zyn dexe opgeraapte-

volkeren , die de Stad Rome bonden. Komulus
het hoofd daar van willende wezen , doodde
2.yn broeder Kemus. De Inwoonders van deze
Stad firoopten denabuuren, en handelden hen
op de onbetamelykfte wyze. Zy bepaalden hun-
ne geweldadigheden niet , met hen van hunne
goederen te berooven ; maar zetten de wreet-
heyt zo ver voort , datze hen hunne dogters

ontroofden. Dit was het, dat aanleydinge tjt

de eerfte oorlogen gaf ; die zo ras niet geëya-
digt waren , ofde Komeynen begondcnze die nog
veel yllëlyker waren ; dog zo voordeelig, dat

niet VQrgenoegt zynde , om de fchrik door ge-

heel Italië te brengen
,

zy ook in andefe Lan-
den gingen , en hunne eygene grenzen verla-

tende
, maakten zy zig meefter van /Ifrika en

ytfia.

Dus is het, dat de palen van't Ryk van dag
tot dag uytgebreyd wierden , wanneer 'er in 't

midden van Rome een andere Vorft opftond , die

deel aan de magt wilde hebben , en die om zo
te fpreeken

,
op den Troon , aan de zyde van

de Roomfch Keyzer zat. 't Is waar , dat de-

zen nieuwen Vorft in 't begin geen ;^^^ar maak-
te, en zig niet met de wereltfche zaken van den
Keyzer bemoeyde , beftedende al zyn bezigheyt
aan de zorge der Kerken ; en 't was geduuren-
de deze tyd, dat de Keyzer en 't Keyzcrryk in

haar blocyenfte toeftand waren. Do^ dezenieu-
II. DctL. R we
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we Meeitcr was naderhand op middelen bedagt

,

om eenig voordeel uyt het goet gevoelen te trek-

ken , dat men van zyn godtsdienft en hcylig-

heyt hadde. Om tot zyn oogmerk te komen

,

oordeelde hy den Key2,er te moeten winnen,
op dat hy door 2,yn gezag de oppermagt, over

alle de Kerken mogt bekomen.
De reden die hy daar van bybragt, was, dat

gelyk Kome altyd de meeflres van de geheele

werelt geweeft was , het ook pafte , dat haar

Biffchop van een rang boven alle de andereBif-

fchoppen was. Dit voornemen ontmoete veele

fwarighcden ; de BilTchoppen van andere Naat-

fien kantten lig daar ten hoogften tegen , en zy

bragten zeer goede redenen by , om de weyge-
ring die ïy maakten tebilliken, omdeBifichop
van Rome anders als hun Broeder en metgezel

te erkennen , die niet dan een gclyke magt met
de hare had. Niet tegenftaande deze kragtij;e

tegen aankantingj ,
verzuymde de Roomfche Bif-

fchop niet , om zyne verzoeken te vernieuwen

tot het bereyken van zyn oogmerk , ter tyd toe

dat Keyzer Phucas zyn verzoek toeftont , en hem
de ti/el en waardigheyt van algemeen Biffchop

vergunde , met magt en gezag om over alle de

Kerken en BifTchoppen van het Kriftcndom te

rcgeeren. Gelyk Rsmulus zyn broeder Remus
gedood had , zo vermoorde ook Fhocm de Key-
zer Mauritius zyn Heere en zyn Meefter. Dus
2ict gy Rooms- is^atholyken , dat gelyk, het oude

Rome op een moord gegrondvelt is , zo ook het

nieuwe, dat is het Pausdom, is 't opeen ander

geweeft. De Paus betoonde daar in , dat hy

waarlyk en regtdraats tegen Kriftus was aan-

gekant , die 2yne dtfci^filen ïeer hart beftrafte

over
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,c5Ver ixilke zintwiftingen , ten opzigte van de
opperhoofdi^^rheyi. (a) Maar de Paus door mid-
del van den Keyzer tot dit toppunt van glory
opgeklommen zynde

, beloofde zig nog veele
andere dingen ; hoewel hy zyne waare gevoe-
lens een zeer langen tyd verborgen hield.

Het Ryk bevond zig ontrent hondert Jaar na
de dood van Konftantyn die Groot , zeer verlwakt

;

dewyl (/rankryk^ Engeland en Üuytslandd^^TY^Lii
wierden afgefneden , en de Hunnen , ItaUe en deWtndalen^ Ajrica bellocgen. Deze verdeeling ont-
ftond , om dat de Keyzers Home verlieten , dat
in het welterfche deel leyt, om hun Hofen ver-
blyf te Konflaniimpolen te houden. De BifTchop
van Rome de. ondergang van het Ryk tegemoet
ziende, verzuymde geen gelegentheyt om ver-
fchil met den Keyzer te zoeken. Wanneer de-
2:e laatfle, alle de Beelden en Schilderyen liet

vv^egdoen
, die hy in de Kerken vond , deed den

Paus hem in den Ban. Dit was het begin van
het dtfpuyt

, en dit den aanwas van de hoornen
van het beeft, 't Was ook in dezen tyd , dat /V/ö-

homet in 't Ooften verfcheen , en 'den Keyzer
verfcheyden Provintien ontnam. Niet tegen-
ftaande dit alles, deed deze laatfte aan den Paus
weten, dat al de M'aardigheyt , al de magt en
majefteyt die den Biffchop van Kome bezat

,
hy

die aan den Keyzer verfchuldigt was. Daar op
ftelde de Paus voor , om zig van deze onder-
werping

, als ook van de oorlogen , te bevry-
den, waar medcdeKoning van I.o»2^cWv^ Itaite--

drukte , om een nieuwe Keyzer te verkiezen

,

die hy de Roomfch Keyzer noemde. Ten dien
eynde koos hy Karei de Groot ^ die de Koning

R 2 van
(a) Matth. X: 42. Luk.-XXII; zr.
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van Lombardye
,
eeiigroote vyand van den Pans

,

uyt halte verdreven had. Dkgaf aanleyding tot

verfchillen, verde^ltheden en verbitteringen,

tullchen de oofterfche en wefterfche Keyzers , en

tuflchen de Kerken van beyde partyen , en xulks

alleen uyt gierigheyt én heersxngt van,den Pans.

Naderhand waren 'er hevige verfchillen ,
tuf-

fchen de Italiaanen ,
Franfen en Duytzers , over

de verkiezing van den Keyzer , tot dat men eyn-

delyk onder de regeering van KeyierO»^; de 111,

Hertog van ^axe ^ en ondvr het PaufTchap van

Gre^ortus de,V ,
zynde een Diiytfch Pans ,

ze-

ven Keurvórften maakte , om den Keyxer te ver-

kiezen, gclyk wy in het leven van dezen Paus

verhaalt hebben; en zulks, om dat 'er niet dan

Duytfche Prinfen by de verkiezing zouden zyn

,

en om 'er de vreemde; Naatfien van uyt te fluy-

ten. De Keyzer w^as naderhand zeer misnoegt

over het trotze en hoogmoedige gedrag van den

Paus , zo omtrent hem ,
als de andere 6ouve-

rey?3e Vorften. Men kan daar over dc H'fione»

van Hennk de III , Henrik de IV ,
Freder^k de II

,

van Fredenk de UI , en voornamentlyk van Ka-

rel dc V. lezen, wiens Leger in 't Jaar 15-27 m
Rome quam, liet zelve pionderde, en Paus Air-

mef^! de VIL en zyne Kardinalen gevangen nam.

't Was de? en Paus
,
die, gelyk de _ Spanjaarts

voor de venfters van zyn gevankenis zongen,

een voornemen had , om den Keyzer zyn Muts

en Mantel te ontnemen, zo als wy in't leven

van de/.en Paus verhaalt hebben. Zo tragte P<3?^-

lux de IV
,
Koning Phiürjms de II , het Konink-

ryk van 7^^//?e/T te ontnemen ;
dog het Leger van

dexen Koning door den Hertog van Alha ^
ont-

ruÜe de Paus zodanig, dat hyblydewas, vrede
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'te konnen maken
;
voornamentlyk , wanneer hy

de berugtü l/ictorie vernam . die de Spanjaarden
in 't Jaar is^'j op de Franfchen behaalden.

De Paus wierd naderhand to hoogmoedig,
dat hy de onbefchaamtheyt had , om de Paus re-

gelen voor te fchryven , die 2yn Heer enMeeftet
vv^as

,
(gelyk Gre^orius hem gcw^oon was te noe

men) en hem het Formulier van den Eed voor te

fchryven , d'e hy op 7yn kroo.ning moefl: afleg-

gen. Dit fsrmulier behelft , dat deKeyïer ver-

pi igt is , alle middelen in 't werk te Hellen , om
de goederen van de Roomfche Kerk te bewa-
ren , te vermeerderen , en te belchermen ; zo
ook de Opperbiflchoppen hunne waardigheyt

,

voorregten en befluyten ; lo dat 'er geen Key-
ïer is , die den Paus durft tegenipreeken , uyt
vreeze van zyn Eed te zullen Ichenden. Ik zal

deze aanhalen, die Karei de V. n^ii Kleme?u de
VII. of VIII, in 't Jaar if^o, by zyn kroo-
ning deed. Ego Caifólus Komanorum Kex ^ dat is,

Ik ixarei
^
Koning der Romeynen ^ die met de hulpe

vast God hoope Ktyzer te worden ^ belove .^beiuyge

^

verzekere en Jvjeere voor God en de zalige 6t. i^ier

ter , in het vervolg te zullen wezen de beschermer
en verdediger van de Opperbisfchop en de H. Room^
fche Kerk , om haar bezittinge

^
waardigheden en

regten te bewaren , enz.

Karei wierd na 't afleggen van dezen Eed , Ko-
ning van Lomhardye gemaakt , en daar op deed
hy een andere Eed. „ Ik Karei

,
Koning der

„ Romeynen en Lombarden , belove en fweere

„ by Vader , Zoon en H: Geeft
,
by het vlees-

„ geworden woord, en deze heylige overblyf-

„ zelen, zo het den Heere behaagt, datikKey-
„ zer worde, om zo veel als het van my zal

R 3 „af;^
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„ afhangen, de belangens van de H: Roomfche
„ Kerke, tyii Heylighcyt en haar Bevelhebber

„ te bevorderen ; en dat 4^te laatfte
,
nog het

„ leven, nog eenig lid, nog de eer zal verlie-

„ ten
, die hy heett , door myn raad , door myn

„ tocflemming , door myn wil en vermaning

;

„ dat ik te Rome geen beiluyt nog ordonnantie

„ buyten toeftemming van den Paus lal maken
,

„ als dingen ïynde die heni toekomen , zo ook
„ dat alles w^at in onze magt zal zyn van het

„ erfdeel van St. Pieter
, wy het hem ziülen

„ wedergeven , dat die geene die ik tot Gouver-

f,-
nettr van Italië zal benoemen , hem zal noot-

„ zaken, om zig by eede te verpHgten de Paus
en het erfdeel van St.Pieter by te ftaan entc

,-, verdedigen. Zo heipe my God, en by dit

„ Evangely van God enz. Na deze tweede
Eed, wierd Karei Kanonmk van St. Pieier^, en
naderhand Ridder van St, Pieter gemaakt. Men
vind deze twee Eeden in het tiende Boek van
de Hiflorie van den Marquis "Van Pefcara.
Zo gaat het in de werelt van onderdaan aan

den Keyzer , als deze Paus was
, maakte hy hem

zelfs zyn Heer. 't Geen ik tot dus verre van
den oorfprong en aanwas van' den Paus gezegt
heb , is breeder uytgedrukt in een Informatie

, die

men aan de Vorften en Staten van 't Ryk , ten
tyde van Keyzer Karei V, Koning van Span-
je, aanbood; waar uyt men kan befluyteu , dat
het gezag, waar over den Paus zig beroemt,
en dat hy zig aanmatigt

,
uyt een D regt

veel eer, als uyt een Goddelyk of menfchelyk
regt voortkomt, 't Is door behendigheyt dat

hy 't verkregen heeft, en wil het door geweld
en fnoode {treeken bewaren , tot dat God hem

door
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door de oneyndige kragt van zyn woord te ón-

der bragt. Het fchynt uyt dit alles ,
dat het

Pausdom gebouwt is
,
gelyk 't ook inderdaad is

,

op geveynltheyt , lift
,
gierigheyt

,
heerszugc cii

gewelt ; dat het zelve niet Itaat op de verzeker*

de Rots , die Jefus Kriftus is
,
gelyk Petrus be-

leed
,
zeggende, (a) Gy zyt de Krijii^s ^ de Zoone

des levenai^en Godti. Zo het dan waar is , dat

het Pausdom niet op Kriftas gegrondveft is , zal

de Paus nog veel minder het hooft of de alge-

meene BifTchop van Godts Kerk zyn.

Om te bewyzen , dat de Paus geen algemeen

Biflchop is, zalik uyt baarblykende redenen be-

wyzen, dat Petrus , waar van de Paus zegt de

opvolger te zyn, het zelfs niet was.

Voor I. Khmens Biffchop van Rome, aan

Jacobus fchryvendc
,
volgens onze tegenfpreekers

zelfs noemt hem de broeder des Heeren , de

Biffchop der BifTchoppen, de Bevelhebber van
de Kerb te Jerufalem , en andere die door dé

geheele werelt zyn ; zo dit waar is
,
befluyte ik

,

dat A/ewÉ-wf geen BifTchop der Biffchoppen was

,

hoewel hy als Paus en BifTchop van Rome wierd

aangemerkt.
Ten 2. In het eerfte Kriften ConcHie ^ waar

van Lucas fpreekt
,
(b) was het Petrus niet , maar

Jacobus die 'er de voorzittinge in had; want n?;

dat Petrus^ en alle die in de vergadering waren,

gefproken hadden , maakte Jacobus als Prefident

het befluyt op ,
zeggende , daarem oordeele ik. Niet

tegenOaande dit alles, zegt Illefias, een groot

panlikker van de Paus, (c) dat Petrus als üp-
perbilTehop de voorzittinge in dit Concilie had.

R 4 Ten
(a) Matth. XVI: i6. (b) Hand, XV: 9.

(c) P. I. Fol. zo.
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Ten 3. De Apoftelen
,
zegt Lacas^ (a) ver

mmen hebbende , dat Samaria het woord Godis ont-

fangen hadde , zonden hen Petrus en Johannes , om
hen ieleeren en te onderivyzen. Maar wie zou nu
den Paus durven zenden, om ergens te predi-

ken r buyten twyffel niet het Concilie ; en voor-
ohderftelt zynde , dat het dit durfde doen , zou
de Paus weygeren 't zelve te gehoorzamen , on-
der voorwendzel , dat hy niet dan onmiddelyk
van God afhangt ; de Apoftelen zonden Petrus

,

en Petrus als een gelovig lid van de Kerk ge-

hoorzaamt , en quyt zig in de pHgt van zyn
beroep.

Ten 4. (b) Paulur wederftond Petrus in het

aangezigt , om dat hy te bejiraffen was ; en Petrus
neemt deze bellraffing aan , zonder Paulus te

antwoorden , dat hy onmiddelyk van God af-

hing , en een algemeen Biffchop der Kerke was
;

zonder hem de reden te vragen , waarom hy de
vryhcyt nam om hem te beftraffen

,
gelyk de

Paufen hedensdaags doen, en al voor langen
tyd aan Koningen

,
Keyzers , en algemeene Lon-

ctlien gedaan hebben. Onie tegenftrevers zyn
zo onbefchaamt , dat alhoewel Paulus zegt,
wanneer Petrus te Amiochie gekomen was , ik

wederftond hem in 't aangezigte enz. ; en een
weynig lager ; dog wanneer ik zag ^ dat zy niet

rcgt wanaeUen na de waarheyt z>an Evangely
,

Zey ik tot Petrus in aller tegenvjoordigheyt enz.,
willen zy niet erkennen dat Paulus Petrus be-
ftraft heeft ; en zy zeggen dat het een ander
was , die Cephas genoemt wierd. Derhalven

,

dewyl lllefcas geen geloof geeft aan -'t geene

(a) Hand. VIII: 14.

^^b) Galat, II; ji. 14.
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Yauïus 7egt , hoe ïal men iemand konnen gelo-
ven , die twyft'elt aan 't geene Fauius verzekert
heeft.

Ten S- Fauius houd hem als een afvallige,

een zoone des vtrderfs ^ een menjche det zonde ^ d'te

als God in den tempel vrni God zit. (a) 'Jahannes

voegt 'er by, dat hy in de Stad, ^b) op zeven
bergen zit. /y/ero»;w;<x verklaart , é-Sit Home dett
St-^d is ; zo dat . dewyl 'er niemant in den tem-
pel Godts , in de Stad van zeven bergen , als de
Paus zit, is niemand dan hy den Amichnji.

Ten 6. In het Covictlie ^-aw Niceen
^
op bevel

van Konflantyn vergadert , om de Hijhne der /ir-

rlanen overhoop te ll-ortcn en te vernielen . wel-
ke de Godheyt van Jefus Kriftus ontkenden,
hadden de Legaaten van den Roomfchen Bif-

fchop
,
nog de eerlle

,
nog de tweede

,
nog de

derde, maar de vierde plaatze ; 't welk aan-
toont , d-at deze BilTchop nog het algemeene
hooft van Rome was. in het zelfde Conalie

gaf men bepalingen aan de Patriarchen , die alle

het zelfde gezag over hunne Kerken ontfingen
,

als de Biflchop van Rome over de nabiuirige

Kerken. Maar de Papillen hebben het befluyt

van dit Concilie getragt te vervalfeti
,
gelyk men

•uyt het zesde Concilie van Cartha-je kan zien.

Den Kardinaal Cufantis (c) van het Concilie

van Ntceen fpreekcnde, zegt; ., de Roomfchc
„ Biflchop is dikwils P^^.'rï<2rf^ en Aartsbiflchop

„ door de ouden genoemt , en hy heeft het zelf-

„ de gezag als de andere Biflchoppen in 't Con-

„ cilte van . 4iceen ontfangen ; maar wie ziet niet

,

„ dat het gezag , dat de Paus in onzen tyd zig

R 5" „ aan-

(a^ 2 Theff. \\: 3. (W OpenH. XVII: 9.
• (c) Lib, 2. de Concordm Cathol. Kap, 11.
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„ aangematigt heeft , veel grootef is, dan de

„ heyiige en oude Conflitutten hem toegeftaan

„ hebben, 't geen uyt een flaaffche gehoorzaam-

„ heyt ontftaat > Nog JuUus die toen Biffchop
van Rome was

,
nog 2yne Legaten die in het

Concilie waren , kamten zig tegen dit befluyt

aan. Daar en boven is 't een befluyt, dat na-
derhand door de Qomilien van Antiochie en Kon-
Jlans beveiligt wierd. In het eerfte Conctlte van
Efezen was het Ctvilus

, en in het tweede Diof-
coftis , alle beydc Patriarchen V2in Alexandrie ^ die

de voorzittinge hadden ; hoewel de Leo aten van
den Roomfchen Biffchop daar tegenwoordig
waren. In het vyfde Conctlie van Konftantim-
polen was het Mcnas , die als 'Patriarch van de
Stad, daar van de Vrefident was; en in het al-

gemeen Concilie van Acjuilea was het Ambrojins
,

Biffchop van Milanen , en niet de Biffchop van
Rome die voorzat ; hoewel dit Conalie in [talie

gehouden wierd. Dog w^aar toe is het nodig,

zulken grooten getal van Conciliën by te halen
;

dewyl het verfchil door beyde partyen verhan-

delt wierd , en datze daar in overeenquamen

,

dat de Roomfchc Biffchop geen meer gezag als

eenig ander Patriarch hadde.

De Biffchop van Rome, matigde zig met de
titel van Patriarch^ zulken grooten gezag over
de Kerken van Afrtca aan , dat de Schfirma-
kers van deze Kerken hunnen toevlugt tot hem
namen, 't Was om deze reden , dat het Con-
cilie van MeUvant ^ alwaar /f«^a/fy»? enverfchey-
de andere Vaders zig ook bevonden , de ban te-

gen alle die geene uytfpraken , die daar van op
de Landen van over TL&c appelleerden. De Bif-

fchop van Rome vond 'er zig over beledigt , en
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hy ïond tyne Legaten in 't Concilie van Qarthaga^

om zyn rcgt te verdedigen ; 't is waar , dat men
aldaar dit verfchil verhandelde , maar men be-

floot tegen hem. 't Was AureÜus^ Aartsbif-^

fchop van Klarthage , die dit Concilie , en niet de
Paus , door 2yne Legaten beftierde. De Room-
fche Biffchop zond aldaar door hen een affchrift

van het belluyt y?Ln \ Concilie yza Nicee»
^
'tgeen

hem, ïo hy voorgaf, een diergelyk ^ï/^/'e/tot^yn

voordeel vergunde.

Alle de Aartsbiffchoppen en Biffchoppen xeer

verwondert 2ynde
,
2eyden , dat men nooyt dier-

gelyken zaak in het Concilie van Niceen gelezen

had. Pewyl het affchrift zig aldaar bevond.
Het men het door de Notaris lezen ; en na dat de
ieezing daar van in 't geheel gedaan was , en men
niet een woord van het appel daar in vond , be-.

weerden de Roomfche Lé;^ö/(?»nogtans, dat het

daar in was. Men zond derhalven Boden na
Ko»/iantinopolca , Akxandrie , en Zelfs na Rome
af, om dit Concilie aldaar op te zoeken. Wan-
neer men het oorfpronkelyke en de affchriften

daar van gebragt had , las men dezelve , en men
bevond niet , dat 'er eenig gewag van 't voorredt
gemaakt was , dat de Romeynen beweerden m
dit Concilie aan den Paus vergunt te zyn.

Toen fchreef men , met een algemeene toe-*

ftemming van het Concilie van Carthago , een Brief
aan den .Roomfchen Biffchop , om hem te ken-
nen te geven , dat wel verre daar van daan , dat 'er

in het oorfpronkelyke, of in de affchriften van
het Concilie van Niceen^ van zodanigen befluyt

gefproken wierd, men aldaar' het tegendeel ge-
vonden had ; en dat de Roomfche Biffchop i

volgens het voorbeeld van andere Paufen en Me~
iropG-
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iropolitAMen
,
iig binnen de palen van 7yn geïag

nioell influyten, en dat hy in het tnekomende
wel zou doen, zig met zyn Kerkgebied en Bis-

dom te vergenoegen , en zig niet in het bezit

van een ander te fteeken. Deze Brief wierd
door tweehondert dertig Vaders getekent ; en
onder anderen , door de drie Legauten van den
Paus

, hier boven genoemt.
Zo de Paus en zyuQ Legaten een Cc>«f/7ie heb-

ben durven vervalfchen in een tyd dat zy nog
geen fhannv oeöenden , w^aar van zy tegenwoor-
dig in bezit zyn , wat hebben zy niet wel in

i ^oo, en zo vcele Jaaren gedaan , als 'er van
dit Concilie van Carthago tot nu toe verloopen
zyn ? Quien haze un cejlo

, hara ciento , dat is
,

die een mand maakt , kan ook vjel een korf mahen.

men behoeft zig niet te verwonderen, dat

zy de affchriften van een Concilie hebben durven
vervalfchen; dewyl zy de onbefchaamtheyt ge-

had hebben , om het tweede Gebod uyt de Wet
van God af te fnyden; 't welk zegt

, gy zult u
geen gefneden heeld maken enz. ; en het tiende in

tweën te fplilTen , gelyk ik in het begin van myn
eerfte Deel van myn algemeene Sleutel klaar

aangetüont heb. Caranza (a) heeft de zesde Ka-
non van het Concilie van Carthage weg gedaan

,

tiyt vreeze van de valsheyt van den Roomfchen
Eiffchop te ontdekken

;
dewyl met uytdrukke-

lyke woorden in dit ixunon gezegt word , dat

de Paus geen gezag , als in zyn Kerkgebied heeft

,

en dat men geen aypel over Zee moet doen . De re-

den van dit ^ippelvfTi'i ^ dat de Scheurmakers van
/Afrika ^ die door h'annc Biffchoppcn veroordeelt

waren , te Home appelleerden. Zo dat het Con-
cilie

(a) Summa Conciliorum.
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cfUe dit verbood , en bclarte dat de zaak zonder
ecnlgQ forme van/'m^j-, in /^/nVa moeft afgedaan
worden. Dus was het befluyt van liet Cw/7/>

,

dat de BifTciiop van Pvome die geene niet moeft
ontfangen, die door de BifTchoppen van Jfrica

in den ban gedaan waren
;
nog het appeL van die

geene aan te nemen , die in /ifrlca waren ver-

oordeelt ; en dat het deze appellante» , als in den
ban gedaan zynde, moeft aanmerken.

Zie hier het verhaul van de redenen , die het

Concilie Celeftyn^ Biffchop van Rome, be-

kent maakte, dat men in het CoKc'lievan Niceeft

het Decreet niet gevonden had, dat hy bybragt;
maar dat het Qonctlte in tegendeel aan de Aarts-
bijfTchop,, de bediening van BifTchoppen en an-
dere K*erkelyke Perfoonen gaf. „ De genade

van den H: Geeft, voegt 'er htiicXYtConcilic

„ by, zal zyn hulp aan ieder Provintie leencn,

„ om van de verfchlllen te oordeelen ; en zo 'er

„ iemand is , die zig beledigt gevoelt , kan hy
„ aan een Provintiaal Colle^ie appel leeren ; de-

„ wyl het v/aarfchynelyker is , dat God verfchey-

„ den perfoonen in een Qoncilie vergadert , iets

,, zal ingeven, dan aan een menfch, enz.

Men ziet klaar
,
uyt het geene wy van't Con-

cilie van Carthagii zeggen , hoe yalfch het is

,

't geen de Paus van zyn gewaande opperhoof-.

digheyt voorgeeft, hem in't Concilie van Niceen

gegeven te zyn. Niet tegenftaande dit alles,

Zyn 'er Schryvers, zelfs onder de hedensdaag-
fche , die dezelve valsheyt tragten te vernieuwen.
lltefcas verhaalt in het leven van Bontfacius de UI

,

op de kant, deze vvoorden. ,, P^o^öf verklaart

„ uytdeWct, dat de Roomfche Kerk het hooft

„ van de algemesne Kerk is. Hy zegt meer :



( )

De Roomfche Kerk heeft aUyd deze opperhoofdig-

heyt bezeten t'zedert dezen tyd , en alle gelovigen

en Kathölyke Krifienen ^ hebben V als eene bewe-

zene en ofitwyfelbaare zaak aangemerkt. Maar
wat was de magt van een enkel menfch , om een

!^aak van dezen aard , zonder een Concilie te be-

lliffen ?

'

Dit Artykel van de opperhoofdigheyt , wierd

in het zevende Concilie van Carthago , in 't Jaar

600 verhandelt , om dat
_

Johannes ,
Biflchop van

Konflantinopolen
^
die zig' door Kt)ltr Mattritius

onderfteunr ziende
,
Biffchop der Biffchoppen

,

en algemeen Billchop genoemt wierd ; daar op
gegrond zynde , om dat hy BifTchop van de Stad

was, alwaar de Keyzer zynverblyf hield. Mau-
rit us

j die aan zyn zyde genegen was, om deze

Stad luylter by te zetten, en Rome te vernede-

ren, verre van zig daar tegen aan te kïinten

,

onderfteunde dit met zyn gezag. Dit gaf aan-

leyding aan het Concihe , om een vloek uyt te

ipreeken, niet regtdraats tegen Jan van Kon-

fiantmopolen , maar in 't algemeen tegen die

geene, die zig den titel van algemeen BilTchop

aanmatigden. De Leeraars van dezen tyd, en

voornamentlyk Gregorius
^

(a) verhalen het zelf-

de, en neggen dat de tuei van algemeen Bif-

fchop onheylig en kerkrovery is, en de voorlo-

per van dm /JüticbriJl. In de Brief die dezelve

Gregorih-s aan yohamies , Biffchop van Konjianti-

mpolen fchreef, die dezen titel had aungematigt

,

zegt hy , alles wat voorzegt gewceft is, is ver-

vult. De Koning van de hoogmoed, dat is den

Antichrifi
, nadert ; en dat het verfoeyelykite is

,

is

(a) Lib. 2.. Epift. 7(5,78r8o.§j. Lil?. 7. Epift. i88,

;p4, Lib. 4, Epift. 76,78. êcc, (b) Epilt. 35»
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is dit , dat een Leger van Priefters hem.daar toe
den weg baanen. In een andere Brief, die hy
aan Keyzer Manritiuf fchreef

,
zegt hy , ik durf

Verzekeren
, dat to 'er iemand algemeen Priefter

genoemt wierd , dat dit door heerszugt is
, dat

hy zig dezen titel geeft , of hy is de voorloper
van den Antichrift ; want zyn hoogmoed doet
hem denken , dat hy boven andere is , en door
deze onverdragelyke trotsheyt , wandelt hy op
den weg der dwaling ; want gelyk deze ver-
keerden menfche hem boven alle menfchen wil
verheffen , en als een God wil geagt wezen

,

zo ook wie na den titel van Prieiter boven an-
dere Priefters ftaat, enz.

Ontrent het Jaar 1240 Eduard^ Aartsbiffchop
van bahsbjir^, van het Conci'ie van Regemkurg
fpreekende , dat voornam de ftoutheyt en tiran-

ny van de Paufen te betengelen, zey : „ Wy
„ zouden wel konnen begrypen , zo wy niet

verblind geweeft waren , dat 'er onder den
„ naam van Opperbiftxzhop

, een zeer wreede
„ Wolf onder een Harders gewaad vermomt
„ was. Delloomiche Biffchoppen hebben alle

„ de Kriftenen door bloedige Oorlogen ver-

„ drukt; nu zy groot geworden zyn, dooden
„ zy de Schepen

,
zy verbannen de vrede en

„ eendragt uyt dc werelt, om burgerlyke oor-
„ logen en huyffelyke beroertens uvt de Hel re

„ rukken. Zy verfwakken alle menfchen langs

„ zo meer , om hun aan de dienftbaarheyt over
„ te leveren en alle menfchen in flaverny tc

„ brengen. Het is nu 1 70 Jaaren geleden , dat
„ ihUehran G>\'irori»s de VII. genoemt , on-
„ der voorwendzel van de Godtsdienft, de fofi-

damefitm van het Ryke .des /Inüchrtjles ley.
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Hy was de eerfte die de affchawelyke oor-

log begon , die ïyne opvolgers tot nog toe

„ hebben doen düuren.; cn de Biffchoppen van

„ tabel kunnen hans gelyken niet lyden , zo

„ datze niet zullen ophouden, tot datzede Key-

„ zer verdrukt, de Majefle)t van 't Ryk weg-

„ genomen , en de regtfchape harders vervolgt

,

en eyndelyk alle het overige op dezelve wy-

!, ze vernielt . en alles onder hunne knien ge-

„ bragt hebben ; dat zy in den Tempel van God
gezeten zyn, en hen boven alles gezet heb-

„ ben w^t aangebeden word; cn dat deze, die

„ gezegt word de dienftknegtder dienftknegten

„ te zyn, geen Heer der Hecren in grootheyt

„ en magt, als God zelfs is. Hy iligt nieuwe

„ Comilte>t, om een Ryk op te legten ; en hy

„ verandert de wetten , om de zyne in te voe-

„ ren en vaft te Hellen. Dezen mentche des

„ verderfs , die elk een Anüchrift noemt , op

„ wiens voorhooft de godslafterlyke naam , i/é

„ hen Gvd^ en kan niet, dwalen^ gefchreeven is
,

„ deze bevlekt, rooft, plondert en dood. Hy
„ is in den Tempel van God gezeten, en maakt

„ zig meefter over alles. Men kan dit in het

zevende Boek van de Jaarboeken van Aventyn

nazien. Zo de Paiifen zodanig reets waren,

eer hun boosheyt tot zyn toppunt gekomen

was, wat fchrikkelyke wangedrogten moeten

zy tegenwoordig wezen ! zeker zy moeten nog

veel boosaardiger zyn ; want die rects^ ondeu-

gende zyn, worden het nog veel meer, in plaats

van beter te worden.
Armlfus^ BiHchop van Orleans, hield de Paus

voor den Ay^tuhrift in een Concilie^ dat 'er over

jóo Jaaren gchoude^i wierd, en zelfs in de volle

verga-

V
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ver^aderingc. St.Bemardus ^ die in het Jaar 1 1
5*0

leefde
^
geeft hem de xelfde naam , to wel als

Joachim Calabres en den BifTchop Fiueni'ms. Ni-
colaas Ie Coq de mismaaktheyt van de Kerk be-

fchouwende , (lelde een boek tegen de Paufen

op
,
genaamt I^»ea Sa^itta , de Ontvlamde PyL

Marjilli fchreef tegen de Paufen en hunne M^ettén.

Johannes U^ikleff predikte tegen den Paus , en ver-

beterde verfcheydcn misflagen in Engeland. Dit

is het ook , dat Johannes hius en Hietommus van

Praag , naderhand in Bohème deeden. Francais

Petrarcha , een Italiaan , in 't Jaar 1 3C4 geboo-

ren, en in 't Jaar 1364 geftorven, fchreef te-

gen den Paus en zyn Hof. In ïyn xx. Brief,

noemt hy het Pauffelyk Hof Babel ; en de Hoejr

van Babel
^ die op zeven wateren gezeten is , de

moeder van alle afgoderyen en hoereryen. Zyn
xixix. Brief begint met deze woorden

,
Deirimpia

Babilonia &c. Waar van de zin omtrent dusda-

nig in 't Duytfch is : Om myne dagen te verlan-

gen
,
vlugte ik uyt het godlooze Babel , dat alle

fchaamte verbunnen heeft , en alwaar geen deugt is

overgebleven ^ dat de fchuilplaats van droefheyt en de

moeder der dwalinge is; twijizoekende als gy zyt\'

het hemels-vuur is boven uwe hairen
; gy Z.yt ryk en

groot ge ivorden ^ door middel van de bronwel., met
te drinken van water en u armelyk voedende met

andere te verarmen. Gy hebt vermaak in 't quaat

doen ; gy zyt een neft van verraderyen , waar
uyt alle de rampen zyn voortgekomen , die over

de geheele werelt verfpreyt zyn
; gy fchept ver-

haak in de wyn , in 't bed , en in overdaad ; in

de hoerery munt gy uyt , want uwe Kamenie-
II. Deel. S ren,

(a) -£ol. Ó85.

(b) iJih, 3, 4. de Conjtderationibus.
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ren, jong en oud, lyn hoeren; eriBeelztèuh is

in het midden van haar , met wayers , vuur en
fpiegels. Uw leven is nu van ïodanigen na-

tuur, dat uw ftank tot God is opgeklommen.
Dezelve Petrarcha Zegt ook in een Lied , dat

met deze woorden begint: PAvaraBabilonia ^c.
Het gierige Babyion heeft de gramfchap van God
Zodanig ontfteeken

,
wegens de verfoeyelyke on-

deugden, waaronder zy gedompelt legt
,
datzy

in plaats van lupiter en Palias , Bacchus en i^'e-

'itus tot hunne Godheden verkoozen heeft ; en
vier verffen lager , merkt men de Afgoden als

de aarde aan, enz.

„ Zo ook in het io8. Lied, dat met
di dolore begint, Fonteyne van fmarte, ha-

„ ven van gramfchap , fchoole der dwaling , en

tempel der kettery, gy noemden voormaals

„ Kome , maar tegenwoordig zyt gy 't valfche

„ en verdorven hahel^ en gy zyt het onderwerp

„ van myn weenen en zugtingen. O Magazyn

„ van bedrog, o gevankenis van verontwaar-

„ diging, die de goetheyt doet omkomen, en

„ de boosheyt onderhoud en koeftert ! Helle

„ der levendigen ! *t zal een groot wonderwerk
|

„ zyn, zo gy Kriftus niet eens opwekt-, om
j

„ zig tegen u in gramfchap te fielten , die gy op
\

armoede en nedrigheyt gegrondveft zyt , en

:„ die uwe hoornen tegen uwe ftigters verhefr.

,,, ünbefchaamde Hoer , waar op ftelt gy uw
„ vertrouwen anders, dan in uwe overfpeelen

,

„ en in de ^rootè overvloed van uw qualyk

„ verkregen rykommen ? enr.

Zo Petrarcha over meer dan 260 Jaren reden

had, dus van den Paus en zyn Hof te fpree-

ken , wat zou men 'er tegenwoordig niet van
kon-
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Jconnea heggen v nu ha^r boosheyt
,

tiraimy,
godiüosheyt en afgf>dcfy>, - tot dehoog.fte top ïyn
gerezen ? •

.

,
Dante ouder Schryver als Petranha ; en Bo-

fatias, een tydgenoot van deze laatfte, zeggen
het zelve van den Paus. Daxte in zyn zevende
Lied van de Hel

,
befchuldigt den Paus van gie-

righeyt; in het xi. befchuldigt hy hem vanket-
tery

, en in het xv. en xix. van Sodomie en Si-
ifiome

\ lo dat de vier hooftdeugden , die in de
Paufen gevonden woorden

,
zyn gierigheyt ^ ket<-

tery
^ Sodomie en Simonie. Bocatius doet een ze-

kere Jood
,
genaamt /Ibraham , in zyn tweede

^ag van i^wüecameroK
^
Zeggen, dat het geheele

Roomfche Kof in 't algemeen, vande grootftc
tot de kleynfte toe, een ongeregeld leven leyd

;

niet alleen in de naruurlyke hoerery , maar zelfs
in de Sodomie

, zonder teugel , fchaamte en v^rroé-

ginge van 't gev^ iffe. M en v ind daar
,
zegt hy

,

nogheyligheyt, no^ devotie, nog goede v^^erken.
Deze drie Schryvers

,
Dante., ?e rareha en Bo-

(aiius, zyn alle drie ouden
; zy zyn Italianen.,

en Vaders van de Italia.mfcht taaie
;

zy zyn
Kpoim-Kathohken cn wel onderregt van de za-
ken van den Paus en zyn Hof,

Sanazaro
, de uytnenienfte Digter , en 't groot-

fte vcrftand dat in geweeft is, in de xv.
Eeuw, fpreekt in een van zyne Puntdigten air

dus :

:

In Vaücam nofter latet , hunc tarnen alto

Chrifle , videt eoelo proh dolor ! ^ pateris.

Dat is:

Onze fnoode is in het (/atikaan opgejloten Heere

gy ziet hem uyt de haogte der Hemelen
,
ag ! en gy

"Verdraagt hem \

S 2 De
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De hedensdaagfche Schryvers , die tegen den

Paus en tyn Hof gefchreven hebben
,

zou-

den ly 'er meer van kennen zeggen, als deze

Italianen eedaan hebben? 't Geen ik fchryf, is

alleen maar om myne Lezers te hermneren

,

wat men voor my gezegt heeft.

Doff 't is in het voorby gaan , zeer goet aan

te merken, dat Paus Pms de V ,
uyt de fchnt-

ten van fetrarcha en Bocattus , alle die plaatlen

liet uytfchrabben , die ik aangehaalt bebbe
,
uyt

vreeze dat de werelt zyne fnoodheden mogt

keren kennen , nefFens zyne gruwelen en god-

loosheden , en hem niet meer als een heyli^e en

een God op aarden mogten aanmerken. War
een fchande voor den Paus ,

zyne gruwelen dus

voor het ooge van het gemeen bloot geftelt te

zien, door deze vermaarde Italiaanfche Schry-

vers.

't Was omtrent den Jaare 1430, dat een Be-

delmonnik
,
genaamt Thomas Rendon , m halte

en [/rankryk in't openbaar predikte, dat^men te

Rome groote gruwelen bedreef, enz. 't Geen

Paus Eugenifis de IV . aanzette ,
om hem door

een vonnis, dat te Rome uytgevoert wierd ,
ten

vuure te veroordeelen. 't Is 230 Jaaren gele-

den, dat een zekere Romeyn, ^Qn^mt Uurem

Falla, een ?amdaa}i, zig tegen den Paus aan-

kante , en den naam Bahtlon aan de Stad Rome

gaf 't geen hem 'er uyt deed verbannen ;
dog

denKoning van Napels ontfing hem in zyn ge-

bied en gaf hem groote tekenen van de agting

die hy voor hem hadde. Hieronimus Savanarola ,

een Dominikaner, predikte in Italië, dat de Paus

den regten Antichrifl was ; en dit was genoeg

om door onze vervloekte Spaanfche Paus
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Alexanhr de VI , ten vuure veroordeelt te wor'
den

; gelyk hy ook inderdaat te Florence gedaan
l-ri wierd, Daar zyn t'zedert loojaaren veele an-

dere in Duytsland^ 'mlialie , 'm ^ rankryk, Spanje
en Engeland , en andere Landen geweeft , die

tegen den Paus en de Leere van de Roomfche
Kerk gefchreven hebben. Dog laat ons weder
tot de opperhoofdigheyt van de Paus komen

,

waar na hy haakt, 'en dat met geweld ftaande
houd , als een tweede Diotrefes ; waar van Jo-
hannes in 2yn tweede Algemeene Zendbrief
fchryft, als een andere Nero

, die 2e alle met
geweld regeert, die onzinnig genoeg zyn, om
hem als OpperbifTchop te erkennen , enz.

Au^ujiyn heeft een Brief gefchreven , waar in
hy verklaart, dat de Roomfche Biüchop even
gelyk met de andere is. Hy zegt ook , dat, na
dat Donatus^ Ceciliaan

^
Aartsbilfchop van Car-

ihago
^ befchuldigt had

,
Keyzer Konflantyn de

zaak ter onderzoek van Milttades
, Biffchop van

Rome^&n andere Biflchoppen van Italië
^
l^rankr'^'k

en Spanje
,
overgaf Zo de Paus een algemeen

Biflchop geweeft was , zou de Keyzer geen met-
gezellen gekozen hebben , om van een Kerkely-
ke zaak, neffens het algemeene opperhooft van
de Kerk, te oordeelen. Oonatm zig door de
Biffchoppen veroordeelt ziende

,
appe /leerde d-a.^r

van aan den Keyzer , dié deze zaak aan den
Aartsbilfchop van 4rles overbragt ; of om het
vonnis , dat de Bilfchop van Rome en zyne me-
demakkers gevelt hadden, te vernietigen, ofte
beveiligen.

Waar was toen des Paufen opperhoofdigheyt?
waar was zyn rcgtsgebied, zyn befliffend von-
nis

,
zyn regt om alle zaken en appelUn te weten

,

S 3 en



en aan te hooren, en^^e volle 'magt, waar op

hy roemt? Men moet ^aanmerken, datdeKey-

zex geen ongelovige of een tiran was. 't Was
Konftantyn de Groote , ,

gelyk de Rbomsge-

ïinden jielfs zeggen, een goet gedeelte van t

Ryk aan den Paus overgaf, i^amtnus verhaalt

onder andere voorvallen , dit ook in 't leven

van Mtlüades.

Wat de byeenroeping van de Co;^^//'^?^ aan-

gaat, 't was uyt lalt van de Keyzers. dat de

algemeene Co/^c//?^» vergaderden. Gelyk het door

de Patriarchen en Metropolitanen was ,
dat men

de Nationalen en Provinttalen by een riep. 't Wa-

ren de Patriarchen ^ en niet de Biffchoppen van

Rome ,
die op dit (lag van vergaderingen de

voorzittinge hadden; want dewyl zy alle even

gelyk waren, en alle Kriftus voor hun eemglte

hooft erkenden , kon de Biffchop van Rome

niet boven de andere, nog in magt, nog waar-

di-^heyt wezen. Aiha<ajiu- zegt m een Briet,

die hy aan Léerim, Biffchop van Rome ,
ichreef

,

alle de Apoftelen zyn gelyk , in eer , en m waar-

dieheyi. Zo zegt ook Cypriaan ,
nog ouder als

Atmnaftus , dat 'er niet dan een Bisdom m de

geheele werelt is , en dat elk Biffchop daar aan

deel heeft ;
hy voegt 'er by dat 'er niemant by

zyn tyd was, die Biffchop der Biffchoppen ge-

nof^mt wierd, nog die door zyn tirannye zyne

medemakkers genootzaakt had hem te gehoor-

zamen. Hy beklaagde Zig , dat de Wereltlyke

en Scheurmakers hen. na de biffchop van Rome

begaven. Daar zyn, zegt hy , niet dan wanho-

pig?' die bcquaam zyn om de menfcheiv diets te

maken dar de i iflchop van Afrika minder ge-

^ag dan die van Rome heeft. Hteromm^s ze^t
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by deze gelegentheyt , dat overal , waar een
Biflchop is

,
hy dezelve waardigheyt als andere

heeft ; want nog rykdommen, nog armoede,
maken hem nog boven

, nog beneden tjne me-
demakkers. De oude Leeraaren

,
gelyk feriul-

liaan, Hilarius
, Cypriaa» ent. aan den BifTchop

van Rome fchryvende, gaven hem zulke heer-'
lyke titels niet , als de vleyers van onzen tyd
wel omtrent hem verquiften ; in plaats van hem
de namen vmalle-heyligfie leader ^

' zeer gelukkige
Paus

,
Opperbiffchop , onzen Heere en God op

aarde te geven, handelden zy hem als broeder,
medgezel in het BifTchops-ampt en dienft ; en zy
gaven hem nog andere namen , van dezen aard

,

dje met liefde en kriftelyke eenvoudigheytdoor-
ik\t waren , in plaats van de hoogmoed , waar
mede deze ellendige Paufen zyn opgeblazen , en
waar in z.y behagen fcheppen.
Deze Vaders hadden de gewoonte , de Bif-

fchop van Rome raad te geven , en hem zelfs te
befirafFen

, wanneer zy eenige ongeregeltheyt in
zyn leven of leere befpeurden. Dus is het , dat
Cyprianus dikwils op een zeer geftrenge wyze
aan Steven^ BifTchop van Rome; gedaan heeft.
heneus heeft l/iaor beflraft , om dat hy door een
onmatige heerszugt , de Kerken van /ifie durfde
in den ban doen ; om dat zy het Paasfeeft an-
ders vierden. Maar wie zou hedensdaags deze
vryheyt durven nemen

, zo de Paus een Johannes
de VIII, XII, XIII, XIV, XXIII XXIV,
of een Bimifadus de VIII , ofSihejier dé II , Gre -

goriu' de VII, Alexander de VI, Paulus de III.
en IV,, of P/«,f de V. gcweeft was.

Alle de Biffchoppen zyn door de Goddelyke
Wet gelyk

, en moeten eikanderen als goede
S 4 broe-



( 280 )

broeders behandelen. Zo 'er eenig onderfcheyt

van meerder of minderheyt is , door het ftellige

reet, het ontftaat, gelyk deCammJie» zelfs be-

kennen
,
quod omnis Majoritas , ^ Nltnorttat ^ ettam

Yavatus ejl de jure pofitho , dat is ,
om dat alle

meerdèr en alle minderheyt , en het Vaujjchap zelfs

-van een ftelUg regt is; namentlyk., van een regtdat

de menfchen hebben ge/ielt. Derhalven ,
dewyl de

meerderheyt, die, de Paus over de geheeleKerk

met gewelt bemagtigt heeft, tegen het Lam van

de openbaaringe en zyne heyligen aanloopt ,
in

plaats van een goddelyk regt te zyn ,
ot zeUs

van een menfchelyk regt, is zy de Jure ü,aho-

Itco, dat is, van een D regt ,
door een

helfch geweld vaftgeftelt ; en elk een moeft zyn

uyterfte pogingen in't werk ftellen,om t zelve

af te fchaffen.

