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Enitendum magnopere,
omnia ementita
ementita et
et falsa,
falsa,
Enitendum
magnopere,ut
ut omnia
adeundls rerum fontibus,
fontibus, refutentur;
refutentur; et
et illud
iIIud in primis
adeundis
obversetur animo,
animo, primam
primamesse
esse historiae
historiae legem
scribentium obversetur

ne quid
quid Talsi
falsi dicere
dieeTe audeat,
audeaf, deinde
deinde ne
nequid
quid verf
veri non
ne
audeat; ne
ne qua
qua suspicio
suspicio gratiae
gratiae sitsitininscribendo,
scribendo,nenequa
qua
audeat;
Est autem
autem in
inscholarum
scholarum usum
usum confectio
confectio
simultatis. - Est
simultatis.
commentariorum necessaria,
et nullo
commentariorum
necessaria, qui
qui salva
salves veritate
veritate et
illustrere
adolescentium periculo
periculo ipsam artem
artem historicam
historicam iIlustrare
adolescentium
et augere
augere queant.
queant.
d. 18.
Epist.
LEONIS PP.
PP. XIII. d.
18. Aug.
Aug. 1883.
1883.
Epist. LEONIS
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CUM
PERMISSU.
CUM SUPERIORUM PERMISSU.

NIHIl,
NIHIL, OBSTAT.

EVULGETlJR.
EVULGETUR.

p.
M. Cap.
Cap.
O. M.
p. Dr. HUBERTUS, O.

J. POMPEN.

Libr. Cens.
Oens.
BUSCODUCI,
Sept. 1925.
1925.
BUSCODUCI,die
die 29
29 Sept.

Vic. Gen.
Vic.
Gen. Busc.
Busc.

BUSCODUCI,
1925.
BUSCODUCI, die
die 30
30 Sept.
Sept. 1925.

VOORREDE
DRUK.
VOORREDE VAN
VAN DEN
DEN EERSTEN DRUK.

Nauwelijks had
opdracht ontvangen,
ontvangen, mij
mij voor
voor het
hetprofesprofesNauwelijks
had ik de opdracht
soraat der Kerkgeschiedenis
Kerkgeschiedenis te
bekwamen, of
het plan,
plan,
te bekwamen,
of ik maakte het
de lessen
dat ze
ze bij
bij tijd
tijden
enwijle
wijle konden
kondensamensamenlessen zóó
zóó voor
voor te
te bereiden, dat
gevoegd worden
tot
gevoegd
wordentot
tot een
een Handboek.
Handboek. Des
Des te
te liever
liever ga
ga ik thans tot
de uitgave
uitgave dezer
dezer lessen
lessen over,
over, wijl
wijl een
een leerboek
leerboek der
derKerkgeschiedenis,
Kerkgeschiedenis,
dat aan
aan eenigszins
eenigszins hooger
hooger eischen
onze taal
taal
eischen voldoet,
voldoet, tot
tot heden in onze
bestond.
niet bestond.
dit werk
werk ook
ook op
opde
deeerste
eersteplaats
plaatsvoor
voordedegeestelijkheid
geestelijkheid en
en
Is dit
de vorming der toekomstige priesters
priesters bestemd,
bestemd, ontwikkelde
ontwikkelde leeken,
leeken,
die
belangrijk punt
punt het
het kerkelijk
kerkelijk
die zoo
zoo vaak
vaak aangaande een of ander belangrijk
verleden
raadplegen, zullen
zullen hier
hier niet
niet enkel
enkel een
een beknopt
beknopt
verleden hebben
hebben te raadplegen,
en,
ik hoop,
hoop, duidelijk
duidelijk antwoord
antwoord op
op hun
hun vragen,
vragen, maar
maar ook
ook
en, naar ik
de titels der
der boeken
boeken vinden,
vinden, die
die noodig
noodig zijn
zijn voor
voor grondiger
grondiger studie.
studie.
de
De
noodige literatuur
is geplaatst
geplaatst boven
boven elke
elke paragraaf,
paragraaf, terwijl
terwijl
De noodige
literatuur is
de bronwerken,
bronwerken, enkele
enkele boeken
boeken en verwijzingen
verwijzingen in
noten worworde
in de noten
den gegeven.
gegeven. Aan de
de beoordeeling
beoordeeling der literatuur
literatuurkon
konnauwelijks
nauwelijks
den
worden gedacht;
aantal werken
werken zeer
zeer groot
groot isis
worden
gedacht ; vooreerst
vooreerst wijl
wijl het
het aantal
en de plaatsruimte
plaatsruimte van
van een
een Handboek
Handboek klein.
klein. Ook
Ook zag
zag ik
ikhiervan
hiervan
geen voorbeeld.
voorbeeld. Zelfs
beste schrijvers
schrijvers hebben
hebben zich
zich van
van elke
elke
geen
Zelfs de
de beste
beoordeeling onthouden,
een paar
paar woorden
woorden toch
toch
beoordeeling
onthouden,omdat
omdat zij
zij met
met een
niet konden
konden volstaan.
volstaan. Professoren
Professoren beoordeelen
beoordeelen de
dewerken
werkenzelf
zelf;
;
bij hen,
hen, die
die met
met de
deaangegeven
aangegeven boeken
boeken verder
verder studeeren,
studeeren, ververbij
onderstelt
men een
een rijper
rijper oordeel,
oordeel, dat
dat voor
voordwaling
dwaling behoedt.
behoedt.
onderstelt men
Overigens
de beste
beste
Overigens vertrouw
vertrouw ik
ik doorgaans
doorgaans bij
bij elke
elke paragraaf naar de
werken te hebben
hebben verwezen.
verwezen.
werken
Ofschoon
stof beperking
beperking hoogst
hoogst noodzakelijk
Ofschoon in
in de
de uitwerking der stof
was, meende ik toch, dat een Nederlandsch Handboek de para- was,mendiktoch NerlandsHbokprgrafen over patrologie en kerkelijke kunst
kunst niet
nietkon
konmissen
missen;
min; teteminder, omdat
omdat voor
voor een
een dezer
dezer vakken
vakken ten
tenonzent
onzentover
overhet
hetalgemeen
algemeengeen
geen

afzonderlijke cursus
cursus bestaat.
bestaat. Dat
afzonderlijke
Dat hiervoor
hiervoor echter
echter een
een betrekkelijk
betrekkelijk
gerinplatsbchkw,pretvan
geringe plaats beschikbaar was, spreekt van zelf.
Het
verder uitgewerkte
uitgewerkte en
en critische
critische bemerkingen
bemerkingen zijn
zijn met
met
Het verder
kleinere
gedrukt, waardoor
waardoor eenige
eenige ruimte
ruimtewerd
werdgewonnen.
gewonnen.
kleinere letter gedrukt,
gemaakt moge
moge
Door Gods
Gods rijken
rijken zegen
zegen begeleid
begeleid en
en vruchtbaar gemaakt
dit werk veel nut
stichtenbij
bij geestelijken
geestelijken en
en leeken
leeken van
van Nederland.
Nederland.
nut stichten

P. ALBERS,
ALBERS, S.J.
Maastricht, op Hemelvaartsdag, 1905.

VOORREDE
DRUK.
VOORREDE VAN
VAN DEN
DEN TWEEDEN DRUK.

Deze
de indeeling
indeeling van
van den
den eersten
eerstenbewaard.
bewaard.
Deze tweede
tweede druk heeft de
Het bijgevoegde
bijgevoegde staat
in dezelfde
dezelfde paragrafen
paragrafen en
ennummers.
nummers.
staat in
Toch
de vermeerdering
vermeerdering niet
gering. Want zoowel
zoowel aan het
het
Toch is
is de
niet gering.
billijk
enkele beoordeelaars
beoordeelaars werd voldaan
voldaan als
als ook
ook
billijk verlangen
verlangen van enkele
aan de
de eischen
eischen der
der nieuwste
nieuwste literatuur.
literatuur.Wij
Wijvertrouwen
vertrouwenderhalve,
derhalve,
dat het
het boek
boek wederom
wederom op
op de
de hoogte
hoogte van
vanhet
hethedendaagsch
hedendaagschhishisonderzoek gebracht is.
is. Moge
Moge deze
deze druk
druk onder
onderGods
Godszegen
zegen
torisch onderzoek
stichten als
als de
de eerste.
eerste.
hetzelfde onthaal vinden en evenveel
evenveel nut stichten
hetzelfde
P. ALBERS,
ALBERS, S.J.
S.J.
van Aquine,
Aquine, 1908.
Maastricht, op St. Thomas
Thomas van
Maastricht,

VOORREDE VAN
DRUK.
VOORREDE
VAN DEN
DEN DERDEN DRUK.

dezen druk
druk zijn
zijn de
deparagrafen
paragrafenenennummers
nummersdezelfde
dezelfde
Ook in dezen
van ervaren
ervaren beoordeelaars
beoordeelaars isis met
met
gebleven. Aan de opmerkingen
opmerkingen van
gebleven.
voldaan. Op
Op vele
vele plaatsen
plaatsen werden
werden korte,
korte, op
openkele
enkele
dankbaarheid voldaan.
Met name
name isis ook
ookde
deliteraliteraook langere verbeteringen aangebracht. Met

tuur zorgvuldig
tuur
zorgvuldig vernieuwd,
vernieuwd, en
en menig
menig nieuw
nieuwwerk
werkbijgevoegd..
bijgevoegd.
ook deze
deze druk
druk met
metdezelfde
dezelfde welwelDaarom
hopen, dat ook
Daarom durven
durven we
we hopen,
en met
metGods
Godszegen
zegen niet
niet minder
minder
willendheid
willendheid zal
zal worden
worden ontvangen en
nut zal
zal stichten.
stichten.

P. ALBERS,
ALBERS, S.J.
1912.
Maastricht, 14
14 November
November 1912.
Maastricht,

VOORREDE
DRUK.
VOORREDE VAN
VAN DEN
DEN VIERDEN DRUK.

Er behoeft
behoeft voor
voor dezen
dezen vierden
vierden druk
druknauwelijks
nauwelijks een
een woord
woord vooraf,
vooraf,
omdat
bij de
devoorbereiding
voorbereiding dezelfde
dezelfde beginselen
beginselen zijn
zijngevolgd.
gevolgd.
omdat bij
Literatuur en
en tekst
Literatuur
tekst werd
werd op
op menige
menige plaats
plaats bijgewerkt,
terwijl
bijgewerkt, terwijl
paragrafen, nummers en bladzijden
bladzijden onveranderd
onveranderd bleven.
bleven. Moge
Moge pargfen,ums
Gods overvloedige
ons werk
werk rusten.
rusten.
Gods
overvloedige zegen
zegen ook
ook verder op ons
P. ALBERS,
ALBERS, S.J.
St. Gregorius-dag,
Gregorius-dag, 1917.
1917.
Maastricht, St.

VOORREDE VAN
DRUK.
VOORREDE
VAN DEN
DEN VIJFDEN DRUK.

druk hebben
hebben wij
wij alleen
alleen mede
mede tetedeelen,
deelen,
Ook voor dezen vijfden druk
dat het
het boek
boek hier
hier en
en daar
daar isis bijgewerkt,
bijgewerkt, de
de literatuur
literatuurhernieuwd,
hernieuwd,
de indeeling
indeeling dezelfde
dezelfde bleef.
in de
de
maar de
bleef. Wij
Wij bevelen
bevelen het
het ook
ook thans in
gunst der
der lezers
lezers aan.
aan.
P. ALBERS,
ALBER.S, S.J.
S.J.
Naamfeest
Naamfeest der
der H. Maagd,
Maagd, 1925.
1925.

INLE
IDIN G.
INLEIDING.
I.
1.
BEPALING,
VERDEELING, BRONNEN,
BRONNEN, HULPWETENSCHAPPEN
HULPWE'.rENSCHAPPEN
EN
BEPALING, VERDEELING,
EN
BEWERKINGEN
KERKGESCHIEDENIS.
BEWERKINGEN DER KERKGESCHIEDENIS.

A.
v. Ruville,
Ru'ville, Der
Goldgrund der
der Weltgeschichte.
Weltgeschichte. Zur
Zur
A. v.
Der Goldgrund
Wiedergeburt
Geschichtschreibung, Freiburg
Freiburg 1913.
1913.
Wiedergeburt Kath.
Kath. Geschichtschreibung,
C.
de Smedt, S.
S. J. Principes
Principes de la
la critique
critique historique,
historique, Paris
C. de
1883. Hyppolyte Delehaye,
Delehaye, S.
S. J. Les
Les légendes
légendes hagiographihagiographîques,
Bruxelles 1905.
1905. E. Bernheim,
Bernheim, Lehrbuch
historiques, Bruxelles
Lehrbuch der
der historisehen
Methode. Mit Nachweis der
der wichtigsten
wichtigsten Quellen
Quellen und
schen Methode.
Hülfsmittel
zum Studium
Studium der
der Geschichte. Unveränd.
Abdr.
Hulfsmittel zum
Unverand. Abdr.
der
Auf!.,Leipzig
Leipzig 1914.
1914. H. Delehaye,
Delehaye, Les Acta
Sancder 5-6
5-6 Aufl.,
Acta Sand
torum
rel. 1919.
1919. D.
Battaini,
Lorumdes
des Bollandistes,
Bollandistes, Etudes
Etudes rel.
D. Battaini,
Manuale di metodologica
metodologica storica.
storica. Firenze 1904. R.
Fruin,
R. Fruin,
Robert
]'ruin's Verspreide
Verspreide Geschriften,
Geschriften, deel
deel 9,9,'s-Graven's-GravenRobert Fruin's
hage 1904,
316 v.v., 332
332 v.v., 349
349 v.v.,
v.v.,
1904, bI.
bl. 249
249 v.v.,
v.v., 274
274 v.v.,
v.v., 316
400
P. J. Blok,
Blok, Verspreide
gebied der
der
400 v.v. P.
Verspreide Studiën
Studiën op
op het gebied
Geschiedenis,
v.v. B. Croce,
eroce, Zur
Geschiedenis,Groningen
Groningen1903,
1903,bI.
bl. 11 v.v.
Theorie und Gesch.
der Historiographie
Historiographie aus
aus dem Ital. von
von
Gesch. der
Pizzo, Tubingen
Tübingen 1915.
1915. Peits
Peits S.
S. J. Untersuchungen
zu
Pizzo,
Untersuchungen zu
Urkundenfälschungen des
1919 etc.
etc.
Urkundenfalschungen
des Mittelalters,
Mittelalters, Freiburg
Freiburg 1919
Chr.
van Nederlandsche
Nederlandsche KerkgeschiedKerkgesèhiedChr. Sepp, Bibliotheek van
schrijvers
Leiden 1886.
1886. Dr.
Dr. J. G.
G. R.
R. Acquoy,
Acquoy, Handschrijvers enz.,
enz., Leiden
leiding voor de
de Kerkgeschiedvorsching
Kerkgeschiedvorsching en
en de
de KerkgeschiedKerkgeschiedIIde druk,
's-Gravenhage 1910.
1910. Schrijnen,
schrijving, Ilde
druk, 's-Gravenhage
waarde der
der Kultuurhistorische
Kultuurhistorische methode
methode voor
voor de
de kennis
kennis
De waarde
de christelijke
christelijke oudheid,
oudheid, Amsterdam
Amsterdam 1910.
1910.
van de

1 0.
1°.

Bepaling
en nut
nutder
derkerkgeschiedenis.
kerkge8chiedeni8.
Be
pa ling en

kerkgeschiedenis isis de
de wetenschappelijke
wetenschappelijkekennis
kennisen
enuitdru
uitdrukking
De kerkgeschiedenis
kking
het inin- en
en uitwendige
uitwendige leven
leven der
der Kerk,
Kerk, van
van haar
haar ontwi
ontwikkeling
van het
kke li ng
haar invloed
invloed op
op de
devolken.
volken.Wij
Wijl1 de Kerk een zichtbare
zichtbare instelling
instelling
en haar
s gesticht
doorden
den H. Geest geleid, de
de
is, die
h ris t ugesticht
is,
die door
door CChristus
enendoor
geopenbaarde Waarheid
genade de
derr verlossing
verlossing meedeelt
meedeelt
geopenbaarde
Waarheiden
en de
de genade
Albers,
S. J.
J. Kerkgesch.
Kerkge~ch. I.
1.
P. Al
be rs, S.

1

2
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aan het
het menschelijk
menschelijk geslacht,
zij uit een
een dubbel
dubbel
geslacht, daarom
daarom bestaat
bestaat zij
bestanddeel,
menschelij k. Het goddelijk
bestanddeel, een
een goddelijk en een
een menschelijk.
goddelijk bebeen onveranderlijk
onveranderlijk en
en heeft
heeftbijgevolg
bijgevolg geen
geen
standdeel
blijvend en
standdeel is
is blijvend
geschiedenis.
haar hoofd
hoofd is,
is,
geschiedenis.Als
Alslichaam
lichaamvan
van CChhris
r i st tu us, s, die
die haar
zij een
een goddelijk
goddelijk karakter. Haar
Haar hooge
hooge zending
zending vervult
vervult zij
zij
bezit
bezit zij
echter onder
onder medewerking
medewerking van den
den vrijen
vrijen menschelijken
menschelijken wil.
wil. Als
Als
zoodanig
zij verandering
verandering en
en heeft
heeftzij
zij haar
haareigen
eigengeschiegeschiezoodanig ondergaat zij
wezen, heeft toch de
de Kerk
Kerk een
een indenis.
denis. Onveranderlijk
onveranderlijk in
in haar wezen,
wendige en uitwendige ontwikkeling:
uitbreiding
ontwikkeling : uitwendig
uitwendig in
in haar uitbreiding
en verhouding
verhouding tot de
de maatschappij
maatschappij ; inwendig
inwendig in haar
haar bestuur,
bestuur,
en
eeredienst en tucht.
tucht.
haar leer, eeredienst
niet alleen
alleen haar
haar uitwendige, maar ook haar
Daarom heeft de Kerk niet
inwendige geschiedenis.
ons zoowel
zoowel de
de uitbreiding
uitbreiding
geschiedenis. De
De eerste
eerste leert ons
in de
de verschillende
verschillende landen der
der aarde,
aarde, als
als ook
ook de
dehinderhinderder Kerk in
haar zegeprij
zegenrijken
vertragen
nissen en belemmeringen, die haar
ken voortgang vertragen
niet enkel
enkel de
demoeilijkheden,
moeilijkheden, die
die de
de
of stuiten. Hiertoe
Hiertoe behooren
behooren niet
of
uitbreiding
de karaktertrekken,
karaktertrekken, de
de ondeugden
ondeugden en
en
uitbreiding ontmoet
ontmoet in
in de
gehechtheden der
nog meer
meer het
het openlijk
openlijk verzet,
verzet, de
de
gehechtheden
der volken,
volken, maar nog
vervolging. De inwendige
stichting
inwendige geschiedenis
geschiedenis doet
doet ons kennen de stichting
der
de ontwikkeling
ontwikkeling van haar leer
leer en
en bestuur,
bestuur, van
vande
decerecereder Kerk, de
moniën
eeredienst en
innerlijke tucht.
tucht.
moniën harer
harer sacramenten,
sacramenten, haar
haar eeredienst
en innerlijke
Daarenboven onderricht zij
zij ons
ons aangaande
aangaande den
den inwendigen
inwendigen strijd
strijd:
:
ketterij,, die de
de apostolische
apostolische geloofsleer
geloofsleer loochent
loochent;; de
de scheuring,
scheuring,
de ketterij
slotte de
de lauwheid
lauwheid en
en
die
kerkelijke eenhéid
die de kerkelijke
eenheid verbreekt;
verbreekt ; en
en ten slotte
ongodsdienstigheid
der
leden,
die
de
genademiddelen
versmaden
ongodsdienstigheid der leden,
de genademiddelen versmaden
en doode
doode ledematen zijn van het
het mystieke
mystieke lichaam
lichaam des
des Heeren.
Heeren. Op
den inwendigen strijd volgde van den kant der Kerk altijd eendeniwgstrjvoldeankrKltijden
krachtige verdediging.
verdediging. Zoo
Zoo ontstonden
ontstonden de
deapologeapologeheilzame en
heilzame
en krachtige
tische, polemische, leerstellige en stichtelijke
stichtelijke geschriften,
geschriften, die
dieweldra
weldra
aangroeiden tot
een uitgebreide
uitgebreide kerkelijke
kerkelijke literatuur.
literatuur.Hetzelfde
Hetzelfde
aangroeiden
tot een
doel,
maar vooral
vooral stichting,
stichting, beoogde
beoogde ook
ook de
de kerkelijke
kerkelijke kunst,
kunst,
doel, maar
welke
opluisterde en
en krachtig
krachtig
welke tot
tot hoogen bloei kwam, den eeredienst opluisterde
de verheffing
verheffing en
en beschaving
beschaving der
dervolken.
volken.
meewerkte tot
tot de
Deze bepaling der kerkgeschiedenis
kerkgeschiedenis alléén
haar
alléén reeds
reeds verklaart
verklaart haar
hooge waarde
zij is de
de kennis
kennis en
en uituithooge
waarde en
en onberekenbaar
onberekenbaar nut.
nut. Want zij
van de stichting
stichting en
en den
den groei van ons heil
0 h rris
s.
drukking van
heil in
in C
i s t uu s.
Dit heil,
zoover het
het alle
alle volken
volken moet
moetbeschaven,
beschaven, veredelen,
veredelen,
heil, voor zoover
tot de
de eeuwige
eeuwige zaligheid,
zaligheid, is het
het onderwerp
onderwerp der
der
volmaken en voeren tot
hoogste belang
de
kerkgeschiedenis. Gelijk
Gelijk de mensch het hoogste
kerkgeschiedenis.
belang stelt
stelt in de
wereldgeschiedenis,
waarin
de
gansche
menschheid
voor
zijn
geest
wereldgeschiedenis, waarin de gansche
zijn geest
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herrijst, zoo
zoo moet de
de Christen de kerkgeschiedenis hoogst
hoogst belangrijk
vinden, omdat zij de lotgevallen der Kerk leert kennen. In zekerenvinde,omatzjlgvendrKkt .Inzer
zin
hij daar
daar als
als lid
lidder
derKerk
Kerkzijn
zijneigen
eigengeschiedenis
geschiedenis en
en leert
leert
zin ziet hij
zich
zelf en zijn
zijn waardigheid
waardigheid van
van Christen
Christen hooger
hooger schatten.
schatten.
zich zelf
Voor
godgeleerde is
is de
dekerkgeschiedenis
kerkgeschiedenis bijzonder nuttig.
nuttig.
Voor den godgeleerde
Zoowel
zijn practische
practische inzage
inzage wordt
wordt door
door
Zoowel zijn
zijn theoretische
theoretische als
als zijn
de bronbroneen grondige
grondige studie der
der kerkgeschiedenis
kerkgeschiedenis verscherpt.
verscherpt. Uit de
nen
kan hij
hij de
de overtuiging
overtuiging putten,
de Kerk
Kerk nog
nog heden
heden is,
is,
nen kan
putten, dat de
ze in
in de
de eerste
eerste tijden was
was;; dat
dat op
op dit
ditoogenblik
oogenblik haar
haargeloof,
geloof,
wat ze
haar
eeredienst en
bestuur naar
naar het
hetwezen
wezen dezelfde
dezelfde zijn
zijn als
als inin
haar eeredienst
en bestuur
de
kerkelijke oudheid,
oudheid, niettegenstaande
niettegenstaande haar uitbreiding
uitbreiding en
en gegede kerkelijke
de maatschappij.
maatschappij. De
De kerkgeschiedenis
kerkgeschiedenis is
is
wijzigde
wijzigde verhouding
verhouding tot
tot de
een
levende apologie
apologie des
des Christendoms.
Christendoms. Wie zich
zich in haar
haar studie
studie
een levende
verdiept, voelt
voelt zijn
zijn geloof
geloof aangroeien
aangroeien en
en zijn
zijn zedelijke
zedelijke kracht.
kracht.
verdiept,
Deze
vooral, omdat
omdat hij
hij de
dediepe
diepeovertuiging
overtuigingzal
zalmeedragen,
meedragen,
Deze laatste
laatste vooral,
dat de
de bloei
bloei der
der Kerk
Kerk afhangt
afhangt van
vande
dereine
reinegodsvrucht
godsvrucht en
en den
den
voorzichtigen ijver
geestelijkheid. Zijn geloof
geloof zal
zal worden
worden bebevoorzichtigen
ijver der geestelijkheid.
vestigd
zien, dat
dat de
deKerk
Kerkuit
uitalle
alleuitwendige
uitwendigeen
eninwendige
inwendige
vestigd bij
bij het zien,
stormen
vervolgingen, altijd
grooter kracht
kracht en
enjeugdiger
jeugdiger
stormen en vervolgingen,
altijd met grooter
zij zich
zich des
des te
te duide
duidelijker
als
frischheid
frischheidte
te voorschijn
voorschijntrad;
trad ; dat
dat zij
lijker als
een
stichting van
den Allerhoogste
Allerhoogste toont,
trots alle
alle
een stichting
van den
toont, omdat
omdat zij
zij trots
verzet
strijd en
energernis
ergernisder
dermenschen,
menschen,de
deheilsplannen
heilsplannenGods
Gods
verzet en strijd
hetverlossingswerk
verlossingswerk bevordert.
bevordert.
voltooit en
en het
nut en
endedeonmiskenbare
onmiskenbare
Blijkt
hieruit zonneklaar
zonneklaar het groote
groote nut
Blijkt hieruit
de studie
studie der
derkerkgeschiedenis,
kerkgeschiedenis, met
met niet
nietminder
minderzekerzekerwaarde van de
heid
er uit
uitafgeleid,
afgeleid, dat,
dat,bij
bijgemis
gemisdezer
dezerhistorische
historischekennis,
kennis,
heid wordt er
het
de
zoowel der dogmatiek,
dogmatiek, der moraaltheologie,
moraaltheologie, als
de studie zoowel
als van het
kerkelijke
patrologie en de kerkelijke
kerkelijke kunst op den
den duur
duur
kerkelijke recht,
recht, de patrologie
zal verkwijnen.
verkwijnen.
2°.
2..

Verdeeling
V erdeeling der kerkgeschiedenis.

De verdeeling
verdeeling der
der kerkgeschiedenis
kerkgeschiedenis naar
naar den
den zakelijken
zakelijken inhoud
inhoud
is boven
boven voldoende
voldoende besproken.
besproken. Een
Een nauwkeurige
nauwkeurige toelichting
toelichting ververdient de
de verdeeling
verdeeling naar
naar tijdvakken
tijdvakken en perioden.
Tijdvakken worden gevormd door groote gebeurtenissen, die
die een
een
gelijkmatige
ontwikkeling stuiten
de geschiedenis
geschiedenis een
een nieuwe
nieuwe
stuiten en de
gelijkmatige ontwikkeling
Tusschen de
de tijdvakken
tijdvakkenliggen
liggende
deperioden,
perioden,die
diedoor
door
richting geven. Tusschen
minder
krachtige
gebeurtenissen
worden
begrensd.
Tijdvakken
en
minder
begrensd. Tijdvakken en
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perioden
voort, totdat
totdat de
deoorzaken,
oorzaken, waardoor
waardoor ze
ze
perioden duren
duren zóó
zóó lang
lang voort,
ontstaan zijn,
zijn, haar
haar kracht
krachtverliezen.
verliezen.
In de
de geschiedenis
geschiedenis der
kan men
men drie
drie tijdvakken
tijdvakken onderonderder Kerk
Kerk kan
scheiden.Het
Het eerste
eerstegaat
gaat van
van de
de stichting
stichting der
der Kerk
Kerk tot op
scheiden.
op het
het
einde
eeuw ;; het
tot het
het begin
begin der
der
einde der
der VIlde
VIIde eeuw
het tweede
tweede van
van de
de VIlde
VIIde tot
XVlde
eeuw;
het
derde
van
de
XVlde
eeuw
tot
in
onzen
tijd.
XVIde eeuw ; het
XVIde eeuw tot in onzen tijd.
Het eerste tijdv
tijdvak
ak wordt de christelijke
christelijkeoudheid
oudheidgenoemd
genoemd(1-692).
(1-692).
De Kerk breidde zich uit
uit onder
onder de
de volken
volken der
derGrieksch-Romeinsche
Grieksch-Romeinsche
beschaving,
door den
den christelijken
christelijken invloed
invloed werd
werdgereinigd
gereinigd
beschaving, die
die door
en veredeld.
veredeld. Het
de tijd
tijd der
der wording
wording en
en ontwikkeling
ontwikkeling van het
Het is de
kerkelijk
midden der
der hevigste
hevigste vervolging,
vervolging,
kerkelijk leven;
leven ; aanvankelijk
aanvankelijk te midden
sedert de IVde
IVde eeuw
eeuw onder
onder medewerking
medewerking van
van den
den staat.
staat.Geografisch
Geografisch
bleef
nagenoeg beperkt tot
tot de
de landen
landenrondom
rondomde
deMiddelMiddelbleef de
de Kerk nagenoeg
landsche
wordt verdeeld
verdeeld in
in twee
twee perioden.
perioden. De
De
landsche Zee.
Zee. Dit
Dit tijdvak wordt
eerste
vanvan
C hChristus
ris t u s tot
tot het
het
eerste periode loopt
looptvan
vande
degeboorte
geboorte
edict van Milaan
Milaan (1-313)
eentijd
tijdvan
vanuitwendige
uitwendigevervolging.
vervolging. De
De
(1 313) : :een
tweede periode van het edict
tweede
edict van
van Milaan
Milaan tot
tot aan
aande
deTrullaansche
Trullaansche
synode
een tijd
tijdvan
vaninwendigen
inwendigengeloofsstrijd
geloofsstrijd over
over de
de
synode (313-692)
(313-692) :: een
H.
Drievuldigheid, de
Christologie, de
leer der
der genade,
genade, welke
welke
H. Drievuldigheid,
de Christologie,
de leer
telkens
algemeene synode
werd;; het is
is tevens
tevens de
de
telkens door een algemeene
synode beslist
beslist werd
bloeitijd der oud-christelijke
oud-christelijke literatuur.
literatuur.
bloeitijd
Het tweede tijdv
tijdvak
de middeleeuwen
ak beslaat de
middeleeuwen(692-1517),
(692 1517), waarin
Germaansche en
Slavische volken
het Christendom
Christendom en
en een
een
de Germaansche
en Slavische
volken tot het
hoogen
van beschaving
beschaving worden
worden gebracht.
gebracht. Er
Er heerscht
heerscht een
een
hoogen trap
trap van
enge verbinding
verbinding tusschen
Kerk en
en de
deverschillende
verschillende staten,
staten,
enge
tusschen de
de Kerk
volledige ontwikke
ontwikkeling
der pauselijke
pauselijke macht
macht:: scheuring
scheuring tusschen
tusschen
volledige
ling der
oosten en
en het
het westen,
westen, waardoor
waardoor de
deinvloed
invloed der
derKerk
Kerkhoofdhoofdhet oosten
zakelijk tot
wordt. In
In dit
dittijdvak
tijdvakonderscheidt
onderscheidtmen
men
zakelijk
tot Europa beperkt wordt.
perioden:: Eerste periode (692-1073)
(692-1073): :de
deGermaansche
Germaansche volken
volken
drie perioden
worden kerkelijk
der Kerk
Kerk
worden
kerkelijk en
en politiek gevormd,
gevormd, terwijl
terwijl het
het bestuur der
onder den
den invloed
invloed der
derwereldlijke
wereldlijke macht.
macht. Tweede periode
periode
geraakt onder
(1073-1303):
(1073-1303) : de
de Kerk
Kerkherovert
herovertde
devrijheid
vrijheid;
dePausen
Pausenbereiken
bereiken
; de
hoogste macht
macht;; bloeitijd
bloeitijd der
der scholastiek.
scholastiek. Derde periode (1303hun hoogste
(1303 1517): het
het aanzien
aanzien der
Pausen daalt
daalt door
door de
de ballingschap
ballingschap te
te
der Pausen
A vignon en
en het
hetwestersche
westerscheschisma
schisma;
mislukkender
derhervormende
hervormende
Avignon
; mislukken
synoden;; wereldlijke geest en
en bederf.
bederf.
synoden
tijdval{ heet de
de nieuwe tijd en reikt
reikt tot in
in onze
onze dagen
dagen
Het derde tijdvak
(1517-heden).
Een groot
groot deel
deel valt
valt af
af van
van de
deKerk
Kerk en
en bestrijdt
(1517
heden). Een
zijne moeder.
moeder. Inwendige
Inwendige versterking
versterking en bevestiging
bevestiging der
der Kerk.
Kerk.
zijne
Uitbreiding in Azië
Azië en
en de
de nieuw
nieuw ontdekte
ontdekte westelijke
westelijke landen.
landen. De
De
Uitbreiding
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staten
onttrekken zich
zich allengs
allengs aan
aan de
degehoorzaamheid
gehoorzaamheid en
en den
den
staten onttrekken
invloed der
In dit
dittijdvak
tijdvakonderscheiden
onderscheidenwij
wij twee
tweeperioden
perioden:
invloed
der Kerk. In
:
Eerste periode
der kerkelijke
kerkelijke revolutie,
revolutie, waarwaarEerste
periode(1517-1789)
(1517-1789) : de tijd der
door
de Kerk
Kerk tot
totinnerlijke
innerlijke en
en expansieve
expansieve kracht
kracht komt.
komt. Tweede
door de
periode (1789-heden):
de tijd
tijdder
derpolitieke
politiekerevolutie
revolutie;
stijgende
(1789 heden) : de
; stijgende
invloed
en der
der Pausen.
Pausen.
invloed der
der Kerk en
Terstond zal
men begrijpen,
begrijpen, dat een
een groote
groote ommekeer
ommekeer in
in de
de
Terstond
zal men
geschiedenis niet
plotseling intreedt, maar
maar integendeel
integendeel langere
langere of
of
geschiedenis
niet plotseling
kortere
overgangen
vertoont.
Vandaar
dat
er
onder
de
geschiedkortere overgangen vertoont.
dat er onder de geschiedschrijvers, wat de begrenzing zoowel
zoowel der
perioden
der tijdvakken
tijdvakken als der perioden
n.
geen overeenstemming
overeenstemming heerscht.
heerscht.Sommigen
Sommigenonderscheide
onderscheiden
betreft, geen
den apostolischen
en verdeelen
verdeelen onze
onze eerste
eerste periode
periode in
twee.
in twee
apostolischer tijd en
Anderen sluiten
oudheid
bij bij
G reg
0 r i u s M
M.
Anderen
sluitendedechristelijke
christelijke
oudheid
Gregorius
(590),
0 ham m e d (600),
(600), bijbijBon
i fat i u (719),
s (719),bij
bij
(590),ofofMMohammed
Bonifatius
den
(722),
bij bij
Kar
e I den
G r oot
e (800)enz.
enz.
denbeeldenstrijd
beeldenstrijd
(722),
Karel
den Groot
e (800)
De
middeleeuwen strekken
1450, anderen
het
De middeleeuwen
strekkenenkelen
enkelenuit
uit tot
tot 1450,
anderen tot het
einde
XVde eeuw
eeuw;; zelfs
zelfs gaan eenigen
eenigen door
door tot
tot het
hetconcilie
concilie
einde der XVde
van Trente.
Trente.
Ook
perioden der
dermiddeleeuwen
middeleeuwen verschillen.
verschillen. Den
Den nieuwen
nieuwen
Ook de perioden
tijd verdeelt
verdeelt men,
men, vooral
vooral in
in Duitschland,
Duitschland, soms
soms in
in drie
drieperioden,
perioden,
zoodat de vrede
vrede van
van Munster
Munster er
er eene
eene begrenst
begrenst (1648).
(1648). Dit
Dit heeft
heeft
zoodat
echter voor
voor de
de algemeene
algemeene kerkgeschiedenis
kerkgeschiedenis geen
geen nut.
nut.
3°.

der kerkgeschiedenis.
kerkge8chiedenis.
Bronnen der

Onder geschiedbronnen verstaat men
men alles,
alles, wat
wat ons
ons kennis
kennis der
der
geschiedenis
de bronnen
bronnen der
derkerkkerkgeschiedeniskan
kan geven.
geven. Hieruit
Hieruit volgt,
volgt, dat de
geschiedenis talrijk
verschillend van
van aard
aardzijn.
zijn.Op
Opverschillende
verschillende
geschiedenis
talrijk en verschillend
wijze
verdeeld. Naar haar
haar oorsprong
oorsprong in
in goddelijke en
wijze worden
worden ze
ze verdeeld.
menschelijke, deze weer in off
ojjicieele
icieele en private. Volgens
Volgens haar
haar natuur
menschelijke,
in overblijjselen
men niet
niet
overblijfsel verstaat
verstaat men
overblijfselen en overlevering. Onder overblijfsel
alleen
beelden en monumenten,
monumenten, maar
maarook
ookkerkelijke
kerkelijkeinstellingen,
instellingen,
alleen beelden
zeden en gebruiken,
gebruiken, acten
acten enz.;
enz.; onder
ondertraditie
traditieofofoverlevering
overlevering
zeden
zoowel
al deze
deze bronnen
bronnen
zoowel de
de mondelinge
mondelinge als
als de
de geschrevene.
geschrevene. Om nu uit al
der kerkgeschiedenis
kerkgeschiedenis zonder
putten, zijn
zijn
zonderte
te veel
veel moeite
moeite te
te kunnen putten,
ze ons door de geleerden verzameld. De voornaamste dezer collectie- zeonsdrglvezamd.Dornstezcliwerken
hier worden
worden vermeld
vermeld::
werken moeten hier
a. Kerkelijke
schrijvers. M.
M. de
de la
la Bigne,
Bigne, Maxima
bibliotheca
Kerkelijke schrijvers.
Maxima bibliotheca
28 fol., Lugd.
Lugd. 1677
1677 ss.
ss. Den
Den Griekschen
Griekschen tekst
tekst gaf
gaf A.
A. GalGalPatrum, 28
14 Tom., Venet.
Venet. 1765
1765 ss. Het
Het volledigst
volledigst is
is Migne, Patrolandi uit:
uit : 14
completus:: a. Patrologia latina
Jatina ab
ab aevo
aevo apostol.
apostol. usque
usque
logiae cursus completus
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ad Innocentium III
(1216), 1
1-221
Tom.,Parisiis
Parisiis1844
1844 ss. b. Patrol.
III (1216),
221 Tom.,
Tom.,Par.
Par.1857
1857 ss. Corpus script.
graeca usque
usque ad
ad saeo.
saec. XV,
XV, 1-161
1 161 Tom.,
Vindebonae 1866
ecclesiasticorum
1866 ss. Mon.
ecciesiasticorum lat., Vindebonae
Mon. Germ.
Germ. hist.:
Tom., Berol.,
Berol., 1877-1898.
1877-1898. H. Hurter
13 Tom.,
Hurter S.J.,
Auctores antiquissimi, 13
S.J.,
SS.
opuscula selecta
selecta etc.,
1-48
Tom.,Oenip.
Oenip.1868
1868 ss. In
SS. Patrum opuscula
etc., 1
48 Tom.,
verschijnt thans
thans de Bibliotheca
Bibliotheca ss. Patrum et
et scriptorum
scriptorum
Italië verschijnt
ecclesiasticorum
litterarum cultoribus
cultoribus
ecciesiasticorum theologiae
theologiaeet
et christianarum litterarum
Groote, Romae
Romae 1907.
1907.
accomodata, gekomen tot Gregorius den
den Groote,
G.
Bonn 1904
1904 ss. O.
v. Gebhardt,
Florilegium patristicum, Bonn
G. Rauschen, Florilegium
Gebhardt,
0. v.
Harnack, C.
O. Schmidt,
Schmidt, Texte and
und Untersuchungen
Untersuchungen der
der altchristl.
altchristl.
A. Harnack,
Literatur, Leipzig
Leipzig 1883
1883 ss. Grajjini
Orientalis,
Literatur,
Gra f f ini et Nau,
Nan, Patrologia
Patrologia Orientalis,
Paris
1894 ss. Ohabot-Guid-Hyvernat-Oarra
Vaux, Corpus
Paris 1894
Chabot-Guid-Hyvernat-Carradede Vaux,
scriptorum
christianorum orientalium,
orientalium, Paris
Paris 1903
1903 ss.
ss.:
Syrische,
scriptorum christianorum
: Syrische,
Aethiopische, Koptische en Arabische schrijvers.
schrijvers. Die griechischen
griechischen
christl. Schriftsteller der ersten drei
drei Jahrhunderte,
Jahrhunderte,herausgegeben
herausgegeben
von der Academie zu Berlin,
Berlin, Leipzig
Leipzig 1897
1897 ff.
ff.
b. Acten
der
kerkvergaderingen.
Harduinus
Acta conciconciHarduinus S.J.,
S.J., Acta
Acten der
34
Sumo Pont, ab an. Chr. 34~1714,
liorum et epistol. decret. ac const. Sum.
I-U
Tom., Par.
Par.1715
1715 ss. De Collectio van Labbé S. J., Oossart
1 11 Tom.,
Cossart S.J.,
U
Tom., Paris
Paris 1672
1672 ss. is opnieuw
uitgegeven en vermeerderd
11 Tom.,
opnieuw uitgegeven
door D. Mansi, 31
Tom.,
Flor.
et
Venet.
1759 ss.
31
ss. Thans verschijnt
Venet. 1759
een nieuwe
nieuwe vermeerderde
Parijs, 1900 ss.
ss. Nieuwe synoden
vermeerderde druk te Parijs,
in Collectio
Collectio Lacensis,
Tom. 4°.,
4°., Frib.,
Frib., Brisg.
Brisg. 1870
1870 ss. Maassen,
Maassen,
Lacensis, 77 Tom.
Concilia
Hannover
Concilia aevi
aevi Merovingici
MerovingiciMon.
Mon.Germ.
Germ.Leg.
Leg. Sect.
Sect. lIl,
III, Hannover
1893 ss. A.
A.Wermingho
Werminghojj,
f f , Monumenta
Monumenta Germ.
Germ.hist.
hist. Leg.
Leg.sect.
sect. lIl,
III,
Concilia, Berlin
Berlin 1904
1904 ss.
Concilia,
c. Bullaria
regesta. Ooustant,
Romanorum PonPonEpistolae Romanorum
Bullaria en regesta.
Constant, Epistolae
tific.,
Par. 1721
1721;; ed.
ed. Schoeneman, Göttingen
1796;; ed.
ed. Thiel,
Gottingen 1796
tific., Par.
Cape Braunsberg 1868
1868 (vermeerderd). Bullarium
ed. OoqueBullarium Romanum, ed.
lines, Romae
Romae 1739
1739 ss.;
ss.; voortzetting van Barberi-Spezzia-Segreti,
Barberi-Spezzia-Segreti,
Romae 1835
1835 ss. ;; samen 34
1857 ss. ; 23 Tom.
34 Tom.
Tom. fol.
fol. ; ed.
ed. Taurin. 1857
fol.
Neap. 1885.
1885. Deze
afdruk van Ooquelines,
Coquelines, die
een afdruk
fol. Neap.
Deze laatste is een
het best en
en het volledigst is.
condit. Eccles.
Eccles.
is. Regesta Ponfic. Rom. aa condit.
ad an.
an. 1198,
1198, ed.
ed. Jajjé,
1851;; 2 ed.
ed. Loewenjeld,
KaltenLoewen f eld, KaltenBerol. 1851
Jaffe, Berol.
{lrunner,
Ewald, Lipsiae 1885
1885 ss.;
Potthast tot
ss. ; voortzetting, A. Potthast
runner, Ewald,
1304,
verschenen geheel
geheel of gedeeltegedeelte~
1304, Berol.
Berol. 1874-1875.
1874-1875. Verder zijn verschenen
Honorius lIl,
III,
lijk de regesten der Pausen van de XIII-XIV
eeuw ; Honorius
XIII—XIV eeuw;
Gregorius IX, Innocentius
Innocentius IV,
IV, Alexander
Alexander IV,
IV, Urbanus
UrbanusIV,
IV,Clemens
Clemens
IV, Gregorius X,
Joannes XXI,
XXI, Nicolaus
Nicolaus lIl,
Honorius IV,
IV,
X, Joannes
III, Honorius
Nicolaus IV,
Benedictus XI,
XI, Clemens
Clemens V,
V, Leo X.
Nicolaus
IV, Bonifatius
Bonifatius VIII, Benedictus
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De meesten
meesten zijn
zijn uitgegeven
uitgegeven door
door de
de Ecole
Ecole f française
de Rome,
Rome,
De
rancaise de
1883 ss.
ss. Paulus
Paulus Fridolinus
Fridolinus Kehr,
Kehr, Regesta
Pontificum RoRoParis 1883
Regesta Pontificum
manorum.
regia Societate
Societate Gottingensi,
Gottingensi, Italia
ltaliaPontificia
Pontificia:
manorum. Iubente regia
1-6
Tom.,Berolini
Berolini 1906-1914
1906-1914:
Roma, Latium,
Latium, Etruria,
Etruria, Umbria,
Umbria,
1 6 Tom.,
: Roma,
Picenum, Marsia,
Aemilia, Liguria,
Pontificia:: I,
I, Prov.
Provo
Picenum,
Marsia, Aemilia,
Liguria, Germania
Germania Pontificia
Salisburgensis, 1911,
1911, etc.
d. Concordaten,
staatswetten. E. Munch,
M'Ünch, VollConcordaten, kerkelijke
kerkelijke en staatswetten.
ständige
Sammlung aller älteren
standige Sammlung
álteren und neueren
neueren Konkordate,
Konkordate,1-2
12
Bnde, Leipzig
Leipzig 1831.
1831. V.
Nussi, Conventiones de rebus
rebus ecclesiasticis
ecclesiasticis
V. Nussi,
inter s.
inter
S. sedem
sedem et
et civilem potestatem,
Moguntiae 1871.
1871. Corpus
Corpus
potestatem, Moguntiae
canonici, ed. Richter, Lipsiae 1833
1833;; ed. Friedberg,
juris canonici,
Friedberg, 22. Tom.,
Tom.,
Lipsiae
1876-1881. Codex
Codex Theodosianus
Theodosianus etc.,
etc., ed. Ritter, 6 Tom.,
Lipsiae 1876-1881.
Lipsiae 1737 ss.
ss. Corpus juris civilis justin., ed. Gothofredus,
Gotho f redos, 6 Tom.,
1589;; ed. Mommsen
Berol. 1892
1892 ss. Monumenta
Monumenta
Lugd. 1589
Mommsen etc., 33 Tom., Berol.
Hannover1883
1883
Germ. Hist.,
Hist., ed. Pertz, Capitul. reg. Francor.,
Francor., 22 Tom., Hannover
Hannover1835
1835 ss.
ss.
ss. Monumenta
Monumenta Germ. Hist.,
Hist., ed. Pertz. Leges I-V,
I V, Hannover
heiligenlevens. Ruinart, Acta primorum
e. Martelaarsacten
Martelaarsacten en heiligenlevens.
martyrum sincera
sincera et
et selecta,
selecta, Paris
Paris1689
1689;
1713;;
martyrum
; ed. Amstelod.
Amstelod. 1713
Veronae 1731.
1731. Le
Le Blant,
Blant, Les
actes der
der martyrs,
martyrs,Suppléments
Suppléments
Veronae
Les actes
aux Acta sineera
Paris 1884.
1884. Surius, De
Sanctorum
sincera etc., Paris
De probatis Sanctorum
1570 ss.
ss. ;; ibidem 1617
vitis, 66 fol., Colon.
Colon. 1570
1617 etc.
etc. Taurini
Taurini 1875-18801875-1880.
Acta S.S.
toto orbe
orbecoluntur
coluntur(Bollandisten),
(Bollandisten), Antv.
Antv.1643.
1643.
S.S. quotquot toto
1854;; Analect.
Analect. Boll.,
Boll., Paris, et
et Bruxellis
Bruxellis 1882
1882
Nieuwe druk, Paris 1854
1668 ss.
ss.
ss. Acta SS. ord. S.
S. Benedicti. ed Mabillon, 9 Tom.,
Tom., Par. 1668
Ghesquière S.J. Acta Sanctorum Belgii.
Belgii. Passiones
Passiones vitaeque
vitaeque SaneSancGhesquière
torum aevi
aevi Merovingici,
Merovingici, ed. Krusch (Monum.
torum
(Monum. Germ.
Germ. etc.).
etc.). Hannover
Hannover
1896. Hyvernat, Actes des martyrs
de 1'Egypte,
l'Egypte, Koptische
Koptische tekst met
martyrs de
Fransche
1886.
Fransche vertaling,
vertaling, I fol. Paris 1886.
f.
Pontificalis, ed. Duchesne, 22 Tom.,
Tom., Par.
Par.
f. Pauslevens. Liber Pontificalis,
1886-1892;
(Mon.
Germ.),
Berol.
1898
ss.
Vitae
1886-1892 ; ed. Mommsen,
Mommsen, (Mon. Germ.), Berol. 1898
Vitae
Rom. Pontific.
Pontific. ab exeunte
usque ad
ad finem saec. XIII,
Rom.
exeunte saec.
saec. IX usque
ed. Watterich, 2 Tom., Lips.
Lips. 1862.
1862.
ritueelen. J.
A.Assemani,
A ssemani , Codex
liturgicus
g. Liturgieën
I. A.
Codex liturgicus
Liturgieën en ritueelen.
Romae
1749.
Renaudot,
Liturg.
Orient.
eccles. univers., 13
Tom.,
13 Tom., Romae 1749.
Par. 1716. Muratori,
Muratori, liturgia
romana vetus,
vetus,
Collectio,
Tom., Par.
Collectio, 22 Tom.,
liturgia romana
Tom. fol., Venet. 1748.
1748. Daniel, Codex Liturg. ecclesiae
2 Tom.
ecclesiae univ.,
1847-1853. Bona, Rerum liturgie.
2, Romae
Romae
Tom., Lipsiae
Lipsiae 1847-1853.
4 Tom.,
liturgic. Il.
II. 2,
1671. Durandi,
Durandi, Rationale div.
div.officiorum,
Batav. 1605.
of f iciorum, Lugd.
Lugd. Batay.
Martène. De
antiquis eccles.
eccles. ritibus,
ritibus, II. 3, ed. aucta,
De antiquis
Martine.
aucta, 44 Tom.,
1736. N. Nilles, Calendarium manuale utriusque
ecclesiae
Antverp. 1736.
utriusque ecclesiae
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orientalis
occidentalis, 22 Tom.,
Tom., 22 ed.,
ed., Oeniponte
Oeniponte 1896-1897.
1896-1897.
orientalis et occidentalis,
Cabrol et
et H. Leclercq,
Leclereq, Monumenta ecclesiae liturgica,
Tom.,
F. Cabrol
liturgica, 11 Tom.,
1902. F. Cabrol,
Cabrol, Dictionnaire
d'archéologie chrétienne
de
Par. 1902.
Dictionnaire d'archéologie
chrétienne et de
liturgie, Par. 1903
1903 ss.
h. Symbola en definities. C. W. F. Walch,
Waleh, Bibiotheca symbolica
vetus, Lemgo
Lemgo 1770.
1770. Hahn, Bibliothek der Symbole
Symbole and
und GlaubensGlaubensAufl., Breslau
Breslau1897.
1897. Denzinger-Bannwart,
regeln der alten Kirche,
Kirche, 33 Aufl.,
S.J. Enchiridion
Enchiridion symbol.
symbol. et
et definitionum
definitionum etc.,
12 ed., Frib.
Frib. i. B.
etc., 12
Ph. Schaff,
1914. Ph.
Schafj, Bibliotheca
symbolica ecclesiae universalis
Bibliotheca symbolica
3 Tom., Neo-Eboraci
Neo-Eboraci 1884.
1884.
orden. Lucas Holstenius,
H olstenius, Codex
regureligieuze orden.
i. Regels van }'eligieuze
Codex reguet canon.
canon. Romae
Romae 1661,
1661, 44 Tom.
Tom. fol.
fol. ; auxit
auxit Broekie,
larum monast., et
Brockie,
6 Tom., August. Vindel.
Vindel. 1759.
1759.
Ik. Catacomben,
sotterranea, Roma
Roma 1632.
1632.
Catacomben, kunst. Bosio, Roma
Roma sotterranea,
,k.
J. B.
B. de
de Rossi,
Rossi, La Roma
Roma sotterranea
sotterranea christiana,
christiana, 33 Tom.,
Tom., Roma
Roma
1864-1877. J. Wilpert,
Wilpert, Die
Die Malereien
Malereien der
der Katacomben
Katacomben Roms mit
267 Tafeln
und 54
54 Abbildungen
Abbildungen im Text,
Text, Freib.
Freib. i. Br. 1903.
1903. Die
Die
Taf eln and
Röm.
Malerien, 44 Bnde,
Bnde, Freib.
Freib. 1916.
1916. Garueei
Rom. Mosaiken
Mosaiken u.
u. Malerien,
Carucci S.J.
Storia
dell' arte cristiana,
cristiana, 66 Tom.
Tom. fol.,
fol., Prato
Prato1872
1872 ss. Ciampini,
Storia dell'
Monumenta, en
en De
De sacris
sacris aedificiis
aedificiis a Constantino
ConstantinoM.
M. exstructis,
exstructis, nov.
ed., 4 Tom., Romae
Romae 1747.
1747. Hubsch,
Hübseh, Die alt-christlichen Kirchen nach
den Baudenkmalen
Baudenkmalen and
und älteren
Beschreibungen, Karlsruhe
Karlsruhe 1862.
1862.
alteren Beschreibungen,
1. Opschriften. De
De Rossi,
Rossi, Inscriptiones
urbis Romae
Romae
Inscriptiones christ.
christ. urbis
septimo saec.
Tom. 4°.,
4°., Romae
Romae 1857
1857 ss. Le Blant,
Blant,
saec. antiquores,
antiquores, 22 Tom.
Inscriptions
Gaule, 33 vols., Paris
1856--1892.
Inscriptions chrétiennes
chrétiennes de
de la Gaule,
Paris 1856-1892.
Paris 1893.
1893. Hübner,
Hubner, Inscriptiones Hispaniae
Nouveau recueil etc., Paris
christianae,
Berol. et Lond.
Lond. 1876.
1876. F.
X. Kraus,
Kraus, Die
christ. Inchristianae, Berol.
F. X.
Die christ.
schriften der
Bnde4°.,
4°., Freib.
Freib. i. Br. 1890
1890 ff.
ff. Veel
der Rheinlande,
Rheinlande, 1-2
1 2 Bnde
van hetgeen in genoemde
vindt men ook in Corpus
Corpus
genoemde werken
werken staat,
staat, vindt
Berol., de
de Grieksche
Grieksche bij Böckh,
Corpus
Acad. Berol.,
Bockh, Corpus
inscriptionum lat. Acad.
inscription. Graecarum, 4 Tom.,
Tom., Berol.
Berol. 1829-1877.
1829-1877. Oudere werken:
werken :
Gruter, Inscript. antiquae
antiquae totius
totius orbis
orbis Romani
Romani in
incorpus
corpusredactae,
redactae,
fol.,
Heidelb. 1603
1603;; 22 ed. cur.
cur. Graevius, 4 Tom., Amstelod.
Amstelod. 1707.
1707.
fol., Heidelb.
Kaujmann, Handbuch
der Altchristl.
Altchristl. Epigraphik,
Epigraphik, Freiburg
Freiburg 1917.
1917.
Handbuch der
Kaufmann,
geschriften :
Tot betere kennis der bronwerken dienen de volgende geschriften:
A. Potthast,
Potthast, Bibliotheca historica medii
Tom.,
medii aevi,
aevi, 22 ed.,
ed., 1-2
1 2 Tom.,
Berolini
des sources
sources historiques
historiques
Berolini 1895-1896.
1895-1896. Chevalier, Répertoire des
moyen-àge ; Bio-bibliographie,
Bio-bibliographie, Paris 1877-1886
1877-1886;
Suppl.1888
1888; ;
du moyen-age
; Suppl.
éd. 1905,
1905, Tom.
Tom. 11 ss. Topo-bibliographie,
1894-1903.
2 éd.
Topo-bibliographie, Paris
Paris 1894-1903.
2
Moulinier. Les sources de
l'histoire de
de France
France jusqu'en
jusqu'en1789,
1789,
de l'histoire
A. Moulinier.
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1-5
Tom., Paris
Paris 1901-1905.
1901-1905. Ch. Gross, The Sources
Sources and
and Literature
Literature
1 5 Tom.,
F.
C.
Dahlmann,
of
to about
about1485,
1485, London
London 1900.
1900.
C. Dahlmann,
of English
English history to
Quellenkunde der deutschen
Quellenkunde
deutschen Geschichtsquellen
Geschichtsquellen im
im Mittelalter
Mittelalter bis
zur Mitte des
13. Jahrhunderts, 7.
7. Aufl.,
Aufl., Berlin
Berlin 1904
1904 ff.
H. Lorenz,
des 13.
Deutschlands
Geschichtsquellen im
der Mitte des
Deutschlands Geschichtsquellen
im Mittelalter
Mittelalter von der
13.
14. Jahrhunderts, 3.
3. Aufl.,
Aufl.,
des 14.
13. Jahrhunderts bis zum Ende des
Berlin
Berlin 1886-1887.

4°. Hulpwetenschappèn
der kerkgeschiedenis.
kerkgeschiedenis.
Hulpwetenschappen der
Het is
is voor
voor een
een geschiedschrijver
geschiedschrijver niet
niet voldoende
voldoende de
de bronwerken
bronwerken
voor zich te hebben, hij moet ze tevens weten te
te lezen en te verstaan.
verstaan.
Daarvoor
zijn echter
echterverschillende
verschillendehulpwetenschappen
hulpwetenschappen noodig.
noodig.
Daarvoor zijn
a. Tot
een waar
waar begrip
begripder
derkerkgeschiedenis
kerkgeschiedenis is
is allereerst
allereerst de
de
Tot een
kennis
kerkelijk
kennis der godgeleerdheid noodzakelijk.
noodzakelijk. Moraal,
Moraal, liturgie, kerkelijk
recht en
en bijzonder
bijzonder de
de dogmatiek
dogmatiek is voor
voor hem,
hem, die
die dieper
dieper in de
de
recht
kerkgeschiedenis
wil hij
hij
kerkgeschiedeniswil
wil doordringen,
doordringen, onontbeerlijk.
onontbeerlijk.Hoe
Hoe wil
anders
leven der
der Kerk
Kerkbegrijpen
begrijpen?1
anders het leven
noodig de kennis
kennis der
der profane geschiedenis.
geschiedenis.
Verder is noodig
b. Verder
middeleeuwsche schrijvers en de kerkelijke
kerkelijke
c. Taalkennis, om de middeleeuwsche
te verstaan.
verstaan. Hiervoor
Hiervoor gebruikt
gebruiktmen
men::
uitdrukkingen te
Fresne du
du Cange,
Cange, Glossarium
infimae
latinitatis,
Du Fresne
Glossarium mediae
mediae et inf
imae latinitatis,
6 Torn.
Tom. fol.,
fol., Par.
Par. 1733
1733-1736;
ed. Favre,
1736 ; laatste
laatste ed.
Favre, 10
10 Tom.,
Tom., Par.
1882-1887. Dezelfde,
scriptores mediae
mediae et infimae
infimae
Dezelfde, Glossarium
Glossarium ad
ad scriptores
graecitatis, 22 Tom.
Tom. fol., Lugd. 1688.
1688. Suicer, Thesaurus
eccles.
Thesaurus eccles.ee PP.
graecis,
ed. Amstelod.
Amstelod. 1728,
1728, 1746.
1746. Daarbij
Daarbij Nothnagel, Spec.
graecis, 2 ed.
Suiceri thes.,
thes., Norimb.
Norimb. 1821.
1821. H. Stephanus,
Stephanus, Thesaurus
suppl.
suppl. in Suiceri
graecae
Tom., Par.
Par. 1831
1831-65.
graecae linguae,
linguae, 33 ed. 99 Tom.,
65.
de paleographie wordt
voor de
de juiste
juiste lezing,
lezing, vooral
vooral
Ook de
d. Ook
wordt voor
van oorkonden
oorkonden en
en handschriften
handschriftenvereischt
vereischt: : Silvestre, Paléographie
universelle,
vols., Paris
Paris 1841.
1841. W.
W. Wattenbach, Anleitung
zur
universelle, 44 vols.,
Anleitung zur
griechischen
Paläographie, Leipzig
Leipzig 1867.
1867. Dezelfde,
griechischen Paláographie,
Dezelfde, Anleitung
Anleitung zur
lateinischen Paláographie,
Paläographie, Leipzig
Leipzig 1869.
1869. Dezelfde,
Schriftlateinischen
Dezelfde, Das
Das Schriftwesen im Mittelalter,
Mittelalter, Leipzig
Leipzig 1871.
1871. E. Reusens,
Reusens, Eléments
de
wesen
Eléments de
paléographie, Louvain
Louvain 1899.
1899. J. Mabillon,
Mabillon, De re diplomatica, Parisiis
1681;
ed. 1709.
1709. Steffens,
Paläographie, 2 Aufl.,
Aufl.,
1681 ; 22 ed.
Ste f f ens, Lateinische
Lateinische Paláographie,
Trier 1907
1907-1909.
1909.
e. In de
de leer der
der oorkonden
oorkonden dient
men ervaren
ervaren te zijn,
zijn, om
om de
de
dient men
echtheid
den inhoud
inhoud ervan
ervan te
tebepalen
bepalen::
echtheid en den
J. _P
Ficker,
zur Urkundenlehre,
Urkundenlehre,22Bande,
Bände,Innsbruck
Innsbruck1877
1877icker, Beiträge
Beitráge zur
1878. H. Breslau,
Breslau, Handbuch der
der Urkundenlehre
Urkundenlehref für
Deutschland
u r Deutschland
-

-

-

—
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and Italiën,
und
Italiën,Leipzig
Leipzig 1884.A
1884.A ..Giry,
Giry, Manuel de diplomatique, Paris
Paris 1894.
Rietsch, Handbuch der
der Urkundenwissenschaft,
Urkundenwissenschaft, 22Aufl.,
Aufl., Berlin
Berlin1904.
1904.
f.f. Archeologie en kunstgeschiedenis Reussens, Eléments
Eléments d'archéologie chrétienne,
chrétienne, 22 éd., 22 vols., Louvain
chéologie
Louvain 1885-1886. Schultze,
Archäologie
der altchristlichen
altchristlichen Kunst,
Kunst, München
München 1895,
1895, C. M.
Archologie der
Kauffman, Handbuch
Kauffman,
der christlichen
christlichenArchéologie,
Archäologie, Paderborn
Paderborn1895.
1895.
Handbuch der
Marucchi, Eléments d'Archéologie
d'Archéologie chrétienne, 33 vols., Rome 1899
1899
F. X. Kraus,
ss. F.
Kmus, Geschichte
Bnde, Freiburg,
Freiburg,
Geschichte der
der christl.
christl. Kunst, 33 Bnde,
im Br.
1896 ff.
ff. A.
Springer, Geschiedenis der beeldende
im
Br. 1896
A . Springer,
beeldende kunst
Voor Nederland bewerkt door A. W.
W. Weissman.
Weissman. 22 deelen,
Leiden
deelen, Leiden
zonder jaar. Michel, Histoire
l'art, Paris
Paris 1905
1905 ss.
Histoire de l'art,
g.
Gams, Series episcoporum eccleg. Geographie
Geographie en statistiek. P. Gams,
siae catholicae, Ratisb.
Ratisb. 1873.
1873. Suppl.
Suppl. 1879,
1879, 1886.
1886. C. Eubel, HierarTom.,Monast.
Monast. 1898-1902.
1898-1902. O.
chia
catholica medii
chia catholica
medii aevi,
aevi, 1-2
1 2 Tom.,
0.
Werner, KathoIischer
Kirchen-Atlas, Freib.
Freib. 1888.
1888. Heussi
und.
Katholischer Kirchen-Atlas,
Heussi und
Mulert, Atlas
zur Kirchengesch.,
Kirchengesch., Tubingen
Tübingen 1905.
1905. Werner, Orbis
Atlas zur
terrarum
S., totius
totius eccles.
eccles. cath.
cath. et
et occidentis
occidentis et
et orientis
orientis
terrarum cath.
cath. s.,
conspectus geograph.
geograph. et statisticus, Freib. 1890.
1890. Streit, Missionsconspectus
1906.
Atlas, Steyl
Steyl 1906.
(tot
h. Bibliograpbie.
Bibliographic. Potthast, Bibliotheca
Bibliothecahist.
hist. medii
medii aevi
aevi (tot
1500).
Berlin 1896.
1896. Ulysse Chevalier,
Chevalier, Répertoire des
des sources
sources
1500). 22 ed., Berlin
du moyen-Age,
moyen-àge, Bio-Bibliograph.,
Bio-Bibliograph., Paris 1877-1886.
1877-1886.TopoTopohist.
hist. du
Bibliogr.,
1894 ss. H. Hurter,
Hurter', Nomenclator
(van
Bibliogr., Paris 1894
Nomenclator literarius
literarius (van
1894). 55 Tom.,
Tom., Oeniponte
Oeniponte 1892-1903.
1892-1903. III
III-V
ed.
Christus tot 1894).
—V 22 ed.
Sommervogel, Bibliothèque
la Compagnie de
Jésus, nouvelle
nouvelle
Bibliothèque de
de la
Sommervogel,
de Jésus,
Brux. 1890-1900.
1890-1900. Revue
Revued'histoire
d'histoireecclésiastique,
ecclésiastique,
éd., 99 vols., Brux.
éd.,
1900 ss. Histor. Jahrb.
Jahrb.im
imAuftr.
Auftr.der
derGorres-Gesellschaft,
Görres-Gesellschaft,
Louvain 1900
1880 ff.
ff.
München 1880
München
i. Chronologie. De Mas
M as Latrie.
Latrie. Trésor de
de chronologie, d'histoire
de géographie
géographie etc.,
etc., 1I vol. fol., Paris
Paris 1899.
1899. M. Lersch,
Lersch, Einleitung
et de
im Br.
Br. 1899.
1899. H. Grote/end,
Grotefend, HandAufl., Freib. im
in die Chronologie, 2 Aufl.,
buch
der
hist.
Chronologie
des
deutschen
Mittelalters
und
der
des
deutschen
Mittelalters
and der
buch der hist.
Neuzeit, 2 Aufl.,
Bnde, Hannover
Hannover 1891-1898. L'art
L'artde
devérifier
vérifier
Neuzeit,
Aufl., 22 Bnde,
Paris 1750.
1750.
de faits historiques,
historiques, 33 vols., Paris
les dates de
De belangrijkste tijdrekeningen
tijdrekeningen zijn
zijn::
Romeinsche ab urbe
urbe condita,
condita, beginnend omstreeks
omstreeks 753
753 vóór
De Romeinsche
C h ris t u s.
Christus.
olympiaden, die telkens 4 jaren bevatten
bevatten en
De Grieksche naar olympiaden,
aanvangen bij
bij het solstitium
solstitium 778-777
778-777 vóór
vóór Christus.
eh ris t u s. E
Eu
u ss ee-gebruikt ze
ze in het Chronicon ;; evenzoo het Chronicon
Ohronicon paschale.
b i u s gebruikt
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De cyclus indictionum.
indictionum. Deze
Deze bevat telkens een
een serie
serie van
van 15
15 jaren.
jaren.
Alleen
de jaren binnen
Alleen de
binnen de
de serie
serie worden
worden geteld,
geteld, niet
nietde
deserieën
serieënzelve.
zelve.
De juiste indictie van een
een bepaald
bepaald jaar
jaarverkrijgt
verkrijgtmen,
men, indien
indienmen
men
De
bij het opgegeven
opgegeven jaar
en de
de som
som door
door 15
15 deelt.
deelt. De
De rest
rest
bij
jaar 3 bijtelt en
de rest
rest o,
0, dan
dan is
is de
de indictie
indictie 15.
15. De
De voornaamste
voornaamste
geeft de indictie. Is de
indictiones zijn:
Constantinopolitana, Caesarea,
Caesarea, Ponti
Pontificia.
zijn : Indictio Constantinopolitana,
f icia.
Ze duiden oorspronkelijk een soort van
van vijftien-jarige
vijftien-jarige belasting
belastingaan.
aan.
Deze tijdrekening
indicties wordt zeer
zeer vaak
vaak in
inde
deoorkonden
oorkonden
Deze
tijdrekening der
der indicties
en stukken
stukken der
der middeleeuwen
middeleeuwen gebruikt
verdwijnt eerst
eerst in
in de
de
gebruikt en
en verdwijnt
XVlde
eeuw.
XVIde eeuw.
De tijdrekening van
van de
de schepping der
der wereld
wereld verschilde zeer veel.
veel.
De Byzantijnen
Byzantijnen plaatsten
plaatsten de
de schepping
schepping 5509,
5509, de
deAlexandrijnen
Alexandrijnen
De
5502,
vóór
ehChristus.
ris t u s.
5502,de
deJoden
Joden3761
3761
vóór
De christelijke of Dionysiaansche
jaren sedert
sedert
Dionysiaansche tijdrekening
tijdrekening telt
telt de jaren
de geboorte van ehChristus.
ris t u s. Di
0 n y s i u sEx
i g u u begon
s begon
degeboortevan
Dionysius
Exiguus
ze omstreeks
omstreeks 526
526 in Italië
Italië;; plaatste
plaatste echter
echterverkeerdelijk
verkeerdelijk het
het gegeze
boortejaar
ris t u sop
op754
754 ab
condita, terwijl
boortejaarvan
vaneh
Christus
ab urbe condita,
terwijl het
vermoedelijk tusschen
eerst
vermoedelijk
tusschen 747-750
747-750 ligt.
ligt. Deze tijdrekening kwam eerst
later
DeDe
missionarissen
van van
G reg
0 r i u s II
later allengs
allengsiningebruik.
gebruik.
missionarissen
Gregorius
ze in
in de
de VIIde
VIldeeeuw
eeuwnaar
naarEngeland.
Engeland.W
Wi i111l ii bb rr 0orr dus
brachten ze
en BBon
naarde
deNederlanden
Nederlanden en
enDuitschland.
Duitschland.
o n ii ffat
at i uu s naar
Ook
de christelijke
christelijke tijdrekening
tijdrekening vrij
vrij algemeen
algemeen werd,
werd, bleef
bleef
Ook toen de
begin des
des jaars
jaars nog
verschillend. Gedurende
Gedurende de
de gansche
gansche
het begin
nog zeer verschillend.
middeleeuwen
met 25
25 Maart
Maart ;;
middeleeuwen begonnen
begonnen sommige
sommigestreken
strekenhet
het jaar met
andere
Paschen;; weer
1en Maart
Maart of
of op
op den
den
andere met
met Paschen
weer andere
andere op
op den
den len
1en
September;
eenige
op
den
1en
Januari.
Eerst
in
de
XVlde
len September ; eenige op den len Januari.
in de XVIde
eeuw
laatstealgemeen.
algemeen.
eeuw werd
werd dit laatste

5°.

der kerkgeschiedenis.
kerkgeschiedenis.
Bewerking der

De oudste geschiedenis
geschiedenis der Kerk
Kerk werd
werd geschreven
geschreven in
in het
hetoosten.
oosten.
De
bewerkingen zijn de vier
vier Evangeliën
De eerste bewerkingen
Evangelien en de Handelingen
der Apostelen.
Apostelen. Van
s, HHeg
pus
en anderen,
anderen, die
die
der
Van PPap
a p ii aa s,
e g ee ssip
ipp
u s en
aanteekeningen
kronijken maakten
over de
de eerste
eerste tijden
tijden der
der
aanteekeningen en
en kronijken
maakten over
Kerk, zijn
zijn enkel
enkel brokstukken
brokstukken over.
over. De
DeVader
Vadflfder
derkerkgeschiedenis
kerkgeschiedenis
werd E
Eu
340):: Historia ecclesiasecclesiaswerd
u s ebi
e b iuuss van
van CCes
e s aare
r e aa (t(t340)
tica in tien boeken
boeken tot
tot 324
324;; daarbij
daarbij een
een Chronicon en Vita ConCon8tantini
Voorloopig stond
geen
ander
geschiedschrijver
op.
stantini 1). Voorloopig
stond geen ander geschiedschrijver op.
1)
Migne, P.
G., Tom.
Tom. 19-24.
19-24. Veel
Schwartz, Die
1 ) Migne,
Veel beter door E. Schwartz,
P. G.,
Rist. Schriften, I-I!
Band, Leipzig
Leipzig
griechischen Schriftsteller etc.
I—II Band,
etc. Hist.
1903-1909.
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Ongeveer 100
100 jaren
jaren daarna werden
Ongeveer
werden bijna gelijktijdig
gelijktijdig 3 voortzettinvoortzettingeleverd : S
gen
Ecclesiastica geleverd:
S o0 c I'r aatt eesSI),
gen der Historia Ecclesiastica
1 ), advocaat
te Constantinopel,
Constantinopel, 307-439
307-439;
Soz zo0m
men
eveneens advo; So
e n uu ss 2),
2), eveneens
te Constantinopel,
Constantinopel, van
van 324-425
324-425;
s, bisbis; T Th he eo 0ddor
o r ee tt uu s,
caat te
3 ), van
schop
Cyrus 3),
van 320-428.
320-428.Gelasius
Gelasius von
von Cysicus,
Cysicus, Hist.
Rist.
schop van Cyrus
Leipzig 1918.
1918.
Ecclesiastica, Leipzig
Th
L ee cctt 0orI' 44)) vervaardigde
vervaardigde een
de
T h eo
e o dor
d o rUuss L
een uittreksel
uittreksel uit de
dan Socrates voort
voort tot
tot527
527;; E
E vva
drie voorgaande en zette dan
a gg rI'iiuUsS5)
5)
van Antiochië
Antiochië gaf
een nieuwe
nieuwe voortzetting
voortzetting van
431-594,
die
van
gaf een
van 431
594, die
zeer kostbaar is
is om
om de
de beschrijving
beschrijving der
der Nestoriaansche
Nestoriaansche en
en monomonozeer
physietische twisten.
Grootendeels verloren
voortzetting van
van
physietische
twisten. Grootendeels
verloren is de voortzetting
den Ariaan PhPhilostorgius
i los tor g i u S 6).
denAriaan
Sedert
de VIde
VIde eeuw
eeuw ontmoeten
ontmoeten we
we in
in het
het Grieksche
Grieksche rijk
rijk een
een
Sedert de
reeks geschiedschrijvers,
geschiedschrijvers, vooral
Constantinopel, de
de Byzantijnen
vooral te Constantinopel,
Byzantijnen
genaamd. N
Nicephorus
Callisti
(t 1341)
1341) was
was de
de voorvoorgenaamd.
icephorusC
a l l i s t i (t
naamste.
Ookhij
hij schreef,
schreef, hoewel
hoewel zonder
zonderveel
veelcritiek,
critiek,een
eengeschiedenis
geschiedenis
naamste. Ook
der Kerk tot
tot 610
610 7).
de eerste
eerste helft der
der VIIde
VIlde eeuw
eeuw ontstond te
te
7). In de
Alexandrië het Ohronicon
heeft alleen
alleen waarde
waarde voor
voor
Chronicon Paschale ;; het heeft
Alexandrië
de VIIde
VIlde eeuw
eeuw 8).
P h a n i u s, Theodoretus
T h e 0 dor e t u s
de
8). De
DeR.
H.Epi
Epiphanius,
van Cyrus
C y rus en
enL Le eon
schreven over
over de
de ketterijen
ketterijen 9).
o n t ti iuuss schreven
9) .
In
Syrië komt
a n nes van
vanEphesus
Ep hes uals
s als
geschiedIn Syrië
komtJo
Joannes
geschiedschr.ijver
aanmerking 10).
uittreksel uit
uit dezen
dezen en
en anderen
anderen
10). Een uittreksel
schrijver in aanmerking
maakte
ion y s i u s Telmachrensis.
Tel m ach ren sis. In In
Armenië
maakteDDionysius
Armenië
11 ).
bloeide
0 zes van
hor ene 11).
bloeideMMozes
vanCChorene
het westen
westen bewerkte
bewerkte R
Ru
de Hist. Ecclesiastica
Ecclesiastica van
In het
u ffin
inu
u ss de
E
u s ebi uen
s en
zette
voorttot
tot395
395 12).
s i 0 dor u sgaf
gaf
12). Cas
Cassiodorus
Eusebius
zette
zeze
voort
ons zijn Historia
Historia tripartita,
s, SSo0 zZooeen uittreksel uit SSo0 cc rrat
a t ee s,
tripartita, een
men
en TThheeo0 ddor
vanCyrus,
Cyrus, met
met een
een voortzetting
voortzetting
m e n uu ss en
oret u
uss van
1) Migne, P. G.,
1)
G., Tom.
Tom. 67.
67.
2) Migne, P.
2)
G., Tom.
Tom. 67.
67.
P. G.,
3) Migne, P. G.,
3)
G., Tom.
Tom.82,
82,881
881-1280.
—1280.
4)
4)
G., Tom.
Tom. 86.
86.
P. G.,
Migne, P.
5) Migne, P. G.,
5)
G., Tom.
Tom. 86.
86.
6)
6) Migne, P. G.,
G., Tom.
Tom. 65.
65.
7) Alle
7)
Bonnae 1828,
1828,
Alle zijn uitgegeven in Corpus scriptor. hist. Byzant., Bonnae
ss. 1-46
Tom., 8°.
8°.
1 —46 Tom.,
8) lIfigne,
8)
G., Tom.
Tom. 92.
92.
Migne, P. G.,
9) Migne, P.
9)
G., Tom.
Tom. 51-53,
51-53, 82,
82, 86.
86.
P. G.,
10) Ed. Cureton, Oxford 1859.
10)
1859. Vgl.
van Ephesus,
Ephesus, Leiden
Leiden 1859.
1859.
Vgl . Land, J. van
11) Ed. Venet.
11)
Venet. 1865.
1865.
12) Migne, P. L.,
12)
L., Tom.
Tom. 21.
21.
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tot 518
518 11 ). Reeds voor hem schreef Sul
S u l pit
p i t i u ss SSe
e vver
e r uu ss zijn
tot

Historia sacra
400 22 ).) .
Historia
sacra tot
tot 400
Later zonderde
zonderde men
men de
de kerkgeschiedenis niet meer
meer van de wereldLater
eeuw ontstond
ontstond een
af. Tot
Tot de
de XIIIde
XIIlde eeuw
een groot aantal
aantal
geschiedenis af.
naar het voorbeeld van
en
meestal naar
van BBed
e d a 3),
3), en
wereldkronijken, meestal
voortzettingen van Hier
H ier
diede
dekronijk
kronijkvan
vanEEu
evoortzettingen
o n0 ny ymmus,
u s, die
u sse379). Kostbaar materiaal
materiaal leveren
leveren II s i dor
(tot 379).
b i u s bewerkte (tot
dorus
van Sevilla
Se v i 11 a 4);
Reg i nova
P r ü m(t (t
915) 5)
He rvan
4); Regino
vannPrum
915)
5);; Herman
n u s Contractus
Con tra ct u (t
s 1054)
(t 1054) 6);
Lam b e r tu s van
van
6); Lambertus
mannus
Her
s fel d(t (t
1080) 7);
Si geb e r tu s Gemblacensis
Gem b 1 ace n sis
Hersfeld
1080)
7); Sigebertus
(t
1122) 8);
0 t t 0 von
v 0 nFreising
Fr eis i n (t
g 1158)
(t 1158) 9).
8); Otto
(t 1122)
Meer
locale geschiedenissen
na:: G
reg 0 r i u s van
van
Meer locale
geschiedenissen lieten
lieten na
Gregorius
'1'
0 u r s(t(t
595) de
de Historia
Historia Francorum
Francorum 10),
die voortgezet
werd
Tours
595)
10 ), die
voortgezet werd
door FFr
Bed
de Historia
gentis Anglorum
Anglorum11)
11) ;;
door
r eede
d e gg aa r i us;
u s; B
e d aa de
Historia gentis
IIsidorus
si dor u s de
de Historia
Historia gentis
gentis V Visigothorum
a u 1 us
isigothorum 12);
12) ; PPaulus
War
de Historia
gentis Longobardorum
Longobardorum 13);
W
a r n e f r i dus
d u s de
Historia gentis
o13) ; F 11 0do ar dusde
de Historia
Historia Rhemensis
14); A
dam van
B rem e n
doardus
Rhemensis'4);
Adam
van Bremen
de Gesta
Pontijicum
Algemeener schreven
Gesta Ponti
f icum Hammaburgensium 15).
15 ). Algemeener
weer 0 Ordericus
r der i c u s VVitalis
i tal i s 16);
t hol 0 m a e u s van
van
weer
16 ); Bar
Bartholomaeus
Luc c a 17);
V i n ce nt i u s van
van Beauvais
Be a u v a i s 18), waaruit
17); Vincentius
Lucca
onze M
a e rIa n t 19) heeft
geput, en
n ton i n u s van
van
Maerlant
en A
Antoninus
heeft geput,
F
lor e n c(te 1459)
(t 1459)
20).
Florence
20).
Wij . zijn den middeleeuwen zeer dankbaarvoor het rijke materiaal.
dankbaar voor
materiaal.
1) Migne, P.
L., Tom.
Tom. 69-70.
P. L.,

2)
2) Migne,
3)
3) Migne,
4)
4) Migne,
5)
5) Migne,
6)
6) Migne,
7)
7) Migne,
8)
8) Migne,
9)
9) 1JIigne,
Migne,
10)
1 °) Migne,
11)
11) Migne,
12)
12) Migne,
13) lvligne,
13)
Migne,

P.
L., Tom.
Tom. 20.
20.
P. L.,
P.
L., Tom.
Tom. 95.
95.
P. L.,
P. L.,
L., Tom.
Tom. 83.
83.
P. L.,
L., Tom.
Tom. 132.
132. Mon.
Mon. Germ.
Germ. Script.,
Script., Tom.
Tom. 1,
I, 537
537 ss.
P. L.,
L., Mon.
Mon. Germ.
Germ. Script.,
Script., Tom.
Tom. 5,
5, 67
67 ss.
P. L.,
L., Tom.
Tom. 146.
146. Mon.
Mon. Germ.
Germ. Script.,
Tom. 1, 3,
3, 5.
5.
Script., Tom.
P. L.,
L., Tom.
Tom. 160.
160. Mon.
Mon. Germ.
Germ. Script., Tom.
Tom. 6.
6.
P. L.,
L., Tom.
Tom. 160.
160. Mon.
Mon. Germ.
Germ. Script.,
Script., Tom.
Tom. 20.
20.
P. L.,
L., Tom.
Tom. 71.
71.
P.
P. L.,
L., Tom.
Tom. 95.
95.
P.
L., Tom.
Tom. 83.
83.
P. L.,
P. L.,
L., Tom.
Tom. 95.
95.
14)
L., Tom.
Tom. 135.
135. Monum.
Monum. Germ.
Germ. Script., Tom.
Tom. 13.
13.
14) Migne, P. L.,
16)
L., Tom.
Tom. 146.
146.
15) Migne, P.
P. L.,
16)
L., Tom.
Tom. 188.
188.
18 Migne, P. L.,
17)
Muratori, Rer.
Italie. S.S.,
S.S., Tom.
Tom. 11.
11.
17) Bij Muratori,
Rer. Italic.
18)
historiale herhaaldelijk uitgegeven.
uitgflgeven.
18) Speculum
Speculum historiale
19) Uitgave De
19)
Vrie8 en Verwiis.
De Vries
Verwijs.
20) Ed. Norimbergae
Norimbergae 1484
1484 en
en verder dikwijls.
dikwijls.
20)
)
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Het te schiften
Het
schiften en naar
naar waarde
waarde te
te schatten,
schatten, kwam
kwam toen
toen niemand
niemand
in de
gedachte.
de gedachte.
De
de eeuw
hierin verandering.
verandering.Veel
Veel heeft
heeftdaartoe
daartoebij
bijDe XV
XVde
eeuw bracht
bracht hierin
gedragen de
de geest
geest der renaissance,
gedragen
renaissance, nog meer wellicht de uitvinding
uitvinding
der
boekdrukkunst. Mannen
uu
s svan
a,
der boekdrukkunst.
Mannenals
als N
N iicol
c o al a
van CCuussa,
Lor
e
n
z
0
V
a
11
a,
Tri
t
hem
i
u
s,
B
e
a
t
u
s
R
hen
a
n
u
s,
Lorenzo Valla, Trithemius, Beatus Rhenanus,
A ene
ene aa SSi i1I v i 0o (Pius
II) en
A
(Pius IJ)
anderen brachten
brachten het
het historisch
historisch
en anderen
onderzoek
groote werken
werken echter ontstonden
ontstonden in
in
onderzoek vooruit.
vooruit. De
De eerste
eerste groote
de XVIde
de
XVlde eeuw.
eeuw. FF lIaa cc ii uu s I111
meteen
eenvereeniging
vereeniging
11 yy rr i c uuss met
van protestanten
van
protestanten gaf
gaf ter
ter rechtvaardiging
rechtvaardiging van
van het
hetLutheranisme
Lutheranisme
in 13
in
13 folianten
folianten de
de Oenturiatores
Magdeburgense8 1) in
het licht.
licht.
Centuriatores Magdeburgenses
in het
Dat dit
dit werk
werk zeer
zeer partijdig
partijdig was,
was, geven
geven de
de meeste
meeste protestanten
protestanten
thans toe. Het
Het was
was een
een uitdaging
uitdaging aan
aande
dekatholieken.
katholieken. Caesar
C a esa r
Bar 0 n i u s antwoordde met de beroemde Annales Ecclesiastici,
Ecclesiastici, Baroniustwdembro
waaraan hij
waaraan
hij 30
30 jaar
jaar werkte
werkte 2).
waren A.
A. BB zZo0 vv ii uu ss
2). Voortzetters
Voortzetters waren
van 1198-1572
) ; ; Spo
van
1198-1572 33)
n dan u stot
tot1646
1646 44)) ;; de
ySpondanus
de beste
beste Ra
Raynaldus van
naldns
van1198-1566
1198-1566 55);
); Laderchi
Laderchi
van
1566-1571;
van 1566-1571 ;
dan A.
dan
A. Theiner
Theiner van
van 1571-1585
1571-1585 66).
). Verbeteringen
Verbeteringen brachten
brachten A.
A.
P a gg ii en
a gg i aan
7). Man
Pa
en F.
F. PPa
aan 7).
i plaatste
dezeaanmerkingen
aanmerkingen
Mansis plaatste
deze
in zijn uitgave onder den tekst 8).
nieuwe editie van
van Bar-le-duc
Bar-Ie-duc
8). De nieuwe
9
).
is niet
niet voltooid
voltooid 9).
Frankrijk bracht in
in de
de XVIIde
XVIIdeeeuw
eeuwdedekerkgeschiedenis
kerkgeschiedenis tot
tot
hoogen bloei.
bloei. In de
de uitgave
uitgave der
deroude
oudegeschriften
geschriften wedijverden
wedijverden de
de
Oratorianen, Dominicanen
Dominicanen en
en Jezuieten.
Jezuieten.Algemeene
Algemeene
Benedictijnen, Oratorianen,
kerkgeschiedenissen schreven
UlO)
kerkgeschiedenissen
schrevendede bisschop
bisschop A.
A. GGod
o d ee aau
10 ) ;;
Nat a I Alexander
i s A I e x a 0.P.,
n dereenigszins
O.P., eenigszins
Gallicaansch
getint
Natalis
Gallicaansch
getint
11)11); ;
ook Claude
CIa u d F
e lFe1ue ru y
r ywas
wasGallicaan
Gallicaan 12).
Allen overtreft
overtreft de
de
ook
12). Allen
1) Ecclesiastica
Ecclesiastica Historia integram
integramecclesiae
ecclesiae Christi
Christiideam
ideamcompleccomplect,ens, congesta
congesta per
per aliquot
aliquot studiosos
studiosos et
et pios
pias viros
viros in
inurbe
urbeMagdeburgica,
Magdeburgiea,
tens,
13 Tom. fol., Basil.
Basil. 1559-1574.
1559-1574.
13
Ed. Rom.
Rom. 1588-1607,
1588-1607, 12
12 Tom.
Tom. fol.
2) Ed.
Rom. 1616
1616 s.s.,
S.s., 88 Torn.
Tom. fol.
3) Ed. Rom.
4) Parisiis 1640
1640 ss.
ss.
Ii) Romæ
Romre 1649-1677, 99 Tom.
Tom. fol.
5)
Romre 1856
1856 ss.
ss.
6) Romæ
Antverp. 1705,
1705, 44 Tom.
Tom. fol.
7) Ed. Antverp.
Lucere 1738
1738 ss.,
ss., 38
38 Tom.
Tom. fol.
8) Ed. Luccæ
37 Tom.
Tom. 4°.
40.
9) 37
Histoire de
de l'Eglise
l'Eglisedepuis
depuisleIecommencement
commencementdu
dumonde
mondej jusqu'à
la
110)
°) Histoire
usqu' à la
fin du
du IV
IVsiècle,
siècle, 55 vols.,
vols., Paris
Paris1667.
1667.
fin
11) Selecta
Selecta histor. eccles.
eccles. capita, 30
30 Tom.
Tom. 8°.,
8°., Par.
Par.1676
1676ss.
ss.
11)
12) Histoire
Histoire ecclésiastique,
ecclésiastique, 20
20 vols.
vals. 4°.,
4°., Paris
Paris1691
1691ss.
ss.
12)
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Jansenistisch-gezinde
0 n
Bos
studeert in
in
Jansenistisch-gezinde TTi
i l11
Iemo
n tI).
t 1). B
o s ss uuet
e t studeert
zijn geschiedenis
Gods over de
de wereld
wereld 2).
geschiedenis de
de plannen Gods
Bij dezen
dezen staan
staan
2). Bij
de
zooals
B era
u I t - B e r cas tel, RRohrbacher
0 h rba c her
de lateren,
lateren,
zooals
Berault-Bercastel,
en
zijn voortzetters
voortzetters ver ten achter.
achter. In
Inden
den
en vooral
vooral Dar
D a r ras
r a s met zijn
nieuweren
de kerkgeschiedenis
kerkgeschiedenis in Frankrijk.
Frankrijk. F. Mourret,
Mourret,
nieuweren tijd
tijd bloeit de
Histoire
Pius IX,
IX,
Histoire générale
générale de
de I'Eglise,
l'Eglise, 88 Tomes,
Tomes, tot
tot den dood van Pius
Paris
(Bloud).
Wij
wijzen
nog
op:
Bibliothèque
de
l'histoire
ecParis (Bloud). Wij wijzen
op : Bibliothèque de l'histoire ecclésiastique,
théologie Catholique,
Catholique, Dictionnaire
Dictionnaire
clésiastique, Dictionnaire
Dictionnaire de théologie
de
Collection des Saints.
Saints. Daarbij
Daarbij verschillende
verschillende werken
werken
de l'histoire, Collection
over vergelijkende studie
studie der
der godsdiensten.
godsdiensten.
In Italie
Italie schreven
zeer velen
velen over
over bijzondere
bijzondere onderdeelen
onderdeelen der
der
schreven zeer
geschiedenis:
b.v. b.v.
Pa 11
a v i c i n i, MMuratori,
u rat 0 I' i, Mansi,
Man s i,
geschiedenis:
Pallavicini,
Z a c c a r i a, U
anderen. Een
Een algemeene
algemeene kerkgekerkgeTi gg heIl
h e 11i i en
en anderen.
schiedenis gaf
gaf de
de Dominicaan
J. A.
schiedenis
Dominicaan J.
A. 00 r s i,i, een zeer
zeer goed
goed werk,
werk,
dat door
door zijn
zijn ordebroeder
ordebroeder Bechetti
Bechetti werd
werd voortgezet
voortgezet 3).
In Duitschland
niets groots
groots worden
worden verricht,
verricht, voordat
voordat de
de
Duitsehland kon
kon niets
wonden van den
den dertigjarigen
dertigjarigenoorlog
oorlog eenigszins
eenigszins waren
waren geheeld.
geheeld. Aan
Aan
de zijde
katholieken schreef F. L.
de
zijde der
derkathoIieken
L. St
St 0o 11be
1819) zijn
~ijn
b er rgg (t
(t 1819)
diepzinnige en geestrijke Geschichte
van
Geschichteder
derReligion
ReligionJesu
Jesu Christi 4)
4) van
het begin
begin der
der wereld
wereld tot
tot430
430 na
naChristus,
Christus, die
dievoortgezet
voortgezetwerd
werddoor
door
(30 deelen)
deelen) en B
(8 deelen) tot 1245.
1245. Uitmuntend
K e r z (30
B I'r is
i s cc har
h a r (8
Uitmuntend
is ook
ook de
tot 1153.
1153.
is
de kerkgeschiedenis
kerkgeschiedenisvan
vanTh.
T h. Kat
Kat eerI'kkam
a m pp 5)
5) tot
onderzoek getuigt de
de Synchronistische Geschichte
Geschichte des
des
Van grondig onderzoek
b erg eS.J.
I' S.J.
1378;
meesterwerk
Mittelalters 6)
6) van
van Dam
Damberger
tottot
1378
eeneen
meesterwerk
7) van
0 n Hef
Ven
is de Conciliengeschichte
Conciliengeschichte 7)
vanK.
K.J.J.v von
Hef eelI e, deel V
en VI,
opnieuw
uitgegeven
door
K
n
ö
p
f
I
e
I'
en
voortgezet
door
opnieuw uitgegeven door K
p f l e r en voortgezet door HHeer-rgen
her
tot1536.
1536.Handboeken
Handboeken leverden
leverden DDööl 11
g
enr ö
ti t h
e r tot
l i inn gge
e rr 8)
(zeer goed)
goed) tot 680
680;; Mohler
Möhler (uitmuntend),
(uitmuntend), uitgegeven
uitgegeven door
door P.
P.
(zeer
Ga
A lIzzog,
die zeer
zeer veel
veel uitgaven
uitgaven beleefde
beleefde 110);
11);
G a m sEl 9);
9); A
o g, die
°); B r iiü cckk11);
Krr a u ss 12);
F u n k 13),
nieuwe ed.
Bihlmeijer; ; KKnnöppK
12 ) ; Funk
13 ), nieuwe
ed. van
van Bihlmeijer
1) Mémoires
Mémoires pour
I'hist. ecelésiastique,
ecclésiastique, 16
16 vols. 4°.,
Paris
pour servir
servir à l'hist.
4°., Paris
1722 ss.
2) Discours
Discours sur
sur l'histoire universelle,
universelle, Paris
Paris 1681.
1681.
3) Orsi, Storia ecclesiastica,
ecclesiastica, 20
20 Tom.
Tom. 4°.,
4°., Roma
Roma 1746
1746 ss. Becchetti,
Becchetti,
17
Tom., Roma 1770
17 Tom.,
1770 ss. ; weer
weer voortgezet in 99 Tom.,
Tom., Roma
Roma 1788.
1788.
Hamburg--Wien 1807-1818,
1807--1818, 15
15 Bnde.
Bnde.
4) Hamburg--Wien
5) Munster
Münster 1823-34,
1823-34, 55Bnde.
Bnde. 66)) Regensb. 1850
1850 ff.,15 Bnde.
Bnde. 77)) :Freib.
5)
Freib.
i. Br. 1873,
1873, 22 Aufl.
Auf!. 99 Bnde.
Bnde. 88)) Landshut 1833. 99)) Regensburg
Regensburg 1868.
1868.
10) De
door Kraus. Mainz 1882.
1882. 11)
Münster 1906,
1906, 99 Afl.
Af!. 12
12)) Trier,
Trier,
10)
De X
X door
11 ) Munster
1896, 4 Aufl.
Aufl. 13
13)) Paderborn
Paderborn 1907,
1907, 55 Aufl.
Auf!.
1896,
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1); J.
ffler
Ier 1);
J. Marx
Mar x 2);
Her gen r ö t her - Kir s c h 3)
hier2); Hergenrother-Kirsch
3);; hierbij
man
de Dissertationes selectae
selectae 4)
i s ss
bij JJun
u n gg m
a n nn met de
4 ) en
en \Ve
weis
Hist. Ecel.
5 ).
Hist.
Eccl.I-Il,
I II, 11 5).
Onder de
Onder
de prote'ltanten
uit:: M
Mos
zijn InstiInstiprotestant en munten
munten uit
o s hei
h e imm in zijn
tutiones hist.
kist. ecclesiasticae
ecclesiasticae 6),
van EE iin
m
° ),met
mettwee
twee voortzettingen
voortzettingen van
n ee m
c h l e g e 1. Semler
S e m l e r (t 17
91) ging
ging op
op den weg
en SSchlegel.
1791)
weg van
van het
het
voort in
in de
de Hist. eccl.
ecel. sel. capita 7) ; J. M.
M. SSc
rationalisme voort
c hh rI' óÖ k h,
die
een breed
breed aangelegde
aangelegde zeer
zeer partijdige
partijdige Ckristliche
Kirchengedie een
Christliche Kirchengeschichte bis
bis zur
zurReReformation
een voortzetting
voortzetting gaf
gaf
schichte
f ormation schreef 8),
8), een
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hetbegin
beginder
der XIXde
XIXdeeeuw.
eeuw. In
Inaltijd
altijdmeer
meerratioratioT s c hh ii rr nn ee rr tot
nalistischen
zin zin
werkten
Spi t Spittler,Henke
tIe r , Hen keenenS Staudlin.
t ä u d 1i n.
nalistischen
werkten
Veel belangrijker
belangrijker iq
de Algemeine
Algemeine Geschichte
Geschichte der
der christl.
christl. Religion
Religion
Veel
is de
und Kirche
Kirche 9)
Ne
die tot
tot 1431
1431 reikt.
reikt. In
In zijn
zijn
9 ) van A uu g.
g. N
ean
n der,
d e r, die
geest schreven ook G u e r i c k e, Ni e d n e r, Her zog, gestchrvnokGuie,NdrHzog
L ii nnddnneren
H aa ss ss e.e. Een
Eenopopgrondige
grondige studie
studieberustend
berustend
L
e r en H
"Lehrbuch"
ons G G
een degelijk
degelijk handboek
handboek
„Lehrbuch" gaf
gaf ons
i ei se se e11ee rI' 10);
1 ") ; een
schreef ook
ook K u r z 11).
zeer noodlottige
noodlottige richting
richting sloeg
sloeg CChr.
11 ). Een zeer
h r.
12) van Tubingen
B a u r 12)
Tübingen in,
in, die
die met
metzijn
z\inschool
school de
de kerkgeschiedenis
kerkgeschiedenis
Baur
zeèr weinig
Indenzelfden
denzelfden zin
zinschreven
schreven SScchhwweeggzeer
weinig vooruitbracht.
vooruitbracht. In
1 eer,r, R
Rit
Geestverwant toonde
toonde zich
zich aanvankeaanvankei t ss cc hh 11 en anderen. Geestverwant
lijk G
G ff rI' ö
öre
die zich
zich later
latertot
tothet
hetkatholicisme
katholicismebekeerde
bekeerde 13).
lijk
r e r,r, die
Midden
de strenge
strenge orthodoxen
orthodoxen staat
staat Karl
Kar 1
Midden tusschen
tusschen dezen
dezen en
en de
Ha s e met zijn wat eenzijdige Kirchengeschichte. Tot volslagen
volslagen Hasemtzijnw dg
rationalisme kwam
moderne school
Har
de
rationalisme
kwam de
de moderne
school van
van A.
A. H
a r nn aa ceken
k en de
zijnen.
n.
zijnen. Op
Op geloovig
geloovigstandpunt
standpunt staat
staat T
T h.
h. ZZ aa hh n.
De Calvinisten hebben
zich vooral
vooral op
opafzonderlijke
afzonderlijke gedeelten
gedeelten
hebben zich
kerkgeschiedenis toegelegd.
toegelegd. Enkelen echter
echter gaven
gavenalgemeealgemeeder kerkgeschiedenis
nere werken
schreef een
een Histoire
de
nere
werkenin
in 't't licht.
licht. J.J.B Bas
a s nnag
a g ee schreef
Histoire de
1)
1910, 55 Aufl.
Aufl.
Br. 1910,
1) Freib. i. Br.
S)
1908, 44 Aufl.
Aufl.
2) Trier 1908,
3) Freib. i. Br.
1911, 55 Aufl.
Aufl.
Br. 1911,
3)
')
1880 SS.,
Tom.
ss., 7
7 Tom.
4) Ratisb. 1880
6) Grretire
Viennre 1907--1910.
1907-1910.
Grætiæ et Viennæ
5)
6)
1755.
6) Helmstadii 1755.
7) Halis
1767, 3
3 Tom.
Tom.
Halis 1767,
7)
8)
1768 ff
ff.,., 35
8°.
8) Leipzig
Leipzig 1768
35 Bnde 8°.
9) Hamburg
Bnde.
Hamburg 1825-1846, 44 Bnde.
9)
10)
Bonn, 1824-1857, 66 Bnde
Bnde in
in 11
II Theilen.
Theilen.
1 °) Bonn,
11) Mitau
11)
1899, 13
13 Aufl.
Aufl.
Mitau 1899,
U} Baur gaf de geschiedenis der Kerk in 4
4 werken. Tübingen
1253,
Tubingen 1253,
12)
1859,
1859, 1801,
1801, 1861-63.
1861-63.
13)
1838, 22 Bnde.
Bnde.
Geschichte des
des Urchristentums,
Urchristentums, Stuttgart
Stuttgart 1838,
13) Kritische Geschichte
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l'l'Eglise
Eglise depuis
présent 1)
1) ; Sam.
de
Chr. jusqu' åà présent
Sam. BBas
a s nnag
a g ee de
depuis J. Ckr.
politieo-eeelesiastiei 2);
e m a, Institutiones
kist.
2) ; Ven
Venema,
Institutiones hist.
Annales politico-ecclesiastici
ceel.
et Nov.
NO'/). Testamenti
Testamenti 3).
eccl. V. et
3) .
geschiedenissen ten onzent leverden A
I tin
nAlt
in g,g,SSa
a nBeknopte geschiedenissen
ddius,
i u s, Spanheim,
Spa n hei m, Lampe,
Lam p e, P.
s t ede de
de Groot,
G r oot,
P. Hof
Hofstede
R o0 o0 y a aa rr dd ss en
en anderen. Elders stonden onder
onder de CalviH. J. R
nisten
vooraan Hot
met de
de H
istoria Ecclesiastica
Ecclesiastiea
i n ggeer r met
Historia
nisten vooraan
H o t ttin
T.4).
W. I.
ter, Histoire du
du Christianisme
Ckristianismeetetde
delalasoci
soeiété
I. Mat
Matter,
N. T.
4). W.
ét e
é, Histoire
Histoire des trois
trois premiers
premiers siecles
siecles de
ehrétienne 5);
P r e s ssen
e n s é,
chretienne
5) ; Pre
l'église
s. Milner,
M i I n e r, The
History of
of the
the Church
Church
Jos.
l' église chrétienne ti)
5 ) ; Jo
The History
Rob e r tso n, History
of the
the Christ
Christ Church
Church 8) ;
Christ 7) ; J.
J. Robertson,
of Christ
History of
Et
i e n n e Chaste
C ha s tel,
Histoire du
du christianisme
ehristianisme depuis
depuis son
son
Etienne
1, Histoire
origine jusqu'
jusqu' it
à nos
nos jours 9);
Kirchenge9 ) ; Ha
H a ggen
e n b aach,
c h, Die Kirchengeschichte von der
der ältesten
Jahrhunder( 10
10 ).
).
schichte
celtesten Zeit bis zum
zum 19 Jahrhundert
grieksch-orthodoxen
orthodoxen gaven in de vorige eeuw opnieuw teekenen
De griekschvan leven:
een kerkgeschiedenis
kerkgeschiedenis van
leven : PP hh i 1l aare
r e t u s schreef
schreef een
Rusland, vertaald in het Duitsch door Blumenthal ll
11 ),), D i 0o m eedes
d es
Kyri
ak
0
s,
'I(J'roeia
ómJ.'fj(Jta(J-rtnij
12);
Ph
i
1
are
tos
B
a
p
hei
des
`IarwlabacAnoeaazcxii
12
Kyriakos,
);PhilaretosBapheides
,'Ex
EnnÄ.'fj(JtM-rtnij
L(J'rOeia
1455 13).
cAncitacrtn faro
,ia tot 1455