Men moet zig hier te binnen brengen ,
t geen

wy in het leven ymijohannes de XXlV.gezegt

hebben; alwaar wy bewezen, dat den Paus het

Concilie onderworpen is , door een befluyt van

dat van Kon/iantrnnpolen , en door een ander van

Bazel enz. Men moet zig herinneren, 't geen

WY van de ongeregelde ieveiiswyzen der Pau-

fen tot op Bontfactus de III. gefchreven hebben ;

en men zal bevinden, dat in plaats van oovol-

cers van ?e:rui,^ zy die. van 'Hdas zyn; dat in

plaats van Stedehouders van Krifius te wezen

,

zy het van den Satan zyn , en datze zyn Amt-

chriften op aarde.

Om te beveÜigen , 't geen wy gezegt hebben ,

•tullen wy eenige plaatzen uyt de H: Schrift aan-

halen die de Papillen zo wel als wy ,
van den

Antichrili verftaan en verklaaren. Wy zullen

onderzoeken, of den Paus niet zegt en doet,
^ 't geen
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't geen men aan den Antichriji toefchryft ; en als

wy bevinden , dat de leere en het leven van den
Paus het zelfde is , als 't geen de H: Schrift na
de bekentenis van de Papiften zelfs , dat van den
Antichrtfi zegt te vv^ezen, zullen wy eenbelluyt

opmaken , dat den Paus den Antichrifl is.

De eerlte plaats is uyt het Boek van Daniël

genomen , alwaar deze Profeet zegt
,

(a) Eitde

die Koning zal doen na zyn welgevallen. Alhier

moet men, eveneens als in't viii. Kapittel vers

23, 24. door deze Koning dntiochus , deze groote
vervolger van Godts volk, verftaan. Deze/f«-
tiochus was een zinnebeeld van den Antichriji^

dat den Paus is- Ant'iochus verbrandeden By^^/,

hy bevorderde zyn God Mahuzim hy verbood
het Huwelyk . hy maakte goude en zilvere Af-
goden , en pronkte dezelve op met koftelyke

vercierfelen. Dit is 'took, dat den Paus doet.

Daniël vervolgt, Hy zal hem zeiven verheffen en
groot maken boven allen God ^ en hy zal tegen den

God der Goden ivonderlyke dingen [preken , en hy zal
loorfyoedig zyn^ tot dat de gramfchap voleynt zy

;

want het is vaftelyk befloten , het zal gefchieden.

Hy zal op de Goden zyner vaderen geen agt geven
,

nog op de begeerte der wyven
; hy en zal ook op gee-

nen God agt geven , maar h) zal zig boven alles

groot maken. Laat ons ter degen overwegen

,

wat kenmerk Daniël van den Antichrifl geeft

;

en zo wy die in den Paus vinden , moeten wy
geloven, dat hy 't inderdaad is.

Het eerfte kenmerk, is, d^t hy de God zyner
vaderen niet zal kennen.

Het tweede, dat hy op de begeerte der wyven
geen agt zal geven.

S s Het
(a) Dan. XI: 36.
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Het derde, dut hy ook op Godgeen agtgeeft, ^ en

dat alles
^
2egthy, uyt hoogmoed. ,

Dewyl de Paus uyt het .
geflagte der Krifter.

nen is , die de waare God en de Vader onzes

Heeren Jefus Kriftus hebben aangebeden , en dat

hy in Godts Kerke de afgodery en 't bygelovc

heeft ingevoert , belaftende aan de menfchen een

andere (jod in hunne droefheyt aan te roefen , te-

gen het uytdrukkelyk verbod van God; welke
uytdrukkelyk zegt

,
(a) Gy en zult geen andere

Goden mor myn aangezigte hebben. Koepmy aan in

den dag der benaauwtheyt. Daar is geen een plaats

in 't geheele Oude en Nieuwe Teftament , die

ons belaft, iets anders dan God alleen aan te

roepen. Ook hebben de Patriarchen , Profee-

ten en Apoftelen het niet gedaan, 'tis een nieu-

we leere, die de Paus in Godts Kerke heeft in-

gevoert , waar door hy aantoont , dat hy deu

Antichriji is.

Wie heeft aan de Kriftenen verboden de Wet
des Heeren te lezen > Wie is het die ze doet ver-

branden, die tot onderrigting van hunne Con-

fcientte dezelve lezen > Wie is het die zig de magt

aanmatigt, om voor geld zonden te vergeven.?*

Wie is het die aan de gelovigen belaft heeft den

God Pan ^ dat is het (b) örW, \nhtt Sacrament

aan te bidden ? Daar is niemand dan den Paus,

die het gedaan heeft ; 't geen aantoont , dat hy den

Antichnft is. De tweede plaats is van ^aulus (c)

ontleent , en de derde van Johannes (d) ; waar uyt

men ligtelyk de kenmerken van den Antichriji , en

de perfoon van den Paus van Rome , kan vinden en

opmaken. Oni

(a^ Exod. XX: 3. Pfalm L: 15..

(b) In 't Frarfch Pain.

(c) iThcff.lI: 3,4. (d) Openb. XVII.
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/ Om deze verhandeling der Paufen te befluy>
ten , ^al ik met weynig woorden eenige van de
godslafteringen aanhalen , die de Paus ieeraart

,

en aan alle Kriftenen als Gcloofs-artyk elen be-
laft te gelooven.

LEE RE VAN DEN PAUS.

I. De BifTchop van Rome is God. Difl. 96,
Pap. óatfS jLvidenier Baldo L, Uit. C. Sentent

.

Vefcin. DecioC. I. de Conjiit. Fel'mo P. EgoN.de
^ure \}urando.

II. De Paus is geen menfch. Lib. \. iiexü de
Eleéi. Th. 6. Cay: Fundamenturn in Glojfatore.

III. De Paus is God nog menfch. In ^rolo^o

Clemenünarum in Glojjatore 't.geen aanw^yft , dat
hy den Amichrifl is

,
dewyl Krijius is God en

menfch.

IV. Het ftaat niet vry, aan vs^ie het ook zyn
mag, de geboden van de Apofiulijche Stoel tc
overtreden. Diji. 20. C. iVa//;, item Dijl. 12.
en 11, '

V. Wie de inzettingen van den Paus onge-
hoorzaam is, is een Ketter. Ibidem in irhljatore.

VI. Wie aan den Paus liegt, begaat Kerkro-
very, dewyl hy de plaats van den Levcndigen
God beflaat. Pcenitent. Difi. i. Gap. Libemer
Ignofco.

VII. De Paus is de BiiTchop van de geheele
Vl^erelt. Ltb.l/, Sixin^ Fap. FceltcisraGloi/atore.

VIII. De Paus heeft de waardigheyt boven
elk een. Lih 3. Sexti Tit 16. Fap. Per-.culo/b.

- IX. Niemant heeft regt om den Paus reden
af te vorderen van 't geene hy doet. In Ex-
trm. 7om. XXU. lit. i^, Fap. ad Apofiolatus in

GloJf.
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Glojf. 1. Decretal. 7it. 7. Vap. V. vide Glojfam.

X. De Paus heeft door deze woorden
,

zyt Vetrus, of weydmyne fchapen ^
deopperhoof-

digheyt verkregen. In Framio Sixti in Glof.

XI. Niemand kan den Paus oordeelen. Varif.

9. Quejl. 2. Ca. Memo item Aliorum ^ I^ifti 40.

Ca. Si Fap,a Cap. 12. QueJ^. 2. Quisquis in GloJf.

Di/f fO. óap. Non nos m GloJJ'atore.

XII. Het is niemand toegelaten , om van een

Vonnis te oordeelen , dat de Paus gegeven heeft.

Cap. XVIL Queji. 4. Ca. Nemini.

XIII. De Paus geeft vryheyt, tegen de Afof-

telen aan. Difi. 34. Cap. LeBor in Glof. Dift. 28.

Cap. ?reshiter in Glojj'. Cauf. if. 9. 6. Cap. Au-

toritaiem.

XIV. De Paus heeft een Hemelfch oordeel.

Lih. I. Decretal. Greg. Tit. 7. Cap. Quinto.

De Paus kan den aard der dingen veranderen.

Ibid. De Paus kan iets uyt niet maken. Ibid.

De -wW van de Paus ftrekt tot een reden van 't

geen hy doet. Ibidem.

De Paus kan iemant van Godts vi^et ontflaan.

Ibid. De Paus kan goet maken dat onrcgtvaar-

dig is. Ibid. De Paus heeft een volftrekte magt.

Ibidem.

XV. Daar is to veel onderfcheyt tu/Tchen den

Paus en den Koning, als tuffchen de Zon en de

Maan. Lib. Decretal. Gregor Tu. 33. SoUta;

Die geene, die onregtmatig veroordeelt 7yn,

moeten herftelt worden ; en die verdrukt wor-

den, hulpe verfchaft door de Roomfche Kerk.

Cauf. Queft I. Caf Ideo.

De Roomfche Schryvers befluyten uyt dit al-

les, dat de Paus in de werelt volftrekt alles

kan doen , wat God 2elfs doet. Schoori de
Paus
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Paus veele duy^enden hielen na de Hel ïou Zen-
den, dat 'er niemant 7,ou7,yn, die regthadhem
daar over te beftraifen. Zo dit , om het in 't

voorbygaan te' neggen , waar was , myn arme
ziel zou daar al voorlangen tydin geweeftzyn;
dat zyn magt zig in den Hemel, op der aarde,

en in de Hel uytftrekt , dat men van hem niet

tot God kan appelleere» ; zo dat waar was , hoe
is myn toeftand, en wat ben ik te beklaagen!

want de eerfte Kerkrede , die ik te Londen over
myn affweering gedaan heb , is naderhand ge-
drukt en na Aö»2£' gezonden , alwaarze verbrand
is, en ik voor altyt verdoemt ben, zonder de
vryheyt te hebben tot God te appelleeren , om
Van Hem regt te verzoeken. Het geval , waar
in ik my bevinde, is , naar het oordeel van de
Papiften , zeer beklaaglyk ; maar de verligting

die ik daar omtrent gekregen heb , maakt my
daar over zeer geruft. Zy zeggen ook, dat de
Paus kan ontflaan en ordonneeren , 't geen 'cr in

de Brieven van ?aulus ftaat , als boven dezen
Jpo/lel zynde ; dat hy zo met de Boeken van 't

Oude Teftament kan handelen , als zynde ook
boven die geene, dieze gefchreven hebben. Dat
de Paus aan de Engelen, als aan zyne mindere,
bevelen kan geven. Zy maken geen fwarigheyt

,

om deze Godtslafteringen gemeen te maken , te

leeraaren, en als geloofs-artykelen te geloven
en te verzekeren , dat het buyten dit onmoge-
lyk is om zalig te worden. Zo den Lezer my
verdagt houd van dit verciert te hebben , dat hy
de goetheyt hebbe om daar na beter te verne-
men, en my te verfchoonen, zo ik niet anders
doe , dan 't geene gefchreven is na te fchryven

;

gelyk hy %kn kan , in de E^travag. Unam Cathol.
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EccL Clement. inQlemeMt. Pafloral. in Refcripio

bewaart te Vienne in'tDaufine en in txtrava^.

Decif. Rofa. in Bald. Franc, de Ji^pcZ. m Phtl.

Decim, Charles de Ruio Johan de Anavias enz.

diff. 40. Cap. V. Pafa. Men kan by deie fchry-

vers de waarheyt van 't geene ik ge^egt heb

,

vinden. Zo ook veele andere dingen die ik niet

aanhaal e.

Van de noodzakelykheyt van de-

ze leere.

Dewyl het voHlrekt noodzakelyk is ,
dat de

Kriften Kerk in 't algemeen en elk gelovig lid

van de7,e Kerke in 't byzonder, de Heere Jeilis

Krirtus kenne , en zyn leere in alle gehoorzaam-

heyt opvolge
,
gaat het elk kriften aan , dat hy

Wcte, V7at de ri : Schrift van den Anüchrtji

leeraart
;
op dat hy hem aan deze kenmerken

mag kennen , hem vermyden en zig voor zyne

liflen wagten. Zo de Apofielen ten tyde van

de eerfte Kerk , de gelovigen reets berigt ge-

geven hebben , van het gevaar en de komfte

van dezen wolf (a) met te meer reden moeten

wy in deze laatfic tyd des wereks ,
waarin al-

lerley flag van ongeregtigheyt overvloedig is,

en het eynde van alle dingen nadert, van de

noodzakelykheyt van deze leere overtuygt

zyn.

't Is daarom, dat wy eerft den naam van den

Amichrifl zullen onderzoeken , en vernemen

hoe 'er de H: Schrift v?.n fpreekt.

Den naam van Antichrïft is een Grieks woord

,

dat

'(a) a Theff. ir. 3. 4. en i Johan. n: 18. &c.
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dat tegen-krift betekent, gelyk de tegen Paus
eenen is , die de magt en 't gezag van den Paus
aanmatigt , zonder waarlyk den Paus te lyn :

zo ook den Antchriji zonder de Kriftus te we-
zen

, eygent zig het geene toe, dat eygentlyk
niet dan op Kriftus part. DeH: Schrift fpreekt
van twederley flag van Antuhrifl r want gelyk
de naam van Kriftus of gezalfde; zomtyts in
een algemeene zin word opgevat, (a) En raakt
myn gezalfden niet aan ^ alwaar men door dit
woord , alle gelovigen moet verftaan , die ge-
meenfchap met Kriftus hebben , zo ook , door
die van Amichrift^ verftaat men zomtyts, alle
die geene in 't algemeen die hen met hunne lee-
re tegen Kriftus aankanten

; (b) dog om dat het
woord Knüchrift, in een bepaalder zin kan op-
gevat werden, befchout het ook, het hooft van
een verfoeyelyk Koninkryk , en dat dit hooft
zig tegen Kriftus aankant, (c) Daar zyn ook
verfcheyden voorzeggingen in de H: bchrift,
nopens Jefus Kriftus , die op zommige van die
geene toegepaft worden , die 'er Zinnebeelden
en Affchetzingen van zyn

,
gelyk op David

, Aa-
lomon

, Zorrobabel &c
; dog die van Kriftus ey-

gentlyk verftaan moeten worden, en in hem
vervult zyn , zo zyn *er ook dingen die van
den Antichriji voorzeyt Zyn (d) die op zekere
tirannen en Ketters paffen , als aan voorlopers
en Zinnebeelden van den Antichriji', dog die
eygentlyk op den Antichriji moeten t'huys ge-

bragt

(a) Pf. CV: 15.

(b) I loh. 11: ^^. en IV: 3.
(c) I loh. rr: 18.

(d) Dan^ VII. 8. 10, VIII. 23, 24, 25. XL
36. en I Tim. IV. i. 2; 3.
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bragt worden, en waar van meninhunde ve:~

niettinge vind.
_ a ^

Laat ons ten tweden eens zien , ot den a^ï-

tichnjl gekomen is , of niet ? De Papi/ie^^ zeg-

gen , dat hy nog niet is gekomen ;
maar dat hy

uyt het geflagte der Joden uyt de ftamme Da^i

zal voortkomen, dat hy te B«a.» zal geboren

,

te Chorazm en \ycthzmcia zal opgevoed worden ,

en te Jerufaiem zal regeeren enz. dog dewyl

alles wat zy bybrengen niet op het gezag van

de H: Schrift fteunt, zeggen wy, datdenA??-

tichrifi reets is gekomen, en wy zullen het met

getuygeniffen uyt de H : Schrift bewyzen ,
de-

wyl de Papillen het zelfde is overgekomen,

dat voormaals de Joden by Kriftus geboorte be-

jegende. Hoewel de Joden gelootden t geene

de Profeeten nopens den gezegt hadden

,

wilden zy nogtans niet geloven, dat den be-

loofden Meffias was gekomen, nog d.ït j?^/>^x

uyt de maagt Maria gebooren de ware i.-.effias

was dit is het ook, dat de PaV'/ïefi hedens-

daags doen
,
zy belyden openhartig met ons

;

dat 'er nopens den A'^^/^^r/,/Z verfcheyden voor-

zeggingen zyn
,
dog in plaats van met ons te

geloven, dat hy gekomen is, fpreken zy van

den Aniidrift als de joden van den MeJJias ,
zy

zeggen dat hy nog moet komen.
_

Laat ons ten derden onder7oeken ;
wie den

hntichrtfi is , en waar aan men dezelve Kan

kennen, 't Is een verfchil, dat voorhenen zeer

duyfter en moeyelyk was
;
dog tegenwoordig

klaar en gemakkelyk op te loffen, want gelyk

wy de ware Meffias belyden , in wien alle de

voorzeggingen die van hem in de H :
Schritt

gedaan zyn , vervult zyn geworden , zo moe-



C 28'9 )

ten wy ook weten engeloven, dat alles wat de
Profeeten , en de Apoftelen van den Kmichnfl
voorzegt hebben vervult is.

Laat ons nu eens zien , wat de H : Schrift
ielfs van den y^«//V>^/-/// opgeeft , omhettenaau-
keuriger te doen, zal ik dit onderwerp in drie
deelen fchiften , waar in m»n zal verhandelen

,

I. De tyd van zyn openbaarwording.
II. Zyn Zitplaats en zynen aard.

III. Zyn ftaat ^7.eden , en leere.

I. De tyd van de openbaarwording van den
Amuhnji is door den Profeet Daniël aangewe-
zen (a)

, wanneer hy zegt een kleyne hoorn c/uam op
,

tu[fchen de twee andere hoornen van het hooft des
vierden beeji. Deze Profeet verklaart dat het
Koninkryk van den /f^^/V/:»»^//? uyt den ondergang
van het Roomfche Ryk moet te voorfchyn ko-
men

,
dat de Monarchie was , die door het vierde

beeft wierd afgebeeld. Den Apoftel Paulus
wyft de tyd van de openbaarwording en de
komft van den Antichnji volkomen aan , wan-
neer hy zegt. (b) Dat u niemant en verleyde in
eenigerley wyze , want (die en komt met) ten
dat eerft den- afval gekomen zy , en (dat) geopen-
haart zy de menfche der zonde ^ de zone des ver
derfs. Dezen Apoftel geeft klaar te kennen dat
den Antichriji na den afval , te voorfchyn zal
komen, 't Is waar , dat 'er t'zedert de tyd der
Apoftelen voorlopers van den hntichrift geweeft
zyn, waar van ]ohannes (c) fpreekt \ en dat de
verborgentheyt der ongeregtigheyt gevjrogt heeft *

T dog

(a) Daniël VIL 7. 8.

(b) 2. Theff. 11: 3: 4.
(c) I. Joh. n: 18 2z.
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dog het Koninkryk van den Antichrift kon nict

aangroeyen terwyl het Roomfche ryk bloeyde,

en zo haafl: het begon af te nemen , moed den
Antichrift daar van het hooft 2yn. Gelyk de
zelve Apojlel verklaart , wanneer hy zegt (a)

allee^tlyk die hem nu vjederhou i {die zal hem we-
derhouden) tot dat hy uyt het midden zal (wegge-

daan) worden^ en als dan zal de ongeregtige geopefi-

haart worden.

II. De plaats alwaar den Antichrift zyn Zetel

moeft houden , is door Daniël aangewefen , wel-
ke zegt. (b) En hy zal de tenten zynes Pa'eys

planten ,
tujijchen de 2.ee in ; Zo OOk 'Johannes

,

(c) die hem door een vrouwe aanwyft die bèkleet was
met Purper en Scharlaken , en %/erziert met goud
en koftelyke gefieentens , en hy wyft de VII.
bergen klaar aan, waarop de vrouwe gezeten

was, en hy voegt 'er by , dat deze vrouwe de

groote ftad is , dte het iioninkryk heeft over de

Koningen der aarde. En Paulus zegt fd) dat den

Antichrift in den tempel Godts zit enz.

III. De Profeet Daniël berigt wytlopig
, de

Jiaat , het leven en de leer van den Anttchnfi
,

wanneer hy zegt. (e) "Liet een ander kleyn hoorn

quam op tujfchen de zelve en ziet tn die zelve

hoorn waren oogen als menfchen oogen , en een

mond groote dingen [prekende , in wiens aanzien

grooter was , dan dat van zyne metgezellen Ik

hadde gezien dat aie zelve hoorn kryg voerde te-

gen de hevlige , en dat hy die overmogt , en het zal

vjoorden fpreeken tegen den allerhoozjlen , en zal

den heilige der hooge plaatze
,

verjiooren en het

Zal

(a) 2 Theff. ir: 7: 8. (b) Dan. XI: 45.

(c) Openb. XVII: 9. 18. d)2 Theff.' ii, 4.

(c) Dan. VII, 8,20, 21, 25.
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zal meynen de tyden en de vjet te veranderen, (a)

Daar zal een Koning offlaan , fiyf van aangeztgte
,

en raadzelen verjlaande , en zyn kragt zalfterk vjor^

den
,
dog niet door zyne kragt ; en hy Zal V won-

derlyk verderven , en zal geluk hebben , en zal het

doen , en zal ftaan tegen den l^-jrji der Vorflen ; dog

hy zal zonder hand verbroken worden. En elders,

(b) hn hy zal doen na zyn vjelgevallen , en hy zal
hem zeiven verheffen en groot maken boven allen

,
God , en hy zal tegen den God der Goden wonder

-

lyke dingen fpreeken 3 en hy zal voorfpoedig Z\n ^ tot

dat de gramfchap voleynt zy ; want het is vajielyk

bejlaten , het zal gefchieden. En op de Goden zy-
ner vaderen zal hy geen agPgeven

,
nog op de be-

geerte der wyven_
,

hy zal ook op geenen God agt

geven ; maar hy zal zig boven alles groot maken
,

en hy zal den God Mauzzim in zyne Jiant-plaaize

eeren , met gutid, met zilver , met kojlelyk gejieen'

te , en met geivenfte dingen ; een God , welke zyne

vaders niet gekent en hebben. En hy zal de vajiig-

heden der Jlerkten maken met den vreemden God^
die geene die hy kennen zal , zal hy de eere verme-
nigvuldigen , en hy zalze doen heerfchen over veele

,

en hy zal het Landt uytdeelen om prys. Paulus
zegt, (c) Dat den menjche der zonde , endenzoone
d;s verderfs ^ hem verheft boven al dat Godgenaamtj
ofte {als God) geëert word^ alzo dat hyin den Tem-
pel G»dts als een God zal zitten ^ hem zeiven ver-

toonende dat hy God is. Wiens toekomfle is in de

werkinge des Satans , in alle kragt en teekenen , en

vjmderen der leugen ^ en in alle verleydinge der on-

geregtigheyt. En elders, {Ól) Zommige zullen van^t

geloove afvallen enz. door geveynjiheyt der leugen'

T 2 fpree-

(a) Dan.VIII, 23, 24,15. (bl Dan. XI. 36,37,38,39,

Ccj iTheffII.4.9. (dj I Tim.IV.2,3,

\
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fpreeker s , hebbende hunne eygene Confctent'te met een
brandyzer toe^efchroeyt \ verbiedende te huwekken

^

^eblcdenie van fpxfen te onthouden^ die God ^efcha^
pen heeft enz. En Johannes zegt ook

,
(n) En

ik zag een ander Beeft ttyt de aarde ophy/ten
^ en

het hadde twee hoornen des Lams , en het fprak als

de Draak. En Op een andere plaats
, (b) En ik

zag dat de vrouwe dronken was van het bloed der
Heyligen , en van het bloed der getuygen 'Jefus

Deze Profeetfien leeraren ons , dat den Anti-

chrift een Koning moet zyn, die van een laage
en geringe ftaat groot en magtig word , en dat

hy voorfpoedig is ; dat hy een Godtslafteraar
,

i\fgodendienaar , en Kerkrover moet zyn ; dat
hy een onmatige heerszugt moet hebben; dathy
liltig, en een geveynsde moet zyn ; dat hy het

hiivv^elyk moet veragten ; dat hy een gierigaard

,

een groot tiran , een vervolger der Heydenen
^

een bedrieger , en een man vol godloosheyt moet
wezen.

Laat ons nu de H: Schrift onderzoeken , die

wyop den Paus van Kome toepaffelyk bevin-

den , om aan te toonen . dat hy waarlyk den

Antichrift op aarden is. Wat de tyd van zyn
openbaarwording betreft , de regeering van den
Paus is in de vierde Monarchie van 't Roomfche
Ryk begonnen ; dewyl 't omtrent den Jare 606
was , dat Paus Bonifacius de 111 , van Keyzer
Focas dien tiran ^ die zyn eygen Heer Mauritius

^

met zyn vrouw en kinderen vermoorde , den
titel van algemeen BifTchop , en hooft van de

Kerk ontfing. Dit hem toegeftaan zynde , heb-

ben de Paufen naderhand alle hunne pogingen

in 't werk geftelt, om zig ten kofte van het

Rooni-

[z) Openb. XIII: rr. (b) Openb. XVII: 6.
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Roomfche Ryk , en van de geheele werelt in 'ï-

algemeen te verheffen.

^
Wat de Zetel van den Antichriji belangt , 't is

niemant onbev/uft , dat den Paus de zyne te Ho-
me houd, dat de ftad is, tuflchen tvs^ee Zeen
gelegen

, namentlyk de Toskaan]che^ en de /Idria-
tifche zee; die op zeven bergen gebout is, en
over alle Koningen der aarde heerfeht ; daar is

geen andere ftad in de werelt, vt^aar van men het
zelfde kan zeggen ; En dev^yl Rome'mEurope en
niet in Indie

, Afia nog Afrika legt
,
blykthet klaar^

dat den Anüchriji
^ in den tempel van God is ge-

zeten, namentlyk in de Kriftenheyt
,
gelyk Pau~

lus het verklaart, (a)

De ftaat en 't vermogen van den Paus, heeft
met dan een zeer kleyn -begin gehad

; dog het is
zo ongemeen , en met zo veel gevolg vermeer-
dert

, dat in plaats van een króón , "die de Ko-
ningen dragen

,
hy een driedubbele torft, om aan

te wyzen, dat zyn magt en gezag grooter is,
dan die van Koningen en Keyzers, hyeygent zig
ook de dubbele magt , of de tv^^ee fwaarden het
geeftelyke en wereltlyke toe , door de tv:ee (b)
hoBYtten afgebeelt. De Paus is een Godts lafte-
raar, omdathy zigde Stedehouder vanKriftus,
cn het hooft der Kerke noemt , om dat hy zegt

'

dat hy de zonden kan vergeven
, dat hy de ge-

heele wereld mag oordeelen ; dat hy niet kan dwa-
len

, _

in 't geen hy zegt , dat hy een God op aar-
den is, dathy de natuur kan veranderen

; dathy
een Hemelfche magt bezit , dat hy regt kan ma-
ken wat onregtvaardig is. (c)
De Paus is een afgodendienaar; want hy be-

T 3 veelt

(a) 2 TheïT. ii: 4- (b) Openb. XIIIj 14.
(c) tib. I. Decretal. Greg. tit, VU. Caf. V.



( m )

veelt de beelden aan te bidden , de heyligen aan

te roepen
,
hy maakt een afgod van het Sakrament

,

een God van Mauzzim , die nog de ApoJieUn nog

de vaders gekent hebben , om dat zy een eemg

Goi in ^eeji en waarheyt hebben aan^ieheden, Ta)

Hy toont dat hy een Kerkrover is , wanneer

hy de Kerk twee geboden van Godts wee ont-

neemt. Namentlyk den beker in het avondmaal

des Heeren, en de kriftenenhetleïenvandeH;

Schrift verbiet
,
tegen Godts uytdrukkelyk be-

vel, (b)

Hy geeft 7.yn ongeregelde heers7ugt te kennen

,

wanneer hy ïig door menfchen laat dragen , die

hem op hunne fchouderen torffen
,
gelyk de Le-

viten outstyds de Arke des Heeren droegen , in

ïig ïelven den naam van allerheyligfte vader te

geven, wanneer hy de beveelen van God durft

fchenden , om nieuwe wetten op de Conjcientien

der menfchen te leggen, ïig by dezon vergely-

kende
,

terwyl hy 't den Keyzer by de maan
doet. (c) En eyndelyk wanneer hy zyne voeten

aan Koningen en Keyiers te kulTen geeft.

Hy is liftig : en 2,yn gantfche Koninkryk word
niet dan door fcherpzinnigheyt ftaande gehouden

;

dog xyn fynheyt blykt, voornamentlyk om dat

hy door de Oorbiegt de harten der menfchen

doorgrond, niet alleen die van hetgemeene volk

,

maar xelfs van de grootfte Vorften der aarde.

't Is een afgeregte geveynsde ,
dewyl hy onder

den naam dienjiknegt der dienjiknegten als Ko-

ning der Koningen regeert , en dat hy onder den

naam van Harder als een verfcheurende wolfis,

en onder voorwendsel van den opvolger van

(a) Joh. IV: 24. (H) i Joh. V: 39.

(c) lïb, i: Creg: tit. 33.
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Petrus te zyn , de navolger van Judas is ; Wïfftt;

gelyk Judi' zynen Heere door een kus en vai-

fche vrindfchap verried; zo fleeptookden Paus
door een uyterlyke heyligheyt, en uytv^^endige

gezintheyt het gemeene volk in de ketenen van
onwetenhevt, en in de ftrikken van bygeloof;

dus is het , dat de zelve naam die Kriftus aan Ju-
das geeft (a) door den Apojiel op den A.ntichrijl

word toegepaft. (b)

Hy veragc het huwelyk (maar niet de hoerery)

hy agt het voor een vleefchelyke ftaat , en hy
verbied ze onder zulke fware ftrafFen aan zyn
geeftelykheyt , dat hoewel de Priefters vergiffe-

niffe en vryiprake van de zonden van hoerery en
overfpel verkrygen, zy dit niet konnen verwer-
ven zo zy volgens Godts bevel trouwen. Welke
Zegt (c) dat bet beter is te trouwen dan te branden^

dathet huvjelyk eerlyk is onder allen ^ dat een zien-

der eener vrouvjen man moet zyn.

Des Paufen gierigheyt , is onverzaadbaar , en
zy laat ih over al blyken, voor geld vergeeft

hy de zonden ,
verkoopt Kerkelyke bedieningen,

dryft koophandel met zyne Bullen en aflaten,

Jubeljaren, Miflen en Kelicjmën
^
gebedenen Sa-

kxamenten
,
hy nootzaakt het onnozele volk zyn

kQopmanfchap te koopen, niet alleen opdeda-
geri, dat andere koopluyden handel dryven ; maar
vooi-namentlyk op Feeftdagen , wanneer andere

ruftefx ; en dus doet hy den Oogft alle dagen in

't jaar, by allerley flag van volk, tot de Joden
en Hoer<?n van Rome toe.

Den Paus is een tiran en vervolger der heyli-

gen
,
hy is de oorzaak van zo veel vergoten kriften

T 4 bloed

;

{^) Joh'. XVir. II. (b^ 1 Theff. li: 3.

(c) I Kor: VII. 9. Hebr. XIII: 4. I Tim. III: ^l
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bloed ; dewyl hy het is , die Koningen en Vorfteii

aanhilt , om die geene te vervolgen, die hem te-

genfpreken , en die lyïi Afgodery en bygeloof

laten varen; om God volgens lyn vv^ille en w^oord

ïe dienen. Den Paus veroordeelt hen als Ketters

tot het vuur , en doet hen een bal in de mond
fteeken , om hen het fpreken te beletten , en

fpaart om de mate van zyn v^^reedheyt op te hoo-

pcn nog Koningen nog Keyxers , dat gezalfde

des Hecren lyn: wanneer ly het weygeren uyt-

voerders van 7yn tiranny te vlezen
,
gelyk de

Htftorten ons daar van klare bcw^yfen verfchaf-

fen.

Ky is op meer dan eenerleye v^^yze een be-

drie^er ; hy bedriegt het gemeene volk door ?.yn

variche leereen ydele beloften, door zynegrootzc

iitels en valfche hcyligheyt door zync Bullen

Aflaten, valfche wdnderw^erkcn en begoochelin-

gen van den Duyvel.

Zyn godloosheyt is onbepaalt, hyfcheptniet

alleen vermaak in de ondeugt; maar zelfs no-

digt hy andere tot het zondigen
,
hy heeft de 1

Goddelyke Dienft ontheiligt, door zyn Afgo- i

dery ; het gezag der Koningen door zyn tiran-

ny ; de goede trou door zyn bedrog ; de ftaat

van tyn geeftclykheyt door fnootheden en on-

reynigheden , die de uytw^erkzelen van een

gedv^^ongen ongehuwden Haat zyn.

Eyndelyk is zyn ryk de bronvs^el van alle gru-

welen en bedrog ;
volgens het oude Ipreek-

woord , 't welk, zegt, hoe nader by Rome ^ hoe

érger krtften ^ enz. en ik zegge, he nader by den 1

Antkhrijl , hoe verder van Krtftus. Het is uyt alle

deze betoogingen klaarblykelyk , dat den Paus

den Aniichrijl is , die door de H ; Schrift is voor-
zeyt,
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'ïeyt, en de Kerk van Kriftus zo veel heeft doen
lyden.

Alles wat wy hier nopens het leven , de be-
dryven , het gezag en de leere van de Paufen heb-
ben bygebragt, veroorzaakt afgryïen. 't Zyn zul-
ke groote Godtslafteringen ; dat de gevleefte
duyvel niet fnoder zou konnen voortbrengen.
Niet tegenftaande dit alles , Rooms Katol\ken

^ gy
zeyt nog blind

, gy ziet nog weet het niet , dat
het den Anticknji is die gy vereerd , en aanbid

,

gy denkt in zyn perfoon God te vereeren , en
zynen zoone Jefus Kriftus te dienen. God be-
wyze uw barmhartigheyt , en wil u de oogen
des verftants openen, datgy zynen wille moogt
Ieren , hoeren en verftaan , zo als zyn Godde-
lyke^Majefteyt die geopenbaart heeft in de H:
Schrift, welkers lezing en overdenking het ee-
nigfte middel is , om den weg ter Zali;;hcyt te
leeren kennen : (a) onderzoek de fchnften zegt
Kriftus

, want diC zyn ^ ''t die van m\^etuy^en
^ eu

by gevolg ook van den Antichrift, na datgy de-
ze fchriften zult gelezen en met een nedrig ge-
moed zult overdagt hebben , zult gy begrypen

,

hoe groot uw verblindheyten uwe onwetenheyt
geweeft is. Als dan zulr gy God met u gantfche
herte zoeken, deze groote God die uw gelcliapen

,

gekogt engeheyügt heeft, gy zult de Afgoden'
van zilver en goud , die \\ fchuldige handen ge-
maakt hebben

, en die gy in «uwe onwetenheyt
en vcrblindheyt hebt aangebeden en vereert, ver-
foeyen. Als dan zult gy ze verre van uw weg
doen

, gy zultze in ftukken breken en verniel eri

,

door een afkeer die gy voor de zelve, en voor
alles wat na Afgodery fweemt , zult hebben.

T s Hoe
(a) Joh: V. 39.
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Hoe meer gy u voor dit monfter vernedert en
buygt , om 't zelve aan te bidden deze menjche der

zonde ^ deZ.e zooKc des verderfs ^ deze hoermet pur-
per en jcharlaken , met goud en zilver en koftelyke

gefteentens hekleet , dit beeft , dien Anüchrift uw
Paus en God op aarde , hoe meer fchande en be-

fchaamtheyt gy 2ult hebben , over 't geene gy
gedaan hebt gy 2."lt hem verlaten, gy zult hem
vervloeken, en gy zult na middelen omy.ien om
hem te verderven en ten eenemale te vernielen.

God geve u wel haaft die genade om de liefde

van zyn waarden Zoon , onzen Zaligmaker
Amen.

II. DEEL.
Vdn het leven en de verfoeyelyke Jiree-

ken van verfcheyden ^Prïefters en

Monniken van de Roomfche Kerk.

Dewy] wy in het eerfte deel van dezeverhan-
delinge de levens en bedryven van de Room-

fche Biffchoppen verhaalt hebben , oordeelde ik

het niet ootydig te wezen, om hierin van de da-

den en levens bedryven van de dienaaren van den
Paus te fpreeken, ik meene van de Prieftcrs,

Monniken en Nonnen , om het gebruyk te doen
zien, dat ze van hunnen Godsdienft maken, en

hoe ze die door ongeoorlofde en ftraffchuldige

bedryven oriteeren
;
dewylze onder een geeftelyk

kleed de grootfte fchandelyk heden des werelts

bedryven , ik weet wel , dat men my heeft ver-

weten , dat ik in myn eerfte ftuk de palen van
aedigheyt ben te buyten gegaan. Ik verzoeke

het gemeen
,
my te willen verfchoonen , en over-

tuygt
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tuygt te wezen , dat 7,0 ik het gedaan heb dat het

lOüder oogmerk gefchict is. Ik wenfteweldat
ik my met zulken zuyveren ftyl kon uytdruk-
ken , als aan een kriften fchryver , en voorna-
mentiyk als aaneen man van myn bediening paft

;

dog wanneer ik aanmerke, dat het hier te doen
is , om de verdorventheyt der Prieilcrs en Mon-
niken te ontdekken ; om daar door de ware Pro-
teftanten in hunne waaragtige beginfelen tever-
fterken; om de Pvoomfche leeken , een afkeer in
te boefemen, die ly voor de fnode handelingen
van de meefte hunner Priefters en Monniken
hebben te ontdekken, wanneer ik overwegedat
ik alhier onderneme hun ongebonde leven en
fchandelyke verkeering te bei'chryven , 7ou- het
my moeyclyk vallen, daar toe een ftyl tevinden
die de Zedigheyt niet quetfte; daar en boven 20
het in een verhaal van dezen aard niet vry ftond
èenige vryheyt te gebruyken , zou het onmogc-
lyk vallen, een v/aaragtige en opregte befchryving
van hunne daden op te leveren , ik hou my dan
aan myn eerfte voornemen

, datis omnatuurlyk
af te fchetzen , wat de Priefliers Monniken en
Nonnen lyn , zonder my te bekommeren over de
weynig agting die zommige perfoonen voor myn
werk mogten hebben : ik zal dit werk in drie

hooftftukken afdeelen ; het eerfte zal van de le-

vens der Priefters , het twede der Monniken,
en het derde der Nonnen fpreeken. Om al-

lerley flag vaii tegenwerpingen te ontgaan , tal

ik my maar van ontleendenamen bedienen; uyt
vreze van zomrnige te benadeelen , welkers /^j/^o-

ry ik alhier verbale, om dat ze voor zo verre ik

kan vernemen , nog in 't leven zyn.

I. HOOFT-
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1. HOOFTSTUK.
Van de levens van zekere

Roomfche Triejiers,

I. Tk heb in myn eerfte ftnk , het onderfcheyd
verklaart , dat 'er tuffchen een wereltlyk

cn geeftelyk Hrieftcr is. Ik heb gezegt dat de,

Monniken
,
geeftelyke Priefters 2,yn, om dat ze

zonder regelen leven , die hunne eerfte ftigters

hebben vaft gcftelt
; dog wy zullen in het vol-

gende hooftituk zien, dat hen de m^/ van onge-
regelde Prieilers beter , dan die van geregelde
palL Een vv^ereltlyk Priefter is zulk eenen

, die

aan geen Kloofter-regel verbonden is , die niet

dan van de Biffchop van zyn Kerkgebied afhangt

,

cn die niet meer in een Klooftcr is opgefloten

,

dan de Kerkelyken van dit land. Daar is ook
dit onderfcheyt tuffchen een wereltlyk en geefte-

lyk Priefter, dat een geeftelyke, belofte van ar-

moede, kuysheyt en gehoorzaamheyt
, vooral

zyn leven doet, daar de wereltlyke alleen die

van kuysheyt en gehoorzaamheyt fweert
; dog.

wy zullen ftraks eens zien, hoe zy deze beloften
iiakonicn. .•

Het leven en de bedryven van l^on Lo-
renzo Armengual onder Biffchop van
zyn Excellentie den Heer Aarts

Bijfchop van Saragojfe.

II. Dewyl het leven en de daden van Don Lo-

renzo bekent zyn , maake ik geen fwarigheyt om
de-
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deïelvc onder zyn regte naam voor te ftellen-

Don Lorenzo geboortig van Galiciey waseenvif-
fchers zoon. De opvoeding die zyn vader hem
gaf, by xynverllandennatuurlykebequaamheyt
gevoegt zynde gaven hem toegang tothethiiys
van den Aartsbiffchop , die hem eerft tot eene
zyner (a) leyjonkers , en naderhand 7yn Sekre-
taris maakte. In der daat hy was zeerbequaam
tot een huysbexorger

,
dewyl hy als het quik-

zilver in een geduurige beweging was , ten tyde
wanneer hy ^ekretans was , had hy een Non van
't Kloofter van St. SepuUhrj totem Devote , met
welke hy veel geld verquifte, en verloor een
goed gedeelte van zynen tyd, zonder dat zyn
meefter daar van de minfte kennis had, gelyk
wy in het derde Hooftftnk zullen zien.

Hy wierd eyndelyk fb) onderftaandeBiflchop
gemaakt , met een volftrekte magt over de geefte-
lykheyt , met een oogmerk om zo veel geld als

hy kon tc verzamelen, nam hy een Memorie
van alle de Priefters en van huime inkomften

,

van alle de ftuden en die op de kweekfcholen van
ïyn Kerkgebied waren

,
wanneer, hy de eerfte

"Vifite van heï Aartsbisdom deed. In alle de fteden
_en dorpen waar hy door reysde , ontbood hy de
oiidfte en voornaamfte by hem , omin'tbyzon-
dcr kenniffe van het gedrag van hunnen Priefter
te nemen, of die van hun Stedehouder , zo ook
na dat van <\t fiudenten van de Parochie ^ en be-
lafte hen

, aan hem op fware ftraffen de waarheyt
te zeggen, zo dat hy ten eerften berigt van het
quaad of goed leven van alle de Kerkelyken en
(iudenten van zyn Kerkgebied kreeg

,
volgens den

Üaat die hy daar van in gefchrift geilelt had. Na
>

_ de
..(a) Pagie. (b) Suffragaan.
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de ronde dus gedaan te hebben, ginghy nahuys

cn overwoog tyn Memorie.

Noyt ftonden de Kerkelyken meer verwon-

dert als toen tyn grootheyt verfcheydene van hen

dagvaarde , om voor hem te verfchynen , maar

nog veel meer , wanneer ly , ^o ras te in 't pa-

leys quamen, na de Kerkelyke gevankenis ge-

zonden wierden ; zonder de eere te hebben om
den Biffchop te mogen zien, aldaar hield hy hen

vyf of zes maanden lang zonder hen hunne mis-

daden te laten weten. 'Eyndelyk geraakten zy

'er voor een zomme gelts uyt ;
dog zo onwe-

tende als voorheenen, omtrent de reden van hun
gevankenis.

Wanneer een (ludentiA% aanbood om geordent

te worden, raadpleegde zyn grootheyt met zyn

Memorif , eer hy tot het onderzoek wierd toege-

laten, en zo daar in bevonden wierd,- dat hy

geen geregelt leven gelegt hadde , en goederen

had , was hy verpligt een goudbeurs aan te bie-

den eer hy wierd aangenomen; dog zo ras deze

beurs was aangeboden , was hy verzekert toe-

gelaten, jreex^imineert en goetgekeurt te zullen

worden;' daar de armen te rug wierden gezon-

den , en alle de gebeden en aanzoeki; ;gen des we-

relts niet in ftaat waren om hem, zonder geld te

bewegen. Op deze wyze Vilde deze gierige

Bifrchop,de geeftelykheyt.'en de fiud-ntefi^en wierd

hy daar door in vyf jaaren zeer ryk
,
gelyk wy zien

zullen. Na verloop van deze tyd , wierd hy ziek

en zyn ziekte vermeerderde zodanig , dat 'er geen

reden meer was , om aan zyn opkomfte te ho-

pen, zo dat Doktor Carmcna die de vermaardfte

geneesmeefter van de Had was , zeer ervaren en

met een zeer opregt zynde, kon hy niet nalaten

hem
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hem te berigten , dat 'er ïeer weynig tyd overig
was om zyii teftament te maken, en op zynge-
wiffe te denken. De Biffchop ontbood een No-
taris en verïogt lyn geneesmeefter by hem te
blyVen

, hy maakte onder anderen hondert duyfent
Vtjioletten in geld aan de Aartsbiffchop , en wan-
neer hy aan zyn geneesmeefter vroeg wat hy be-
geerde ? antwoorde de Doktor hem niet anders
dan uw huyt , en dat hy daar mede binnen twee
maanden vry rykerals de Aartsbiffchop met zyn
looooo Piftoletten hoopte te wezen.

Dit antwoord verfpreidezig over al , en dewyl
eenige van zyne vrinden de uytlegging daar van
yerzogten, gaf hy die op deze wyze. Wanneer
iemand een wolf gedood heeft, vilt hydeZclve,
en na die met ftroo gevult te hebben , voert hy
hem door de geheele Provititle , om hem aan de
landpngters te vertoonen, die 'er hem geld voor
geven, om dat hy hen van eene der verwoefters
van hunne kudden verloft hebben.

Derhalyen zo de Biffchop my zyn huyt na-
laat, zal ik die met ftro floppen om ze aan alle
de Kerkelyke en de (iudenten te vertoonen . en
ik ben verzekert dat ik 'er meer geld Van zal
trekken, als hy zei s door zyne wreetheden ge-
daan heeft. Hy wilde daar door de gierigheyt
van dezen Prelaat vertoonen, en te gelyk den
haat die de Kerkelyken hem toedroegen

; doghy
quam wederom van zyn ziekte op , en door zyn
geld wierd hy PreJUent van de Schatkamer te
luadrid^ 20 dat hy de Pro-vintie yoxWtt om na 't

Hof te gaan, alwaar hy nog Prefidsrah^ 'tgeen
een algemeene blydfchap onder de Kerkelyke
veroorzaakte.

Het
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Het Leven van een zekere ^om-T>ekeH
die ik Don Tedro zal noemen.

III. Don Ped o verkreeg het Dekenfchap van
CP, op het verïoek van dcGravinnè van AS,
wiens Kapellaan hy was. Hy had niet veel

die ; maar was xecr beleeft , en 2,yn voorn\ime

bezigheyt was, met de kaart te fpeelcn, wan-
neer de Dames de Gravinne bezogten. Hy ver-

ftond de fpelen /? Pomhre en Rene^^aut volkomen

,

en deze talenten ncffens zyn beleefde Zeden brag-

ten te weeg , dat men hem de gunfleling van de

Dames noemde
Don Ped) O W2.S fchoon

,
groot en welgemaakt,

en was omtrent xxx Jaaren toen men hem Dom
Deken maakte. Hy had zes jaaren Kapellaa»

van de Gravinne geweeft, die omtrent dertig of

veertig jaaren bereykte
,

zy was fchoon nog
geeftig, hoewel ze dit bcyde geloofde te zyn

,

en mogelyk was 'er niemand dan DonPedr> die

haar dit Compliment maakte, en ook veel meer
door belang als agting die hy voor hadde

,
'tzy

hoe 't wil, zy agte haar zeer gelukkig, zulken

volmaakten perfoon als haar Kapellaan was, in

haar diend te hebben
,
gelyk zy gewoon was

aan die geene die haar bezogtcn, te zeggen; dog
Don Pedro had het geheele huys tot zyn (i/Z/zo/^/ïV

,

waar in hy volftrekt meeller was.
,

Deze Mevrou had twee dogters . de eene van

omtrent XVIII. en de andere van XV. janren.

Don Pedro was 'er zo in hetgecftelykeals in het

tydelyke de beftierdcr van
;
dewyl ' hy zig van

verfchcyden Julfrouvvcn tn de Stad had doen be-

min-
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minnen, zey menopentlyk, dat het onmogelyk

was dat deze twee jonge Juffrouwen, devleyag-

tige redenen van dezen beftierder zouden konnen

wederftaan , envoornamentlyk omtrent het geene

hy tot lof van l/enus zeyde ;
dog het geen het

verwonderlykfte fcheen , was dat hy esn drie-

manfchap van liefde, in het huys wift te onder-

houden , zo dat het gerugt cyndelyk , en niet

zonder grond liep , dat hoewel de Gravin van

de geheele zaak onderregt was ,
zy het veel eer

wilde lyden , dan zig zelfs van haar fchoone Ka-
pellam berooft te zien.