Il.
II.
VOLHEID
VOLHEID DER
TIJDEN.
DER TIJDEN.

DöUingel', Heidenthum nnd
Vorhalle zur
zur
und Judenthum.
Dóllinger,
Judenthum. Vorhalle
Geschichte des
Christenthums, Regensburg
Regensburg 1857.
1857. Arneth,
des Christenthums,
Arneth,
Das klassische Heidenturn
Offenbarung,
}i eidentum und die christliche Offenbarung,
22 Bnde,
Bnde, Wien
"Vien 1895.
1895. E. Schiirer,
Schürer, Geschichte des jjüdischen
iidischen
1) Rotterdam
1699, 22 vols. fol.
fol.
Rotterdam 1699,
2) Rotterdam 1706,
1706,2
2 Tom.
Tom. Nog 3 in Hs. Vgl. Delpl'at,
Delprat, Bijdragen voor
Vaderl. Geschied. en Oudheidkunde, III Deel.
3) Lugduni
1777.
Lugduni Bat. 1777.
4)
1655, 99 Tom.
Tom.
Hannover 1655,
4) Hannover
6)
1829, 44 vols.
5) Strassbourg
Strassbourg 1829,
6)
1858, 66 vols.
6) Paris
Paris 1858,
7)
1794 ss., 5 vols.
7) London
London 1794
8) London
1866, 44 vols.
London 1866,
9)
9) Paris
vols.
Paris 1881-1883, 55 VOIR.
10)
Leipzig 1869-72,
Bnde.
10) Leipzig
1869-72, 22 Bnde.
11)
1872, 2 Bnde.
Bnde.
Leipzig 1872,
11) Leipzig
12)
2 deelen.
deelen.
12) Athene 1881,
1881, 2
13)
deelen.
Constantinopel 1886.
1886, 22 deelen.
13) COll'ltantinopel

In

P.
Albers, S.
J. Kerkgesch. 1.
P. Albers,
S. J.
I.
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Volkes
im Zeitalter
Zeitalter Jesu
Jesu Christi,
1890Volkes im
Chris ti , 3
3 Bnde,
Bnde, Leipzig
Leipzig 1890fuif au temps
Beurlier, Le monde
monde juif
temps de
de Jésus-Christ
Jésus-Christ
1898. E. Beurlier,
et des
des Apótres,
Apotres, 22 vols,
vols. Paris
Paris 1900.
1900. Dr. J. W.
W. 0.
G. van
van Oordi,
Gordt,
met hunne volksdenkbeelden,
volksdenkbeelden,
De godsdienst der Grieken met
Haarlem 1864.
1864. Gaston Bassier, La religion romaine d'Augusd' AUgUiiHaarlem
Antonins, 22 vols,
vols. Paris 1874.
1874. L. Friedlánder,
Fl'iedlänrlel', Darte aux Antonins,
stellungen aus
ausder
del'Sitteng
Sittengeschicht'l
Roms,3 Bnde,
3 Bnde.
6 cif
Anfl.,
stellungen
eschichte Roms,
6A
l.,
1890.
Leipzig 1890.

Toen de volheid
volheid der
der tijden
tijden gekomen
gekomen was,
was, gevoelde
gevoelde de
de wereld
wereld
Toen
meer dan ooit
ooit behoefte
behoefte aan
aan herstel
herstel en
en verlossing.
verlossing. Bij
Bij Joden
Joden en
en
meer
heidenen heerschten
heerschten ongeloof, zingenot
zingenot en
en bederf.
bederf. Maar
Maar zoowel
zoowel
heidenen
als de
de heiden
heiden was
was zich
zich van
vanzijn
zijnellende
ellende bewust.
bewust. De
Dewelwelde Jood als
gezinden verzuchtten
naar betere
betere tijden.
tijden.
gezinden
verzuchtten naar
0 • Heidendom.
1
1 0.

schoonste gedeelten
gedeelten der aarde,
aarde, gelegen
gelegen rondom
rondom de
deMiddelMiddelDe schoonste
tot de
de drie
driebekende
bekendewerelddeelen
werelddeelen behoorend,
behoorend, waren
waren
landsche zee en tot
onmetelijke Romeinsche
omtrent
vereenigd tot
tot het onmetelijke
Romeinsche rijk.
rijk. Het
Het bevatte
bevatte omtrent
millioen inwoners.
inwoners. Een verdere
verdere uitbreiding
uitbreiding was
was moeilijk
moeilijk
honderd millioen
en zeker verderfelijk. Reeds 0 c t a v i a n u s had gezegd, dat de enzkrvdflij.RsOctavnuhdgez,at
grenzen des
rijks niet
niet verder
verder mochten
mochten worden
worden uitgestrekt.
uitgestrekt. De
De
grenzen
des rijks
meesten
opvolgers hielden
Het gansche
gansche RoRomeesten zijner
zijner opvolgers
hielden zich
zich daaraan.
daaraan. Het
meinsche rijk steunde
steunde ook nu nog, evenals in het begin, op de krachtikrachtige bevolking der stad
stad Rome.
Rome. Deze
Deze was
was niet
niet alleen
alleen de
de zetel
zetelder
derheerheerschappij,
ook de
de uitsluitende
uitsluitende draagster
draagster der
der gansche
gansche staatsstaatsschappij, maar
maar ook
macht. De republiek
republiek bestond
bestond alleen
alleen nog in
in naam.
naam. De
Dekeizer,
keizer, als
als
macht.
bevelhebber van een staand
staand leger,
leger, dat
datallengs
allengs geklommen
geklommen was
was tot
tot
bevelhebber
340000
als censor,
340000 man,
man,als
alsvoorzitter
voorzitter van
van den
den machteloozen senaat, als
als tribunus
was feitelijk
feitelijk monarch
monarch in
in den
den
tribunes en hoofd der staatsreligie, was
vollen
woords en
een onbeperkte
onbeperkte macht.
macht. Het
Het volk
volk
vollen zin
zin des
des woords
en bezat een
werd bevredigd door "brood
eer.
„brooden
en spelen",
spelen", de adel door rijkdom en eer.
Aldra ontwikkelde zich een hatelijk
hatelijk despotisme,
despotisme, dat,
dat, door
doorvrouwen,
vrouwen,
vleiers,
tot
vleiers, spionnen
spionnenen
en verklikkers
verklikkersgevoed
gevoeden
engeprikkeld,
geprikkeld,vaak
vaak tot
tirannie oversloeg.
oversloeg.
In den
den laatsten
laatsten tijd
tijdder
derrepubliek
republieksteeg
steegRome
Romedoor
doorveroverde
veroverdeen
en
geroofde
pracht. A
ugust us
Augustus
geroofde goederen
goederenen
enschatten
schatten tot
tot rijkdom
rijkdom en pracht.
bedekte het veld van Mar s met weelderige gebouwen, die de bedkthvlanMrsmewdigboun,e
stad der
der zeven
zeven heuvelen
heuvelen in
in de
de schaduw
schaduw stelden.
stelden. Hij
Hij roemde
roemde er
er
op,
stad van
vantichelsteenen
tichelsteenen te
tehebben
hebbengevonden
gevonden en
een na
en er een
op, een stad
te laten van
van marmer.
marmer.
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In deze
deze Tiberstad
Tiberstad stroomden
stroomden alle
alle naties
naties samen.
samen. De
De gansche
gansche toen
toen
bekende
wereld
was
er
vertegenwoordigd.
Rome
geleek,
volgens
bekende wereld was er vertegenwoordigd. Rome geleek, volgens
de bekende
bekende uitdrukking
en zeden
zedenop
op
uitdrukking van J.Juuvven
e n aa 11 ii s,s, in taal en
een Grieksche
stad en de
.een
Grieksche stad
de Syrische
Syrische rivier
rivier Orontes
Orontes scheen
scheen in
in den
den
Tiber gestroomd.
'fiber
gestroomd. De bevolking
bevolking was
was zoowel
zoowel op
op godsdienstig
godsdienstig als
als
zedelijk
gebied
diep
bedorven.
zedelijk
bedorven.
De oorspronkelijke
oorspronkelijke openbaring
tot
openbaring kwam
kwam vooral
vooral door
door de
de Joden tot
heidenen (Quia
cognovissent Deum,
8icut Deum
Deumgloriglori(Quia cum cognovissent
Deum, non eicut
de heidenen
had hen
hen God
God leeren
leeren kennen
kennen 1).
Ook de
de rede had
1 ). Naarmate
fjicaverunt).
icaverunt). Ook
.echter
de
ware
God
werd
vergeten
en
ontkend,
nam
aantal
vergeten en ontkend, nam het aantal
echter de ware God
afgoden
desterren,
sterren,de
deaarde,
aarde,
afgoden toe.
toe. Men
Men vereerde
vereerde de
de natuurkrachten,
natuurkrachten, de
de
dieren, zelfs
zelfs beelden.
beelden. Wat
Watlater
laterwerden
werdende
denatuurkrachten
natuurkraphten
de dieren,
tot
persoonlijkheden gemaakt.
Met wat gebreken
gebreken en
en hartstochten
hartstochten
tot persoonlijkheden
gemaakt. Met
die goden waren behept,
behept, leert
leertde
deRomeinsche
Romeinscheen
enGrieksche
Griekschemythomythologie.
de eerbied
eerbied voor
voor dat
datgodendom
godendom vaak
vaak
logie. Geen
Geen wonder,
wonder, dat
dat de
zeer gering
gering was
was;; dat de
de meer
meer ontwikkelden
ontwikkelden en
en beter
betergezinden
gezindende
de
zeer
onstichtelijke fabels
goden verwierpen
verwierpen en
en met
met de
demisdadige
misdadige
onstichtelijke
fabels der goden
bewoners van
Olympus den spot
spot dreven.
dreven. Maar
Maar ook
ook zij
zij voelden
voelden
bewoners
van den Olympus
zich machteloos
heidenschen godsdienst
godsdienst te hervormen.
hervormen. In
In het
het
zich
machteloos den
den heidenschen
onzekere
vragen des
des levens,
levens, wanhoopten
wanhoopten zelfs
onzekere over de belangrijkste vragen
de wijsgeeren, ooit tot een zekere kennis der metaphysische waar- dewijsgrn,ot zeknisdrmtaphycewdaarom de
de grondtoon
grondtoon in
in de
de geschriften
geschriften
heden te komen. Droef klinkt
klinkt daarom
van S,
Sen
enlatere
laterephilosophen.
philosophen. De
Degodendienst
godendienst bevredigde
bevredigde
en e c aa en
en deze
deze ontevredenheid
ontevredenheid dreef
dreef tot
totaltijd
altijdnieuwe,
nieuwe,vooral
vooraloosteroosterniet en
sche religies. De eeredienst
werd mode. Een
Een „onbekenden
"onbekenden
eeredienst van
van Mithras
Mithras werd
God" (Ignoto
Deo) richtte men
men altaren
altaren op
op 2).
meest bedorven
bedorven
(Ignoto Deo)
2). De meest
keizers werden
werden vergood.
vergood.
Met
kennis van den
den waren
waren God
God was
was de
de zedeJijkheid
Met de kennis
zedelijkheid zeer diep
gedaald. Op
Op drie
driekinderen
kinderenstond
stondreeds
reedseen
eenbelooning
belooning(femina
(femina
stolata). Men
stelde
straf
op
echtbreuk.
Di
0
Cas
s
i
u
s
vond
Men stelde straf op echtbreuk. D i o C a s
u s vond
.3000
meer aanzienlijke
aanzienlijke fami
families
hierom in
in proces.
proces. Zelden
Zelden
3000 der
der meer
lies hierom
duurde
huwelijk tot
tot den
den dood.
dood. Tot
Totdedevoorname
voornameoorzaken
oorzaken
duurde het huwelijk
de noodlottige
noodlottige invloed
invloed der
der slavernij,
sla·vernij,
des bederfss behoorde vooreerst de
omdat
slaven
en
slavinnen
blootstonden
aan
de
willekeur
der
omdat slaven en slavinnen blootstonden aan de wi llekeur der
meesters. Dan de
de literatuur,
alle hoofden
hoofden en
en harten
harten bedierf.
meesters.
literatuur, die
die alle
Verderfelijker nog waren de schouwspelen.
schouwspelen. Deze
Deze telt
telt TT aa cc i t uussVerdflijknogwae
onder de grQotste gevaren voor onschuld en deugd. De schouw- ondergtsvaornchuldeg.Dsow1)
Rom. 1,
1, 20-21.
20-21.
') Rom.
2)) Act.
Act. Apost.,
Apost., 17,
l7, 23.
23.
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spelen
grove en
enondubbelzinnige
ondubbelzinnigeonzedelijkheid
onzedelijkheid overoverspelen werden
werden in grove
troffen
door
de
A
tellana
troffen door de Atellana en
gebarenspel. De
De pantomimische
pantomimische
en het gebarenspel.
dansen, waarin
waarin vooral
vooral de
de fijne
fijne wereld
wereld vermaak
vermaak vond,
vond, daalden
daalden tot
dansen,
de
uitgezochtste kunsten
kunsten
de laagste
laagste zinnelijkheid
zinnelijkheid af
af en
en wisten
wisten met de uitgezochtste
zelfs
oververzadigde zenuwen
prikkelen. De
De meest
meest vrije
vrije
zelfs de
de oververzadigde
zenuwente
te prikkelen.
voorstelling
volk en
en
voorstellingontving
ontving de
de uitbundigste
uitbundigste toejuiching
toejuiching van
van het volk
van
de pretoren
pretoren de
de grootste
grootstebelooning.
belooning. Onbillijk
Onbillijk noemde
noemde het
het
van de
oO vv iiddiiuus,s, dat
dat men
men hem
hem voor
voor zijn
zijn onzede
onzedelijke
verzen in ballingballinglijke verzen
schap
keizer, de senaat, vrouwen
vrouwen en
en zelfs
zelfs kinderen
kinderen
schap zond,
zond, terwijl de keizer,
de spelen bijwoonden
de
bijwoonden en oogen
oogen en ooren
ooren met
met de
de ergste
ergste schaamteschaamteloosheden verzadigden
loosheden
verzadigden 1).
Een allertreurigsten
allertreurigsten indruk
de
1). Een
indruk maakt de
groote
verspreiding van de
de nationale
nationale ondeugd
ondeugd der
derGrieken.
Grieken. Alle
Alle
groote verspreiding
latijnsche
den bloeitijd,
bloeitijd, alle
alle keizers,
keizers, zelfs
zelfs de
de beste,
beste,
latijnsche dichters
dichters uit
uit den
offerden aan dien afgod.
offerden
afgod. De
De schandelijke
schandelijke verhouding
verhouding van
van C
a esa r
Caesar
tot N i c 0 m ede s, koning van Bithynië, werd het onderwerp toNicmeds,kngvaBithyëwerdonp
van de
de spotternijen
spotternijen zijner
zijner soldaten.
soldaten. Bij
Bij de
de Romeinen
Romeinen en
en Grieken
Grieken
waren
zoogenaamde paedagogieën
paedagogieën zeer
Men gaf aan
aan
waren de zoogenaamde
zeer talrijk.
talrijk. Men
die
ondeugd een
een aesthetisch-philosophischen
aesthetisch -philosophischen vorm.
Vooral de
de
die ondeugd
vorm. Vooral
Grieksche
Pa
rGrieksche wijsgeeren
wijsgeerenhadden
hadden hierin
hierin een
een zeer
zeer slechten
slechten naam. P
a rmen
i des, E
u d 0 x u s, X
e noc rat e s, Aristoteles,
A ris tot e les,
menides,
Eudoxus,
Xenocrates,
Pol e m 0 n, Kranton
K r a n ton
Arc hes i I awerden
u s werden
openlijk
Polemon,
en en
Archesilaus
openlijk
beschuldigd.
Met het bederf
bederf gaat
gaat wreedheid
wreedheid gepaard.
gepaard.Volgens
Volgens AAr ris
oMet
i s tt owas de
de slavernij
slavernij noodzakelijk.
noodzakelijk. In
In Attica
Attica vond
vondmen
men20.000
20.000
t ee lles
e s was
400.000 slaven.
Corinthe moet het
het getal
getal tot
tot460.000
460.000
burgers en 400.000
slaven. Te
Te Corinthe
zijn opgeklommen.
opgeklommen. SS ccaauurus
Rome had
had 4000
4000 slaven
slaven in
in de
de
zijn
r u s te Rome
en even
even zooveel
zooveel daar
daar buiten.
buiten. De
De rijksten
rijksten bezaten
bezaten erer10.000
10.000
stad en
tot 20.000.
20.000. Van
Van hun
hun toestand
toestandkrijgt
krijgtmen
meneen
eendenkbeeld,
denkbeeld,wanneer
wanneer
tot
men de wetten
wetten inziet
inziet:: De
De slavernij
slavernij is
is juridisch
juridisch gelijk
gelijk aan
aan den
den
men
dood. De heer
heer wordt
wordt door
door geen
geen enkel
enkelverdrag
verdragverbonden
verbondentegentegendood.
over zijn
zijn slaaf.
slaaf. Aan
Aan een
een slaaf
slaafwordt
wordtgeen
geenechtbreuk
echtbreukgepleegd.
gepleegd.
over
Op het dooden
dooden van
van een
een os
os stelde
stelde de
deoude
oudeRomeinsche
Romeinsche wet
wet de
de
Op
doodstraf,
terwijl
ze
den
moordenaar
van
een
slaaf
niet
vervolgde.
doodstraf, terwijl ze den moordenaar van een slaaf niet vervolgde.
Cat
0, een voorbeeld van Romeinsche
Romeinsche deugd,
deugd, was
was zoo
zoo wreed,
wreed, dat
dat
C
a t o,
een zijner
zijner slaven
slaven zich
zich uit
uit vreeze
vreeze verhing.
verhing. Ouden
Ouden wiep
wiep hij
hij buiten
buiten
een
de deur
deur en
en zaaide
zaaide tweedracht
tweedracht onder
onder zijn
zijn slaven,
slaven, om
om een
eensamensamenzwering te verhoeden.
verhoeden. Was de
de heer
heer gedood,
gedood, dan
dan leidde
leidde men
menalle
alle
zwering
slaven ter dood.
dood. Naden
moord van
van PPe eddan
slaven
Na den moord
a n i iuussSSec
e c uunnddus.
u s,
1) Trist.,
Trist., II,
Il, 497
497 ss.
ss.
')
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onder
stelde men 400
400 slaven
slaven terecht, omdat
omdat zij
zij den
denmoord
moord
onder Nero,
Nero, stelde
niet
hadden verhinderd
verhinderd 1).
beschaafde tijden
niet hadden
1 ) .In
In de
de meest beschaafde
tijden kwamen
bij
en Grieken
Grieken menschenoffers
menschenoffers voor.
voor.
bij Romeinen en
Het kan
kan derhalve
derhalve geen
geen bevreemding
bevreemding wekken,
wekken, dat de
de Apostel
Apostel
P
a u I u s de
deheidenen
heidenen met
met zoo
zoo donkere
kleuren schildert 2)
Paulus
donkere kleuren
Sen
denzelfden
zich niet
niet minder
minder
S e neecca,a, die
die in
in denzelf
dentijd
tijd leefde,
leefde, drukt
drukt zich
sterk uit
uit::
"Omnia
„Omnia sceleribus
sceleribusac
acvitiis
vitiis plena
plenasunt.
runt. Plus
Plus committitur quam quod
quod
possit coercitione
coercitionesanari.
sanari. Oertatur
Certatur ingenti
ingenti quodam nequitiae certamine.
certamine.
Major
quotidie peccandi
peccandi cupiditas,
cupiditas, minor verecundia
verecundia est.
est. Expulso
Expulso.
Major quotidie
est, libido
libido se
se imimmelioris
aequiorisque respectu,
melioris aequiorisque
respectu, quocumque
quocumque visum
visum eet,
pingit. Nec
N ec furtiva
turtiva jam
jam scelera
scelera sunt,
sunt, praeter
praeter oculos
oculos eunt
eunt;; adeoque
adeoque
pingit.
in publicum
publicum missa
missa nequitia
nequitia est
est et
et in
inomnium
omniumpectoribus
pectoribus invaluit,
invaluit, utut
innocentia
umquid enim
pauci
innocentianon
non rara,
rara, sed
sednulla
nullasit.
sit. NNumquid
enim singuli
singuli aut
aut pauci
rupere
tas netasque
rupere legem
legem ?? undique,
undique, velut
velut signo
signo dato,
dato, ad fas
ne f asquemiscendum
miscendum
coorti
Sterker, zoo
zoo mogelijk,
mogelijk, spreekt
spreekt de
degoed
goedingelichte
ingelichte
coorti sunt" 3).
3 ). Sterker,
11uusstt ii us:
u s: "Ex
S a 11
divitiis juventutem
juventutem luxuria
luxuria atque
atque avaritia
avaritia
„Ex divitiis
cum superbia
superbia invasere
invasere ;; rapere,
rapere,consumere,
consumere,sua
suaparvi
parvipendere,
eendere,aliena
aliena
cupere,
atque humana
humana promiscua
promiscua nil
cupere, pudorem,
pudorem, pudicitiam,
pudicitiam, divina
divina atque
neque moderati
moderati habere.
.. sed
sed libido
libido stupri,
stupri, ganeae,
ganeae, ceterique
ceterique
pensi neque
habere .....
minor incesserat.
incesserat. VV iri pati
pati mul
muliebria,
pudicitiam
cultus non minor
iebria, mulieres pudicitiam
in propatulo
propatulo habere"
habere" 4).
4 ).

2°. Jodendom.
Hoe laag
bijbij
dede
komst
vanvan
C hChristus
ris t u sgezonken
gezonken
Hoe
laaghet
hetJodendom
Jodendom
komst
was, is overbekend uit
uit de
deH.
H.Schrift.
Schrift.Ofschoon
Ofschoonde
deoorspronkelijke
oorspronkelijke
was,
trouw werd
werd bewaard,
bewaard, was
was toch
toch het
hetleven
leven
openbaring bij hen meestal trouw
bij zeer
zeer velen
velen niet
niet in
inovereenstemming
overeenstemming daarmee.
daarmee. De
De leeraren
leeraren en
en
bij
priesters misleidden
misleidden de menigte.
menigte. De
De Sadduceërs
zelfs den
den
priesters
Saddueeërs hadden zelfs
Epicuristischewijsbegeerte
wijsbegeerteondergaan.
ondergaan.Namen
Namenzij
zijeenereenerinvloed der Epicuristische
wereld aan,
aan, zij
zij loochenden
loochenden inconsequent
inconsequent elke
zijds de schepping der wereld
werking
Gods
in
die
wereld.
Zij
ontkenden
het
zieleleven na
na den
den
werking Gods in
wereld. Zij ontkenden het zieleleven
bijgevolg ook
ook de
de opstanding.
opstanding.
dood en bijgevolg
De Farizeërs
Farizeërs hielden
hielden voor
uiterlijke aan
aan de
de wet
weten
envoegden
voegden
voor het uiterlijke
1) Over
Over het bovenstaande vooral
vooral Dóllinger,
Döllinger, Heidenthum
Heidenthum u. JudenJ udeni)
thum, IX, 2.
2.
thum,
2) Rom.
Rom. 1,
21-32.
2)
1, 21-32.
:1) De
De Ira,
IT, 8.
8.
3)
Ira, II,
4) De bello catelin..
catelin .. 12-13.
12-13.
4)
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er zelfs
zelfs tal van
van instellingen
instellingen bij
bij.. Luid bidden op pleinen
pleinen en straten,
straten,
aalmoezen
onder trompetgeschal, groote kwasten
kwasten dragen.
dragen
aalmoezen uitdeelen onder
aan het
het kleed
kleed en
en breede
breede phylacteriën,
phylacteriën, dit
dit waren
warendingen,
dingen, waaraan
waaraan
men
den Farizeër
Farizeër erkende.
erkende. Hun
Hunbinnenste
binnensteechter
echterwas
wasonrein
onrein:
men den
:.
Sepulchra
dealbata. Men
Men weet
weet hoe
hoe de
de goddelijke
goddelijke Zaligmaker,
Zaligmaker, die
die
Sepukhra dealbata.
toch de
de oneindige
oneindige zachtmoedigheid
zachtmoedigheid is, met
met diepe
diepe verontwaardiging
verontwaardiging
Want zij
zij maakten
voor het
het volk
volk ononde Farizeërs berispte.
berispte. Want
maakten de
de wet voor
zich zelf tot
uiterlijk vertoon: het
het wasschen
wasschen
draaglijk en beperkten zich
tot uiterlijk
der
handen voor
voor den maaltijd
maaltijd;; baden bij
bij het terugkeeren
terugkeeren van de
de
der handen
markt;; het ritueele
ritueele wasschen
wasschen der
borden, bekers
bekers en
en kruiken
kruiken,,.
markt
der borden,
zelfs der
aanlag ; het
het breken
breken der
der kruik,
kruik,waarin.
waarin
zelfs
der bank, waarop men aanlag
een doode vlieg was gevallen
gevallen;; het
het zijgen van allen
allen drank, om niet
bij toeval een mug (onrein
(onrein dier)
halen;; het uitbreiden
uitbreiden der
der
bij
dier) door
door te halen
van de
de tienden
tienden nog
nog tienden
tienden moest
moest geven.
geven. Dat
Dat
tienden, zoodat men van
die Farizeërs
het juk
jukdes
desvolks
volkszóó
zóó te
teverzwaren,
verzwaren, onnoemelijk
Farizeërs met het
veel kwaad stichtten, behoeft geen betoog. Zij waren huichelaars, velkwadstichn,boefg .Zijwarnhucels,
volks, die God den Heer in
in schijn,
schijn, zich
zich
verleiders en bedervers
verleiders
bedervers des
des volks,
zelven in werkelijkheid
werkelijkheid dienden.
dienden.
Beletselen.
30.
voor het
Christendom. Belet8elen.
het Christendom.
Voorbereidselen voor
3°. Voorbereidselen

Altijd levendig bleef bij
alles de veI'wachting
den Messias,
Messias,
verwachting van den
bij dit alles
het Messiaansche
Messiaansche rijk bijna
bijna
ofschoon men
heerlijkheid van het
ofschoon
men zich
zich de
de heerlijkheid
de
geheel stoffelijk
geheel
stoffelijkvoorstelde.
voorstelde.De
Deprofetieën
profetieënvatte
vatte men
men op
op naar de
vanhet
hetMessiaansche
Messiaanscherijk
rijkvoorvoorletter. Jeruzalem
Jeruzalem was
was als
als de
dezetel
zetelvan
Mes
s i a s staan,
staan, daar
daar het
het
speld.
speld. Daar
Daarmoest
moestdedetroon
troonvan
vanden
den
Messias
goud en het
het zilver
zilver der
der natiën
natiënsamenvloeien
samenvloeien 1).
De
Joden
zouden
de
zouden
de
1).
2) .
goederen der heidenen
heidenen gebruiken
gebruiken en
en op
op hunne
hunneheerlijkheid
heerlijkheidroemen
roemen 2).
De vreemden
vreemden zouden
zouden hunne
muren bouwen
bouwen en de
de koningen
koningen hun
hun
De
hunne muren
dienen 3).
gebogen hoofd
hoofd zullen
zullen tot
tot hen komen, die hen hebben
3). Met gebogen
onderdrukt, en
en allen,
allen, die
die hen
hen gelasterd
gelasterd hebben,
hebben, neerzinken
neerzinken aan
aan hun
hun
alle talen
talen der
der heidenen
heidenen zullen
zullen één
één Jood
Jood
voeten 4).
4 ). Tien mannen uit alle
bij
grijpen en
en zeggen
zeggen:: wij
wij willen
willen met u gaan,
gaan, want
wantwij
wij
bij den mantel grijpen
hooren, dat God
God met uu is
is 5).
hooren,
1)
60, 9.
9.
1) Is.,
Is., 60,

2) Is.,
61, 6.
6.
Is., 61,
2)
3) Is., 60,
60, 10.
10.
3)
')
60, 14.
14.
4) Is., 60,
Die religiösen
r.eligiósenBewegungen
Bewegungen innerhalb
S)
23. Zie .Friedlander,
Friedländer, Die
innerhalb
8, 23.
5) Zach.,
Zach., 8,
des Judentums im
im Zeitalter
Zeitaltel' Jesu,
Jesu,Berlin
Berlin1905,
1905, S.
S. 54
54 ff.
ff.
des
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Dit alles
alles moest,
moest, volgens
volgenshen,
hen,letterlijk
letterlijkworden
worden vervuld.
vervuld. Zoo
Zoo diep
diep
denkbeeld geworteld,
geworteld, dat
dat het
hetzelfs
zelfsbij
bij Phil
Ph ilo,
was het denkbeeld
was
o, niettegenniettegenheerschen. Nog kort
staande hij
hij een platonisch
platonisch electicus was,
was, bleef heerschen.
voor de verwoesting van Jeruzalem
Jeruzalem schreef hij
hij:: „De
"De oorlog
oorlog zal de
de
grenzen
bereiken, en mochten
mochten ook
ook de
de
grenzen der
der godzaligen
godzaligen (Joden)
(Joden) niet
niet bereiken,
vijanden
zijn, tegen
tegen hen
hen op
op tetetrekken,
trekken, dan
danzullen
zullen 55
vijanden zoo
zoo dwaas
dwaas zijn,
Joden
100 op
op de
de vlucht
vlucht slaan
slaanen
en100
100erer10.000
10.000verdrijven.
verdrijven. Die
Die
Joden er 100
langs één weg
weg zijn
zijn gekomen,
gekomen, zullen
zullen uit
uitelkaar
elkaarworden
wordenverjaagd
verjaagd
langs
vele;; want de
de voorzegging
voorzegging luidt
luidt:: Er zal
zal een
een man
man opstaan,
opstaan,
langs vele
langs
aanvallen en
en verpletteren,
verpletteren, omdat
omdat
die groote en talrijke volkeren zal aanvallen
God
deze man
man zal
zal het
hetopperopperGod den
den Heilige tijdige hulp verleent. En deze
hoofd der
der menschenkinderen
menschenkinderen worden"
worden" 1).
1) .
aJgemeene verwachting,
verwachting, die
tijde van
van Ceh
De algemeene
die er
er ten tijde
h rris
i s tt uu s's'
geboorte
bij de Joden,
Joden, was
wasniet
nietalleen
alleenbekend
bekendgeworden
geworden
geboorte heerschte bij
maar had
had ook
ookinindedeRomeinsch-Grieksche
Romeinsch-Griekschewereld
wereld
bij
heidenen, maar
bij de heidenen,
de gemoederen vervuld.
vervuld. Verschillende
Verschillende heidensche
heidenscheschrijvers
schrijversspreken
spreken
ze uit. De
De SSyyb
11 ee verkondigde
verkondigdede
dekomst
komstvan
vaneen
eengoddelijk
goddelijk
ze
b ii 11
een gouden
gouden tijdvak
tijdvakzou
zoubrengen
brengen::
kind, dat een
Ultima Cumaei
Gumaei venit
venitjam
jamcarminis
carminisaetas.
aeta8.
M agnu8 ab
integro saeclorum
8aeclorum nascitur
na8citurordo.
ordo.
Magnus
ab integro
Jam rooit
virgo, redeent
redeuntSaturnia
Saturniaregna,
regna,
relit et virgo,
no'vaprogenies
progenie8coelo
coelodemittitur
demittituralto.
alto.
Jam nova
Tu modo
modo nascenti
na8centipuero,
puero, quo /errea
ferrea primam
primum
De8inet
ac toto
toto sarget
surget gens
gens aurea mando,
mundo,
Desinet ac
Ga8ta
fave Lucina,
Lucina, tuus
regnat Apollo
A poUo ...
. ...
Casta tam
tues jam regnat
.
Te duce, si
si qua
qua manent,
manent,sceleris
8celerisvestigia
vestigianostri
nostri
lrrita
perpetuasolvent
solventformidine
formidineterras
terras 2).
Irrita perpetua
2
) .

Uit het oosten en
name uit het land der
der Joden, zou het heil
en met name
en de redding opdagen. "Percrebuerat,
u e ton
„Percrebuerat, aldus S
Suet
on i u s, Oriente
Oriente
toto vetos
vetus et constans opinio
opinio esse in fatis, ut eo
eo tempore
tempore Judaea
profecti
Judaea pro
f ecti
rerum potirentur
potirentur 3).
Al liet
ook
Ver
gil
i
u
s
genoemde
ver3 ). Al
liet ook V e r g i l
genoemde verwachting in vervulling gaan in den zoon van A ssin
11 i 0,
i n i u sPo
o,
s P o 11
Suet
o n i uu ss in
Su
e ton
in VVe
e sspa
p a ss i a n uu.s,s, de verwachting bestond en
werd ook door
door T a c i t u s geboekt:
werd
persuasio inerat,
inerat,
geboekt : "Pluribus
„Pluribus persuasio
1)
1)
2)
2)
I)
a
)

De præm.
prrem. et poen., ed.
Par. 1640,
1640, p.
p_ 924
924 s.
s.
ed. Par.
Vergil., Eel.
13-14.
Eel. IV,
IV, 4-10;
4-10 ; 13-14.
Vita Vespasiani,
Vespasiani, C.
c. 4.
4.
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zegt
litteris cont'ineri,
contineri, eo
tempore jore
tore ut
ut
zegt hij
hij,, antiquis sacerdotum
sacerdotum litteris
eo ipso tempore
vale8ceret
udaea rerum
valesceretOriens,
Oriens,projectique
pro/ectiqueJJudaea
rerum potirentur"
potirentur"1).
1) .
oneindige barmhartigheid Gods
Gods had
had de
de wereld
wereld allengs
allengs voorvoorDe oneindige
bereid
de komst
komst van
van CChhr ris
Debesten
bestenerkenden
erkenden den
den
bereid op
op de
i s tt uu s.s. De
ellendigen staat, waarin
ellendigen
waarin het
hetheidendom
heidendom lag
laggedompeld,
gedompeld, en
en zagen
zagen
naar redding
redding uit.
uit. Niet
Nietweinigen
weinigen waren
waren vol
vol eerbied
eerbied voor
voor den
dengodsgodsdie zich
zich destijds
destijds over
over het
het gansche
gansche
dienst en de zedenleer der Joden, die
rijk hadden
hadden verspreid.
verspreid. Al
Al verachtte
verachtte ook
ook de
de trotsche
trotsche Romein
Romein de
de
rijk
despectissima
zich velen
velen als
als
despectissima pars gentium (T
(T aa cc ii tt uu s),
s), toch sloten zich
proselyten bij
Jodendom aan.
aan. Vooral
Vooral de Romeinsche vrouwen
proselyten
bij het Jodendom
voelden zich
den Joodschen
Joodschen eeredienst
eeredienst getrokken
getrokken 2).
voelden
zich tot den
Hoe zeer
zeer moest
moest dan
dan de
deChristelijke
Christelijke eeredienst,
eeredienst, de
deChristelijke
Christelijke
Hoe
leer, de Christelijke moraal den rechtschapen
rechtschapen heiden
heidenbekoren,
bekoren,vooral
vooral
wanneer
het ontluikende
ontluikende Christendom
Christendom door
doorwonderen
wonderen gestaafd
wanneer het
werd? Ook de staatkundige en maatschappelijke verhoudingen werd?Ookstaunigemchpljkvroudinge
moesten de
verbreiding van
van het
hetChristendom
Christendom begunstigen.
begunstigen. Eén
Eén
moesten
de verbreiding
rijk omvatte
omvatte bijna
bijnade
degansche
ganschebekende
bekendewereld.
wereld.Vrede
Vredeheerscht€
heerschté
alom.
Zeer veel
veel had de
de geniale
geniale en
en practische
practische Romein
Romein het
hetonderling
onderling
alom. Zeer
verkeer der
der verschillende
verschillende volken
volken vergemakkelijkt.
vergemakkelijkt. Daarbij
Daarbij was
was
verkeer
Grieksch de
de wereldtaal,
wereldtaal, die
dieiedere
iedereontwikkelde
ontwikkeldeverstond.
verstond.
het Grieksch
Waren
hulpmiddelen tot
tot verbreiding
verbreiding van
van het
hetChristendom
Christendom
Waren de hulpmiddelen
sterk,
hoog verhieven
verhieven zich
zich daartegen
daartegen de
de beletselen.
Op zedelijk
sterk, hoog
beletselen. Op
Christendom de
de toen
toen bijna
bijnaonbekende
onbekende reinheid
reinheid
gebied
gebied eischte
eischte het Christendom
en kuischheid
kuischheid;; naastenliefde
ieder, ook voor
voor den
den slaaf,
slaaf,
naastenliefde voor
voor een
een ieder,
die zoo diep werd veracht; de afschaffing van het gladiatorenspel,diezopwrvacht;defsing ladtoresp,
waaraan men
men zoo
zoo hartstochtelijk
hartstochtelijk gehecht
gehecht was.
was.Op
Opgodsdienstig
godsdienstig
waaraan
gebied
Kerk een
eenvolledige
volledige onderwerping
onderwerping des
des verstands
verstands
gebied vroeg
vroeg de Kerk
aan God
God;; een
een vast
vastgeloof
geloof inindedeonbegrijpelijke
onbegrijpelijke waarheden
waarheden des
des
Christendoms.
had de
de bekeerde
bekeerde niets
niets dan
dan
Christendoms.Van
Van den
den kant
kant des rijks had
tegenwerking te verwachten,
verwachten, vervolging,
vervolging, verbeurdverklaring
verbeurdverklaring zijner
zijner
tegenwerking
goederen, ballingschap
zou het
het niet
niet
goederen,
ballingschap en
en niet
niet zelden
zelden den
den dood.
dood. Wat zou
kosten,
zich altijd door
door tegen
tegen de
de openbare
openbare meening
meening te
te kanten.
kanten.
kosten, zich
De
het Christendom
Christendom stamde uit de
de Joden.
Joden. Hoe
Hoe deze
deze
De Stichter van het
werden
de schrijvers
schrijvers dier
dier dagen,
dagen, vooral
vooral uit
uit
werden veracht,
veracht, blijkt
blijkt uit de
Juvenalis:

Quidam sortiti
80rtiti metuentem Sabbata gatrem,
patrem,
Nil praeter
praeter nubes
eli numen adorant,
adorant,
nubes et ca
caeli
1)
13.
Hist., V,
V, 13.
1) Rist.,
2)
Horatiu8, Bat.,
9, 69.
69. Ovid. Ars amandi,
1, 75.
75.
amandi, 1,
Sat., I, 9,
2) Horatius,
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N ec distare
distare putant humana came
Nec
carne suillam,
suillam,
Qua
Qua pater
pater abstinuit,
abstinuit, mox
mox et
et praeputia
praeputia ponunt
ponunt ;
soliti contemnere
contemnere leges,
Romanas autem soliti
Iudaicum
I udaicum ediscunt et servant ac
ac metuunt
metuunt ius,
.2Ifoyses,
Tradidit
arcano quodcumque
quodcumque volumine Moyses,
Tradidit arcano
Non monstrare
monstrare vias eadem
eaclem nisi
nisi sacra
sacra colenti,
co1enti,
Quaesitum ad
adfontem
fontem solos
solos cleclucere
deducere verpos.
Sed pater
pater in causa, cui septima quaeque
quaeque fuit
tuit lux
Ignava et partem
partem vitae
vitae non attigit ullam 1).
1
) .

De eerste
eerste predikers
predikers waren
waren niet
nietzeer
zeerontwikkelde,
ontwikkelde,eenvoudige
eenvoudige
De
het groote
groote deel
deel der
der eerste
eerste aanhangers
aanhangers tot
totde
delagere
lagere
mannen. Wijl het
volksklasse
het nutteloos
nutteloosen
envernederend,
vernederend,
volksklasse behoorde,
behoorde, achtte
achtte men het
zich
de leer
leer op
op de
dehoogte
hoogtetetestellen.
stellen.De
DeChristenen
Christenennoemde
noemde
zich van de
menschenhaters, atheïsten, aanbidders
aanbidders van
vaneen
eenezel
ezel 2), infrucinf rucmen menschenhaters,
tuosi in negotiis
negotiis;; hominem
hominemomnium
omniumscelerum
scelerum reum 3); contemtissimae
inertiae 4).
was moed,
moed, vaak
vaak heldhaftige
heldhaftige deugd
deugd noodig,
noodig, om
om zich
zich
4). Er was
aan
de ondeugden
ondeugden en
en afgoderij
afgoderij der
derheidensche
heidensche samenleving
samenleving te
te
aan de
onttrekken
voortdurend de
de openbare
openbare meening
meening te
te verachten.
verachten.
onttrekken en voortdurend
Zelfs de
der heidenen
heidenen noemden
noemden de
de Christenen
Christenen per /lagitia
flagitia
Zelfs
de besten der
invisos, en hun eeredienst
eeredienst exitialis superstitio, het heele
heele Christendom
een malum
malum of een ramp 5).
Joden een
een ergernis,
ergernis, den heidenen
heidenen een
een dwaasheid
Maar Hij, die den Joden
is geworden
geworden 6),
6), gaf
gaf moed
moed en
en kracht,
kracht, om
om alle
allebeletselen
beletselen te
teoveroverwinnen.
behaagde den
Vader, der kleine
kleine kudde
kudde een
een rijk
rijk te
te
winnen. Het
Het behaagde
den Vader,
geven 7),
zich zou
zou uitbreiden
uitbreiden tot
tot aan
aan de
degrenzen
grenzen der
der aarde.
aarde.
7 ), dat zich
1)
V., 14,
14, v.
v. 96
96 ss.
Sat. V.,
1) Juvenalis, Sat.
2)
cap. 16.
16. Kraus, Realencycl.
Tertull., Ap.,
Ap., cap.
Realeneycl. "Spottkrucifix".
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1°.
"Toen de volheid
volheid der
der tijden
tijden gekomen
gekomen was,
was, zond
zond God
God zijn
zijn
1°. „Toen
zoon uit eene vrouw geboren .... , opdat wij de aanneming totzonuitevrwgb.,opdatijenmgo
kinderen Gods
Gods zouden
zouden ontvangen"
ontvangen" 1).
Het Woord
Woord isis vleesch
vleesch gegekinderen
1 ). Het
worden, om
menschen uit de
de zonde
zonde teteverlossen,
verlossen, den
den hemel
hemel
worden,
om de menschen
openen en
en de
de Kerk
Kerk tetestichten,
stichten,die
diealle
allemiddelen
middelenter
terheiliging
heiliging
te openen
aan het
hetOude
OudeVerbond
Verbond
Jezus Christus
Christus maakte
maakte een
een einde
einde aan
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hetnieuwe,
nieuwe, het
hetverbond
verbondder
derliefde.
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Ad Gal.,
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) Ad
5.
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Jezus Christus

Omstreeks 30
30 jaren na
Omstreeks
na zijn
zijnwonderbare
wonderbare geboorte
geboorte (vermoedelijk
(vermoedelijk
tusschen 747 en 750 u. c.) uit de H. Maagd Mar i a trad Je zus tuschen7450.)uitdHMagrJezus
als
leeraar op,
op, koos
koos twaalf
twaalf Apostelen,
Apostelen, verkondigde
verkondigde zijn
zijn leer
leer in
in
als leeraar
en bekrachtigde
bekrachtigde deze
deze door
door schitterende
schitterendewonderen.
wonderen. Wel
Wel
Palestina en
kwam Hij
Hij in
in zijn
zijneigendom,
eigendom, maar
maardedezijnen
zijnennamen
namenHem
Hemniet
nietop
op 1).
1) .
Schriftgeleerden,
Sadduceërs verhieven
verhieven zich
zichvijandig
vijandig
Schriftgeleerden, Farizeërs
Farizeërs en Sadduceërs
tegen
Mes
dien zij
zij niet
niet wilden
wilden erkennen.
erkennen. Die
Die haat
haat
tegen hun M
e s s i aa s,
s, dien
kon
evenwel de
liefde van
van J Je ezzus,
dieweldoende
weldoenderondging,
rondging,
kon evenwel
de liefde
u s, die
En toen
toenzijn
zijnure
uregekomen
gekomenwas,
was,gaf
gafHij
Hijzich
zichvrijwillig
vrijwillig
niet verkoelen. En
in de macht
macht zijner
zijner vijanden.
vijanden.
Onder
des
volks
trok
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als als
de de
Mes
sias
Onder de
deluide
luidetoejuichingen
toejuichingen
des
volks
trok
Messias
zegevierend de
zijner konink
koninklijke
voorouders binnen.
de
zegevierend
de stad zijner
lijke voorouders
binnen. En de
zijnen liefhebbend ten einde
einde toe,
toe, stelde
stelde Hij
Hij het
hetgastmaal
gastmaalder
derliefde,
liefde,
H. Sacrament
Sacrament des
des altaars,
altaars, in
inen
enbegaf
begafzich
zichnaar
naarden
denOlijfberg,
Olijfberg,
het H.
om het
het smartvol
smartvol lijden
lijden ter
terverlossing
verlossing der
der wereld
wereld tetebeginnen.
beginnen.
om
Aan de
de heidenen
heidenen overgeleverd
overgeleverd door
werd Hij
Hij gegedoor zijn eigen volk, werd
geeseld,
gekroond en tot
tot den
densmadelijken
smadelijkenkruisdood
kruisdood
geeseld, met
met doornen gekroond
verwezen. Bij
het schandhout
schandhout scheurde
scheurde de
de voorhang
voorhang
verwezen.
Bij zijn
zijn dood
dood op het
des
tempels in tweeën
tweeën;; het
het Heilige
Heilige der
der Heiligen
Heiligen stond
stond open,
open, het
het
des tempels
Verbond,
de Joden
Joden gesloten,
gesloten, nam
nam een
een einde
einde en
ener
er
Verbond, door
door God
God met de
het heele
heele menschdom
menschdom geroepen
geroepen
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Tot een
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stond
eh
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ten
derdendage
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Christus
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gedurende veertig
de
Hij gedurende
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Gods, de Kerk, had
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zijnen was
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gezonden had.
had.
gesproken,
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Hij terug tot
Daar zal
zal Hij
Hij ininalle
alleeeuwigheid
eeuwigheidde
deonuitsprekelijke
onuitsprekelijke vreugde
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der triumfeerende
triumfeerende Kerk.
Kerk.
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uitgangspunten voor
voordedeberekening
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as 2)
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doopsel, in
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het
zijn
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vijftiende regeeringsjaar
regeeringsjaar van
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(quasi)
oud.
Hierop
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n y s i u sEx
iguus
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eeuw de christelijke
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Het15de
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geboorte
2)
III, 23.
748 U.
U. C.
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Rome). Trekt
Trekt men daarvan
daarvan 30 af, dan
dan valt
valt de
degeboorte
geboorte van
van
van Rome).
eh
ris t uins 753
in 753
of 754
onzeker
deze
berekening is,
is,
Christus
of 754
u.c.u.c.
HoeHoe
onzeker
deze
berekening
blijkt vooreerst
s, die
die zegt
zegt "quasi",
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vooreerst uit
uit de
de plaats
plaats van
van LLuc
u c aa s,
„quasi", ongeveer
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Tii b e rr ii uu ss in
in 765
765
veer 30 jaren
en vervolgens
vervolgens uit
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het feit,
feit, dat T
u. c.
mederegent van
u g us t u en
s en
eerstinin767
767u.u.c.,
C.,na
nadiens
diens
u.
c. mederegent
vanAAugustus
eerst
Heeft nu
nu de
de Evangelist
Evangelistde
de15
15regeeringsregeeringsdood alleenheerscher werd. Heeft
van765
765ofofvan
van767
767afafgeteld
geteld?1
jaren van TTi
i bbeerr ii uu ss van
b. Juister
schijnt de
de volgende
volgende berekening
berekening te
te zijn.
zijn. In
Inden
dentijd,
tijd,
b.
Juister schijnt
dat
p t i s ontvangen
t ontvangenwerd
werd 1), had de
de priesterpriesterdat JJo
o aa nnnes
n e sBa
Baptist
klas
A b i aa s,
waartoe ZZaach
behoorde, dienst
dienst in
in den
den
klas A
5, waartoe
c h aa rr ii aa ss behoorde,
tempel.
de 24
24priesterklassen,
priesterklassen, die
die elkaar
elkaar wekelijks
wekelijks in
in dezen
dezen
tempel. Van de
dienst afwisselden,
afwisselden, was
A bb ii aa ss de
deachtste
achtste;
ookweet
weetmen
menzeker,
zeker,
was A
; ook
dat op
op den
den vooravond
vooravond van
van de
de verwoesting
verwoesting van
van Jeruzalem
Jeruzalem de
de klas
klas
haar beurt
beurt begon.
begon. Hieruit volgt, dat
dat Z
Z aach
in
JJ o0 j a rrib
i b haar
c h a rr i aa s in
April of
October van
jaar 748
748 u. c.
c. in
in den
dentempel
tempel diende
diende en
en
April
of October
van het
het jaar
dien tijd
tijd de
de boodschap
boodschap des
des engels
engels kan
kan hebben
hebben ontvangen.
ontvangen. De
De
in dien
boodschap aan Maria
Mar i a had
hadeenige
eenige maanden
maanden later
later plaats,
plaats, zoodat
zoodat
boodschap
eh
ris t uins 749
in 749
c. zou
geboren
zijn.
Octobervoor
voorde
deboodboodChristus
u. c.u.zou
geboren
zijn.
October
schap
aan Za
Z ach
Maart 749
749 voor
voordie
dieaan
aanMMar
a,
schap aan
c h aa rr i aa s,s, Maart
a r ii a,
zoodat
h ris t u in
s in
Decemberkan
kangesteld
gesteld
zoodat de
de geboorte
geboortevan
vanCChristus
December
worden,
de oude
oudechristelijke
christelijke overlevering
overlevering het
het best
best
worden, komt
komt met de
overeen.
gansche berekening
berekening steunt
steunt echter
echter op
opde
deveronderveronderovereen. De gansche
stelling,
vanvan
JuJudas
das den
Ma c h a b e ë r
stelling,dat
datdedepriesterklassen
priesterklassen
den Ma
tot de
de verwoesting
verwoestingvan
vanJeruzalem
Jeruzalemgeregeld
geregeldhun
hunbeurt
beurtin
inden
den tempeltempeldienst waarnamen
waarnamen;; hetgeen
hetgeen moeilijk
moeilijk kan
kanworden
wordenbewezen.
bewezen.
c.
het gezag
gezag van
van FFl a
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c. Steunend
Steunend op
op het
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berekent
des de
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G r oot
e gestorven isis in
in
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men,dat
datHer
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e gestorven
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Matthaeus
), Lucas 44)
en den
den
) en
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jaar750
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Volgens
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heidenschen
schrijver M
Ma
overleed Her 0odes
des
heidenschen schrijver
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o b ii uu ss 5),
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hetjaar
jaar 748
748 of
of 749
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u. c.c.
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Luc a s 66)) leest
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men, dat
dat de
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eerstevolkstelling
volkstelling voor
voor
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Mar
J 0 s eaanleiding
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reis
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Bethlehem,
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reis
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.
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5.
4) I,
I, 5.

lil) Sat.
4.
Sat. 1I,
II, 4.

b

~)
6

1I, 1-2.
) I.I
,

32

§ .1.
1.

Jezus
Christus Stichter
Stichter der
der Kerk.
Kerk.
Jezus Christus

dat
die vokstelling
vokstelling geschiedde
op op
last last
vanvan
A uAugustus
g u s t u s en
en in
in
dat die
geschiedde
Heilig Land uitgevoerd
uitgevoerd werd
werd door
door den
den stedehouder
stedehouder van
van Syrië,
Syrië,
het Heilig
Q
van
Q uu iiI'r iinni iuus.s.Van
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eenedict,
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dat zich
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ook tot
tot het land van
Herodes
0 des
uitstrekte,
is de
in Romeinsche
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geschiedenisniets
niets
Her
uitstrekte,
is in
geschiedenis
bekend. Volgens
Volgens F 1. J Jo 0s seepphh uu sSI)
is Quirinius
Q u i I' i n i u seerst
eerst
bekend.
1 ) is
veel
later,
in
het
jaar
759
u.
c.
stedehouder
van
Syrië
geworden.
veel
in het jaar 759 u. c. stedehouder van Syrië geworden.
moeilijkheid zijn
zijn beproefd.
beproefd. ZZa
Verschillende oplossingen dezer moeilijkheid
a hh nn 22))
neemt
dat J Jo 0s se epphhuusszich
zichinindedechronologie
chronologievergist.
vergist. De
De
neemt aan, dat
nieuwste
wellicht de beste
beste oplossing
oplossing geeft
geeft R
Ram
Hij
nieuwste en
en wellicht
a m s aa y.
y. Hij
meent,
de eerste
eerste groote
groote volkstelling
volkstelling werkelijk
werkelijk reeds
of 88
meent, dat de
reeds 7 of
jaar vóór
i s t uuss plaats
vóór CC hh rris
plaatshad
had;
maar,om
omeen
eenoorlog
oorlog met
met de
de
; maar,
Homonadensen, voor Palestina
Palestinatot
tot748
748of
of749
749 u.
u. c.c. werd
werd uitgesteld
uitgesteld;
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toen
Q
u
int
i
I
i
u
s
Var
u
s
burgerlijk,
Q
u
i
rin
i
u
dat toen Quintilius Varus burgerlijk, Quiriniuss
militair
bestuurder van
van Syrië
Syrië was
was 3).
militair bestuurder
e. Evenmin
brengen de sterrekundige
sterrekundige berekeningen
berekeningen tot
een
Evenmin brengen
tot een
zekere uitkomst.
uitkomst. Toch
maken ze,
ze, gevoegd
gevoegd bij
bij de
de andere
anderebewijsbewijszekere
Toch maken
gronden, altijd
altijd meer
meer waarschijnlijk,
waarschijnlijk, dat
dat het
het geboortejaar
geboortejaarvan
vanChristus
Christus
747 en 750
750 u. c.
c. ligt.
ligt.
tusschen 747
3°.
Je zusis is
doorsomsom3°. De duur van het openbaar
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780
u. u.
c. c.
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De brief
van den
den Syriër
Syriër Mar
Maraaenenzijn
e r a appi ion
on
a. De
brief van
zijnzoon
zoonS Ser
plaatst C Christus
h ris t u s naast
naast SSocrates
0 c rat e s en
en Pythagor
P y t h a goras
as
plaatst
en noemt Hem den
den „wijzen
"wijzen koning", door
door wiens
wiens terechtstelling
terechtstelling de
de
hun ondergang
ondergang hebben
hebben verhaast
verhaast;
dieechter
echterna
nazijn
zijndood
doodnog
nog
Joden hun
; die
voortleeft in de
de nieuwe
nieuwe wet,
wet, door
door hem
hem gegeven.
gegeven. De
De echtheid
echtheid van
van
voortleeft
schrijven, dat vermoedelijk
vermoedelijk tusschen
73 en
en 160
160 na
na
het schrijven,
tusschen de
de jaren 73
C
h ris t uontstond,
s ontstond,
wordt
door
meestenbetwijfeld
betwijfeld 1).
1) .
Christus
wordt
door
de de
meesten
b. Evenmin
echtheid vast
vast der
derbriefwisseling
briefwisseling van
van
Evenmin staat
staat de
de echtheid
C
h ris t u smet
metden
dentoparch
toparch Abgar
A b g a rUomo
U 0 m van
0 van
Edessa.
Christus
Edessa.
A
kwaal,
waarop
C hChristus
ris t u s
A bb ggaar r vraagt
vraagt de
de genezing
genezingeener
eener
kwaal,
waarop
antwoordt,
hij na
na den
denterugkeer
terugkeer tot
totden
denVader
Vadereen
eenleerling
leerling
antwoordt, dat hij
zenden 2).
zal zenden
Zeker
Act
een apocrief
apocrief verhaal
verhaal
Zeker onecht
onecht zijn
zijn de A
c t a PPi i1I aa tt ii 3),
3), een
van Jezus'
Jezus' veroordeeling,
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keizer CClI aa u dd ii uuss tot
tot koning
koning over
over Judea
J udea en
en
a, die
Samaria
aangesteld, leverde
Christenen aan
den haat
haat
Samaria was
was aangesteld,
leverde de
de Christenen
aan den
der
Joodschepriesters
priesters
over.
Jacobus
der Joodsche
over.
De De
H. H.
Jac
0 bus de
de Meer
Mee r ddee re
viel
l' U s
werdjuist
juistvoor
voorPaschen
Paschen in
in den
den
viel als
als martelaar.
martelaar. Pet
Petrus
werd
kerker
gezet;; op
op het
het gebed
gebed der
dergeloovigen
geloovigen door
door een
eenengel
engelververkerker gezet
lost,
hij „naar
lost, ging
ging hij
"naar een
een andere
andere plaats".
plaats".
Jac
0
bus
d
e
Min
der
e bestuurde
de gemeente van
van
Jacobus de Mindere bestuurde
de gemeente
Jeruzalem. Hij
werd om
om zijn
zijn groote
groote heiligheid
heiligheid door
door de
de Joden
Joden
Jeruzalem.
Hij werd
geëerbiedigd, doch
60 en
en 70
70 voor
voor de
de bebegeëerbiedigd,
dochlater,
later, tusschen
tusschen het
het jaar 60
lijdenis
vanJ Jezus
lijdenis van
e zusgedood
gedood 3)
3). .Bij
Bijden
denaanvang
aanvang van
van den Joodschen
oorlog (66)
Christenen Jeruzalem en
en woonden
woonden aan
aan de
de
oorlog
(66) verlieten
verlieten de
de Christenen
overzijde
van den Jordaan
overzij de van
Jordaan 4).
4°. Scheiding
Scheiding tusscben
Kerk en
en de
desynagoge
synagoge 5)
5).. De
De Kerk
Kerk
tusschen de
de Kerk
1)
]) Act.
Act. Ap.,
Ap., V,
V, 17
17 ss.
ss.
2) Act.
Act. Ap.,
Ap., VII, 11 ss.
ss.
3) Over de
de marteling
marteling:: Euseb., Hist.
Rist. Eccl.,
EccI., II,
Il, 1.
1. Josephus (Antiquit.,
XX, 9,
zegt in
in 62-63.
62-63. Eus. (III,
9, 1)
1) zegt
(lIl, 11)
11) meent
meent kort
kortvóór
vóórde
deverwoesting
verwoesting
van Jeruzalem.
Jeruzalem.
4) Vgl. E. Beurlier,
Beurlier, Les Juifs et
et l'église
l'église de Jérusalem. Revue
Revue d'histoire
d'histoire
et de
1-16. C. Fouard,
de lit.
lito religieuses,
religieuses, 1897,
1897, 1-16.
Fouard, Les Origines
Origines de
de 1'Eglise.
l'Eglise.
Saint Pierre
Pierre et
etles
les premières
premières années
années du
du christianisme,
christianisme, III
IIIéd.,
éd.,Paris
Paris1893.
1893.
Saint
Ermonie,
Ermonie, Les églises de Palestine
aux deux
deux premiers
premierssiècles.
siècles. Revue
Revued'd'hist.
Palestine aux
hist.
eccI., 1901,
1901, p.
15-32.
eccl.,
p. 15-32.
5) J.
J. Thomas,
Thomas, La question
question juive
juive dans
dansl'église
l'égliseá àl'age
l'ageapostolique
apostolique
(Revue des
des quest.
quest. hist.,
hist.,Oct.
Oct.1889
1889;
Avril1890).
1890).
(Revue
; Avril
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2. Stichting

zou
uit JodenJodenzou zich
zich uitbreiden
uitbreiden over
over de
de gansclle
gansche aarde
aarde en
en dus
dus niet uit
Christenen alléén
alléén bestaan.
bestaan. Den
Christenen
Den scheidsmuur
scheidsmuur tusschen
tusschen Joden en
en
heidenenhad
had C
Chris
heidenen
h rist tuus somvergehaald.
omvergehaald. Vreedzaam
Vreedzaam zullen
zullen zij
zij
naast elkander de
u El
de Kerk
Kerk binnen
binnengaan,
gaan,want
wantin
inden
dennaam
naamvan
vanJJeezz us
alleen
zaligheid worden
Hoewel de
Kerk van
van
alleen kan
kan de zaligheid
worden bewerkt
bewerkt1).
). Hoewel
de Kerk
den
beginne af
door haar
haar wezen
wezen zelf
zelf van
van de
desynagoge
synagoge was
was gegeden beginne
af door
scheiden, bleven
bleven toch
toch de
de geloovigen
in het uitwendige
scheiden,
geloovigen in
uitwendige nog
nog een
een
tijd met
met haar
haarvereenigd.
vereenigd. Want
Wantofschoon
ofschoon de
de Christenen
Christenen door
door hun
hun
geloofinin C
Christ
geloof
h ris ut us,s,door
doorzijn
zijnleer
leerenenhet
hetbreken
brekendes
desbroods
broods
een afzonderlijke
afzonderlijke gemeente
gemeente vormden,
vormden, onderhielden
onderhielden zij
zij de
de Joodsche
J oodsche
wet
deel aan
aan den
den openbaren
openbaren godsdienst
godsdienst in
in den
den tempel.
tempel.
wet en namen deel
Ook den
heiden-Christenen was
geoorloofd, in
den
den heiden-Christenen
was het geoorloofd,
in den tempel den
waren God
waren
God te aanbidden.
aanbidden.
Het eerste teeken, dat
dat de
de tijd
tijdgekomen
gekomen was,
was, om
om de
de heidenen
heidenen te
te
doopen,
rusomstreeks
omstreekshet
hetjaar
jaar40
40teteJoppe
Joppe 2).
doopen,ontving
ontvingPet
Petrus
2). Een
wonderbare
J oodsche wet,
wet, die
die
wonderbare openbaring
openbaringleerde
leerdehem,
hem, dat
dat de Joodsche
onreine
dat ook
ookde
deheidenen,
heidenen,
onreine spijzen
spijzen verbood,
verbood, niet
niet meer bestond, dat
door de Joden
Joden voor
vooronrein
onreingehouden,
gehouden,door
doorGod
Godwerden
werdengereinigd.
gereinigd.
De
0 r nel i u met
s met
zijn
ganschehuis
huisontving
ontving
De hoofdman
hoofdmanCCornelius
zijn
gansche
daarop van P
Pet
hetddopsel.
doopsel.InInmenigte
menigtenam
nammen
menallengs
allengsde
de
e t rrus
us het
heidenen op.
Antiochië had in het
het jaar
jaar42
42een
eenbloeiende
bloeiendeChristenChristenheidenen
op. Antiochië
gemeente, die
voor het
het grootste
grootste gedeelte
gedeelte uit
uitbekeerde
bekeerdeheidenen
heidenen
gemeente,
die voor
bestond. PPaulus
a u I u en
s en
a bas
werktenerereen
eenjaar,
jaar, met
met
bestond.
B aBar
r n an b
as werkten
zulk gevolg,
gevolg, dat
dat Antiochië
Antiochië de
deMoederkerk
Moederkerkder
derheiden-Christenen
heiden-Christenen
werd, die
tusschen 40
40 en 45
45 het
het eerst
eerst Christiani 3)
werden
werd,
die dáár tusschen
3 ) werden
genoemd 4).
Naarmate echter
echter het
hetaantal
aantalheiden-Christenen
heiden-Christenen grooter
grooter werd,
werd,
Naarmate
der Joden-Christenen.
Joden -Christenen.De
Debekeering
bekeeringvan
van
steeg ook de ontevredenheid
ontevredenheid der
den hoofdman
0 r nel i uhadden
s hadden
een
uitzonderingen
en
den
hoofdmanCCornelius
zij,zij,
alsals
een
uitzondering
een duidelijke
duidelijke werking
Geestes, nog rustig
rustig aanvaard.
aanvaard.
een
werking des
des H. Geestes,
echter tal
talvan
vanheidenen
heidenenzich
zichbekeerden,
bekeerden, geraakten
geraaktende
deJodenJodenNu echter
Christenen in
beweging. Van
J udea kwamen
kwamen er
er naar
naarAntiochië
Antiochië
Christenen
in beweging.
Van Judea
Act. Ap.,
Ap., IV,
IV, 12.
12.
1) Act.
Act. Ap.,
Ap., X,
X, 11 ss.
ss.
2) Act.
3) Naar
Naar het
het schijnt,
schijnt,werd
werddie
die naam
naamhet
heteerst
eerstgebruikt
gebruiktdoor
doorde
deGriekschGriekschsprekende heidenen.
heidenen. Vgl.
Vgl. Dalinger,
Döllinger, Christenthum
Christenthum und
Kirche, 1-51.
1-51.
and Kirche,
sprekende
Lipsius, Ueber Ursprung
Ursprung and
und Gebrauch
Gebrauch des
des Christennames,
Christennames, Jena
Jena 1873.
Lipsius,
J. Daniels
Daniels S.
S. J., Studiën,
Studiën, Deel 67
67 (1907),
(1907), bl.
bI. 568
568 vv.
vvo Harnack, Mission
Mission
J.
und Ausbreitung
Ausbreitung des
desChristentums,
Christentums,11Aufl.,
Aufl.,Leipzig
Leipzig1906,
1906, I, S. 334
334 ff.
ff.
and
Act. XI,
XI, 26.
26.
4) Act.
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en zeiden
„Tenzij gij
gij de
de besnijdenis
ontvangt, kunt gij
en
zeiden:: "Tenzij
besnijdenis ontvangt,
gij niet
niet za
zalig
lig
worden".
Tegen deze
deze valsche
valsche bewering,
bewering, die
die door
door PPaulus
a u 1 u s en
en
worden". Tegen
Bar
bas
metkracht
krachtwerd
werdbestreden,
bestreden,ontstond
ontstondininde
degemeente
gemeente
Barn ab
a s met
een hevig verzet. Men kwam overeen, dat
dat PPaulus
a u 1 u s en
en Barn
Bar n aab a s zouden
zouden opgaan
opgaan naar
naar Jeruzalem,
Jeruzalem, om
om daar
daarde
dezaak
zaaktetebepleiten.
bepleiten.
Aldus
geschiedde. Maar
Jeruzalem verklaarden
verklaardenbekeerde
bekeerde
Aldus geschiedde.
Maar ook
ook te Jeruzalem
Farizeërs:
besnijdenis ontvangen
de wet
wet van
van
Farizeërs : "Zij
„Zij moeten
moeten de
de besnijdenis
ontvangen en
en de
Mozes onderhouden".
Mozes
Nu
vergaderden de
oversten der
der Kerk
Kerk (apostoli
seniores).
Nu vergaderden
de oversten
(apostoli et seniores).
1
MetnamewordenPetrus,
Joannes
), Jacobus
minor,
MetnamewordenPetrus,
Jaannes'),
Jacobus minor,
P
a u 1 u s en
en BBar
bas
genoemd. Op
Op deze
deze eerste
KerkverPaulus
a r nn aa b
as genoemd.
eerste Kerkvergadering werd
grondig onderzocht.
werd de
de zaak grondig
onderzocht. En
En nadat
nadat PPet
e t rrus,
u s,
P
a u 1 u s, Barnabas
Bar n a bas
en Jac 0 hun
bus gevoelen
hun gevoelen
hadden
Paulus,
en Jacobus
hadden
gezegd,
de eenparige
eenparige beslissing
beslissing:: „Het
"Het heeft
heeft goedgoedgezegd, kwam
kwam men
men tot de
gedacht
Heiligen Geest
Ons, U
geen meerderen
meerderen last op
op te
te
gedacht den Heiligen
Geest en
en Ons,
U geen
leggen
noodzakelijke: :dat
U onthoudt
onthoudt van
van hetgeen
hetgeen
leggen dan
dan dit noodzakelijke
dat gij
gij U
den
goden geofferd
verstikte en
en van
van
den goden
geofferdisisen
en van
van bloed
bloed en
en van
van het verstikte
onkuischheid (fornicatio)".
dasen en
gingenals
alsafgeafge(f ornicatio)". Ju
Judas
S i S111
a as sgingen
vaardigden der kerkvergadering
kerkvergadering met
met Paulus
P a u 1 u s en
en BBar
a r nn aa bbas
as
naar Antiochië,
Antiochië, om
om het
het genomen
genomen besluit
besluit bekend
bekend te
te maken.
maken. Met
Met
groote vreugde
vreugde vernamen
Christenen, dat
zij voortaan
voortaan vrij
vrij
groote
vernamen de
de Christenen,
dat zij
zouden zijn van het
het juk
jukder
derMozaïsche
Mozaïsche wet.
wet.
concilie had plaats omstreeks
omstreeks het
het jaar
jaar51
51 2).
Dit eerste concilie
Aldus
was de
de dwaling
dwaling overwonnen
overwonnen en
en de
deChristelijke
Christelijke vrijheid
vrijheid
Aldus was
der bekeerde
bekeerde heidenen
heidenen gered.
gered. Aangaande
Aangaande de
Christenen uit de
de
der
de Christenen
had de
de kerkvergadering
kerkvergadering volstrekt
volstrekt niets
nietsbeslist.
beslist. Bleven
Blevenzij
zij
Joden had
verplicht tot de
de onderhouding
onderhouding der
der Mozaïsche
Mozaïsche wet
wet ?1 Het
Het scheen
scheen
verplicht
zoo. Te
meer, daar genoemde
genoemde wet
tevens tot
tot de
de Rijkswetten
Rijkswetten bebezoo.
Te meer,
wet tevens
hoorde. Maar
schadelijk zou
zijn voor
voor de
de eenheid
eenheid der
der
hoorde.
Maar hoe
hoe schadelijk
zou het
het zijn
jeugdige Kerk,
wanneer de
de gedoopte
gedoopte Israëliet
Israëliet neerzag
neerzag op
op den
den
jeugdige
Kerk, wanneer
zich zelf
zelf voor
voor rein
rein hield
hield en
enden
denbekeerden
bekeerdenGriek
Griek
bekeerden heiden, zich
onrein beschouwde.
beschouwde. Weldra
dus blijken,
blijken,
of Romein als onrein
Weldra moest het dus
dat ook de Jood-Christen van het onderhouden der JoodschedatokeJ-ChrisnvatodeurJsch
wet was
was ontslagen.
gafgaf
dede
reis
van
wet
ontslagen.Aanleiding
Aanleidingdaartoe
daartoe
reis
vanPet
Pet rus
rus
Antiochië.
naar Antiochië.
1) Gal.,
Ga.l., Il,
9.
1)
II, 9.
2)
2) Act.
Act. Apost.,
Apost., XV.
XV. 11 ss.
ss. Bibl.
Bibl. Zeitschr.
Zeitschr. 1903,
1903, 256
256 ff.,
ff., 372
372 ff.
ff. Vgl.
Vgl.
H. Wilbers
Wilbers S.
S. J.,
J., Studien,
Studien, deel
deel 67
67 (1907),
(1907), bl.
bI. 193
193 vv.
vvo M. Coppieters,
Coppieters,
H.
biblique, 1907,
1907, p.
p. 44
44 ss.
ss. ;; 218
218 ss.
ss. Resch,
Resch, Forsch. u. Unters.
Unters. 1905.
1905.
Revue biblique,
N.
N. F.
F. XIII,
XIII, 3.
3. A.
A. Seeberg,
Seeberg, Die
Die beiden
beiden Wege
Wege und das
das Aposteldecret.
Aposteldecret.
1906.
Leipzig 1906.
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Aanvankelijk verkeerde
verkeerde hij met
met de
de heiden-Christenen
heiden-Christenen en
en onderonderAanvankelijk
hield de Joodsche
Joodsche wet niet.
niet. Bij
Bij de
deaankomst
aankomst echter
echtervan
vaneenige
eenige
hield
Joden-Christenen uit
zich bij
bij hen
hen en
en
Joden-Christenen
uit Jeruzalem
Jeruzalem voegde
voegde Petrus
Petrus zich
onthield zich
de door
door de
dewet
wetverboden
verbodenspijzen,
spijzen, en
en
onthield
zich tevens
tevens van de
wel uit
uit vreeze
vreeze van
van anders
anders zijn
zijn invloed
invloed bij
bij hen
henteteverliezen.
verliezen.
dit wel
Van de andere
andere zijde
zijde lag echter
echter de
de uitlegging
uitlegging voor
voor de
de hand,
hand, dat
dat
Van
rekende. Met
Met droefheid
droefheidzag
zag Paul
P a u I us
hij zich nog tot
tot de wet verplicht
verplicht rekende.
aan, te
te meer,
meer, wijl
wijl het
het gedrag
gedrag van
van het
hethoofd
hoofd der
derKerk
Kerkook
ookde
de
dit aan,
heiden-Christenen trok.
het openbaar
openbaar berispte
berispte hij
hij daarom
daarom
heiden-Christenen
trok.In
In het
Pet
die de
deterechtwijzing
terechtwijzing aannam.
aannam. Hieruit
Hieruit bleek,
bleek, dat
dat noch
noch
P
e t rrus,
u s, die
Pet
noch P
P au
a u 1I uu s,
noch de
de Joden-Christenen
Joden-Christenen verplicht
verplicht
s, noch
P
e t rus,
r u s, noch
waren de
de Mozaïsche
Mozaïsche wet te
te onderhouden
onderhouden 1).
Vooreerst leefden
leefden de
de
1 ). Vooreerst
waren
Joden-Christenen zooals
verwoesting van
van
Joden-Christenen
zooals voorheen,
voorheen,maar
maar de verwoesting
Jeruzalem maakte
maakte wat
watlater
lateraan
aande
denaleving
nalevingder
derJoodsche
Joodsche wet
wet voor
voor
Jeruzalem
einde.
goed een einde.
het jaar
jaar66
66 brak
brakde
deopstand
opstandtegen
tegende
deRomeinen
Romeinen uit,
uit, die
die de
de
In het
belegering en
gevolge had.
had. De
De
belegering
en verwoesting
verwoesting van
van Jeruzalem
Jeruzalem ten gevolge
Christenen trof
ramp
niet.
Reeds
door
C hChristus
I' i s t u S 2)
2) waren
Christenen
trofdeze
deze
ramp
niet.
Reeds
door
zij gewaarschuwd.
gewaarschuwd. Zij
vestigden zich
zich te Pella
Pella
zij
Zij verlieten
verlieten de
de stad
stad en vestigden
over den Jordaan.
Dit voorbeeld
voorbeeld volgden
volgden wellicht
Christenen van
Judea en
en
wellicht de
de Christenen
van Judea
Galilea.
was een
een Grieksche
Grieksche kolonie,
kolonie, zoodat
zoodat de
de vroeger
vroeger zoo
zoo
Galilea. Pella
Pella was
afgezonderde
Joden -Christenen misschien
misschien hier het
het
afgezonderde gemeenten
gemeenten der
der Joden-Christenen
eerst onder
onder den
den invloed
invloed der
der heiden-Christenen
heiden-Christenen geraakten.
geraakten. Ook
Ook de
de
val des
des tempels
tempels was
was voor
voor de
de jeugdige
jeugdige Kerk
Kerk van
vanbeslissende
beslissende bebeteekenis.
Jodendom had
hadvoor
voorzijn
zijngodsdienstoefeningen
godsdienstoefeningen en
en
teekenis. Het Jodendom
zijn
godsdienstig leven
noodig. De
wet stond
stond echter
echter
zijn godsdienstig
leven een
een tempel
tempel noodig.
De wet
maar
tempel toe
toe en
en wel
wel op
op één
éénbepaalde
bepaalde plaats.
plaats.Toen
Toendeze
deze
maar één tempel
nu in
in vlammen
vlammen was
was opgegaan,
opgegaan, werd
werd het
het voornaamste
voornaamste bestandbestanddeel
ritueele wet
wet een
een doode
doode letter,
letter, de
de offers
offers hielden
hielden op
op en
en
deel der
der ritueele
daarmee
de belangrijkste
belangrijkste uitoefening
uitoefening van
het priesterschap.
priesterschap. De
De
daarmee de
van het
ijdele
dat God
God den
den tempel
tempel door
door een
een wonder
wonder
ijdele hoop
hoop van
van vele
vele Joden,
Joden, dat
plotseling
herstellen, deelden
deelden de
de Christenen
Christenen niet.
niet.Veeleer
Veeleer
plotseling zou
zou herstellen,
zagen
de verwoesting
verwoesting des
des tempels
tempels de
de beschikking
beschikking Gods
Gods en
en
zagen zij
zij in de
tevens
een
teeken,
dat
het
einde
der
Joodsche
wet
en
daarmee
de
tevens een teeken,
het einde der Joodsche wet en daarmee de
volledige
Jodendom
volledige onafhankelijkheid
onafhankelijkheid hunner
hunner gemeenten
gemeenten van
van het Jodendom
gekomen
de grootste
grootste voorrechten behegekomen was.
was. Al
Al hetgeen
hetgeen vroeger
vroeger tot
tot de
1)
62 ff.
Kirche, S. 62
Dóllinger. Christenthum und Kirche,
II, II
11 ss.
ss. Vgl. Döllinger.
1) Gal., Il,
2)
III, 5.
Eecl. lIl,
Hist. E~cl.
Math.,XIV15gl
2) :Matth., XXIV, 15. Vgl. Eusebius, Rist.
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Apostolische
Paulus.
Apostolische werkzaamheid van
van Paulus.
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hoorde,
Joden ontrukt
ontrukt:
delaatste
laatsteoverblijfselen
overblijfselenvan
vanhun
hun
hoorde, was
was aan de Joden
: de
politiek bestaan, hun hoofdstad, hun
hun tempel.
tempel. Hun
Hun wet
wet bestond
bestond nog,
nog,
maar was onuitvoerbaar
onuitvoerbaar en
en nutteloos
nutteloosgeworden.
geworden. Zeker
Zeker zagen
zagen hierin
hierin
alle
Christenen en
Joden de
de verwerping
verwerping van het
het eens
eens uit
u;t·
alle Christenen
en vele
vele Joden
verkoren
verkoren volk 1).
1).

§ ')0.
Apostolische werkzaamheid van Paulus.
C.
Fouard, St.
Paul, Ses
lVIissions, 55 éd.,
éd., Paris
Paris 1898
1898;;
St. Paul,
C. Fouard,
Ses Missions,
St.
Paul, Ses dernières
Paris 1899.
1899. Voor
Voor de
de
dernières années,
années, 2
2 éd., Paris
St. Paul,
Chronologie
Paulus;; Harnack,
Chronologie van
van Paulus
Harnack, Geschichte der altchristlichen
S. 223
223 ff.,
ff., Leipzig
Leipzig 1897.
1897. J.
lichen Literatur, Il,
II, 1,
1, S.
J. Belser,
Tüb.
Quartalschr. 1899,
1899, S.
Tiib. Quartalschr.
S. 353-379. Dezelfde,
Dezelfde, Einleitung
in das N. T.,
T., Il
Freiburg 1905.
1905. Th.
Aufl., Freiburg
Th. Zahn, Einleitung
II Anf!.,
in das Neue
Neue Testament,
Testament, Leipzig
Leipzig 1897,
1897, I.
I. C.
Paulus,
C. Clemen, Paulml,
Sein Leben und \Virken,
Giessen 1904.
1904. F.
Prat, La théologie
Wirken, Giessen
F. Prat,
de
St. Paul,
Paul, Torn.
Tom. II-Il,
1908, 1912.
1912.
de St.
—II Paris 1908,
,

1°.
Antiochië was de
de eerste
eerste gemeente
gemeente van
vanheiden-Cnristenen
heiden-Cnristenen
10. Te
Te Antiochië
ontstaan.
de II.
H. Paulus daar reeds
reeds het
het meeste
meeste gewerkt,
gewerkt, ook
ook
ontstaan. Had de
in de
de toekomst
toekomst zou
zou hij
hij de
degrootste
grootste Apostel
Apostel onder
onder de
deheidenen
heidenen
Tarsus in
in Cilicië
Cilicië geboren,
geboren, ontving
ontving hij
hij na
na zijn
zijnGrieksche
Grieksche
zijn. Te Tarsus
zijn.
vorming de Joodsch-wetenschappelijke
Joodscll-wetenschappelijke opleiding
opleiding onder
m aavorming
onder GGa
am
van zijn
zijn leermeester
leermeester bleef
bleef hem
hem vreemd.
vreemd.
1 i ë 1.
1. Maar de gematigdheid
gematigdheid van
ontaardde in
in gloeienden
gloeienden haat
haat tegen
tegen de
de ChrisChrisZijn ijver voor de wet ontaardde
tenen. Reeds
Reeds had
had hij
hij deel
deel genomen
genomen aan de
de marteling
marteling van
van den
den
tenen.
devervolging
vervolgingder
der Christenen
Christenen te
te Jeruzalem
Jeruzalem 22),),
H. SSt
t eepp hh aannu
u ssenende
toen hij
hij zich
zich ter
ter beschikking
beschikking van
van het
het Sanhedrin
Sanhedrin stelde,
stelde, om
om ook
ook
toen
elders
de
gehate
volgelingen
van
J
e
zus
te
verdelgen.
elders de gehate volgelingen van Jezus te verdelgen.
3 ) waarschijnlijk raakte hem
het jaar
jaar 33
33 3)
hem de
de goddelijke
goddelijke genade
genade
In het
den weg
weg naar
naar Damascus
Damascus en
en maakte
maakte van
vanden
denvervolger
vervolger een
een
op den
op
dagen daarna
daarna door
door A
A nn aa nn i a s gedoopt,
gedoopt, trad
tradhij
hij
Apostel. Drie
Apostel.
Drie dagen
1)
1) Dóllinger,
Döllinger, Christenthum and
und Kirche,
Kirche, S.
S. 110
110 f.f. Over
Over de
de verwoesting
verwoe'3ting
van Jeruzalem,
Jeruzalem, zie
zie Dr. Emil
FJ.mil Schiirer,
Schürer, Geschichte des jiidischen
jüdischen Volkes
Voll-.:es im
im
Jesu Christi,
Christi, Leipzig
Leipzig 1890,
1890, I,
I, S.
S. 502
502 ff.
ff. Vooral Flavius
Flavius Jos.,
Jos.,
Zeitalter Jesu
De Bello
Bello Judaico,
17 ss.; V,
V, VI,
VI, VII,
VII, ed.
ed. Haverkamp.
De
Judaico, Il,
II, 17
Act. Ap.,
Ap., VII,
VII, 51--VIII,
51-VIIl, 3.
3.
2) Act.
de chronologie
chronologie volgen wij
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vooral Belser, Einleitung.
3) In de
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terstond
synagoge enenpredikte,
dat
e zus de
dezoon
zoon
terstond op
op in
in de
de synagoge
predikte,
datJ Jezus
Gods
hij zich
zich terug
terug naar
naar Arabië,
Arabië, om
om zich
zich voor
voor te
te
Gods is.
is. Daarop
Daarop trok hij
bereiden voor
grootsche taak, die
die hem
hem wachtte.
wachtte. Na
Nawederom
wederom
bereiden
voor de
de grootsche
eenigen
Damascus gepredikt
gepredikt te hebben,
hebben, kwam
kwam hij
hij drie
drie
eenigen tijd
tijd te Damascus
zijn bekeering
bekeering naar
Pet
het hoofd
hoofd
jaren na zijn
naar Jeruzalem,
Jeruzalem, om
om P
e t rus,
r u s, het
der Kerk, zijn eerbied te betuigen. Na vijftien dagen bezocht hij derKk,zijnbtuge.Navijfndbzocht
zijn vaderstad
vaderstad Tarsus
Tarsus en werkte
werkte daarop
daarop in
in Cilicië
Cilicië en
en Syrië
Syrië aan
aan
zijn
de
uitbreiding des
hij in het
het jaar
jaar42
42of
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43door
door
de uitbreiding
des Evangelies,
Evangelies, totdat
totdat hij
B a r n a bbas
Bar
naarAntiochië
Antiochië werd
werd geroepen.
geroepen. In
In den
denbeginne
beginne
as naar
bekleedde
a u I u een
s een
ondergeschikte plaats
plaats en
en liet
liet BBaar-rbekleeddeerer PPaulus
ondergeschikte
bas
anderenden
denvoorrang.
voorrang.Zijn
Zijngroote
grootegeestesgaven,
geestesgaven,
nab
as enenanderen
geleerdheid
heiligheid stelden
weldra op
op den
denvoorgrond.
voorgrond.
geleerdheid en
en heiligheid
stelden hem weldra
In het
het jaar
jaar46
46vinden
vindenwij
wij hem
hem weder
weder te
te Jeruzalem,
Jeruzalem, om
om er
erde
deopopbrengst der
der collecte
collecte te
te Antiochië
Antiochië gehouden,
gehouden, aan
aan de
debehoeftigen
behoeftigen
brengst
te verdeelen.
verdeelen. MetMet
J 0 aJoannes
n nes Mar
c u s en
n a bas
te
Marcus
en Bar
Barnabas
keerde
weer terug
terug en
enbegon
begonzijn
zijnmissiereizen
missiereizen 1).
keerde hij weer
1) .
22°.
0. Eerste
missiereis van Paulus.
Paulus. Tengevolge
bijzondere
Tengevolge eener bijzondere
Eerste missiereis
openbaring ondernam
ondernam P
a u I u s in
inhet
hetjaar
jaar4646dedeeerste
eerstemissiemissiePaulus
reis. Met
n a bas en
en Joannes
J 0 a n nes Marcus
Mar c u sging
ginghij
hij
reis.
MetBar
Barnabas
eerst naar Cyprus,
Cyprus, het vaderland
Bar
waarhij
hij den
den
vaderland van B
a r nn aa bbas,
a s, waar
proconsul SSer
u I u S 2)
2) bekeerde.
bekeerde. Vandaar reisde
reisde men
men
proconsul
e r gg ii uu ssPa
Paulus
naar Perge
Perge in
c u snaar
naarJeruzalem
Jeruzalemwas
was
naar
in Pamphilië.
Pamphilië.Nadat
NadatMar
Marcus
teruggekeerd,
P a u I u s en
en BBar
bas
onder bijna
bijna
a r nn aa b
as onder
teruggekeerd, werkten Paulus
voortdurende
vijandelijkhedenen
envervolgingen,
vervolgingen, in
inzuidelijk
zuidelijkGalatië,
Galatië,
voortdurende vijandelijkheden
Antiochië in Klein -Azië,
-Azië, te Iconium en Lystra, waar
waar P
auIus
Paulus
te Antiochië
gesteenigd werd, maar het leven behield, en te Derbe. Van daargestnidwr,mahlevbidntDr.Va
keerden
Lystra, Iconium
Iconium en
en Antiochië,
Antiochië, om
om er
er de
de
keerden zij
zij terug
terug naar Lystra,
gemeenten te bevestigen,
bevestigen, verkondigden
verkondigden het Evangelie
Evangelie te
te Perge
Perge
gemeenten
en
waren na deze
deze driejarige
driejarige reis
jaar 49
49 teteAntiochië
Antiochië in
in
en waren
reis in
in het jaar
Syrië
Waarschijnlijk schreef
schreef P
a u I u s hier
hier in
in gemeld
gemeld jaar
jaar
Syrië terug. Waarschijnlijk
Paulus
zijn brief
de Galaten.
Galaten. Volgens
de
Volgensanderen
anderenisis de
de eerste
eerste aan de
brief aan de
Thessalonicensen
Paulinische brief
brief 3).
Thessalonicensen de
de oudste Paulinische
1) Hoe
die dagen,
dagen, zie
zie Etudes
Etudesreligieuses
religieuses (Emile
(EmileDelaye
Delaye
Hoe men reisde in die
S.
Tom. 131,
131, p.
S. J.) Tom.
p. 443-461.
2) Sommigen
en, dat
Apostel naar deze
deze zijn
zijn naam
naam Saulus
Saulus in
in
Sommigen meen
meenen,
dat de
de Apostel
2)
Paulus
veranderde;; anderen,
anderen, dat
dat Paulus
Paulus de
dehellenistische
hellenistische vorm
vorm is
is van
van
Paulus veranderde
Saulus.
28. Gal.,
Gal., IV, ss.
is onmogelijk
onmogelijk hier de
ss. Het is
1 14, 28.
3) Act. Apost., XIII, 1-14,
uiteenloopende meeningen
der Paulinische
Paulinische en
en
uiteenloopende
meeningen aangaande
aangaande het
het ontstaan der
andere brieven te
te bespreken.
bespreken. Wij
\Vij volgen
volgen nagenoeg
nagenoeg die der Einleitung
Einleitung van
van
Belser, nieuwste
nieuwste uitgaaf.
uitgaaf.
Belser,
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Tweede Missiereis
3°. Tweede
Missiereis van
van Paulus.
Paulus. Nadat
in den
den winter
winter
Nadat hij
hij in
van 49-50
voorde
dederde
derde maal
maalJeruzalem
Jeruzalem bezocht
bezocht ')1) en
en er
er de
de eerste
eerste
49-50 voor
bijgewoond had, verliet Paulus in den
kerkvergadering bijgewoond
den zomer
zomer van
het jaar 50
het
50 met
met SSi i11aa ss 2)
de
2 ) Antiochië
Antiochië en
en begaf
begaf zich
zich eerst
eerst naar de
Kerken
Syrië en
en Cilicië,
Cilicië, trok door
door Lycaonië
Lycaonië en
en Pisidië,
Pisidië, om
om de
de
Kerken in Syrië
gemeenten
van
Derbe
en
Lystra
te
bezoeken.
In
de
laatste
stad
gemeenten van Derbe en Lystra bezoeken. In
laatste stad
ontving
en ging
ging naar
naar
ontving hij
hij een
een nieuwen
nieuwen metgezel
metgezel in
in T
T ii mot
m o t hh ee uu s,s, en
Iconium
Antiochië. Vervolgens
Vervolgens nam
Apostel zich
zich voor,
voor, om
om
Iconium en Antiochië.
nam de
de Apostel
aan Azië
Azië en Bithynië de
de blijde
blijde boodschap
boodschap te brengen,
brengen, maar
maar werd
werd
hierin door den heiligen Geest verhinderd. Daarom
Daarom wendde
wendde hij
hij zich
zich
met SS ii l1 a s en
en TTi immot
Phygië,Galatië
Galatiëen
enMysië
Mysië tot
tot
o t hheeu11ssnaar
naar Phygië,
Troas, waar zich
zich de
a s bij
bij hen
hen aanaande toekomstige
toekomstigeevangelist
evangelistLuc
Lucas
sloot. Van Troas dreef hem een droomgezicht naar Europa,
Europa, het
heteerst
eerst
naar Macedonië.
Macedonië. Te Philippi.
Philippi stichtte PPaulus
a u 1 11 S een
een gemeente
gemeente en
en
werd
gegeeseld en
en in
in den
den kerker
kerkergeworpen.
geworpen. Na
Na de
de
werd er met SSi i11aa s gegeeseld
familie van Lydia
familie
L y d i a en
enden
dengevangenbewaarder
gevangenbewaarder te
te hebben
hebben bebekeerd,
reisde hij
hij met
met zijn
zijngezellen
gezellen naar
naarThessalonica
Thessalonica en
enBeroea,
Beroea,
keerd, reisde
waar
hij gemeenten
gemeenten stichtte.
Door de Joden
Joden vervolgd
vervolgd liet hij
hij zijn
zijn
waar hij
stichtte. Door
medearbeiders achter en
medearbeiders
en ging
ging alleen
alleen naar
naar Athene.
Athene. Wel
Wel maakte
maaktezijn
zijn
rede voor den
den areopaag
areopaag een
een diepen
diepenindruk
indruken
enbekeerde
bekeerdezich
zichDDiion
yo n ys i 11
u s de AAre
si
met enkele
enkele anderen,
anderen, maar
maar zijn
zijn leer
leer
r e o0 pp aa g iet
i e t met
over de
de verrijzenis
verrijzenis werd
werd bespot.
bespot.Grooter
Grooterwelslagen
welslagen ondervond
ondervond
over
Paulus
P a u 1 u s teteCorinthe,
Corinthe,waar
waarhij
hijwaarschijnlijk
waarschijnlijk in
in den
dennazomer
nazomer
van het
het jaar
jaar51
51 aankwam, zijn drie metgezellen terugvond, met
met hen
en bleef
bleef werken
werken tot
tot in
in het
hetjaar
jaar53.
53. Paulus
P a u 1u s
een gemeente stichtte
stichtte en
woonde bij het Romeinsche echtpaar A q u i 1 a en P ris c i 11 a, wondebijhtRmscparAquilenPsc1a,
die voor
voor het decreet
decreet van
vankeizer
keizerCCIa
uitRome
Romewaren
waren
die
l a uudd ii uu ss uit
gevlucht. Hevig vervolgd door de Joden, werd
werd hij
hij echter
echter door
door den
den
pro-consul Ga
11 io,0,den
denbroeder
broedervan
vanS eSen
beschermd.
pro-consul
Galli
n e ec ca,a,beschermd.
51 of
of 52
52 de
de twee brieven
brieven aan de
de
Te Corinthe schreef de Apostel in 51
Thessalonieensen.
Thessalonicensen. Waarschijnlijk
Waarschijnlijk inin de
53 ging
ging hij
hij te
te
de lente
lente van
van 53
Cenchreae scheep
A qq uu ii 11 aa en
en P
P risci
ris c 11
i 11 aa naar
naar
Cenchreae
scheep en
en voer
voer met
met A
Ephesus, waar
waarlhij
niet lang vertoefde, maar
maar doorging naar
Jeruzalem
Ephesus,
hij niet
naar Jeruzalem
aan een
een gelofte
gelofte te
tevoldoen.
voldoen. Weldra
Weldra vinden
vinden wij
wij hem
hemopnieuw
opnieuw
om aan
Antiochië, waar
waar hij
hij eenige
eenige maanden
maandenbleef
bleef 3)
3)..
te Antiochië,

r

1) Act. Apost.,
Apost., XV,
XV, r ss.
ss.
2)
2) Dezelfde,
Dezelfde, die
die in
in de
de brieven
brieven van Paulus
Paulus Silvanus
Silvanlls genoemd wordt.
wordt.