Dit gedrag verwekte de afkeer van eerlyke

menfchen tegen haar, en daar waren veele man-

nen , die 't hunne vrouwen verboden ! in een

huys te verkeeren dat de geheele ftad ergerde.

Dit belette niet dat de Dames aldaar geruft byeen-

quamen , om dat Don Pedro , de Zeylfteen was

,

die haar derwaarts trok , door denatuurlyke kragt

die hy daar toe had. Hy had de voorzittinge in

deze gezelfchappen als de eenigfte man die be-

quaamwas, om haar te vermaken, cn zig te

'doen beminnen; en de Gravin liet allerley flag

van verliefde vryheden toe , oordeelende dat het

niet was, dan om de tyd te verdryven ;
dog de

zaak ontdekt zynde, verbood den Aartsbilichop

deze fnode byeenkomft langer te doen duurai;

onder bedrcyging van den ban , en deed Don Pe-

dro wegens zyn fchandelyk leven
,

opfluyten.

Deze deugtzame en eerwaardige Prelaat- na Ma-

drid vertrokken zyn ac , om Inqui/iteur Gener^^l

en Aartsbiflchop van Toledo te zyn ,
ftond de

Aartsbiffchoppelyke ftoel
,
volgens de gewoonte

een geheel jaar ledig , om dat de inkomftcn

II. JJEEL. V van
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van deien geheelen tyd , den Paus toekomt.
De y'tkaris Generaal , die van een lagte en ver-

pligtenden aard was, en om alle de goederen
van de werelthet allerminfte aan een Dame niet

zou hebben willen weygercn , had deze geheele

vergadering eens aanzynhuys, zy ftreeldenhera

Zodanig dat hy 't niet kon nalaten om Don Pc
dro in vryheyt te (tellen, die als in Zegepraal na,

't huys van de Gravinne ging , alwaar de byeen-
komfte vervolgt wierd , tot groot genoegen van
deze Mevrouwen; dog Don Pedro xoor een an-
dere tegenftribbeling bedugt zynde, en vreezen-
de , dat hem nog wel wat erger als het eerfte

mogt overkomen, gafaan de vergadering te ken-
nen

, dat het vaneen volftrektenoodzakelykheyt
was , om aldaar ook een zeker getal van mans-
perfoonen toe te laten , die in geval van nood
zyne vrinden en befchermers konden zyn.

Ditvoorftel, dat zo weynig van dezen Be^-
jarnin verwagt wierd

,
bragt het geheele gezel-

' Ichap in een diepe rtil-fwy-gentheyt , zo dat 'er na
veele aanmerkingen gemaakt te zyn

,
zigeenigc

Z^-^wzÉ-j- daar tegen aankantten
,
bybrengende , dat

zo haare mannen te weten quamen , dat men
daar mannen ontfing

,
i-^ jaloers zouden worden

,

en haar van het vermaak zouden beroven, dat

zy in deze byeenkomfle hadden : andere van de
liefde gedrongen , diezy voor D m Pedro hadden

,

Honden zyn gedagten toe
,
voornamentlyk de

Gravin , die om geen ding ter werclt begeert zou
hebben dat haar lieveling ontruft wierd

, gelyk

hy rccts geweeil was , zo veel agting had zy voor
dezen Kapellaan. Zy wierd door haare twee dog-
ters onderlteum , en ook door verfcheyden an-

dere Damei , ZO dat Don Pedro dit met meerder-
heyt van Hemmen overhaalde. Dog
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Dog dewyl hy te toegevende was om eenige

van deze Dames misnoegt te willen maken
,

vond hy een middel uyt, om 2e alle te vrede te

ftcllen, hy zeyde tot degeene,(iic'er tegen geweeft

hadden , dat haare redenen niet ongegrond wa-

ren, en dat hy om haar te voldoen vangedagtcn

was , dat men eenige Generaal van 't Franlche le-

ger nodigde , die van een vermakelyken aard zyn-

de , en de Spaanfche taaie niet volkomen verftaan-

de, het geïelfchap eenigen tyd ïouden konnen

vermaken, en hem beter ïouden byftaan als die

van de ftad ; wanneer de nood zulks vereyfte.

Daar en boven dewyl het luyden waren, dieniet

lang in de ftad moeften blyven ,
zouden alle de

vryigheden van de vergadering met hun vertrek

begraven worden, zonder de minfteer;jernillète

verwekken. Is dit geen raad van Beëlzebub : de

Paus der Duyvelen ? zou deze hclfche geeft wel

fnoder gedagten in het harte van deze Dames heb-

ben konnen inboezemen , als die Don Pedro ii^

haar aanftookte !

Dog hy konde haar aard en gefteltheyt, waar

in zy waren al te wtl ,om haar beter , in te boefe-

mcn. De Dames keurden zyn voorftel goct, en

prefen de behfendigheyt en Icherpzinnigheyt van

zynverftand; en zo zy hemvoörheenen als haa-

ren Benjamin bemind hadden , merkten zy hem
naderhand als haaren bewaarengel en weldoender

aan, zy ontfingen zyn raad alle, als een vcrplig-

tend gebod , cn beloofden hem naderhand in alles

blindelings te zullen opvolgen , in 'tgcene hy bc-

laftc, en zyn zaak met gevaar van hun leven en

belang te zullen aankleven.

Daar op nodigde de Gravinne op de ecrfte

byeenkomft eenige franfche Generaale Ojfuiers^

Y 1 ea
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en onder andere myn Wttx de Luiienant Generaal
de Lu-gni. Haar ecrfte byeenkomft was heer-
lyk, 2y wierden pragtig onthaalt, ende maaltyd
wierd van mufyk fpel en ïpaanfche danfTen ge-
voLt, 2y wnrcnover dit feeft zodanig voldaan,
dat 2y gelyk ly naderhand verhaalt hebben , hen
niet konden inbeelden, dat ^/(rf^/V vermaken van
dezen anrd konden opleveren

,
nogdatde D^z^Kf-i-

van rang daar zulke byeenkomften met zo veel
vryheyt en luyfter durfden houden. Zybereyden
zig tot de twede byeenkomft , en verzogten vry-
heyt aan dc Dames ^ omhaar op defranfche wyze
te onthalen; maar eer dat deze antwoordden,
wilden zy alvoorens de gedagte van Don Pedro
vvetcn

, welke uyt de naam van 't geheelegezel-
fchap zeyde, dat het daar mede te vrede was,
mits dat myn Heer*de L«-^?2i dezaak zo geheym
wilde houden, als de eer van de /J^zw^j vereyfte,
uyt vreeze van de mannen agterdogt te geven.

^ Hoewel deze Ojficteren niets te vreezen hadden

,

dewyl alle de inwoonders ontwapent waren , en
de franfche troepen zo in de ftad, als in 't veld
140CG man uytmaakten , beloofden zy het geheim.
Dog zy bevatten zeer wel , dat zo men eenige
gunltbewyzingen van de / >«»2ej wilde verkrygen,
men zig aan Don Pedro moed vervoegen;ditis het,

dat zy ooV naderhand deden, en daar door was
het dat hy in zyn oogmerk flaagde; want dewyl
'er in dezen tyd een' Domdekenfchap van 2000
Viftoletten open viel , en myn Heer de Lu-^ni eeni-
ge genegentheyt tot de jongfle van deze familie

gevoelde, gebruykte hy Don Pedro om in haar
goede gunfte te geraken , en beloofde hem daar
en tegen het Domdekenfchap tcdoen verkrygen.
Zy de zaak eens zynde, verkreeg Do»?edrohet

Bcns-
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Beneficie^ en Myn Heer de Lu~;rtsi voldeed ïyn

lu(t, gelyk deze jpnge juffroueenige tyddaarna

liet blykeii, door een onbetwiftbaar bewys , van

de handel die ïy met deien Officier gepleegt

had.

De Heer de Lu-^m en de andere Franfchen

,

bevonden zig op de twede byeenkomft , en ont-

haalden de Dames op defranfche wyie
,
zy wa-

ren 'er ongemeen over voldaan, en zeer inge-

nomen met de vrolyke en natuurlyke aard van

deze naatzie. Zy lieten Don Pedro verzoeken

,

om het overige van de tyd met het fpeelen van

de kaart door te brengen : de Officiers beantv/oord-

den dit met veel ^edienftigheyt , de fw^arigheyt

was om een fpel te bedenken , dat het geheele

gezellchap behaagde ; dog het fchrandere verfland

van Oom Pedro had dit wel haaft weggenomen.

Hy verdeelde de vergadering in drie deelen
,

waarop hy hen een fpel vertoonde. Cupido a la

mode genoemt, waar in die gene, die bóetever-

lieft genoodzaakt is zyne klederen tot een pand

te geven, zo dat zy hen in een uur tyds alle in

het hemt bevonden , dat iy gevoegelykhcyts hal-

ven nog aan 't lighaam hielden , wanneer de iJ^-

mes en de Heeren in dezen ftaat waren , kon men
2;ig ligt verbeelden wat daar van het gevolg was,

2onder dat het nodig is, daar van meer te zeg-

gen.

Door middel van deze onwettige vermaken

en de duyvelfcheuytvindingvan DawP^'^ro, wa-

ren de Dames ten prooyc van de franfche officie-

ren^ de zaak maakte zoveel gerugt, datdeGo?^-

verneur op het verzoekvan verfcheyden Edelluy-

den , mannen van deze Dar,ies genootfaakt was

,

de Officiers té verbieden , hen meer by deze vei-

V 3
gade-
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gadering te laten bevinden
; dog lagten'er om

;

Monfjteur de La-^ni dk Luyienani Generaahande
hulptroepen was , bekreunde ïigxo weynig met
het verbod van dezen Gouverneur^ dat hymetde
andere Offideren voortvoer dezelve vermaken by
te vvoonen, zo lang zy in de Itad bleven. Hun
voornaamfte zorg was Don Vedro een vredig be-
zitter van zyn Domdekenfchap tedoenzyn

,
ge-

lyk weynig dagen daar na was , zo ook van de
bediening van de Kerkelyke zaken , geduurende
het ledig flaan van den AartsbilFchoppelyken
ftoel.

Dor^edro verwekte zig daar door zo veele vyan-
den , dat 'er vele waren die't ondernomen zou-
den hebben, hem van kant te helpen, zo zy de
franfchc Officiers niet gcvree/l hadden, dit was
ook de reden

,
dat de Dames van de vergadering

voor de woede van hunne mannen veylig waren

,

die zonder dat, niet nagelaten zouden hebben

,

omze aan hunne wrake op te offeren
, daar was

niemand dan de Gravin die zig van alle moeye-
lykheyt bevryd zag, om dat zy een weduw zyn-
de ,

niemant gevondei^wierd die regt had om haar
het ongelyk datzy haar zeiven door haar quaad
gedrag aandeed, tevertoonen. Zy oordeelde ten
toppunt van het geluk verheven te zyn

, wanneer
zy Don Pedro tot het Dekenfchap en Kerkelyk
rigter van het Koninkryk verheven zag. De
Inamjltears konden geen kenniiïe van deze -zaak
nemen

;
dewyl zy als dan door Monfieur rie Lu-

gyii tonden ;^eexcomrmKiceer(
, en zelfs uyt het Ko-

ninkryk zouden zyn gedreven geworden. Zodat
Pedro tig van alle kanten in zekerheyt zien-

de, zig van de gelegentheyt bediende, om dete-
genrtrcving van het geluk dat hem naderhand zou-

den
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den hebben konnen overkomen , voor te komeil

,

verfcheyden Edellieden van de ftad, envoorna-

mentlyk de mannen van de Dames der vergade-

ring dienft doende. Om daar in te flagen , rie4

hy de franfche Officiers aan , eenmaal ter vt^eek

een algemeene vergadering met de Dames te hou-

den, en de vrouwe met de mannen aldaar te no-

digen, en daarinallemogclykeZedigheyttever-

toonen , deze onnozele mannen te vergenoegen

,

met hen te doenblyken, dat het maar alleen eea

uytfpanning was, en 2,0 derzelver gemoederen

geruft te ftellen.

De ïaak Haagde wel
,
gelyk hy voorgcftelt had

,

de mannen w^aren ^o wel voldaan over de Edcl-

moedigheyt van dezen nieuwen Domdeken , en

de belceftheyt van de franfche Officieren^ dat zy

van Don Pedro vergiftenis verzogten , van de qua-

de vermoedens , die zy van hün gehad hadden
,

en boden hem met een hun dienft voor het toe-

komende aan. In der daad
,
zy hielden hun woord

,

want zo haaft was het leger niet na iC«^is:/o»zf ge-

gaan , of het Domkapittel ,
eenernftigebeftraffirj-

ge aan dezen nieuwen Deken willende doen

,

wegens zyn ongeregelt leven, en hy zig aan het

oordeel gedragende, dat de mannen van deze

Dames Zouden doen , verfcheenen zy alle om zyn

onfchult te verdedigen , en hem een getuygeniï

van zyn goed gedrag te geven. Door deze Duy- ,

velfche lift Zegepraalde hy over alle zynevyan*

den, en won met eenen de agtingvan diegeene

die hy onteerde. Dit verhaal zou een geheel an-

der denkbeeld van de Spanjaarts konnen geven,

dewyl het daar uyt blykt dat zy minder jaloers

als zot en bot zyn, en dat een ondeugend , boos

en ergerlyk Priefter, hen ligt alles kan diets ma-

ken wat hem behaagt. V 4 Dit
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Dit alles belette niet dat de vergadeiing nader-

hand niet by de Deken met veel luyltcr gehouden
wierd

,
hy nodigde daar by ook eenige Kattoniken

van de Kerk, die hy wift dat in dezelve beginze-
len als hy waren, met de mannen der Juffrouwen

,

dit Haagde zowel, datde fchimpfchriften die op
hun gemaakt waren

, in loftuytingen verander-
den

, en hy deed de nieuwe Kamniken in zyne
belangens overgaan , die ook deel aan de gunft-
bewyzen der Dames hadden.
Dewyl de jongde dogter van de Gravin om-

trent de7.j5^yd in de kraam moefi: bevallen , liet

hy een gerugt verfpreyden , dat zy in 't geheyni
met myn Heer de Lu-gni getrout was, verze-

kerende dat hy dit zelfs gedaan had. Zy beviel

Van een zoon, die de Deken in 'topenbafw on-
der de naam van de Lu-gnï doopte; en de moe-
der van dit kind ontfing'er gelukwenzingen over,

van de voornaamfte van de ftad; hoewel Mor.-

fieur de Lu-gni het huwelyk noyt, beleden heeft,

ïnanr \tel dat het zyn kind was , men geloofde

op zyn te rugkomil:, dat het op deraad vau Dö«
I'edro was, dat hy zyn huysverting by de Gra •

vinne had , alwaar hy met de Dame in een groote
eenigheyt leefde; dog wanneer hy vertrok , brak

de bommel uyt, en de Domdeken bek Ikagde zig

ten hoogden over de ongetrouwigheyt van de
franfchen , en over de weynig eere die zy hadden,

om dat Mmfieur de Lugni zo hyzcyde, ontken-
de, dat hy getrout was. Deze C(/^'cfVr was 'er zo
haaft niet van onderregt , of hy fchreef 'er over
aan verfcheyden Edelluyden van de flad , om zig

t(; 2'jyvcrcn van de gcrugten die Don Y'ed'^n vooy
zyn rekening door de ftad liet loopen. Hy be-

leed aanftonts de liefde die hy voor deze Dame
had

,
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had, en dat hy haar Vf^n een onvergelykelykc

verdiende bevond, 'tgeenhy aliyn levenzouge-

denken. Hy voegde 'er by , dat Don Fedro op

zekere avond hen alle beyde by de hand vattende

,

al lagchende 2,eydc , ik verkiaare uvj manenvrou
^

in den name van deH : Drieenheyt
;
dog dat hy dit

uyt lyn eygen beweguig had gedaan, zonder dat

een van hen beyde hem daar toe verzogt had, 't

geen de Dar/te zelfs niet zoude konnen ontken-

nen. Hy eyndigdemetbedry^ingen, enverzogt

zyne vrinden aan Don Fedro te berigten . daajr van
niet meer te fpreeken , en in het toekomende
voorzigtiger te wezen , dat anderzins de üfficie'^s

van de vergadering genoot'iaakt zouden zyn , om
de Koning kennis te geven van 'tgeen zy ten zy-

nen laftc hadde , dit noodzaakte Don Fedro te Iwy-
gen

;
dog hy liet niet na zy n vergadering te vervol-

gen, gelyk voorheenen , de jonge Uame wierd

in die ftaat gelaten, gelyk wy zeyde; mendagt
in het vervolg niet meer dan om zig te verma-

ken , en dus ftonden de zaken wanneer ik vertrok

,

ik laate het aan den lezers over , om zodanige

aanmerkingen over deze gevallen te maken, als

zy zullen goetvinden. Ik vergenoegemy metde
voorvallen te verhalen , en aah de FroteHanten ge-

noegzame ftoffen te vcrfchaffen , oai hen aan te

fpooren
,
diergelyke prakiyken te v^ffoeyen , en

God te danken dat men onder onze Kerkelyke

hervormde niet zou willen dulden; dievanzul-

ken fnoden leven was , als dat van de Deken

,

ik vertoone ook deze voorbeelden aan de Rooms-
gezindcn; om hen te leeraren hoedanig het ver-

dorven leven van eenige van hunne Prie(Jers is ,.

en het gebruyk datzy vanhunGodsdienltenvari

de magt maken , waar mede zy door den Paus

bekleet zyn. V f Het
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Het leven van Mossen J a n ^ Ka-
feliaan van Donna E,^'^ leer-

meejler van haare kinderen.

IV. Ik heb vooiheenen dezen Kapellaan ge-
kent, hy was uyt gemeene ouders in het gebergte

gebooren
;
dog na dat hy de Ftlojofie doorlopen

,

en twee jaaren in de Godgeleertheyt s^eftuient

had
,
dewyl hy van een iagt Lumeur , en boven dat

Iterk was , oordeelde DonnaY.. hem zeer bequaam
om de zaken van haar huys waar te nemen; met dit

oogmerk nam zy hem ten eerften als Intendant

byhaar, om haare inkomften te ontfangen
; dog

dewyl men in hem veel neerftigheyt en getrou-
wigheyt befpeurde

,
gaf haar man hem XXV.

VijioUn in 't jaar ten inkomfte, om daar voor
^eordent te worden, 't geen de bifTchop van dat
Kerkgebied ook deed, met hem Prielter te ma-
ken.

Deze Dame was een perfoon van den eerden
ralng , haar Vader was een Grande van Spanje,
en had een van de vermaartfle Kapiteynen zynes
tyts geweeft

; dog dewyl hy verfcheyden kinde-
ren had, onder andere Donna E. die de jongfte
van alle cn met een zeer fchoon was , troude
hy haar aan een Kollonel van het leger, dieveele

goederen in Arr^^gon bezat
,
zy was toen maar XIV

jaaren out , en haar man hem eenige dagen na hun
huwelyk genootzaakt vindende om zig na zyn
Regiment in Eflramadwa te begeven , wierd aldaar

door d%ongemeene hitte ten cenemale blind, 't

Is van hem zelfs, dat ik dit gedeelte van zyn
Htftorie weet, die meer behelit dan't geenezecr

eer-
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cerlyk is : na dit ongeluk vond hy iig ^enoot-

2aakt lyn Regiment te verlaten , en een Penfioen

na evenredigheyt van lyn dienft en ampt verkre-

gen hebbende ;
ging hy na zyne landgoederen in

Arraim met zynbeminnelyke huysvrouw , wiens

fchoonheyt en aardige fwier voor eenigentyd het

onderwerp van de loftuyting en verwondering

van ieder een ftrekte. De voornaamfte perfoo-

nen van de ftad bezogten haar, dog dewyl zy

al te veel op het Ceremoniële üond , en ver-

fcheyden perfoonen, gehoont waren over het

onderfcheyt datze tufichen den eenen en den

anderen maakten liet men haar alleen, of ten

minften zy kreeg weynig bezoek

Wat het overige van de Uifiory van deze Da-
me betreft, en van de fchandelyke dienften die

Moffen Jcm haar bewees , ik heb de byzonder-

heden daar van uyt de mond van dezen Kapel-

lam zelfs gehoort, in een algemeene biegt, die

hy my eens deed , met een ftandvaftig voorne-

men om den dienft van deze JufFrou te verla-

ten. Dewyl het vervolg van de iiijlory myne
lezers kan vermaken en onderrigten, zal ik de

zelve Terhalen.

Moffen Jan zey my, dat hy noyt eenige on-

geregeltheyt met de vroiiluy gepleegt had , of
bedorven was eer hy door het quaad voorbeeld,

en de aanzoekingen van zyn JufiTou daar was
toe aangefpoort , die van den boozen geeft aan-

gcport wordende, haar vertrouweling van hem
maakte met bedreyging , zo men iets van haare

ftreken qiiam te ontdekken zyn leven de minfle

offerhandc zou zyn die zy aan haar wraak zou-

de opofleren. Deze onnozele man durfde haar

niets weygeren
, uyt vrceze van het leven té
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'zullen verliezen. Zy zey hem, dat het haar hu-
meur was, alle man drie of vier dagen te bemin-
nen, wier leclykheyt en onvolmaaktheden hen
door andere vrouluy deden haten ; en dat ze van
een zekeren Frokureur die zeer lelyk was , had
hooren fpreken , dat zy zeer begetrig was hem te
zien en eens alleen met hem te wezen , dat zy
hem het beftier en de behandeling van deze zaak
overgaf, zonder oyt iets te wiilen hooren, 't

geen hy te zeggen had, voornamentlyk , van 't

geen zy naderhand van hem moge eyirchen.
Zy vertoonde hem een Zakpiftool, en zey,

zo gy my niet vaardig en getrou in dit geval dient
\

gelyk in alle andere , zal ik zelfs het, werktuyg
van uw dood zyn. Ik late u niet toe om in het
minfte daar van aan uw Biegtvader te melden

;

w ant zo ras ik befpeure dat gy het biegt, zal ik
het voornemen uytvoeren dat ik tegen u opge-
vat heb. Mojfen Jan door een Dame\"xn zulk en
hoogen rang bcdreygt zynde , had de fwakheyt
haai: een volkomen gchoorzaamheyt te beloven,
en een onbepaalde getrouheyt in alles wat zy hem
zou belaften

;
dog de Dame metzyn woord alleen

niet te vrede zynde
, begeerde dat hy een ader

zou doen openen , dat hy deze belofte met zyn
cygen hand en bloed ondertekende. Na dat hy
daar in bewilligt had : nam deze Dame een fcherp
pennemes, en ftak het in een ader, met welk
bloed zy hem dwong deze belofte aanftonts te

ondertekenen.

Daar op liet zy hem in haar Kabinet komen,
alwaar zy de loop van haare onkuysheden met
dezen Kapcllnan begon, die daar toe ecnigzins
gedwongen was, zy deed hem bekennen, dat
deze eerfte daad dcgrootfte eer was , die hy in de

we-
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werelt kon premeten
,
gelyk hy t'zedert deïen tyd

altyd heeft geoordeelt , tot dat God hem het liar-

tc raakte en hem berouw mbocfemde. Verre van

daar dat deze ftraflchuldige daad de geylheyt van

deze vrou kon voldoen, zy belafteaan den Ka-
pellaan^ de Vrokureur by haar te brengen , op 20-

danigen uur als zy hem aanvs^ees. Dit vv^as

voor hem gemakkelyk te doen, hoev^^el hy 't

met tegenzin deed
,
dewyl hy tot ongerufthe-

den verviel , om zodanigen medevryer in de ar-

men van zyn Matres te brengen. Hy was nog-

tans genootzaakt die te verdragen , zonder daar

over de minfte moeyelykheyt te vcrtoonen , 't

was 't nog alles niet. Deze Dame belafte hem
op de wagt te ftaan zo lang zy by haar Min-
naar was ;

dog zo ras zy den Prokureur had

laten vertrekken
,
riep zy Moifen Jan , en zey

hem al lagchende „ zeker gy zyt de befte man
„van de werelt, en de bequaamÜe die ik ken-

„ ne tot myn dienft , ik geloof nu dat ik my
,,op u gedult en befcheydenheyt kan bctrou-

„ wen, maar ik heb nog andere dingen aan u

„ te verzoeken , tot erkenteniffe van de gunfte

„die ik u giftere toeftond , ik ben voornemens
„daar in te volharden, mits dat gy u daar om-
„trent niet onwaardig maakt, door eenige on-

„ befcheydenheyt dat u zeer fchadelyk zou zyn.

„Het is nodig voegde zy 'er by , dat gy alle

„dagen een brief aan een Au^ufliner IVlonnik

„brengt, terwyl hy my antwoord, zult gy de

„ Mifle doen , en dan zult gy hem verzoeken

„ om 't by my te brengen.

Des anderen daags gaf zy hem een brief,

om ze in handen van den eerwaardigcn vader

te befteUen ,
die ze ©ok tsn eerflen beaiUwoor-
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de De KapèlUan gaf ze aanftonds aan de Da-
me

,
zy las dezelve en lietze ook Moffen Jan

lezen, die ook op zyn woord als Priefter be-
tuygde, dat deze Monnik, die op zulken on-
kuyfche wyze had opgeftelt, als men zig kan
verbeelden ; en zo moefl: het ook zyn om de-
2e vrouwe te behagen.

Eenige dagen daar na
,
zey zy aan Mojfen Ja»

dat zy aan den eerwaardigen vader had laten we-
ten, dat hy haar geduurende de afwezcntheyt
van haar man , in een ander gewaat

,
by nagt kon

bezoeken, en haar in de kümervmde Kaj^ellaa^

opwagten. Dit was een zeer tedere zaak voor
dezen armeii man; want zo de zaak had ontdekt
geworden , zou zyn leven , hoe hy de zaak ook
aanmerkte , in groot gevaar geweefi: zyn , en be-

halven de zonde die hy door zyn toegeventheyt

bedreef, gaf hy wederzyts aanleyding tot de
fnoodfte grouwclen

;
dog op hoope van de ge-

woone belooning , die hy van zyn Juffrou ver-

wagte, namhy de uytvocring van dezen handel
op hem. De Eerwaardige vader verzuymden't
niet om op de bcftsmde plaats te verfchynen, op
't ingaan van de nagt floop hy in de kamer van
Mollen Jan ^. volgens de onderrigtinge die hem de

Juffrou gegeven had. De Kapcllaan\\Qthtmz\-

daar zonder kaars blyven , ging na de kamer van
zyn Matres om haar berigt te geven dat de vogel

in de kouw was , alwaar hy niet anders dan hare

beveelen afvvagtte
;
dog alzo hy de deur open had

laten flaan, was 'er by geval een groot varken
dat inde donkerhcytfworf

,
ingeflopen, de eer-

waardige vader uyt het gerugt dat het maakte

,

oordeelcnde dat het eene der huysgcnotcn was
,

begaf zig aanftonts onder 't bed, uytvreezévan
ont-
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ontdekt te worden
;
dog het dier ïoiider de be-

diening van den Monnik te ontzien, beet heïil

ïodanig in het been , dat hy een groote quetzuur
kreeg, 't geen hy geduldig verdroeg , 7ondcr het

minlte geluyd of klagte te durven maken
, uyt

vreeze van ontdekt te zullen worden. De Da-
me begaf ïig gednnrende dezen tyd op haar Bal-

kon^ 't welke boven de kamer was, waar inde
Kapellaan de minnaar gelaten had , om voor hem
eenige vermakelyke deuntjes te zingen , tot 2,0

lang haare huysgenoten te bedde waren
;
op dat

de tyd hem niet lang mogt vallen
;
dog ty wilt

niet in wat ftaat het Tarken dezen armen Mon-
nik gebragt had.

Eyndelyk zag de minnaar , die al ongeduldig
begon te worden , het uur aannaderen ; waar na
hy zo lang gewenfcht had, MofTenlan <^m^\\cm
wederom opzoeken , en bragt hem in de voor-
kamer van de Juffrou, alwaar hy hem liet bly-

ven om 'er zyn Matres kennis van te geven.
Hoewel hy door het fwyn zeer qualyk gehan-
delt was

,
geloofde hy wel haaft van al zyn quaad

genezen te zullen zyn; dog bedroog zig in zyn
verwagting : dewyl de Dame hem deze plaats niet

had aangewezen , dan om hem een quade trek

te fpeelen, en zig van een onbelceftheyt te wree-
ken , die hy ten haaren opzigte bedreven had,
zy had toen een zeer booze hond in haar kamer

,

die alle nagten de wagt rontom haar huys waar-
nam , zy zey aan Mojfenjan^ dat hy de Monnik
moeft laten binnen komen, zo ras als hy de
deur opende en den hond deze vreemdeling ver-
noomen had, fprong hy met zo veel verwoed-
heyt in zyn trony, dat dc Juffrou en Moffen Joft

mocyte hadden om hem 'er van af te fcheuren.
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Deze arme Monnik 2,yn bloed ziende ftroomen

,

was zodanig verfchrikt, dat hyde Damey&xiogt
te mogen vertrekken; om hem by een C/?)ïrarfy«

te lafen verbinden, zy ftonddittoe, en betuygde
zeer gevoelig te zyn over het ongeluk dat hem
was overgekomen, deze ongelukkige fturf twee
dagen daar na van hartzeer. MofJ'en Jan was 'er

wanhopig over , om dat hy oordeelde het werk-
tuyg van zyn dood geweell te zyn.

Hy biegte vervolgens , dat hy dit leven vyf
jaaren gepleegt had, dat hydeMiffein een doo-
delyke zonde had gedaan , en veele fnoodheden
bedreven die my de Zedi.heyt verbieden te noe-
men; dog het is zeker, dat hy geduurende de-

zen tyd, door de onderrigtingen van zyn Juffron
zo veele looze ftreeken en veynzery omtrent de
blinde man in't werk ftelde, datdegoe man zyn
Kapellaan zeer eerlyk en deu^tzaam oordeelende

,

hem een Priefter ampt gat , dat hy vergeven
moeft, dcvryl hy zig dan derwaarts moeit be-

geven quam hy by my , om zyn gcwifle te zuy-
veren. door een oprekte belydenis van alle de
zonden die hy bedreven had

;
dog ik ben zeer

bedrogen zo hy niet wederom tot zyn uytbraak-

ael wederkeerde; dewyl de üame hem kort daar
na wederom liet opzoeken, en hy eenige dagen
by haar bleef; 't is waar dat ik niet weet of het

met een goet of quaat oogmerk was ; voor 't

overige weet ik dat hy met haar allerley zonden
heeft bedreven , en zelfs veele tegen de natuur.

//#/
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Het leven van een Taaf ofTrhfter
van de Parochie van een dorj^^

de ftad,

V. De M^^//?rtfi3z; van dit dorp, veriogtenmy
by hen te komen prediken

,
op den XV Augufius

ïynde Mana hemelvaart , en het voornaamfte feeft

van dc plaats
,
dewyl daar niet anders dan een

Paap was waren de inwoonders blyde een.

vreemdeling te hebben, aan wien ïy hunne zon-

den konden belydcn , die aan hun Priefter niet dur-

vende ontdekken. Myn ontbrak het dien morgen
ook aan geen bezigheyt

,
geduiirende de IV uuren

die ik in de Biegtlloel zat
; dog 't was niet zonder

verwondering dat ik aanmerkte dat by na alle de
vrouwen by my quamen, en dat de manluy na
de dorp Paap gingen : indien ikzeyde, dat ik LX
vrouluy de biegt afnam, zou ik zekerlyk niet

liegen, hoewel ik het nette getal daar van niet

onthouden heb. Voor 't overige weet ik wel , dat

'er zeer weynig waren, die met hun Paap niet

te doen gehad hadden , dat een fteyloor was die

niet veel verftand had, maar daar en tegen zo
fterk en grof was, dathy d^'kwils defwaartevan
zyn arm aan zyne Parochianen deed gevoelen,
voornamentlyk aan zulke wier vrouwen hy be-

minde.

Daar was 'er meer dan een van die gene die

ongetrout waren , welke niet konden beletten

,

dat de gemeenfaamheyt die ze met myn Heer den
Paap hadden , niet uytborfl: , en zy beleden dat

het met zyn behulp was dat zy de gevolgen daar

van V oorquamen , door middel van een kruyd dat

II. Deel. X " hy
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hy hen gaf ; dog waar van ik de naam niet te we-
ten kon koriien: lyn eygen Nigt was onder"het

getal van deze ongelukkige,en hoewel ly als huys-

houdfter by hem woonde , kon zy 't hem niet

beletten dat hy lomtyds elders vermaak zogt

,

ly was zelfs genootzaakt vrouTny voor hem op

te zoeken , die hy begeerde te hebben. Om eenige

fchyn aan. zyn ftraffchuldig gedrag te geven , had

hy de gewoonte om des zondags tegen de onwe-
tentheytvan zyne Parochianen ivyt te varen, voor-

narhentlyk omtrent het Kafechifmus , en om veel

iever voor de welftand van hunne zielen te doen

blyken , ontbood hy des namiddags eenige van

de vrouluy om haar te onderwyzen ,
namentlyk

/eenige van de jonge van zyn gemeente die minder

verftand bezitten als dc oude.

Ik denk nog om een zeker geval dateenevan

deze jonge vrouwen biegtc. Zie dat is het : de

Paap liet haar zeggen, d;\tie by hem moeft 'ko-

men om haar té Catechifeoren ,
zo haaft zy by hem

w^as , verklaarde hy zyn óógmerk , en dewyl hy

zag dat zy weygerde daar in te bewilligen, wierd

hy zo gramfteurig dat hy een zilvere doos nam
,

en na die geopenf te hebben , haalde hy 'er een

witte /^«///V uyt, en zey tot haar , door deze^^evjy

de hoftie die het ivaaragti^ Hghaam van Krijlus is
,

doe tk u in den ban , en zal u ziel deze nagt in de

hel zenden^ zo gy myne biveelen met gehoorzaamt

,

en dezelve de tyd van uwgantjche leven nietgeheym

houd. Wat fchelmagtig Priefler was dat ! wat cenc

arme eenvoudige vrou ! haar onwetenheyt deed

haar alles geloven wat haar Paap zey
,
zy ver-

beelde zig dat de Hoflie gewyd was, en dat de

blixem van den Priefter,een Goddelyke kragt had,

zo dat ze voor zyne voeten nederviel en beloofd



de liever alles te doen wat hy begeerde , dan lui-

ken yffelyken Vloefc onderworpen te zyn, ik ge-
loof dat hy door dk middel veele van zyneTcha-
pen verleydde j en haar de zelfde levenswyze deed
aannemen.

Ik twyfele niet of de andere Biegtvaders voor
my , hebben de fnoodheyt van de misdaad waar
aan zy fchuldig waren aan haar vertoont ; dog
de Paap had zo veel invloed op haar , dat het niet

tegenftaande de beftraffingen van de 13iegtvaders

,

onmogelyk is en zal zyn om een geneesmiddel
tegen deze godloosheyt te konnen toebrengen,
zo lang de Priefters verpligt zullen wezen om
ongetrout te.blyven; want men moet vooron-
derftellen , dat in een gehugt ofdorp veele arme
menfchen zyn , die niet leven dan van 't geene
zy alle door hun arbeyd winnen ; daar de Paap
die na alle waarfchynelykheyt niets te doen heeft
dan te eeten en te drinken, het overige van den
tyd niet anders denkt dan van zyne fchaapjes
zodanig te Katechifeeren ^ als ik gezegt hebben:
zie daar het gebruyk dat een Paap van de ho/lie

maakt, die de Roomsgezinden als de waaragtige
God aanbidden. Het is zeker, dat 'er veele Pa~
pen zyn die geen andere Godheyt erkennen

, dan
hunne vermaken , en 't verzadigen van hunne
driften , alle hun oefFening , en zorg beftaat
om het volk in een domme onwetenheyt te hou-
den

, om zo te beter te flageti in 't geene de heers-
zugt en onkuysheyt in hun verwekt.

X %
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Van een Triefter , een Mujikant van de

hooftkerk , die ik T>on Manuelzal
noemen.

VI. Men weet iiyt de Hijiorien datdenGroo-
ten Heer Konjtantimpolen ^ een groot getal

vrouwen, 'mzyw Sert ail' httïi ^ de2elve door Ver-

fcheyde gelubden , laat bewaren , die men gelooft

dat hunnen Smvereyn niet ongetrou konnen zyn
,

ik fta het in ecnige'^, dog niet in alle opxigten toe;

want hoewel de gelubden geen ongetrouwigheyt

konnen bedryvcn die aan den dag komt, is het

nogtans waar dat ly 't doen konnen
,
gelyk wy

uyt de volgende Hijlorte zullen konnen afnemen :

Lfon Manuel wierd om 'zyn fra'sye ftem in den

ouderdom van IX. jaaren onder de Koorkinde-

ren van de hooftkerk geftelt , alwaar hy bleeftot

dat hy het Xlüde bereykt had ;
dewyl zyn vader

een arm man was , en de ftem van zyn zoon toen

begon te veranderen , wierd hy op de aanzoeking

van 't geheeleX^/'/ViV/gelubt, die door deze Bar-

bajilche uytwerking dc aangenaamheyt van zyn

ftem wilden bewaaren, en aan andere ook luft

inboefemcn om hen dit ook te laten doen. Dit

zelve iC^?c/«<?/ verbond zig ook , aan dezen jongen

zo hy in 't leven bleef allejaaren vyftig piftoletten

te geven , zo lang hy den dienft waarnam , behal-

ven het toevallige, en zo hy 'ervan fturfaan den

A^adcr XX Piftoht en 's jaarlyks zyn leven lang

te geven ik heb in de hooftkerk van onzen Sa-

ligmakerXIV. Mufikanteny-m dit flag gezien,

reets zeer oud zynde, en drie andere , in die van

onze lieve vrouwe van dc Pilaar. ' Don Manuel
was
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was een van deze laatfte , en had toen omtrekt
XXV?. ja-ren, en was een welgemaakt perfoon.

Hoewel hy het latyn niet volkomen verftond,

was hy tot de Priefterlyke order toegelaten
,
uyt

kragt van een Re^lemem van hun Kerk , dat daar

van vryheyt aan die geene
,
geeft , die tot het Koor

behooren , en die de i'-'^uftkanten met eenen tot niet

anders te leeren verpligt, dan hunne Mufyk no-
ten te verftaan. Don Mamiel was vrolyk en aan-
genaam in 't gezelfchap , en dewyl hy ongemeen
wel 2ong , en op de harp

, fiool en andere fpeel-

tuygen wonderlyk wift te fpeelen
,

nodigden
voornamen luyden hem op haar befte byeen-
komften, daar waren zelfs verfcheyden Juffrou-
wen, die ,2,0 wel vermaak in 2yn omgang , als ia

2yn flem hadden. Men merkte aan dat deze fmaak
niet heerfchte dan onder die geene die in de we-
relt voor deugtzame doorgingen, en de voór-
naamfte perfoonen die als zodanig aangemerkt
wierden , en dat de weduwen voornamcntlyk het
driftigfte waren om het gezelfchap van Don Ma-
7iue[ op te zoeken \ dewyl hy een gelubden was

,

had men geen bekommering , dat men een quaad
vermoeden zou opvatten

;
nog het minfte onge-

lyk aan zyn agting, of die van de Dames doen.
De mannen zelfs van deze deugtzame Z)öwej , en
de naafte vrinden van deze weduwen, verzogten v,

hem beurt om beurt , agt dagen lang by haar te

blyven, Hy was overal wellekom , en de verblinde

mannen lieten hem gemeenlyk alleen by hunne
vrouwen en dogters om haar te bewaren, zig

niet konnende verbeelden dat zy deswegens het

minfte verdriet te dugten hadden.

Hy had ten dezen opzigte zo veel bezigheyt

dat hy genootzaakt was het Koor te verzuvmen ,

X 3 \
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*t geen te weeg bragt , dat de Deken en het Ka-
pittel hem voor eenlgen tyd iyn bediening en in-<

komften opfchorten; dog dewyl hy niet van ge-

drag 'veranderde, beroofden ïy hem daar van ten

eenemale, enjoegenhemuytdehooftkerk. Ver-
re vaji daar , dat dit voor hem een ftrafFe was ,

zag

hy zig in tegendeel in een volkomen vryheyt

,

om een andere neering op te zetten ; die hem in

weynig tyds ryk maakte
;
dcwyl hy van zyn

Beaificie berooft was , om dat hy zyn pligtver-

xuymde in perfoonen van den eerften rang ge-

noegen te geven, was 'er niet eenofhy namzyn
zaak ter ha'rte , en die hem geen Penjioen vanXX
Pijioletten in 't jaar gaf, dog de Dames waren nog
veel edelmoediger dan hunne mannen

,
dewyl

ze hem boven zyn jaargeld nog vereeringen gae-

vcn , van koftelyke Juweelen , en andere dingen
van een groote waardy.
Don Manuel was in zulken grooten a^ting,

onder de Inyden tan rang, dat de Aartsbiffchop

befpeurde, dat hy de fraayfte en doorlugtigfte

ezelfchappen van de ftad bywoonde, hem zyn
ediening op het Koor weder gaf, en hem ont-

floeg van den dienft aldaar waar te nemen , 't

geen voorhenen noyt gezien was; dog zyngod-
loosheyt wierd eyndelyk ontdekt, en de deugt

van verfcheyde voorname Dames wierd 'er zeer

door vcrkleynt, om niet te zeggen ten eenemale

onteert.

Don Manuel had een j ong vroumcnfch van zyn
nabeflaandc vrinden by hem genomen , om ge-

duurende zyn afwezen op 't huys te paffen, om
dat hy 'er zelden was. Deze jonge huyshoudfter

wift veel van zyne ftreken
,
voornamentlyk die

hy met zekere Non had; want eer hy zig na 't

Kloos-
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;

Kloöfter begaf, veranderde hy van klederen,

waar op hy ïig na zyn fchoone begaf, onder be-

gunftiging van lyn kleed en de nagt ; ïo hy
,
by ge-

val t'huys bleef, 't was alleen maar om lyn huys-

bewaarfter vermaak aan te doen, ter erkentenillc

van de liefde en tederheyt die zy hem betuygde

,

en gelyk hy geloofde , dat ze opregt was , bc-

troude hy aan haar zyn geit, en al wat hy het

dierbaarfte had. Zy was ongemeen jaloers, en
inzonderheyt wegens de Non , die hem dikwils

met minnebrieven laftig viel, tot dat 2y hem ver-

fcheyden maal dreygde om de gemeenzaamheyt
te ontdekken , die hy met haar had , lo hy haar

niet voor altyd verliet
;
dog Manuel zig wcynig

over de bedrygingen van een vroumenfch be-

komrnerende , die al haar geluk van hem moeft
afwagten , en met welke hy grootc geheynien

deed
, zey , dat 7,e te bed %ow gaan en hem dien

avond niet wagten , en ging daar op ten eerften

na 't Kloofter, alwaar hy de nagt met 2,yn Non
doorbragt.

De huyshondfter qualyk voldaan ïynde over de

weynig aagten die Don Manuel haar t'huys ver-

gunde
,
2ogt een minnaar op , aan wien 2y de

laatfte gunft toeftond , onder belofte van trou-

wen, en waar by zy befwangert wierd; deyv^yl

Don Manuel aan haar zyn geld in bewaring had

gegeven, befloot 2y om 'eriig volftrekt meefter

van te maken, en ten dien eyndezogtzy na mid-

delen om hem ten eenemaale te verderven. Zy
gebruykte haar Minnaar met twee getuygen om
Don Manuel van verre te volgen , wanneer hy na

't Kloolter ging, om te weten of hy 'cr binnen

of na de fpreekkamer ging, zy zagen dat de Por-

fcerlkr de deur voor hem opende , dat hy inging

X 4 ei?
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'er niöt voor \s morgens ten vyf uuren uyt-

quam.
Don Manuel bleef ïomtyts geheele weeken by

een jonge en ryke weduw , en die voor zeer

deugtzaam en zedig doorging ;
dog dewyl de

huyshoudfter de afgeregtheyt van haar meefter

bewuft was , vermoedde zy iets ongemeens in dit

geval , en de bewegingen die haar boosaardigheyt

haar inboefemden, den loffen teugel vierende,

bediende zy haar van haar Minnaar om de dicnlt-

maagt van de ryke weduw om te koopen , en
Zo agter de waarheyt van 't geen zy vermoede

,

te komen. Wanneer deze kamermeyd wift, dat

Don Manuel by haar meeftres te bed lag , trad zy

binnen, vergezelt zynde met den jongman die

haar alle beyde zag enz. zy rezen llraks over eyn-

de, en D n MaKuel als verwoed zynde, nam
aanftonts een Pi/iool waar mede hy dezen onbe-
zónnene gedood zou hebben ,' zo het geladen ge-

weeft was, den ander tiende dat Don iManml ^er

maar op los zou gegaan hebben , trok ook zyn
degen "en quetfte den armen gelubdendoodelyk.

Dit toeval maakte veel gerugt in het huys , en
by de gebuuren , en de weduw zag haar eere door
dit onverwagtc ongeval , en de ongetróuheyt van
ha^r dienftm'eyd bloot geftclt , die de vlugt met
hem nam , die deze qnade fteek gegeven had.

Don Manuel was niet in ftaat om t'huys gebragt

te konnen worden, zo dat de bedroefde weduw
genootzaakt was om hem op haar bed te houden

,

cn hoewel zy debequaimfte Chimr^yns van de -ftad

ontboden had, konden zy niet beletten dat deze
ongelukkigen gelubde twee dagen daar na ftarf.

Zyn moordenaar die ten eerften in ecnKloofter
vlugte , om zig'als in een verzekerde plaats te

dek-
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dekken , fchreef den volgenden dcig ann den

Aartsbiflchop om hem van alles w^athy van Don
Mannel wift kennis te geven

,
wegens de gemeen-

fchap die hy met de Nonnen en de wedaw gehad

hadde, met aanbiedingc om het door twee getuy-

gen te bewyzen. Dog hy bedroog ïig in het ge-

voelen dat hy had , dat hy in het Kloofter in een

plaats van zekerheyt was , dewyl 'er geen vry-

plaats is voor iemand die een Priefler gedood
heeft. Men liet hem 'er nyt vertrekken , en zond
hem na een ftads gevankenis, waar in hy bleef,

tot dat hy was vrygefproken en ontflagen van
den ban der Bulle, om dat hy bewees dat hy />>o«

Maniiel met zig zelfs te verdedigen gequctlt Ivad.

De hiiyshoudfter ging den volgenden dag haar

meefter bezoeken, zydeed hem groote kla^^ten,

zy zey dat zy fwanger ging, en betuygde dat

zy geen ander man dan hem bekent had, datzy
dit wel konfvveeren, ey.idelyk datzy hoopte dat

hy haar zoude bezorgen dat zy en haar kind zou-
den konnen beftaan. De ligrgelovigc quibus be-

loofde haar iooo Piftoletten
;

dog zy genootze
niet, gelyk wy ftraks zien zullen.