Belser,
Belser, Einleitung, 428
428 ff.
ff. Zahn, Einleitung
Einleitung I,
22-23.
I, 22-23.
3)
3) Act.
Act. Apost.,
Apost., XV,
XV, 35—XVIII,
35~-XVIII, 18.
18. Vgl. Belser,
Belser, in Tab.
Tüb. Quartalschr.
Quartalschr.
] 898, 369,
369, ff.
ff.
1898,
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40.
voerde hem
hem nog
nog in het
4°. Derde
Derde missiereis
missiereis van
van Paulus.
Paulus. Deze
Deze voerde
het
jaar 53
53 naar
naarde
dereeds
reedsgestichte
gestichtegemeenten
gemeentenininSyrië,
Syrië,Cilicië,
Cilicië, Zuidelijk
Zuidelijk
jaar
Galatië, Phrygië
de lente
lente van
van het
het jaar
jaar
Galatië,
Phrygië en
en Ephesus,
Ephesus, waar
waar hij
hij in
in de
aankwam en
den herfst
herfst van
van 56 verbleef 1).
schreef hij
hij
1). Hier schreef
54 aankwam
en tot den
wellicht in
April van het
het laatstgenoemde
laatstgenoemde jaar,
jaar, zijn
zijn eersten brief
brief
wellicht
in April
de Corinthiërs,
Corinthiërs, vertrok naar
naar Troas,
Troas, bracht
bracht er
er den
den winter
winterdoor
door
aan de
stak in
in Maart
Maart 57
57 over
over naar
naar Macedonië,
Macedonië, waar hij
hij kort daarop
daarop den
den
en stak
tweeden brief
brief aan
aan de
deCorinthiërs
Corinthiërs schreef
schreef en
na eenige
eenige maanden
maanden
en na
tweeden
zelf scheep
In November
November 57
57 daar
daaraangekomen,
aangekomen,
zelf
scheep ging
ging naar Corinthe. In
woonde PPaulus
a u I u in
s in
huis
van
zekerenG G
jus
schreef
woonde
hethet
huis
van
zekeren
a aj u
s enenschreef
waarschijnlijk in Februari 58,
58, zijn
zijn brief aan de Romeinen, dien
er, waarschijnlijk
hij aan de diakones PP hhoe
vanCenchreae
Cenchreaemee
mee naar
naarRome
Rome gaf.
hij
o e bb ee van
Over land kwam hij na drie maanden terug te Macedonië en voerOverlandkwmhij entrugMacdoiëve
Paschen 58
58 naar
naar Troas
Troas en
en Milete,
Milete, waar
waar hij
hij afscheid
afscheid nam van
van de
de
na Paschen
priesters van Ephesus,
Ephesus, die
die zeer
zeer bedroefd
bedroefd waren,
waren, omdat
omdat zij
zij zijn
zijn
priesters
aanschijn niet
meer zouden
zouden zien.
zien. Voor
Voor de vijfde
vijfde maal
maal kwam
kwam nu
nu
aanschijn
niet meer
P a u I u s teteJeruzalem,
Jeruzalem, om
om er
er de
de giften der
der Grieksche
Grieksche Christenen
Christenen
Paulus
doen verdeelen.
verdeelen. Hier
Hiereindigde
eindigde omstreeks
omstreeks Pinksteren
Pinksteren 58
58 de
de
te doen
missiereis 2).
derde missiereis
5°.
Paulus te
te Jeruzalem
Jeruzalem en
enCesarea.
Cesart'a.
gevangenschap van
van Paulus
5°. De gevangenschap
Te
waren de
de Joden-Christenen
Joden-Christenen over
over P
a u I u s onteontePaulus
Te Jeruzalem waren
vreden, omdat hij leerde, dat
dat zij
zij niet
niet verplicht
verplicht waren
waren tot
totde
deonderondervreden,
houding
Daarom raadde
raadde hem
hem Jacobus,
.T a c 0 bus, om
om in
in den
den
houding der
der wet. Daarom
tempel
verschijnen en
en voor
voor vier
vier behoeftige
behoeftige mannen
mannen de
dekosten
kosten
tempel te verschijnen
van een
een reinigingsoffer
reinigingsoffer te dragen.
dragen. Terwijl
Terwijl hij
hij hieraan
hieraanvoldeed,
voldeed,
van
herkenden
eenige Joodsche zeloten
zeloten uit
uit Klein-Azië
Klein-Azië en
en zouden
zouden
herkenden hem eenige
hem
voet buiten
buitenden
dentempel
tempelhebben
hebbengedood,
gedood, indien
indien de
de
hem op staande voet
Romeinsche
tusschenbeide was
was gekomen.
gekomen. Deze
Deze
Romeinsche tempelwacht
tempelwacht niet tusschenbeide
a u I u s naar
naarden
denburcht
burchtenenveroorloofde
veroorloofde hem
hem voor
voor het
het
Paulus
bracht P
opgehitste
een verdedigingsrede
verdedigingsrede te
houden. Toen
Toen daarop
daarop
opgehitste volk
volk een
te houden.
de woede
uwoede des
des volks
volks nog
nog heviger werd,
werd, wilde
wilde hem de tribuun
tribuun CC1I aa ud ii uu ss LL yy ss ii a s door
doorde
degeeseling
geeseling tot
totbekentenis
bekentenis brengen.
brengen. HierHiertegen
echter beriep
beriep zich
zich P
a u I u s op
opzijn
zijnRomeinsch
Romeinsch burgerburgerPaulus
tegen echter
recht.
Den volgenden
volgenden dag voor
voor het
het sanhedrin
sanhedrin getrokken,
getrokken, bracht
bracht
recht. Den
hij
verrijzenis der
dooden ter sprake,
sprake, waarop
waarop de
de Farizeërs
Farizeërs en
en
hij de verrijzenis
der dooden
Sadduceërs
geraakten, zoodat
zoodat niets
niets kon
kon worden
worden beslist
beslist
Sadduceërs in
in twist
twist geraakten,
en P
a u 1 u s in
inden
den burcht
burchtwerd
werd teruggebracht.
teruggebracht.
Paulus
1)
Ap., XIX, 1 ss.
Act. Ap.,
1) Act.
2)
Ap., XX,
XX, 3—XXI,
3-XXI, 17.
Act. Ap.,
2) Act.
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Voor
veiligheid zond
L yy ss i aa ss hem
hem naar
naar den
denprocurator
procurator
Voor de
de veiligheid
zond L
Fel
i xte te
Cesarea.EnEn
ofschoonook
ookdeze
dezegeen
geen schuld
schuld in
in hem
hem
F elix
Cesarea.
ofschoon
vond, liet
P a u 1 u op
s op
hoop
van
een
losprijs,twee
twee jaren
jaren
vond,
liet hij
hij Paulus
hoop
van
een
losprijs,
o r t i uu ss Fes
(58-60) in de gevangenis.
gevangenis. Bij
Bij zijn opvolger P
Por
Festt uu ss
beriep
de Apostel
Apostel zich
zich op
op den
den keizer
keizer en
en werd
werd naar
naarRome
Rome
beriep de
gevoerd 1).
1 ).
Na een
6°.
Rome. Na
een zeer
zeer
6°. Eerste gevangenschap
gevangenschap van
van Paulus
Paulus te Rome.
moeilijke
de Apostel
Apostel
moeilijkezeereis
zeereisen
enoverwintering
overwinteringopopMalta,
Malta, waar
waar de
vele wonderen
61 te Rome
Rome aan.
aan.
vele
wonderen deed,
deed,kwam
kwamhij
hijin
in de
de lente
lente van 61
Tot aan
aan „De
"De drie
drie Tabernen"
Tabernen"gingen
gingenhem
hemde
deChristenen
Christenender
derhoofdhoofdstad tegemoet.
tegemoet. Twee
Twee jaren
jaren werd
werd hij
hij in
inzijn
zijnwoning
woninggevangen
gevangen gegehouden en
werkte intusschen
intusschen ijverig
uitbreiding van het
het
houden
en werkte
ijverig aan
aan de uitbreiding
Evangelie.
Met
hemhem
waren
Luc aLuca
s, T is,mot
h e u s, TTychicus
y c h i cu s
Evangelie.
Met
waren
Timotheus,
Mar
c us, DDe emma as senendedetwee
tweemedegevangenen
medegevangenenuit
uitMacedonië,
Macedonië,
1V1 arcus,
A I' i sta r c h u senenEpaphras.
E pap h ras.
Hierschreef
schreef Paulus,
P a u 1 us,
Aristarchus
Hier
gedurende
zijn
tweejarige
gevangenschap,
zijn
brieven
Philegedurende
tweejarige gevangenschap, zijn brieven aan Phileaan de
de Colossensen
Colossensen en aan
aan de
de Ephesiërs.
Ephesiërs. In het
het jaar
jaar 63
63 werd
werd
mon, aan
de Apostel
Apostel in den kerker
kerker geworpen
geworpen en zond
zond kort
kort voor
voor zijne
zijne invrijinvrijPhilippensen 2).
heidstelling zijn brief aan de Philippensen
7°.
Verdere werkzaamheid en dood
dood van
van Paulus.
Paulus. Het zal omstreeks
7 0. Verdere
April
63 geweest
a u 1 us,s,nanaeen
eengunstigunstiApril van
van het jaar 63
geweestzijn,
zijn,toen
toenPPaulu
het proces,
proces, op
op vrije
vrije voeten
voetenwerd
werdgesteld.
gesteld. Opnieuw
Opnieuw
gen uitslag van het
aanvaardde hij
hij nu
nuwaarschijnlijk
waarschijnlijk een
een groote
grootemissiereis
missiereis en
en bezocht
bezocht
Spanje,
Griekenland en
63 of
of 64,
64,
Spanje, Griekenland
en Azië.
Azië. Tijdens
Tijdens dezen
dezen tocht,
tocht, in
in 63
ontstond hoogstwaarschijnlijk
hoogstwaarschijnlijk de
de brief
de Hebreën,
Hebreën, welke
brief aan de
wat den
den vorm
vorm aangaat,
aangaat, vermoedelijk
vermoedelijk aan
na
of
wat
aan BBar
arn
a bas
b a s of
Apo
moet worden
worden toegeschreven,
toegeschreven, wat echter
echter den
den inhoud
inhoud
11 o moet
A p o Ilo
betreft,
a u I u skan
kannoch
nochmag
magontontbetreft, zeer
zeerzeker
zekeraan
aanden
denApostel
ApostelP Paulus
zegd
van
6666
bevond
zich
P aPaulus
u 1u s
zegd worden.
worden.Zeker
Zekervoor
voorhet
heteinde
einde
van
beyond
zich
opnieuw
den kerker
kerker te
te Rome,
Rome, en
enwel
weltengevolge
tengevolge der
der eerste
eerste
opnieuw in
in den
Kerkvervolging onder
onder N e r o.
Thans schreef
schreef hij
hij zoowel
zoowel zijn
zijn
Kerkvervolging
o. Thans
brief aan Titus,
Titus, als
tweeden aan
aan Timotheus.
Timotheus. Deze
brief
als den eersten
eersten en tweeden
gevangenschap eindigde
67 met
met den
den marteldood,
marteldood,
eindigde in den zomer van 67
dien
hij als
als Romeinsch
Romeinsch burger
burger onderging
onderging door
het zwaard
zwaard 3).
dien hij
door het
3 ).
8°.
Paulus. Onder
alle persoonlijkheden
persoonlijkheden
8 0. Persoonlijkheid
Persoonlijkheid van
van Paulus.
Onder alle
des
a u I u shet
hetbeste.
beste.Niet
Nietalleen
alleen
des N.
N. T.
T. kennen
kennenwij
wijdie
dievan
vanPPaulus
1)
Act. Ap.,
Ap., XXI,
XXI,26—XXV,
26-XXV, 12.
12.
') Act.
2)
Ap., XXV,
XXV, 12—XXVIII,
12-XXVIII, 31.
31.
2) Act.
Act. Ap.,
a)
S. 575
575 ff.,
ff., 593
5f!3 ff.
ff.
3) Belser, Einleitung,
Einleitung, S.
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Apostolische werkzaamheid
werkzaamheid van Paulus.
Paulus.
Apostolische

omdat zijn
a s in
inde
de Handelingen, maar ook
ook omdat
omdat
omdat
zijnleerling
leerlingLuc
Lucas
zijn
beeltenis
nauwkeurig
heeft
geteekend.
hij zelf
zelf in
in de
de Brieven
Brieven
beeltenis nauwkeurig heeft geteekend.
hij
Hij schijnt
schijnt gering
gering van
van voorkomen
voorkomen te
tezijn
zijngeweest.
geweest. Zijn
Zijn „brieven",
"brieven",
Hij
aldus de tegenstanders te Corinthe, zijn belangrijk en krachtig;aldusetgnrCoihe,zjblangrkchti;
zijn lichamelijke
lichamelijke verschijning
verschijning is zwak
zwak en
enzijn
zijnmondelinge
mondelinge
maar zijn
a r nn aa bbas
as
onbeduidend 1). De
De Lycaoniërs
Lycaoniërs hielden
hielden BBar
voordracht onbeduidend
voor Ju
pit e r,Paulus
P a u I uvoor
s voor
Her mes,
omdat
zijngegevoor
Jupiter,
Hermes,
omdat
zijn
onaanzienlijk was
was 22).
schijnt Paulus
P a u I u s zijn
zijngebrek
gebrek
) . Zelf
Zelf schijnt
daante onaanzienlijk
een welsprekende
welsprekende voordracht
voordracht te
tehebben
hebbengevoeld,
gevoeld, wijl
wijl hij
hij aan
aande
de
aan een
Corinthiërs schrijft,
hij „in
"in zwakheid,
zwakheid, in
in vreeze
vreeze en
en rilling"
rilling" bij
bij
Corinthiërs
schrijft, dat hij
geweest is
is 33).
hen geweest
).
Maar in dat
datgebrekkige
gebrekkige omhulsel
omhulsel huisde
huisde een
eenmachtige
machtige geest,
geest,
Maar
een gloeiende
gloeiende en nooit
nooit verkoelende
verkoelende geestdrift,
geestdrift, een
eenonbezweken
onbezweken
een
moed. Al
en zwak
zwak van
van lichaam
lichaam en
en droeg
droeg hij
hij ook
ook
moed.
Al was
was hij
hij krank en
den hem
hem toevertrouwden
toevertrouwden schat
"in broze
broze vaten"
vaten" 4),
4), hij
hij roemde
roemde
den
schat „in
op zijn
zijn zwakheid,
zwakheid, omdt
was in God.
God. Want dat
dat hij
hij den
den
op
omdt hij
hij sterk
sterk was
Geest Gods
datdatCChristus
h ris tu sdoor
doorhem
hemsprak
sprak of
of hij
hij in
in
Geest
Godsbezat,
bezat,
C
dat de
de Heer
Heer met
met zijn
zijn kracht
krachtininhem
hemwoonde,
woonde, daardaarC hh ris
r i st t uu s,s, dat
van had
had hij
hij de
demeest
meestovertuigde
overtuigdezekerheid.
zekerheid. Die
Die zekerheid
zekerheid had
had
van
C
h ris t hem
u s hem
geschonken.
Viermaal
verscheenhem
hemde
deHeer
Heer 5)
Christus
geschonken.
Viermaal
verscheen
en nam hem
hem ééns
ééns zelfs
zelfs op
op in
in den
den derden
derden hemel
hemel 6).
6). Altijd woonde
woonde
in hem
hem de
de kracht
kracht van
van CChhr ris
dieininnooden,
nooden,smaadheden,
smaadheden,
i s ttuus,s, die
Wel was
vervolgingen
angsten hem
hem voortdurend
voortdurend steunde
steunde 7).
was
7) . Wel
vervolgingen en
en angsten
die
bijzondere bijstand
innige troost
noodig. Tien
Tien jaar voor
voor
die bijzondere
bijstand en
en innige
troost noodig.
zijn
57, was
was hij
hij reeds
reeds vijfmaal
vijfmaal door
door de
de
zijn dood,
dood, omstreeks
omstreeks het
het jaar 57,
Joden
gegeeseld; ; driemaal
de Romeinen
Romeinen met
met roeden
roeden gegeJoden gegeeseld
driemaal door
door de
slagen;
Lystra gesteenigd
gesteenigd en
en voor
voor dood
doodachtergelaten
achtergelaten;; zevenzevenslagen; te Lystra
maal
boeien geklonken.
geklonken. Driemaal
Driemaal had
had hij
hij schipbreuk
schipbreuk geleden
geleden
maal in boeien
8) .
en zelfs
zelfs een
nacht op
op een
eenwrak
wrakrondgezwalkt
rondgezwalktop
opzee
zee 8).
een dag
dag en een nacht
Te midden van dien arbeid
arbeid en
en dat
datlij
lijden
aangroeiende
den dreef een altijd
altijd aangroeiende
liefde
C h ris t uhem
s hem
voort.
wereld
gekruisigd,werd
werd
liefdetot
tot Christus
voort.
DerDer
wereld
gekruisigd,
zijn
gansche persoonlijkheid
door
h ris t u sbeheersch
beheerscht;
zijn gansche
persoonlijkheid
doorCChristus
t
1)
Cor., X,
10.
1) 22 Cor.,
X, 10.
2)
XIV, 1.1.
11.
Act. Apost., XIV,
2) Act.
3)
3.
Cor., Il,
II, 3.
a 11 Cor.,
4)
Cor., IV,
7.
IV, 7.
4) 22 Cor.,
ó)
10;; 23,
11;; 27,
27, 23.
23.
23, 11
18, 10
5) Act.
Act. Ap., 18,
6)
12, 1-4.
1-4.
6) 22 Cor., 12,
7)
Cor., 12,
12, 10.
10.
7) 22 Cor.,
8)
Cor., XI,
2 Cor.,
XI, 24-26.
2) 2
)
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zijn rijke,
geest, zijn
zijn machtig talent
talent als
als getransfigureerd
getransfigureerd
rijke, vruchtbare geest,
vlammende liefde
Dieliefde
liefdewas
wasde
debeweegbeweegin een vlammende
liefde tot
tot JJeezzus.
u s. Die
kracht van
van zijn
zijn grootsch
grootsch apostolaat,
apostolaat, waardoor
waardoor hij
hij alles
alles werd
werd voor
voor
allen,
om aallen
h ris t u stetewinnen
winnen 1).
voorCChristus
a
ll en, om
llen voor
9°. Omtrent de
de tweede
gevangenschap van
Paulus te
te Rome
Rome
tweede gevangenschap
van Paulus
de katholieke
katholieke geleerden
geleerden
en zijn reis naar
naar Spanje
Spanje 2)
2 ) stonden vroeger de
(Aberle uitgezonderd)
Thans echter
echter brengt
brengt
(Aberle
uitgezonderd) tegen
tegen de
de protestantsehe.
protestantsche. Thans
een
gevoelen. SSpi
teen grondig
grondig onderzoek
onderzoekde
delaatsten
laatsten tot
tot een ander gevoelen.
p i tttaa 3),
St e i n met z 4)
en Harnack
Har n a c k 5)
verdedigden de
de
4) en
5) verdedigden
3), Steinmetz
tweede gevangenschap reeds.
Want:
reeds. Dit is billijk. want
:
te Rome
Rome eindigde
eindigde in
in de
de lente
lente63
63; ;de
de
a. De eerste gevangenschap te
vervolging van
e r 0 begint
begint eerst
eerst na
naden
denbrand
brandvan
vanRome,
Rome,
vervolging
vanNNero
19
64. Al
Al plaatst men
men dus
dus den
den dood
dood van
van Pa
11 I u s in
in 64
64
19 Juli
Juli 64.
Paulus
(hetgeen wij
wij niet
nietdoen),
doen),dan
dannog
nogkan
kanmen
menhet
heteinde
eindevan
vangenoemde
genoemdegegevangenschap
nietin
inbetrekking
betrekkingbrengen
brengenmet
metdedevervolging
vervolgingvan
van
vangenschap niet
NNe er
r o.o.
b. De brieven, tijdens
tijdens de
de eerste
eerste gevangenschap
gevangenschap geschreven
geschreven aan
aan
Ph
de Colossensen,
Colossensen, Ephesiërs
Ephesiërs en.
en Philippensen,
Philippensen, geven
geven
P
h i Il e m
m 0o 0,
n, de
volstrekt
te kennen,
kennen, dat
datdedeApostel
Aposteliningevaar
gevaarverkeerde,
verkeerde,
volstrekt niet
niet te
het tegendeel
tegendeel 6).
6). De pastorale brieven
brieven daarentegen
daarentegen aan
aan
maar juist het
•
T
P
i
mot
h
e
u
s
en
Ti
t
u
s,
in
de
tweede
gevangenschap
ontT i m o t heus en T i t u s, in de tweede gevangenschap ontstaan, wijzen
wijzen er op,
op, dat
dat hij
hij den
dendood
dood tetegemoet
gemoetging
ging 7).
I e men s Romanus
Rom a n u s 8)
a u I u s tot
tot„de
"de
Clemens
8) schr~ift,
schrijft,dat
datP Paulus
c. C
uiterste grenzen
grenzen van
van het
het westen"
westen" gekomen
gekomen en
en daarna
daarnagemarteld
gemarteldis.
is.
Met die
"uiterst,e grenzen"
grenzen" kan
kan CCl
men
s, die
dieininRome
Romeschreef,
schreef,
die „uiterste
1 ee m
e n s,
niet Rome
Rome bedoelen.
bedoelen. De
De oude
oude schrijvers
schrijvers 9)
"de grens
grens
noemen Spanje „de
9) noemen
van het westen",
westen", „het
"hetuiterste
uiterstewesten".
westen".Deze
Dezereis
reisnaar
naarSpanje,
Spanje,door
door
eenparig getuigd,
getuigd, kan
kanalleen
alleenna
nade
deeerste
eerstegevangenschap
gevangenschap
de traditie
traditie eenparig
worden geplaatst.
bevestiging spreekt het
het fragm. M
urat. van
worden
geplaatst. Ter bevestiging
Mural.
een "lJrofectio
proficiscentis".
„pro f ectioPauli
Pauliab
aburbe
urbead
adSpaniarn
Spaniam pro
f iciscentis".
1)
Vgl. Dóllinger,
Döllinger, Christenthum und Kirche, S.
S. 86
86 ff.
1) 2 Cor., IX, 22.
22. Vgl.
2)
Harnack, Chronologie,
S. 239
239 ;; Belser, Einleitung, S.
S. 556
556 ff.
2) Harnack,
Chronologie, S.
3) Zur Geschichte
des Urchristenthums,
Urchristenthums. Gottingen
Göttingen
3)
Geschichte und LHeratur
Literatur des
1893,
1893, S.
S. 3-lO-8.
3-148.
4) Die
römische Gefangenschaft
Gefangenschaft des
des Apostels
Apostels Paulus,
Paulus, Leipzig
Leipzig1897.
1897.
4)
Die rómische
6)
c.
5) Chronologie,
Chronologie, 1.
I. c.
6)
Philemon, V,
V, 23
23;; Colos.,
Colos., IV, 8;
Vgl. Philemon,
6) Vgl.
8 ; Eph., VI, 23;
23 ; Phil.,
Phil.,I,I, 19-26;
19-26 ;
Il, 23-24.
II,
,)
Thirn., IV, 16-18
16-18:: 2 Thim., IV, 18,20;
7) 2 Thixn.,
18, 20 ; Tit., I, 55:: lIl,
III, 12.
8)
5.
8) Cor.
Cor. 5.
9) 8trabo,
Philustratus, Vita
Apoll., V,
V, 44;; Appianus, Bell.
9)
Strabo, 1I,
II, 1;
1 ; Philostratus,
Vita Apoll.,
Civ., V,
V, 64
64;; Vell.
Patere., T,
2.
I, 2.
Civ.,
Vell. Patere.,
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4. Petrus.
Petrus.Zijn
Zijnarbeid
arbeid en
endood.
dood.
§§ 4.

Eu
bericht, dat
dat PPaauul 1uus,s, nanazich
zichden
deneersten
eersten
d. E
u ss eebi
b i uU ss 11)) bericht,
keer
te hebben
hebben vrijgepleit,
vrijgepleit, een
een nieuwe
nieuwe reis
reis heeft
heeft aanvaard
aanvaard en
en
keer te
daarop te
teRome
Romeisis gedood.
gedood.
daarop
apocryphe acten
ncten 2)
2) van
rus en
en P
P au
a u 11 uu s,
in
van Pet
Petrus
e. De apocryphe
s, die in
ontstaan, bevestigen
bevestigen geheel
geheel zelfstandig
zelfstandig èn
èn de
de
de tweede eeuw zijn ontstaan,
tweede gevangenschap
gevangenschap van
van Paulus
P a u I us èn
ènzijn
zijnreis
reis naar
naarSpanje.
Spanje.
tweede
oude overlevering
overlevering is geheel
geheel eenstemmig
eenstemmig omtrent de
de bebeI.f. De oude
P a u 1 u s uit
uitde
deeerste
eerstegevangenschap
gevangenschap en
en zijn martelvrijding
vrij
ding van Paulus
dood na de
de tweede
tweede;; en
en dit
ditwel
welonafhankelijk
onafhankelijk van
van den
dentweeden
tweeden
dood
mot h e u s 33).
brief aan
brief
aanTi
Timotheus
).
aandachtige overweging
overweging van
het bovenstaande
bovenstaande wordt
wordt de
de
Na aandachtige
van het
naar Spanje
Spanje zeer
zeer waarschijnlijk
waarschijnlijk en
en de
dedubbele
dubbelegevangenschap
gevangenschap
reis naar
te Rome
Rome zoo
zoo goed
goed als
als zeker.
zeker.
§ 4.
4.
arb(lid en dood.
Petrus. Zijn arbeid
Fouard, Les origines de
l'Egli"e. Saint
Saint Pierre
Pierre et
et les
de l'Eglise.
C. Fouard,
premières années
christianisme, 33 éd.,
éd., Paris
Paris 1893.
1893.
premières
années du
du christianisme,
W. M. Taylor,
Taylor, Peter the Apostle.
ApostIe. New
New ed.,
and
ed., by Burnet and
Isbister, London
London 1900.
1900. W.
W. Esser, Des H.
R. Petrus Aufenthalt,
Episcopat
Tod in
in Rom,
Rom, Breslau
Breslau 1899.
1899. Harnack,
Harnack, GeEpiscopat und
and Tod
Ge
schichte der altchr. Lit. Il, 1, Chronologie S.
240 ff. LietzLietz--schitedralch.LitI,1
S. 240
mann,
Paulus in
in Rom,
Rom, Bonn
Bonn1915.
1915. Vgl.
ook
and Paulus
Vgl. ook
rnann, Petrus und
Stimmen der Zeit,
Zeit, 1918.
1918. A. Brun,
Brun, Essai SUl'
Apötre Pierre.
sur l'
l'ApStre
Sa vie,
son oeuvre,
oeuvre, son
son enseignement.
enseignement. Thése,
Thése, Montauban
Montauban
vie, son
1905. Le Camus, L'oeuvre
des Apeetres,
Apötres, Paris
Paris 1905.
1905. Fillion,
Pillion,
L'oeuvre des
Saint
Pierre, 22 éd.,
éd., Paris
Paris 1906.
1906.
Saint Pierre,

1°.
Petrus, van Galilea
Galilea geboortig,
geboortig, was
van het
het eerste
eersteoogenoogenwas van
1 0. Petrus,
blik
zijner roeping
roeping bestemd,
bestemd, het
het hoofd
hoofd der
derApostelen
Apostelen teteworden.
worden.
blik zijner
0 n veranderde
veranderde Je
zusininPetrus
Petrus
Zijn naam
Zijn
naamSim
Simon
Jezus
(C (Cephas).
e p h a s).
Overal
hij onmiddellijk
onmiddellijk zijn
zijn meester
meester ter
ter zijde
zijde en
engenoot
genoot
Overal stond hij
zijn volle
Apostelen staat
volle vertrouwen.
vertrouwen. Bij
Bij elke
elke optelling
optelling der
der twaalf Apostelen
staat
Pet
I' Uhet
s het
eerste
treedt
overal
hun
woordvoerder op.
op.
Petrus
eerste
en en
treedt
overal
alsals
hun
woordvoerder
1)
II, 24.
1) Rist.
Hist. Eccl., Il,
2)
cum Simone,
Simone, ed. Lipsius, Lipsire
45. Passio
Passio
Lipsiæ 1891,
1891, p.
p. 45.
Actus Petri cum
2) Actus
St. Pauli, ibidem,
23;; cf. p.
p. 105.
105.
ibidem, p.
p. 23
3)
16-20.Over
Overde
dereis
reis naar
naarSpanje
Spanje:
: Dubowy, Klemens
3) 22 Tim., IV, 16-20.
von
über die
die Reise
3),
Bibl. Studien (XIX, 3),
Refise Pauli
Pauli nach Spanien. Bibl.
von Rom fiber
1914. Savio
1914 Febr.-Maart
1915 in Juni. Villada
Civ. Catt.,
Catt., 1914
Febr.—Maart en 1915
Savio S.
S. J., Civ.
S. J., Razon
Razon yy Fe,
Fe, Tom.
Tom. 38
38 (1914).
(1914). Deze
elkaar onafhankelijk,
onafhankelijk,
Deze studiën,
studiën, van elkaar
bevestigen
naar Spanje.
Spanje.
bevestigen Paulus'
Paulus' reis naar
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Petrus.Zijn
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en dood.
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Drie
voorrechten
ontving
hij van
e zus:
Pet
I' U s is
is
Driegroote
groote
voorrechten
ontving
hij Jvan
Jezus:
Petrus
de
steenrots, waarop
waarop de Kerk
Kerk is
is gebouwd
gebouwd en
en die
die zoo
zoo vast
vast isisgegede steenrots,
grondvest,
de poorten
poorten der
derhel
helhaar
haarniet
nietzullen
zullenoverweldigen
overweldigen;
grondvest, dat de
;
hij ontvangt de
de sleutelen
sleutelen en
en daarmee
daarmee de
de volmacht
volmacht om
om de
de Kerk
Kerk tete
hij
besturen;
hij is de
de herder
herder der
dergansche
gansche kudde.
kudde.Zijn
Zijnwerkzaamheid
werkzaamheid
besturen ; hij
in de
de gemeente
gemeente van Jeruzalem
Jeruzalem is
is reeds
reeds vermeld.
vermeld. Na
Na de
dewonderwonderbare
bevrijding uit
de gevangenis
gevangenis vertrok
Pet
U s,
dien wij
wij
bare bevrijding
uit de
vertrok P
e t rI' u
s, dien
daarna alleen
alleen nog
nog maar
maar op
op de
de eerste
eerste kerkvergadering
kerkvergadering te
teJeruzalem
Jeruzalem
ontmoeten,
"andere plaats"
plaats" 1).
ontmoeten, naar een „andere
1) .
Vermoedelijk
I' U toen
s toen
naar
Rome
gereisden
enerergeblegebleVermoedelijkisisPet
Petrus
naar
Rome
gereisd
ven tot
tot de
de verdrijving
verdrijving der
der Joden
Jodendoor
doorkeizer
keizer CCIa
omven
1 a uu dd ii uu s, omstreeks
jaar 50.
50. Zeker
Zeker heeft
heeft hij
hij ook
ook aan
aan het
hethoofd
hoofdvan
vande
degegestreeks het jaar
meente der Joden-Christenen te Antiochië gestaan, waar
waar we
we hem
hemna
na
de
kerkvergadering terugvinden.
blijkt uit
uitzijn
zijneersten
eersten
de eerste kerkvergadering
terugvinden. Het blijkt
brief, dat
dat hij
hij ininPontus
Pontusenenandere
anderestreken
strekenvan
vanKlein-Azië,
Klein-Azië,waarwaarschijnlijk
Corinthe vertoefd
glorie van
van Petrus
Petrus
schijnlijk ook
ook in
in Corinthe
vertoefd heeft.
heeft. De glorie
was echter
echter de
de Kerk
Kerk van.
van Rome.
Rome. Had
Hadhij
hijonder
onderC 1
CIa
s,
was
a uuddiiuu s,
zooals EEusebius
u s ebi u s 2)
op gezag
1 e men s Ale
x. en
en
gezagvan
vanC Clemens
Alex.
zooals
2) op
Pap
bericht, in
indie
diehoofdstad
hoofdstadder
derRomeinsche
Romeinsche wereld
wereld het
het
P
a p ii aa ss bericht,
Evangelie verkondigd,
Cl eClemens
men s Rom
a n us 3)
en II g n aEvangelie
verkondigd,
Romanus
3) en
t iu
u:;,s van
vanAntiochië
Antiochië 4)
duiden
aan,
en
I
I'
e
n
a
e
u
s
5)
zegt het
het
I r e n a e u s 5) zegt
4) duiden aan,
met
dat
I' U sdede
Kerkvan
vanRome
Romegesticht
gesticht
met evenveel
evenveelwoorden,
woorden,
datPet
Petrus
Kerk
heeft. In
64 of
of einde
einde 63
schreef
Pet
rus
heeft.
In het jaar 64
63 vermoedelijk
vermoedelijk
schreef
Petrus
te Rome
Rome 66)) zijn
zijn eersten brief
brief aan de
de gemeenten
gemeenten van
vanKlein-Azië,
Klein-Azië,
in de
de eerste
eerste helft
helft van
van67
67waarschijnlijk
waarschijnlijk zijn
zijn tweeden.
hetzelfde
tweeden. In hetzelfde
jaar wellicht
wellicht werd
h ris t u sgekruisigd,
gekruisigd,
jaar
werdhijhijteteRome
Romevoor
voorCChristus
volgens O
0 rrii ggen
het hoofd
hoofd naar
naarbeneden.
beneden. De
Dechronochronovolgens
e n ees
s 7),
7), met het
logie van
Pet rus
is onzeker.
Velen
stellenzijn
zijnmarteldood
marteldood in
in
logie
van Petrus
is onzeker.
Velen
stellen
het jaar
jaar 64.
64.
20.
2°. Persoonlijkheid
Persoonlijkheid van
Petrus. Mocht
de uitverkiezing
uitverkiezing van
van
Mocht de
van Petrus.
Pet
rus
hoofd
Apostelenenender
derKerk
Kerkniet
nietvoldoende
voldoende
Petrus
tot tot
hoofd
derder
Apostelen
zijn,
om zijn
zijn uitmuntenden
uitmuntenden aanleg
aanleg en
en inborst
inborst te
te bewijzen,
bewijzen, de
de
zijn, om
gewijde schriften
gegevens.
Pet
rus
gewijde
schriftenleveren
leverendaartoe
daartoeovervloedige
overvloedige
gegevens.
Petrus
was
vurig, voortvarend,
voortvarend, krachtig,
krachtig, beslist
beslistenentevens
tevens
edelmoedig
was vurig,
edelmoedig
1)
1)

Act
Ap., XII, 17;
ss.
Act... Ap.,
17 ; XV, 7 5s.

2)
Eccl., II,
2) Rist..
Hist. recl.,
14---15.
II 14-15.
3) Cor.,
V, 44,
44, 47.
47.
Cor., V,
3)
4)
Hom., 4.
4.
Ad Rom.,
4) Ad
5)
3, 2.
~.
5) Adv.
Adv. Raer.,
Haer., lIl,
III, 3,
6) 1
Petri, V,
V, ]13.
6)
1 Petri,
3.
7)
Rist. Eccl.,
1.
Ens., Hist.
Eccl., lIl,
III, 1.
7) EU8.,
,

.

P. Albers,
Albers, S.
KerkgIlseh. 1.
I.
P.
S. J. SerkgASCh.
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van karakter 1),
hetgeen zijn
zijn overwicht
overwicht deed
deed gevoelen
gevoelen aan
aan alle
alle
1), hetgeen
Apostelen
en hem
hem tot
tot hun natuurlijk
Apostelen en
natuurlijk hoofd
hoofd maakte, of
of tot
tot het
hetmidmiddelpunt, waarom
waarom in gewichtige
gewichtige oogenblikken
oogenblikken zich allen
allen vereenigvereenigden 2).
ruszich
zich
kennenals
alseen
eenbij
bij uitstek
uitstek
2 Daarbij
Daarbijdeed
deed Pet
Petrus
kennen
practische natuur.
natuur. Dit
Ditleeren
leerenons
onszijn
zijnbrieven
brievenen
enzijn
zijnredevoeringen
redevoeringen
in de Handelingen der
der Apostelen.
Apostelen. Daar is de voorstelling
voorstelling krachtig,
krachtig,
aanschouwelijk, levendig
friseh;; scherpe tegenstellingen
tegenstellingen geven
geven
aanschouwelijk,
levendig en frisch
een bijzonderen
bijzonderen nadruk aan
aan het
hetbetoog.
betoog.Veredeld
Veredeldwerd
werddeze
deze aanleg
aanleg
door
liefde
tottot
JeJezus
zus 3),
nederigdoor een
eenvurige,
vurige,gloeiende
gloeiende
liefde
3 ), een diepe nederigheid 4)
en een
een blakenden
blakenden ijver
ijver voor
voor de
de uitbreiding
uitbreiding der
der onlangs
onlangs
4) en
gestichte Kerk,
waarvan hij
hij den
den eersten
eersten zetel
zetel vestigde
vestigde te
te Rome
Rome
gestichte
Kerk, waarvan
en verheerlijkte door
door zijn
zijn bloed.
bloed.
3°.
door de
de school
school van
van Tubingen
Tübingen 5)
verschil der
der
3°. Het door
5) verdichte verschil
leer van
rus en
en P
a u I u s (Petrinisme
(petrinisme en
en Paulinisme)
Paulinisme)
leer
vanPet
Petrus
Paulus
wordt weerlegd
weerlegd: : a.
door de
de onderlinge
onderlinge waardeering
waardeering der
der beide
beide
wordt
a. door
6), die,
die, gezien
gezien hun
hunleerstellige
leerstelligegestrengheid
gestrengheid 7),
Apostelen 6),
7), zonder
overeenstemming in het geloof
geloof onverklaarbaar
is. Gelijk
Gelijk P
a u I us
onverklaarbaar is.
Paulus
den H. Pet r 11 s en alle Apostelen hoogschatte 8),
zoo erkent
erkentdenH.PtrusalApoenhgct
8), zoo
Pet
rusden
den H.
H. P
a u I u s als
als zijn
zijn dierbaren
dierbaren ambtgenoot
ambtgenoot 9) ;; b.
Petrus
Paulus
door de overeenkomst der leer, die wij vinden in hun
hun redevoeringen
redevoeringen
der Handelingen en hun brieven
brieven;; c. zooals
Apostelen volstrekt
zooals de
de Apostelen
geen twee Kerken (die
(die der
der circumcisi en incircumcisi), maar slechts
één
één volk
volk Gods,
Gods, één
éénolijfboom
olijfboom 10)
vermelden, evenzoo
evenzoo
één Kerk, één
10) vermelden,
weet ook de overlevering
overlevering van zulk
zulk een
een scheiding
scheiding niets.
niets. Omstreeks
Omstreeks
het jaar
jaar 150
150 bezocht
bezocht HHeg
pus
verschillende
llende bisschoppen
e g ee ssip
ipp
u s verschi
en vond
vond bij
bij allen
allen één
één en
endezelfde
dezelfde leer
leer 11).
andere
11 ) .Ir
I r ee nn aa eeuuss en andere
Vaders
de van
van oudsher
oudsher heerschende
heerschende eenheid
eenheid in de
de
Vaders roemen
roemen juist
juist de
leer 12).
verschil tusschen de
de JodenJoden- en
en heidenheiden12) . d. Het verschil
Kerkelijke leer
Christenen bestond alleen hierin, dat
dat de
de eersten,
eersten, zoolang
zoolang Jeruzalem
Jeruzalem
).