Don Manuel zyn laatüe unr gevoelende nade-

ren , ontbood my als bediende van de zelve Kerk.
Dewyl ik waarlyk agting voor hem had , als niets

in zyn gedrag vermoedende dat hem dezelve on-
waardig kon maken

,
ging ik by hem , en hy

verzogt my zyn biegt te hooren. Gosde God wat
is den menfche dat hem^root ayt en uiu harte o?

hemzet \ deze halfman had meer gruwel .n in den
tyd van vyf jaaren bedreven , als de ondeugenfte
Zoldaat in zyn geheele leven. Ik weet zeerwel
uyt de korte begrippen der Zedekunde, dat een

gelubde /'o^^ coire
^
fedmm feminare en volgens

X 5" de
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de hedensdaagfche Schryvers een Eünuchus potejl

coire fed nonfotefi ejicere. Des menfchen geeft kan
geen volkomen genoegen genieten , wanneer
het voor een uytnemend gevaar bedugt is , en

het fmaakt geen vi^aar vermaak, dan wanneer het

buyten alle gevaar is. Daarom is het dat de

Zedigde Dames ^ en die men als zodani();e aan-

merkt , zo ook de Nonnen , het gezelfchap van
Don Manuel onder voorwendzel van zyn aange-

name ftem zogten.

Hy bereyde zig ter dood als een opregt berou

hebbende Kriften , en hy deed een belydenis van

zyn leven met kenmerken van een verflagen en

verdrukt harte; dat hy geduurende dezen tyd,

de offerhande van de MiiFe metdoodelyke zon-

den bezet
,
gedaan had , en het werktuyg geweeft

te zyn van het verderf van veele Nonnen, met
haar te bewegen in 't Kloofter , te mogen komen,
om haar deze zuyverheyt te doen verliezen, die

de bruyts van Kriftns paflfen , om bewiUgt te

hebben, iri de begeertens van verfcheyden iuf-

frouwen , dié voor kuyfch doorgingen ; dog
,

voornamentlyk van de ryke weduw . van het

huys, en veele jonge dogters , en dat alles, zon-

der zelfs het minfte vermaak te. genieten , niet

dan alleen het werktuyg zynde waarvan zy haar

bedienden , om haare driften te voldoen, enz.

Na dat hy zyn biegt gedaan had , maakte hy

t^wTellament ^ waar in hy verklaarde, dat hy
}

noyt ^edagt had
,
bequaam te zyn tot het geene

waar mede hem zyn huyshoudfter wegens haar

kind
,
bcfchuldigde, en verzogt de Godgeleer-

den en geneesmeefters , om gezamcntlyk daar

van een advys te geven. Hy voegde 'er by, zo
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ty bevonden , dat dc zaak mogelyk was hy twee
duyzent Piftoletten aan het kind, dat na zyn
dood ter werelt quam , 7,ou legateeren , ander-

zins ftelde hy deze zom met alles wat hy verder

naliet, in handen vanmyn Heer de Aartsbiilchop,

om 'er mede te handelen zo als zyii groochevt

zou goet vinden, zie daar? wat heteynde van de-

zen bejugten gelubde Don Manael was. Wat
het kind aangaat , waar over het adv\s gegeven

wierd, daar van deden zyuytfprake, dat dc zaak

onmogelyk was. Men zette de huyshoadlier

gevangen, en zy beleed eyndelyk de waarheyt
,

dog dewyl haar minnaar van gevoel en was , ver-

andert , om dat hy zag dat zyn ftaat door dit hxit^

welyk niet zou verbetert worden, beftelde zyn

grootheyt haar in een Kloofter, en bezorgde

de opvoeding van het kind
,
op een mildadigé

wyze.
De bedrukte weduw haar agting dus verlooren

ziende, verkogt alles wat zy had, verliet de Stad

en het Koninkryk : daar waren ook verfcheyden

Juffrouwen, die voor oneerlyk gehouden wier-

den, om dat zulks naderhand door fchimpfchrif-

tcn , cn pasquillen die men op het leven van den
gelubden Don Manuel maakte, verfpreyt wierd,

zonderde namen vanvecle jonge dochters
,

ge-

troude vrouwen en Nonnen te vergeten.

Het. Leven , de leer en bedryven van

Don Jan , Rektor van eene dergraot-

(ie parochiën van de Stad^

VII, Doktor Don Jan^ was de .zoon v.au een •

Schoen-
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Schoenmaker die lig ryk bevindende ; en maar
dit eene kind hadde hem een zeer goede opvoe-
ding bezorgde

,
dewyl hy van een Avaargeeftig

/yume»r was
^
lagzig hy met zo veel naarftigheyt,op

de Filofofy en Godgeleertheyt toe , dat hy in den ou-
derdom van XXVI jaren, den Do^ïor^j/ew muts ver-
kreeg. Hy deed zig over zyn geleertheyf

,
dog

nog veel meer over zyn zedigheit en goed gedrag
verwonderen , men vond hem noyt dan in zyn
kamer, of in de Kerken op zyneknyen vooreen
Godvrugtig Beeld leggen. Door zyne Godsdien-
fligeoeffeningen, wikkelde hy zigwel haaft, zo
ver in degoedegunftcvanden Aartsbiffchop, dat

ifyhem eenevande voornaamfte Parochie» van de
6tad gaf. Hy was den Afgod van alle zyne P^?-

rochiantn geworden . zo door zyn buyten ge-
woone deugt , als door zyn bereytwilligheyt om
hen dag ennagt tendienftteftaan. Hy bleef alle

morgens vier uuren na malkander in de Biegt-
ftoel om de Biegt van de Godvrugtige aan te

hooren. Hy zey altyd de MilTe zeer laat, en
daardoor deed hy elk een geloven, dathy vafte;

nadcmiddag bezogt hy de zieken en tweemaal
ter weeke katechtieerde hy de ^kinderen van de
Parockie.

De onvermoeide zorg, die hy omtrent zyne
Parocbianeti bcfteede

,
bragt zyn deugt in zulke

gtooten agting, dat men hem in menigte , zo
nyt de Stad als van 't platte Land, overdemoeie-
lykfie zaken van't gewifTeraatpleegde , en men
Wfis zodanig over zyne wyze raadgevingen vol-

daan, 'dat zo hy dus voortgegaan had
,

hy Bis-

fciiop zou geworden zyn , dog^ hy wierd onver-
wagtuyt lalt van de /«.ywV/^/^VMeeftqrsvaft gezet,

tot groot verdriet van veclcperfoonen , dieniets
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in hem befpeurd hadden , dat ïyn bediening niet

pafte. Hy was twee jaren in de Inquijitte eer

men de redenen van ïyn gevangenneming ver-

nam. Eindelyk ontboden de heylige Inc^uifitie

Meefters , twee Prieft^ers uyt ieder Parochie en
twee Monniken, uyt ieder Kloofter , omde Att-

to , ofde oplezing van de misdaden van Doktor Ja»
tedoen.
De voornaamfte misdaden waar mede hy be-

fchuldigt Was , wierden gedrukt en onder de Gec-
ftelyken verfpreyt ; en hoewel de zaak langen
tyd was voorgevallen , eer ik Priefter wierd , viel

my nogtans een van deze gedrukte befchuldigin-
gen,in handen , zoveel ik my daar van kan te binne
brengen

, befchuldigde men hem eerft
,
dedogters.

zyne geefl:elyke kinderen in de Biegt geleert te

hebben , dat het in de wet niet verboden was
,

te begeérenenz
, (dewyl het negende gebod alleen

verbied, gy zult uwes naaften wyf nietbegeeren,
het overige affnydende) en dat 'er niet dan het
ovcrfpel door de wet van God verbaden was, en
dat hy door deze leereveele vryfters verleit had.

Ten tweden aan de getroude vrouwen geleert te

hebben , dat 'er geen zonden , zonder toeleg wjiS

,

en dat het haar vry ftondzig te bedienen, camalis
copula teer nodig zynde , om de loop van de
onreine gedagten te beletten; van verfcheyden
onwetende vrouwen mifleyt te hebben , en haar
te hebben aangefpoort , om zyn leere in 't werk
te ftellen niet alleen met hem, maar ookmetyee-
le andere mansperfoncn Ten derden, in de Biegt.

te hebben gehad , tadm impuaicos cum fosnhente

Ten vierden , de fwangere vrouwen te hebben
diets gemaakt , dat zo zy hun lighaam met de H.

Gor-
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Gordels omgorden per ipfum Stolam 2y gelukkig
houden bevallen , en ten dien einde het gebruyk
van verfcheyden Gordels in 't werk geftelt te

hebben, en om door deze verfoeielyke praktyk
,

2yn einde en oogmerken te bercyken.

Men bragt veele andere zaken van dezen aard
tegen hem in; dog dewyle hy by 't ontkennen
bleef, wierd de Auto tot een andere tyd uytge-
jftelt , en hetH Officie fprak geen vonnis tegen hem
uyt, 't zedert dezen tyd heeft men niet mêervan
hem hooren fpreeken

;
dog elk een heeft vermoe-

den gehad , dat hy in de Incjuijitie geftorven is

;

want zes jaren daarna, las men in 't openbaar uit

laft van de /«^«//z/it Meefters den korten inhoud
van zyne misdaden in de zaal van 't H. Officie^ waar
in hy ook van tovery word befchuldigt , en van
gemeen fchap met den Duivel gehad te hebben

;
ge-

lyk men dit uit verfchciden Boeken van de fwar-
tekonft aantoonde, die men in zyn kamer vond.
De H. Vaders hebben goet gevonden , om hem le-

vendig te doen verbranden
;
dog niemand heeft

gev/cten, of zyn vonnis is uitgevoert ofniet.

Het leven van de licentiaat Luzindo
3

door 'Don JofefChueca Lefchreven

die hem de bedriegende "^Prie-

fter noemt,

.
VIII. Don 'Jofef begint het leven van ïyncn

waarden vrind Luzindo met zyn onverwagte dood,
doende groote klagten, over het verlies van dc
geeftelykfte Prieüer , en de bemmnelykfle bedrie-
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get- na de fwier , die de Paus oyt tot? een onder-
daan van ZynPaufelyke Muts gehad heeft

, men
moet weten , dat üon Jofef en Luzindo de vol-
ilagenfte fchelmen waren , en dat ly óm zo te
fpreken, geen gevoelvan deKriften Godtsdienft
hadden

,
ly waren onfcheydbare makkers, en

woonden allebey in het zelve huys. Don Jofefwas
fleekagtig, en die van een gefchikt leven , en
vaneen eerlyke omgang waren , maakten niet
veel werk van hem. Hy was zeer ryk; dog
maakte zeer weynig aanmerkingen op de ftaat
vari het toekomende leven , en gaf zig te veel
aan de vermakelykheden van dit leven over , daar-
om was het, dat hy Luzindo de befte van zyne
Scholieren noemde; en hy voegt 'er by , dat hy
een bequaam A4eefter geworden zouzyn, zo hy
wat langer geleeft had!

Ik heb geoordeelt , datdit leven alleen genoeg
was , om de afgryzelyke bedryven van • een
Roomfch Priefter open te leggen ; en ik hoope
dat men *t niet qualyk zal neemen , dat ik de
vertaling daar van alhier heb ingelaft

; dewyl 't

na myn gedagte het befte van deze twede verhan-
deling is, of ten minften, het bcquaamfte om te
gclyk te vermaken en teonderrigten.

Het leven van de bedriegende ^riejier.

Daar was in een vlek genaamt Mediana y

twaalf mylen van '^aragnffe ^ alwaar de Kouia-
gen van Arragon voortyts hun verblyf hielden

een voornaam Edelman , zo door de hoedanighe-
den van zyn gemoed, als door zyn': geboorte en
ioor de goederen des.wereUs. Hv troudc een

'

. Juf-
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Juffrou, die voor hem in alle opïigteii nies: be^

hoefde te wyken , 'en waar byhydrie ïoonenen
«,0 veele dogters had, die zy indevreeze Godts

tragten op te trekken, dog de zoonen detoege-

ventheyt van Vader en Moeder misbruykende,

gaven zig liever aan himne natuurlyke neygingcn

over, dan de Kriftelykeen heyhameraadgeevin-

gen op te volgen , die ly van hunne Oudersont-

tingen. De oudfte dogter vv^as aan een zeer ryk

perlbon getroiit , en zy was de gelukkigfte van

alle, de tweede nam het ^eeftelyk kleed aan, dog
dewyl zy geen behagen in 't Kloofter had

,
ging

zy 'er iiyt eer zy de belydenis daar toe ge-

daan had, en ging wederom by haar Vader, al-

waar ze kort daarna ftierf. De jongde was de

ongeluk kigfte van alle , want eerze den ouder-

dom van XVI jaaren berykt had , wgs zy door

een Prierter bedrogen, die een Kapellaan en leer-

meeller in hiiys was, en al het vermogen in de

l'amulehüd.

Wat de zoenen belangt, daar waren 'er twee
die in 's Konings dicnft gingen , en kort daar na

bezorgde de Vader door zyn achting en geld, dat

2G Kapiteynen wierden; dog zy ftorvenbeyde in

Eftramadura^ de derde, dat myn waarde L«j/Wo
was, die ik noyt niet zal vergeten als de geeftig-

ftevan alle zynde. bleef in 't huys van zyn Va-
der. Hy verzekerdem.y dat hem nög alles geheug-

de wathy van zyn vii jaaren af gedaan had, dat

hy toen met klcyne kinderen hetfpel VAwmanen
Drou fpeelde , en dat hy voor zyn xii jaren een

volkomen kenniffe van de neyging der natuur

had , en dat hy 'er de zuivcrl)eyt van 'verloor

,

in een vermaak-, dat hy mét eene van zyne

volle nigten nam. Zvu Vader die genegen
was
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was hem een opvoeding na 2yn fUat te geven

,

ïond hem in 't Collecte der Jefuiten , om aldaar

de letterkonft te leeren , en dewyl hy geen min-
der verüand tot goede ajs quade zaken had , deed
hy in minder als tweejaaren zulke groote voort-

gangen in de latynfche tale en de Poëfy , dat hy
in de gedagten van tyne Profejforen voor een won-
der van de jonge zynes.^ds doorging. De eer-

w^aardige Vaders doen huil beft, om zodanige

leerlingen in hmi gezelfchap te lokken, diezy 't

bequaamft vinden , en zy verzuymen niets van 't

geene dit kan bevorderen ; de bequaamheyt en het

ongemeene verftand , dat zy in myn waarde La-
zindo ontdekten

,
bragt te weeg dat zy hem ftreel-

den , en hem te eeteri nodigden
,
zy boden hem

ïelfs een beurs met geld aan, dog hy had te ede-

len hart om 't zelve aan te nemen ; want hoewel
hy nogjong was , kon hy de oogmerken van deze
liftige Vaders nogtans wel doorgronden. On-
dertuffchen zey hy my, dat hy luft hebbende,
eenige van hunne ftreeken te leeren, die voor de
geeftigfte, y/aar toe de menfchen bequaamzyn,
doorgaan v'ïiy hen geen antwoord wilde geven,
waar by hy hen volkomen affloeg. Hy hield'

hen in twy'j^l, of tuffchen hoop envreeze, van
hem te houden of te verliezen, en dit duurde agt

volle maanden.
Dcwyl deze Monniken wiften , dat hy de goe-

deren vanzyn Vader moeft erven
,
vermenigvul-

digden zy hunne Batteryen tegen Luzi»Jto
; dog

hy was doof op hunne overredingen, Hy was
te galand en te welgemaakt om zig in dit gezel-

fchap van redelyke VolTen te laten befluyten
,

en een muts met vier hoornen te dragen ; om
dat hy in plaats van dit zelfs te doen , toen zeer

11, Déel. Y wel
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wel een middel wift , om dje aan andere op te

ïctten; dog eyndelyk alzo 'er niets was , dat hem
kon bewegen om het Jeüiiten-kleed aan te ne-

men, iloegen zy den weg van geweld in
,
ïybe-

Hoteh hem in cene van hunne Cellen^ enïeyden

2,0 hy weygerde het kleed van de order aan te

nemen
,
hy niet moeft denken daar oyt uyt te

zullen PjCraken.

Myn arme Luzindo zig dus in hunne netten ge-

vangen ziende , was genootzaakt om voor het

gewelt te wyken. Hy zey dan, zig zeer verge-

noegt aanftellende. Myn eerwaardige baders, ik

hek tot nog toe gemeent dat gy met my [potte
,

ea dat gy zulke» germgen onderiverp niet met ernjl

in HVJ Maatfchappy wilde ontfangen
,
dog tegenwoor-

Aig gelovt tk dat gy ernfiig [preekt , en ik merke de

aanbieding diegy my doet als de groot[Ie eer aan , die

ik in de 'vjerelt kan verwanten , en om ute overtuy-

gen dat ''er niets is , dat ik met meerder drift wen-

fche , verzoeke ik, datgy my aanfionds dit kleedaan-

trekt , om daar door de tegenaankantingen die myn
f^ader mogtdoeMy te beletten ; dog ik neme het kleed

onder voorwaarde aan , dat gy my de vryheyt geeft ,

om rMYgen met eemge van de eerwaardige Vaders by

hem te gaan eeten De Monniken waren zeer

voldaan over deze redenen, en (tonden hem toe,

dat hy begeerde. Des avonts trok men hem hcjt

kleed aan . endaar op bedreefmen groote vreugde
in het Collegie. L^zjndo ging 's avonts ten 10
uurtn na 't bed, niet om te llapen , maar om des

nagts middelen te bedenken, deze goede Vaders
met de zelve munt te betalen, die hemgedwon-
gcn hadden hctklect van de ordere aan te nemen,

,

en na vcele overwegingen fchoot het hem te bin-

nen om de volgende Brief aanzyn Vader te fchry-

ven. Myn
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Myn Heer

Ik vji^rd gifleren door de grootjle en ivreedjle Rs-

•vers va» de iverelt ^evan^en genomen^ en na my
ive^gevoert te hebben , overreedde het hooft van dt

bende my ^ om myin een 'Jefuiten kleed te vertoonen
^

om ute beter te konnen bejieelen. Dewyl gy de fchout

•van de ftad zyt , lurnt gj u van hen verzekeren en

daar door bevryden.

Uüt zeer nederige in zeer gehoorza-

me zoon.

Daar op fchreef hy een ander met deze be-

woordingen.

M Y N Heer.

JVees niet verwondert dat ik in een "Jefuite ge-

waad by u korne , ik zal u mondeling de hemelfche

redenen zeggen die my daar toe bewogen hebben , ik

hoope morgen by u te eeten. Ondertujfchen blyve

ik. enz.

Hy vertoonde des anderen daags, s'morgens,

de twede brief aan den Hektor , en zey iiem , dat

hy 't goed vond , om die aan ïyn Vader te zen-

den , zo ras zy by de ftad waren , door de huys-

genoot die hen zou vergezellen , den inhoutvan

(den brief in de gedagtevandenienv;^eHng , wier-

den in 't algemeen van alle de Monniken goet-

gekeurt en geprefen , zo dat hy en een van de

voornaamfte zig op weg begaven : wanneer zy

twee mylen van de ftad af waren, alwaar den

Edelman woonde , v)nd Lft;j;i«^o de eerfte brief

y 1 met
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met de knegt af, en na dat zyn Vader dezelve

geleïen had, zond hy de knegt nadegevankenis,

deed zes man wapenen , om het hooft der Rovers

te ontfangen. Zy quamen ook wel haaft, en

hadden 20 ras geen voet op de aarde gezet, of

men verzekerde zig van de oude Rover, en zon-

der na hem te willen luyfteren, zond men hem
in een gat alwaar hy dien nagt en de volgenden

dag zonder eeten , drinken, flapen , en zonder

met iemant te fpreeken
,
doorbragt. De knegt

had het in al dien tyd niet beter , als de Eerwaarde
Vader. Des anderen daags vertelde

,
Luzindoiyn

Vader de ware hifiory , en na het kleed aan de

eerwaarde Vader Rover te rug gezonden te heb-

ben, ontfloeg men hem , en belafie hemom aan-

ftonts buyten de ftad te vertrekken, zo dat hy
met dc grootfte ontfteltenis half doodzynde, en
met honger en dorfl: , zonder zyn Nieuweling
Luzifido t'huys quam; welke van ieder een over

zyn geeftige uytvinding enbehendigheytgeprefen

wierd, die hy gehad hadde, om met deze bedrie-

gers te fpotten, en zig van het kleed te ontflaan,

dat hy even te vooren door geweld mocft aan-

trekken.

Luzindo bleef eenigen tyd by zyn Vader, al-

waar hy niet dagt , dan om zyn Hof by dc
Dames van die plaats te maken, dewylhy jong,
welgemaakt en geeftig was , had hy wel haaft

de genegentheyt van zes van de voornaamfte
gewonnen

; dog 't was niet zonder verdriet
,

dat zy het uytwerkzel vernamen , dat haar

blinde liefde te weeg gebragt had ; dewyl de

fchout deze minnehandel van zyn zoon niet

ongeftraft kon laten , was hy genootzaakt hem
na de ftad te zenden, om aldaar de wysbegeerte

te
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te leereii. Luzi^doh^d deze goede hoedanigheyt,

wanneer hy in de FHoJofie en GodgeleertheytJiu-
deerde , om zyn tyd , tuffchen de vermaken en
de ftudie te verdeelen , en in der daat

,
hy deed

20 veel voortgang in de eene als de andere. Hy
voltrok alle de oefFeningen , beweerde ftellin-

gen , en ontfing de Dokters muts met veel toe-

juiching , en zo hy niet veel eer in de hooge
fchool van l^enus behaalde

,
hy wierd nogtans

voor zeer verlieft gehouden.
Ik maakte kennis met Luz'tndo op dien dag,

w^anneer hy Dokter gemaakt wierd, en dewyl
onze humeuren zeer wel over een ftemden , wier-
den wy wel haaft naau verknogte vrinden , zo
dat wy niet meer zonder elkander konden leven.

Ik had een huys voor my , dat groot genoeg was

,

om daar in twee lighamen en een ziel te huys-
veften. Ik bood de helft daar van aan myn vrind
aan, en hy deed my een onuytdrukkelyk ver-

maak aan , met het zelve aan te nemen , zo dat
wy niet lang daar na onze geheymfte minnehan-
delingen aan malkanderen mededeelden ; en de
konftftreeken waar van wy ons bedienden om
onze voornemens uyt te voeren ; en niets was
'er dat ons meer vermaak aandeed , dandairvan
te fpreken.

Dewyl hy my de eer aandeed
,
my voor zyn

befte vrind te houden, en die het bequaamfte was
cm hem raad te geven, zey hy my eens op een
avond , dat zyn Vader genegen was hem een
Priefter te doen maken , en dat hy gevaar liep

zyn gunfte en vaderlyk erfgoed te verliefen, zo
dat hy zig daar tegen aankantte , zo dat hy , zo
ik hem geen beter raad kon geven

,
voorgeno-

men had, het goetvlnden van zyn vader bünde-

y 3 lings
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Hngs op te volgen. Na eenigen tyd in overwe-
ging genomen te hebben 't geene hy my zeyde,
antwoorde ik hem, myn v;-ind daar is niets dat

u ongeruft moet maken
,
gehoorzaam aan uw

vader , om 2,yne goederen te erven , want dit is

het voornaamfte; en naderhand wanneer gy na
den Biffchop xult gaan om de orden te onïfangen

,

ïal ik met u gaan, en gyzultmy in'toor luyfte-

ren dat het u meening niet is , de order te ont-

fangen , en dat gy 't niet dan uyt toegeventheyt

voor uw vader doet, wanneer gyzynegoederen
dan 2ult hebben , en Inft hebt om van ftaat te

veranderen, xal ik verklaren, fweeren en betuy-

gen, dat gy my gezegt hebt , dat men u 'er toe

gedwongen heeft om de orden te ontfa«gen , en
'dat gy daar toe de meening niet gehad hebt, de-

wylzc zonder deze volftrektè noodzakelyke voor-
waarde van geen uytwerkinge lyn.

Den raad die ik myn vrind gaf, behaagde hem
20 zeer, dat hy buyten zig zeiven fcheeii ver-

voert te zyn ; hy beloofde my dit op te volgen,

en 's anderen daags fchreef hy aan zyn Vader
dat hy een tegenzin in de godloosheden hebben-

de, die 'er in de werelt wierden bedreven: hy
befloten had de Ordre aan te nemen , zo tüs hy
zulks zou goetvinden. Deze brief gaf zo veel

vermaak aan den fchout ; als de buytenfpoorig-

hcden van LuzÏMdt} , hem verdriet veroorzaakt

hadden , om geen tyd te verlicfen ging hy na de

ftad , en hy had agting genoeg by den jBiffchop

,

om hem geduurende devaften deordrevan onder
Dtakdh ^ van Diaken cnv^tn. Priefter te geveii ; zo

dat Luzindo die op Paaffchen, alle tot groot ge-

noegen van de vader had, die na zyne tweean-
ëere zoonen verlooren te hebben, zyn goed aan

myn
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myn vrind gaf, behalven een kleyn jaargeit dat

hy tot 2yn onderhoud behield , hebbende zyn
jongfte dogter reets voorzien , met die in een
Kloofter beftelt te hebben, de fchout fturf kort

daar na. En Lnzindo ïag zig 2o haafl: niet in vol-

komen vryheyt , en met geld genoeg voorzien

,

om zyn neyging op te volgen en zyne driften

te voldoen , of hy begon om zo te fpreken te

Jeven , en hy liet zig ten deele door myn raad

beftieren
,
my als zyn Meefter of beftierder aan-

merkende.
De eerfte fwarigheyt die v^^y op onzen weg

ontmoeten , was , dat de Raatsheer P. E. die

weduwenaar en een nabeftaande vrind van Lu-
z'mdo was , en behalven dat een rykc gryzaard

zynde
, en ook Godvrugtig tot bygelovigheyt

toe, een Nigt van een ongemeene fchoonheyt
by hem had , die hy met zo veel voorzorg be-

waarde dat het onmogelyk viel haar te zien.

Dewyl deze oude bygelovige oom met een

fleütel de deur onder aan de trap telkens toe-

floot , wanneer hy uytging , 't geen hy ook deed

wanneer hy t'huys quam, alwaar niet dan een

myd was om hem te dienen, en een knegt om
Voorraad te kopen, diehy aan de meyd door een

draaypont aan de zyde van de deur gaf. Zo dat

deze onnozele jonge Juftrou, veel korter en

beflotener gehouden wierd als ofzein een Kloofter

ftak , Luztndo die luft had om deze teere fpruyt

magtig te worden
,
bezogi zyn nabeftaande vrind

eens , om met hem over eenige zaken van zyn

erffenis te raadplegen. Na dat hy de raad van

den gryfaard ontfan^en had
,
fprak hy niet dan

van de kragt van 't gebed en van de vermaken

die men in een heylig leven fmaakt, en hy drukte

Y 4 zig
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lig met to veel welfpreekentheyt en nadruk uyt,

dat de goe man hem als een Engel aanmerkte,

en hy dankte God dat het hem behaagt had het

jharte van Luzindo
,
op iulken verwonderlyken

wyze te bekeeren. Deze oude Raatsheer had het

voorregt, om een Kapel en een Autaar in huys

te hebben , om aldaar , wanneer 't hem behaag-

de, de MiiTe te laten doen, lo dat hy Luztndo

verzogt , den dienfl: den volgenden dag daar op
waar te nemen. Hy verzuymde niet zulken
fchoonen gelegentheyt van deze Nigt zo hy dagt

te konnen zien, waar te nemen, wjens fchoon-
heyt zo veel gerugt maakte; dog hy had het ver-

maak niet waar mede hy zig vleyde, want zy
quam gedekt van boven om de MifTe te hoo-
ren.

Hy deed die met zo een valfche devotie als hy
kon, en maakte een lang Memento Domme enz.

niet om aan zyne zonden te gedenken , maar aan
middelen om nieuwe te bedryven. Dewyl hy
befpeurde , dat den gryzaard met zyn devotie was
ingenomen ,

kreeg hy nog meer hoope dat zyn
onderneming zou gelukken ; na dat den dienft

geeyndigt was, bragtLa^jWo nog een langen tyd

voor het Autaar in zugtingen
,
overdenkingen , en

dankzeggingen voor het Autaar door, zo ras als

hy op geltaan was, zond de oude Raatsheer die

hem in de naafte kamer wagte, zyn dienftmaagt

by hem , om hem te verzoeken een kopje C/&of6-

lade te nemen
;
dewyl hy de gelegentheyt zo

gunftig vond , en dat 'er geen tyd moeft verzuymt
worden, zey hy tot de dienflmaagd Mynzufter,
ik behfte u van Godtswege aan uw meeftres te

zeggen , dat de Heere in de gewyde hoflie my iets

geopenbaart heeft dat. haar geluk betreft , dat zy
my
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my dan buyten kennis van myn Oom een oogen-
blik dient te fpreken , en my daar omtrent met
twee woorden haar gedagte doet weten , die %y
op een briefje kan ïetten, dat gy in de beker

kunt fteeken. Zo ras als ik wederkome, voor
het tegenwoordige ga invrede, en breng de Cy&o-

colade.

Hy fprak deze woorden met lo veel aange-

naamheyt en nedrigheyt , dat de onnozele dogter

aanftonts dagt, dat God door de mond van/i«-

zwdo zyn dienaar zelfs met haar fprak. Terwyl
de dienftmaagt na de kamer van haar meeftres

ging
, ging hy met tranen in de oogcn by den

devoten Raatsheer; dog inwendig lagchende over
de lift die hy bedagt had. De goede Gryfaard
hem in dezen ftaat ziende

,
vroeg of hy by ge-

brek van voedzel ook eenige pyn gevoelde > neen
myn Heer antwoorde hy , 't is een geeftelyke

vreugde , die ik uyt den Hemel ontfange, tel-

kens als ik de Mifte in een plaats doe die zo ftil

en afgezondert is, als uw Kapel ^ alwaardeftil-

fwygentheyt zo groot is , dat men 'er een mug
kan hooren vliegen. Wat een vermaak is het

,

om met een geruft gemoed , en in een plaats ge-

lyk deze is deze onuytfprekelyke verborgenthe-

den van ons geloof te overpeynzen! ik geloof
dat 70 een menfch , in dir fterffelyke leven de
glory van God op aarde kon zien, dat het niet

dan in deze Goddelyke Kaj)el zou konnen we-
zen? wat zyt gy gelukkig myn waarde Heer dat

gy hier deze verrukkende vermaken geniet, ert

dat gy verzekert zyt nog grooter in de toeko-
mende eeuwen te zullen fmaken ! De Raadsheer
ftond als opgetogen wegens het genoegen dat hy
jn deze redenen gevoelde, hy verbeelde zig een

Y 5" ari-
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an<ierc Paulus te hoören
,
hy verheerlykté God

over de wonderbaare verandering die iyn goet-

beyt in Luzindo gevv-rogt had, aan wie hiy ten

antwoord gaf, dat hy leer wel vergenoegt was
dat zyn Kapel Ie hem behaagde, en dat hy aldaar

alie dagen diefde te komen om de MifiTe te doen

,

dog hy dagt dat het te veel moeyte voor hem 2ou
2yn , om alle dagen, nugteren ïynde ; zo ver te

locpen. Wanneer onze lighamen in 't graf leg-

gen 2ey Luzmdo ^ lullen 2e in ecuwigheyt vallen

,

cn onze zielen ïüllen met de heerlyke tegen-

woordigheyt van God in den Hemel verzadigt

worden ; en Om deze korte tyd wel tc hefteden,

is het nodig , dat wy met vaften en gebeden op
aarden leven als het eenigfte middel zynde om
de drie doodelykevyanden van onze ziele te over-

winnen. Alle de woorden die hy uytfprak , wa-
ren als 20 veele vuurigepylendiezagt in het hart

van den gryfaard drongen, van wien Luzindo
de aanbieding met veel nederigheyt aannam.

- De dienftmaagt quam met de Chocolade bene-,

den, cn na dat Luzindo die nemende het een en
*t ander gepraat had , nam hy affcheyd van den
Raadsheer, en quam 't huys om my te vertellen

wat hy gedaan had. Ik keurde 2yn doen goet

,

dog dewyl hy de magt nog niet verkregen had
om de biegt af te nemen, ried ik hemom2onder
uytftel daar toe verlof te verzoeken

,
dewyl de

Dokoren in de Godgeleertheyt niet verpligt zyn ,

om daar toe een Examen te ondergaan, om dat

haar Karakter van zelfs genoeg is
,
verkreeg Lu-

xindo aanftonds verlof tot het geen e hy verzogt,
dit nieuwe voorregt ftelde hem in ftaat, om de
fnoodlte bedrieger te worden

, mooglyk zou hy
'r zonder dit voordeel niet geworden 2yn , en
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de raad die ik hem gaf was van een groote niit-

tigheyt om in zyne ondernemingen te flagen,

dewyl hy den volgenden dag inde Kapel -vmideti

Raatsheer ging , maakte zig dezen gryfaard gc-

reet, om het óakramem met zyn geheele familie

in 't byzonder te ontfangen, tnytno^x. Luzindo

om haar de biegt af te nemen , en drie ouvi^elen

meer in de oÖerfchaal te leggen , om ze te wyen

;

na een korte voorbereyding ging hy zitten en

hoorde eerft de gryfaard, die, hoev^^el hy geen

doodelyke zonde had te belyden, zo vol van be-

kommertheden inzyn gewiffewas , dat hy de ar-

me Luzindo meer dan een half üur met laftige

dingen ophield , die genootzaakt was gedult te

nemen
; dog eyndelyk zond hy hem geahfoheen

weg , na dat hy hem de befte en heylzaamfte raad

gegeven had , die hy kon bedenken. De Nigt

quam vervolgens met een dekzei voor haar aan-,

gezigt,en hy merkte uyt haar biegt dat de fchoon-

heyt van haar ziele niet week aan die het gerugt

haar Hghaam tocfchreef. Ditverpligte hem, om
zig in dc palen der zedigheyt te houden, en na

haar ter dege vermaant te hebben , om ten minften

driemaal ter week te bicgten , zond hy haar met
een ligte Penitentie yvc<^^ diehy haarop'ey. Eyn-
delyk nam de dienftmaagt plaats , en na dat zy

haar zodanig op haar knyen nedergeleyt had,

dat ze haar meefter de rug toekeerde, die in die-

pe overdenkingen was opgetogen , nam zy een

brief uyt haar boezem, die zy aan Lw^/«Jo over-

gaf. Alle de zonden waar mede de dienftmaagt

haar zeiven befchuldigde, waren vervloekingen

die zy aan haar Meefter deed
,
wegens de zorg

die hy nam , om haar met haar Meeftres opgello-

tcn te houden, zonder haar de vryhevt te ver-

gun-
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gunnen, om met iemand te fpreken ; maar voeg-
de zy 'er by , %y hoopte dat Luzindo , indien hy
maar de minfte goetheit voor haar meefter had

,
tog

geliefde te bewegen ; om haar eenig onfchuldig
vermaak te vergunnen, en dat ïy verzekert was,
dat hy het zou doen , zo hy 't maar vnorftelde,
dewyl hy 's avonts te vooren, in de vermaning
die hy volgens zyn gewoonte gedaan had , om
haar tot het ontfangen van het bakrament te be-
reiden , haar belaft had God te danken , dat hy
tot haar vertroofting Luzindo nog had willen zen-
den, die een Engel op aarden was.

Luzindo antwoordesan deze dienftmaagt, dat
hy aan haar flaverny zou denken, en aan de mid-
delen om ze alle beide een onfchuldig vermaak
te doen genieten, zo zy zyne raadgevingen met
allemogelyke geheimhouding onderfteunden, de
dogter beloofde hem dit, beveftigende haar be-
lofte met een teken des kruis, dat zy maakte,
en fcheide vol blydfchap van Luzindo af, die
haar zeide , dat hy haar des anderen daags ant-
woord Zoude geven , en dat zy het in de beker
20U vinden , daar op ftond hy op , en na zig ten
twedemaal voor het Autaar ter nedergebogen heb-
bende, kleedde hy zig, enbegondeMifle. Men
kon zig ligtelyk de ftaat verbeelden waar \xv Lu-
zindo zig bevond, met de brief in zyn zak, en
de duyvel in zyn hart, wanneer hy ging vieren,
wyen , en het lighaam en bloed van Kriftus te

handelen, 't Zy hoe 't wil
,
hy deed de Mifle

met zo veel prefentie als of hy met de kaart ge-
fpeelt had , en wanneer hy de hoflie aan de Nigt
gaf, dewyl zy die niet kon ontfangen zonder het
dekzel op te ligten , dat haar trony bedekte

,
zag

hy haar , en haar het lighaam van Kriftus in de
mond
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mond gevende, ontfing hy door de oogen^ het

doodelyke vergif van zyn ziele. Hj zag
,
zeg

ik, op de trony van deze jonge Juffrouw, de
dood van zyn hart , en in haare oogen twee flik-

kerende ftarren die 't verdèrf en den ondergang
van beyde moeften veroorzaken.
Hy had alle moeite des werelts , om de Mifle

te voltoyen , en hy wenfchte den gryfaard wel
twintig maal een fchielyke dood toe. De dienft

geeindigt zynde
,
boog hy zig voor het Autaar , niet

om God te danken ; dewyl hy niet eens om Hem
dagt; maar om opdetoveragtigefchoonheyt van
deze jonge Julfrou te denken, en op de midde-
len om zyn voornemen ten einde te brengen.
Jtindelyk hoorde hy , dat ze met haar dienftmaagt
na haar kamer ging; dog dewyl de oude nog op
zyne knycn lag, belette hem de gevoegelykheit,
om eer als de meel'rer van het huis op te flaan.

Het vuur dat hem verteerde deed hem vervloe-
kingen uitbraken tegen den Raatsheer , en zya
Devotie^ hy vervloekte hem duifent malen in zig

zelfs , zo dat hy al verfcheidemaal de gedagten
kreeg om op te ftaan , en hem te vermoorden,
en zou het ook gedaan hebben, zo hy niet ge-
vreed had, dat dit hem belet zou hebben om in
zyn onderneming te flagen. Deze aanmerking
deed hem gedult nemen, tot dat hy den inhoiic

van de brief gezien bad, dieden Juffrouhemhad
gefchreven. Zo ras als den ouden zyne alleen-

fpraake geeyndigt had , ftond hy op, en Luzinda
ook

,
hy nam affcheid van de goe man , en niet

tegenftaande de verzoeken die hy deed , van te

wagten tot dat hy Chocolade genuttigt had, be-

dankte hy hem onder voorwendzel dat hy een
voornemen had, om den geheclen dag, tot wel •

ftand
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ftand van 7.yn familie te vatten. Dit behaagde den
gryfaard zodanig , dat hy 'er hem duifent malen
voor bedankte, en des anderen daags hem de
eere aan te doen om by hem te komen eeten

;

opdat hy het vermaak van xyngefelfchap-langen

tyd mogt genieten , en met hem 7,0 over Geefte-

lyke zaken als die zyne goederen betroffen
, mogt

fpreken. Luzindo bedankte hem , en daar op
fcheiden ie.

Zo ras als Luzind^ thuys was gekomen
,
open-

de hy de Brief van de jonge Juffrou , en vond
daar in , 't geen volgt.

Eerv^aardige Doktor Luzindo.

Alzo uw deugtzaam gedrag , u een groote ag-

ting in het gemoet van myn oom heeft verkre-

gen, hoope ik binnen weinig dagen gelegentheit

te vinden om met u te fpreken, en vandeopen-
baringberigt teontfangen, die gy nopens myn ge-

iuk gehad hebt , ondertulfchen zult gy my ten

hoogden verpligten , met my te laten weten

,

of gy dit door een brief goet keurt, die gy inde

beker zult doen. Myn dienftmaagt is gelukkiger

dan ik
,
dcwyl zy het voordeel heeft , om u van

Ch'icolade te bedienen. Myn Oom wil u verzoeken
morgen by hem te eeten ;

dog ik ben noyt aan tafel

wanneer 'er een vreemdeling is ; dog ik zal nog-

tans digt genoeg by u zyn, om uwe Goddelyke
redenen aan te hooren, en 't zal een groot ge-

noegen geven , aan U.
7.eer nederige &C.

Den brief toonde de onnozelheit van Donfia

Antonia aan, (dus wierd deze Juffroy genoemt)
dewyl zy 't als een groot geluk aanmerkte om
Luzindo Chocolaat toe te dienen , die zy als een

Engel op aarde aanmerkte
,
gelyk haar oom 's

avonts
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avonts te vooren gezeit had. Luzindo wierd door
veele gedagten herwaarts en derwaarts gefliiiirert.

Dan bragt hy zig eens te binnen de affchuwc'-
lykheit van de misdaat die hy zou bedryven , lo
hy de zuiverheit van de ziele en de kuisheit van

^
Donna Antonia bezoetelde, een oogenblik daarna

* maakte hy aanmerkinge op de brandende begeer-
te van zyn hart , en op de pas die hy reets ge-
daan had om zig bezitter van dit dierbaar juweel
te maken. Wy wenfchten duifentmalen een mid-
del uyt te vinden om de zuiverheit van deze
lufFrou te bewaren , en myn vrind te gelyk
van een drift te bevryden, die hem geen ruft
overliet: maar ag.' zo ras als Luzindo my daar
over geraadpleegt liad; ftelde ik zyn gemoed geruft.
Ik zei hem, dat hy de agting zou verliefen die
hy in het gemoed, van den gryfaard verkregen
had, en ik gaf hem tekennen, dathetgoedwas
onder den fchyn van Godsvrugt en heiligheft,
een middel nyt te denken , om de oom en nigt
te verblinden

,
zyn voornemen in 't werk te ftel-

len en hem door een verfchyning of openbaring
te misleiden

, dat ik wat het overige belangt
hem uyt alle belemmering zou redden.

'

^
Wat nadeelige raadgevingen zyn zodanige als

die van Dnn .^o/f-/ aan jongelingen! hoeeerlyken
man dat .men is , hoe uitnemend de beginzelen
zyn die men heeft , zo men het oor am zulke
gevaarlyke raadgevingen leent , zal men wel haaft
bedorven zyn, en men is zo na by zyn verlies
zona lighaam 'als na ziele, dat het veel beter
was te fterven , dan na zulk flag van raadgevin-
gen te luiftercn.

Dm Jofef was zelfs een Priefter en Kamnik
van de hooftkerk. Zie daar nogtatis de raad die hy

aapt
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aan een andere Priejler gaf, en uyt lyn be<Jre-

ventheit om ïulken raad te geven , kan men lig-

telyk van xyn gedrag en verkcering oordcelen.

Zo God my gezontheit verleent, ben ik voor-

nemens het ook in 't ligt te geven , neffens het

overige van den bedriegelyken Priefter, dog laat

ons w^ederom tot Luzindo komen.
Dezen man vaij een ongemeen verfland (voegt

'er i on Jofef hy) xig dooF myne goede raadge-

vingen gedrongen ïiende, befloot, om alles lie-

ver te wagen dan zig van zulken geluk op aarde

berooft te zit n , en na zyne gedagten by eikan-

deren verzamelt te hebben , keurde hy 'er eeni^e

af en befloot aan Donna Atttonia de brief te fchry-

ven , die volgt , en ze in den beker te doen

,

volgens het verzoek dat zy op een onnozele \vy-

%t aan hem gedaan had.

Myn waarde zajler in Krijius.

Ik ben volgens laft uyt den Hemel verpligt,

u te berigten, dat gy u voor het uitnemende ge-

vaar moet w^agten, vv^aar mede gy bedreigt w^ord,

en dat gy het noyt zult konnen ontgaan dan door

de byftand van den almagtigen , en van zyu zeer

ncdrig, en zeer onwaardig ichepzel.

Luzindo.

Teze brief vol nadruk , fcheen my de be-

knopfte en de kragtigfte die men over dit onder-

werp kon fchryven , zo dat wy het overige van

de zaak aan den duivel overgevende, den dag

volgens gewoonte doorbragten Des anderen

daags ging Luzindo na de A^/vj/vandenGn-ZdW,

en na 'de gedane pUgtplegingen deed hy demiffe

cn de brief in den beker. Zo ras als Luzindo en
deu
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den gryfaard hunne overdenkingen geeyndigt

hadden, gingen 2y in een andere kamer om
Chocolade te nuttigen die haar door de dienft-

maagd gebragt wierd, welke met een blymoe-

dig gelaat , waar mede haar liel aangedaan was

,

by Luzwdo bleef ftaan , tot dat ty gedaan had-

den. Agter de ftoel van Laz^Wo was een kleyn

venftertje; dat hy eerft voor een (a) ruft altaar,

of een kleyn kasje aan ïag, dog 't was in der

daad een venftertje waar door den gryfaart ge-

woon was te begluuren , wat zyn Nigt uyt*

voerde, wanneer -ze in haar kamer was, ly

quam toen digten by om hunne t'zamenfpraak

des te beter te konnen verftaan ,
gelyk Luzindo

naderhand gehoort heeft , zo ras als de dienft-

maagt vertrokken was, begon den ouden aan

Lnztndo dè geheele hijlorie van zyn leven , van

2yn Confcientie^ en van ïyne tydelyke dingen tc

vertellen, op 20 een wyze als hier na volgt.

„Ik 2al u niet van de voorvallen mynerjeugt

„ fpreeken , die 20 fchandelyk geweeft xyn , als

„ ik my kan verbeelden
;
dog ik heb 20 veel

„ vertrouwen op de Goddelyke barmhartigheyt

,

„dat ik my verzekert houde, dat hy ze my alle

„vergeven heeft. Na dat ik u moey getrout

„had, wien ik in verfcher geheugeniffe zal hou-

„den, zo lang ik in 't leven blyve; alzo zy zeer

,,
Godvrugtig en een goe kriften vrou was , ver-

„ toonde zy my de zotheden en ydelheden des

„ werelts. Ik droomde verfcheyden nagten dat

„ik iemant in witte klederen in myn kamer zag,

„ en ik geloof dat ik hem ook zekerlyk zal ge-

,, zien hebben, welke tot my van den ftaat des

„toekomenden levens forak , en die my ook
11. Deel. " Z „over..

(a) Reiofoir.
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overrede om een afgezonden leven te leyden,

„Deze vcrfchyning en de fchielyke dood van
myn vrou

,
zyn de oorzaak dat ik deze levens-

„ wyze nog opvolge , en dat ik de zaken van
„myn beroep laat vaaren, dezelve alstegevaar-

„lyk voor de ruft van myn gewifle, en de Za-

„ ligheyt van myn ziel aanmerkende. Ik had
„voorgenomen my in een Kloofter te begeven,
,,of een kluyfenaar te worden, om zo het ove-

„rige van myne daagen met de overdenking van
„de verdorventheyt dezer werelt , en de vreugde

„ van de toekomende , door te brengen. Maar
„ myn ]3iegtvader die de voorleden w^eek fturf

,

„ en wiens verlies ik als onherftelbaar zou be-

„ treuren, zo ik het geluk niet hadvanuteken-
„nen, deze ried my dit af, eer ik myn nigt

„voorzien, en haar een goet heenkomen in dc
„werelt bezorgt had. Hy voegde 'er by , dat

„ dewyl zy t'zedert den ouderdom van driejaren
,

„ geen vader nog moeder gehad heeft , en dat ik

„ geen Andere kinderen dan deze nigt had op te

„ voeden , ik verpligt was om 'er zorg voor te

„ dragen , dewyl zy haar zou konnen laten ver-

„ leyden, 20 ras ik myn voorname zorg omtrent
„haar opvoeding Het varen.

„ Ik heb 't haar voorgeftelt, om haar een Non
,te doen worden; dog zy fchynt geen gene-

5,gentheyt voor deze levenswyze te hebben ; en
„dewyl zy in 't geheel van de wercltfche zaken

„ niet weet, hope ik dat zy haar na myn begeerte

,j zal fchikken , en genegen zyn , om een man

„ uyt myn hand te ontfangen die ik haar toege-

„dagthebbe.

„ Don Pedro M-Z is een deugtzaam j ongeling

,

j,en die ryk is, en met de 3000 Piftoletten die

„ ik
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„ik genegen ben Donna Antonia mede te geven,

„ zullen 2y ee'rlyk konnen beftaan , en met een

„ aan haar zaligheyt denken ; wat het overige van

„ myne goederen betreft , ik heb voorgenomen
„om 2e aan het franliskaner Kloofter temaken

,

alwaar myn vrou begraven is , ondervoorwaar-

„ de dat xy my na myn dood aan haar ïyde zul-

„ len zetten, en dat deze goede vaders alle da-

,,gen MiiTen zullen doen om onze zielen uyt het

vagevuur te verloflèn ; zo haèft als ik deze

5, dogter uagchuwelykt zal hebben, hebikvoor-

„ genomen haar den zegen te geven , en van de

„ zorge en moeyte die men genootzaakt is in de

„ werelt te hebben, volkomen afftand te doen.

,, Dewyldcn Almagtigen uw de genade bewe-
„zen heeft om u een grooten overvloed van zyn
„Goddelyk ligt mede tedeelen, dat hy door zyn
,,goetheyt wil agtervolgen , bidde ik u in den
„naam van zyn H: moeder, om my met uwe
,, raadgevingen te begunfligen. en my te zeggen

„ of gy myn voornemen toeftemt of af keurt.

„ Ik zal myn blindelings aan uw raad gedragen

,

,,en ik begecrc niet anders dan my van de be-

kommeringen te ontflaan , die myn gewilTe

ontroeren.

Wanneer de goe man met fpreken ophield

,

fwecg Luzindo nog eenige tyd , met een neerge-

flagen gezigt ftil
;
eyndelyk beantwoorde hyden

gryfaard met deze woorden. ,, Ik fta verbaaft

over de ondoorgrondbaaregeheymenvan God

!

„hoe veele middelen heeft hy niet om ons zyne
,,gunfte tebewyzen, aan ons die niet dan ellen-

„dij^e fchepzelen zyn. Ik kan u voornemen in

, alles wat gy de goetheyt hebbemy medetcdee-
„len, niet goetkeuren; dog den Heanel begint

Z 2 „zig
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„ ïlg noyt door een verfchyning te openbaren
,

„zonder zyn heylzaam werk ten'eyndete bren-
„gen

, gy moet uw voornemen niet werkftellig
„maken, ten zy gy door dezelve verfchyning

„ weet, dat het goet is. Daarom zal ik wat een
„veragtelyken fchepzel ik ook ben

, vaften , en
„God bidden dat hy de zelve verfchyning wil
,,docn duuren, om u daar door zyn heylige wil
„J:€ openbaren.

Den gryfaard die veel opdedeugdvBnLa:;;/»^^
vertroude , vond zyn raad zo verüandig dat
hy 2,ig bereyde om een andere verfchyning te heb-
ben, dus ver waren zy, toeu men begon te eeten.
Luztndo at zeer weynig , om dat zyn inbeelding
te veel met de fchoonheyt van Donna Antoma
vervult was, 't geen de oude Raatsheer aan de
diépe overpeynzinge van Goddelyke zaken toe-
fchreef, waar mede dat hy hem oordeelde bezig
te zyn. Donna A*itonia itond zo lang, als de
maaltyd duurde

; dog eyndelyk hoorde zy niets

meer ; want zo haall het eeten gedaan was nam
Liizindo affcheyd van den Gryfaard , en ging na
huys.

Luztndo , en ik gingen deze avond onze ge-
woone uytfpanningen verrigten, en na dat hy de
gantfche t'zamenfpraak , die hy met den ouden
gehouden had, had vertelt, zey ik hem, dat 'er

alles te hoopen was , en hy alles wat hy wenfchte
zou verkrygen. 't Is waar, dat L^:;;Wo zo vaar-
dig niet was, als ik, maar hy voerde de zaak
met veel verftand en zedigheyt uyt.

Dcwyl het den volgenden dag biegttyd was,
vcrw^agte hy eenige tyding van Donna Ayitonia^

't zy by monde, of in gefchrifte, in derdaathy
bedroog zig niet in zyne gedagten ; hy ging in

de
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de Kapel alwaar hy 7ig gereet maakte om dc

biegt van de gehcele famtlte te ontfaugen. De
Oom maakte een begin

,
hy hield LKi.indo langen

tyd op , en vroeg hem om raad , hoe hy de zaken

moeit aanleggen , om het fpook te antwoorden.

Men moet ïey myn vrind , eer ft luyfteren na 't

geen het fpook u zal zeggen , en u ten eenemaale

aan zyn Godfprake onderwerpende, zult gy hei

antwoord gereed hebben dat gy doen moer.

Daar op ontfing den ouden de /ibfoluüe van Lft-

s/Wo, en toenquam de Nicht, die hem zeyde,

dat zy niets te biegten had , als de groote onge-

ruftheyt , waar in de redenvoering haar gebragt

had, die zy agter 'tvenfterhadaangehoort, we-

gens het voornemen dat haar oom opgevat had,

om haar aan D n Pedro uyt te huwelyken; zy

voegde 'er by, dat ze uyt vreeze van langer te

biegten , als zy gewoon was , een zeer wytlo-

pige brief had gefchreven , waar op zy van hem

een fpoedig antwoord verzogt. Luzindo wilde

haar om de zelve reden niet langer ophouden

,

hy zey haar datze tot 's anderen daags toe geruft

zou zyn , en dat hy dan het afdrukzel van de

fleutel op een ftuk wafch mogt hebben, van de

deur die op de ftraat uytquam , en van die welke

in de trap was , zelve hem morgen te geven

,

of onder het Misb)ek op den Autaar te leggen.

Zy ontfing deze raad met vermaak , en beloofde

dit ftipt te zullen opvolgen, en daar op zond

Luzi«do haar met de abfolutie weg
De dienftmaagt quam na de meeftres , en het

eerft dat zy deed , was de gemelde brief aan Lu-

zifido over te geven , en dewyl zy niet veel zon-

den te biegten had
..
vroeg zy hem, wanneer hy

haar meefter zou doen bewilligen , om eenige on-

Z 3 fchul-
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dige nytfpanniiigen aan hen toe te ftaan ? want
voegde ly 'er by , t'zedert myn meeftrcs uW
brief heeft geleien en de redenvoering van haar
Oom gehoort heeft, is ty in een fchrikkelyke
ongeruftheyt, en ty haakt niet dan na gelegent-
heyt om met u te fpreeken, overtuygt lynde
dat 'er niemand dan gy onze verlolTcr kunt zyn.
Luztndo 2ey haar dat xe goeden moed moed heb-
ben

,
haar meeftres vertrooften

, en haar verze-
keren, dat hy haar binnen twee nagten zou fpre-
ken, en haar dan zou zeggen wat ze in die ge-
legentheyt, waar in ze haar bevond

, doenmoeft,
belovende met eenen aan de dienftmaagt dat hy
haar zo gelukkig als haar meeftres zou maken,
nidienze zyne beveel en wilde opvolgen. Wat
een blytfchap was dit niet voor deze onnozele
dienftmaagt, om zulke woorden en vertroofting
te mogen hooren, zy beloofde hem alles te zul-
len doen, wat zy begeerde, en haar mecflrcs te
overreden, 't zelfde te doen, en daar op zond
hy haar zeer voldaan zynde , te rug.

Nahaarbiegt aangehoort te hebben, zey hy
de Miffe, en bediende aan alle drie her Saha-
mem

,
maar wanneer hy by DrjnMa Anïonta quam

,

hield hy wat op, om het vermaak te hebben van
haar te befchouwen, en zo haaft de mis gedaan
was, nam hy affcheyd van den ouden, quam
t'huys zonder Chocolade te konnen nemen , door
het ongedult waar in hy was , om den inhoud
van de Brief van Donna AntorAa tè weten. Zo
ras hy was aan,?ekomcn

,
opende hy dezelve

en vond daar in 't geen volgt, ,

"

Myn Heer

De knége en verborgen fiyl vm hvj brieft en

vaar-
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vowttatneittlyk de redenvoering van myn Oom ,
heh-

hen my t» een yfelyke ongerujlheyi gebragt. Ikhaaie

Do» Pedro^ ew ik\al hem noyt de minfie plaats in

myn hart geven (ty verhaalde op dele plaats de

reden van de haat die ly dezen Edelman toedroeg)

ik iveet dat Vr niemand in dc were't heter is dangy

,

om myn Oom van zyn bejluyt ie doen veranderen ,

dit IS het dat my beweegt om u zeer nedrig te bid-

den de goetheyt te hebben , om my in dez.e gelegent'

heyt te helpen , daar door zult gy oneyndig verpligfen

uwe enz. ik vervjogt uiv antwoord, langs dezel-

ve vjeg.

Dewyl deïe brief Luzindo verzekerde van de

gereetheyt van Donna Antonia om ïyn raad op te

volgen , deed hy haar het volgende antwoord.

Madame

God en L U 2 I N D O zullen UVJ uyt de ongerufl-

heyt helpen^ aangezien dat gy u overgeeft am^tgeen

den eenen aan den anderen heeft willen openbaren.

Houd « met uw dienjimaagt gereet , en wy zullen

met UVJ Oom zelfs beginnen ie arbeyden (zonder dat

hy \r iets van weet) tot uw geluk., tengenoegen van

alle drie^ «, uw dienfimeyd en uwe zeer nederige

enz.
.

Luzindo vertoonde my ïyn brief, en na dat ik

ze goctgekeurd had ,
verïogt ik lyn hulp die my

volltrekt noodxakelyker 'was, om in een veel

moeyelyker onderneming als de 2yne was , wel

te flagen, lo dat wy dexen avond alleen door-

bragten, om te fpreken van 't geene my be-

trof,
j A/r- /r

Luzindo ging den volgenden dag , om de Mille

volgens zyn gewoonte te doen , en hy vond ag-

2 4 tër
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^er het misboek het ftuk wafch , waar op de
fleutel ingeprent was ; wanneer hy de dienÜ ge-
daan had , ley hy tyn briefin den beker , en nam
zonder zig op te houden zyn affcheyd van den
ouden, onder voorwendzei dat hy nootzakelyk
iets doen moeft , in der daat w'as het om de be-
wufte fleutels te laten maken

, zo dat hy dezen
dag de goe man bedroog , die luft had , met een
fpook te fpreeken.

Hy gaf laft dat de fleutels 's avonts gereet
moeften zyn , en zo ras men die aan hem over-
gelevert had

,
wagte hy de nagt in.

Donna Anionia en haar dienftmaagd hadden
geen minder ongedult dan hy, verhoopende de-
zen nagt een onfchuldig vermaak te zullen ge-
nieten

,
gelyk Luzindo hen had doen hoopen.

Eyndelyk het uur naderde , en myn vrind kleedde
Zig met de fraayfte klederen die hy kon vinden

,

zonder nogtans agterdogt te geven , en begaf
zig na 't huys van den Kaatsheer

,
hy ppende de

deuren en klom aanftonds na de kamer van Oon-
tia Antonia , die haar zo fraay opgefchikt had als zy

kon, om haar weldoender diezy verwagten, te

ontfangen.

Na de eerfte pligtplegingen
,
vroeg hy , of haar

Oom Hiep, zy antwoorde ja, en Luzindo zey,

dat hy hem wakker moeft maken, Donna An-
tonia was zeer verfchrikt over dit voornemen,
zy geloofde dat alles wat 'er gedaan was , niet

gefchiede , dan om haar te verraden , en zy ver-

beelde haar , dat hy de zaak aan haar Oom ging

ont^kken, zo dat ze zig voor zyne voeten ter

neder werpende, zey, ik bidje maak myn oom
niet wakker, want zo hy weet dat ik u behulp-

faam geweeft ben , om hier te konnen komen

,

zal
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ïal hy van verdriet flerven; hy 7al my dooden?

of Ichandelyk ten huyfe uytdryven.

Gy beledigt my Madame^ ïey Luzindo
^ met

zodanige gedagtenvan my te hebben ; ik ben niet

gekomen , dan om u een groote dienft te doen
;

want gy hebt uyt de t'zamenfpraak , die ik met
uw Oom gehad heb , vernomen , dat hy een fpook-
ïel uyticragte van myne gebeden verwagt. Maar
weet, dat deze verfchyningen niet dan zuyvere

droomen zyn ; en zo gy 't goet vind my eenige

gunfte toe te Itaan, die ik van u wil verzoeken,
zal ik u van alle ongeruÜheyt verloffen , waar
in Don Pedro u brengt; en ik zal zo veelte weeg
brengen , dat uw Oom u Erfgenaam van alle

zyne goederen zal maken, dat hy my de zorg
van dit huys zal beveelcn, en het overige van
zyne dagen in een woeftyne doorbrengen. De
dienftmaagd, die op alles wat hy zeyde, wel ge-

let had
,
begon voor haar Meeftres en voor haar

te antwoorden ;
dog Donna Antonia quam haar

voor, eii zej het volgende.

Myn Heer , al de gunftbewyzen die gy kunt
eyffchen, zullen nooyt konncn beantwoorden,
't geene gy my doet hoopen

;
'tgcen zo veel te

grooter is , als my de zaak onmogelyk toefchynr.

Hoe 't ook zy, zo gy daar omtrent ten eynde
kunt komen, zal ik u betoonen, door het ont-

zag dat ik voor uwe beveelen zal hebben , dat ik

niets doen wil , dan 't geene u aangenaam is.

En ik
,
voegde 'er de dienftmaagd by , fta voor

de uytvoering in, die myn Meeftreffe belooft j

want t'zedert dat ik de eer? heb haar te kennen

,

heb ik haar altyd naankeiirig bevonden, om haar

woord te houden. Indien dit zo is
,
zey 'huz-mdo^

zal ik het venfter openen , dat op de kamer van
Z y uw
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uw Oom uytkomt; en na de wasligten uytgc-
daan te hebben, riep hy driemaal meteen aange-
naam geliiyd : Dun ferdwHyjd^ iJon Ferdinand^ Don
FeiiHnand

\ De Grysaard gafantwoord,, en huz'»-
du fprak hem met deze woorden aan : „ God
„ heeft de gebeden vanzyn dienaar LwxfWaaan-

(hoort, en ik kom u berigt geven van alles

„ wat hy n zal zsggen , zo gy zah'g wi4t wor-
„ den , en iic zal door zyn mond fp<reken ; dog
„ wagt u wel om my tegen te gaan

, dewyl de
„ Ambajfadeurs van God niets kounen zeggen,
„ dan volgens de beveelen die zy onttangen heb-

,> ben. Bid, valt, en verlaat de wérelt.
Daar op floot hy het venlier ^ en Donna Antonia

verwor.dert zynde over de fehcpzinnigheyt van
de-ze uytvinding, hoopte wel haaft meeltreffe van
de goederen van haar Oom te wezen.

L.nz.indo fteldc alleordres, die ! y nodig oor-
deelde , om de verfchyning wel te doen flagen.

En dewyl hy 't niet goetvond , om deze eerfte

nagt een verklaring te doen van de drift die hem
verteerde

,
verzogt hy verlof om te mogen ver-

trekken
;
dog de dienftmiagt vatte hem by de

tnouw en ïey , neen , neen , myn Heer
, gy zyt

ck brvr)der van twee arme llavinnen ; gy zult
niet vertrekken , xonder de Confituren van myn
maakzel te proeven. En Donna Antoma hem ver-
zogt hebbende nog een Aveynigje te wagten , bé-
wiiligde hyda^rzeer gemakkeiyk in. l^oen ver-
gat hy zyn eerfte befluyt

,
hy begon haar zulke

tedere dingen te ïeggen, om zyn liefde tot haar
xiyt te drukken, en haar te kennen te geven , dat
alies wat hy gedaan had , met geen ander oog-
merk was gelchiet , dan om het geluk te berey-
kqn, waar hy zo nafcy was , 'twelk Donna An^

torna
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de, befpeurende dat ïy haar niet tegen zyn voor-

nemen kon aankanten , uyt vreeze die ïy voor

haar Oom hadde, en de belofte te fchenden die

zy in haar onnozelheyt gedaan had. De dienft-

maagt, die haar aandeel aan het onnozel ver-

maak ook verwagte, wierd tot een andere gele-

genthcyt verfchoven ; tuLuzindo haar een goud-

beurs, vereert hebbende, oordeelde ïy haar reets

gelukkiger dan haar meeftres , na 't geene haur

dezelve Luzi^do , deze Engel op aarde ,
voorzeyt

had. Het was 's morgens vier uiiren , wanneer

Luzindo uyt de kamer van Donna Anionia ver-

trok , na haar een teder vaarwel tot den volgen-

den nagt toe
,
gewenfcht , en haar alle de nodi-

ge onderrigtinge gegeven te hebben , om den ge-

heelen handel wel te beftieren. Donna Antontd

ging te bed ;
dog in plaats van te flapen

,
dagt zy

niet dan aan haar rampgeval , dat zy gcnootzaakt

geweeft was, om de goederen van haarOom tot

zulkcn duuren prys te kopen; alle de vertroo-

fting die zy nog vond, was, op de hoope fteu-

nende , dat zy Lnzindo zou trouwen , die haar,

gezegt had , 'dat hy geen Pricfter was , en dst

alles wat hy gedaan had , alleen maar geweeft

was na gelegtntheyt te zoeken om haar te zien,

tn de opregtigheyt van zyn hart haar aan té bie-

den
;
gelyk zy dit ook met der daad geloofde^

óm dat het onmogelyk was het tegendeel te ver-

moeden. Luztndo t'huys gekomen 2,ynde» fliep

geruft tot negen uuren toe , dat de tyd was om
de Miffe te doen. Met wat een voorbereyding

van hart en Confdentte vierde hy deïen dag ! voor

eerft had hy zyn vaften verbroken , met deCon-

punren van de dienftmaagt te eeten ; en behal-

ven
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v,endit alles, had hy een fchrikkelyke zonde be-
dreven; dewyl't biegt-dag was voor de FamiUe

,

waren iJoKjta Antouta en haar dienftmaagt , om
de ouden man geen vermoeden te geeven , ver-
pligt het Sacrament te ontfangen

, hoewel zydien
nagt in gemelde vermaak doorgebragt hadden.
Zo gaat het in de werelt, to ras men 2,ig eens
overgegeven heeft , en eenige groote zonde heeft
bedreven, bedryft men liever veel andere, die
van de eerfte afhangen , als zig van de genieting
van 't geene men bemind te beroven.
Den ouden , huzindo voor de MifTe verzogt

helabende
, zyn biegt aan te hooren

,
bereyde myn

vriend 2.ig daar toe vry lang
; hy zat indeBiegt-

goel
, wanneer hy tot zyn boeteling , als of hy

Regter was
,
zey , dat hy zekere berigten had

,

dat de geeft hem de voorgaande nagt gefproken
had

,
gelyk zyn bewaar-Engel hem had geopen-

baart. Don Ferdtnand antwoorde hem met traa-
nen in de oogen, dat het waar v^^as , dat hy hem
belaft had, met bidden en vaften te beginnen , en
de werelt te verlaten , zo hy zalig wilde worden.
Dat deze geeft hem ook belaft had na laut^indo
tc luyfteren, en zyn raad in alles op te volgen;
zo dat hy zelfs dezen dag nog verpligt was , or-
der op zyne zaken te ftellen, en zig den volgen-
genden dag na de woeftyne te begeven

;
dog dat

alle de fwarigheyt die 'er nog overig was , daar
in beftont, om te weten , hoe hy zig omtrent
zyn Nigt moeft gedragen , en dat hy daar omtrent
zeer gedienftig zyn raad verzogt, als ook om-
trent alles wat zyne tydelyke zaken betroffen.
De raad die ik u heb te geven, zey Lax/Wo, is

den Alniagtigcn van daag van harten te bidden,
dat het Hem behage u zyn wille, door een twee-

de
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de verfchyning te openbaren , ten opxigte vah

uv^ Nigt , als een laak van 't uyterfle belang

zynde , en u de nodige onderrigtinge nopens nwQ
tydclyke zaken te geven ; v^antwat my aangaat

,

ik ben een arme zondaar , de dwaling onder-

worpen, en ik zou't my©iet durven onderwin-

den om u omtrent een zaak van deze natuur , raad

te geven. De goede oude man vond zo vèel ne-

derigiieyt in dit antwoord , dat hy 'Luzindo voor

een Serafyn aanzag , en hy durfde niet fpreken
,

om dat de geeft hem gezegt had ,
van hem in ai-

les te gehoorzamen , zo hy zalig wilde wezen

,

gelyk dit inderdaat ook zyn eenigfte begeerte

was; zodat hyopgeftaan zynde, Godvangant-

fcher harte begon te bidden
,
volgens het bevel

dat hy ontfangen had.

De Nigt quam vervolgens ; dog was zo be-

fchaamt, dat zy het minfte woord niet durfde

fpreken, eer Luzindo haar gevraagt had , hoe 't

met haar geweeft was , t'zedert hy haar niet ge-

zien had. „ Ik heb niet dan omugedagt, ant-

„ woorde zy
,
overtuygd zynde , dat gy uw woord

„ zult houden , en ik bidje dezen avond wat

„ vroeger als den voorgaanden nagt te komen,

„ op dat wy order op onze zaken konnen ftel-

'„ len; ik zal 't niet nalaten, zey Luzindo^ en

„ ikbelafte u hou u als naar gewoonte, enont-

„ fang het Sacrament op de zelfde wyze, want

God begeert den doot des zondaars niet. Hy
voegde 'er by , dat wat hem aanging-, zy zig ver-

zekert kon houden, dathy tot aan zyn dood toe

tothaaren dienft zou zyn. Dit antwoord ver-

quik^ Donna Antoma zodanig , dat zy huzinda

aanmerkte, als het dierbaarfte datze indewerelt

had , en als iemand die haar hart bctbvert had

;

zo
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2o dat hy, na haar de handen gedrukt te hebben
tot s ragts toe

,
affcheyd van haar nam, Eyn

delyk biegte de dienftmaagt
; dog zy was zo ont-

roert
, datze in plaats van haare zonden te be-

treuren
, hem begon te zegenen, voorde goud-

beurs te bedanken ,Oen te zeggen
, datze geen

Oógenblik had geflapen, t'zedert hy vertrokken
Was.^^ Eyndelyk, dat zy ook deel aan het on-
Ichuldre vermaak hoopte tc hebben , dat hy aan
haar Meeftres had gegeven

,
dewyJ zy het meer

dan al het goud des werelts agte ; met een woord
xo hy haar zo gelukkig niet maakte, als Do?>m
^ntomu, gelykhy haar belooft had, zy dan voor-
genomen had 's anderen daags morgens uyt het
ijuys te vertrekken. De eenvoudigheyt van deze
dienftmaagt deed huzindo voor een gevaarlyke
oiitdekkinge bedugt zyn , die alles in een oogcn-
blik had konnen bederven. Hy gaf haar mooie
woorden

, en beloofde haar de volgende nagt dit
te zullen doen

, zo datze vergenoegt zou zyn.
i^e dienftmaagt ftond op deze verzekeringe vro-
lyk op, zonder de te ontfangen , en gaf
4aar door tyd aan l^uzindo , om zig gereet te ma-
ken. Daar op begon hy de Mifle , en gaf het
•Sacrament aan den Ouden , en 2yn Familie. Na
de gewoone plegtigheden en dankzeeuingen

, nam
hy afi-cheyd van de Oom , die diel/ d:ig zonder
eeten en drmken in overdenkingen doorbragt •

€n om God te bidden, dat hy hem de volgende
nagt de vcrichvning wilde zenden, om hem zyn
wille en welbehagen bekent te maken , omtrent
het geene hy met zyn Nigte en zync'ycederen
«oen moeft,

^

'Luziudo begaf zig ten negen uurcn in dezelve
vennonimiiig by Ds?im j^ntenia

, zcxnder te we-
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ten, hoe hy de dienftmaagt te vrede 20u fteflen
,

die hem aan de trap wagte , en hem lo ras niet

zag aankomen , of x.ey , ik ben verzekert myn
Heer , 20 gy maar in de kamer van myn Meeftres

2ult 2yn, dat gy om my niet zult denken ; der-

halyen bidde ik u, my te vergunnen, 'tg-engy

my hebt doen hoopen; en ik Iweere u , dat ik u

niet los zal laten , e^r gy u van 'uwe bei ofte zult

gequeten hebben. De arme Luzindo vreesde dat

den Grysaardgerugt mogthooren, vond zig der-

halven genootzaakt, de dienrtmaagt in haar aan-

zoek te bewilligen ;
dog wat vermaningen hy

haar ook deed , om het geheym te houden
,
zy

kon niet nalaten om het aan haar Meeitrcs te

vertellen , zo ras zy met Luzmdo in de kamer

was gekomen. Zeker zeyze, dezeikTo»-;

fienr heeft veel verdiende ,
hy heeft my zyn woord

gehouden , en 20 gy my gelooft
, gy zult hem

niet uyt het huys laten vertrekken.

Luzmdo was genootzaakt omde waarheyt hier

van openhartig aan Doma Antoma te vertellen , en

haar de kragtige redenen te verhalen , die hem daar

toe aangefpoort hadden. Hy vertoonde haar de

nootzakelykheyt die 'er was ,
omdedienftmaagt

eenoegen te geven , en hy deed het met zulke

kragtige uytdrukkingen , dat de JuiFrouw niets

te zeggen had; daar op bragten zy de nagt niet

volkomen genoegen tot 's morgens ten twee

uuren door, dat de tyd van de verfchynfng was.

Toen blufte Luzindo de kaarffen uyt opende het

kleyne venftertje , en fprak dusdanig tot dea

Grysaard.

Don Ferdinand^ Don Ferd'mand^ Don Ferdhattd !

dewyl de goe man zig in dezen tyd in den ge-

bede op zyne IgiieOL lag ,
zeyde hy ; Hemelfche

Jiem>'
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fiemmé^ eerjïe Amhaffadmr van denUvendigenGod.
-vergun my de vryheyt om met u te jfreken ^ hoe on-
ivaardigen fchepzel ik ook zyn mag. De geeft ant-
woorde, Ik heb geen ander bevel ^ dan u te zeggen

^
datgy morgen uw teftament moet makeH , en alles wat
gy bezn

, zelfs uxv Nigt in handen van Luzindo , de
gunjielmg van God

^ Zultgeven, 't Isvuel ivaar , dat
zyn gruote nedrigheyt hem zal aanfpooren , om dit af
te Jlaan ; maar zeg hem

, dat dit de wil van God is
^

gelyk dit aan u is geopnbaart , en ga daar op dan na
de woefiyne^ en zyt verzekert dat gy het aangezigte
•van God zult zien. Blyfva/i in dit voornemen, zon-
der na de raad der menfchen te luyjieren^ die niet
zullen nalaten alle hn-ane pogingen inh werk tefiel-
ien , om u te verleyde». l/aar wel.
De Geeft eyndigde hier mede 2yn Profeet/te^

en floot hqtveiiftcr, devvyl den Ouden zyn ziel
met hemelfche overdenkingen voedde, en 2yn
hart met blydfchap vervult wierd , door de be-
lofte die hem gedaan was, dat hy uyf de woe-
Ityne regelregt na den Hemel ging. Luzindo
Uonna Antonia voeden hunne lighamen met de
Confituuren die de dicnftmaagt gebragthad, zyn-
de van hunne wcderzydze omhelzingen verza-
digt, en verzekert die naderhand zonder vreeze
te zulkn genieten

, dewyl de Oom haar den vol-
gen dag alleen zou laten, huzindo nam ten vier
uuren affcheyd van Dofiaa Antonia , om t'huys wat
uyt te ruften.

De blydfchap van Donna Antonia was zo groot , 1

dat zy het overige van denagt met de dienftmaagt
'

doorbragt
, om van het onvcrwagte geluk te fpre-

ken, dat den Hemel haar had toegezonden, en
dnt deze dieiiftmaagt hemelhoogyerhicf

,
wegens

het deel dat zy daar aan had. Dewyl zy beydc

twee
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twee onnozele waren , en geen kennifTe van de
werelt hadden, konden 2y haar ten eerften niet
verbeelden , dat Liizindo door geveynftheyt , beeft-
agtigheyt en gierigheyt wrogt

;
dog ïy vonden

haar wel haart in haare verwagting bedrogeai, en
het duurde niet lang , of zy zagen wel op wat
fwakken grondflag hunne hoope geveüigt was.
Want zo ras het dag was

,
ging den Ouden vroe-

ger uyt als naar gewoonte ; en om dat hy zyn
'Xejlament ten voordeele van Luzindo had gemaakt,
volgens de laft die hy in de verfchyning ontfan-
gen had

,
bezogt hy myn vrind ; zo ras hy bin-

nen quam
, wierp hy zig voor zyne voeten ter

neder
, en fprak hem met deze woorden aan :

„ 't Is op bevel van den Hemel
,
myn waarde

„ Luzindo^ dat gy my hier ziet, ik kome om u
„ het Tejiamem ter hand te ftellen, dat ik ge-

„ maakt heb , en om u te fmeeken , de zorg
„ over myne goederen en myn Nigt , en alles

„ wat ik heb
, op u te nemen

;
dewyl ik verze-

,^ kert ben , dat ik gereet fta deze verdorven we-
„ relt te verlaten , en het overige myner dagen
„ onder de heeften in de woeftyne door te bren-

„ gen. Dewyl Ferdmand zag , dat Luzindo zig
daar omtrent begon te verfchoonen , hervatte hy

,

ik heb door dezelve openbaring verftaan, datgy
deze zorge zoud weygeren op u te nemen

; dog
ik heb laft u te zeggen, dat hetde wille van God
is; indien dit zo is, zey Luzind'i ^ neeme ik ze
aan , om my na zyn heylige wille te fchikken.
"Daar op gaf den Ouden hem alle de lleutels van
'.yn huys, en zey hem voor altyd vaarwel , na
zyn zegen van hem verzogt te hebben ; en in
plaats van wederom na huys te gaan , om iets

mede te nemen, ging hy na^'t gebergte, om daar

: II. Deel. A a in
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in flilte televen. Luzindo zag ïig zoras niet in 't

bezit van de nigt^ het huys en de goederen van
Dhri Ferdinand^ of hy begon voor de quaatfpre-

kentheyt bedugt te zyn , hoewel hy met het 'Tefta-

ment , w^at men ook van hem mogt zeggen , elk

een de mond kon floppen.

Ondertuiïchen ging hy aanftonts , met zyn ey-

gen knegt het bezit van het huys en de goederen
nemen. Hy verhaalde aan Donna Avtoniah.tX.'^ix^z.

befluyt , dat zyn oom eens klaps ^eenomen had,
en gaf haar de fleutelen van het huys ^ en het geld
dat 'er was, gelyk hy haar belooft had. Wat een
blytfchap voor dezenigt, zy oordeelde in 't bezit

te zyn van het grootiie geluk dat haar kon óver-
komen.

LuztKdo gaf haar alle de nodige onderregtin-
gen , en na den ouden knegt afgedankt te heb-
ben, gaf hy de zyne aan Donna Antonia om. haar
te dienen, en met een om op al haar bedryf agt

te geven. Hy gaf deze jonge Dame te kennen

,

dar men niet qualyk zou doen, dedeur nog eeni-

ge dagen gefloten tc houden, omde gebuuren te

doen zien, dat men nog het zelve leven leyde,
als toen den oom nog 't huys was; maar dat hy
haar meer vryheyt zou vergunnen , dat hy aan
zyn knegt zou toelaten , in haar kamer te komen

,

om voor hem, nahaar gezontheyt te vernemen
,

en wat hem belan. de , dat hy alle nagten voor
den eeten, ten agt uuren by haar zou komen.

Donna Antbnui die alles goetkeurde, wat haar
waarde Luzindo haar zeyde, Wci Chocolaad ^txtet

maken, en na die gedronken te hebben
, namhy

affcheyd van haar tot 's avonts toé. Daar was
geen blytfehap die kon ophalen by deze, die de
dienrtmaagt haar verbeelde; ontflagen te zyn van
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de hardde gevankents die 'er op aarden was
, ge-

loofde 2y ten toppunt van het geluk opgeklom-
men te 2yn, wanneer zy dagtdat zy vryheyt had

om met Martyn de knegt van Luzindo temogen
verkeeren ; deze knegt onderregt zynde , van 't

geene hem te doen ftond
,
verzuymde niets om

deze dogter genegentheyt inte boefemen, om het

onnozel vermaak te nemen , en hy flaagde daar

in zoo wel , dat de knegt en de dienftmaagt reets

20 gemeen met elkander waren , eer Luzmdo
thuys quam, als of zy een lighaam en eên ziel

waren. De meefter keurde hun gedrag goet, en

hy beloofde haar een goede belooning, zo zy

voortgingen met in vrede en eenigheyt te leven

,

't geen beyde verzekerden ftiptelyk te zullen op-

volgen.

bonna AnUmia ontfing Li^^?Wo dien avond met
zulk een tedere betooningen , van een opregte

vrindfchap , dat hy naberou had omtrent het gee-

ne hy gedaan had. Maar de Duyvel , wende
hem van deze gedagte af, en boefemde hem an-

dere in , die nog erger waren , dan hy tot nc5g

toe gehad hadde. Zy begaven zig aan tafel; dog

hy fcheen zo vrolyk niet als den voorgaanden

avond; hy deed nogtans alles wat hy kon., om
de bewegingen van zyn hart te boven te komen

;

welke ftrekten om Donna Antom{iX.Q^yQxditxvtXQ

brengen , en toonde haar het befte gezigte dat hem
mooglyk was. Na deneeten lie-en zy l/^'^vw

en de dfcnftmeyd na bed gaan , die alle beyde

vrolyk zynde
,
goet vonden , om hen deze nagt

met een bed tè behelpen. In navolginge van

haar Meefter en Meeftrefïè.

De , wroegingen van 't gewifte, waar mede
hem geknelt vond, of de begeerte die

Aa z hy
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hy had om i'ig meefter van de goederen te ma-
ken , of eenige nieuwe onderneming die hy in 't

hooft had, zetten hem aan, middelen uyt te vin-
den

, om zig van Donna Antonia en haar dienft-
maagd te ontflaaii , en deze gedagte veroorzaakte
zulken grooten verandering in zyn gedrag, dat
Donna Antonia in een ongemeene ongeraftheyt
was , van hem tot zulken grooten fwaargeeftig-
heyt vervallen te zien. Hy vyas X!V dagen lang
in den zeiven Üaat , tot dat hy nagt en dag door
gcdagten geplaagt zynde , die hem den Duyvel
ingaf om Donna Antnwa van kant te helpen

,
hy

dit aari zyn knegt ontdekte , die als een wet aan-
merkte alles te doen wat zyn meefter hem belafte

,

zig genegen vond om de laft van zyn meefter
uyt te voeren , zo dat Luzmdü by Donna Anto-
'/!ta^ en Martya by de dienftmeyt , dien nagt te

bedde leggende
,
zy dezelve aldaar vermoorden,

en na haar groote fteenen om den hals gedaan
hebbende, wierpen zy de Hghamen in een put.
Zy zogten daar op het gantfche huys door , en
vonden 40 03 Pijioletten^ en veele andere dingen
van een groote waardy , die zy mede namen , en
alle de deuren gefloten hebbende

,
quamen zy

t'huys.

Myn vnné. Lnzindo
^ verhaalde my alles, wat

'er was voorgevallen, ik zey hem van. gedagten
te zyn, dat men de oude knegt aanftonts door
Mart\n van kant moeft helpen Zo ras hy quam

,

gaven wy hem een Pafpoort om regel r£gt» na de
andere werelt te gaan, uyt vreeze dat hy iets van
't geene hy wlft, mogt ontdekken, en ik- was
het , lic om dezelve reden

,
IVIartynóxQ reyze ook

dcc ' nnemen: Toen van het gcheym verze-
kert .ynde, ried ik La^/Wy aan , om des ande-

ren
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ren daags na gewoonte henen te gaan , en aan

de deur te kloppen, en na eenigen tyd dit gedaan

te hebben aan de gebuuren v^nDo» Ferdinand te

vragen , of niet wiften waarom de deur

gefloten bleef ! Hy deed , 't geen ik hem ge-

2eyt had, en dewyl 'er niemant was , die 'er hem
iets van konde ïeggen, riep hy 'tgeregtte hulp

,

om het huys door te 7oeken, men vond de deu-

ren gefloten, de koffers enjciften open ; dog geen
geld daar in, 't geen deed veimoeden dat de nigt

en de dienft;?naagt na 't vertrek van Don Ferdmand^
het geld met het befte dat 'er was genomen had-

den , en danr mede , met een vryer het hazepad

gekozen hadden , men kondigde een ordre van den
Onderkonig af, om hen aan te houden ;

dog te

vergeefs, 20 dat Laxw^^i? volftrekt meeefter van
de goederen en 't huys van Don Ferdinand wierd ,

die naar 't voorbeeld van de eerfte kriftcnen , in

't gebergte onder de wilde dieren fturf , en daar

valt niet aan te twyfelen , of hy zal gegaan 2yn

,

gelyk de geeft hem voorzegt had. Alhier eyn-
digt het eerfte voorval van myn vrind Lnzindo

,

de hedriegelyke Priejier.

Tweede voorval van Luzindo 5 on-

der den namn van de geveinsde

Wy
,
myn vrind , en ik , bevonden ons toen

in een volkomen vryheyt , om een verhevener en
roemrugtiger onderneming ter hand te vatten,

dewyl 'tmet een onuytdrukkelyk vermaak was,
dat ik vernam , hoe afgeregt huzindo in lyn
eerfte bejegening in 't veynzen geworden was.

Aa 3 Hoe-
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Hoewel ïyn Vader hem een goed van i ^coo Pi-

fioletten inkomitcn had nagelaten ,
voegde hy 'er

nog 2000 in 't Jaar by, met ïig meelter van die

van Don Ferdinand makende, londer vaji het ge-

reed geld en de Juweelen te fpreeken , die byna
op 6000 Pijloletten beliepen Ik ried hem aan

,

daar van icoo aan openbaarea^ïteo*?//^'» te geven
,

om zig bekent te maken , en te beter in zyn voor-
nemen te flagen. Hoewel wy altyt twee vrou-
luy, onder den naam van Nigten, inhuys had-
den

, waren 2y niet bequaam , ons t% vergenoe-
gen. Wy hadden Jujft, om, gelyk men zegt , het

brood van alle de bakkers in de ftad te proeven.
Ik beminde myn waarde Lutindo 20 veel te meer

,

om dat ik altyt verheven gedagten in hem be-

fpeurde; dewyl een goed Icholier, zyn meefter
eer aandoet.

Luzir.do vólgdemynen raad ; en om den Aarts-
biffchop in zyne belangen over te brengen , ver-

2ogt hy 'zyn Grootheyt de loeo PiJUletten aan
den armen uyt te deelen , of dezelve tot andere
godvrugtige gebruyken te belleden , na hy 't zou
goetvinden. Inderdaat, denedrigheytdieL^üs?Wo
by deze gelegentheyt betoonde , verwonderde de
BijQchop zodanig , dat hy hem tot belooning van
ziilken liefde-werk , Kai^omk van de Hooftkerk
maakte; 't welk myn vriiid meer in- ftaat ftelde

om den geveynsden te fpeelen , en op een Dame ,

hoe hoog van Hiaat zy ook mogt wezen , iets te

ondernemen.
Deze liefde-daat, en de nieuwe waardigheyt

van Luztndo , wierden door de geheele ftad ver-

Ipreyt ; en dit veroorzaakte , dat perfoonen van
de hoogfte bediening , zo wereltlyke als geefte-

lyke, en van de ccrfte rang
,
byonsqua-

men

,
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men , om hem geluk te wenfchen. Na ie all©

ter degen bekeken te hebben ,
bepaalde hy ïig

omtrent een jonge Dame, een dogter van den

Marquis d'0...do, die met haar moeder geko-

men was , om Ltizindo' te bexoeken ;
dog ,

hoe-

wel ze 2o naau niet wierd opgefloten gehouden ,

als de arme en ongelukkige üunna, Antonta ge-

weeft was , fcheen de onderneming hem moeye-

lyker toe, als de eerfte, ten opzigte vandehoo-

ge geboorte van deze Dame , en wegens het groot

getal der dienftboden die 'er in hiiys waren.

't Zy hoe 't wil, hy raadrpleegde met my over

iyn voornemen, en veriogt my , om hem de

fpoedigfte middelen te helpen uy tv inden , om dit

te beginnen, en om dcze onderneming in 't kort

ten eynde te brengen. Wy wenden de zaak aan

alle kanten, cnbcflotcn, die op de volgende wy-
ze uyt te voeren.

Deze jonge Juffrouw , wiens fchoonheyt zo

groot was, om niet te zeggen, dat ze die van

Donna Antonia overtrof, had haar genegentheyt

verklaart, die zy voor üonjofef, deoudftezoon

van den Baron C ...o had , die zo wel wegens

zyn dapperheyt als groote rykdommen beroemt

was. De Marquis keurde de keuze van zyn dog-

ter niet goed ; maar had Madame haar moeder aan

haar zyde. Don Jofef quam Luzindo ook bezoe-

ken, om hem met zyn nieuwe waardigheyt ge-

luk te wenfchen. Ik antwoorde voor myn vrind

en voor my , dat wy blyde zouden zyn , hem ook

met het fluyten van zyn huwelyk met Donna

Flora
,
(deze naam zuUen wy deze JutTrouw ge-

ven) geluk te konnen wenfchen.

„ Zo ik een man van agting had, als Luzin-

„ do , zey Don Jofef , die myne bclangens ter

Aa4 „har-
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„ harten Wilde nemen
, zou ik my te gelukkig

„ agten. Zo myn aanpryzing
, hoefwakzeook

„ 2y, u eenig vermaak kon aandoen, zey Lh-
„ zindo

, ik biede u dezelven van goeder harte
„ aan

, en ik zal al myn neerftigheyt in 't yfcxk
„ Itellen

, om u de agting te betoonen , die ik
„ voor uw verdienfte , en voor die van den Baron
uw vader heb. Ik geloof, voegde hy 'er by

,

„ dat het eerfte
, waar 't op aankomt , hier iri

„ beftaat, om lJ»nm F/o/"<ï door een brief
,
diegy

„ haar zult fchryven , te verzoeken , dat ze aan
„ haar moeder gelieft te zeggen , dat ik myn
„ dienft u aangeboden heb, om de zaak tot een
„ gelukkig eynde te brengen , en om myn Heer
„ de Marquis haar vader daar toe aan te Ipooren

,

„ cn met een haar de tyd te zeggen, wanneer
„ ik voornemens ben haar morgen te bezoeken,
„ en dat wy als dan breder van de bewufte zaak
„ zullen konnen fpreken. Don >yè/ keurde dit
middel goet , en na affcheyd van ons genomen
te hebben

,
ging hy na huys , om aan Donna Flora

te fchryven , 't geen hy met deze woorden deed.

Briefvan T>on Jofefaan T>onna Flora.

M) n hart houd niet op na u te zugtew , en ik z)er-
Z.uyme geen een nagt om onder uw Balcon te komen

,
zonder het vermaak alleen maar te gemeten , dat ik
SI Zien mag

; veel minder met^ de aanbtddelyke per-
Joon te konnen fpreeken , die het eentgjte -voorwerp
van myne wenjchingen is ; hoewel ik de eere geniete
tn rnyn wreedeplaag

, uwe tedere en verpligtende brie-
ven te omfangen

; dog ik hoope dat de zaken eeya an-^
dere gedaante zullen aannemen^ door tujj'chenhnmfte
vm den deugtz^amen en wvergelykelyken Luzindo,
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die my belooft heeft aan om geluk te arheyden , ett

Myn Heer uvj Vader te beivegen ons gunftiger ie

vjorden. Hy zat u morgen met het bezoek vofee-

ren , dat hy u fchuldtg is , zo gy goetvind om Mada-
me UVJ moeder kennijje van zyn oogmerk te geven.

Ik geloof dat dit niet weynig zal toebrengen om het

befluyt ie vorderen , dat al de hoope uytmaakt , en

altyd de eenigftc glory zal zyn van

Uw Slaaf en Minnaar tot der

dood toe,

J O s E P H.

Don Jofef iond dexe Brief aanftonts aan Don-
na Flora ^ die dezelve to ras niet gelezen had, of
ze vertoonde die aan haar moeder , die 'er zeer

blyde over vt^as , om dat ?,y haar verbeelde , dat

'er niemant in de werelt zo bequaam als Luz'tndo

was, om de Marquis tot zyn toeftemming te be-

wegen , zynde op de hooge agting gegrond , die

hy altyd voor de heyligheyt van myn vrind be-

tuygt had , ten opzigte van de liefde-daad die hy

bewezen had; zo dat zy het hmodky-An Lnzindo

met ongedult afwagte , om de zaken op een goe-

den voet te brengen.

Des anderen daags 's avonds
,

begaf Luzindo

zig met een geveynsde en gemaakte godsvrugt

by deze Dame , alwaar hy van de moeder en dog-

ter met alle die tekenen van agting ontfangen

wierd, die zy verfchuldigt waren, van 't geen

het gerugt van zyn heyligheyt en geleertheyt ge-

meen gemaakt. had. Na datze t'zamen over de

zaak van Don Jofef geraatplecgt hadden ,
ley Lu-

zindo aan de Dames \ dat hy geen ander middel

wifl: , om de zaak ten eynde te brengen , dan hem
Aa 5* te
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te verzoeken xiv dagen by haar te blyven , en
hem een kamer te geven , die naaft deze van
Donna Flora was , en dat hy de Marquis dan zou
bewegen om de muur te breken , en aldaar een
Porcelyn kasje te ftellen, w^aarvanhy een groot
liefhebber was. Hy voegde 'er by , 'dat om beter

te fiagen, hy , 20 haafl: hy daar een nagt geweeft
was, een vereering van een Stel van het befte

Porcelyn zou doen , dat hy zou kunnen vinden.
Deze Juffrou en F/or^ vonden deze uyt-

vinding zo geeftig , dat zy die goeckeurden , in
hoope van daar door geiegentheyt te zullen kry-
gen, om Don Jojef te tim. L?/^/Wo nam affcbeyt
van deze Dames , en de Marquijinne verzuymde
niet haar man te bewegen deze heylige man te

nodigen, om xiv dagen by hen door te brengen.
De Marquis wel verre van dit voorftel van zyn
vrouw af te keuren, merkte dit als een groote
eere aan

, die Lutjndo zyn tamilie kon bewyzen
;

10 dat hy hem des anderendaags , zonder langer
^te wagten, bezogt, om hem daar toe te verzoe-
ken; en hoewel hy hem hield, als of hy 'er geen
gcnegentheyt toehadde, bewilligde hy eyndelyk.
Zy gingen dan heyde in de Karos , en zo ras zy
in het huys van den Marquis gekomen waren,
bood hy haar de Dames aan, welke geloofden,
dat hy de heylige der heyligen , inde perfoon van
Ij-^'Zindo^ by hen gebragt had.
De Marquijinne was 'er zeer verheugt over,

en Donna Flora geloofde in hem die gene te zien,
die haar geluk ten top zoude verheffen. De ka-
mer naaft aan die van deze jonge fJame^ was al

gereet gemaakt om hnzindo te ontfangen , die

•den gehcelen avond met den Marqi;is doorbragt,
.«m in de Tuyn te wandelen. Hy had aan een

Tim-
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Timmerman heiaft 'om een kasje te maken, lo

als hy 't wilde hebben
,
nanientlyk een dubbeld

kasje, dat men aan heydc xyden met Porceleyn

kon bszetten , met een flot aan de middclfte plank

;

dog had verboden van deze uytvindingin 'taller-

minfte te fpreeken. Luzindo vertrok 's andereu

daags 's morgens , en quam met het Porceleyn

te rug , w^aar van hy een vereering aan den Mar-

quis deed , die iq niet aannam , dan om hem een

ander van belang in de plaats te doen. Zo ras

men gegeten had
,
begon de Marquifime van het

Porceleyn te fpreken , en zey , datie geen beter

plaats wift om 't zelve te zetten, dan een kasje

in de dikte van de kamermuur te maken ,
v^raar

in Luzindo fliep. De Marcjuis was ook van haar

gedagte; en L^^/Wo^verzogt hebbende, om het

door zyn gewoone Timmerman te mogen_ laten

doen, bewilligde hy daar in. Dewyl dt Marcjuis

genootzaakt was den volgenden dag uyt te
.

gaan

,

lieten de Marquljinne en Ltizindo het kasje met

zo veel yver maken , dat wanneer den Mar^tns

's avonts t'huys quam, hy het reets met Porce-

leyn bezet zag ;
hy oordeelde zelfs , dat het zeer.

wel bedagt was ;
dog daar was niemant, welke

vermoede dat Luzindo daar van een fleutel had

,

om het te openen

.