1)
31, 47
47 ;; cf.
cf. Matth., XXVI,
XXVI, 33,
33, 51.
51.
Marc., XIV,
XIV, 31,
1) Marc.,
2) Luc.,
3; VI,
VI, 69-70.
69-70. Matth.,
Matth., XXVI,
XXVI, 35.
35.
2)
Luc., XXIV,
XXIV, 34;
34 ; Jo.,
Jo., XXI,
XXI, 3;
3)
VI,; 69
69;; XXI,
XXI, 77;; Luc.,
Luc., XXII,
XXII, 50.
50.
3) Joan., VI
4) Luc.,
V, 8.
8.
4)
Luc., V,
6)
gl. Pierson,
het RoomschRoomsch-Katholieisme,
Vgl.
Katholicisme, Haarlem
Pierson, Gesch.
Gesch. van
van het
5) V
1868,
bI. 49
49 vv.
vvo
1868, I,
I, bl..
6) Ad
Gal., 1I,
9.
6)
Ad Gal.,
II, 9.
7)
8.
7) Ibid.,
Ibid., I, 8.
B) 11 Cor., XV,
23;; XI, 22
22 ss.
8)
XV, 7-9;
7-9 ; 22 Cor., VIII, 23
9)
Petr., III,
lIl, 15
15 ss.
9) 22 Petr.,
10)
24.
10) Rom.,
Rom., XI, 24.
11)
Eccl., IV,
IV, 30.
30.
11) Eus., Hist..
Hist. Eecl.,
12)
l.c. V,
8.
12) Eus.,
Pus., l.c.
V, 8.
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J oodsche wet
wet onderhielden,
onderhielden, terwijl de laatsten dit
dit niet
niet
bestond, de Joodsche
deden.
scheiding echter
echter van
van het
hetJodenJoden-en
enheidenapostolaat
heidenapostolaat
deden. De scheiding
was noch
Pet
rus den
deneersten
eersten
was
noch algemeen
algemeennoch
nochvolledig.
volledig.Terwijl
Terwijl
Petrus
heiden, C
0 r nel i us, in
in de
de Kerk
Kerk opnam
opnam en
en ook
ook later
later èn
èn door
door
Cornelius,
zijn brieven èn
èn persoonlijk
persoonlijk heidenen
heidenen bekeerde,
bekeerde, werkte
werkte P
P aauu 1I u s,
zijn
ofschoon
predikend onder
heidenen, toch
toch ook
ookaanaan·de
de
ofschoon meestal
meestal predikend
onder de heidenen,
bekeering der
een Jood
Jood onder
onder de
de Joden,
Joden,alles
alles
bekeering
der Joden,
Joden, werd zelfs als een
voor
allen 1).
1 ).
voor allen
4°.
Rome. Dat
Pet rus
te Rome
vertoefd
40. Petrus
Dat de
de H.
H. Petrus
te Rome
vertoefd
Petrus te Rome.
en
er
de
Kerk
gesticht
heeft,
is
vóór
de
veertiende
eeuw
door
en er de Kerk gesticht heeft, is vóór de veertiende eeuw door
niemand betwijfeld.
a, die
die
niemand
betwijfeld.Eerst
Eerst Mar
M a rs is Iiilui su svan
van PPad
a d uu a,
in den strijd tusschen L 0 d e w ij k van Bei ereen
n en
en Paus
Paus indestrjuchLoewikvanBr
Jo a n n
nes
XXIIaan
aande
dezijde
zijdedes
deseersten
eersten stond
stond en
en voor
voor hem
hem den
den
e s XXII
Dejensor
trok het
het feit
feit in
in twijfel.
twijfel. Lutheranen
Lutheranen en
en
De
f ensor Pacis
Pacis 2)
2 ) schreef, trok
Calvinisten namen
Mar
weer op
op en
en
Calvinisten
namenlater
laterde
deopinie
opinie van
van M
a r ss ii Il ii uu ss weer
maakten
een ontkenning.
ontkenning. Tot
Tot de
dehevigste
hevigstebestrijders
bestrijders
maakten ze weldra tot een
behoorde]'.
m 3).
B aa uu rr
noemden het
het feit
feit B
behoorde
F. SSpa
p a nn hhei
eim
3). Een mythe noemden
Lip
Win
r, ZZeil
andere ratiovan Tübingen,
Tubingen, L
i p s i uu s,
s, W
i n ee r,
e 11 eeren
r en andere
onzent heeft
heeft men
men het
hetlang
langontkend
ontkenden
enbetwijfeld
betwijfeld 4).
4) .
nalisten. Ook ten onzent
zijn echter
echter altijd
altijd de
deverdedigers
verdedigers der
dertraditie
traditiegeweest.
geweest.
Talrijk zijn
Onder
naam, zooals CCaa vv e,
Onder dezen
dezen telt
telt men
men zelfs
zelfs protestanten
protestanten van
van naam,
P
e ars 0 n, Hugo
Hu godde
e G
I' oot, U
s ser, Blo
n del, BasB a sPearson,
Groot,
Usser,
Blondel,
anderen. Dat
Datde
debestrijders
bestrijdersder
deroude
oudeoverlevering
overlevering een
een
n a geen
g e en anderen.
partijstrijd hebben
algemeen toe.
toe. „Es
"Es
partijstrijd
hebben gevoerd,
gevoerd, geeft
geeft men
men thans algemeen
war
parteiische Polemik,
Polemik, wenn
wenn einige
einige Protestanten
Protestanten nach
nach dem
dem
war parteiische
Papstfeinde
dass
Vorgange einiger Papstf
ein dedes
des Mittelalters
Mittelalters leugnen
leugnen woUten,
wollten, dass
Pet
rusj eje
Romgewesen
gewesensei"
sei" 5).
Niet minder
minder krachtig
krachtig klinkt
Petrus
ininRom
5) . Niet
het
oordeel van
H a I'r nn aa cc kk:: ,,T)er
"Der Märtyrertod
desdes
Pet
rus
het oordeel
van A.
A. H
Martyrertod
Petrus
in Rom
Rom ist
isteinst
einstaus
austendenzië
tendenziës-protestantischen,
aus tentens-protestantischen, dann aus
denzkritischen
V
orurtheilen
bestritten
worden.
In
beiden
Fällen
denzkritischen Vorurtheilen bestritten worden. In beiden. Fallen
hat der
der Irrthum
Irrthum der
der Erkenntniss
Erkenntnisswichtiger
wichtigergeschichtlicher
geschichtlicherWahrWahr1)
20. Vgl.
Vgl. .Hergenröther-Kirsch,
algem.
Handbuch der algem.
Hergenróther—Kirsch, Handbueh
1) 11 Cor., IX, 20.
Kirehengesch., 55 Aufl.,
1.
Kirchengesch.,
Auf l., Freiburg
Freiburg1911,
1911,I,I, 101,
101, n.
n. 1.
2) Dietione
Il, Cap.
Cap. 16.
] 6. Lie
Zie Goldast,
1654,
2)
Dictione II,
Monarchia, Tom.
Tom. Il,
II, Frankf. 1654,
Golflast, Monarehia,
p. 245.
245.
3)
profeetione Petri in
in urbem
urbem Romam etc. Op.
Op. Tom.
Tom. II,
Il, Lugd.
Lugd.
3) De fieta
ficta profectione
Bat.
1703. p.
]J. 331
331 SR.
Bat. 1703.
ss.
4)
de eerste jaargangen
jaargangen van
het Theol.
Theol. Tijdschrift:
jg. 7,
7,
4) Zie b.v.
b.v. de
Tijdschrift : jg.
van het
Röm. Papstmythe
Papstmythe van
van Volkmar
waar door Rauwenhoff
Rauwenho f f Die 116m.
Volkmar geprezen
wordt. Vgl.
Vgl. jg.
jg. 11,
11, bl.
bI. 333
333 enz.
enz. enz.
enz.
5)
prot. Gieseler,
89.
Lehrb. der
der Kirehengeseh.,
Kirchengesch., Il
II Aufl., I, 89.
5) Aldus
Aldus de prot.
Gieseler, Lehrb.
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heiten
heiten Vorschub
Vorschub geleistet,
geleistet, also
also seine
seine Dienste
Dienste gethan.
gethan. Dass
Dass es
esaber
abel'
Irrthum war,
war, liegt
liegt,hente
hentefiir
flirjeden
jedenForscher,
Forscher,der
dersich
sichnicht
nichtververein Irrthum
am Tage.
Tage. Der
Der ganze
ganze kritische
kritische Apparat, mit
mit dem
dem BBaauur r
blendet, am
blendet,
bestrittenhat,
hat,gilt
giltheute
heutemit
ruitRecht
Rechtfiir
fürwerthlos"
werthlos" 11))
die alte Tradition
Tradition bestritten
Protestanten als als
H i Hilgenfeld,
I gen fel d, HHase,
ase, Guerike
G u e I' i keen
Protestanten
en
Nee a n der
stemmen hiermede
hiermede in.
in. Wij
Wij bewijzen
bewijzen het
het verblijf
verblijf van
van
N
d e r stemmen
Pet I' U te
s Rome
te Romealdus
aldus:
Petrus
:
Uitspraken der
der kerkelijke
kerkelijke schrijvers
schr~jvers van de
de derde,
derde, tweede
tweede en
en
Uitspraken
eerste
eeuwzeggen
zeggenuitdrukkelijk,
uitdrukkelijk,
Petrus
eerste eeuw
datdatPet
I' n sbisschop
bisschop van
van
Rome geweest,
geweest, daar gestorven
gestorven en
en begraven
begraven is.
is. a. Getuijenissen
Getuigenisseu
Rome
H.H.0 Cyprianu
Y P I' i a n u s,
s, bisschop
bisschop van
van Carthago
Carthago
der del'de
der
derdeeeuw:
eeuw De
: De
258) spreekt
spreekt herhaaldelijk
vanvan
denden
stoel
vanvan
Pet
rus te
te
(t 258)
herhaaldelijk
stoel
Petrus
u
s
is
bisschop
geworden
.
.
toen
de
Rome;
b.v.
"Oor
nel
i
u
s
is
bisschop
geworden
....
toen
de
Rome ; b.v. „C o r n e 1
dat is
is de
plaats van
van Pet
plaats van
de plaats
PetrI'uU s,
s, de
de
plaats
van FF aa bb i aa nn uus,s, dat
priesterlijke zetel
ledig stond
stond 2).
2). De
De Philosophoumena, die aai
aan
priesterlijke
zetel ledig
Hip pol y tu s (t omstreeks 235) worden toegeschreven, ver-Hipolytus(mrek235)wodntgschrev,halen,
dat Simon
Simon de
r, die die
naar
Rome
det oovenaa
toovenaar,
naar
Romekwam
kwam
halen, dat
en er door
door zijn
in in
Pet
U S een
een
en
zijn tooverkunsten
tooverkunstenvelen
velenverleidde,
verleidde,
PetI'rus
vond 3).
denzelfden tijd noemt
noemt
3 ). Omstreeks denzelfden
machtigen tegenstander vond
P e t rrus
us
de
schrijver van de
de Libri adversus
adversus Artemonis
Artemonis haeresim
haeresim Pet
de schrijver
bisschop
"is„is
nanaPet
U sde
dedertiende
dertiendebisbisbisschopvan
vanRome:
Rome :(Victor)
(Victor)
Pet I'rus
Rome," zegt
zegt hij
hij 4).
De Romein
Romein C
Ca
die onder
onder
schop
a jus,
j u s, die
4). De
schop van
van Rome,"
schreef, roemt
roemt er
er tegen
Paus ZZe
(198-217)
tegen den
den
217) schreef,
e pphh yYrI' ii nnu
u ss (198
montanist
c I u op,
s op,
te Rome
gravender
derApostelen
Apostelen te
te
montanist Pro
Pr oclus
te Rome
dede
graven
„Ego vero
hebben gezien
gezien:: "Ego
vero apostolorum
apostolor'um tropaea
tropaea possum
pOSSU'f(tostendere..
ostendere.
-

Nam sive
sive in
inVaticanum,
Vatieanum,sive
siveadadOstiensem
Ostiensemviam
viampergere
pergerelibet,
libet,occuroeeurrent
tropoea eorum,
eorum, qui
qui eccle,siam
eeclesiam illam fundaverunt"
fundaverunt" 5). Omrent tibi tropoea
streeks
t u 11 i a n u herhaaldelijk
s herhaaldelijk
streekshet
hetjaar
jaar200
200spreekt
spreektTer
Tertullianus
„Orientem fidem
over
van
rus teteRome
Rome:: "Orientem
over de
de marteling
marteling
vanPet
Petrus
ab alter°
Petrus
Romae
primus Nel'
Tune Pet
rus ab
altew
Nero0 cruentavit. TUTIC
Romae primus
e t rrus
us
cingitur, ,etf-m
„H abesRomam
Romam .. ...
. . . ubi PPet
6). "Habes
cumeruci
crud adstringitur
adstrtingitur 6).
wij
g e n cess vinden
passioni
dominicae adaequatur"
adaequatur" 7).
vinden w~i
Bij 00 rI' i gen
7 ). B,j
passioni dominicae
vermeld,
s, bij
bijzijn
zijnkruisiging
kruisiging te
teRome
Romegevraagd
gevraagd
Pet rI'uU s,
vermeld, dat Pet
heeft,
kruis te
te worden
worden geslagen
geslagen met
met het
het hoofd
hoofdomlaag,
omlaag,
heeft, om aan het kruis
„Qui ad
ad extremum
Romam veniens,
en
heeft verkregen
verkregen:: "Qu'i
extremmm Romam
veniens, crud
cruci
en dit heeft
1)
244, n. 2.
2.
Gesch. der
der altchr.
altchr. Lit.,
Lit., Chronologie,
Chronologie,II,
II, S.
S. 244,
1) Gesch.
2)
p. 417.
417.
Epist. 52
52 (al.
(al. 55)
55) Ad
Ad Antonianum,
Antonianum,n.n.8,8,P.
P. L.,
L., T.
T. XIII,
XIII, p.
2) Epist.
3)
20:: „Cui
"Cui multum
multurn Petrus
Petrus aversatus
aversatus est."
est."
Phil., VI, 20
3) Phil.,
Scorpiace, Cap.
Cap. 15.
4)
Eccl., V.
V. 32.
32. S)
27. 6)6 ) Scorpiace,
II, 27.
Eus., l.c.
l.c. II,
5 ) EU8.,
Hist. Eccl.,
Ens., Hist.
4) E1tS.,
7)
praescript., cap.
cap. 36.
36.
7 ) De praescript.,
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su/fixus
dem.is8o; ;sic
crucecollocollosu
f f ixusest
est capite
capite deorsum
deorsum cle-misso
sicenim
enim ut in~ncruce
caretur oraverat"
oraverat" 1).
caretur
1) .
der
tweede
eeuw.
Cl eClemens
men s van
xannGetuigenissen
der
tweede
eeuw.
van AAl Ieexa
b. Getuigenissen
d rr ii ëë (150-215)
(150----215) verhaalt,
verhaalt, dat
dat Marcus
Mar cu s het
hetEvangelie,
Evangelie, door
door
d
Pet
rus
te Rome
verkondigd,
verzoekder
der
geloovigen heeft
Petrus
te Rome
verkondigd,
op op
verzoek
geloovigen
neergeschreven 2).
Heerlijk
zijn
de
woorden
van
den
2) . Heerlijk zijn de woorden van den H.
H. II ren
r e n a ee uu ssnergschv
(geb.
ketterijen(omstreeks
(omstreeks
(geb. omstreeks 130), die in zijn boek tegen de ketterijen
180)
getuigt,
dat
dede
Kerk
van
Rome
door
Pet
rus
180)herhaaldelijk
herhaaldelijk
getuigt,
dat
Kerk
van
Rome
door
Petrus
en P
a u 1 u s gesticht
gestichtis,
is,en
enhierbij
hierbij voegt,
voegt, dat
datdaarom
daaromvooral
vooralRome
Rome
Paulus
de overlevering
overlevering der Apostelen
Apostelen heeft,
heeft, daarom
daarom alle
alle andere
andere Kerken
Kerken
overtreft;
dat om
om dezen
dezen machtigen
machtigen voorrang
voorrang de
de gansche
gansche Kerk,
Kerk, d.i.
d.i.
overtreft ; dat
alle
Kerk van
vanRome,
Rome, door
door
alle geloovigen
geloovigen zich
zich moeten
moeten wenden
wenden tot
tot de Kerk
welke alle
geloovigen der
wereld de apostolische
apostolische traditie
traditie hebben
hebben
welke
alle geloovigen
der wereld
s isuisu van
rin t h herinnert
e herinnertererPaus
Paus
bewaard 3).
3). Di
D i0on ny y
s vanCo
Corinthe
omstreekshet
hetjaar
jaar170
170aan,
aan,dat
datRome
Romeen
enCorinthe
Corinthe het
het
er omstreeks
S 0otter
geloof
zijnzijn
aanaanPet
en P
a u 1 us 4).
4). Ongeloofverschuldigd
verschuldigd
Petrus
rus en
Paulus
mogelijk
hiermee zijn
zijn bedoeld,
bedoeld, dat
dat P
a u 1 u s de
deeerste
eerste
mogelijk kan
kan hiermee
Paulus
stichter is. In
In zijn
zijn brief
brief aan
aande
de Romeinen
Romeinen maakt
maakthij
hijreeds
reedsmelding
melding
van
een bloeiende
bloeiende Romeinsche
Romeinsche Kerk,
ofschoon hij
toen zeker
zeker
van een
Kerk, ofschoon
hij toen
nog
te Rome
Romewas
wasgeweest.
geweest.
nog niet te
c. De twee volgende
volgende getuigen
getuigen kunnen
kunnen wij
wij tijdgenooten noemen.
inde
deeerste
eersteeeuw
eeuwbisschop
bisschop van
vanAntiochië,
Antiochië, schrijft
schrijft
I g nat
n a t i uu s,
s, in
aan de
de Romeinen
en PP aa uuRomeinen: :"Ik
„Ik beveel
beveeluuniet,
niet,zooals
zooalsPet
Pet rrus
us en
I1 uu s"
5).
In
zijn
brief
aan
de
Corinthiërs
beschrijft
Cl
e
men
s" 5) . In zijn brief aan de Corinthiërs beschrijft Clemenss
Rom a n u s de noodlottige vruchten van afgunst en haat en zegt; Romanusdeltigvrchnafuste zg;
dat
rus en
en P
a u I u s om
omboozen
boozen haat
haatveel
veelhebben
hebbengeleden.
geleden.
dat Pet
Petrus
Paulus
Ofschoon
1 e men sdedeplaats
plaatshunner
hunnermarteling
martelingniet
nietnoemt,
noemt,
Ofschoon CClemens
gaat hij
hij te
te Rome
Rome vertoevend
vertoevend en
en schrijvend
schrijvend aldus
aldus voort
voort:: „Bij
"Bij deze
deze
Heiligen is
gevoegd, die van
van den
den
Heiligen
is een
een groote menigte uitverkorenen gevoegd,
haat (der
(der vijanden)
vijanden) veel
veel lijden en
en folteringen
folteringen verdurend,
verdurend, een
een
schitterend voorbeeld
voorbeeld onder
geweest."
onder ons zijn geweest."
d. Zelfs
Schrift leert
leert ons,
Rome was
was
Zelfs de H. Schrift
ons,dat
dat Pet
Pet rrus
us teteRome
en er
er zijn
zijn eersten
eerstenbrief
briefschreef
schreef:
vos ecclesia,
ecclesia, quae
: "Salutat
„Salutat vos
quae est
est in
in
coëlecta et
filius meus."
Babylone coëlecta
et Marcus films
mens." 6) Vroeger
Vroeger ontkenden de
protestanten, ten
ten behoeve
behoeve hunner
hunner stelling,
stelling, dat
dat hier
hiermet
metBabylon
Babylon
protestanten,
1)
EtlS., Rist.
Ecc!', lIl,
1.
') Eus.,
Hist. Eccl.,
III, 1.
Eus., 1.c.,
l.c., VI,
14.
VI, 14.
3)
lIl, 3.
3. P.
P.G.,
G., T.
T.VII,
VII,p.p.844
844en
enp.p.848.
848.
3) Adv.
Adv. Raer.,
Haer., lIl,
III, 1I ; III,
4) Eus., Rist.
Ecc1., II, 28.
28.
4)
Hist. Eccl.,
5)
Rom., cap.
cap. 4.
4.
Ad Rom.,
5) Ad
6) 1 Petri,
V, 13.
13.
6)
Petri, V,
~)
2)
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4. Petrus.
Petrus.Zijn
Zijnarbeid
arbeid en
en dood.
dood.

leggen velen dit
dit vooroordeel
vooroordeel af.
af. ZZa
n, 1)
Rome bedoeld is. Thans leggen
a hh n,
1)
Har
en anderen
anderen zien
zien in
in Babylon
Babylon Rome.
Rome. En
En terecht.
terecht.
H a r n a c k 2)
2 ) en
Want Babylon
Babylon aan den
den Euphraat
Euphraatwas
wasin
indie
diedagen,
dagen,volgens
volgens P 11 ien SSt tra
0,een
eenwoestenij
woestenij;; Babylon
Babylon in
in Egypte
Egypte een
een
nn ii uuss en
r a bb o,
burcht.
Derhalve spreekt
Petr rus,
overdrachtelijk en
ennoemt
noemt
burcht. Derhalve
spreekt Pet
u s, overdrachtelijk
Rome
groote bederf
bederf een
een Babylon, zooals
zooals ook JJ o0 aa nn nnes
Rome om
om het groote
es
in den Apocalypsis
Apocalypsis dit doet. 3)
de oude
monumenten spreken
voor de
de aanwezigheid
aanwezigheid
Ook de
spreken voor
e. Ook
oude monumenten
van
Pet
Rome:
mendenke
denke hier
hier bijzonder
bijzonder aan
aan de
de pausevan P
e t rrus
us teteRome
: men
het coemeterium
Vaticanum;; 4)
het bekende
bekende
lijke
lijke graven
graven in het
coemeterium Vaticanum
4) aan het
bronzen medaillon,
het coemeterium
11 a
bronzen
medaillon,dat
dat in
in het
coemeterium van DDom
o m ii tt ii11
de cathedra
werd gevonden,
gevonden, aan de
cathedra Petri
Petri in het coemeteri7lm
coemeterium ostrianum,
ostrianum,
alles
het
episcopaat
van
Pet
alles herinneringen
herinneringenaan
aanhet
hetverblijf
verblijfenen
het
episcopaat
van
Pet rus
rus
Rome. 5)
te Rome.
j. Is het
het na
na het
het bovenstaande
bovenstaande zeker,
datdatPet
rus de
deKerk
Kerk
/.
zeker,
Petrus
te Rome
Rome heeft
heeft gesticht,
gesticht, bestuurd
bestuurd en
en er
er ook
ook den
denmarteldood
marteldood aan
aan
het kruis
kruis heeft
heeft gevonden,
gevonden, niet
de duur
zijn
niet zoo
zoo vast
vast staat de
duur van zijn
overlevering stelt
op 25 jaren van 42
42-67
stelt het op
verblijf. De overlevering
67 6).
6) .
Moeilijk
echter aan
aaneen
eenvoortdurende
voortdurendeaanwezigheid
aanwezigheid
Moeilijk kan
kan men echter
Apostel intusschen
intusschen Jeruzalem
Jeruzalem en
enKlein-Azië
Klein-Azië bebedenken,
wijl de Apostel
denken, wijl
Den marteldood
marteldood stelt de
de overlevering
overlevering op den
den 29
29 Juni
Juni67.
67.
zocht. Den
zocht.
Van tijdgenooten
tijdgenooten weten wij
daaromtrent niets.
niets. DDi
Van
wij daaromtrent
i o0nnyyssii uus
s
van Corinthe
C 0 rin t h ebericht
bericht enkel,
enkel, dat
Pet
rus en
a u 1u s
dat
Petrus
en PPaulus
in denzelfden
denzelfden tijd
zijn gestorven.
gestorven. O0 rr ii ggen
zegt „onder
"onder
in
tijd zijn
e n eess zegt
Nee rr0,"
eerste kerkvervolging,
kerkvervolging, 1919Juni
N
o," namelijk
namelijkin
in de
de eerste
Juni 64-9
64-9
-

1)
N. T.,
T., Il,
1) Einleitung
Einleitung in
in das
das N.
II, 17.
2)
1, S.
455.
Chronologie, II,
11, 1,
S. 455.
2) Chronologie,
3)
XVIII.. 2.
3) Apoc., XVII, 5;
5 ; XVIII,
4) Dr.
Dr. A.
A. de
de Waal,
Waal, Die Apostelgruft
Apostelgruft ad
ad Catacumbas.
Catacumbas. Rom.
Röm. QuartalQuartal4)
schrift,
Suppl. III (1894).
schrift, Suppl.
S)
Malereien der
der Katakomben Roms, S.
5) Vlg. Wilpert, Die Malereien
S. 112-113
112-113 ;;
Tafelband, Taf.
94. Vgl.
Vgl. Marucchi, Di un
un antico
antieo baptistero
baptistero recenterecenteTafelband,
Taf. 93, 94.
di Priscilla edella
mente scoperto nel cimitero
cimitero apostolico di
e della sua inportanza
storica.
Nuovo Bull. 1901-1902,
1908. Deze
Dezenieuwe
nieuwe meening
meening van
van
storica. Nuovo
1901-1902, 1908.
Marrucchi vindt
nogal tegenspraak.
tegenspraak. Vgl.
Vgl. onder
onder andere
andere Romana
Romana
Marrucchi
vindt echter nogal
Tellus, 1912,
1912, L
J. p.
p. 105,
105, waar
waar P.
P.Sisto
SistoScaglia
Scagliahet
hetOstrianum
Ostrianumhandhaaft.
handhaaft.
Tellus,
Het klinkt
klinkt echter
echter wel
wel waarschijnlijk,
waarschijnlijk, dat
Petrus vertoefd
vertoefd heeft
heeft in
in de
de
dat Petrus
villa der
der Acilii,
Acilii, die
die lag
lag in
inden
dentuin
tuinboven
bovenhet
het
CoemeteriumPriscillae.
Priscillae.
villa
Coemeterium
6)
het jaar
jaar 354
354;
Catalogus Lib.
Lib. van het
; Hieronymu8,
Hieronymus, Chronic.
Chronic. en
en De viris
6) Catalogus
illustr., cap.
cap. I.
illustr.,
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Juni 68.
68. Het Ohronicon
Eu s ebi ualleen
s alleen
noemt
hetjaar
jaar67,
67,
van Eusebius
noemt
het
Chronicon van
terwijl
ier 0 n y mus 1)
het jaar
jaar68
68 opgeeft
opgeeft 2).
terwijlHHieronymus
1 ) het

§ 5.
Joannes
de overige
overige Apostelen.
Apostelen.
Joannes en de
Eusebius, Historia
libri decem,
decem, ed. LaemHistoria Ecclesiastica, libri
mer. Krenkel, der
Apostel Joannes,
Joannes, Berlin
Berlin 1871.
1871. Scholten,
der Apostel
Der
Apostel Joannes
Joannes in
in Kleinasien,
Kleinasien, Berlin
Berlin 1872.
1872. Beter
Beter
Der Apostel
Döllinger,
113 ff. T'l'h.
Zahn,
Dóllinger, Christent.hum
Christenthum und Kirche, S. 113
h. Zahn,
Forschungen
Gesch. des
des neutest.
neutest. Kanons
Kanons und der
Forschungen zur
zur Gesch.
altchristlichen
Literatur, VI, 1900.
altchristlichen Literatur,
Jean et
1900. Fouard,
Fouard, Saint Jean
la fin de rage
l'age apostolique,
apostolique, Paris
Paris 1904.
1904. Fillion,
Fillion, Saint Jean
l'Evangéliste,
Paris 1907.
1907. N
eubert,
1'Evangéliste, sa vie et ses écrits,
Neubert,
écrits, Paris
Marie
antenicéenne, Paris
Paris 1908.
1908.
Marie dans
dans la
la théologie antenicéenne,

1 0. De
1°.
Apostelen na
dood des
Heeren
De overlevering,
overlevering, dat
dat de
de Apostelen
na den
den dood
des Heeren
twaalf jaren, tot
tot omstreeks
omstreeks het
hetjaar
jaar42,
42,teteJeruzalem,
Jeruzalem,zijn
zijngebleven,
gebleven,
en wel
is niet
niet te
te ververwel op
op een
een uitdrukkelijk
uitdrukkelijk bevel
bevelvan
van C hh ris
r i s tt uu s,
s, is
waarloozen.
de getuigenis
getuigenis van het
het Kerygma
waarloozen. Zij
Zij steunt
steunt op de
Kerygma Petri 3),
3
op A
Apo
11
0
n
i
u
s
4),
de
Acta
Petri
cum
Simone
5)
enz.
Men
moet
p o 11 o
4),
5 ) enz. Men
dit echter
echter zóó
zóó begrijpen,
begrijpen, dat
dat de
de Apostelen
Apostelen wel
wel in
in Judea
Judeaen
enelders
elders
het geloof
geloof verkondigden,
verkondigden, maar telkens
telkens weer
weer terugkeerden
terugkeerden naar
naar
Jeruzalem. Hiervoor
ook,
datdatPet
rusnana
zijnwonderwonderJeruzalem.
Hiervoorspreekt
spreekt
ook,
Petrus
zijn
bare bevrijding
bevrijding uit den kerker
kerker vertrok
vertrok „naar
"naareen
eenandere
andereplaats"
plaats"; ;
H a,ndelingen doen
als wilde de schrijver
schrijver der Handelingen
doenverstaan,
verstaan,dat
datPet
Pet rus
rus
omstreeks het jaar
jaar 42
42 voor
voor goed
goed Jeruzalem
Jeruzalem verliet.
verliet.
omstreeks
2°. De Apostel
Apostel Joannes 66)) was
was de
zus lief2°.
de leerling,
leerling,dien
dienJe
Jezus
en wien
wien Hij
Hij zijn
zijn Moeder
Moeder aanbeval.
Jo
a n nes
had en
aanbeval.Wanneer
Wanneer
Joannes
voor goed
goed Jeruzalem
Jeruzalem verliet,
verliet, wordt
wordt niet
niet gemeld
gemeld;; zeker
zeker was
was hij
hij
voor
er
er in het
het jaar
jaar 51 op
de eerste
eerste kerkvergadering,
kerkvergadering, en niet
niet minder
minder
op de
),

1)
Hl., cap.
cap. 1.
1.
vir. ill.,
1) De vir.
daarentegen Harnack,
Ha·rnack, Das Todesjahr
Todesjahr des Petrus
Petrus und Paulus,
2) Vgl. daarentegen
Chronologie, S.
1, S.
S. 243.
243.
Chronologie,
S. 240
240 ff.
ff. ;; vooral
vooral ook
ook noot
noot 1,
Alex., Strom., VI, 5,
5, 43.
43.
3) Clem.
Clem. Alex.,
4) Eus., V,
V, 18,
18, 14.
14.
4)
Lipsius, p.
p. 49.
49.
5) Ed. Lipsius,
6)
6) Een andere
andere Joannes
.Toannes presbyter
presbyter (Eusebius
(Eusebiu8 lIl,
26 en Ilr,
40) heeft
heeft
III, 26
III, 40)
naar alle
alle waarschijnlijkheid
waarschijnlijkheid nooit
bestaan. Zie
Zie Zahn, Forschungen zur
zur
naar
nooit bestaan.
Gesch. des
des neutestamentlischen
neutestamentlischen Kanons,
Leipzig 1900,
1900, S.
S. 141
141 ff.
H. Van
Gesch.
Kanons, Leipzig
Breda o.
o. p., De
De Katholiek,
Katholiek, Deel
Revued'hist.
d'hist. ecclés.,
ecclés., Tom.
Tom. I,
I,
Deel 119-120.
119-120. Revue
Lahol.lsse S.
S. J., La
La Revue
Revue Apologétique,
Apologétique, Juin
Juin et
et Aout
Août 1907.
1907. Vgl.
Vgl.
1900. Lahousse
echter Harnack, Geschichte der altchristl.
altchristl. Lit. Die Chronologie.
Chronologie. II,
Il, 1,
660 ff. De
De presbyter
presbyter is
is geen
geen ander
ander dan Joannes, zegt
zegt Dom
Dom J.
J. Chapman
Chapman
S. 660
in John
John the Presbyter and
and the fourth
fourth Gospel,
Gospel, Oxford
Oxford 1911.
1911. Hiermee
Hiermee
stelllt in
in Adhémar
Adhélllur d'Alès
d'Alès S.
S. J. in
in Etudes,
Etudes, 55Avril
Avril 1912.
stemt
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zeker is het, dat
dat hij
hij Maria niet heeft verlaten. Over
Over haar
haar woonplaats.
woonplaats.
en
a n nesbestaat
bestaat
eendubbele
dubbeletraditie.
traditie. Naar
Naar
en dus
dus ook
ookdie
dievan
vanJo
Joannes
een
de eene zegt, bleef
bleef de
de Moeder
Moeder des Heeren te
te Jeruzalem
Jeruzalem 1)
aan
1 ) tot aan
haar dood;
andere
heeft
zij zij
ookook
metmet
J 0Joannes
a n nes te
te
haar
dood ;volgens
volgensdede
andere
heeft
Ephesus gewoond
gewoond en is daar
daar gestorven
gestorven 2).
"Een zeer
zeer oude
oude en
en ware
ware
2). „Een
overlevering" is
M aa rI' ii a,
a, met
metziel
ziel en
en lichaam
is het,
het, dat M
li chaam in den hemel
is opgenomen.
daaromtrentvinden
vindenwe
wewellicht
wellicht in
in
opgenomen. Het
Het eerste bericht daaromtrent
de onlangs
onlangs ontdekte fragmenten
fragmenten van
van een
een Evangile des
des XII
apotres,
XII apSt
res,
dat volgens
volgens den
den eersten
eersten vertaler
vertaler en
en uitgever
uitgever dagteekent
dagteekent uit
uit het
het
begin der tweede
tweede eeuw
eeuw 3),
maar vermoedelijk
vermoedelijk veel
veel jonger
jonger is. Na
Na
begin
3), maar
den
dood van M
Mar
diewaarschijnlijk
waarschijnlijk voorviel
voorviel in
jaar
den dood
a r ii a, die
in het jaar
48
49 4),
vinden wij
a n nesin in
Azië,later
laterininEphesus.
Ephesus.
48 of 49
4), vinden
wij Jo
Joannes
Azië,
Wanneer hij
aankwam is
is niet
niet zeker
zeker 5).
hij onder
Dom
hij daar aankwam
5). Dat hij
onder D
a m iin een
een vat
vatmet
metziedende
ziedendeolie
olieisisgeworpen,
geworpen, verhaalt
verhaalt
t i aa nn uuss in
Ter
Patmos,
T
e r ttuIl
u 11 i a n u s 6).
6). De daarop volgende ballingschap op Patmos,
waar de
de Apocalypse werd
geschreven, bericht
bericht I Ir I'eennaaee uu ss 7).
waar
werd geschreven,
7) .
Onder Nel'
keerde JJo0 a n n
nes
naar Ephesus
Ephesus terug,
terug, bestuurde
bestuurde
N e r va
v a keerde
e s naar
de gemeente
gemeente en
schreef kort
voor het
het einde
einde der
der eerste
eerste eeuw
eeuw het
het
en schreef
kort voor
priesterlijke
was leeraar
„lamina",, was
vierde Evangelie 8). Hij droeg de priester
lijke "lamina"
en
zegt
Eu
s ebi u s 9),
Ephesus, waar
waar hij
hij
en martelaar,
martelaar,
zegt
Eusebius
9), en stierf te Ephesus,
begravenligt
ligt10)
10)..
ook begraven
1)
Mornmert, Die
Dormitio und das Deutsche
Deutsehe Grundstiick,
Grundstiiek. u.
u. s.
s. w.
w.
Die Dormitio
1) C. Mornmert,
Zt.
V. B.
B. XXI,
XXI, S.
S. 149. Nirschl, Das
Grab der H. Jungfrau
Jungfrau Maria,
Maria,
Das Grab
7.t. D.
D. P.
P. V.
Mainz
das Grab
Grab der
der H.
H.Jungfrau,
Jungfrau,Mainz
Mainz1900.
1900.
.
Mainz 1896.
1896. Das
Das Haus
Haus und
und das
Th. Zahn,
Zahn, Die
Die Dormitio
Virginis und
des J.
J. Markus.
Markus.
Dormitio Sanctae
Sanctae Virginis
und das
das Haus des
N. K.
K. Z.
Z. Leipzig
Leipzig 1899
1899 enz.
enz.
N.
2)
Wo ist das
das Grab
Grab der
der heiligen
heiligenJungfrau
JungfrauMaria?
Maria ?Würzburg
i rzburg
2) Wegener, Wo
1895.
Sainte Vierge
Vierge près
près
1895. Anoniem,
Anoniem, Panaghia-Capouli
Panaghia-Capouli ou
ou Maison
Maison de
de la Sainte
d'Ephèse, Paris-Poitiers
Paris-Poitiers 1896.
1896. L. Fonk
Ponk S.
S. J. Stimm.
Stimm. a. M.-L.
M.-L. 1896-97.
Z. f.
f. K.
K. Th.
Th. 1898.
1898. M. Gabrielovich,
Gahrielovich, Ephèse
Jérusalem, toonbeau
tombeau de
de
Ephèse ou Jérusalem,
Z.
S. Vierge,
Vierge, Paris-Poitiers,
1897.
la S.
Paris Poitiers, 1897.
3) E.
}ij. Revilout,
Revilout, Revue Bibl.,
Bibl., Avril,
Avril, Juillet
Juillet 1904.
1904. J.
P. Van Kasteren,
Kasteren,
J. P.
3)
Studiën,
Deel 65
65 (1905),
(1905), bl.
bI. 193
193 v.
v. Renaudin, AS>lomption
de Ia
la S.
S. Vierge.
Vierge.
Assomption de
Studiën, Deel
Exposé et histoire.
histoire. Paris
Paris 1907.
1907.
Exposé
4)
S. 246.
246. De
De plaats in
in het
het Chron.
Chrono van
vanEusebius,
Eusebius,
Einleitung, S.
4) Belser, Einleitung,
waar
Maria's dood
jaar 48
48 wordt
wordt geplaatst,
geplaatst, isis onecht.
onecht..
waar Maria's
dood in
in het jaar
5) Eus., lIL,
V. 22.
22.
III, 11;; V.
5)
6)
Praescript., c.
C. 36.
36.
De Praescript.,
6) De
7)
Haer., V,
V, 30,
30, 3.
3.
Adv. Haer.,
7) Adv.
8)
VI, 14.
14_ Lepin,
Evangile, Paris
Paris
quatrième Evangile,
L' Origine du quatrième
Le pin, L'Origine
8) Vgl. EU8.,
Bus., VI,
559 ss.
1907.
Lacteuze, Revue Biblique,
Biblique, Oct.
1907, p. 559
Oct. 1907,
1907. Cf.
Cf. P.
P. Lasleuze,
9) V,
27.
9)
V, 27.
10) Vita
27 Dec.
10)
Joannis Apostoli
Apostoli auct.
auct. Metaphraste bij Suriu8,
Dec.
Surius, 27
Vita Joannis
Vgl. Z.
ff.
1878, 210 H.
Z . f. K. Theol. 1878,
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Jacobus minor,
minor, zoon
zoon van
de
van Alphaeus
A l p h a e u en
s enMaria
Maria de
3°. Jacobus
zuster der
der Moeder
Moeder Gods,
Gods, werd
werd bisschop
bisschop van
van Jeruzalem.
Jeruzalem. Veel
Veel ververons HHeg
over zijn
zijn heilig
heilig leven
leven:: hij
hij werd
werd de
de
haalt ons
e g eessip
i p ppus
u s 1) over
"rechtvaardige" bijgenaamd.
bijgenaamd. Vermoedelijk
Vermoedelijk schreef
schreef hij
hij zijn
zijn brief
„rechtvaardige"
2 ). . Over
het jaar 42
de „Twaalf
"Twaalf sta
stammen"
tusschen het
42 en
en 50
50 2)
aan de
mm en" tusschen
zijn
dood
bestaan
twee
berichten:
F
I
a
v.
Jo
s
e
p
h
u
S
zegt,
zijn dood
berichten : F 1
J o s e p h u s 33)) zegt,
et steengen
dat de
de hoogepriester
hoogepriester A
A nn aa nn uu ss hem,
hem,in
inhet
hetjaar
jaar62,
62, li
liet
steenigen ;;
dat
Heg
pus
4) daarentegen
daarentegen bericht,
men hem
hem van
van de
de
bericht, dat
dat men
H
e g e ssip
ipp
u s 4)
des tempels
tempels neerstortte,
neerstortte, steenigde
steenigde en
en doodsloeg.
doodsloeg. Deze
Dezetwee
twee
tinne des
verhalen kunnen
zóó worden
worden vereenigd,
h uu ss de
de
verhalen
kunnen zóó
vereenigd, dat
dat JJ o0 ss ee p h
marteling gedeeltelijk,
gedeeltelijk, HHeg
volledig vermeldt
vermeldt 5).
5
marteling
e g ee ssip
i p ppus
u s volledig
was voor
voor zijn
zijn roeping
roeping tollenaar.
tollenaar. Hij
Hij schreef,
schreef,
4°. Matthaeus was
in
't'tAravermoedelijk
omstreeks
41-42
het
eerste
Evangelie
Aravermoedelijk omstreeks 41-42 het eerste Evangelie
maïsch, en,
s ebi u sverhaalt
verhaalt 6)
"door een
een innerlijken
innerlijken
6 ) „door
maïsch,
en,naar
naarEu
Eusebius
drang genoodzaakt".
NaNa
dede
voltooiing
ervan
troktrok
Mat
th a e u s
drang
genoodzaakt".
voltooiing
ervan
Matthaeus
"naar
andere volken". Toen
Toen PPan
voorhet
hetjaar
jaar200
200bij
bij
a n tt aaee nn uu ss voor
„naar andere
de Indiërs
Indiërs predikte,
predikte, was
was dit
ditEvangelie
Evangelie daar
daarreeds
reedsininomloop
omloop 7)
7 ) ..
de
.5°. Philippus werd
Bethsaïda geboren,
geboren, predikte
predikte in
in Phrygië
Phrygië
werd in Bethsaïda
en stierf in
in Hierapolis.
Hierapolis.Bisschop
Bisschop Ph
P h i loc
1 o crat
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1890. Dr. J. E.
E. Weis,
Weis,
nach.
m. Recht.
Christenverfolgungen. Geschichte
Geschichte ihrer
ihrer Ursachen
Ursachen im
imRómerRömerreiche,
München 1899.
1899. C.
A. Kneller
Hat der
der Róm.
Röm.
reiche, München
Kneller S. J., Hat
C. A.
Staat
das Christentum
M.-L. 1898.
1898.
Christentum verfolgt?
verfolgt ? Stimm.
Stimm. a.
a. M.-L.
Staat das
P. Allard,
Allard, Histoire des persécutions
persécutions etc. Tome I-IV,
II éd.,
éd.,
I—IV, II
Paris 1892
1892 ss. P. Allard,
Allard, Le
l'empire RoRoParis
Le christianisme
christianisme et
et l'empire
main, Paris 1897.
1897. Dezelfde,
Dezelfde, La situation légale des
des chrétiens
chrétiens
pendant les deux
premiers siècles.
siècles. A. Gobbio,
Gobbio, Chiesa
Chiesa e
deux premiers
Stato
nei priori
primi secoli
secoli del
delrristianesimo,
cristianesimo, Milano
Milano 1914.
1914.
Stato nei
Linsenmayer, Die Bekámpfung
Bekämpfung des
des Christentums
Christentums durch
durch den
den
Linsenmayer,
röm.
München 1905.
1905. A. Manaresi,
Manaresi, L'Impero Romano
rom. Staat, München
ee itil Cristianesimo,
Cristianesimo, Torino
Torino 1914.
1914.