Luzwdo had dien zelvcn avond gelegentheyt

om met Donna Flora alleen te fpreeken ,
en na

haar te hebben doen geloven datze 't geheym

moeft houden, 7,ey hy haar, dat hy het kasje op

zodanigen wyze had laten maken , dat men 'c open

konde doen , om door dit middel een vrye toe-

gang van de eenc kamer tot de ander te konne heb-

ben. Hy gaf 'er haar een fleutel van , enbelafte

haar nog eens om 't geheym te houden. Hf
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beloofde haar om 't lo te bewerken , dat Don
3^o/V/ alle nagten by haar quam, endathy, nahy
iyne zaken verrigt had , aan den Marquis de nood-
iakelykhevt 20u vertooneu die 'er was, om met
Do'^j jojej te trouwen, eer men klaarder blyken
van haar wederïytfche liefde befpeurde

; en dat
dit kortom het eenigÜe middel was, om tot een
befluyt na haar begeerte te komen.

Uoy/na Flora was zeer verzet over deze reden-
voering, nogt^ns deed de liefde haar de fleutel

aannemen ; en na nog eens belooft te hebben de
zaak geheym te zullen houden, beval zyzigaan
de zorg en voorzigtigheyt van Lfzindo. „ Maar
,5 ïey zy. myn dienftmaagt flaapt in dezelve ka-

„ nier als ik; en wanneer /-^ö;«/o/^/zal komen,
bullen wy niet konnenfpreken , of zy zal ons

,, hooren. Indien dit zo is , antwoorde Luzindo
,

5, moet men daar na tragten , om ze in uw be-

„ lai;g te krygen ; men moet haar het geheele

5, gehjym van't werkftuk vertellen; zendzedan
„ te nagt na myn kamer , en laat het overige

„ aan my over, gy zult befpeuren dat de zaak
5, wel zal gaan. Donna Flora bewilligde in al-
les , in hoope zynde , datze Don Jofef door dit
middel zou zien ; en zo ras zy de dienftmaagc
het geheym ontdekt, en aan haar zyde gekregen
had , zond zy haar des middernagts na de kamer
van Luzmd'i. Dit was de overredende man des
werelts

; door zyne woorden en vereeringen,
wilr hy de dienftmaagt na zyn wil te bewegen.
Hy deed haar beloven aan haar meeftres te zeg-
gen

,
dat zy Don Jofef de volgende nagt zelfs in

haar^kamer zou brengen , en dat zy in die van
huzindo zou gaan , om hem tyd te vergunnen
met haar te fpreken ; maar dat zy zorg moeiten

dra-
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dragen , om ftil met elkander te fpreeken ,
uyt

vrecze van door de andere dienftmangden te zul-

len gehoort worden , die in de naafle kamer
fliepen.

Ümna Flora was als vervoert , door de rede-

nen van haar dienftmaagd. huzindo ging Doft

'Jofef den volgenden dag beïoeken
,
en^eyhem,

dat hy wel baaft gelegentheyt zou vinden , om
hem een t'ïamenfpraak met Oonfia Flora te doen
hebben ; maar dat hy zig wel moeft wagten , daar

van aan haar te fchryven, eer hy van hem wift

wanneer het tyd was. Donjofef bedankte hem,
en beloofde niets zonder zyn goetv inden te zul-

len doen , en hy verhaalde aan huzif^do hy wyze
van een praatje, alles wat hem tot die tyd toe,

in opzigte van de liefde, diehy \oor Doma Flora

had , was overgekomen.
luuzindo ging daar op wederom na 't huys van

den Marcfuis
, alwaar hy dien dag met godvrug-

tige redenen doorbragt. De nagt naderde tot

groot genoegen van myn vrind , en van Donna
Flsra

, welke verwagte met haar waarde Do?i

Jofet te zullen fpreeken ! Zo haaft het twaalf

uuren was, ging de dienftmaagtnadekamervan
h'^zif^do

, vatte hem by de hand , en bragt hem
voor het bed van haar meertres , alwaar ze hem
liet blyven , en ging na de kamer van myn vrind

te rug.

DoKim Flora , die zig verbeelde dat het haar

minnaar was , kon niet nalaten om zyne handen
te laten bewegen, als degeheymeuytleggers van
zyne liefde zynde ; Hy vertelde alles in ftilte,

't geen Hy voor haar geleden had ; en hy zey

haar met twee woorden , dat 'er niet dan een eenig

middel was , om tot een gelukkig befluyt te ko-

men.
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men. Wat tegenzin dat ïy had om te bewilligen

in 't geene hy voorftelde, durfde ly haar daar te-

gen niet aankanten ,
uyt vree^e van gerugt te ma-

ken , en haar oneer aan haar dienftmaagd en

aan huzindo , die ï,y meende diestyts in de

andere kamer te xyn , te ontdekken. Na een

vry lange t'ïamenfpraak , waar in deze twee ver-

liefde haar op de tederfte v^yie uytdrukken, die

de liefde haar kon inboezemen, begon Donna
F/'jra een grooter gevaar te dugten, en ly ver-

zegt haar vermeende Don Jofef te willen over-

wegen ; dat
,
dewyl hy haar eer door verraffing

misbruykt had
,
zy tot alle erkenteniiïe niet an-

ders van hem vcrzogt, dan met een tweede be-

zoek van die natuur zo lang te wagten , tot dat

het huwelyk haar de vryheyt en het voorregt ge-

geven had , om het wederzytfe geluk voor de
tweedemaal te fmaken. De valfche Don 'Jofef

deed duyfent betuygingcn van een eeuwige lief-

de; en na haar een volkomen gehoorzaamheyt
belooft te hebben , nam hy affcheyd van haar

,

en liet haar door duyfent ongeruftheden ontroert

,

omtrent het geene haar gebeurt was.

2o haaft als hnzi-^do in zyn kamer te rug ge-

keert was, alwaar de dienftmaagt hem met ge-

dult afwsgte, verhaalde hy haar hetbeduyt, dat

Dony^fi Fbra genomen had , hem weygcrende-cen

tweede bezoek toe te ftaan ; maar
,
voegde hy 'er

by, ik heb nog een flentel van het kasje, ik kan
'er de aanftac'nde nagt gemakkelyk inkomen, en

gy kunt van een grooter vergeldinge verzekert

zyn, zo gy my maar de hand wilt leenen, wan-
neer ik uwe hulpe van noden heb. Zy beloofde

tot zyn voordeel alles te doen, wat iahr.armagt

was ; en na datze in de kamer van haar meeftres

te
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te rug gegaan was , en haar in tranen zag wcg^
fmelten , vertroofte zy haar zo veel 't haar mo-
gelyk was.

Luzindo wift wel, dat hy eengroote voojzig-
tigheyt van noden had , om dezen handel van
duur te doen zyn ; en voornamentlyk , dat Doft

Jofef de eenige hinderpaal was , die tegen zyne
voornemens zou aankanten. Hy quam des an-
deren daags daar op t'huys, om 'er met my ,over
te raadplegen , en w_y befloten na een rype over-
weginge, dat men iemand moeft hauren, die
hem den zeiven dag van kant maakte. Deze
moordenaar hield ons zyn vyoord , en terwyl
wy aan 't eeten waren , kwam 'er eene van dê
huysgenooten van den Marquis

^ welke ons zey,
dat Don Jofef vermoord was.

_

Doma Flora vertoonde aanftonds de ontroe-
ring van haar hart in haar trony , en L izwjo
ontveynsde de blydfchap die hy op deze tyding
gevoelde

: ó afgryzelyke fchelm ! ó ongelukki-
ge Donna Flora , dus bedrogen te zyn ! Deze
wanhopige minnares wierd genootzaakt in een
kamer te wyken , om een ftroom van tranen te
ftorten

; en dit onverwagte ongeluk had haar
zodanig van droefheyt overftelpt , dat haar dienft-
maagt

,
wanneerzeby haar quam om eens na haar

toeftand te vernemen
, haar dood vond leggen.

Zy fchreeuwde fchrikkelyk , en bragt de tyding
aan 't gezelfchap. De Marquü , de Marquifimie
en Ijtizindo

, gingen in de kamer van Dofim Flora
,

en bevonden dat zy den geeft had gegeven. Het
is onmogelyk, de klagten enz. uyt te drukken.
Ik zal alleen zeggen

, datL«^/Wodedienftmaagt
in zyn kamer Het gaan, om haar te onderregten

,

hoe zy haar in deze gelegenthcyt moeft gedragen.

Hy
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Hy ley datze de fleutel van het kasje moeft 11e-'

men , die hy aan Donna Flora gegeyen had ; dat

zyhaar affcheyt na de begraaffenis , vandeM«r-
qmjinne moeft verzoeken , en datxe by hem moeft
komen , alwaar ze volkomen meeftreft^e van alle

ïyn goederen zou zyn. Maar voornamentlyk
belafte hy aan haar , om aan niemant het voor-
nemen dat hy had te zeggen , om by hem te gaan
w^oonen, tot dat alles vergeten was; en de tyd
20 wel waar te nemen , dat de eerftemaal dat zy
daar quam, by nagt moeft zyn.
De dienftmaagt deed alles wat huziftdo haar

belaft had
,
inhoope van door dit middel van ftaat

te veranderen. Luzindo nam tien dagen daar na
affcheyd van den Mar(]ui^ en de Marauijinne , de
dienftmaagt deed ook zo , en qnam dien zeiven
avond by haar nieuwe meefter. Wy hadden voor
haar aankomft geraadpleegt , wat wy met deze
dienftmaagt zouden doen , die de eenigfte was die

de zaak konde ontdekken. In huys komende,
gmgzy aanftonts na de kamer vanLa^/Wc, zon-
der dat onze Nigten daar iets van vernamen. Hy
ftreelde haar ten eerften , als of zy het voor-
werp van zyne liefde geweeft was , en met een

ftak hy haar een ponjaard inden boezem, waar
op ze aanftonts ftorf. Dewyl het huysgezin el-

ders bezig was
,
volgens laft van haar twee mee-

fters, fmceten zy deze arme dogter in de put,
zonder dat zy vreeze hadden dat dit ontdekt
zou worden, huzi^do ging na 't bed, en fliep

7-eer geruft, en eyndigde daar door zyn tweede
Hijiorie.

Dc
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Reyze die Luzindo na Madridy on*

der dén naam van T^on "^Diego de

Noche deed, onder het kleed van een

Edelman, met een verhaal van de

overwinntnge die hy in V Koninkryk

van Venus behaalde,

Ijuzmdo 7,eer moedig ïynde , dat het hem in de
twee voorgaande voorvallen lo wel geflaagt was,
oordeelde zig beqiiaam tot grooter daden

; dog
7.iende, dat 7,yn Kerkelyk kleed hem hinderde,
en dat het tot een hinderpaal van lyne verhevene
genegentheden ftrekte , befloot een reyze na 't

Hof te doen , onder de vermomming en naam
van Don Die;^o de Noche. Hy vleyde zig de naam
die hy zig gaf te bewaarheden, door de heerlyke
overwinningen die hy by nagt hoopte te behalen

;

zo dat hy de laftige oefFening van een geveynsde
bedrieger verliet , om dc rol van een Adelman
te fpeelen.

Om zyn voornemen te beter te verbergen , en
Om zig van de Jaarlykfe inkomflen te verzeke-
ren

, die hyniet alleen van zyne goederen, maar
ook van zyn kerkelyke waardigheyt trok , liet

hy een ge^iigt uytftroojen, dat hy voorgenomen
had , na onze lieve vronwe van Ijf.rettu te gaan.
Met dit oogmerk ging hy by de Aarts-Biflchop

,

om hem over zyn oogmerk te raadplegen , en
van hem verlof te verzoeken

, om een geheel
Jaar afwezig te mogen zyn. Zyn grootheyt be-
willigde daar in , en vergunde hem het verlof dat
hy verzogt , waar op luuzindo zig in 't heymelyk

JI. Deel. B b ' voor-
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voorzag van 't geen een Edelman pafte. Hy
nam al zyn gereet geld , en wat hy het dierbaar-
fte hadde, en gaf my zekere addrejfen , om hem
in tyden van nood wiiïelbrieven te verfchaffen.
Hy deed alle zyn koffers met de wagenaars van
D.rrocca vertrekken , aan wien hy lall gaf, om
ze aan niemant over te geven, dan aan zodani- .

ge, die hen zyn zegel zouden vertoonen. Den
volgenden dag liet myn vrind my in een onge-
iiieen verdriet , hem te zien vertrekken , om dat
ik overdagt, dat ik ten minften voor een Jaar
van zyn aangenaam gezelfchap zou berooft zyn.

Luztndovtnxok in een Pelgrims gewaad uyt de
Stad, meteen eenig knegt, en zy leyden den
ecrften dag twaalf mylen af, niet te voet, maar
op een Chatze^ die hem een mylbuytende Stad
afwaste. Zy gingen in een Herberg, genaamt
Del Borduvo

, of de Beuls Herberg
, afiiappen. Hy

had het kleyne befje onderweeg afgedaan , en een
klcyn Italiaans Paruykje opgezet, dat hem voor
een vreemdeling in de Herberg deed doorgaan

;

hebbende voorheenen aan zyn knegt en voerman
belaft , niet te zeggen wie hy was.

Lnz'tndo bcelde zig in, dat zo hy een dag liet

voorbygaan, zonder zyn drift in 't werk . te ftel-

Icn, dit een verlooren dag van zyn leven was

;

dog dewvl 'er in de Herberg niemand was , aan
wie hy zig daar toe kon voegen , als deWaard in

di'.-'er goelyk ivyt zag, nodigde hy haar met hem
in zyn kamer te eeten. Deze goe vrouw, hoe
kuys zy ook was , maakte geen fwarigheyt om
een Edelman

, geduurende de maaltyd
,

gezel-
ichap te houden. Zo ras zy gegeten hadden,
vroeg hy haar onder anderen, of ze nooyt van
de' lietöverde Doos van de Juftrouweii had hooren

ipree-
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fpreeken ? 'zy antwoorde neen ; maar datze 2eer

geerne lou weten , wat het was. Zie hier de

verklaring, die myn Edelman haar daar van gaf.

„ De Betoverde Doos van de Juffrouwen vervat

„ eenige regelen , om haar gelukkig en ryk te

„ maken , en om ïig van den Adel en den Ko-
ning ïelfs te doen eerbieden. O myn waarde

„ Heer ! zey de Waardin , leert my eenige van

„ deïe regelen , bidde ik u ; ik kan het tegen-

„ woordig niet doen
,
2ey de Edelman , want de

„ eerrte van deze regelen brengt mede, dat men
„ ie niet dan in 't byzonder en 's middernagts

„ moet leeren ; hoewel 'er ook deze bepaling

„ nog by is, dat het nodig is, dat de Jutfrou-

„ wen, aan wie men ze leert, niet meer dan

„ XXV Jaaren out zyn, en dat zy dit vertellende,

„ de kragt om ryk te worden verliezen, zodat

„ het geheym daarvan een nodige voorwaarde is.

Wat dit belangt
,
zey de Waardin , ik heb nooyt

een fnapfter geweeft ; en wat myn ouderdom aan-

gaat , ik kan u fweeren , dat ik voorleden St.

Jan eerft xxii Jaren out ben geworden. Derhal-

ven zo gy de goetheyt wilt hebben , om my deze

regelen te leeren , om my gelukkig te maken,
zal ik u te middernagt in uw kamer buyten we-
ten van myn man bykomen , en ik zal deze gun-

fte al myn leven gedagtig zyn. De goe natuur

die ik in u befpeure , antwoorde Luzi»do , ver-

pligt my , om u deze dien ft te doen ; dog draag

ïorg , om geen gerngt te maken, 't Staat aan

my
,
zey de Waardin , om daar op te paffen

;

daar op fcheyden zy, ci\ Luzindo ging na 't bed.

Zo ras het middernagt was, quam deWaardin
by den Edelman in zyn kamer , en dewyl hy reets

flicp, maakte zy hem wakker , cn na eenige

Bb 2 wQor-
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woordenwifleling , leerde hy haar eenige van ty-
ne regelen; waar over ly lo vergenoegt w^as,

dat 2y binnen w^eynig tyts van (laat hoopte te ver-
anderen. Daar op ging ly te bed, en 's anderen
daags morgens vervolgde Luzmdo , na dat hy
wat ontbeten had

,
zyn reyze. Hy maakte de-

zen dag 20 veel fpoct, dat hy 's avonts ten tien

uuren te Damcca aanquam ; en het eerfte dat hy
deed , wanneer hy aftrad, was zyn knegt met zyn
Zijnet na de Wagenaars te zenden

,
om-ïyne

Koffers af te halen. Daar op begaf hy zig te

ruft, dewyl hy door het reyzen van dezen dag
2 eer vermoeyt was.

's Anderendaags vcrkleedehy hem als een Edel-
man , en na dat hy zyn knegt en Koetzier by hem
ontboden had, deed hy haar fweeren hetgeheym
te honden, en zey hen, datze hem in't vervolg
Don Diego deNoche^ of de Nagt-ridder zouden
noemen. Hy vertrok uyt Darocca , zonder al-

daar iets van belang uytgewrogt te hebben , om
2yn reyze na Madnd voort te zetten ; en na zyn
verftand onderweeg door eenige galanten wat
geoeffent te hebben, quam myn Nagt-ridder den
xxviii. Jujfuflus in deze Stad aan Hy nam den
volgenden dag vier knegts in zyn dienft, en gaf
hen een koftelyk Levrey. Zo ras hy alle din-

gen gefchikt had , om in 't openbaar te konnen
verfchynen, ging hy by het opllaan van den Ko-
ning, zonder de minde kennis aan 't Hof te heb-

ben. Dog dewyl hyjong, welgemaakt, en zeer

fraay van zeden was , deed hv zig by Hove-
lingen in aanmerkinge komen , die hem voor

een vreemdeling aanmerkten , om dat hy hem
hield als of hy naaulyks Spaanfch kon fpreken.

Dvjf Miguel M z groette hem, en hoopte
hem
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hem met beleeftheden op Dewyl hy in myn
Kagt-ridder veel verftand en vrolykheyt befpeur-

de, verzogt hy hem dien dag de eere aan te wil-

len doen
, by hem ten eeten te komen , en ver-

zekerde hem, da*- lyn Moeder hem met alle be-

leeftheyt ion omfangen . volgens haar natuurly-

ke geneygtheyt, omtrent vreemdelinge van zul-

ken aanmerkelyken verdienfte , als men in hem
befpeurde. De Ridder die luft had om kennis

aan 't Hof te maken, nam de uytnodiging met
veel dankbetuyginge aan. Do» Miguel nam hem
in ïyn Draagltoel, en die van myn Edelman
volgde met zyn vier Lakeyen.
Don Miguel M z vv^as van eene der befte

Familie» \an Madrid
\
hy v^'^as ryk, edelmoedig,

en erfgenaam van een grtjot goed
;
dog nog te

jong om het zelve te genieten ;
nogtans ver-

goede 2yn moeder dit, met hem zo veelgeld te

geven , als hy begeerde. Zy had niet dan deze
zoon en een dogter, die nog geen xviii Jaaren
bereykt had- En gelyk zy aan perfoonen van den
eerfte rang vermaagfchapt was ,* ontfing 7y ge-

duurige bezoeken van dezelve. 'Luz.indo had in

zyn jonkheyt de Italiaanfche taal volmaakt ge-

leert , en had zig de Hiftorte en zaken van balie

zo gemeen gemaakt , dat hy 'er zeer net van kon
fpreken

, by wat gelegentheyt het ook zyn mogt.
Zo dat hy aan T>un Miguel^ onderweég zynde,
ttey , dat hy een Italiaans Edelman was , te Pifa

gebooren, en dat hy aan deze vermaarde Hooge
Schoole zyn opvoeding verfchuldigt was.

Zo ras zy t'huys gekomen waren, bragt Don
Miguel den Edelman in zyn vertrek ; hy liet aan

zyn moeder en ziifter zeggen , dat hy een' Italiaans

Edelman mede gebragt had, om by hen te eeten

,

Bb 3 en
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en dat ly in tyn kamer xoudeii wagten. , tot dat

het tyd was te eeten. Deze goede moeder was
t'elkens zeer blyde , wanneer ty gelegentheyt

vond , om de tederheyt te betooncn , die 2y voor
haar zoon overig had , en ty gaf laft om binnen
een zeer korte tyd, eeten gereet te maaken,
dat waardig was een Koning voorgezet te wor-
den. Een (juarüer uurs tevoor'en, eer men aan
tafel ging, lieten de Dames aan Don MigueliQg-
gen , den Edelman den weg tc wyzen , om by
haar te komen , Don Miguet bood hem zyn moe-
der en zuüer aan, op zulken onbedwongen
wyze als zelden in gebruykelyk is, -zy

gingen alle vier aan tafel, en Luzindo wierdaan
de linkerhand van Donna Clara tegen over Don-

Anna gcplaafl: , dat de namen van deze Juf-
frouwen waren , de eerfte was die van de moe-
der, en de andere die van de dogter, de ver-

fcheydenheyt van de lekkere fpys en de veelhcyt

van de zilvere vaten , die myn Edelman zag

,

deed hem van de c^ualtteyi en rykdom van Don-
na Clara oordeelen , en aan de andere zyde de
zedigheyt en fchoonheyt die hy in Donna Anna
vond

,
begonden hem luft in te boefemen , om

het overwinnen van haar hart te ondernemen

,

om zig na den eeten daar toe te bereyden, zey

hy haar
,
zyn adelyke afkomfte, en de groot-

heyt van zyne rykdommen ; want hy verbeel-

de zig, gelyk dit ook gebeurde dat zy de rede-

nen zouden afvragen , waarom hy te Madrid
was gekomen , om dat dit gemeenlyk de ge-

woonte in alle landen omtrent vreemdelin-

gen is.

Zo ras men van tafel gegaan was, vcrzogt

Donna Clara hem haar het vermaak te geven , om tc

mogcii
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mogen hooren wat lyn Vaderland en geboorte

was, niet twyfelende of zy zouaen deverwon-
derlyke hoedanigheden beantwoorden ,

die in

ïyn pcrfoon uytblonken. Myn Edelman Do»
Die^o fprak aanftonds, met een diepe eerbiedig-

heyt op deze wyze

„ Meiuffrou 't is het minfte dat ik kan doen,

„ om uwe bcveelen te gehoorzamen in een zaak

„ die van zo weynig belang is, als deze, om
„ u de reden van myn reys te zeggen. Ik heb

„ die niet ondernomen , dan met een oogmerk

„ om de werelt te bezien, en een ftad op té

„ zoeken, alwaar ik met vermaak kan woo-

„ nen, in myn Vaderland niet konnende te rug

,, keeren om dat ik het ongeluk gehad hebbe

,

„ een Edelman van de eerfte rang in een twee-

„ gevegt te dooden , wat myn geboorte be-

,, langt, ik bid u zeer nedrig, my daar omtrent

„ te willen verfchoonen, zo ik u omtrent dit

„ gedeelte van uw bevel niet gehoorzame , dat

„ gy my geeft; dewyl ik by eede verpligt ben,

„ om het niet te verklaren , dan aan de luffrou

„ die myn geluk in de werelt moet uytmaken,

„ Alles wat ik omtrent dit ftuk kan zeggen

,

„ is, dat ik door myne daden zal tragten ge-

„ tuygenis te geven van 't geenc ik ben , en

„ niet te ontecren, van wie, ik het dagligt ont-

„ fangen hebbe.

Hy zey deze laatfte woorden met zo veel

ïedigheyt dat Donna Clara en Don Migziel niet

goet vonden , daar omtrent meer te vragen,

zig verbeeldende dat het de zoon van eenig Ita-

liaans Prins was ; die incognito was komen rey-

zen. Donna Anna zeer voldaan zynde over dc

redenen van onzen Edelman vroeg hem of hy

Bb 4 i
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jnct Don 'M.l^uel begeerde na de Comedie te gaan?

Hy antwoorde haar dat hy dit zeer geerne met
yinnjicur haar Broeder doen 7,ou , lo hy hem in

z.yn gefelfchap wilde hebben
;

daarop ley Do»
Is/iiguel^ dat hy hun veel eere zou aandoen, zo
dat Tiofina C/ara en V>onna Anna de ftoel van
Dö« yHguel namen, die den Ede'man in de zy-
ne nam. Op 't uytgaan van de Comedie verzogt
X^oma Clara aan Don Diegu haar de gunfte te be-

\^yzen, met haar te eeten, 't geen hy deed.
T)ofi Diego bragt hem aan zyn vertrek

,
hy bood

'er hemde helft van aan , en bad heni de eere te

doen met dit aan te nemen, daar by voegende,
dat hy geduurende zyn verblyf te Madrid in al-

les gelyk hy zelfs zou gedicnt worden.
De Edelman vi^ilde dit in 'teerft afflaan, dog

niettegenftaande de kragtige redenen
,
diehyby-

bragt, om zulken edelmoedigen aanbieding niet

aan te nemen , moefl. hy afftaan , en Lnzmdo was
gcnootzaakt met zyne dienftboden by Don Mi-
guei tc haysveften.

Dezen nagtwierdmet fpeelen, zingen, en an-
dere vermakelykheden doorgebragt, tot dat het

tyd was, zig ter ruft te begeven, Decerfteweek
bragt Don Miguel ^ de t delman, by perfoonen
van dc eerfte rang van beyderley kunne, zyn
feeleadieyt l y zyn geeftige omgang gevoegt,
deci hem wel haaft van allerley flag van per-

fonen opzoeken ,
die hem dik wils gelegentheyt

vcrfchafren , om zïg onder de D^imes te doen
aytmunten ; dog hy had vaftelyk voorgenomen,
om op D'-nna .inna toe te leggen, cn zo veel te

meer , om dat hy daar in wel te flagen , als een
zaak aanmerkte , die by na onmogelyk is.

Ondcrtuüchen zond hy my een ^-s^^-regifler

van
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van alle xyne gevallen , en veriogt my hem
door wiffdbrieven lo veel geld te doen toeko-

men, als ik op lyne goederen zoude konnen
opnemen. Ik deed, 't geen liy my veriogt, en

weynig dagen, daar na, maakte ik hem 2000
Pijtoletten over

,
langs de w^eg die hy my had

aangevreten. Hy had my ook ver20gt,aan hem
te fchryven onder den naam van den Prins van

Ttrol^ met een omüag /eaddreffeerc a'^n D 'n Die-

go de Noche. Ik deed 'het ook , en volgde in al-

les zyn berigt op , ten opzigt van den inhoud

van myn brief.

Myn Nagt-Edelman ontfing het met de zel-

ve Poft , als hy zyn Bankbriefjes kreeg,

juyft na den eeten , zo als hy met Donna Clara,

Donna Anna^ en DonMi'^/iel aan het praten vras.

huzindo onder voorwendzel , dat hy de bankiers

niet kende , aan wie zyne brieven treaddrelfeert

waren
,

verzogt Don Miguel hem de gunft te

bewyzen, om voor hem deze geringe zom te

ontfangen. Zo ras als Don Migziel die zag, be-

veftigde hem dit , in de gedagte die hy had , dat

de Edelman een Prins moeft zyn , om dat een

gemeen perfoon zulken grooten zom als deZe

was, niet over gemaakt wierd.

Don Miguel Itond op , en- myn Fdehnan

,

haafte hem te volgen, als of hy iets aan hem te

zeggen had , en liet de brief die hy in de hand

had op tafel leggen. De Juffrou nieusgicrig zyn-

de, om den inhout te weten, nam, en opende

de zelve, en vond aanftonts aan 't hooft deze

woorden
,

zeer magtioe Prim ; dog dewyl Zc

Luz'ndo te rug hoorde komen
,

Icyze de brief

wederom op tafel, wanneer hy binnengeko-

men was, hield hy zig wat ongeruil
,
gelyk uyt

' B b ƒ zyn
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%yn wezen fcheen te blvken, hy hernam Zyn
plaats, en ftak de brief in iyi\ zak. Donm Cla~
rö had een onuytdiukkelyke blytfchap, datze
wift, de Prins van Tirol by haar te hebben, en
na datze dit geheyin aan DanMa Anna (iXiOon
Mtouel medegedeelt had , verdubbelden zy hun-
ne zorge, en ontzag, voor myn vrind, zonder
hem nogtans te laten blyken , datze hem ken-
den. Deze ontdekking deed in 't harte van Don-
na Anna eenige ger.egentheyt tot hem ontftaan
gelyk hy gemakkelyk kon befpeuren , aan haa^
wyze van fpreeken, die geheel anders, dan
voorheenen was. Dit gaf aan Luzindo veel
ftoi'theyd, om deze T)ame in tegenwoordigheyt
van haar moeder en broeder te pryzen , die bly •

de waren te befpeuren, dat de Prins agringvoor
Donna Anna had , zo dat Donna. Clara , Don
Mt^ud in haar kamer bragt, onder voorwend-
zei van iets te moeten doen, om zo Dimna An-
na by den Prins alleen te laten , welke zulken
gunftigen gelegentheyt waarnemende

, haar de
volgende verklaaringe deed.

Goddelyke Donna Anna^ ik kan u het vuur
„ niet uytdrukken waar mede myn hart verteert

„ word , zedert het oogenblik dat ik het geluk
„ gehad hebbe, u de eerfte maal te zien. Ik
„ zou u kunnen zeggen , dat ik in weynig da-

„ gen meer fmarte geleden heb, door de liefde

„ die ik u toedrage, als andere minnaars in vee-
,, Ie jaaren niet hebben moeten ondergaan. Ik
„ doe myn voordeel van dit kleyne oogenblik,
„ eer Mejuifrou uw moeder uyt haar kamer
„ komt, om u te verklaren, dat zo gy wilt,
„ dewyl gy rny de gelukkigfte van alle men-

fchen kunt maken, ik u myn hand en myn
„ hart
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„ hart geeft , nefFens myn woord van eer om
„ u morgen te trouwen ; hoewel ik u onbekent

ben, kan ik u verzekeren, dat gy geen re
^, den van berou zult hebben , zo ras gy de

ware verdienfte van uw Minnaar kent.

„ Edele Prins van Tirol antwoordt T>onna

Anna, het geval heeft ons uw gelukkige ge-

„ boorte ontdekt; dog eer de nieusgierigheyt

myn moeder , en my aangezet had , om uw
„ brief te lezen, wanneer gy die op tafel liet

„ leggen , kan ik zeggen , dat ik reets gene-

„ gentheyd voor u had. De beminnelyke hoe-

„ danigheden die in uw geheele perfoon uyt-

„ blinken , hebben my betoont , en ik befchou-

„ we de aanbieding die gy my doet, als een

,, groote eer aan , maar myn pligt ende eerbied

„ die ik voor myn moeder heb, nootzaakt my
„ om haar deel te geven , aan de edelmoedige

„ aanbieding, die gy my gedaan hebt. Voor 't

„ overige kan ik u van eenen goeden uytflag

„ verzekeren , ten opzigte van myn moeder, en

„ wat my belangt , ik zal 'er my niet tegen

,^ aankanten.

T)onna Clara belette de tedere 't zamcafpraak
van den Prins , en van Dost-^a Ama tot groot
verdriet van deze nieuwe verliefde , de Prins

nam affcheyd van de Dames om haar tyd te ge-

ven omtrent de zaak da;ir 't op aanquam Hy
ging by Do» Miguel in de kamer van zyn moe-
der, en een oogenblik daar na, gingenze alle

beyde uyt, om een lugje te fcheppen. Onder-
wylen verhaalde 'Donna Anna de verklaring van
den Prins aan baarmoeder, en i C/^z/v.^ was
'er zo blyd over , dat zy tot haai^dogter zcy

,

dat zo de Prins na den eeten
,
op de zelve v/y-

^ ze
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2e tegen haar fprak, 2y hem by 't woord moeft
vartcn

, en hem dezelve nagt trouwen, uyt
vreeze dat hy van g.'voelen mogt veranderen.
1.' .'a Ay.na was Ongemeen blyde, over deze
r;.aci geving , zy hoopte haar den volgenden dag
een tr njesiQ zien, geeiizins aan de beloftevan
den PiiKs nog aan zyn woord van eer twy-
felende.

De Prins verklaarde aan Don M{^uel, onder
belofte van 't gcheym te houden, dat men by-
geval ontdekt had

^ wie hy was, en dat de
nieusgieiigheyt van zyn moeder haar aangezet
had, om ccn brief te lezen, die hy by ongeluk
op tafel had laten leggen, waar door 2y iets
vernomen had, 't geen' hy wilde verbergen. Hy
verklaarde hem vervolgens de drift die hy tot
2yn zufler had, waar op üon Mi^uel antwoor-
de

, met duyfent dankzeggingen
, wegens de

eer die hy aan zyn gehcele ' milte wilde bewy-
2en. Zo ras zy weder t'huys waren gekomen

,

fpraken zy T>ünm clara aan , zonder het ant-
woord van T>onna Anna eens ai te wagten ; en
dewyl ze alle zeer verheugt waren

, wierden
den Prins en Donna Anna QQitlvQ nagt in'they-
melyk getrout. Donna Clara cm aan haar doch-
ter de vrindfchap te bewyzen , die zy voor haar
hadde, gaf haar 20000 Piftoletten, zo ia geld,
als in juweelen

, en zy beloofde het huwelyk
geheym te zullen houden , tot dat de Prins or-
der op zyne zaken geftelt en zyneftaten verkogt
had

,
om 't geene daar van gekomen w.as , te

Madi id te kcumen brengen.
De blydfchap van Dutina Clara en van Donna

Anna Waren onuytdrukkelyk , en zo groot, dat
zy niet konden nalaten , aan de huysgenoten te

zeg.
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zeggen , dat de eene een Prinfes en de ander do
moeder van de Prinfes was, Don yït^nel oor-
deelde door het huwelyk van 2yn ziifter , ook
^enoe^ ^equalfficeert te zyn, om een Hertog te

worden, na dat dit familie 2ig ongemeen ver-

maakt hadde
,

geduurende de maaltyd die de
heerlykfte was die men kon ibedenken

,
gin-

gen de nieuwe Prins en de Princes na 't bed,
cn 's anderen daags wierden zy van alle de dienft-

boden geluk gewenfcht , aan wie de nieuwe
man groote vereeringen deed

,
vergezelt van

fraaye beloften , om hen de zaak geheym te

doen houden.
huzindo de hedrtegel\ke Priejier ^ of de Nagi'

Ridder , had toen de overwinning behaalt , die

hem zeer moeyelyk toefchcen ;
dog dewyl dc

wanfmaak
, de genietinge van naby volgt, begon

hy wel haafl: na middelen om te zien , om van
Donna Anna ontflagen te zyn , en met een het

geld te bewaren dat zy van haar moeder ontfan-
gen had , om zo de koflcn te vergoeden die hy
gemaakt had. Om daar omtrent te beter te kon-
nen flagen

,
beley hy zyn geld met dat van Don-

na Anna onder de Koopluy , en trok 'er wiffel-

brieven voor
,

op 'de bankiers van Bajonne in

Vrankr)k. Zo ras hy dus van zyn geld verze-
kert was, bragt hy xiv dagen zeer aangenaam
met Dor,na Anna door , tot dat hy eens na den
ceten aan Donna Clara, aan Don IVIi^Jiel en zyn
PrincefTe te kennen gaf , dat de liefde die hy
voor Donna Anna had, hem noodzaakte om or-
der op zyne zaken te liellen , en het geld dat hy
van de verkooping van zyne ftaten zoukrygen,
na Madrid over te voeren ; dog dat hy , om de
'/aak te verhaaften

,
voorgenomen had zig \\\
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cognito derwaarts te begeven , om dat men , wan-
neer hy 'er niet in perfoon was , ïeer qualyk zou
uytvoercn, 't geen hy belafte. Hy voegde 'er by

,

dat dewyl het hem onmogelyk was een dag zon-
der lyn waarde Princcs tc leven

,
hy voorne-

mens was haar mede te nemen ; en dat lo Doft
M:^?^uel mede wilde gaan, hy de werelt kon be-
zien, en zig daar door waardig tot de hoogüe
bedieningen van 't Hof kon maken; dog dat hy
wenfte, dat zyn reyze geheym mogt blyven.

Donna C/ara durfde zig tegen hec voornemen
van den Prins niet aankanten; wat Donna Anna
betrof; dog zy kon niet goetvinden D n M'iguei

iiiede te laten gaan , die de eenigfte erfgenaam
van zyn Vaders goederen was. 'tWas zelfs niet

zonder verdriet , dat zy haar waarde dogter af-

fchcyd van haar zag nemen ; hoewel de Prins
haar beloofde , binnen agt maanden t'huys te

zullen zvn. Twee of drie dagen daar na ver-
trokken zy na Bajonne ^ alleen met een kamer-
dienaar van de Princes , en met alle de knegts
van den Prins vergezelt zynde. Zo ras aldaar

waren aangekomen, gaf hy zyn vier Lakeyen,
die hy te itóWr/i had aangenomen

,
hunaffcheid;

om dat hy volgens zyn "neggen Franfche dienft-

boden moeft hebben , die de taal van 't Land
fpraken , zo dat de Spanjaarts genootzaakt wa-
ren na huys te kecren. Zo ras zy vertrokken
"Vvaren , nam de Prins nieuwe wilTelbrieven voor
al het geld dat hy by de bankiers had

;
dog de-

wyl hy geen kans zag om Donna Anna terug te

zenden, z^onder ontdekt te worden
,
quam 't

hem in gedagten , om. haar tc vergeven
;
nogtans

zag hy dat het gevaarlyk was , dit , hoewel in een
vreemt land , te doen. Eyndelyk nam hy daar

toe
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toe een befluyt ; en op zekere tyd, wanneerïe
alle bey te bed lagen , doorftak hy haar hart mee
een groote naald , zonder dat 'er een quetzuur
of teken van bloed befpeurt wierd. Na datze
geftorven en begraven was

,
verkogt hy zyii

Chaife en paarden, en nam huurpaarden ooi na
zyn land te rug te keeren, en quam zo bynagt
in de plaats van zyn geboorte, met zyn knegt ea
koetzier vergezelt zynde.

Dewyl hy my van alle zyne voorvallen ken-
nis gegeven had , en van den dag dat hy zou
aankomen , had ik alles gereet , om hem te

ontfangen. Na den eeten overwogen wy het

gevaar , wa'ar mede luuzindn gedreygt wierd
;

wy vreesden dat de koetzier en de knegt het mog-
ten ontdekken

; dog dewyl wy wiften datze 't

niet zouden doen, eerze voor hunne moeyte be-
loont waren, gaven wy lafl aan onze moorde-
naars

, om haar te doorfteeken
,
gelyk ook ftipt

opgcvolgt wierd.

Myn waarde 'Luzindo bevond zig toen in ze-
kerheyt, en men had zoras in de Stad detyding
van zyn onverwagte t'huy skomfl: niet vernomen ,
of hy wierd door alle perzoonen van rang, en
door den Aarts-Biffchop zelfs bezogt. Wan-
neer men hem na de reden vroeg , waarom hy
zo fchielyk t'huys quam, antwoordehy, datihy
voornemens geweelt was zyn reyze te land te

nemen
; dog van gevoelen verandert zynde , de

weg over B ircelona had genomen , alwaar hy zig
op een fchip begaf, dat gereet lag om na Napels
te zeylen , en dat zy een fchrikkelyk onwedcr
gehad hadden , dat haar op de kuften van Maïorka
had geworpen , daar hy hem zo qualyk had be-
vonden

, dat zig buytcn (taat bevindende om zyn
reyze
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rcyze te vervolgen, hy zig gehaaft had om over
land te komen, om daar ïyn gezontheyt te ver-
krygen. Dit alles ging by voorname menfcheii
voor een wekere vi^aarhcyt door. En dewyl hy
toen rykerdan voor zyn reys was, eyndigdehy
dit voorval met de hamen van de Ridder van
fiagt en van Don Diego de Noche , om die van
Xj'xenttaat ljuzindo v^a^dcrom aan te nemen , nef-

fens het Kamniks kleed , als ook de fwier van
een geveynsde , hoew^el maar voor een korten
tyd

,
gelyk wy door andere voorvallen die hy

ondernam, zullen zien.

Dog ik ben genoot7.aakt om het leven van den
bcdriegelyken Prtefter af te breekcn

,
juyft in het

begin van-2yn vermaarde iiytvoeringen , omdat
bet eyndc van dit Deel de levens van de Monni-
ken en Nonnen moet bevatten

,
gelyk ik in het

ontwerp belooft heb, dat ik aan het gemeen heb
mede gedeelt. Het leven van Joj'ef^ en het eyn-
de van dat van L>'i^.«W<;

,
zyn ïo vol voorvallen

,

dat zy een geheel Deel konnen uytmaken.' Ik
biedc my aan om ze in 't ligt te geven, zo ik

verneme dat men 't begeert.

11. H O O F T S T U K.

Van de levens van zekere ^aapfihe
Monniken.

\ en noemt een A-lonnik een Regulier Prie-
iSk ^gj.^ j^y regelen van de üig-

ter van zyn order leeft
;
dog wy zullen uyt de

volgende voorbeelden kunnen afnemen , dat men
dc^
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noemen ; om dat men de regelen van den ftigter

veel minder, danzyn driften en ongeregelde lufteii

opvolgt. My dunkt , dat ik vooral van hun aan-
neming in 't Klooftcr moet fpreeken, en van de
wyze hoe ly aldaar en elders leven. Ik zal 'er

hier niet dan in 't algemeen van fpreeken
,
op dat

wy in 't vervolg de byzonderheden van hun le-

ven en omgang beter konnen onderzoeken.
Hoewel ik myn werk gemaakt heb , om de

wytlopigheyt te vermyden ; en om veel verwon-
derbaare dingen met weynig woorden te zeggen

,

is het nogtans zeker , dat hoe weynig kenniffe
dat men van het onderwerp heeft , dat ik verhan-
dde

, men van de bedorventheyt der Monniken
niet te veel kan zeggen , die tot zulken hoogte
gefteygert is, datze de inbeelding te bovengaat,
en 't ónmogelyk is om het te geloven ; immers
Zo men met hen gekeft , of gemeenzaam omge-
gaan heeft, om 'er alle de fnode praktyken van te

doorgronden. Zo dat den Lezer niet alleen ge-
loof kan geven aan 't geene ik daar van fchry-
ve; maar zelfs nog veel meer daar van mag den-
ken, zonder hen ongelyk aan te doen ; want
hoe nadeeliger gedagte dat men van deze goede
Vaders mag hebben , 't zal niet dan al te over-
eenkomftig met de waarheyt zyn ; en het zal

genoeg
, overeenkomende met hunne helfchc

lireeken, bevonden worden.

II. De^l. Cc
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Van de plegtigheden , die hy V aanne^

men van de Nieuwelingen in alle

Monnike Kloofters worden

waargenomen.

De inftellingvan de order wil, dathy, die als

een (a) Nieuweling wil aangenomen wor-

den, ten minrteii xv Jaaren moet bereykt hebben.

Hoewel de Priuor omtrent dit Hegiement zom-
tyds wel iets door de vingeren ziet , zou hy 't

nogtans daar omtrent niet konnen doen, dat geen

nieuweling frofejfie kan doen , of beloften van

armoede, gehoorzaamheyt en kuysheyt geven,

eer hy den ouderdom xvi Jaaren en een dag be-

reykt heeft. De Vaders of nabeftaande van den

aankomenden nieuweling , bieden den zeiven den

Frioor aan, die hem aan detwecoudfte Keventen

en de eerfte Profejfor van de Godgeleertheyt zend,

om hem omtrent deLatynfche talete onderzoe-

ken
;
dog 't is maar een enkele formaliteyt ; want

fchoon 'er een Ezel tot het Examen wierd aan-

geboden, zou hy nogtans aangenomen worden.

Daar op laat de eerlte Profejjor aan den Prioor

de goetkeuringe van de Regenten ^
wathetLratyn

betreft , weten.

Als dan laat de Prioor de geheele gemeenfchap

by een kómen, en verklaart aan alle de Monni-
ken die Priefters zyn ,

datdewyl zulk eenen on-

der het vaandel van hun ftigter begeert aange-

fchrcven te wezen
,
hy hunne ftemmen verzoekt^,

om hem tot een nieuweling te ontfangen. In 't

mid-

(a) Noviee.
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midden van het Koor is een ftoel , waar op twee
doozen ftaan, zynde de eene vol witte

, en de
andere vol fwarte boonen. £en van de jongfte
Priefters neemtze en geeft aarx yder Monnik
een, witte cn een fwarte boon; en na de uytdee-
ling daar van gedaan te hebben, zet hy de twee
doozen wederom op de fiod. Veivolgens ko-men de Monniken daar by , en leggen hunne
boonen m gemelde doozen ; de witf^ zyn voor
deaannemnjg, en de fwarte voor de weyg.ring.De Priefter die deze boonen .ytgedeek had
grypt de twee doozen

. en biedze de Prioor en
de twee eerwaardige Vaders, die aan zyn zyde
zitten

, aan. Deze drie Monniken tellen geza-
mentlyk de witte en fwarte boonen ; en wan-
neer er meen der doozen meer witte dan fwarte
boonen gevonden worden, verklaart de Prioor
overluyd, dat de aannemii g is goecrekeurt. Na
dat de vergadering gcfcheyden is, gaat de Pnoor
by de Vader ot de vrinden van den nieuv/elina
oni hen met de aanneming geluk te wenfchen?

'

Daarop koopen de Vader of vrinden van den
aangenomen nieuweling klederen, en alles wat
hy van noden heeft

; dewyl ze verpligt zyn om
een bed, een koff r, twee ftoelen , kortom al-
les wat 'er toe behoort

, om een Gel te voor-
zien, in 't Kloofter te br.ngen. Wanneer 't de
clag van de aanneming is, en alle de Klooüer-
lingen 't zy in 't Koor of in de Kerk, by een
zyn, komt de nieuweling binnen, vergezelt zyn-
de van de meefter der nieuwelingen

, en gait voor
de eerwaarde Vader PW op zyne kuien leg-
gen, die hem vraagt, wat verzoek:^-,, ? en wan-
neer den nieuweling geantwoord heeft ik ver-
zoeke het kleed van den zaligen öt, Framhcas,

Cc 2
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H. Domin'tcus, enz. begind den Pr/W hem de

ilraffen ,
onthoudingen , en kaftydingen die hy

moet ondergaan, te verklaren; het aFgezondert

1 even , de gehooriaamheyt , de armoede , de kuys-

heyt waar van hy belydenis moet doen
;
daarop

vraagt hy hem , of hy gelooft dat hy met Godcs

hulpe alle deze voorwaarden zal nakomen ? en

na dat hy ja geantwoord heeft , trekt de meeftcr

van de nieuwelingen deze zyne klederen uyt,

en trekt hem die van deordre aan. Deze nieu-

weling zit met het hooft ter aarde gebogen , ter-

wyl de geheele vergadering het Te Deum zingt

,

of een (a) Kerkgezang , of een (b) gemeen ge-

bed
,
op het onderwerp paffende ; waar op de

Prtoor de nieuweling aanmaant , om in het Kloo-

üt-r te leven en te iterven.

Dit gedaan zynde
,
gaat de nieuweling met de

medler voor den Prior op zyn knien leggen,

om hem de hand te kuffen en te bedanken ;
dit

doet hy ook in 't ronde by alle de Priefters, en

omhellt de Monniken die de order van '-t Prie-

fterfchap nogmet onttangen hebben, enduseyn-

digt de plegtigheyt met een Lofzang.

'£lk een begeeft zig daar op na de Eetzaal, al-

waar men allerhande vcrverfchingen voor 't ge-

heele Kloofter, de Ouders , en vrinden van den

nieuweling heeft opgezet ; en'tis gemeenlyk een

maaltyd , waar in zesderleye fpyze zyn
,
uytma-

Kende de uytgelezenfte en lekkerfte, zonder van

het nageregt en de drank te fpreeken. Alle de
,

nieuwelingen v.^oonen in een afgezonderde Ga-

lery . en die geen gemeenfchap met de Monni-

"Leu heeft. Zy hebben elk een Cel , en hun mee-
fter

^a) Antienne. (b) Colkfte.
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fier heeft een leer fraay vertrek
,
digt by het Koot.

Een nieuweling heeft een geheel jaar tyd, om te
2ien of hy de moeyelykheden van de order kan
uytftaan. Hoewel de inftellingen medebrengen

,

dat men een Nieuweling, alle penitentiën vallen,
Meditatiën en de geftrengfte kaftydingen moet
doen ondergaan

,
draagt de meefter 2org om 'er

hem van te bevryden , om de pligten van de or-
der zagter en aangenamer te maken, om dathy
een jaar en een dag tyd heeft eer hy zyne gelof-
ten doet, wanneer hy in een volkomen vryheyt
is

, om het kloofler te verlaten , 20 dat het
proef-jaar om dexe reden voor hem een jaar van
gemak cn toegeventheyt is.

Zo ras als het jaar van de Nieuwelingfchap
geeyndigt is

,
geeft de meefter kennis van dc

vroomheyt
, Godtsvrugt

, zagtmoedigheyt, en
matigheyt van den nieuweling. Daar op geven
de Monniken ook hunne ftemmen tot zyn Pn-
fesfie^ en tot de drie geloften , die hy moet doen .

Zo ras als hy met meerderheyt van ftemmen
goetgekeurt is, benoemt men de dag, dat hy de
i^rojesfie^ en de geloften van armoede

,
gehoor-

7aamheyt en kuysheyt in handeh van den Eer-
waardigen vader Prionr in tege^woordigheytvan
't gantfche Kloofter doen moét. Na deze pleg-
tigheyt onthaald de nieuwe (a) Klooflerling

,

alle de Monniken ook op dezelve wyze, alshy
op den dag van zyn aanneming gedaan heeft.
Van dien tyd af verlaat hy kt galery der Nieu-
welingen, en gaat by de andere Kloofterlingen,
onder het beftier van den onder Prtoor

^ of van
den Ftkaris van 't Klooftcr wconen, tot dat hy
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de order tot het Priefterfchap ontfangen heeft

,

als dan geeit men hem een Cel gclyk de andere

PaUfs , en hy is niet meer dan onder deonmid-

delyke beüiering van den Ferwaardigen vader

Trioor oi Kektor van het Kloofter.

Zo ras een nieuweling Frojhjie gedaan heeft,

begint hy in de Fihfofie , en naderhand in de T.W
loyje te Itudeeren^ dewyl 'er in elke Kloofter een

in de Filofofie^ en drie in de Godgeleertheyc zyn.

Geduurende het jaar van Nieuw^elingfchap ,
gaan

de Nieuwelingen niet buyten het Kloofter, ten

2y om een openbaare Procesfie by te woonen

,

in plaats dat een K loofterling by na alle dagen

met de Profe'/ore-^ , of met de oudfte vaders nyt-

gaat, en alle de voorregten van de order geniet,

t 1, een gewoonte in de Kloofters alle weken
twee dagen tot uytfpanning te hebben , dat is

,

dat (|e jonge Kloofterlingen ende jongöPriefters

met Verlof van den Prioor t'ig op 't land , of in

een tuyn gaan vermaken , alwaar iJ hun tyd

met het kaartfpel , of andere uytfpanningen ver-

dryven , waar van het niet nodig is hier te

fpreken.

Ik had een van myn maagfchap van de Domi-

rikcmer orden, die my eens op een dag van uyt-

fpanning, verlof gaf om by de jonge kloofter-

lingen en de jonge Priefters van 7,yn orden, te

gaan , om hunne ïeden en gewoontens te lee-

'ren , en dcwyl ik toen een fcholier was , maak-

ten 2y geen fwarigheyt om hun volkomen uyt-

fpanning te nemen, waar in ik befpcurde, dat

20 ras 2e vergadert waren, de grootfte bedrie-

ger /van 't gefelfchap , de andere be^on aan te

2ettcn, om rondborftig hunne konftftreeken te

vertellen van wat natuur 2y ook waren , en

ver-
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vertelde eerft dc iyne, om dc andere daar door
des té meer aan te fpooren.; zo 'er iemant ge-
vonden werd, die een geregelt leven leyde, en
dat hy niets had te vertellen, beroofde men hem
van deuytfpanning, en men merkte hem als een
onwaardig lid van de vergadering aan, zalk een
onnozelen ongelukkige word befpot , zonder
dat hy 't minfte van 't geen hy ziet, of hoort,
durft zeggen, uyt vrceze, dat hy daar en boven
nog flagen toe mogt krygen.
Een vergadering van jonge Duyvels, kon

geen meer vuyle redenen en Godts lafteringen
uytbraaken

,
dan de jonge Priefters van 't kloo-

fter doen in hunne uytfpanningen , want elk
zeyt wat hy met een Non of iemant anders be-
dreven heeft, met alles by zyn naam te noemen.
Ten 2. vertellen zy de naamen en huyzen

van hunne Devoten
, zy komen over een , om

voor agt dagen tegen elkander te ruylen , om
zo de eene mooyer dan de andere is, maken
zy koop, wat hy, die de fchoonfte heeft, daar
en boven zal moeten geven. Zy onderregten
eikanderen hoe zy de verwiffeling beft ziïllen
Konnen aanleggen.
Ten 3. raadtplegen zy 't zamen , over de mid-

delen om geit van hunne ouders te krygen , en
denken daar toe fnode en duyvelfche uyt , dog
de zedigheyt belet my om meer van deze bedrie-
gelyke monniken, of om beter te zeggen, van
deze gevleefte duyvels te fprceken. Laat ons nu
icts van hun leven in 't algemeen zeggen, ik
heb in myn eerfte ftuk reets gewag van de tvd
gemaakt

, die zy tot de goddelyké dienft en de
mi/Ten hefteden, wat hun gedrag belangt, ik
zeg

, dat ie 's morgens onder voorwendzel van
Cc 4 de
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de mis te moeton doen, of iemant van hunne

nabeftaande of vrinden te bezoeken, met verlof

van den Prioor, twee aan twee, of een voor

een uytgaan , om hunne devote» te bezoeken,

en met haar te ontbyten. Daar op gaan ly de

Jevende ontruften , onder voorwendzei van goed,

aan de doode te doen, namentlyk geld voor de

miffen te verzoeken , zo dat 't gene zy daar me-

de winnen kon, 't nodige verfchaft, om te ver-

goeden 't geen zy met de devotea verfpillen ;
dog

zy weten dit ieer wel goet te maken , door de be-

driegelyken handel , die zy met de miüen

dryven.

Zy gaan na 't kloofter te rug, wanneer het

eetens tyd is, 't welk in goed vlees, goed brood,

en goe wyn beftaat, en na de l^efper, gaan zy

femeenlyk weder uyt, om de namiddag met een

Ton die men ook een Devote noemt, gelyk wy
ftraks zien zullen, door te brengen. Zy gaan

niet eer na 't kloofter te rug dan tegen de nagr,

om de metten en hunne Meditatiën te verrigtcn,

alles wat men daar omtrent kan neggen, is,

dat het hen onmogelyk is , dit met een zuyver

en reyn hart te doen; dewyl ze het grootfte ge-

deelte van den dag met onzuyverheyteneenon-

kuyfche verkeering doorgebragt hebben. Eynde-

lyk gaan zy aan 't eeten, en zomtyts gaan ze

met hun vyven of zeffen in een by zonder ka-

mer, alwaarze elkander onthalen, met't geene

haare Devoten voor hun gereet gemaakt hebben.

Op dit alles, geef ik eens te denken, of een

ionge en fterkp Monnik die het befte eet, en

drinkt, die niets te doen heeft, dan Devoten en

Nonnen te bezoeken , en die zig altyt in een

gezcUchiip van menfchen bevind, die hem tot
* ^ on-
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onkuysbeyt aanrkien , of zodanigen Monnik,
2eg ik, bequaam is om de prikkeling des vlees
te boven te komen, om ordentelyk te leven,
en tig binnen de palen van een kiiilelyke 2iiy-

verheyt te bewaren? ly mogen hunne gebeden
oplezen, ik bekenne het

; dog 't is veel meer
door hebbelykheyt , als uyt godtvrugt, ly mo-
gen zieken bezoeken

; dog 't is veel eer uyt dc
hoope, die zy opvatten, om 'er geit voor te

krygen, dan uyt een beginzel van yver. Zy mo-
gen prediken

; dog men behoeft 'er niet aan te

twyfelen , of 't is om dezelve reden , zo dat Zy
iig niet van de Godsdienft bedienen, dan als van
een Mantel om hunne godloosheyt en gierig-

heyt te bedekken , ontneem hen deze Mantel

,

gy zult het minlle kenmerk van Godtsdienfl,
ot Kriftendom in hun leven en verkeering niet

befpeuren.

De uytwerkzelen van dit ledig en vs^elluftig

leven
, kan van " geen andere natuur wezen,

als de zaak dieze voortbrengt. Daar van daan
komt het, dat wanneer een Monnik geen ge-
legentheyt buyten 't Kloofter vind , om zyne
driften te verzadigen

,
hy wel middelen weet

uyt te vinden,- om 'er in 't geheym een De-
•vote te laten inkomen , die hy zo lang in zyn
Cel bewaart, als 't hem goetdunkt. Ik zon
hier verfcheyden voorbeelden daar van konnen
aanhalen, zo ik niet voorgcnom. n had, om
'er eenige te vertellen, in het verhaal , dat ik

van hunne levens zal doen , en om daar toe
ten eerden te komen, zal ik dit Artyke! htüx^y-
ten , met te z,eggen

, dat men een Klooflcr
een Godsdienftig hiiys, een huys van zuyver-
heyt, het aardfche Paradys , de woeftyne van

Cc 3- hey-
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hcylige Zielen noemt ; maar dat 2y regt heb-

ben om 't een huys te noemen, waar in geen

Güdtsdienft is, een huys van onreynigheyt , en

befmettinge, het aardfche Paradys van vlcefche-

lyke vermaken , en de byeenkomft der ondeu-

gende, of liever der gevleefte duyvels ; om te

weten of ik wel gegrond ben, of ik wigtige re-

denen heb , om deze namen aan een Kloofter te

geven, late ik den lezer over. Hoe weynig

moeyte hy lig zal willen geven, om te onder-

zoeken wat ik bygebragt hebbe, en naderhand

nog zal zeggen , ben ik verzekert dat hy my zal

toeltemmen , en niet twyfelen om gelyk ik , tc

fpreken, zo hy zonder vooroordeel wil lezen

't geen ik van de levens en bedryven der Mon-
niken en de voorvallen die ik zonder zydigheyt

fchryve, aanhaale.

DE LEVENS VAN SEKERE
MONNIKEN.

Het leven van Frater Tieter, Tro-

feffbr in de Filofofie , in eene der

Kloofters van de ftad.

Broeder V'teter was uyt eerlyke ouders geboo-

ren , die hem een zeer goede opvoeding bezorg-

den ; dog hy liet van zyn tederfte jaaren af,

quaataardigheyt genoeg blyken, om zyn vader

aan te zetten, op zyn levens bedryf agt te ge-

ven ;
zomtyts met hem te beftrafFen , en zom-

tyts ook om hem wegens zyne buytenfpoorig-

-Jieden te kaftyden. Zo haaft als hy den ouder-

dom van Xii' jaren bereykt had, had hy zulke
groote
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groote voortgangen, in de letterkonft en fa)
letter geleertheyt gemaakt, dat zyn Vader hem
zatter begon te behandelen , en hem fpeelgeld
gaf toen gaf hy zig ten eenemaale aan het fpel
en de vrouluy over, en verzuymde nieteendag,
om in óe Comedie te wezen; dog dewyl zyn
Vader hem niet genoeg gaf, om deze koften
goet te maken

,
zogt hy middelen om meer tc

krygen
, als ook van Zyne vrinden.

Hy had een zeer fyke Oom
,
dog die te gelyk

7eer gierig was. Hy had aan zyn yrou verboden
om aan iemand, wie 't ook was in zyn afwe-
'zen geld te geven, ten minften zo hy haar zyn
Kofekrans met vertoonde, ten teken dat hy daar
ni bewilligde. Deze Oom was zeer genegen
om met de kaart te fpelen. Broeder Pieter ging
henen

, om heirx dit eens by zyne vrinden te
zien doen, en dewyl hy hem agter zyn ftoel
hield

, en befpeurde dat hy ongelukkig was,
quam hy digt by hem

, en luyfterde hem iets in
t oor, en zy „Myn Oom ik zie dat gy verlieft,

„ zo gy de goetheyt hebt om my uw Rofekrans
„ te leenen, zal ik God bidden, dat hy u geluk

toezend. De Oom die niets quaats vermoede,
leende die aan zyn goe Neef, dk 'er zo ras geen
meefter van was , of hy ging henen en vertoon-
de dezelve aan zyn Moey , om j-o Viftoletten
voor zyn Oom te verzoeken, zo haaft Frater
Vteter dit geld hadde, quam hy by zyn Oom en
gaf hem zyn Rofekrans over , en dewyl het g^val
wilden, dat de Oom dezen dag een groote zom
geld won , fchreef hy dit geluk aan de gebeden
van zyn Neef toe, en gaf hem twee Pifioletten
tot dankbaarheyt, wegens zyne goede gebeden.

(a) Humanitez.
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Hy bedreef verfcheiden diergelykcftreeken om-
trent tyn vader en vrinden , om geld tot tyn on-

gebondentheden en fnoode vermaken te verfchaf-

fen; dog dewyl tyn Vader alle dagen nieuw ver-

driet ontfing , befloot hy hem een Monnik te doen
worden. En zeker broeder ?ieter wierd goetge-

keurd, en van de PnW en van 2,yn gezelfchap

aangenomen , en men trok hem het kleed van een

nieuweling aan. /
In het huis van de nieuwelingen was een klein

Tuintje, tufTchendc muuren van hun Kloofter,

cndatvaneenNonne-kloofter , van dezelve or-

der; men had in de muur van 't Nonne-kloofter

een venfter gemaakt, om de Biegtvader Ly nagt

te roepen, wanneer het gebeurde dat een Non
haar zeer qualyk bevond. Broeder Fieter kreeg

dit venfter in't oog, en kon niet geruft flapen,

tot dathy een Non gezien had, dat een jonge

nieuweling was. Broeder Fhter ley haar, dat

zo zy de goetheit wilde hebben, hem toe te la-

ten dat hy voor haar twee woorden fchreef, zy

reden zou hebben , om hem wegens het verzoek

,

dat hy haar deed , te pryzen. De Non ftond hem
dit toe, en broeder Fieter fchreef haar, dat hy

geleerd had een fpel te fpeelen, en tevertooncn

JotiUMundt genaamt, met ved andere kuns-

jes , die de Nonnen voorheenen nooit gezien

hadden.

Deze Brief verwekte groote nieusgierigheit in

het gemoed van deze jonge Nonnen
,
dje, zon-

der iets aan de moeder, die 'er het opzigt over

hadde, te zeggen , des anderendaags na de mid-

dag voor het venfter quamen , in hoope om broe-

der Fteter het fpel van Toti li Mundt lezien fpee-

len ; dog hy zey haar , daar van aan de andere

nieu-
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nieuwelingen niets te laten blyken , en dat hy
haar middelen lou verfchaffen om haarnieusgie-
righeyt te voldoen

, door een tweede brief diehy
aan haar alle in 't gemeen fchreef. Daar waren
2es jonge Nonnen, aan wie hy alleen een brief
het toekomen

, waar in hy haar de groote fwa-
righeyt liet wtten die 'er was , om iynekimsjesm de Tuyn te doen, uytvreeze, dat de eerwaar-
dige Vader, de meefter van de nieuwelingen, dit
mogt ontdekken. Daar en boven waren 'er nieu-
wehngen onder haar , aan wie hy ditgeheym niet
durfde vertrouwen. Dat hy haar derhalven ver-
ïogt een middel uyt te vinden, om hem door het
venfter by haar te doen komen , wanneer de Mon-
niken en Nonnen te bed waren ; waar op zy haar
verzekert konden houden, dat hy nog meer zou
doen

,
als zy van hem konden verwagten.

Peze jonge Nonnen zonder quaataardigheyt
en ervarentheyt zynde

, en die geen quaad ver-
moeden over de zaak hadden'

,
dagten niet an-

ders dan om de onnozele kunsjes van Tati li

'Mundt te leeren, die broeder Pieter haar moeft
vertoonen

, die toen nog maar xv Jaaren bereykt
had

, 20 dat zy daar over gezamentlyk raadpleeg-
den , en belloten , dat men hem moeft helpen , om
hem langs een touw door 't venfter, en vervol-
gens 's nagts ten een utir in haare Cf/Ze» te laten
komen

; zy gaven hem kennis van haar uytvin-
ding, en na hem belaft te hebben 't zelve ge-
heymte houden, hielden zy haar den volgenden
nagt met een touw. gerect , dat zy hem toefmee-
ten. Broeder Pteter vatte het aan, en klauterde
als een kat tot aan het venfter

,
quam in 't Kloo-

fter der Nonnen, alwaar de jonge nieuwelin-
gen hem in haare Cellen bragten. Broeder Pieter

na
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na haar 't een en 't ander vertelt te hebben
,
gaf

haai tc verftaan , wat het Ipel lou li Muadt in

haüde. Deze onnozele dogters durfden geen ge-

rugt maken . nyt vreeze van met broeder Pieier

betrapt te worden , en voor altyt onteert te zyn.

Zy zagtn zi^ genootzaakt om te leeren , 't geen
iy voorheen niet wiften ; en omgeen jaloersheyt

te verwekken, gafhy haar alle ontegenzeggely-

ke tekenen van zyn bequaamheyt , zo dat nie-

ihant van haar daar over te klagen had.

Verre van daar, dat deze looze ftreek de jon-
ge Nonnen het minfte verdriet aanbragt, waren
xy in tegendeel zodanig met de wonderen van
Tott li Mundi ingenomen , dat zy broeder Pieter

allenagten, zo lang haar nieuwelingfchap duur-

de, in haare Cellen Heten komen, om 2e van
buyten te leeren ; deze wonderen deeden eynde-

lyk haare uytwerkingen op vier van de jonge
Nonnen, die genootzaakt waren het Klooller tc

verlaten, onder voorwendzel , dat zy haar niet

wel bevonden. Zy gingen 'er in der daat ook
uyt ; dog niemant weet waar ze gegaan , of be-

lant zyn. Wat de andere belangt, die geen open-
bare tekenen van de leffen gaven die zy genomen
hadden, bleven in 't Kloofter , en hielden het

geheym. Dus volharde bi;oeder Vieter
, zonder

gevaar te loopen van ontdekt te worden, 2yn
gewoone levenswys,. lo lang hy een nieuweling

was. Toen deed hy zyne geloften van kuysheyt,
armoede en gehoorzaamheyt , na zyn proefjaar

in kaftydingen , vallen en doodingen doorgelo-
pen te hebben , welke beflonden in de wonde-
ren van Toti li Mundi te vertoonen.

Broeder 'Gieter heeft t'zedert gezegt, dat hy zy-

ne proeftyd wel langer zou hebben willen uyt-

rek-
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rekken
; hy heeft ïelfs verzekert , dat hy zyn

gantfche leven geerne een nieuweling gebleven
20U 2yn , zo dit van hem had afgehangen

; dog
20 ras hy zyne drie geloften gedaan had , was hy
genootiaakt het huys der nieuwelingen te verla-
ten, en by de jonge broeders kloofterlingen te
woonen , zo dat hy de mirakelen van Toti li Mmdi
wel haalt vergat

,
dewyl hy alle vryheyt genoot

om te mogen uytgaan , en zyne genegentheden
met minder gevaar en meerder oordeel te mo-^
gen voldoen.
Onder voorwendzel van Godtsvrugt

, ging hy
alle morgens in de Kerk om de Mis te beantwoor-
den

; dog hy vertoonde deze gemaakte devotie al-
leen maar , om gelegentheyt te hebben van de j on-
ge vrouwen te fpreken die in deze Kerk quamen

,

en men is 'er naderhand agter gekomen , dat hy 'er
veele verleyt en bedrogen heeft

,
zommige ia

donkere Kapellen , andere in 't Sakraments •

huysje, en andere tot nog grooter zekerheyt, en
om 't nog geheymer te houden

,
agter het Sakra-

ments-huysje. De devotie die hy betoonde met
<de Monniken die de Mis deden , te beantwoor-
den

, deed hem kennifle maken met de moeder
van een jonge Kloofterling , de zoon van een
Chirurgyn van de Stad , die een jonge en zeer
fchoone Nigt by hem had. Broeder Gieter bragt
zo veel te weeg , dat hy wel haaft een innige
vrind van de jonge Kloofterling wierd ; en zy
gingen t'zamen uyt, den eenen om zyne vrinden
eens te bezoeken , en den ander om de Nigt te

bezien. Wanneer de zoon van ditnChirur^yn met
zyn moeder fprak , vond broeder Vieter gelegent-
heyt om de Nigt te fpreeken, die Mmcella ge-
noemt wierd. Dewyl zy arm was , en van haar

Oom
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Oom afhing , die haar by hem genomen had

,

2ey Broeder ?ieter , dat hy een middel 2oti uyt-

vinden de Oom te bewegen , om haar hondert

Piftoletten ten huwelyk mede te geven , zo ly

te weeg kon brengen dat hy een nagt in 't huys

Hiep , om haar dan de nodige dingen te onder-

rigten , die ly in 't werk moeft ftellen , daar in

wel te flagen. De7,e redenvoering bragt Mar-

cel/a veel vermaak aan ;
dog ly ïag geen kans

om hem biiyten weten van haar Moey in huys te

nemen. Indien 'er anders geen fwarigheyt te boven

is te komen
,
ity broeder ?ieiey , maak ik my fterk

om dit uyt te werken , lo gy maar belooft ditge-

tieym te houden; en 20 ik 'er in ben, fluyt my in uw
kamer , en laat my voor 't overige 2org dragen.

Naauwelyks had broeder ?ieter dtiQ woorden

gefproken, of men riep hem om Chocolaad met

zyn makker en 2yn moeder te drinken ; en de-

wyl 'cr altyt een kamer voorde zoon van 't huys

gcreet was, naaft die van A/«rfe//e,vcrïogt broe-

der ?teter aan deze Moey die kamer eens te mo
gen zien, welke Marceile belafteomhemde weg

te wyzen. Zo ras hy half weg was
,
zey hy tot

de Nigte, dat hy zig zou veynzen ziek te zyn

,

om alzo gelcgenthevt te krygen , dien nagt al-

daar zyn verblyf te houden, en daar op viel hy

neder, als of hy in fwym lag, zo dat de mee-

flres van't huys haar genootzaakt vond , omheni

op 't bed van haar zoon te leggen. Kortom,hy bleef

dien nagt aldaar, en Marceile verzuymde niet om
wakker te blyven , tot dat de andere te bed waren

,

wanneerzeinde kamer van Broeder Vieter ging,

kwam ze voor zyn bed ; en na een korte overwe-

ging, was ZY genootzaakt haar met iets minder

dun hondert Piitoletten te vergenoegen ,
die zy

door
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door lyn behulp van haar Oom was verwagten-

dc. Kort daar na befpeiirde de Oom iets buy-

tengewoons aaniynNigt, zond haar na 't platte

Land, en na haar wat Ingt hebbende doen Ichep-

pen , bragt hy haar in een Kloofter , als een

kuyliche 2ufter, alwaar ik ïe verfcheydenmaal

geikn heb; en zy is het zelfs, die my alle de

ongelukken verhaalt heeft , die broeder FieUr

haar heeft doen overkomen.
Hoe bezig hy ook was , wanneer hy 7.ig in de

Filofofie oeftende. ontlloeg hy zig niet van zyne

booze genegenthcden ; want dewyl hy een zeer

gelukkige memorie had, vergezelt van een groote

doordringentheyt
,
verkreeg hy , 't geen hy alle

dagen te doen hadde, met minder moeyte als zy-

ne medemakkers , tot groote verwondering van
de Vrofejjür zyn meefter, en de eerwaardige Va-
der Vnoor. Dewyl hy veel beloofde , van het be-

gin van zyne oeffeningen af, hadden de Vaders

zo veel toegeventheyt voor hem , dat zy hem
dingen toelieten, die voor andere groote misda-

den zouden geweeft zyn, en vvaar over zyzeer
gcrtreng zouden geüraft zyn ^geworden. Zo
haall ais Broeder Preter zyn jiudte in de Filfofie

had voltrokken
,
begon hy in de Godgeleertheyt

ie (indeeren. Hy deed daar in zo veel voortgang

dat eer hy den ouderdom van xx jaren bereykt

had, meefter van de fmdenten en ProieJJ'or in de

ftlojofie , in het Kloofter gemaakt wierd. Twee
jaren daar na, wierd hy Pr^y^y/c/r op de hooge
fchoole , en hebbende twee jaaren ontheffing

gekregen
,

ontfing hy de Dtktoraaie muts , en

wierd als het wonder van zyn eeuw aange-

merkt.

Ten tyde van dc Vacantien , die altyd op
II. Deel. Dd P^*-
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Vaafchen begonnen, en niet daii den xvin Oélo^
ber over de hooge fchoole eyndigden, hebben
alle de Vrofeforen vryheyt om landwaarts te*

gaan. Broeder ?ieter ginrr met een jonge Mon-
nik ook derwaarts , die de makker was , met
wien hy een gedeelte van de ïomer moed door-
brengen

,
zynde xxi mylen van de ftad , alwaar

deïe makker gebooren was, en xyn Vader
woonde. Broeder Y'ieter had een xufter, die,iiy
meer dan alle zyne andere broeders en zufters
beminde

, deze ging ook landwaarts om hen
ge7;eirchap te houden, en met henlugt te fchep-
pen. Broeder Franciskiis de makker van de Pro-
fejfor ^ had aldaar ook een zufter, en dewyl de-
2e twee jonge Juffrouwen omtrent even oud,
en van dezelve natuur waren , wierden ly wel
haart 'aulke goede vrindinnen, dat naderhand
by malkander fliepen.

De kamer van broer Vieier was aan die van deze
twee vrindinnen , en dewyl hy de meefter en
overfte van broer Fr ans was , had de geheele Fa-
milie agting voor hem , en rekende zig zeer ge-
lukkig, dat hy aldaar wilde huysveften. Maar
ïyn zuiler was een hinderpaal aan de toeleg, die
hy op Margriet ^ dic de dogter van 't huys was,
gemaakt had , om dat zy haar dag nog nagt ver-
liet; 20 dat hy xig genootzaakt vond, om tot
broeder Fram te 2eggen , de zaken 2odanig tc
fchikken, dat hy gelegentheyt mogt hebben om
Mar^rtet eens alleen te mogen fpreeken. Broe-
der Frans

, die bedugt was zyn meefter misnoe-
gen te geven , deed zyn beft 'om zyn zufter daar?
toe te bewegen ; en Haagde daar in zo wel , dat
zo haaft als Clara , de zufter van broer 'Gieter

iii ilaap was, Margriet by deze Monnik in zyn
kame
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kamer quam; dcï^ Clara wakker wordende, en

haar metgezellinne niet aan haar 7,yde vindende

,

'quam in haar broeders kamer, alwaar ly hem mét'

Margriet verrafte. Dit maakte hen in 't eerrt

zeer ontruft
; dog C/ara geen gerugt makende

,

uyt vreeze van haar Broeder te zullen onteeren,

van wie 2y groote weldaden was verwagtende,

om dat hy groote inkomftenvandehogeSchoole
trgk ,. fweeg niet alleen Uil , maar hield zelfs na-

derhand de wagt, wanneer ly by malkander wa-
ren , om niet overvallen te worden. Broeder

Frans , een leerling van zulken afgeregten mee-
fter, als broer Fieier was, kon niet nalaten met
2yne IcfTen en voorbeeld te profitceren. Dewyl
hy wiH: dat Margriet met 2,yn Profejfor vermaak
i*am , nam hy ook de tyd waar , om 't met Clara

te doen; dogzy was ongelukkiger als ^'V/^'X^/W ;

dewyl ly het uytwerkzel van dit vermaak niet

lang kon verbergen , en was voor de tyd genoot-

zaakt dit aan haar broeder te verklaren ,
die na

2yn beeilagtige drift met haar ecnige maanden
voldaan te hebben, gelykmen naderhand uyt zyn
proce( vernam , haar vergaf, en op een gcheyme
wyie deed begraven , zonder dat de zaak toen

ontdekt wierd.

De wroegingen , waar mede zyn Confcientie

ontruft wierden, zouden bequaam geweeft zyn^

om een ander als broer ?ieter w^as , tot berouw
te brengen

;
dog in plaats van de rainfte veran-

dering in zyn ongeregeld gedrag te veroorza-

ken, dienden zy niet dan om zyne misdaden nog

fchrikkelyker , en de alderongeregelfte te mnken.

Dewyl den xviii. O^ober naderde, was hy gc-

nootzaakt na de Stad te rug te keeren, om zyne

Academische lefTen te hervatten ; 't geen hy met
D4 2. ^eel
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veel toejuyching van de Prq/i-^r^» van de Hooge
Schoole, en tot groot voordeel van alle zyne
toehoorders, deed.

Niet tegen ftaande de bezigheden die hy alle da-
gen had, wift hy altyd tyd genoeg iiyt te vinden
om drie Nonnen yverig te bezoeken , die hy als

zyn Devote» onderhield, zonder van de buyten-
gew^oone bezoeken te fpreeken, die hy aan an-
dere Nonnen en wereltlyke Devote» gaf. Hy
wierd Provintiale Stedehouder van zyn order ge-

maakt , en deze bediening gaf hem gelegentheyt

om veele Nonnen te bedriegen, dewyl deze alle

Jaren een vifite aan de Nonne-kloofters afleg-

gen, die ondtr de gehoorzaamheyt van de Pro-
vintiale Vader van de order ftaan. Ik zal dcbc-
fchryving van deze vi/i'e opmaken , vertrouwen-
de dat dit verhaal den Lezer niet verdrietig zal

vallen.

Dewyl de Vijiten die onze IJifTchoppen alhier

doen , geen ander oogmerk hebben , dan na 't ge-

drag van de Geeftelyken te vernemen , en van
hunne zorgen om zig van hunnen pligt te quy-
ten ; zo ftrekt die van een Provintiale l^^ikaris

niet, dan om berigt in te halen, zo van de ty-

delyke als geellelyke zaken der Nonnen. Een
\\ct\ voor de V'tfite ^ zond de eerwaardige Va-
der Stedehouder een fchriftelyk bevel, onder het

groot zegel van de order, aan de moeder ^^<i(V

,

waar in hy haar belaft , haar Kloofter en alles

tot zyn bezoek gereet te maken, welke op een

dag die hy noemt, een begin zal nemen. Men
leed deze order op het Koor, na 't doen der ge-

tyden , in tegenwoordigheyt van alle de Nonnen

;

cn alle dingen tegen den dag gereet zynde, gaat

de Provintiaale Stedehouder met zyn Secretaris
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en medemakker , de opening van de Vifite be-

ginnen , dat gemcenlyk 's avonts na de Metten

gedaan word. De moeder Abdis oritfans^t de Pro-

vintiale l/ikaris aan 't hooft van alle de Nonnen

,

aan de deur van 't Kloofter , en geleyd hem na

het Koor , alwaar hy de eerfte plaats , en de moe-

der Abdtfe de tweede neemt ; daar op doet hy

een Leerrede, om de Nonnen te vermanen een

heylig leven te leyden , cn om haar aan te fpoo-

ren alle de ongeregeltheden , die eenige onder

haar mogten bedreven hebben , te openbaren ,
op

dat men het bequaamfte miiddel daar tegen mogt

aanwenden. Zo rashy zyn Leerrede geëyndigt

heeft, verklaart hy ,
hoe veel dagen hy tot de

gantfche vifve toeftaat , dat gemeenlyk tien is.

Geduurende deze tyd hebben de Nonnen byna

vryheyt van gewiffe, dewyl %c als dan ontflagen

ïyn , om de moeder /^bdn gehoorzaamheyt te be-

wyzen. Zy zyn le alleen aan de Vader Vifit\-

teur fchuldig, en hy is 't ook alleen die 'er vol-

lirekt meeftcr van is.

Daar op gaat de eerwaardige Vader l^ikaris na

de kamer van de Abdijje ^ alwaar hy als een Ko-
ning onthaalt word, en ieder Non tragthem tc

verpligten, nyt vreeïe van voor haar voorledene

ongeregeltheden geüraft te worden. Zy zingen

en danffen om hem te vermaken. Na den eeteu

neem.t hy tot 's anderendaags affcheyd van haar

,

en gaat na lyn Kloofter.

Des anderendaags morgens , doet de eerwaar-

dige Vader i'ikaris de Milfe van den H. Geeft,

cn bedient het Sacrament aan alle de Nonnen, op
dat'/.e door dit godvrngtige middel tot de i'ijite

mogen komen , cn ter eeren Godts demisflagen

van haarezufters aan haar Overfte mogen zeggen.

Dd 3 Daar
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Daar op gaat de Vikaris regt uyt nade kamer van
de moeder Abdis , om te ontbyten ; dan begeeft

hy ïig na de bezoek-kamer , alwaar een tafel

met floers bedekt ftaat , en daar op een koker
met pen en inkt , een kleyn ,7ilvere fchelletje,

e,n het boek van de l^ifite. Dan fchelt de eerwaar-
dige Vader Fikaris Vrovimiaal^ om de moeder Ab-
dijfe een teken te geven, die binnen komt, en de
deur agter haar toefluyt, terwyl alle de Nonnen
daar buyten ftaan. De eerwaardige Vader op een

fioerzen Aoel gezeten zynde
,
vraagt aan de moe-

der Abdt[fe ^ die zo lang over eynde ftaat, watzy
voor haar zelfs , cn wegens de Noni:H;n die on-
der h-.i-'ir bellier zyn , te zeggen heeft ? wat het

gebr ^ yk is . dat zy van de inkomflen van 't Kïoo-
iler maakt? of 'er ook een zufter is, die een er-

gerlyk leven leyd? enz, De moeder //^^^^^/T^ zegt

alles dat zy te zeggen heeft, 'tgeenhyin't bock

der l^'ifite aantekent.

Wanneer de Abdis gedaan heeft , zend hy haar

weg, en ontbied de Nonnen, den een na den
ander, met zyn fchelletje, tot datze alle gevïji-

teert zyn. En dus is liet , dat de Vader Vikaris zyn

infitattc tien dagen lang vervolgt. Zo men het le-

ven en de genegentheden van broeder Gieter , Pro-

vinüale Vikaris
,
overweegt , neffens het vermo-

gen dat hy op de Nonnen ten tyde van de Vifite

had , dc gunftige gelegentheyt om zyn natuur op

te volgen , en de zekere middelen die hy aan de

hand had , door de ontdekkingen die de Nonnen
van het gedrag en den aard van elkander gaven

,

om alzo geen verkeerde by 't hooft te grypen

,

wat een werk heeft hy niet wel uytgevoert.

Het is ten minften zeker, dat hy xiv Nonnen
in een ftaat lictblyven, dat zy cenigen tyd daar

na
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na een Vroetvrouw nodig hadden ; daai* W2 ren 'cf

tien die uyt het Kloofter gingen, dogdevieran«

dere konden niet , om dat ïy 2iek wierden. De
vier ongelukkige wiiren gcnootzaakt om het Feyt

te verklaren, en zo broer fieier , haar l^'tkaris
^

bloot te ftellen ; welke wetende dat lyne misdar

den tot de Inqutjitie niet behoordeiiL
,

?:ig eenigen

tyd in 2yn Cel opgefloten hield , tot dat de cer-

waardigé Vader Vrovinüaal ïelfs te Valence de

Monnike en Nonne-kloofters quam vijiteeren.

Zo haart als hy de fnoode daden van broer Vteter

ontdekte , door de bïegt die broeder Frans zyn
metgezel, uyt kragt van de gelofte van gehoor-

zaamheyt
,
genoodzaakt was te doen , waar door

hy alles wat hy van Broer Pietcr wift , wierd

deze fchelm veroordeelt om afgezet, en onbe-

quaam om te verkiezen en verkooren te worden.
En na dat hy afgezet, en het Leeken-kleed aan-

getrokken had , wierd hy aan den wereltlyken

JRegter overgelevert , om volgens de ordmare wet
wegens het vergeven van zyn zufter, geoordeelt

te worden
; dog dewyl de Vader yrovtnüaal te

l/alence gebooren was, en dat dit aan geen Kloo-

rtervan'tKoninkryk ,ten zynen opzigte, van zyn

Relidentie , toebelioorde ; En dat broer 'gieter

aan de andere zyde veel vrinden in 't Kloofter

had, die door den Prioor onderfteunt wicrden^

frotejieerden zy tegen de Frovintiaale Vader , en

kantten hen tegen de uytvoering van zyn vonnis

aan. De.Provir/üaal ^ dat een verftandig en deugt-

zaam man was , nam. zyn toevlugt tot dc werelt-

lyke magt, om hem in een zaak te helpen, die

volgens de regelen en inftellingen van 't Kloor

rter geoordeelt was
;
dog het was niet mogelyk

het vonnis te doen gelden en uyt te voeren , de-

Dd 4 wyl
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wyl de ?rioor en alle de Monniken van het KIoo-
fler

,
menigte befchuldigingen tegen den ¥rovi?i->

tiaai uytvonden. En na de misdaden van broer
Fi 'ier verzflgc te hebben , (lelden ly de geheele
ïaak in handen der Advokaten^ en zéyden, dat

ïy ïig ïoudcn gedragen naar 't oordeel dat zy
uytbragten. Men deed ten voordeele van broer
Vieter uytipraak ; men maakte geen Cvyarigheyt

om hem van alle de befchuldigingen Vfytefpree-
ken, die men tegen hem gemaakt had. Broeder
Frans wierd gellraft, om dat hy tegen 2yn mee-
fter getuygt had ; en de Vader Provmttaal was
genootzaakt om bedroeft en ontftelt na zyn Prc/-

vtniie van Valence te rug te keeren. ^rozx P 'tcter

dus zegepralende, behield de poft die hy op de
Hooge School bezat , zo ook zyn bediening van
Provtntiaale l/ikaris ; en 't was een geluk voor
de vier Nonnen, die zonder hem, voor al hun
leven tuiTchen vier muurcn zouden opgefloten
zyn geworden, volgens de inftellingen van hun
order

;
dog dewyl broer Pieter toen meer magt

had als voorheenen, was hy in ftaatomde /ibdit

en alle de Nonnen te doen fwygen, zo zy het

minfte woord hadden durven reppen , dat zyn
eer, of die van de vier Nonnen gequetft had.

De Monniken en Nonnen bedreven met de

vryheyt die broeder Pieter hen toeftond, zo veele

giüwelen, en gaven alle dagen zulke doorflaan-

de en ergerlyke proeven van hun ongeregeld le-

ven , dat de Aarts-Biff^hop zig genoodzaakt vond
daar van kennis te nemen , en aan de Genet aal

van de order, diealtytte /^o^wé- zynverblyfhoud,
daar over te fchryven , om hem te verzoeken

,

deze cngcregeltheden te ftuyten , eer hy zig ge-

nootzaakt vond daar van aan zyn Heyligheyt

ver*
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verflag te doen. De Allereerwaardigfte Vader

Generaal rondbrieven af, waar door hy broer

Vieter 2yn bediening van Pr ovintiaale l^ikaris ont-

nam , en de Frioor tyn Frioorfchap , en benoem-

de daar todanige toe , die van een bekende godts-

vrugt en van een voorbeeldig gedrag waren. Zie

d?iar , waar de ftraf op uytquam , die broer Fieter

ontfing , wegens alle de fchiandelykheden en gru-

welen die hy bedreven had. Men kan uyt dit

voorbeeld oordeelen , of de Monniken in plaats

van geregelde
,
geen ongeregelde Priefters zyn.

Niet tegenftaande die alles , liet broer Fieter niet

na, zyn ongeregelt leven
,

gelyk voorheenen,

te vervolgen ; en door een regtvaardig oordeel

van den Hemel
,
eyndigde hy het in zonde.^ Dog

hoe liep het met ïyn arme ï,iele dan af? zie hier

hoe 7yn eynde was.

Hy had een Devote die aan een jakers man ge-

trouwt was, die door 7.yn zorg en wakkerJheyr,

zyn oneere en het verderf van zyn vrouw, die

nog jong was , dik wils had belet. Broer Fieter

die zig in haar goede gunfte had weten te drin-

gen, ried haar , datze haar mandoor haar kamer-

dienarelTe te kennen moeit geven , dat zy by hem
niet konde flapen , onder voorwendzel van een

geheyme ziekte. Zy volgde deze raad op , eii

de man
,
uyt vrees van haar misnoegt te maken

,

bewilligde daar aanrtonts in; zy liet een bed in

een beneden zaal onder de kamer van haar man
gereet maken , en zond een fleutel aan broer

Fieter^ die 's anderendaags vermomt en welge-

wapent by haar quam, en zulks verfcheyden nag-

ten na malkander ;
dog op zekeren avond by

malkander zynde, en de man zig wat onpaffe-

lyk bevindende, flondop, omzyiivrouwteroe-
Dd ƒ pen,
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pen, en quam zo ftil in dc zaal, dat hy ver-
driet had broer P/W^r aldaar te vinden. Dcwyrer
geen ligt was, zogt onzen Monnik het te ont-
komen

; maar de jaloerfche man hield hem vaft

,

cn hem zodanig tuffchen zyne armen befloten,
dat broer ï'ieter

,
befpeurende dat hy in de klem

v^^as
, hem met een Piflool in zyn dye quetfte

;

dog deze arme man rukte hem , niet tegenftaan-
4e zyn wonde, het Piftool nyt de handen , en
|af hem zulkcn fwaren flag m.et de kolf op het
hooft, dat hy dood ter aarde viel. Met een bragt
de dicnfimeyt het ligt

;
zy zag haar Meefter ge-

quetlt , en broer Vtcter dood leggen
;
dog haar

Meeftres had
,

tsrwyl zy handgemeen waren

,

de vlugt genomen , om de woede van haarman
te ontkomen, die niet verzuymt zou hebben om
haar aan zyn wraak op te offeren, 's Anderen-
daags gaf men laft om de Vroawvaft te zetten

,men verbond de man , en men bragt het Lyk van
broeder fteter na zyn Kloofter , om het te be-^

graven. Eyndelyk wierd de Devote genoodzaakt
de Stad te ruymen

,
wegens de vrees die zy voor

haar man had , die in dit geval boven de wet
was. Hy wierd in den ban gedaan

, om dat
hy een Prielter gedood had

;
dog wierd 'cr wel

haaft van ontflagen. Hy leeide zonder zyn
vrouw, en zyn. vrouw zonder haar man ; en
dus was het, dat -broer ^tete^- een fnood cn ver-
fpeyelyk leven cyndi;^de.

Het leven van Vader Beyo die in de
Inquijitie gefiorven is,

Dewyl ik, vad- r ^ry> niet gek ent heb, zal ik

y^n zyn gebocrt
,
ai "opvoeding niet fpreeken

,

en
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.en zyn leven niet verhalen, dan t'zedert die tyd^

dat hy zig door zyn openbaare bediening van (a)

Kofter in de w^erelt heeft leercn kennen. Dat is

zodanig eenen , die zorg draagt voor alles dat

tot de Kerk en het Sakraments-huysje behoort,

en die verpligt is om MifTen voor de broeder-

fchap te bedelen. In dit geval geeft hem de

Frioor een Leekebroer mede , om hem te dienen

en te vergezellen; hy is vry om van den Frioor

verlof te verzoeken om uyt te gaan, en hem te

groeten wanneer hy te rug komt. Door dezè

voorregten van vryheyt , is hy volftrekt meefter

om aUes te doen wat hem behaagt , zonder

reden aan iemand , wie 't ook zyn mag , van

zyne daden te geven.

Vader Beyo dus gequalificeert zynde ,
begon

van den ouderdom van xxx jaren af, de bedie-

ning van Kofter waar te nemen, 't Was een

man zonder ftudie ,
hy had zelfs geen bequaam-

heyt om een Leerrede uyt te fpreeken ; hoevv^el

't een zeer gemeene zaak onder de Monniken is

;

want men moet weten , dat 'er veelc gevonden

worden , die niet bequaam zynde om 'er een op

teftellen, die van een ander leeren, dezelvevan

buyten leeren, en die uytventen als of 't huney-

gen werk was. Deze onbequaamheyt tot het

prediken
,
gaf aan Vader Beyo meer tyd om de

pligten van zyn ampt waar te nemen
,
en queet

zig daar omtrent ook zodanig ,
dat hy zyns ge-

lyken niet had.

Hy was van de Auguftyner orden ; en dewyl

.

de zaak door zyri "Proces en Sententie openbaar

gemaakt is , dat de Inquifiteurs tegen hem heb'

ben uytgefproken , make ik geen fwarigheyt om
,

zyn

(a) Sakriftain.
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tyn Hijlorie onder 2yn regte naam voor tc ftel-
Icn. Dewyl Vader Öeyo ]iift had om ïig in alle
opïigten, cn onder allerley flag van volk be-
rugt te maken, leerde hy in de Schoole van de
booxe geeft een geheym, om, diehywiide, tot
de dood toe ziek te maken , en dezelve weder-
om in een oogenblik te genezen. In de Kerk
van zyn Klooiter w^as een overblyfzel van St.
Rite^ die een Non van dezelve orden geweeft
was. Dog dewyl zy in een groote eerbied in de
Stad was , vond V ader Beyo goet , om haar won-
derwerken te laten doen, als men nogooytvan
eenig Heylig had hoeren verhaalen.

Zie eens hoe hy de zaak in 't werk flelde; hy
had een gewyde (a) Stool , met een zekere aan-
gename geur bezet

; .of, gelyk de Inqmfiteurs oor-
deelden , met een geeft die befmette. t'ElkenS
als deze Vader Kofter de gebeden van cenige
Heylige voor een huysgezin las , had hy de ge-
woonte om de Stool na de zegening, aan zoda-
nige te kuflen te geven , die tcgenwoordit^ wa-
ren

; en dewyl 'er aan 't eenc eynde vande'StooI
geen reuk was , ftak hy het zelve aan die geene
toe, die hy niet wilde befmetten, en het andere
aan die hy wilde befchadigen

; dog zo hy een
geheym had, om het volk door zyn Stool te he-
lmetten , had hy alryt ook een tegengift geroet
in de Reliquie van St. Kite de Cofia ; want

,
ge-

lyk de Inqu'fiteurs het verklaart hebben
, hy had

een gemeenzame geeft in de Reliqui? ^ die zo ras
als hy 't belafte, de bezogte perfoonen van de
befmetting en van de betovering genas, die hy
hen gegeven had.