1°.
Christendom openlijk
openlijk te voorschijn
voorschijn gege10. Nauwelijks
Nauwelijks was
was het Christendom
treden,
werd vervolgd.
vervolgd. Het
Heteerst
eerstdoor
doorde
deJoden
Joden;
laterdoor
door
treden, of het werd
; later
de
heidenen, die
aanvankelijk als
van het
het JodenJodende heidenen,
die het aanvankelijk
als een
een sekte van
dom beschouwden.
beschouwden. Omstreeks het jaar
jaar 50
50verdreef
verdreef keizer
keizerCC1 Iaauudd ii uu ss de
de Joden
Joden (Judaeos
Ohresto assidue
(Judaeos impulsore
impulsore Chresto
assidue tumultuantes)
en
met hen
hen de
deChristenen
Christenen uit
uit Rome
Rome I)
1).. Ten
Ten tijde
tijde van
van Nero
Ne r 0
en met
echter spreekt het Romeinsch gemeen reeds van C h ris t i a n i 2), echtrspkRominchgerdsvaCitn
die weldra een voorwerp van achterdocht
achterdocht werden
werden voor
voor den
denheidenheidenschen
De Romein
Romein had
had eerbied
eerbied voor
voor alle
alle nationale
nationale goden
goden
schen staat.
staat. De
1)
(Einleitung,
Claudius 25.
25. Sommigen zien hierin met Belser (Einleitung,
1) Suetonius, Claudius
S.
492 f.)
f.) volstrekt
volstrekt geen
geentoespelingen
toespelingen op
op leerstellige
leerstellige twisten
twisten tusschen
tusschen
S. 492
Joden en
en Christenen.
Christenen. Vgl.
Vgl. Studiën,
Studiën, d.
d. 67,
67, bI.
bl. 575-579.
575-579.
2)
44.
Annales XV,
XV, 44.
2) Tacitus, Annales
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en
A Augustus
u g u s t u 8enenzijn
zijnfamilie
familie
en was
was daarom
daaromzeer
zeerverdraagzaam.
verdraagzaam.
zonden
Jeruzalem. Ook
Ook na den
den
zonden geschenken
geschenkenaan
aan den
den tempel
tempel te
te Jeruzalem.
val der
der Joodsche
J oodsche natie
natie werd
werd haar
haargodsdienst
godsdienst geduld
geduld en
en alleen
alleen
val
proselytisme verboden.
verboden.
het proselytisme
2°. Deze
Deze Romeinsche verdraagzaamheid
verdraagzaamheid ondervond
ondervond het
hetChristenChristen2°.
dom
het had,
had, in
integenstelling
tegenstelling met
methet
hetJodendom,
Jodendom,geen
geen
dom niet.
niet. Want het
karakter. De
DeChristelijke
Christelijke geloofsgeloofs- en
en zedenleer
zedenleer en
eneereeerenationaal karakter.
dienst
zich tot
totallen,
allen,zonder
zonderonderscheid
onderscheid van
van ras
rasofofnationatiodienst richtte zich
naliteit.
Met Christen
Christen te
te worden
wordenhield
hieldmen
menniet
nietop
opRomein
Romein te
te
naliteit. Met
zijn;
zoodat
het
Christendom
den
staatsgodsdienst
bedreigde
en
zijn ; zoodat het Christendom den staatsgodsdienst bedreigde en
zijn
uitbreiding de
deondergang
ondergangvan
vanhethet
heidendom kon
kon
zijn uitbreiding
of officieele
f icieele heidendom
worden. Dat
Rome en
en daarmee
daarmee de
de Romeinsche
Romeinsche staat
staat kon
kon blijven
bl~jven
worden.
Dat Rome
staan zonder de nationale goden, geloofde niemand. Vandaarstanzoderilgn,ofdema.Vr
allengs
Christendom, en
en wel
wel het
hetmeest
meest van
van de
de
allengs vervolging
vervolging van
van het Christendom,
beste en
en meest
meestRomeinsche
Romeinsche keizers.
keizers. Deze
Deze redenen
redenen ververzijde
zijde der beste
echter niet
nietde
devervolgingen
vervolgingen der
dereerste
eersteanderhalve
anderhalveeeuw.
eeuw.
klaren echter
op:: a. De
3°.
Als oorzaken der vervolging
vervolging gaf men vroeger
vroeger nog
nog op
3°. Als
haat der
der Joden.
.Joden. Hiervan
Hier-mn spreken
spreken J,Tuuss ttin
u SI)
en TTer
1i n us
1 ) en
e r t tuu11 ii aa nn us
dit leerera
leeren reeds de
de Handelingen der
der Apostelen.
Apostelen. Lang
u s 2)
2 ) ; dit
heeft echter deze
deze invloed
invloed der Joden
tToden niet
niet gewerkt.
gewerkt. h.
heeft
b. De lasterinde Christenen,
Christenen, die
die men
men van
vanbloedschande,
bloedschande, thyestische
thyestische
gen
gen tegen de
maaltijden
3) en
eu atheisme
atheisme beschuldigde.
beschuldigde. In
Indeze
deze voorgewende
voorgewende mismismaaltij
den 3)
daden zocht het
het volk
volk de oorzaak der openbare
openbare rampen
rampen:: watersnood,
watersnood,
en aanstekelijke
aanstekelijke
misgewas, droogte,
aardbeving, hongersnood
hongersnood en
misgewas,
droogte, aardbeving,
ziekten 4).
zelden ging het gemeen
gemeen tot
tot moord,
moord, brandstichting,
brandstichting,
4). Niet zelden
mishandeling
eischte onder
onder oproerig
oproeriggegemishandeling en
en steeniging
steeniging over
over en
en eischte
terechtstelling der
der Christenen
Christenen 5).
Bij geregelde
geregelde proproschreGuw
schreeuw de
de terechtstelling
5). Bij
cessen
een Christen
Christen op
op grond
grond zulker
zulkermisdaden
misdaden
cessen werd
werd echter
echter nooit een
veroordeeld 6). c. De
staatswetten
tegen
majesteitsschennis,
De staatswetten tegen majesteitsschennis,
heiligschennis, toovenar~j
de wet
wet
heiligschennis,
toovenarij en verboden godsdiensten. Onder de
tegen majesteitsschennis
majesteitsschennis (lex
ulia majestatis) vielen de Christenen
Christenen::
(lex JJulia
1)
cum Tryphone,
Tryphone, cap.
cap. 17.
17.
Dial. cum
1) Dial.
2)
10.
Scorp., cap. 10.
2) SCOI·p.,
Octavius van JJ;linutius
3)
Vgl. vooral
vooral Octavius
Felix, cap.
9. 'l'ertull.,
3) Vgl.
Minutius Felix,
cap. 9.
Tertull.., Apol.,
cap. 7.
Origenes, c.
Cels., 4,
4, 27.
27.
c. Cels.,
7. Origenes,
4) Tertul. Apol.,
40. "Si
Tiberis ascendit
ascendit ad
ad moenia,
moenia, si Nilus non
non
4)
Apol., c. 40.
„Si Tiber'is
ascendit in
a'rva, si coelum stetit,
stetit, si terra
lues, statim ::
ascendit
in arva,
terra movit, si fames, si lues,
leonem!! acclamatur".
acclamatur".
Ohristianos
Christianos ad leonem
5)
hen:: "hostis
public'U8 deorum,
deo'rum, imperatorum,
imperatorum, legum,
5) Men noemde hen
„hostis publicus
legcm,
morum, naturae
morum,
naturae totius
totius inimicus".
6)
lecons etc.,
p. 85
85 ss.
Dix lecons
etc., p.
6) Allard, Dix
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door
weigering voor
keizer wierook
wierook te branden
branden of
of wijn
wijn
door de weigering
voor den keizer
te plengen
plengen en hem
hem God
God te
te noemen
noemen (impietas
princilJes.) Op
(impietas in principes.)
majesteitsschennis
de straf
straf:
majesteitsschennis stond de
: "Humiliores
„Humiliores bestiis
bestiis objici'ltnt1lr
objiciuntur
vel vivi exuruntur
exuruntnr ;; honestiores
honestiores capite
capite plectuntur,"
plectuntur," d.
de geringen
geringen
vel
d. i. de
worden aan de
de wilde
wilde dieren
dieren voorgeworpen
voorgeworpen of
of levend
levend verbrand,
verbrand,
worden
de deftigen
deftigen onthoofd
onthoofd 1)
sacrilegie of
of hei
heiligschennis
1) Aan sacrilegie
ligschennis waren
waren de
Christenen
weigerden aan
de offers
offers deel
deel te
te
Christenen schuldig,
schuldig, wanneer
wanneer zij
zij weigerden
aan de
nemen,
zich oneerbiedig
oneerbiedig toonden tegen
tegen de
de afgoden
afgoden en
enafgodsafgodsnemen, of zich
beelden (athei,
sacrilegi.) De
werd aan
aan den
denproconsul
proconsul overover(athei, sacrilegi.)
De straf werd
2
gelaten. 2 )) Onder
Onder toovenarij
toovenarij rekenden
rekenden de
deheidenen
heidenenwonderbare
wonderbare
genezingen en duivelbezwering.
duivelbezwerillg. De H. Schriften
Schriftengolden
golden als
alstoovertoovergenezingen
boeken. Straf
hiervoor was
de dood
dood in het
het amphitheater,
amphitheater, kruisikruisiboeken.
Straf hiervoor
was de
ging
of verbranding
verbranding:: "M
agicae artis
artis conscios
conscios sum
summo
supplicio
ging of
,,Magicae
mo supplicio
adfici
aut cruci
cruci su
suffigi.
psi autem
autem magi
magi
ad
f iciplacuU,
placuit, id
id est
est bestiis objici aut
f f igi. IIpsi
het Christendom
Christendomals
alsongeoorloofde
ongeoorloofde
exurunt1!,r." 3)
3 ) Eindelijk was het
vivi exuruntur."
godsdienst verboden
verboden (religio
I i n i u szegt
zegt:: per(religio nova
nova illicita.) P
Plinius
tinacia, in
inflexibilis
4 ) Hierop
f lexibilis obstinatio,
obstinatio, s1!,perstitio
superstitio prava immodica. 4)
stond de
de straf
straf der
derballingschap
ballingschap voor
voor de
dedeftigen,
deftigen,voor
voorde
degeringen
geringen
de onthoofding
onthoofding:: "honestiores
„honestioresdeportantur,
deportantur,humiliores
humiliorescapite
capitepuni1tnpuniuntnr."
5)
tur." 5 )
4°. Dat
Dat de
de Christenen
Christenen vooral
vooral op
op grond
grond van
vanbovenstaande
bovenstaandeoude
oude
40.
wetten werden
heeft
hethet
eerst
E Edmond
dm 0 n dIe
wetten
werdenter
terdood
doodgebracht,
gebracht,
heeft
eerst
1e
B 1I aa nn t 6)
trachten tetebewijzen.
bewijzen. Verschillende
Verschillende zijn
zijn hem
hem hierin
hierin
6) trachten
gevolgd,
ö r r e s, 7)
G i ron 8)
en Dar
tig u e-P
e yDartigue
Pey8) en
gevolgd,b.v.
b.v.GGtirres,
7) Giron
Thans echter
echter isisdeze
dezetheorie
theorienagenoeg
nagenoegopgegeven,
opgegeven,omdat
omdat
rrou.
o u. 9)
9) Thans
altijd meer
meer duidelijk
duidelijk werd, dat
dat de
de Christenen
Christenen niet
nietom
om toovenarij,
toovenarij,
het altijd
sacrilegie
veroordeeld. Een ander
ander
sacrilegie of
of majesteitsbeleediging
majesteitsbeleediging werden
werden veroordeeld.
nieuw
Mom
m ssen
ook hij had
had zijn
zijn volvol10) uit en ook
nieuw systeem vond M
omm
e n 10)
.

.

1)
Paullu8, Sentent.
V, 29,
29, 1.
1.
Sentent. V,
1) Paullus,
2) Ulpianu8.
13, 6.
6. "Sacrilegii
poenam debebit
„Sacrilegii poenarn
debebit procon8ul
proconsul
1. 48,
48, 2.
2. 13,
Ulpianus. Dig., 1.
2)

pro qualitate
qualitate personae,
per8onae, profJ.ue
pro
proquerei
reiconditione
conditionevel
veltempori8
temporisetetaetati8
aetatis et
et
8eX'U8
vel clementi'u8
statuere. Et scio
8eio multos
multo8 ad
ad bestias
be8tia8 damna88e
damnosse
clementins statuere.
severius vel
sexus vel 8everiu8
8acrilego8, nonnullo8
Vi1!08 exussisse,
ext~8si8se, alios
alias vero
'l!ero in
sU8pendisse".
sacrilegos,
nonnullos etiam
etiar vivos
in furca suspendisse".
3)
V. 323,
323, 17.
17.
Sentent., V.
3) Paullus,
Paullus, Sentent.,
4) Ep. X, 97,
97.
5)
V. 21,
21, 2.
2.
Sentent., V.
5) Paul.
Paul. Sentent.,
6)
6)
7)
7)
8)
9)
9)
10)
10)

Persécuteurs
et martyrs, Paris 1893.
1893.
Persécuteurs et
Real-Encyclopaedie
christl. Altertümer,
215.
1, S. 215.
Altertomer, 1,
Real-Encyclopaedie der christl.
Bullet.in
l'académie royale
royale de
deBelgique
Belgique1893.
1893.
Bulletin de l'académie
avec Ie
Christianisme, Paris
Paris 1897.
1897.
le Christianisme,
ses rapports avec
Marc-Aurèle dans ses
Der Religionsfrevel
Religionsfrevel nach rómischen
römischen Recht,
Recht, Rist.
1890.
Hist. Zeitschrift 1890.
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Weiss 22).) .
Har
1) en
en Wei
gelingen, in den
den laatsten
laatsten tijd
tijd nog
nog Ad.
A d. H
a r nn aa cckk 1)
Zij trachten te
te bewijzen,
bewijzen, dat
datdedeveroordeelingen
veroordeelingender
derChristenen
Christenen
Zij
in de
de eerste
eerste twee
tweeeeuwen
eeuwenmeestal
meestalgeschiedden
geschiedden op
op grond
grond van
vande
de
coercitio der Romeinsche
Romeinsche magistraten.
magistraten.
coercitio
langer hoe
hoe meer,
meer, zoo
zoo zegt
zegtmen,
men,deden
dedendedeChristenen
Christenendoor
door
Al langer
hun daden,
daden, woorden
woorden en
en meeningen
meeningen zich
zich kennen
kennen als
alsgevaarlijke
gevaarlijke
hun
lieden, op welke
welke ieder
ieder prefect
prefect of
of stadhouder
stadhouder niet
niet aalleen
straflleen het straflieden,
litiemacht of
recht kon
kon toepassen,
toepassen, maar
maar ook
ook zijn
zijn onbeperkte
onbeperkte po
politiemacht
of
recht
coercitio.
genoemde
ambtenaar
aan
Tegenover
zulke
menschen
was
genoemde
ambtenaar
aan
coercitio.
De coercitio
coercitio kende geen
geen vorm
vorm van
vanproces,
proces, geen
geen
geen regel gebonden. De
bepaaldestraf.
straf.Dit
Ditverklaart
verklaartook,
ook,dat
bijde
deveroordeelingen
veroordeelingengewoonlijk
bepaalde
dat bij
gewoonlij k
andere beschuldiging
beschuldiging werd
werd ingebracht
ingebracht dan
dan het
het Christen
Christen zijn.
zijn.
geen andere
anus
Hiertegen
kan
echter
worden
ingebracht,
dat
Tra
jan
us
Hiertegen kan echter worden ingebracht, dat T r a j
juist de coercitio
coercitio tegen
tegen de
de Christenen
Christenen verbood
verbood en
en een
een geregeld
geregeldjuistde
voorschreef:: Si
Si de
dejerantur
et arguantur,
arguant1tr, indien
worden
indien ze worden
f erantur et
proces voorschreef
aangebracht en overtuigd.
overtuigd. Natuurlijk
Natuurlijk isis het voor
voor de
de hoofdzaak
hoofdzaak
aangebracht
om het even,
even, of
of men
men vervolgd
vervolgd wordt
wordt uit
uit kracht
kracht eener
eener wet
wet tegen
tegen
om
Christenen of door middel van
van de
de coercitio.
en blijft
blijft een
een
coercitio. Het is en
de Christenen
vervolging om de
de religie.
religie. Zonneklaar
Zonneklaar blijkt dit uit
uit de
dehandelwijze
handelwijze
vervolging
of de
de beschuldigde
beschuldigde Christen
Christen is en
en spreekt
spreekt
rechters. Hij
Hij vraagt of
des rechters.
vrij op de eerste ontkenning.
ontkenning. Na
Na de
de be
belijdenis
echter, Christen
Christen
lijdenis echter,
hem vrij
zijn en te
te willen
willen blijven,
blijven, wordt
wordt de
de foltering
foltering toegepast,
toegepast, niet
niet om
om
te zijn
een verdere
verdere bekentenis,
bekentenis, maar
afval te
tedwingen.
dwingen. De
De
tot een
maar om
om tot afval
beschuldigde
zelf
veroordeelt
zich
of
spreekt
zich
vrij,
naarmate
beschuldigde zelf veroordeelt zich of spreekt zich vrij, naarmate
hij
besloten is
is Christen
Christen te blijven
blijven 33).
).
hij al of niet besloten
Bovenstaande
verklaren de
vervolging der
der twee
twee
Bovenstaande systemen
systemen verklaren
de vervolging
voldoende. Daarom
Daarom hebben
hebben verschillende,
verschillende, somsomeerste eeuwen niet voldoende.
mige
zeer geleerde
geleerde schrijvers
schrijvers 4)
gehouden aan de
de oude
oude overovermige zeer
4) vast gehouden
1)
Christenverfolgungen.
Herzog-Hauck, art.
art. Christenverfolgungen.
Real-Encyclopaedie van Herzog-Hauck,
1) Real.Encyclopaedie
2)
Geschichte ihrer Ursachen
Ursachen im
im Romerreiche,
Römerreiche,
Christenverf olgungen. Geschichte
2) Christenverfolgungen.
München 1899.
1899.
3) Zie Guèrin, Nouvelle
Revue de
de droit français
étranger, Paris
Paris
francais et
et étranger,
Nouvelle Revue

1895;
d'histoire ecclésiastique,
ecclésiastique, Louvain,
Louvain, Années
Années
Revue d'histoire
Callewaert, Revue
1895 ; Oallewaert,
1902-1905;
questions historiques,
historiques, 1907,
1907, Juillet, p.
p. 11 ss.
1902-1905 ; Vgl. Revue des questions
Linsenrnayer,
Bekämpfung des
des Christentums
Christenturns durch
durch den Rom.
Röm. Staat,
Linsenmayer, Die Bekámpfung
München
II.
Kap. Il.
Munch en 1905. Kap.
4)
1865, p. 93
93 ss. P. Allard,
Allard, Histoire des
des persécupersécu4) De Rossi, Bulletino
Bulletino 1865,
tions, Tom.
Tom. I, p.
66 ss. Dezelfde,
et l'l'empire
Dezelfde, Le
Le Christianisme et
empire Romain,
p. 66
Paris
1906. Kneller,
ML. B.
32, 55.
55. A. Linsenmayer,
Lin8enmayer, Die
Stimm. a.
a. ML.
B. 32,
Kneller, Stimm.
Paris 1906.
Bekämpfung
desChristentums
Christenturns durch
durch den
den Rom.
Röm. Staat, München
Bekmpfung des
Munchen 1905.
O.
Oallewaert, Revue
Tom.
Revue d'hist.
d'hist. ecclés.
ecclés. Tom.
Tom. Il
II (1901),
(1901), p.
p. 771-797;
771-797 ; Tom.
C. Callewaert,
lIl,
324-348;; 609-614.
609-614.
III, p.
p. 1-15;
1 15 ; 324-348
P.
Albers. S.
s. J.
J. Kerkgesch.
Kerkgesch. I.
1.
P. Albers,

55
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levering, die
die zegt, dat
levering,
dat de
deChristenen
Christenen reeds
reeds terstond
terstond onder
onder Nero
Ner0
veroordeeld werden op grond van bijzondere verordeningen, welke verodlwnpgvabijzoder ng,wlke
het Christendom
Christendom verboden.
verboden. Immers, zoo
zoo zeggen
zeggen zij
zij,, sinds
sinds Nero
Ner 0
ling : "Christianos
gold practisch de stel
stelling:
esse non
nonlicet"
licet";
„Christians esse
; hetgeen goldpractish
hoogst
waarschijnlijk zijn
vervolgingsedict van
van
hoogst waarschijnlijk
zijngrond
grond heeft
heeft in
in een vervolgingsedict
denzelfden
denzelf denkeizer.
keizer.Krachtig
Krachtigpleiten
pleitendaarvoor
daarvoorTer
Ter ttuIl
u 11 ii aa nn uu sSI),
1),
MeI
i t 0 van
van Sar
des en
pit i u s Severus
S e ver u s 2).
Uiterst
Melito
Sardes
enSul
Sulpitius
2).Uiterst
moeilijk
van
I i n i u s teteverklaren
verklaren en
en
moeilijkisisanders
andershet
hetgedrag
gedrag
vanP Plinius
tevens
u s de
de
tevens het
het feit,
feit, dat
dat reeds
reedsvóór
vóórhet
hetrescript
rescriptvan
vanTra
T r ajan
j anus
Christenen
en gedood,
gedood, zooals
zooals
Christenen om
om den naam alleen werden vervolgd en
uit
I i n i us
zonneldaarblijkt
blijkt 3).
uit den
denbrief
briefvan
vanPPlinius
zonneklaar
3) .
Maar
deze bewijzen
bewijzen staan niet
niet vast.
vast.Veel
Veelwaarschijn
waarschijnlijker
Maar ook
ook deze
lijker
dunkt
ons dat
dat de
deChristenen
Christenen der
der eerste
eerste eeuw
eeuw vielen
vielenonder
onderde
de
dunkt het ons
termen der
bestaande wet
termen
der reeds
reeds bestaande
tegen de
decorporaties
corporaties (collegia,
(collegia,
wet tegen
haeteriae)
hun eerste
eerste vervolgers
vervolgers die
tegen hen
hen als
als
haeteriae)en
en dat
dat hun
die wet tegen
rechtsgrond
misbruikt 4).
rechtsgrond hebben misbruikt
Het antwoord
u sveronderstelt
verondersteltdie
diewet,
wet,urgeert
urgeerten
en
antwoordvan
van Tra
T r a jan
j anus
verldaart
verbod de
de Christenen
Christenen op te
te sporen
sporen (conquirendi
verklaart ze. Het verbod
(conquirendi
non
sunt 5)
hief SS ee pp t i m i uu ss SS ee vver
in 202
202 op
op voor
voor hen,
hen,
5 ) hief
e r uu ss in
non sant
die
tot
het
Christendom
bekeerden.
Dec
i
u
s
verordende
in
251
die
het Christendom bekeerden. Dec i u s verordende in 251
257de
deChristen-gemeente
Christen-gemeente
offerdwang, terwijl VVal
a l eerr iiaa nn uu ss inin257
het recht van
van vereeniging,
vereeniging, de
de begraafplaatsen
bedehuizen ontontbegraafplaatsen en bedehuizen
edict door
door GGa
11 ii een
heerschte
nam. Nadat dit edict
a 11
n uu ss was herroepen, heerschte
er
betrekkelijke rust
jaar 303,
303, toen
toen de
dehevigste
hevigstevervolvervoler betrekkelijke
rust tot
tot het jaar
gingswetten werden
werden uitgevaardigd
uitgevaardigd door
en
gingswetten
door DDiioc
o c 1let
e t i aa nn uu ss en
Gal
vier laatste
laatstekeizers
keizersvervolgden
vervolgdende
deChristenen,
Christenen,
G a 1eer ri iuus.s. De vier
om tegen de
de aandringende
aandringende barbaren
barbaren de eenheid
eenheid des
des rijks
rijks op
op den
den
om
der heidensche
heidensche religie
religie te
tebevestigen.
bevestigen.Vernietigen
Vernietigenwilde
wilde
grondslag der
men daarom
daarom het
het Christendom.
Christendom. Dwingen tot
tot afval
het hoofdhoofdafval was het
doel, niet het
het dooden.
dooden. Te
Te spreken
spreken van
vanhet
het„recht
"rechtder
dernoodweer",
noodweer",
doel,
staat toekwam
toekwam tegen
tegen het
hetChristendom
Christendom 6),
onverstandig,
dat den staat
6), is onverstandig,
omdat het dan
dan eveneens
eveneens aan
aanden
denveroordeelde
veroordeelde tegen
tegenrechter
rechter en
en
omdat
worden gegeven.
gegeven.
beul moest worden
Apolog., vooral
4. Ad
Ad Nationes,
Nationes, I, 3,
3, 6.
6.
vooral cap.
cap. 22 en
en 4.
1) Apolog.,
Il, 29.
2) Chron., II,
3) Plinius, Ep. X, 97.
97.
3)
') Zie A. Slijpen
Slijpen S.J., Wettelijke grondslag
grondsla!l: of
of loutere
loutere willekeur
willekeur ??
4)
Studiên enz.
1914, Deel
82, bl.
bI. 146
146 vv.
vvo
Studiën
enz. 1914,
Deel 82,
5) Plinius, Ep. X, 97.
97.
5)
6) Th. Mommsen,
Mommsen, Hist.
Rist. Zeitschrift,
Zeitschrift, 1890,
6)
1890, 398-429.
398-429.
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Verloop der
P.
Allard, Histoire
persécutions etc.
P. Allard,
H istoire des
des persécutions
etc. Torn.
Tom. 1-5.
1-5.
lesons sur Ie
Dezelfde, Dix leçons
Paris 1906.
1906. P.
Allard,
Dezelfde,
le martyre, Paris
P. Allard,
Le Christianisme
Christianisme et
I'empire romain,
romain, 6e
6e éd.,
éd., Paris
Paris1906.
1906.
Le
et l'empire
K. J.
J. Neumann,
Neumann, Der Römische
die algemeine
algemeine
Komische Staat und
K.
and die
Kirche bis auf
Diocletian, Band
Band I,I,Leipzig
Leipzig1890.
1890. E.
G.
auf Diocletian,
E. G.
Hardy, Christianity
roman government,
government, London
London
Christianity aud
and the roman
1894. Frans
Görres, Christenverfolgungen,
in Kraus,
Frans Górres,
Christenverfolgungen, in
Realencyclop.
christl. Alterthumer,
Alterthümer, Herder
Herder 1882.
1882.
Realencyclop.der
der christl.
Stimmen
aus Maria-Laach,
Maria-Laach,B.
B.32,
32,S.
S.35,
35,306,
306, 410.
410. A.
LinsenStimmen aus
A. Linsen
mayer, Die
Bekämpfung des
den Rom.
Röm.
Die Bekámpfung
des Christenturns
Christentums durch den
Staat, München
München 1905.
1905. Du
Dufourcq,
les Gesta MarMarf ourcq, Etude sur les
tyrum Romains, 6 vols, Paris
1900-1908.
Paris 1900-1908.
.

10.
begon onder
onder Nero 1)
(54-68). Waarschijnlijk
Waarschijnlijk
1 0. De vervolging begon
1 ) (54-68).
werd reeds in
in het
het jaar
jaar 58
58 de
de Romeinsche
Romeinsche matrone
m pon
matrone Po
Pomp
o n ii aa
G
woord
2). Met
G rr aa ee cc ii nn aa van superstitio externa beschuldigd 2).
Met dit woord
bedoelde
de Christelijke
Christelijke religie
religie als
als niet
nietgoedgekeurden
goedgekeurden godsgodsbedoelde men de
dienst 3).
Algemeen
werd
de
vervolging
in
het
jaar
64.
Den
19
vervolging in het jaar 64. Den 19 Juli
3 ) . Algemeen werd
dat jaar
jaarbrak
brakteteRome
Romede
degroote
groote'brand
uit,die
die drie wijken der
van dat
.brand uit,
stad geheel
geheel vernielde,
vernielde, van
van zeven
zeven enkel
enkel wankelende
wankelende muren overliet
overliet
en alleen vier van de
de veertien spaarde. De verdenking
verdenking des
des volks
volks viel
viel
op N
Ne
0, die
dieechter
echterde
deschuld
schuldop
opde
deChristenen
Christenenwierp
wierp 4).
4). Terstond
e rr o,
Terstond
hij er
er eenigen
eenigen gevangen.
gevangen. Zij
Zij werden overtuigd,
overtuigd, niet
nietzoozeer
zoozeer van
van
nam hij
brand te
te hebben
hebben gesticht,
gesticht,dan
danwel
wel een
een voorwerp
te zijn
zijn bij het
brand
voorwerp van haat
haat te
het
volk. Op den
heuvelbereidde
bereiddemen
meneenjacht
een j achten
eneen
wedden Vatikaanschen
Vatikaanschen heuvel
een wedren voor. Een deel
Christenen werd
werd aan
aanden
denaanval
aanvalvan
van
deel der gevangen Christenen
wilde dieren, een ander, in dierenvellen gestoken, aan
aan honden
hondenprijsgeprijsgegeven.
anderen ondergingen
ondergingen den kruisdood,
kruisdood, of
of verlichtten
verlichtten
geven. Weer
Weer anderen
als levende
ontvlambaar omhulsel
omhulsel (tunica
levende flambouwen
flambouwen in een licht ontvlambaar
1) Healy, The
of Neronian
Neronian persecution,
persecution, Catli.
Cath. Univ.
Univ. Bull.,
Bull.,
The literature of
"'ashington
de Combes,
Oornbes, La condition des
des
Washington 1904.
1904. Torn.
Tom. X,
X, p.
p. 357-370.
357-370. L. de
j uifs et des
des chrétiens
chrétiens à Rome
Rome et l'édit
l' édit de
de Néron,
N éron, Revue
Revue oath.
cath. d.
d. instituinstitujuifs
tions et du
du droit 1904.
p. 47
47 ss.
ss.
tions
1904. Tom.
Tom. XXXIII,
XXXIII, p.
2) TacÜ'us,
2)
Annal., XIII, c. 32.
T acitus, Annal.,
3) Kraus, Roma
Sotterranea, II
II Aufl.,
Auf!., S.
S. 44
44 f.,
f., 143
143 f.
f.
Roma Sotterranea,
4)
Abolendo rumori
bdidit reos et quaesitissimis
quaesitissimis poenis affecit,
4) Abolendo
rumori Nero
Nero su
subdidit
quos
flagitia invisos
invisos vulgus
vulgus christianos
christianos appellabat.
appellabat. 1'acit.,
uos per flagitia
cl
Tacit., Annal.,
XV, 44. Vgl. P. Allard,
Allard, Les chrétiens ont-ils incendié Rome sous Néron ??
1903. A. Profumo,
Profurno, Le
Neroniano.
Le fonti ed i tempi dello incendio
Paris 1903.
incendio Neroniano.
Archivio della R. Society
Società Romana
1905, p.
Romana 1905,
p. 355-393.
355-393.
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molesta) gewikkeld de renbaan. Zoo hevig was het
het lijden der martemolesta)
laars, dat zelfs de
de menigte,
menigte, die
die toch
tochde
deChristenen
Christenen voor
voor „schuldig
"schuldig
laars,
grootste straffen
straffen waardig
waardig keurde", medelijden toonde 1).
hield en de grootste
1) .
Een „ontzaglijk
"ontzaglijk aantal"
aantal" onderging
onderging den
denmarteldood.
marteldood. C
I e men s
Clemens
Rom. wijst vooral op den heldhaftigen moed der Christenvrouwen, Rom.wijstvralpdenhfigmorChstenvuw,
destraffen
straffender
dermythologische
mythologischepersonen,
personen,
die
vermoedelijk tot de
die vermoedelijk
Danaides
gebonden
D a n a i d e setetDircae,
D i r c a e,ofofeen
eenbodemloos
bodemloosvat
vat vullen,
vullen, of gebonden
van een
eenwoedenden
woedenden stier,
stier, werden
werden veroordeeld
veroordeeld en de
de
op de horens
horens van
pijnen der
der hel
hel voorstelden
voorstelden 2).
men nu
nu reeds
reeds de
de Christenen
Christenen
2) . Dat
Dat men
pijnen
van de
de Joden
Joden onderscheidde,
onderscheidde, is
is meer
meer dan
danwaarschijnlijk
waarschijnlijk èn
èn uit
uit
van
de
ènomdat
omdatde
deberuchte
beruchte PPop
de woorden
woorden van
van T a c i t u s, én
o p ppaaeeaa
b i na,a, echtgenoote
van N
Nero
Joodsche
echtgenoote van
e r °enen
J oodscheproselyte,
proselyte,haar
haar
S aa bin
beschermelingen
zeker
voor
den
dood
behoed
heeft.
Vermoedelijk
beschermelingen zeker voor
dood behoed heeft. Vermoedelijk
duurde
van
r 0 voort
voort(68).
(68).
duurdede
devervolging
vervolgingtot
totaan
aanden
dendood
dood
vanNe
Nero
te teRome
zijn:
en
De meest
meest bekende
bekende martelaren
De
martelaren
Rome
zijn Pet
: Petrus
rus en
P a u 1 u s. Van
Van later
later tijd
ces sus, MartiMar t iPaulus.
tijdzijn
zijnwel:
wel:Pro
Processus,
Bas i I i s s en
a enAnastasia;
A n ast a s i te
a; Aquilea
te Aquilea H
e rniiianus,
i a n u s, Basilissa
Hermagoras,
mag ° ras, Fortunatus,
Jj' 0 r t u nat u E, Euphemia,
E u p hem i a, Dorothea,
Dor ° t h e a,
Te cia en
en Erasma;
Era s ma; te Ravenna
Ravenna U
r sic i n u s, V
i tal i s
Tecla
Ursicinus,
Vitalis
Val e r i a; teteMilaan
Milaan Gervasius,
G e r v a s i u s, Protasius,
Pro tas i u s,
een
n Valeria;
en Celsus;
Cel sus;teteBrescia
Brescia Alexander;
Ale x a n der; te
te
N a z a r i u s en
Nazarius
Pisa
a u I i n us; ininEtrurië
Etrurië Fel
i x en
en Con
sta n t i a 3).
Pisa PPaulinus;
Felix
Constantia
Ve spa s i a n us (69--79) en Ti
t u s (79-81)
2°. Ofschoon Vespasianus
Titus
(79 81)
vervolgden, leefden de Christenen
Christenen niet in
in volkomen
volkomen rust.
rust.
niet vervolgden,
Domitianus (81-96)
Ter
tuil i a n u s "Portiv
(81-96) wordt
wordtdoor
door
Tertuliianus
„Portgo
decrudelitate"
crudelitate" 4),
door D
Dii o0 CCas
"onstuimig en
en
Neronis de
4 ), door
a s ss ii u s „onstuimig
-

1)
eorum, multi1) Igitur primo correpti, qui fatebantur, deinde indicio eorum,
tu do ingens, haud
haud perinde
perinde in
in crimine
crimine incendii, quam
quam odio
odio humani
humani generis
generis
tudo
Et pereuntibus
pereuntibus addita
additaludibria,
ludibria, ut ferarum
ferarum tergis
tergis contecti,
convicti sunt. Et
interirent, aut crucibus
crucibus affixi, aut
aut flammandi,
flammandi, atque
atque ubi
ubi
laniatu canum interirent,
defecisset dies in usum
usum nocturni
nocturni luminis
luminis urerentur.
urerentur. Hortos
Hortos suos
suos ei specdefecisset
taculo Nero
Nero obtulerat,
obtulerat, et
et circense
circense ludicrum
ludicrum edebat,
ede bat, habitu
habituaurigae
aurigae
taculo
permixtus
quamquam adversus sontes
sontes
curriculo insistens.
insistens. Unde quamquam
perrnixtus plebi, vel curriculo
et novissima exempla meritos,
meritos, miseratio
miseratio oriebatur,
oriebatur, tanquam non utilitate
utilitate
publica,
sed in
in saevitiam
saevitiamunius
uniusabsumerentur.
absumerentur. Tacit., Annal.,
44.
Annal., XV,
XV, 44.
publics, sed
Nero, 16
16;; Tertull., Apol.,
14 en
en 78
78;; en
en
Ep. 14
Apol., c. 55;; Seneca, Ep.
Cf. Suetonius, Nero,
Grundl in Tub.
Tüb. Quartalschr.
Quartalschr. 1904,
1904, S.
S. 11. ff.
B. Grundl
ad Cor., VI., Ed.
Ed. Funk, meening
Prof. Aberle.
Aberle.
meening van Prof.
Epist. ad
2) Epist.
3) Voor de kennis der echtheid van
de Acta
ActaMartyrum
Martyrum verwijzen
van de
wij
naar het degelijke en geleerde werk
werk van den
den Bollandist Hippolite
wij naar
S. J.,
J., Légendes
Légendeshagiographiques,
hagiographiques, Bruxelles
Bruxelles1905
1905;
Delehaye S.
; vooral chap.
IV,
p. 121---142.
121-142. cf.
Savio S. J.
J. II santi Martiri
Martiri di
Milano, RSS.
RSS. 1906,
1906,
di Milano,
IV, p.
cf. Savio
Tom. Il,
407-416.
II, 48-57;
48-57 ; 407-416.
4) Apol.,
V.
4)
Apol., V.
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driftig,
listig en
en valsch"
valseh" genoemd
genoemd 1).
Al hadden
hadden de
deChristenen
Christenen
driftig, listig
'). Al
reeds
vroeger te lijden
lijden ter
teroorzake
oorzakeder
derafgedwongen
afgedwongen Joodsche
Joodsche
reeds vroeger
2), de eigenlijke
tempelbelasting 2),
eigenlijke vervolging
vervolging begon
keizer eerst
eerst
begon de keizer
in
94. Niet
Niet bewezen
bewezen is het,
het, of
of de
debelastingdwang
belastingdwang daartoe
daartoe aanaanin 94.
leiding
Zeker moesten
moesten de
Christenen de
de beta
betaling
weigeren,
leiding gaf.
gaf. Zeker
de Christenen
ling weigeren,
omdat ze,
ze, minstens
minstens uiterlijk,
uiterlijk, met
metde
de verloochening
verloochening van
van het
het ChristenChristendom
Dom
i t i a n ude
s de
Christenenen
ende
de
dom gelijk
gelijkstond.
stond.Hoe
Hoezeer
zeer
Domitianus
Christenen
bloedverwanten
Heeren vervolgde,
vervolgde, verhaalt
verhaaltons
onsHHeg
pbloedverwanten des
des Heeren
e g eessi ippus
Zelfs de
de Christenen
Christenen zijner
zijner eigen
eigen fami
familie
vervolgde de
de
p u s 3).
3). Zelfs
lie vervolgde
achterdochtige
Cll ee men
zijn neef, consul
achterdochtigekeizer.
keizer. FF 1l aa vv ii tiuSs C
m e ns,s, zijn
in 95, werd terechtgesteld om
om atheïsme
atheïsme en
en contemptissima
contem ptissima inertia
inertia 4).
Om dezelfde reden ging diens gema
gemalin
Dom
11 aa in
lin FF 1I a v i aa D
o m i t ii 11
ballingschap
eiland Pandataria
Pandataria 5);
F1
I aavvi ia
a Dom
Dom iiballingschapnaar
naar het
het eiland
5) ; F
ti
II a,
naar het
het eiland
eiland
t i II
11aa de jongere,
jongere, dochter
dochter der
der H. PP1I aa uu t ii 11
a, naar
Pontia. Ook
Ook AA cc ii 1I ii uu ss G
G lI aa bb rrio,
die tege
tegelijk
met den
den lateren
lateren
i o, die
lijk met
keizer
Tra
u sconsul
consulwas
was in
in 91,
91, stierf
stierf als
alsmartelaar.
martelaar. De
De
keizer T
r a jan
j anus
H. JJo0aannnnes
evangelisttrad
tradongedeerd
ongedeerduit
uitde
deziedende
ziedendeolie
olie te
te
e s evangelist
voorschijn 6)
Patmos verbannen
verbannen 7).
6) en werd naar Patmos
Uit de
de opschriften
opschriften der
der catacomben
catacomben weet
weet men,
men, dat
dat het
hetChristenChristendom
reeds in de
de eerste
eerste eeuw
eeuw in
inde
dehoogste
hoogstefamiliën
familiënwas
wasdoorgedoorgedom reeds
drongen.
de genoemden
genoemden ontmoet
ontmoet men
men er
er uit
uit de
de huizen
huizen der
der
drongen. Behalve de
Co
r nel i i, Caecilii,
Ca e c i li i, Emilii,
E mi li i, Bassi,
Bas s i, Anicii.
A IJ i c i i.AfAfCornelii,
stammelingen
At tic
vriend van CCic
en AAssi-istammelingen van At
t i c uu s,s, vriend
i c ee rr 0,
o, en
11 i i0owaren
het Christendom
n i u ssPo
P o 11
warentoen
toen reeds
reeds tot
tot het
Christendom overgegaan 8).
8) .
.

-----

Niet weinigen
weinigen zijn
oordeel, dat de
de vervolging
vervolging van
van
Niet
zijn van
van oordeel,
N e r 0 en
en Domitianus
Dom i t i a n zich
u s zich
uitstrekte
provinNero
uitstrekte
tottot
dede
provinciën. Voor die meening pleit a. De eerste
Pet
eerste brief
brief van P
e t rrus
us

1)
Rom., 67,
67, 1.
1.
1) Rist.
Hist. Rom.,
2) Suetonius, Domitianus,
12. Deze
Deze belastingdwang
belastingdwang is
niet geheel
geheel
2)
Domitianus, 12.
is niet
zeker;; toch zegt Suetonius,
Suetonius, dat
datook
ookzij
zij moesten
moesten betalen,
betalen,„qui
"quiimprofessi
improfessi
zeker
Judaicam viverent
viverent vitam".
vitam" .
Judaicam
3) Euseb., Hist.
Rist. Eccl.,
Eccl., III,
Hr, 20
20 :: "Manus
duritiem
3)
„Manus ostendere
ostendere coeperunt, duritiem
impressumque alte manibus
manibus callum
callum ex
ex laboris
laboris assiduitate
assiduitate in
in testescutis impressumque
timonium operis
operis sui
suiprof
proferentes".
erenies" .
4) Suetonius,
Suetonius, Domitianus, 15.
15. Dio Cassius,
Cassiu8, 67,
14.
4)
67, 14.
8I)) Heden
Reden S.
S. Maria
Maria tegenover
tegenover Gaëta.
Gaëta.
getuigt alléén
alléén Tertullianus, De
De praescriptione,
praescriptione, cap.
cap. 36.
36.
6) Dit getuigt
over de Flaviërs
Flaviërs zie
zie Linsenmayer,
Linsenmayer, Hist.
Rist. Jahrb.
Jahrb.d.d.GGörresgesellschaft,
7) Over
órresgesellschaf t,

1904, S.
447 ff.
fi.
1904,
S. 447
8)
8) Kraus, Roma
Roma Sott.,
II Aufl.
Aufl. S.
S. 40
40 ff.
H. M. Armellini,
Armellini, Lezioni
Lezioni di
Sott., II
Archeologia, Roma
Roma 1898,
1898, p.
p. 12
12 ss.
ss. J.
-!. B.
B. de Rossi,
Rossi, Compte
Compte rendu du conconArcheologia,
grès international
des cath., Paris
Paris 1889,
1889, Tom
Tom II,
H, p.
p. 261-267.
261-267.
grès
international des
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die
waarschijnlijk te
kennen geeft,
de Christenen
Christenen van
van
die waarschijnlijk
te kennen
geeft, dat de
Klein-Azië,onder
onderNero,
Nero,
om
den
naam
vanJ Jezus
Klein-Azië,
om
den
naam
van
e zus ververvolging leden
leden ' 1).
gruwelijke haat
Joden, die
die de
de
). b. De
De gruwelijke
haat der
der Joden,
2 ). C.
Christenen
lasterden 2).
der Openbaring
Openbaring (6, 9;
Christenen lasterden
c. Het Boek der
9;
20,4),
van Klein-Azië gedenkt.
martelaars van
20, 4), dat de Christelijke martelaars
d. De
De brief van
van PP 1I i n i u
u s,
die een
een algemeenen
algemeemm maatregel
maatregel
s, die
tegen
de Christenen
Christenen van
van:Bithynië
Bithynië veronderstelt.
veronderstelt. e. Hettegen de
zelfde
Ter
t 11 11 i a n l! S 3)
i t 0 van
van
zelfdegetuigen
getuigen
Tertullianus
3 ) en
en MeI
Melito
Sar
Al wordt
wordt hierdoor
hierdoor de
de vervolging
vervolging in
in eenige
eenige
S ar des
des 4).
4 ). Al
provinciën
\vaarschijnlijk, zekerheid
er niet.
niet.
provinciën waarschijnlijk,
zekerheid is er

Nee rr vv aa (96-98)
(96-98)liet
lietdedeballingen
ballingenterugkeeren
terugkeerenen
enherstelde
herstelde aalle
N
lle
onrecht. .T
.T o
0 a n nes
evangelist vestigde
vestigde zich
zich te
te Ephese.
Ephese. Te
Tevroeg
vroeg
n e s evangelist
stierf deze
deze keizer
keizer en
en werd
werd opgevolgd
opgevolgd door
door::
3°. Trajanus (98-117). In
Inden
denaanvang
aanvangzijner
zijnerregeering
regeering bleef
bleef
verhouding der Christenen
Christenen tot
tot den
denstaat
staatdezelfde
dezelfdeals
alsvroeger
vroeger; ;
de verhouding
Ohri8tiano8
e88e non licet.
licet. De onbillijke en onrechtvaardige
onrechtvaardigegeweldgeweldChristianos esse
dadigheden
volk duurde
duurde voort
voort 5).
Veiligheid bestond
bestond
dadighedenvan
van het
het volk
5). Veiligheid
er
voor de
E uEusebius
s ebi u s 6)
woedde de
de
er voor
de Christenen
Christenenniet.
niet.Volgens
Volgens
6 ) woedde
vervQlging als een hevige
Wantde
deheterieën
heterieën(vereenigingen)
(vereenigingen)
vervolging
hevige brand. Want
bleven strafbaar.
strafbaar. Toch
Toch bleven
blevendedeChristenen
Christenengodsdienstoefening
godsdienstoefening
bleven
houden. Een groot
groot aantal
aantalonderging
onderging den
den dood
dood ;; zeer
zeer veel
veel anderen
anderen
houden.
kwamen in
gevaar. Nu
Nu schreef
schreef PP1I ii nn ii u s,
stedehouder van
van
kwamen
in gevaar.
s, stedehouder
Bithynië, omstreeks
u s en
envroeg
vroegom
om raad.
raad. De
De
Bithynië,
omstreeks112
112aan
aanTra
T r ajan
j anus
keizer antwoordde,
goed gehandeld
gehandeld had
had met
met aallen
llen
keizer
antwoordde, dat
dat PP lI ii nn ii uu ss goed
terecht
te stellen,
stellen, die
die het
het Christendom
Christendom standvastig
standvastigbleven
blevenbelijden.
belijden.
terecht te
Opsporing
Christenen verbood
verbood hij
hij;; een
een niet
nietonderteekende
onderteekende
Opsporing der
der Christenen
wees hij
hij af.
af. Hen,
Hen, die
die wettig
wettig waren
waren aangebracht
aangebracht en
en
beschuldiging wees
overtuigd,
straffen; hen,
hen, die
die ontkenden
ontkenden Christenen
Christenen te
te zijn
zijn
overtuigd, liet hij straffen;
en de afgoden vereerden, in vrijheid stellen 7).
endafgovr,injhedstl
Door
rescript, zegt
zegt EEu
s, bedaarde
bedaardede
devervolging
vervolging
Door dit rescript,
u s seebi
b i uu s,
een weinig.
welmg. Toch
Toch bleef
bleef ze
ze erg
erg genoeg,
genoeg, „wijl
"wijl hier het
het volk,
volk, daar
daar
de stedehouders
stedehouders de
de Christenen
Christenen belaagden"
belaagden" 8).
De voornaamste
voornaamste
8). De
?) .