Daar waren veele menfchen . die, zo haaft

als
(a) Etoile, een Prienerlyk halscieraad.
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a^s Vader Beyo uyt hunne huyzcn was gegaan
,

ïodanige ftuypen hadden , datze hun verftand yer-

looren , en dat de Geneesmeefters hen niet kon-
den genezen; hoewelze alle daar in overeenqua-

men , dat het een zeker flag van befmetting was ,

waar aan 7.y geen kennis hadden. De Stad was 'er

2cer over ontrufl , en veele weken, uyt vreeze

van het zelve te zullen krygen, lantwaarts. Va-
der Beyo begon toen de zieken te bezoeken , om
hen dé gebeden van St. Rite te lezen, en hen te

bewegen de Keliquie van dezen Heylige aan te

bidden. Hy ley dezelve op het hooft
,
op de

oogen en op het hart , en woorden uytfpreeken-

de die niemant verdaan kon , waar door hy aan

zyn gemeenzame geeft belafte, om de zieke van
2yn ongemak te verloffcn , was deze aanftonts

genezen. Men fchreef deze fchielyke verande-

ring aan de kragt van de Relicjuie van St. Rite

toe , en men geloofde dat het een zeker en baar-

blykelyk wonderwerk was, datzy gewrogthad.

Het geragt van deze zeldzame en wonderbaar-

lyke genezingen , wierd door de geheele Stad

verfpreyt ; en de perfoonen die genezen waren

,

riepen overal een Mirakel y^lr dit. Rite., en gin-

gen in menigte na het Kloofter en de Ka^el van
haar Patronejj'e en weldoenfter , om 'er haar voor

te bedanken, en veele vereeringen aan te bie-

den , tot dankbaarheyt van de genezing , die zy

door haar Reliquie verkregen hadden. Vader
BevQ had meer werk , dan hy kon verrigten

;

hy ontfing alle uuren zo veele boden van aller-

ley flag van perfoonen , dat hy geen tyd genoeg

had om dezelve te beantwoorden
;
zy die ziek

waren
,
drongen hem aaii , en de gezonde ver-

ïogten de Reliqate van de Heylige te mogen heb-
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zelve niet weder te vervallen. Dog hoe meer
Vader Beyo die geene bezogt , die gezond wa-
ren , hoe meer de ziekte zig verfpreyde, en de
wonderwerken vermenigvuldigden dagelyks

,

door de genezing van een menigte zieken. 2o
ras als de Overheden de algemeene plaag van de
Stad vernamen, belaften zy een plegtige Feeft-

dag ter eere van St. Rite te vieren. De Aarts-

BilFchop deed de groote Miiïe ;
hy woonde de

openbaare Procefjie by , die langs de ftraaten ge-

daan wierd. En de iielïqme in zyne handen hou-
dende, zegende hy het volk ; dog deze eerwaar-

dige hrelaat had de kragt van Vader Beyo niet,

om de zieken te genezen ; zo dat elk een dezen
Monnik als een Heylige op aarde , en als de

yipoftel van de Stad aanmerkte ; 't geen te weeg
bragt , dat hy in minder dan drie maanden

,
byna

alle de rykdommen , die de Familkn bezaten,

aan wie hy dit mirakel gedaan had , aan zyn
Kloofter trok. Hy wierd, om zo te fpreeken,

van de Vrioor en de Monniken zyne medemak-
kers aangebeden. Hy was in zulken hoogen
agting , dat , zo hy zig verwaardigde om een

woord tot een voornaam perfoon te fpreeken
,

zo eenen zig inbeelde alle bedenk elykc cere ont-

fangen te hebben. Vader Be\,o befpenrcnde dat

zyn agting zo Vv^el verzekert was , vond goed
om de befinetting te fiuyten , en zig van een

Srool te bedienen, die niet met een booze geell:

befm.et was. Dit bragt te weeg, dat de geheelc

Stad hem als haar Vcrloffer en de gunftelingvan
6t. Rite di Cnfia aanmerkte, wiens Kapel en de
Relicjuie door een menigte van menfchen bezogt
wierd , die zig derwaarts begaven, om de Vad(?rs

. van
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van het Kloofter te verzoeken , lo veel Miflên
te doen, om de befcherminge van de Heyligetc
verkrygcn. Dc broederfchap beftond niet dan
iiyt vyfiig Monniken ; dog na mate dat haar ryk-

dom vermeerderde , en de Miiïen vermenigvul-
digden

,
kreeg de Pr/W een getal van hondert

by malkander.
Hoewel Vader Beyo maar een weet-niet was

,

bereykte hy alle de eeretrappcn van het Kloo-
fter , zonder tot cenige letter-oeftening verpligt

te wezen. t'Zedert dezen tyd begon men hem
Meefter Beyo te noemen , een naam die met die

van Doéior Beyo overeenftemt. Dewylde Biegt-
vader van de Monniken van Si. Monka toen
quam te overlyden, verzogten de moeder Pwr/;^
en de oudfte van 't Kloofter , meeftcr Beyo zeer
gcdienftig om zyn plaats te vervullen. iHy be-
loofde het, zonder eenige fwarigheyt te maken,
en van Kofter wierd hy Biegtvader van dezeNon-
nen. Hoe groot was de blytfchap van demoe-
der Pmn«f, wanneer ze vernam dat hy deze be-
diening had aangenomen ! Zy geloofde met der
daat, dat zulken wonderbaren man alle haare
Nonnen heylig zou maken

; dog men bevond
op een ongelukkige wyze, dat hy zodanig niet

was, als men gelooft had ; want' dewyl 't een
onbequaam man was , om het vuur van zyne
driften langer onder de affche van geveynftheyt
te konnen verbergen, begon hy weder een ge-
bruyk van de vergiftige Stool , en van de ge-
meenzame geeft omtrent die van de jongfte Non-
nen van 't Kloofter , te maken.
Het geheele Kloofter was 'er over ontftelt,

oordeelende dat 'er de peft in was. De Nonnen
begonnen te vaften eh te bidden , om de gram-

)

' fchap
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fchap van God te üillen. Dewyl de nieuwe

Biegtvader genegen was om haar te helpen , wier-

den 'zy wel haait van de peft ontllagen , waar
voor 7.y bedugt waren ; dog 't was niet dan om
ïn een ander Ilag van aangenamer ziekte te ver-

vallen, en die te gclyk veel oncerlyker was. Hy
maakte deze drie jonge Nonnen veele verfierin-

gen en openbaringen diets , en zy vielen ligtelyk

in de firik , of door fwakheyt , of door ligtge-

lovigheyt, die zy omtrent dezen heyligen Biegt-

vader hadden. Dewyl zy alle drie hier aan vafl

waren , vond men ze alle fchuldig , eene van

haare geloften , en die de voornaamfle van de

drie is, gefchonden te hebben. Deze zaak quam
ter ooren van de Incjulfiteitrs ; en dewyl het een

misdaat is, de Inquijiüe niet onderworpen , wan-
neer men een ongeoorloofde verkeering met een

geeftelyke dogter bedreven heeft , en dat zy ceni-

ge ongeregeltheyt in het leven en de verkeering

van mcefter Be\o vermoeden te zyn , als ook in

zyne gewaande Wonderwerken
,
gaven zy laft

cm deze Eerwaardige Vader in de gevankenifle

van de Inquifuic te zetten.

Hoewel de gevankenis van Meefter Beyo veel

gerugt maakte
,

nogtans dewyl men niet durft

fpreken van 't geen het Heylig Officie aangaat,

zey 'er niemant iets van ; dog de geheele Stad ver-

wagte, dat haar Apojlel en Verlofler, zegepra-

lende zou worden losgelaten. Dekennis-nemin-

gen en het onderzoek van deze Vierfchaar , wier-

den zo geheym beleyd, dat men geen tyding van

meefter Be\o kreeg , tot dat hy in 't openbaare

yinto verfcheen. Men las daar zyn proces en von-

nis in 't openbaar, waar- van den inhoud was,

20 veel als myn geheugen toedraagt.
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Dat Vader Beyo op welgegronde vermoedens
door het heylig Officie was vaftgezet; en dat, na
de informatien tegen hem gedaan waren , de H:
Vaders van de Inquijiüe hem gedagvaart hadden,
om voor hen te verfchynen; en dat op de vra-
gen die men hem gedaan had, nopens de misdag-
den in htt vonnis vervat , vader heyo vergiffenis
had verzogt , en in hoope van vergifFenifle om-
trent het leven te zullen verkrygen, hy alle deze
misdaden had beleden ; welke zyn , dat hy uyt
een beginzel van heerszugt en gierigheyteen ver-
dra? met de booze geeft gemaakt had, en door
middel van deze hellche vyand der Kriften zie-
len , een vergiftige en gemeenzame geeft gehad
heeft, van vergitt in de heylige ftool gedaan te
hebben , waar mede hy luyden van rang befmet
had; dog dat hy hen naderhand had genezen,
dat hy daar door onnoemelyke zommen had by
een verzamelt, zo voor hem als voor zyn Kloo-
fter, dat hy zig van de ftool en veele openbaa-
ringen bedient had, om drie Nonnen te verley-
den, neffens veele andere jonge vrouwen; dog
dat hy zig noyt aan moord had fchuldig gemaakt,
en niemand oyt langen tyd onder de ftraffe van
den boozen geeft had laten blyven. Hy deed 'er

een nederige belydenis van, en na voor de twede-
maal vergiffeniiTe van de H. Vaders verzogt te
hebben, betuygde hy een waaragtig berou

,
hy

ftorte een menigte tranen , en verzogt hen mc^
delyden met hem te hebben, en het leven te wil-
len vergunnen. Om deze redenen

,
uyt overwe-

ging van de tranen , en 't berou van Vader Beyo^
cn om tekenen van hunne Vaderlyke barmhar-
tigheyt aan hem te bewyzen , hebben de heylige
Inqn'ifiuurs hem veroordeelt, om van alle zyne

E e eer-
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ecrampteii berooft te lyn , en vooral lyn leren
na de PaufTelyke 'galeyen geïonden te woorden.

Vader Beyo ontfing dit vonnis , met lo veel on-
derwerping , en dankzeggingen aan deze barm-
hertige vaders , dat het haar bewoog zyn ftrafte

te matigen, en dezelve in een jaar gevankenis,
in een Kloofter van dezelve order, xx mylen
van de.ftad gelegen , te veranderen.

Wanneer vader B^yo levendig verbrand geweeft
was , zou hy de misdaden waar van hy fchuldig

ftond, nog niet geboet hebben, dewyl hy een
Kerkrover, dief, tovenaar, hoerejager, fwart
kunftenaar

,
bedrieger , en een peft van 't volk

was , en de ftraffe die hy voor alle zyne booshe-
den ontfing, quam op een jaar gevankenilTe uyt.

Daar iemant welke uyt, dat hy niet dan in Godt
en Jefus Kriftus gelooft , en voor geen geloofs
artykelen aanneemt, dan dat Kriftus en zync
Apoftelen geleert en ons in gefchrift hebben na-
gelaten , hoe eerlyken man hy anders ook zyn
mag, deze H. Mannen veroordeelen hem zonder
barmhertigheyt tot het vuur, of tot ftraffen die

nog onmenfchclyker zyn. God wil de oogen
van het arme volk openen, om hen te doen zien

wat de wreetheden van deze Vuurfchaar zyn

!

Hiftorie van verfcheyden Monniken,
en van hun onzuyver leven.

Daar was in het Kloofter der Bedelmonniken
naar 't verhaal van menfchen van bekende Godts-
vrugt, een F,erwaardige Vader, die ik P^r^^ zal

noemen, die wegens zyn geleertheyt Provimiaal
gemaakt wicrd. Dewyl hy alle vermogen op de
Monniken en Nonnen van zyn order had , be-

ging
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ging hy veele ongeregelthedeii geduutende tja
driejarig beftier Hy liet allcrley flag van vry-

hcyt aan lyn Monnilten en Nonnen toe , 20 ly
'er hem maar vereeringen voor gaven; 20 dat de

Kloofiers van die beydc een regtfchape yóodom

wierden. Zelfs 2,0 verre dat deze affchuwelyke
Provintiaal zelfs het vermaak nam, om de fnood-
heden te aanfchouwen die 'er bedreven wierden.

Daar waren veele Vaders die na zyn voorbeeld
in 't openbaar Devoten in hunne Cellen hielden

,

zonder bcdugt te zyn, daar over geftraft te zul-

len worden, om dat de Pm/'/^??! dit zelfs deed,

daar waren 'er zelfs veele , die in wereltlyke
klederen en met wapenfchilden en lange degens
des nagts optrokken, en zo veel gerugt in de
ftad maakten, dat men dezelve voor een nagt-

wagt van gevleefte duyvels aanzag, Zy bedre-

ven veele doodflagen op ilraat, en dnar was 'er

een die het ongeluk trof, ook gedoot te worden;
dog zyne makkers fneden hem 't hooft af, op
dat men aan zyn gefchoorenkruyn niet zou zien,

dat hy een Monnik was. Kortom hunne balda-

digheyt fteeg zo hoog, dat zy openbaare diefftal

pleegden
,
zy bedreven zo veel wanorder en er-

gerniilèn, dat de j'i^/f^^ de hand aan deze ge-

waande nagtwagt floeg, en dewyl men bevond,

dat zy niet dan uyt Monniken en Priellers be-

flond, zond menze na hunKloolter, cndQMa-
gifiraat verzogt de vader Proninciaal ^ naderhand

meer zorg voor zyne Monniken te dragen. Zie

daar hoedanig hun Godsdienlt is, dezefchelmen

waren Priefters , die alle dagen misdeden, en

die volgens hun gevoelen Jefus uyt kragt van de

vyf woorden nootzaaktcn
,

uyt den Piemel te

komen, en in de //o/?7<? te huysveften. Zywooo-
Ee 2. dett
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den de Goddelyke dienft by , cn namen de an-

dere GodsdienlHge pligten waar ,
terwyl 2y met

allerley flag van onreynigheyt bezoetelt waren.

Niettegenftaande dit alles ,
verdroeg en eerbiedc

men hen, als Orakels van het Roomfche geloof.

God wil hen bekeeren of hen ftrafïen Amen.
Ik heb in 't Kloofter der Auguftynen veel

fchelmagtige Monniken gekent, en ik hebveele

van hunne fnode -praktyken geweten , door eene

van myne Neven , die inhetzelve Kloofter was.

Daar was 'er onder anderen een, die Profejfor

in de Godgeleertheyt was, die men in de flad

Diabolei! Meridianus of de middag-dw^vel noem-
de, om dat men hem altyt dies tyts langs ftraat

2ag. Maar deze arme duyvel was zo ongeluk-
kig in 2yn9 ondernemingen, dat hy altyt op de
daat betrapt wierd , en dat de mannen hem zeer

dikwils de fwaarte van hunne armen deden ge-

voelen, 't Was een ondernemer van alles, en

hy hield noyt tweemaal gemeenfchap met de-

zelve perfüon, want dewyl hy arm was, en
geen bequaamheyt nog fcherpiinnigheyt genoeg
bezat , om onder fchyn van Godsvrugt geit te

befchikken, had hy geen ander behulp in zynen
jiiinnehandel dan mooye beloften

,
dog zig buy-

len ftaat bevindende om zyn woord te houden,
ontvlugte hy 't zo ras hy verkregen had 't geen

hy wenfchte. OndertufTchen wierd hy verfchey-

denmaale op heeter daad betrapt ^ men verhaalt

ïelfs dat hy zig eens in een oven wilde verber-

gen , de man van de vrou met wie hy te doen
gehad hadde

,
zag hem daar ingaan , wanneer hy

'er hout infmeet om ze heet temaken. De arme
Monnik die zyn leven boven zyn eer ftelde

,
quam

•n t den oven
, en gaf zig aan de bcfcheydenheyt

cn



( 437 )

en barmhertigheyt van den man over,' die *t

hem voor ditmaal vergaf, dat ook alles was,
wat de man van hem verzogt.
Op een andere tyd voor by een Kloofter der

Bernardyffen g^nndQ
^
izg hy de deurwaarders die

'er takkeboflen in droegen om het vuur aan te

fteken, en zonder op zyn kleet te denken, nam
hy 'er een op zyne fchouderen en ging zo na 't

Kloofter toe. Zo haaft als hy 'er by quam, ver-
nam hy de Nonnen, en liep met zo veel onbe-
fchaamtheyt

, onverzaagtheyt en beeftagtigheyt,
dat hy 'er een misbruykt zou hebben die hy reets
in zyne armen had , zo de andere haar niet tc
hulp waren gekomen. Deze daad ging vooreen
aardige ftreek door , en de moeder /Ibdtp

, nam
de zaak wel op , deed hem veele gunflbewyzen,
en na hem zeer wel onthaalt te hebben, verzogt
ze hem uyt het Kloofter te gaan.
Daar was een andere jonge bedrieger , zo

fchoon ; als hy arm en gcellig was ; Hy wierd
zelfs op zekere tyd by een Raadsheer ten eeten
verzogt, die een dogter had, deze rampzalige
deed haar in korten tyd haar maagdom verlicfen
en beroofde haar van alle haare jaweelen De
Raatsheer beklaagde 'er zig over aan den Pfiojr
die niet verzuym.de om deze Monnik in een an-
der Kloofter te zenden, en dit was alle de vol-
doeningdie dezen ongelukkigcn vader, van den
Pr/oor, wegens het verlies van de eer en de ju-
weelen van zyn dogter ontfing.

Ik heb een andere geeftelyke gekent , die op
een teere fpruyt verlieft was geworden

, hy had
alle middelen in 't werk geftek, om hasr temis-
bruyken; dog dewyl hy zag dat zy het bleef wey-
geren

,
gaf hy haar .een ft:eek meteen ponjaard,

Ee 3 en
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en zo ras 'zy buyten ftaat was om tegeiiftand

te bieden , voldeed hy zyn beeftagtige drift , en ïy

fturf even daar na. Dog zulken verreden en bar-

barifchen daad als dit was, bleef niet ongcaraft

;

want devv^yl het bewexen w^ierd , en dat alle de

omftandigheden de affchuwelyke ' moordenaar

veroordeelden , wierd hy ontmonnikt uyt het

Kloofrer gejaagt, en aan den wercltlyken Reg-

ter overgelevert, die hem volgens het C^w/eregt

gedimrende zyn leven lang
,
op de galeyen ver-

oordeelde. - .-

Het is onmogelyk een naaukeurig verhaal op

te geven , van alle de gruwelen en fnoodheden

der Monniken ; dit loa ons een Hijtone doen

ondernemen , die op het oneyndige 7,oii nytlo-

pen ; maar de weynige voorbeelden die ik geve,

en 't geen ik 'er iii't volgende Hooftftuk over 'c

leven der Nonnen van zal bybrengen, ïal ge-

noeg 2yn , om hunne bedriegeryen en fchelms-

heyt te ontdekken ; want dewyl de Monniken

en de Nonnen ftofte genoeg verfchaffen , ben ik

genootzaakt om liet overige voor een ander Deel

te fparen.

heerszu^tige ,
adelyke en minzieke

Monnik.

In het Kloofter van St. Lazarus orden, wel-

kers voornaamfle pligt is Kriften flaven te loffen
,

was een Monnik , van de oude en adelyke Fa-

milie van Zapatas , die door alle 7.yne daden gc-

nocgxaam betoonde , dat hy een voornaam, man
was. Den Hem.el had hem met alle gunftbewy-

xcn cn gaven, nalighaam en ïiele, opgehoopt,
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dieeenmenfch konneii volmaken. Behalvendat,
was hy welfprekende in xyne redevoeringen

,
ryk

en edelmoedig als een Alexander. \ Was ook
den naam van dezen Monnik , en hy zou voor
hem waarlyk ook niet geweken hebben , zo hy
dezelve ^^elegentheden had gevonden, om zig te

vereeuwigen. Men noemde hem Don broeder
Alexander

, een titel , die men nooy t aan een Mon-
nik gaf; immers niet , zo hy geen BifTchop wierd

;

en dewyl dit kenmerk van Êer hem boven alle

de andere Monniken deed uytmunten, ontfing
hy de bezoeken van alle de Edelluy uyt de Stad,
en van de vreemdelingen die zig aldaar bevon-
den. Dog wat de vrouwluy aangaat ; hy be-
tuygde geen genegentheyt om haar te zien

,

nog by haar , ot" in zyn Kloolter.
De afkeer die Don broeder Alexander ^ niet te-

gengaande zyne fraaye hoedanigheden en beleef-
de zeden, omtrent de fchoone kunne betoonde,
deed in de Dames van den cerften rang de lult ont-
Üaan, om zyn ftandvaftigheyt aan't waggelen te

helpen, en zyn haat in liefde te doen veranderen,
met een oogmerk, om met hem de Ijjot te dry-
ven, zo dra hy eenigc genegentheyt voor haar
begon te betoonen. De eerfte Darne die het on-
dernam

, om de fwarighcden te boven te komen
die 'er waren , om het hart van Dsn broeder
Alexander te overwinnen, en met een Zyn hoog-
moed te fnuykcn , was Donna Leonora Fonfeka

,

die de eerfte plaats onder de Dames mogt hon-
den, ten opzigte van haar verftand, fchoonhejt,
rykdom en geboorte. Om hier omtrent geen ge-
vaar te loopen

,
gaf zy 'er kennis van aan haar

man , en verzogt hem daar aan de hand te wil-

len leenen , om mlken glorieufen zaak tot het

E c' 4 punt
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puntte brengen, omuytgevoert te worden. De
man beloofde niets te zullen verzuymen, om-
trent alles wat zou konnen toebrengen, om het
te doen Hagen.
Daar op verzogt Donm Leomra haarman, dat

hy Don broeder Alexander des anderendaags ten
ecten moeft nodigen, en haar na de maaltyd tyd
cn gelegentheyt geven , om met dezen trotfen
Monnik te fpreeken.
Den Edelman die het oogmerk van zyn vrouw

wiü , en van haar kuyshey t overtuygt was , maak-
te geen fwarigheyt om in deze eerltc trap te be-
willigen

;
dog dewyl men met authorhest alle de

aanvallen van Donna Leomra , en die van een
groot getal andere Dames

^
gedrukt en uytgege-

ven heeft, met de kriftelyke afweering en de uyt-
nemende en godvrugtige brieven , die hy haar
fchreef, onder den naam van Aanvallen van den
Uuyvel

^ met de verweering van een kri{hn zrele
^

is alles wat ik 'er hier van zegge, om myn Le-
j

zers vermaak aan te doen
,
verhoopende dat de

|

overzetting daar van eenigenuttigheyt voor beyde
de kunnen zal zyn.

DeDuyvel, die de fwakheyt der menfchen
weet, bedient zig dikwils van vrouwlny, om de
fierklte bolwerken van deugt en godsrrugt , die

alle de zekerheyt van een ziele uytmak en

,

overhoop te werpen. Dit is het, dat Z)y«? broeder
Alexarider ovcrquam

,
zyn godsvrngt en fchaamte

zagen haar door de bekoorlykheden van Donna
Leomra , of düor den duyvel zelfs aangerand , die

zig van deze Dayne bediende , en niets verzuym-
de omtrent alles dat de ftantvafUgheyt v.in dezen
Monnik kon ondermynen , en het Bolwerk van
iyn zuyverhcyt deen Ipringen. Dewyl Dmhrot-

\
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der AhXmier genodigt was , om met Don Alonfo ,

de man v^xi Donna Leonora ^ te eeten, en dat hy
voor geen verraffing van wegen deze Dame be-
dugt was , vertoonde hy op zyn gezigt de fwier
ym tcngalant

, befcheyden en wellprekendeman.
Alle 2yne tiiflorien liepen niet dan op de Room-
fche Monarchie uyt , die hy volkomen verftond.
Zo ras het eeten gedaan was

,
verzogt Dm Alonfo

verlof, onder voorwendzel van iets noodigs te
doen te hebben , om een uurtje te mogen uyt-
gaan, met belofte om weder te komen, en zyn
voordeel met het aangename gezelfchap van Don
broeder /^/^^f^^ier te doen. Donna Lemora^ was
20 haaft niet alleen met de galante MonniK , of
ïy begon haar eerfte aanval , door het gebruyk
dat zy van de Hiflonev^LU. Kleopatraenvm Cejar
maakte

, en door de vraag die zy Don broeder
Alexander voorftelde.

Namentlyk of Cleopatra, Cefar in't heymelyfc
trouvvende

, haar agtingdaar door fchond ofniet ?

Zie hier wat Don Broeder /^/^;ir^Wfr antwoorde.
Madame de agting van een perfoon van uwe
kunne

, is zulken tederen zaak , dat zy door het
opflag van het oog bezoedelt kon worden ; en 't

is de pligt van een regt edele ziele, om een af-
fchrik te hebben van alles wat daar omtrent ceni-
ge inbreuk kan doen, en zig van alle gevoel van
heerszugt en eygen-liefde te ontflaan. Zo 't geen
heerszugt geweeft was , zou Cleopatra haar hart
nooyt aan Cefar gegeven hebben ; maar zy dagt
daar door meeftreflé van het Roomfche Ryk te
worden ; voornamentlyk , wanneerzevan Cefario
bevallen was , die zy by Cefar gehad heeft. Het
ongeluk dat zyhad, om in haar oogmerk niet

te llagcn , was , zo ik my niet bcdriege , 't geen
E e 5" haar
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haar verried , en haar agting voor de berifping

van de geheele werelt bloot ftelde ; haar heers-
zugt maakte haar onbekwaam , om zig te wree-
ken , en belette haar, haar eer te bewaren.
Donna Leonora bevatte wel , dat Don Broeder

Alexander niet op een toon fprak
,
gelyk 2y wel

gewenft zou hebben; 't geen te v/eeg bragt , dat
zy hem in zyn reden viel, en zey, wat my be-
langt , ik zou ten hoogden genegen zyn , om
Kleopatra^ of een andere Dame \^\\ onzen tyd,
re verfchoonen, die het winnen vziiCejan hart,

of dat van iemand ter werelt , die befcheyden en
volmaakt was , zou ondernemen. Dewyl God
in den beginne man en vrouw géfchapen heeft,

en dewyl een volmaakt man de glory van een
vrouw is , zie ik geen reden, waarommen haar
zou lafteren , als zy na glory ftreeft. De bewe-
gingen die de liefde verwekt

,
gaan de kragten

van een vrouw te boven
,
zy kan ze niet voor-

kom.en, nog de loop daar van fcuyten; en God
zal een vrouw niet verantwoordelyk maken,
van 't geene zy niet gedaan zal hebben , dat buy-
ten dc palen van haar vermogen was. Ik be-

kenne Don broeder Alexander , dat ik zeer goede
gedagte van uw befcheydenheyt heb , en van de

uytnemiende hoedanigheden van lighaam en ziel

,

die in uw perfoon uytmunten ; nogtans geloof
ik , dat zo gy eens de zoetigheyt van de opregte
liefde van een tweede Ckopatra ondervind , dat

gy , hoe volmaalit gy ook zyt , aan haare be-

koorlykheden geen wederftand zoud konnen bie'-

den, en dat gy haar tot iets aangenaams , hoe»
wel zo glorieus , zoud konnen bewegen , als 't

geen tufTchen de e^rfte Ckopatra en Cefar is voor-
gevallen.



C 443 )

Madame
,
2ey Dun broeder Alexander met veel

zedigheyt, ik verzoeke zeer nederig vergifFcniflè,

20 ik uw gevoelen beftryde; enuaantoone, hoe
2eer gy u daar omtrent bedriegt. Voor eerft, elke

daad die zyh oorfpronk niet verfchuldigt is , als

aan een onregte en onwettige gedagfe , kan niet

verfchoonbaar wezen , en men mostze als ftraf-

fchuldig aanmerken. Ik begrype daar onder zelfs

de aanvallen van een Dame , die zig meeftrefle

20U tragten te maken van het h-rte van eengod-
vrugtig man, die waarlyk een kriften is ; wanC
wat kon haar oogmerk anders wezen , dan hem
van de geruftheyt te beroven , die hy in de heer-

lyke oefFening van de deugt geniet ? Wat kan
haar oogmerk wezen , dan hem door vleyende

uytdrukkingen van een onheylige liefde te bewe-
gen, om zyn pligt tegen God te vergeten, eii

zyn ziele aan zyne bedriegelyke en verleydende

vyanden over te leveren ? Dog onderdek zyn--

de, dat men een hart heeft overwonnen, waar
in beftaat dan de glory van zodanigen zegepraal?

een voorbygaande ^/ory , kan geen ware ^/ory ge-

noemt worden ? wat zal den eenen of den an-

deren door zodanigen l^ictorie gewonnen heb-

ben ? Een korte genietinge van 't overwonnen
hart, en de onzekerheyt waar in deze Dame zal

zyn, van de magt om het altyt te blyven bezit-

ten , zal haar in een geduurige ongeruftheyt en
vreeze breiigen , om haar nieuwe heerfchappy t«

verliezen. Dog laat ons hooger opklimmen, en
onzen pligt onderzoeken, Dcwyl de overwin-

naar en de overwonnene alle beyde flerffelyk zyn

,

moeten zy overwegen , dat de dood hen kan over-

vallen , en hen het belle deel van de redelyke heer-

fchappy ontrukken; en wat zal als dan hun eyn-

de
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<ale ijn > Is de overwinnaar niet fchuldiger, ea
heeft hy geen grooter rekening te doen als de
overwonnene? Kunnen vyy wel een oogenblik
van ons leven verzekert zyn ? neen ; hoe kan men
dan een kriften ziele verfchoonen, indeontwer-
pen die van haar zelfs ftraffchuldig zyn! zo ten
opzigte van de oorzaak, als ten opzigte van dc
uytwerkzelen.
Het is waar Madame , dat de man de heerlyk-

heyt des vrouws is; dog daar uyt volgt niet, dat
de vrouw na deze^/ory door verboden en onwet-
tige wegen moet haaken. Het is ook waar , dat
wy geen meefter van de eerfte bewegingen van
ons hart zyn , en datze boven onze vermogens
zyn

; dog wy zyn 'er niet minder ftraffchuldig om,
wanneer wy ons aan onze boozeneygingen over-
geven. Zo ras wy eenige beweging befpeuren,
die op een onwettig eynde uytloopt, moeten wy
onze toeftemming weygeren, wy moeten belet-
ten dat het door woorden en daden niet uytbarft

,

en alle onze pogingen in 't werk (tellen, om 'er

de loop van te ftuyten. Dit is het , dat volko-
men in onze magt is

;
dog zo wy nalaten om

alle onze zorge te hefteden , zullen wy de daad
quaat, en onze ziele ftraffchuldig maken. Der-
halven Madame

,
een godvrugtige en zedige vrouw

die teder «mtient haar eer is , en die luft heeft
om haar ziele voor de ftrikken en alle verzoe-
kingen te bewaren , moet den aard en het eynde
van de bewegingen van haar hart onderzoeken

;

en zo zy bevind dat het tegen de geboden van
de H: Schrift aanloopt , moet zy haar toeflem-
minge weygeren enz. Dewyl de aanvallen van
alle vrouwen , die over 't hart van Alexander
willen zegepralen , van dit flng is, en dewyl hy

zyn
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2yn verdorven natuur mistrout , ^al hy tragten
dezelve door de genade van God te ftuyten ,

hy
2al daar na ftaan , om deze vyand ter aarde tc

werpen , en tegen de pogingen van haare wape-
nen, het fchilt van een godvrugtige tegenaan-
kanting zetten ; en zo het daar toe niet ftcrk ge-
noeg is, zal het ten minften in zyn magt zyn,
om het ftrydperk aan zyn doodelyke vyand ten
befte te geven, en door een voorzigtige vlugt,
het verlies van zyn ziel, en die van de Dames
voorkomen.
Don broeder Alexander fprak deze laatfte v/oor-

den met zo veel ernft en zulken kriftelyken kloek-
mocdigheyt uyt , dat Donna Leomra berouw had
van zulkcn opentlyken verklaring te hebben ge-
geven

; zy was zo ontftelt over haar onvoorzig-
tigheyt, en zodanig getroffen door de redenen
van Don broeder Alexander

, dat zy met deze uyt-
drukkingen antwoorde.

Ik moet bekennen , dat de nieusgierigheyt zom-
tyts in onze harten begeertens doetontftaan, die
zonder ophouden werken, die vermeerderen, en
by trappen in agting, genegentheyt en liefde ver-
anderen. Wat my belangt, ik moet u openhar-
tig de ftraffchuldige nieusgierigheyt belyden , die
my heeft aangefpoort om myne pogingen in 't

werk te ftellen , om uw ftantvaftigheyt op de
proef te zetten , zonder eenig oogmerk om den
uytHag nadeelig aan myn eer, of de zuyverheyt
van uw ziel te doen zyn. Maar nu uw god-
vrugtige en redelyke redevoeringen my beter ger
voelens hebben ingeboezemt, biddeiku de goete-
heyt te hebben om myn fwakheyt te verfchoo-
nen, en geen nadeclige gedagce omtrent heten-
iberifpelyk gedrag te behouden , dat ik tot nu toe

ge-i
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gehad heb , en my onderrigtinge te gevea in het

toekomende alles te vermyden , wat het verlies

van myn ziel en lighaam kan veroorzaken.

Don Broeder Akxamler
,
blyde zynde te befpeu-

ren dat Donna Leo^or^? genegen was, omgebruyk
van zyne goede raadgevingen te maken , antwoor-

de haar met deze woorden. De pligt van myn
ftaat nootzaakt my om ute eerbieden, en zo veel

agting voor uw wys gedrag te hebben , als ik

bezitte voor de houge Rang die gy in de werelt

houd. Ik heb een onuytdrukkelyk vermaak te

befpeuren , dat niyn opregte verkeering uw ge-

legentheyt verichaft, regelen van my te verzoe-

ken , om allerley ürikken te vermyden , en om
over de ongeregelde verzoekingen, van wat aard

zy ook mogen zyn , te zegepralen.

De ondervinding en de rede leeraren my van

alles tc wantrouwen , dat betrekking heeft op de

drie gemeene vyanden van onze zielen. Want
zonder een byzondcrc byiland van den Hemel

,

zyn wy niet bequaam om dezelve uyt te tarten

,

en wy moeten ons niet vlcyen om 'er altyd over-

winnaars van te zyn. Wy dragen geduurig een

vlecfchelyke vyand binnen in ons , en w y kon-

nen zyn prikkel geen mcefler worden , dan door

een geduurige octfening van Godsvrugt, en met
de minfte geleeentheyt te vermyden, die onze har-

ten tot een opftand zouden konnen aanfpooren

,

waar toe ze reets niet dan altcveelgefchiktzyn.

Dit is een onbetwiftbaare waarheyt , en door

een menigte voorbeelden van gevaaren onder-

fteunt, waarvoor onze harten alle dagen bloot

ftaan. Derhalven is het belle middel ,
en het

aangenaamfte aan het opperfte wezen , en het

meell overeenkomende aan de rede en de pligt

van
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van een Kriftcn , om deze waarheyt in het hajrte.

en 't gemoed in te drukken , en 'er een ftandvafte

regel van te maken , om alle de gelegentheden te

vcrmyden, die ons tot de nootzakelykheyt bren-
gen , om 'er gebruyk van te maken. En wan-
neer wy eenige verzoeking ontmoeten , van wat
aard die ook 7,yn mag

,
wy die als onze doode-

lyke vyand mpeten aanmerken , en die met een
ware kriftelyke ftandvaftigheyt tegengaan.

Dosi Alozonfd ftuyte de godvrugtige redenen van-
Don broeder Alexander , en vcrzogt hem met hem
ergens te gaan. Hy bewilligde daar in met een
zonderling genoegen, om Donna Leonora in die
goede gefteltheyt te laten , waar toe hy haar met
weynig woorden gebragt had. Yder woord dat
uyt ïyn mond quam , trof doel ; en de opregtig-
heyt van zyn Redenvoering , deed zCilken goe-
den uytwerking , dat Oomhu Leonora naderhand
geheel anders iu haar godsvrugt-oelieningen was

,

dan voorheenen. Dus zegepraalde Don broeder
Alexander in deze eerde aanval.

Zyn deugt was öngeveynlt
,
zyn godsvrugt

was niet gemaakt, en zyn verkeering was zeer
aangenaam en vrolyk. Zyne brieven ftrekten
tot verwondering van alle dieze zagen, men vond
daar vuur en welfprekentheyt in; en dewyl het
onderwerp daar van gemeenlyk een onnozele en
hijiorifche vertelling was , waren 'er veele die hem
liever wilden fchryven dan hem bezoeken , om
daardoor het vermaak te hebben zyne antwoor-
den te ontfangen.
Donna Paula ^ die zig door haar fchoonheyten

verftand deed verwonderen , had met een veel
heerszugt , en gevoelde iets meer dau een gemee-
nc agting voor Don broeder Alexander. Zy merkte

hem
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hem aan als een man vol trotshcyt en verwaaut-
heyt , en ïy verbeelde zig , dat lig gedragendeals
of 2y hem veragte, 2y hem van humeur wel zou
doen veranderen , en dat zy hem als een Haaf
op dc ingang van het Paleys van Ftnus zou ke-
tenen. Het gevoelen dat men van haar verftand
cn fchoonheyt had, zonder h<*t oordeel te we-
ten

, dat men van den aard en de doordringent-
heyt van Don broeder Alexander velde, bewoog
haar, om aan hem met weynig woorden te fchry-
ven 't geen volgt.

"BONNA TJVLA aan T)on.
Broeder ALEXANBER.

'Eerwaardige Don hroeder Alexander,

Ik ben ongemeen verwondert te vernemen,
dat een man , hoe geeftelyk hy cok mag wezen

,

den naam van Ovetivmnaur van de fwakke kume
heeft aangenomen ; en dewyl men zegt , dat gy
in de oude Hijiorien bedreven zyt , weet gy buy-
ten twyfel, dat 'er Dan es in deOutheytgeweell:
zyn , die haar een onfterffelyke naam hebben ver-
kregen

, en zig door een tedere
,
laage en onbe-

tamelyke onderwerping , aan gbnepie Helden
hebben overgegeven

; dog ik durf 2eggen , d^t
de eeuwe, waar in wy leven, 'er een aan ons
verfchaft, die zig beroemt al tyt overwinnende te

"Wezen , en over de vermaardfte Alexander te ze-

gepralen. Zo gy deze Heldinne begeert te ken-
nen, zyt niet verwondert haar naam te hooren,
en te zien getekent

Doma Paula.
Don
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Don Broeder /^/^jföw<a'<?rGntfing deze Brief; dog
hy oordeelde dezelve geen antwoord waardig te
2yn. om dat hy zyn tyd beter befteedde, en hy
had de naam van deze Heldin reets vcrgeeten

,

wanneer hy een tweede Brief ontfing , in deze
bewoordingen vervat.

Andere Briefvan Donna Paula aan
'Don Broeder Jtlexander.

Uw ftilfwygentheyt verwondertmy meer, dan
't geen men van uw hoogmoed zegt ; en ik beginne
de glory te hebben , dat ik verneme , dat een ver-
maard Held bevreeft is in twift te treeden met

DONNA PAULA.
Don Broeder Akxander las deze Brief, en de-

wyl hy 'er het oogmerk van begreep , zie hier het
antwoord dat hy aan Donna Paula gaf.

Zo gy uw giory ftelt om de mannen te ver-
pligten u te vreezen , bidde ik u , haar door god-
vrugtige redenvoeringen aan te fpooren , God te
vreezen ; en 20 gy deze grondregel niet in 't werl?
ftelt , merk als een do»de aan

Don Fr: Alexander.

Deze Brief veroorzaakte veel ongeruftheyt in
het heerszugtige hart van Donna Paula

\ endewyl
zy niet dan na wraak tragte

,
zogt zy na midde-

len
, om ze in 't werk te ftellen , wanneer haar

een nieuwe gedagte te binnen fchoot, die dege-
negentheyt opwakkerde, die zy voor Don Broe-
der Alexander had , en die haar hoope gaf hem te

II. D&EL. F f zien.
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tien , ïo ly van ftyl veranderde. Zy veriogt

hem door een derde Brief, akn haar een uur tyts

te vergunnen , om lyn raad te verzoeken , om-
trent ItofFen die de geruftheyt Ymh^2Lr CoftJcie»tie

betroffen. Don Broeder Alexander bewilligde daar

in ; en na dit eerfte en eenigfte bezoek , wierd

Donna Paula, door de zedigheyt en het krifte-

lyk gedrag van den geeftigen Vader, van haar

hoogmoed ontflagen, wende haar harte na den
Hemel , en hegte haar gemoed aan verhevener

ondernemingen , 't geen haar veel meer glory

verfchafte , dan zy van haar fchoonhcyt en ver-

ftand kon hoopcn.
Daar wierden nogveele andere Dames gevon-

den , die 't ondernamen om de genegentheyt van
Don Broeder Alexander te winnen ;

dog dewyl
zyn hart in den Hemel was , waren zyne gedag-

ten verre boven alle deze aanvallen ; de woor-
den die hy in üilheyt fprak , hadden kragt ge-

noeg om de wagt der duyvelen te overmeeltcren-

Men kon deze Don Broeder Alexmder in het ge-

tal van de Kriftenen der eerfte Kerke (lellen , en
inen moeft zyn deugt eerbied'ên v als een voor-

fchrift voor alle die geene die i-n de Kloofters

leven , of die voorgeven geeftelyke te wezen ,

hoewelzc 't maar in naam zyn.

Don Broeder Alexander zey gemeenlyk , dat hy
een voordeelige verwiffeling in de andere werelt

verwagte , om dat hy in deze niet dan verdriet

en bedrog befpeurde ; dat het eenigfte dat hy daar

in gevonden had zyn aandagt waardig te zyn,
de geduurige gelegentheden waren , die daar in

werden gevonden , om goet en dienft aan zynen
ïiaaften te doen j en indien het zodanig niet was

,
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het veel beter ware nooyt geboren te iyn. Zyne
daden betoonden wel , dat hy deze grondregel
waarlyk in 't werk ftelde, alzo hy alles wat hy
bezat

,
verkogt , en den armen mede deelde.

Wanneer hy zou fterven , had hy niets te lega-
teeren

, dewyl hy een uytnemende zorg had ge-
dragen, om alles te leenen aan den Heere, die
ook niet nagelaten heeft om hem tot in alle eeu-
wigheyt in den Hemel te beloonen.

Verhaal van V geen een zekere lerfche

Monnik in zyn Land is bejegent.

Ik verzoeke vergiffeniffe van het gemeen , zo
ik hier de Hijiorie van een lerfche Monnik in-
laffe; myn oogmerk is altyt geweeft , om my
niet dan met het leven van myne Medevader-
landers te bemoeyen , die my llotFe genoeg zou-
den verfchaifen

, om dit Deel te vergrooten
;

maar dewyl Ik eens by een lerfch Deken ten
ecten was , dat een zeer eerlyk man is

,
fprakcn

wy van de verdorventheyt van de Monniken en
Priefters van de Roomfche Kerk, enhyvcrzogt
my deze Hijiorie hier in te lafien, zo als hy my
die met deze woorden verhaalde.

Daar was een lerfch Edelman, die een jonge
en ryke Dame getrouwt had ; en dewyl zy alle

beyde Paapfch waren , wierd de Biegtvader on-
der de vrinden van de vrouw getelt. 't Js de
gewoonte onder hen, dat men op de avond voor de
Bruyloft biegt. De moeder ontbood een eerwaar-
dige Vader, enzy belafle aan haar dogter hem te

F f z ge-
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gchooriamen , en alles te doen wat hy haar be«

lalte. Zo ras de Monnik gekomen was , liet

de moeder hem niet haar dogter op een hoogc

kamer gaan
;
dog wilde by de deur blyven ftaan

,

tot dat de biegt gedaan was. Maar wanneer zy

hoorde, dat haar dogter zeyde, dat 2,y nooyt

2ulks doen zou, begon 2y tekyven, enzonder

de deur te openen, tot haar te zeggen, 'tis no-

dig dat gy alles doet wat de eerwaardige Vader

u belaft; zo dat d,eze onnozele jonge Dame zig

genootzaakt vond te gehoorzamen

's Anderendaags gingen de nieugetrouwde , na

de plegtigheden van de Kerk bygewoont te heb-

ben, na 't bed; en dewyl de man, die zeer er-

varen in de Navigatie was , en de hoogten en

breetten verftond, en meer bevond als hy gedagt

had 5 zo zey hy tot zyn vrouw , op een zagtzin-

nige wyze
;
dewyl ik weet , dat gy jong en

fchoon zyt, twyffele ik niet, of gy hebt andere

minnaars gehad , en dat gy gemeenzaam met

ccne van die hebt omgegaan ; dog ik hoope,

d.itgy my het genoegen geeft, ommy de waar-

hcyt te zeggen. Deze jonge onnozele vertelde

iiem de geheele Htftorie van de Biegtvader. De
man, dis zo veel onnozelheyt en opregtigheyt in

zyn vrouw befpeurde, nam dit verhaal zeerwel

op, zonder haar iets te zeggen, wat hy in't zin

hadde.

ftoiid 's anderendaags 's morgens op, en

'^'ng na 'i huys van den 'Monnik , die hy zyn

V 'verlte noemde, met een voornemen om hem
Uaar over tc fprek.en ;

dog hy vergenoegde zig

;>in de geheele Hiftorte aan de Prioor te vertel-

n, en voldoening van hem te verzöeken, met
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betuyginge, lo hy dit niet deed
, dat hy verïe-

kert kon wezen, den Biegtvader te zullen doo-
den. De Prioor quam met den Edelman over*
ee-n omeen grooter ongeluk voor te komen
van den Monnik in ïyn tegenwoordieheyt, op
zekeren dag die men vaftftelde, te ontmannen.
Het gebeurde by geval , dat den Edelman 's avonts
voor deze operatie een ChWurgyn van zyne vrin-
den ontmoete, die hy in langen tyd niet gezien
nad

;
zy gingen t'zamen heenen om een flesje te

drinken, om hunne oude vrientfehap te vernieu-
Vi^en

; wanneer de damp van de wyn de herfTe-
nen van ChWurgyn begon te verhitten

, zey
hy tot den Edelman

, om zig wat te' verma-
ken, en als een nieuw tydingje

, dat hy door
zodanigen Monnik verzogt was , om den vol-
genden dag een zekere operatie te doen, hoewel
niet wezentlyk, maar alleen in fchyn. En dat
hy

,
om den Edelman die 'er by zou zyn te be-

ter te bedriegen
, laft had om aan de natüurlyke

deelen van den Biegtvader
, die van een Haan

te hangen
, waar aan hy de operatie doen moeftDen Edelman was blyde over deze ontdekkin-

ge
; hy zey aan zyn vriend , dat hy het zelfs

v^as, die tegenwoordig moeft wezen
; hy ver-

haalde hem de geheele Hiftorie van zyn vrouw
en bragt de Chirurgyn zo wel in zyne belan-
gens

, dat hy hem beloofde
, de operatie op de

regte leden van den Monnik get'rouwelyk te
zullen doen. Hy deed het ook des anderen-
daags met der daat , tot genoegen van den bele-
digden Edelman

; dog tot groot verdriet en
fchande van den Prioor en den ontmanden Mon-
nik, die 'er weynig dagen daar na van ftorf.

Den
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Den Heer Deken heeft my vcrïckcrt, dat het

de-waarheyt was ;
dog hy heeft my de vryheyt

niet willen geven, om hem hier te noemen. Hy
is nog in leven, en zo 'cr iemant van myn Le-

zers Iwarigheyt mogt maken ,
om dit voorval

te geloven, hy kan maar by my komen, en ik

zal hem noemen.

E y N D E.


