III en
en IV.
IV.
III
2)
Tryph., 17.
17.
Contra Tryph.,
2) Just., Contra
3)
V.
3) Apol.,
Apol., V.
4)
33.
4) Euseb., IV, 33.
6)
Eccl., lIl.
III. 33.
5) Eusebius, Hist. Eccl.,
6) Euseb.,
Euseb., lIl,
III, 34.
7) Deze
zeker echt.
echt. Zie
Zie a.
Wilde S.
S. J.,
J., De C.
C. Plinii
I. Wilde
C. W. 1.
7)
Deze brieven zijn zeker
Caecilii Secundi et imperatoris
imperatoris Trajani
Trajani Epistulis
Epistulis mutuis
mutuis disputatio,
disputatio,
Lugeluni-Bat. 1889.
1889. De
De beide brieven op
onlogische
op bl.
bl. 65-67.
65-67. Over het onl?gische
Lugduni—Bat.
2.
Apol., cap. 2.
zie Tertull., Apo!.,
8)
Eeel., III,
III, 34.
34.
Hist. Eccl.,
8) Euseb., Rist.
1)
Petr., cap.
cap.
1) II Petr.,
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martelaars
vanAntiochië
Antiochië te
teRome,
Rome, die
die in
inzijn
zijn
martelaarswaren
waren II g nat
n a t i u s van
van een
een gloeiend
gloeiend verlangen
verlangen naar
naar den
den martelmartelbrief aan de Romeinen van
dood getuigt 1),
bisschopvan
vanJeruzalem,
Jeruzalem,vermoedelijk
vermoedelijk
i m eeon,
o n, bisschop
1), SSim
Cl
e men s Romanus
Rom a n us 2),
Dom i t i 11 a met
met Nereus
Ne reu s en
en
Clemens
2), Domitilla
Ach
i 11 eu s.
Achilleus.
40. Hadrianus (117
4°.
(1l7-138)
Christenen niet zeer
zeer vijandig.
vijandig.
138) was den Christenen
rescript van
van 112 bleef
echter de
de leidraad
leidraad der
derrechterlijke
rechterlijke
Het rescript
bleef echter
macht. Tevens
Tevens eischte
eischte het volk
volk steeds
steeds onstuimiger
onstuimiger den
den dood
dood der
der
macht.
Christenen;
keizer zich
zich in
in 124 in de
de Grieksche
Grieksche
Christenen ;vooral
vooral nadat
nadat de
de keizer
mysteriën had
inwijden. Een teeken
teeken zijner
zijner bil
billijkheid
mysteriën
had laten inwijden.
lijkheid is het
bekende
bekende schrijven
schrijven aan
aan den
denproconsul
proconsul Min
M i n uutt ii us
u s FF uu nn ddan
a n uu s,s,
dat het toegeven
toegeven aan
aan de
de eischen
eischen des
des volks
volks streng
streng verbiedt
verbiedt 3).
Op
3). Op
antwoord aan SSer
G rr aa nn ii aa nn uu s,s, die
raad had
had
dit antwoord
e r e n i uu s G
die om raad
gevraagd, maar
dan
was opgevolgd,
opgevolgd,
gevraagd,
maar intusschen
intusschen door
door FF uu n d
a n uu ss was
hadden
verhadden de
de apologieën
apologieënvan
vanQ
Quuaadra
d r at tuus sen
en A rris
i s tt i des
d e s vermoedelijk eenigen invloed 4).
den Joodschen
Joodschen oorlog
oorlog (132
(132-135),
moedelijk
135),
4). Na den
veroorzaakt
A kkib
enB Ba ar-r-KK o0 cc h
h bb a,
was
veroorzaakt door
door Rabbi
Rabbi A
i b hhaa en
a, was
Ha d rr ii aa nn uuss den
Had
den Christenen
Christenen minder
minder gunstig.
gunstig. Niet aalleen
lleen liet
hij
heiligdom voor JJu
maar
hij op
op de plaats des tempels een heiligdom
u ppit
i t eer,r,maar
ook
het H.
H.Graf
Grafeen
eenander
andervoor
voorVenus
Venusoprichten
oprichten 5).
beook op het
5). De beroemde
martelaren
dezer
vervolging
zijn
Paus
Ale
x
a
n
der
roemde martelaren dezer vervolging zijn Paus Alexander I,I,
Eu sta c h i u met
smet
Th e 0 pisen
t a hun
en hun
drie
zonen, SymS y mEustachius
Theopista
drie
zonen,
en haar
haar zeven
zeven zonen.
zonen.
p hor
h o r 0o ss aa en
5°. Ook onder
5°.
onder Antoninus
(138-161)
het rescript
rescript
Antoninus Pius
Pius (138
161) bleef
bleef het
van
u szijn
zijnkracht
krachtbehouden.
behouden. Hoewel
Hoewel hij
hij voor
voor de
de
van TTra
r a jjan
anus
eIken volksoploop
volksoploop tegen
tegen hen
henververChristenen
Christenen niet
niet wreed
wreed was
was en elken
bood 6),
6), bleef de toestand hachelijk. Dit
Dit blijkt
blijkt uit
uit de
de eerste
eerste apologie
apologie
van JJus
u s ttin
i n uus:
s : Dialogu8
cum Tryphone
Tryphone 7). Haar
de
Dialogus cum
Haar doel
doel is
is de
Christenen
van atheïsme
atheïsme
Christenen tegen
tegen de volkswoede te beschermen en hen van
-

-

-

1) Funk,
IPunk, Op.
Apost., ed.
ed. V,
V, p.
p. 219
219 ss. Banlenhewer,
Op. Patr.
Patr. Apost.,
Bardenhewer, Gesch.
Gesch. der
altkirchl. Lit.,
Lit., I, 141
141 ff.
altkirchl.
Over het fabelachtig verhaal
2) Over
2)
verhaal van zijn
zie Duchesne, Le Liber
zijn dood zie
Pontificalis etc.
XC s.
s.
Pontificalis
etc. I, XC
3) Euseb.,
E?lseb., IV, 13.
13. Zie Callewaert, Revue
et de
de litt.
litt.religieuses,
religieuses,
Revue d'hist. et
1903, p.
152 ss.
p. 152
4) Bardenhewer, I,
168 ff.
ff.
I, 168
5) Euseb., Vita Constantini,
Constantini, lIl,
5)
III, 26.
6) Het rescript Ad commune Asiae is evenwel onecht.
6)
onecht. Euseb.,
19.
Euseb., IV,
IV, 19.
IV, 33
Vgl. IV,
33;; en
en Harnetek,
868.
Harnack, Gesch.
Gesch. der
der altchristl.
altchristl. Lit.
Lit. I, 868.
7)
G., Tom.
Tom. VI,
VI, 150.
150.
7) Migne, P.
P. G.,
.
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ing.

en
ontucht vrij
vrij te
tepleiten.
pleiten.De
Depausen
pausenT Tel
hor
H yyen ontucht
e 1 eesp
sph
o r uu s,s, H
g
i
n
u
s
en
P
i
u
s
gin u s en
u s I,I, de
c u s van
vanJeruzalem,
Jeruzalem,
debisschoppen
bisschoppenMar
Marcus
P o lyyccarp
a r puuss van Smyrna stierven
den marteldood.
Pol
stierven den
marteldood.
6°. Marcus
MarcusAurelius
Aurelius(161-180
(161-180 11).) . Eu
6°.
van
E u ss ebi
e b iuus s spreekt
spreekt van
een
de volkswoede
volkswoede veroorzaakt
veroorzaakt 2);
een hevige
hevige vervolging,
vervolging, vooral
vooral door de
2);
MeI
een nieuw
nieuw decreet,
decreet, dat
dat de
deChristenen
Christenen
M e 1i ti 0t o van
van Sardes
Sardes van
van een
in Azië
3 ). Op
in
Azië kwelde
kwelde 3).
uit Gallië
Gallië antwoordde
antwoordde de
de keizer,
keizer,
Op een
een vraag uit
dat
allen, die
die aan
aan het
het Christendom
Christendom vasthielden,
vasthielden, met het
het zwaard
zwaard
dat allen,
moesten
de afvalligen
afvalligen vrij
vrij gelaten
gelaten worden
worden 4).
moesten gestraft
gestraft en de
4). De
De vervolging
getuigen de
de apoloapolovolging was
was algemeen
algemeen en
en zeer
zeer hevig.
hevig. Daarvoor getuigen
geten
Apologieën boden
Mei
van Sardes
Sardes 5)
geten dier
dier dagen.
dagen. Apologieën
boden aan:
aan : M
e 1 ii tt 0o van
5)
Apollinaris
6), Athenagoras
Apo
11 i nar i s 6),
A t hen ag 0 I' a s 7),
Jus tin u s 8)
(II
7), Justinus
8) (II
11).
Apologie),
Hermias 99),
Tatianus10
Apologie),
Hermias
), Tatianus
) en
).
1 °)
enTheophilus
Theophilusll
De
bekende martelaren
De meest
meest bekende
martelaren zijn
zijn Pot
P o t hh ii nn us,
u s, SSaanc
n c tt uus,
s,
Attalus,
Lyon
A
t t a I u s, Blandina
B I a n din aen
enPonticus
Pon tic u te
s te
Lyon 12);
J u s12); Just i nn uu ss met
met vele
vele anderen
anderen te
te Rome
Rome 13),
de
H.
C
a
e
c
i
1
i
a,
V aa13 ), de
C a e c l i a, V
Tiburtius
1lerianu
e r i a n u ss en
en Ti
b u r t i u S 14).
14).
1) Dartigue-Peyrou,
Dartigue-Peyrou, Marc-Aurèle
1)
avec Ie
Marc-Aurèle dans ses
ses rapports avec
le Christianisme, Paris 1897.
nisme,
1897. K.
K. Marc.
Marc. Aurel.
Aurel. und die
Christen, Bresslau
Bresslau 1914.
1914.
die Christen,
2) Hist. Ecc1.,
Eccl., V,
2)
V, 1.
1.
3) Euseb., 1.e.,
l.c., IV, 33.
4) Ens.,
1.c., V,
V, 2.
')
Eus., l.c.,
2.
5)
6) Eus., IV, 33.
6) Eus., IV, 14.
7) Migne, P. Gr.,
Gr., VI, 890.
8) P. Gr.,
Gr., VI, 327.
9) P. Gr.,
Gr., VI, 1170.
1I70.
110)
°) P. Gr.,
Gr., VI, 803.
803.
11)
11) P. Gr.,
Gr., VI, 1023. Vgl.
Vgl. A.
A. Puech,
Puech, Les apologistes
apologistes grees
grecs du
du IIe
Hesiècle
siècle
de
de notre
notre ère, Paris
Paris 1912.
1912.
12)
12) Eus.,
Eus., V, 2.
2. Zeer
Zeer schoone
schoonebeschrijving.
beschrijving.
13)
13) Eus.,
Eus., IV, 34.
34.
14)
H) De
De Rossi,
Rossi, Rom.
Rom. Sotteranea,
Sotteranea, II,
1I, 117
117 ss.
ss. Duchesne.
Duchesne. Lib.
Lib. Pont.
Pont.
Introd. 94
94 enz.
enz. Anderen
Anderenstellen
stellende
demarteling
martelingonder
onderAlexander
AlexanderSeverus.
Severus.
Introd.
Zie
Zie vooral
vooral P.
P. A.
A.Kirsch
Ki'rsch in
in ^.r
I'rfl.wltanOy
'.Afl.XawÄ.oytUÓY. Mitteilungen
Mitteilungen
w,uartov 'A6Ixataoyoz6v.
zum zweiten
zweit en internat.
internat.Congres
Congresf.f. christl.
christl.Archeologie
Archeologiezu
zuRom.
Rom.Rom
Rom1900,
1900,
zum
S. 42---77
42-77;; Das Todesjahr
Todesjahr der
der H.
H.Cecilia.
Cecilia. Vgl.
Vgl. Tiib.
Tüb. Quartalschrift,
Quartalschrift,1902,
1902,
S.
1901, S. 60
60 ff., waar Wilpert
Wilpert met
met P.
P.A.
A.Kirsch
Kirsch
1905. Röm.
1905.
Rom. Quartalschr. 1901,
instemt.J.J.P.P.Kirsch
Kirschplaatst
plaatst
haar
dood
eindetweede
tweedeofofbegin
beginderde
derdeeeuw,
eeuw,
instemt.
haar
dood
einde
van Marcus
Marcus Aurelius
Aurelius tot
tot den
dendood
doodvan
vanSeptimius
SeptimiusSeverus.
Severus.Zie
Zie:
Die
van
: Die
H. Cécilia
Cäcilia in
in der
der róm.
röm. Kirche
Kirchedes
desAltertums,
Altertums,ininStudien
Studienzur.
ZUl' Geschichte
Geschichte
H.
und
und Kultur
Kultur des
des Altertums,
Altertums, IV,
IV, 2,
2, Paderborn
Paderborn 1910.
1910. Hij
Hij verwerpt
verwerpt de
debebekende acten,
acten, omdat
omdatze
zealles
allesverwarren,
verwarren,en
enscheidt
scheidtCaecilia
Caeciliavan
vanTiburtius
Tiburtius
kende
en Valerianus,
Valerianus, die
die alleen
alleen op
op de
de Acten
Acten steunen.
steunen. Dit
Ditkeuren
keurende
deAnalecta
Analecta
en
Bollandiana
Bollandiana (20
(20 Mei
Mei 1911)
1911) goed
goed;; vgl.
vgl. ook
ook het
het uitmuntend
uitmuntend boek
boek van
van
Dorn
Dom H.
H. Quentin,
Quentin, Les
Les martyrologes
martyrologes historiques
historiques etc.
etc. Paris
Paris1908,
1908, p.
p.496
496

§§ 8.

Verloop der kerkvervolging.

73
73

Sommigen
verhalen,
datdatMar
c u s AAure
ure1I ii u
u s,
na
Sommigen
verhalen,
Marcus
s, na
zijn
gebed der
der legio
zijn wonderbare
wonderbare redding door het gebed
legio fulrninata,
fulminata,
de
vervolging gestaakt
gestaakt heeft.
heeft. Waarschijnlijk
Waarschijnlijk is
is dit
dit reeds
reeds
de vervolging
hierom
wijl de
de keizer
keizer de
de werkelijke
werkelijke redding
redding aan
aan
hierom niet,
niet, wijl
JJ u
u pit
Iu
uv
v i uu ss toeschreef.
toeschreef. De
De bekende
bekende brief
brief is
is
p i t ee r
rP
P1
zeker
c u sA u
A rure
s, maar
maar een
een stijlstijlzeker niet
niet van
van Mar
Marcus
e l iI iuus,
oefening
Griek 1).
redding nam
oefening van
van een lateren Griek
1 ). Ook
Ook na
na de redding
de
vervolging voortdurend
voortdurend in
in hevigheid
hevigheid toe.
toe.
de vervolging

7°.
onwaardige zoon
1\1 arc u s
7°. Commodus
COØOdus (180-193),
(180 193), de
de onwaardige
zoon van Marcus
A ure I i u s, was niet ongunstig voor de Christenen gestemd. Aurelis,wantogvrdeChistngm.
Met
u s toegepast,
toegepast,
Met veel
veelzachtheid
zachtheidwerd
werdhet
hetrescript
rescriptvan
vanTra
T r ajan
j anus
maar
de vervolging
vervolging hield
T hhee o
0 p h ii 1
Iu s
maar de
hield niet
niet op,
op, zooals
zooals uit
uit T
blijkt 2).
Toen de
de keizer
keizer in het
het jaar
jaar183
183 MMar
die gedoopt
gedoopt
2). Toen
a r cciiaa,, die
of
zeker catechumene
catechumene was,
was, tot
tot zijn
zijngemalin
gemalinverhief,
verhief, verzachtte
verzachtte
of zeker
hij
het
lot
der
Christenen
nog
meer.
Zelfs
de
tot
de
mijnen
verhij
lot der Christenen nog meer. Zelfs
tot de mijnen ver3
oordeelden
terug 3)). .Gemarteld
1oordeelden keerden terug
Gemarteld werden
werden de
de senator AApo
p o 1Ion
Paus EEl Ieeuut thher
velenininKlein-Azië
Klein-Azië 5)
1 o n i u s 4),
4), Paus
e r i iuus,s,velen
5) en de
Scillitaansche
Carthago 66).).
Scillitaansche martelaars
martelaars te Carthago
8°. Septimius
den strijd
strijd
Septimius Severus
Severus (193-211),
(193 211), overwinnaar
overwinnaarin
in den
om
troon na den
den moord
moord van
van CCo0 m
mmo
dus,
liet bijna
bijna 10
10
om den
den troon
mod
u s, liet
jaren de
de Christenen
Christenen met
In 202
202 77)) echter verscheen
verscheen er een
een
jaren
met rust. In
edict,
dat van
vande
devroegere
vroegerewezenlijk
wezenlijk verschilde,
verschilde, het rescript
rescript van
van
edict, dat
Tra
u svernietigde
vernietigdeen
enalleen
alleen de
de bekeering tot het
het ChristenChristenT r a jan
j anus
dom verbood 8).
de vervolging
vervolging ook te voren,
voren, vooral
vooral te
te Rome
Rome
8). Had de
in Afrika,
Afrika, niet
nietopgehouden,
opgehouden, zoodat
zoodat TTer
zijn
en in
e r t tuIl
u 11 i a n uu ss zijn
Apologeticus en Ad Nationes
Nationes schreef, na
na dit
ditedict
edict werd
werd ze
ze aanaanApologeticus
blijkt, dat
dat het getuigenis van Ado
Ado geen
heeft. Weer
v., waar
waar blijkt,
geen waarde heeft.
anderen stellen
stellen Caecilia's
zelfs onder
onder Diocletianus. V
gl. echter
Caeeilia's marteling zelfs
Vgl.
Pio Franchi
Franchi dei Cavalieri, Acte agiografiche, fase. 4,
daartegen Pio
4, Roma
BoH., 1913,
1913, p. 296.
296.
1912. Analecta Boll.,
1) Tertul., Ap., c.
c. 55;; Ad.
Ad. Scap.,
Scap., c.
c. 44;; Dio Cassius, Rist.
Hist. Rom. Xiphili71, 8.
8. Euseb., V,
V, 7.
7. Justinus, Apolog.
Apolog. I,
71 en
en laatste nummer.
nummer.
nus 71,
I, n. 71
libri ad Autho]ieum
Autholicum III,
lIl, 30. Migne, P. Gr., VI.
2) Tres libri.
Philosophumena, IX, 12
12;; P.
P. Gr., XVI, 3387
3387;; Ceuleneer, Marcia ]a
la
3) Philosophumena,
favorite de
de Commode.
Commode. Rev.
des quest.
quest. hist.,
hist., juillet
juillet 1876.
1876. Bassani,
favorite
Rev. des
Commodo ee Marcia,
Marcia, Venezia
Venezia 1905.
1905.
Commodo
BolI. (1895),
(1895), t.t. XIV,
XIV, 286-294.
286-294. Prins Max
Max von
vonSachsen,
Sachsen,
4) Anal. Boll.
H. Mart.
Mart. Apollonius
Apollonius v.
v. Rom.
Rom.Mainz
Mainz1903.
1903.
Der H.
6) Tertul., Ad
Ad Scap.,
Scap., e.
c. 5.
5.
5)
Neumann, 72-76
72-76;; 224-286.
224-286. Ruinart, Act. Mart., ed.
ed. Veron.,
Veron.,
6) Vgl. Neumann,
74 ss.
p. 74
1, 2,
2, 7. Reville,
Reville, La religion à Rome
Rome sous
sous les Sévères, Paris
7) Euseb., VI, 1,
1886.
Sev., c.
c. 17
17 :: Judaeos
Judaeos fieri
fieri sub
sub gravi
gravi poena
poena vetuit
vetuit; ;
8) Spartianus, Vita Sev.,
christianis sanxit.
sanxit.
idem de christianis
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merkelijk
waren de
de Christenen
Christenen van
van afstamming
afstamming
merkelijk verscherpt.
verscherpt. Wel
Wel waren
vrij
werden enkel
enkel de
de bekeerlingen
bekeerlingen gestraft,
gestraft, maar
maar men
men hield
hield
vrij en werden
zich
de letter
letter van
vanhet
hetedict.
edict.Volgens
Volgens EEu us se-ezich volstrekt
volstrekt niet·
niet aan de
s 1 ) woedde
b i u SI)
woedde de
de vervolging
vervolging alom.
alom. In
In Afrika
Afrika stierven
stierven de
de beberoemde
Per
en F Fel
oroemde martelaars
martelaars P
e r pet
p e tuuaa en
e l i icci ittas
a s 2),
2), LLee onn ii das
in
Egypte,
Pot
a
mie
n
a
te
Alexandrië
met
haar
d a s in Egypte, P o t a m i e n a te Alexandrië met haar
moeder Marcella
Mar c e 11 a 3),
1 ren a e umet
s met
talrijkeschaar
schaar te
te
3 ), Irenaeus
eeneen
talrijke
4 ), en
Lyon 4),
iet 0ter Rome.
te Rome.
Zóózeerwoedde
woeddede
deververen ook
ookPaus
Paus V
Victor
Zóózeer
volging,
men, volgens
volgens E
Eu
komst van den
den
volging,dat
dat men,
u ss ebi
e b iu us, s, de
de komst
antichrist verwachtte 5).
5 ).
9°.
geheel ophield bij
dood
9°. Ofschoon
Ofschoon de
de vervolging
vervolging niet
niet geheel
bij den dood
van
e pp tt ii m
S ee ver
zijn vier
vier
van SS e
mi iuus s S
v e rtius,s, waren
waren toch
toch zijn
opvolgers
geenszins vijandig. C
Ca
opvolgers den Christenen geenszins
a r a cc aa l11l aa
(211~217)schijnt
eenChristelijke
Christelijke voedster
voedstergehad
gehad te
te hebben
hebben66),
),
(211 217) schijnt een
El
(218~222) dacht
aan, om
E 1 aa gab
g a b aa 11(218---222)
dacht er aan,
om alle
alle godsdiensten
met den
den Syrischen,
Syrischen, dien
dien hij
hij beleed,
beleed, te
tevereenigen.
vereenigcn.AAle
x aa n1ex
derS
e ver
v er uuss (222--235)
der
Se
volgde in
inzijn
zijnwelwillendheid
welwillendheid
(222-235) volgde
wellicht,
de gunstige
gunstige stemming
stemming zijner
zijnermoeder.
moeder Jul
ia
wellicht de
Julia
Mam
zijn Lararium plaatste hij
hij naast
naast A
A bb rr aaM a mm
rn aa ee a.
a. In zijn
hham
a m en
en Orpheus
0 r ph e n Rdedebeeltenis
beeltenis van
h ris t u s,
van C
Christus,
schreef
zijn paleis
paleis 77),
besliste ten
schreef bijbelsche
bijbelsche spreuken
spreuken in zijn
), en besliste
gunste der Christenen
Christenen tegen
tegen de
de tabernarii
kwam er
tabernarii 8).
8 ). Toch kwam
vervolging
voor.
vervolging voor.

10°. Maximinus
moordenaar van
MaximinusThl'ax
Thrax (235--238),
(235-238), moordenaar
van AA1I ee :Kzaa nn der
u s,
vervolgde al
aldiens
diens vrienden
vrienden en
endaarbij
daarbij de
de
d e r SSe
e vver
eru
s, vervolgde
Christenen. Bijzonder
Bijzonder tegen
tegen de
degeestelijkheid
geestelijkheid richtte
richtte zich
zich zijn
zijn
edict. Alle bisschoppen moesten worden omgebracht 9).
Paus
9 ). Paus edict.Albshopnmetwrdogbach
Pon t i a n uen
s en
beroemde priester
pol y t u sgingen
gingen
Pontianus
dede
beroemde
priesterHip
Hippolytus
in bal
ballingschap
A n tter
stierfals
alsmartemartelingschap naar
naar Sardinië,
Sardinië, Paus
Paus A
e r u s stierf
l) Hist.
Rist. Eccl., VI, d.
1)
• 1.
2) Ruinart. Acta Mart. ed. Veron., p. 80.
80. P.
P . .Fr. dei Cavallieri, Passio
2)

S. Perpetuae et
et Felicitatis,
Felicitatis, Rám.
Röm.Quartalschr.
Quartalschr.1896,
1896, suppl.
suppl. V.
V. Adhémar
Adhémar
S.
ecclés. 1907,
1907, p.
p. 5 ss. :: Hij
Hij schrijft
schrijft de
de Passio
Passio
d' Alès,
Alès, Revue d'histoire ecclés.
Perpetuae toe
toe aan
aan Tertullianus.
Tertullianus.
Perpetuae
3) Ruinart, p.
p. 100-101.
100-101.
3)
4) Ruinart, p.
p. 61
61 ss.
ss.
4)
5) Hist.
Rist. Eccl., IV. 7.
5)
6) Tertullianus,
Tertullianu8, ad Scapulam,
Scapulam, c.
c. 44:: lacte christiano
christiano educatus.
educatus. Dr.
Dr. K.
6)
Bihlmeyer,
Bihlmeyer, Die
Die Syrischen
zu Rom,
Rom, Rottenburg
Rottenburg 1916.
Ook Tiib.
Tüb.
Syrischen Kaiser zu
1916. Ook
Quart. 1915-1916.
1915-1916.
Quart.
7) Matth., VII, 12;
Luc., VI. 31
31 volgens
Didache, I,
I, 2.
2.
7)
12 ; Luc.,
volgens den
den tekst
tekst der Didache,
Rij zag
zag er
er liever
liever een
een kerk
kerk dan
dandrinkhuizen.
drinkhuizen.
8) Hij
9) Euseb.,
Euseb., VI, 28
28:: Solos Ecclesiarum
Ecclesiarum antistites, utpote
utpoteevangelicae
evangelicae
9)
praedicationis auctores,
auctores, interfici
interfici jussit.
jussit.
praedicationis
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laar.
Vooral in
in Cappadocië
Cappadocië en
en Pontus
Pontus heerschte
heerschte de
devervolging
vervolging
laar. Vooral
onder
landvoogd SSer
onder den landvoogd
e r eenn ii aa nn uu ss 1).
1) .
11°.
de jongere
jongere
(238-244) en
en
110. Gordianus cle
(238-244)
Ph
i 1 i P pus
rasb(244--249)
s (244--249)herstelden
herstelden de
de rust.
rust.
Philippus
A rA
a b
De laatste
was zelfs
zelfs zóó
zóó gunstig gestemd, dat
dat oude
oude schrijvers
schrijvers
laatste was
hem Christen
Christen noemen
noemen 2).
gerucht wellicht
wellicht eenige
eenige
2 ) . Heeft
Heeft dit gerucht
Philip
waarschijnlijkheid, inin't openbaar
't openbaar bleef
bleef Ph
i 1 i P pus
heiden.
ver aa stond,
stond, evenals
evenals hij
hij zelf,
zelf,
heiden. Zijn
Zijn gemalin
gemalin SSeever
met
0 rrii g
gen
briefvásseling. Er
heerschte een
een
met O
e nees s in
in briefwisseling.
Er heerschte
rust, die
die jaren
jarenaanhield.
aanhield.
betrekkelijke rust,

12°.
begon de
devernietigingskrijg
vernietigingskrijg tegen
tegen
12°. Met
Met Decius
Deeius (249-251) begon
de Christenen.
Christenen. Niet alleen
alleen zag hij
hij in
in het
hetChristendom
Christendom de
deoorzaak
oorzaak
van het
het bederf
bederf der
derRomeinsche
Romeinsche zeden,
zeden, die
die moest
moest worden
worden uitgeuitgeroeid,
maar
hij
vervolgde
ook
uit
politiek,
omdat
de
goden
allengs
roeid,
hij vervolgde
uit politiek, omdat de goden allengs
Christendom weken
weken en, naar
naar zijn
zijn meening,
meening, met
met hen
henRome
Rome
voor het Christendom
en
rijk zou
zou vallen.
vallen. Naar
Naar een
een vast
vast plan
plan en
en met
metkracht
krachtwilde
wilde
en het rijk
hij
Christenen tot
tot het
hetheidendom
heidendom terugvoeren
terugvoeren 3).
3) . De
De tekst
tekst van
hij de Christenen
zijn vervolgings-edict
vervolgings-edict isisniet
richtte zich
zich op
op
zijn
niet bekend.
bekend. Maar
Maar het
het richtte
de
eerste plaats
plaats tegen
tegendedebisschoppen.
bisschoppen.De
Degeloovigen
geloovigen werden
werden
de eerste
door
foltering, door honger
honger en dorst
dorst tot
tothet
hetofferen
offerengegedoor kerker en foltering,
dwongen 4).
ebi
u
s
noemde
het
een
schrikwekkend
(edic(edic
4). E uus
s e b i u noemde het een schrikwekkend
tum. .. vere
verehorri
horrijicum),
een doodaanbrengend
doodaanbrengend-turn.
f icum), C
C yy pp rr ii aa nn us
us een
jeralia) 5).
Dagen lang
lang hield
hield men
men de
de Christenen
Christenen op
op
edict (edicta
(edicta feralia)
5 ). Dagen
de folterbank
folterbank: : niet
de dood,
dood, maar
maar de
de afval
afval van
vanhet
hetgeloof
geloofwas
was
de
niet de
het doel
doel 66).). Zelfs
Zelfs verleiding
men te baat
baat 7).
verleidingtot
tot ontucht
ontucht nam
nam men
7) . In
In
den betrekkelijk
betrekkelijk langen
langen vrede
vrede was
was de
de ijver
ijverder
dergeloovigen
geloovigen aanden
merkelijk verkoeld.
schrik en
en angst
angst op
opde
delauwe
lauwe
merkelijk
verkoeld. Geen
Geen wonder,
wonder, dat schrik
en zwakke
zwakke Christenen
Christenen neerkwam.
neerkwam. Een
groot aantal
aantal vluchtte
vluchtte
en
Een groot
en redde
redde aldus
aldus leven
leven en
en geloof.
geloof. Zeer
Zeer velen
velen echter
echter vielen
vielen af. Men
Men
offerde aan de
de goden
goden (sacrijicati).
zich een
een bewijs
bew~js
offerde
(sacri f icati) . Anderen
Anderen lieten zich
1)
Dv,chesne, Lib.
XCVI s.,
145, 147,
147, vooral notes.
1) Duchesne,
Lib. Pont., I, XCVI
s., 145,
2) Euseb.,
Ev,seb., VI,
34;; VII, 10,
10, 3.
3. Leont. in het
ed.
2)
VI, 34
Chronic. Paschaie,
Paschale, ed.
liet Chronic.
Bonn. 1832.
1832.
3) J. A.
A.F.
F.Gregg.
Gregg. The
Edinburg 1897.
1897. Eusebius
Eusebius
3)
The Decian persecution, Edinburg
zegt, dat Decius vervolgde
tegen Philippus. Chron.,
Chron., ad an.
an. 254.
254.
zegt,
vervolgde uit
uit haat tegen
Hist. Eccl.,
Eccl., VI,
VI, 39.
39. Hoofdoorzaak was
zeker niet.
niet. Schönaich,
was die haat zeker
Schónaich,
Die Christ'enverfolgung
Decius, Jauer
.Taner 1907.
1907.
Christenverf olgung des
des K. Decius,
4)
22, 39.
39.
4) Gyprianv,s,
Cyprianus, Epist. 22,
5) Hist. Eccl.,
Eccl., VI, 47;
55.
5)
47 ; Epist. 55.
6)
50. Euseb., Hist.
Eccl., VI,
VI, 39
39 ss.
6) Gypr.,
Cypr., epist. 50.
Hist. Eccl.,
7) Gypr.,
Lapsis, c. 2.
2. P. Allard,
Allard, lIl,
de Buck
Buck S.
De
7)
Cypr., De
De Lapsis,
III, 397. F. de
S. J. De
phialis rubricatis etc.,
etc., Bruxelles
Bruxelles 1855.
1855. c.c. XI, p. 83
83 ss.
phialis

r.
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geven,
te hebben
hebben geofferd
geofferd (libellatici)
de reregeven, van te
(libellatici),, of
of hun naam in de
gisters
opnemen, alsof
alsof ze
ze aan den
den wil
wil des
des keizers
keizers hadden
hadden voldaan
voldaan
gisters opnemen,
(acta ffacientes)
vast (stabile8
stonden vast
acientes) 1). Duizenden echter stonden
(stabiles columnae)
columnae) 2).
De voornaamste
voornaamste martelaren
te Rome
Rome 33),
De
martelarenzijn:
zijn FFa
a bb ii a n
n uu ss te
),
A gat h ainin
Sicilië 4),
Ba b y I a teAntiochië,
s te Antiochië, A
I e x a n der
4), Babylas
Alexander
Agatha
Sicilië
te Jeruzalem; de groote 0 ri gen es leed zeer veel in den kerker teJruzalm;dgoOiensldzrvek
en stierf
stierf kort
kort daarop
daarop aan
aande
degevolgen
gevolgen 5).
talrijkst waren
waren de
de
5). Het talrijkst
bloedgetuigen in
Afrika 6).
6). P
Pii o
0 nn iiuus s stierf
stierf te
te Smyrna
Smyrna den
den
bloedgetuigen
in Afrika
vuurdood 7);
Ab don
donenenS eSen
gavenhun
hunleven
leventeteRome.
Rome.
7
n n ne enngaven
dede
dood
vanvan
Fel
i x van
envan
van
In dezen
dezentijd
tijdvalt
valtmede
mede
dood
Felix
van NNol
o l aa en
C hh rr yy s top
hor
Ookde
delegende
legende der
der zeven
zeven slapers
slapers te
te Ephese
Ephese
toph
o r u s. Ook
wordt onder de vervolging
vervolging van
Dec
geplaatst.
wordt
van D
e c i uu ss geplaatst.
13°. Gallus (251-253)
(251-253) bracht
brachteenige
eenige rust,
rust, die
die echter
echter zeer
zeer kort
kort
duurde. Een
Een hevige
hevige pest
pest brak
brakuit,
uit,en
enalgemeen
algemeenofferden
offerdende
deheidenen
heidenen
hun goden om verlossing
verlossing van die ramp. Omdat
Omdat de
de Christenen
Christenen hun
hun
deelneming
die zoenoffers
zoenoffers weigerden,
weigerden, begon
begon de
de vervolging
vervolging
deelneming aan
aan die
opnieuw.
de de
pausen
CoCornelius
r nel i u s en
enLLuc
opnieuw.Nu
Nustierven
stierven
pausen
u c iiuu sS 8).
14°.
Valerianus (253-260) was,
was, volgens
volgens E
Eu
ebi
in den
den
140. Valerianus
use
b i uu s,s, in
beginne welwillender
Christenen dan eenig
eenig keizer
keizer vóór
vóór
beginne
welwillendervoor
voor de
de Christenen
dien
tijd 9).
opperbevelhebber van
leger en
en toovenaar
toovenaar
De opperbevelhebber
van het
het leger
dien tijd
8) . De
1\1
echter bracht
bracht hem
hem uit
uitdie
diegunstige
gunstigestemming.
stemming.
c r i aannuus s echter
Maa cri
eerste edict
edict van
van257
257 verbood
verboodde
debijeenkomsten
bijeenkomstender
derChristenen
Christenen
Het eerste
en het betreden
betreden der
der begraafplaatsen
begraafplaatsen en godshuizen
godshuizen op straffe van
van
onthoofding, en gebood
diakennen
gebood aan
aan alle
alle bisschoppen,
bisschoppen, priesters en diakennen
te offeren op straffe van verbanning
verbanning 10).
tweede
10). In 258 verscheen
verscheen het tweede
edict, dat
dat de
deterechtstelling
terechtstellingder
dergansche
ganschegeestelijkheid
geestelijkheidverordende.
verordende.
) ;

1)
14. Atti dell
den II
II Congresso
Congresso di archeol.
archeol. christ., Roma
Roma
Cypr., epist. 55, 14.
1) Oypr.,
1902,
338. P.
Franchi, Miscellania
cultura eccles.,
eccles., 1904,
1904,
Miscellaniadi
di stud.
stud. ee cultura
1902, p. 338.
P. Franchi,
p. 3,
3, Paul
Paul M.
M. Meyer,
~lVleyer, Die Libelli aus der
der Decianischen
Decianischen ChristenverfolChristenverfolgung,
Preus. Akad.
Akad. Phil.
Phil.-hist.
1910, V.
Zeitschrift f.
Kath. Theol.
Theol.
Kl. 1910,
V. Zeitschrift
f. Kath.
-hist. Kl.
gung, Preus.
Innsbruck 1919.
2) Euseb.,
EU8eb., Rist.
41.
Eccl., VI, 41.
Hist. Eccl.,
2)
3)
EU8., Rist.
39.
Eccl., VI, 39.
Hist. Eccl.,
Cypr., ep. 9. Eus.,
3) Oypr.,
4) Ruinart, Praef., XX en
XLVIII.
en XLVIII.
4)
5)
39;; VII, 1.
1.
Eccl., VI,
VI, 39
Hist. Eccl.,
5) EU8eb.,
Euseb., Rist.
6)
10 en
48;; De
De Lapsis, c.
2.
c. 2.
en 48
epist. 10
6) Oypr.,
Cypr., epist.
7)
116 ss. vgl.
vgl. EU8eb.,
IV, 15.
15.
H. E., IV,
Euseb., R.
7) Ruinart, p. 116
8)
EU8eb., R.
1. Oypr.
Demetr. c.
c. 12.
12.
H. E., VII, 1.
Cypr. ad Demetr.
8) Euseb.,
9) R.
A Study
H. E.,
E., VII,
VII, 10-12. P. J. Healy, The Valerian persecution. A
of the
the 3rd
3rd century,
century,London
London1905.
1905.
the relations
relations between church
church and
and state
state in the
10)
VII, 11,
Il, 13.
13. Acta procons. S. Cypr.
Oypr. c.1.Ruinart,
c. 1. Ruinart, p.
10) Euseb., R.
H. E. VII,
188.
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De aanzienlijken
aanzienlijken zouden
zouden van hun
hun goederen
goederen worden
worden beroofd,
beroofd, en
en
De
volhardden zij
zij nog, met
met onthoofding
onthoofding worden
worden gestraft
gestraft;
devrouwen
vrouwen
; de
1 ). Ten gevolge
met de
de berooving
berooving der
der goederen
goederen en met
met ballingschap
ballingschap 1).
gevolge
dezer
edicten stierven
stierven ontelbaren
ontelbaren van
allen stand
stand en
en leeftijd
leeftijd en
en
dezer edicten
van allen
geslacht den marteldood
marteldood 2).
Pausen St
St e p h a n u
uss
2). Onder hen de Pausen
en SS ii xx t uu ssmet
bisschop van
met LLa
a u11r ren
e n tt iiu11sS 3),
3), de beroemde bisschop
Carthago,
C
y
p
r
i
a
n
us
4),
in
Utica
de
zoogenaamde
s sa
Utica de zoogenaamde Ma
Carthago, C y p r i a n u s 4),
Massa
ca n di d a, of 153 Christenen die in ongebluschte kalk werden candi,of153Chrstendigbluchkawerdn
geworpen;
bisschop FFr ruuccgeworpen; R
R uufin
f i na a en SSec
e c uu n din
d i na,
a, bisschop
11 o
0 ssus
van Tarragona
Tarragona 5).
tu
u s van
5) .
.

15°.
Gaa 11
erfde niet
niet de
dewreedheid
wreedheid
15°. G
l i ie
i e nu;;;
n u s (260-268)
(260-268) erfde
van zijn
zijn vader. De
De genaaste
genaaste goederen
goederen liet
liet hij
hij teruggeven
teruggeven en
en
erkende
recht der
der collegia
erkende het recht
collegia jratrum
fratrum en der collegia
collegia tenuio·
tenuiorum
Toch werd
werd het
het Christendom
Christendom niet
niet. als
als relif/io
licita
6 ). Toch
rum. 6).
religio licita
erkend 7).
heerschte er
er voor
voor de
de Christenen
Christenen
7 ). Over het algemeen heerschte
van
en vrede,
vrede, toch
toch kwamen
kwamen er
er hier
hier en
en daar
daar
van 260-~WO
260-300 rust en
enkele
martelingen voor,
zooals onder
onder C
C lI a uu dd ii uu ss II
II
enkele martelingen
voor, zooals
(268-70).

16°.
Aurelianus (270-275) 8)
trad opnieuw
opnieuw als
als vijand
vijand der
der
8) trad
16°. Aurelianus
Christenen op en teekende in 275
275 een edict, maar hij
hij stierf
stierf voordat
voordat
tot uitvoering
uitvoering kwam.
kwam. Gelijk
Gelijk GGaa 11
11 ii ee nn uu ss het
het eerst
eerst in
inzijn
zijn
het tot
verzachtende
de bisschoppen,
bisschoppen, als
als de
de hoofden
hoofden der
der collegia,
verzachtende edicten de
erkende,
ure 1 i a n 11het
s het
eerst
den
wettigenbisbiserkende,zoo
zoonam
namAAurelianus
eerst
den
wettigen
schop
Antiochië tegen
tegen Paulus
P a 11 1 u s van
vanS aS m
a mos
a tt ee in
in
schop van Antiochië
osa
bescherming 9).
10) en
17°. Diocletianus
en zijn
zijnmedekeizers.
medekeizers. In den
den
Dioeletianus (284-305) 10)
1)
80.
epist. 80.
1) Gypr.
Cypr. epist.

2) Dionys. Alex.
Alex. bij Eus., H. E.,
K, VII, 11.
2)
3) Ruinart, p.
162 ss.
ss.
p. 162
4) Ruinart, p.
188 ss.
ss.
4)
p. 188
5) Ruinart, p.
175-76, 347,
347, 190
190 ss.
ss.
p. 175-76,
6)
K, VII, 13. Rist.
BI. 1919:
1919: Keizerin
Keizerin Salonina,
Salonina, christin.
H. E.,
6) Euseb. R.
Hist. Pol. Bl.
7) Kraus,
Kra'us, Realencycl.
in voce
voceChristenverfolgungen
Christenverfolgungen;
7)
Realencycl. in
; Roma Sott.,
p. 58
58 ss.
ss. Vgl.
Vgl. Schies8,
funeraticia, Munchen
München 1888.
1888.
Schiess, Die röm.
roal. collo
p.
coll. funeraticia,
8)
mortibus per.secutorurn,
perRecutorum. c. 6.
6. Migne, P. L., t. VII,
8) Eus., VII, 30. De mortibus
p. 203.
203. Ruinart, Acta Symphor.,
68.
p.
Symphor., p.
p. 68.
9)
Toen Paulus
Paulus het
het bisschopp.
bisschopp. paleis
paleis niet
nie!; wilde
wilde
8 ) Euseb., VII, :10:
30 : Toen
ruimen, „interpellatus
"interpellatus imperator.
imperator Aurelianus
Aurelianus rectissime
['ectissime hoc negotium
negotium
ruimen,
dijudicavit Tis
iis tradi domum
domum praecipiens,
praecipiens, quibus
quibus Italici
ltalici Christianae
Christianae relireli
gionis antistites et Romanus episcopus scriberent".
scriberent".
-gionsati est
10)
Belscr, Zur
Christenverfolgung,
10 ) Rist.
Hist. K,
E., VIII, 1. Belser,
'Lur DiocletianisC'hen
Diocletianischen Christenverfolgung,
Tlibingen 1891.
1891. Violet, Die Paldst.
Paläst. Martyres von
Eusebius. Texte
Texte u.
u.
Tiibingen
von Eusebius.
Unters.
sm le
Ie règne
règne de
de 1'Emp.
l'Emp. Dioclétien,
Dioclétien,
Tinters. 1897, XIV, 4. Gsell.
Gsell, Essai
Essai sur
1903.
Paris 1903.
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langen
langen tijd van
van betrekkelijke
betrekkelijke rust
rust breidde
breidde het
hetChristendom
Christendom zich
zich
zeer snel
snel uit. Het
Hetspreekt
spreektvanzelf,
vanzelf, dat
datbij
bijdedemenigvuldige
menigvuldigebebezeer
keeringen het
werd. Uit rust
rust komt
komt
keeringen
het innerlijk
innerlijk gehalte
gehalte niet
niet beter
beter werd.
In een
een groot
groot aantal
aantalworden
wordenook
ookminder
minderijverigen
ijverigen
verslapping voort. In
gevonden 1).
Dii 0o cc let
en verstandig
verstandig vorst,
vorst,zag
zagwelwelD
1 e ti iaannuus,s, een krachtig en
in, dat
dat het
hetbestuur
bestuurvan
vanhet
hetdoor
doorde
debarbaren
barbarenbestookte
bestookte rijk
rijk
haast in,
opnieuw moest worden geregeld.
geregeld. In
In 286
286 stelde
stelde hij
hij M aa x i m i a n uu ss
Her c u les tot
totkeizer
keizervan
vanhet
hetwesten
westenaan.
aan.Gunstig
Gunstigwas
wasdeze
deze
Hercules
voor de
de Christenen
Christenen volstrekt
volstrekt niet.
niet. Spoedig
Spoedig vielen
vielen er
ermartelaren
martelaren:
voor
:
Gen e s i u s, Zoë
Zo ë en
en Tra
n q u i I i n u teRome
s te Rome 2),
het Th
e2),het
Genesius,
Tranquilinus
TheheL
e g i 0 eten Agaunum
te Agaunum
(St.
Moritz)ininhet
hetZwitZwitLegioen
(St.
Moritz)
b a a nn ss cc he
sersch kanton
kanton Wallis
Wallis 3),
3), waarbij
waarbij genoemd
genoemd worden
M a u rrit
s,
worden M
i t ii uu s,
sersch
E x s u per i u s en
en Candidus;
C a n di dus; Cantius,
C a n t i u s, Cantianus
Cant ia nu s
Exsuperius
"en
C a n t i aa nn ii11
te Venetië
Venetië 4).
-en C
l laa te
291 had
had DDi
zijn medekeizer
medekeizer M
a x iIn 291
i o0 cc llet
e t ii aa nn uuss met zijn
Max
m i aa nn uu ss een
een samenkomst
samenkomst te
teMilaan.
Milaan. Beiden
Beiden namen
namen een
eenCaesar
Caesar
m
aan,
en den
den 11Maart
Maart292
292was
wasde
deregeering
regeering ingericht
ingericht als
als volgt
volgt::
aan, en
D ioc
bestuurde Azië,
Azië, Thracië,
Thracië, Egypte
Egypte en
enresideerde
resideerde
o c let
1 e t ii aa nn uu ss bestuurde
Di
Nicomedië in
Ier
stond over Illyte Nicomedië
in Bithynië.
Bithynië. Zijn
Zijn Caesar
Caesar G a 1
e r ii uu ss stond
rië, Macedonië,
met de
de hoofdstad
hoofdstad Sirmium.
Sirmium. De
Macedonië, Griekenland en Creta vlet
tweede
Augustus
M
a
x
i
m
i
a
n
u
s
regeerde
over
Italië,
Spanje
tweede Augustus M
i nl i a n u s regeerde over Italië, Spanje
en Afrika
was gevestigd
gevestigd te Milaan.
Milaan. Diens
Diens Caesar
Caesar CCon
nAfrika en was
o n ssta
t a nt i u ss CChh1lor
kreeg Gallië
Gallië en Brittannië,
Brittannië, wat
watlater
laterook
ook Spanje,
Spanje,
o r u ss kreeg
met de hoofdstad
hoofdstad Trier.
Trier. Het
Hetgansche
gansche rijk
rijkwerd
werd verdeeld
verdeeld in
inprovinprovinciën,
diocesen en
prefecturen. Rome zoo
zoo rijk
rijk aan
aan republikeinsche
republikeinsche
ciën, diocesen
en prefecturen.
herinneringen
der praetopraetoherinneringen bleef
bleef geen
geen hoofdstad
hoofdstad meer.
meer. De
De macht der
rianen was
was gebroken.
gebroken.
In het
het begin
begin zijner
zijner regeering
regeering was
Dii o0 cc 1let
niet vijanvijanwas D
e t ii aa nn uu ss niet
dig tegen de
de Christenen
Christenen gezind
gezind en had er vele
vele onder
onder zijne
zijne dienaren.
dienaren.
Zelfs
zijn gemalin
gemalin P
P rris
en zijn
zijn dochter
dochter
Zelfs verhaalt
verhaalt men,
men, dat
dat zijn
i s cc aa en
Val
het Christendom
Christendom beleden
beleden 5).
Allen liet
hij begaan,
begaan, of
of
liet hij
5). Allen
V a 1eer ri iaa het
1)
Eusebius, H.
E., VIII, 1.
i.
H. E.,
^) Eusebius,

2)
236. Acta SS.
p. 265
265 ss.
ss.
Jan. p.
SS. T. II Jan.
p. 236.
2) Ruinart, p.
3)
historisch. Cf.
Cf. het bericht
bericht van
van Eucherius
Eucherius
kern van het verhaal is historisch.
3) De kern
van Lyon
Lyon bij
bij Ruinart, p. 237 ss. Allard, V, 335 ss. Tii.b.
Tüb. Quartalschr. 1891.
S.
702, 1893,
1893, S.
S. 176
176:; 1895,
1895, S.
S. 171.
171. P. G.
G. Groenen,
Groenen, Ge!'lchiedk.
Geschiedk. Bladen,
S. 702,
1905, af!.
2-3.
afl. 2-3.
4)
Tom. VII Maii,
420.
Maii, p.
p. 420.
4) Acta SS.,
SS., Tom.
5)
53 s. Euscb.
mortibus pers.
1. De mortibus
pers. 10 ss.
H. E., VIII, 1.
Euseb. H.
V, 53
5) Allard, V,
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liever hij
hij trok de
de Christenen
Christenen voor
voor 1).
aanhoudende
1 ) . Maar
Maar door
door de aanhoudende
liever
voorstellingen van
Galerius en anderen
anderen veranderde
veranderde de
de stemming
stemming
voorstellingen
van Galerius
des
295 begon
leger. In
In alle
alle
des keizers.
keizers. Reeds
Reeds in 295
begon de
de vervolging
vervolging in
in het leger.
legioenen des
2), waren de ChristenChristenlegioenen
des rijks,
rijks, behalve in die van Afrika 2),
soldaten
zeer talrijk. Een
Een onderzoek
onderzoek werd
werd ingesteld
ingesteld en
en men
men liet
soldaten zeer
liet
keuze, het
het Christendom
Christendom of
of het
het leger
leger te
te verlaten.
verlaten.Bijna
Bijnaallen
allen
hun de keuze,
traden uit.
uit. Sommigen
Sommigen stierven
stierven zelfs
zelfs den
den marteldood.
marteldood. 3)
traden
3) Eindelijk in
303 bereikte
a Ier i u zijn
s zijn
doel.OpOp
bevelvan
vanD D
e303
bereikte GGalerius
doel.
bevel
i oioc
c l Ieechter het
hetbloedvergieten
bloedvergieten uitsloot,
uitsloot, begon
begon een
een alaldie echter
t i a nn uu s,
s, die
gemeene vervolging,
vervolging, 4)
trots de
devoorwaarde
voorwaardedes
deskeizers
keizersvloeide
vloeide
4) en trots
bloed in
in stroomen.
stroomen.
weldra het bloed
Met de
verwoesting der
Nicomedië nam de storm
storm een
een
Met
de verwoesting
der kerk van Nicomedië
edicten volgden
korte tusschenpoozen.
tusschenpoozen. Het
Het
aanvang. Vier
Vier edicten
volgden bij
bij korte
eer8te
de kerken
kerken verwoesten,
verwoesten, de
de HH.
HH.Schriften
Schriftenuitleveren
uitleveren
liet de
eer8te liet
en verbranden, ontnam
ontnam den
den Christenen
Christenen alle
alle burgerlijke
burgerlijke rechten
rechten en
en
waardigheden.
bij de
de uitvoering
uitvoering tot
totbloedverbloedverwaardigheden. Reeds
Reeds nu
nu kwam
kwam het bij
Niet lang daarna ontstond
ontstond brand
brand in
in het
hetpaleis
paleis te
teNicoNico5) Niet
gieten. 5)
provinciën. Dit
Ditwerd
werdden
denChristenen
Christenengeweten.
geweten.
medië en oproer in de provinciën.
Een tweede
beval de
de gevangenneming
gevangenneming van
van alle
alle geestelijken.
geestelijken. 6)
6)
tweede edict beval
Zoo overvol
er voor
voor misdadigers
misdadigers geen
geen plaats
plaats
Zoo
overvol waren
waren de
de kerkers,
kerkers, dat er
overbleef. Een
Een derde
vrijlating van
van allen,
allen, die
die offerofferderde edict gebood nu vrijlating
den;
standvastigen alle
alle soort
soort van
vanfoltering.
foltering. 7)
den ; voor de standvastigen
7) Intusschen
brak het
het jaar
jaar304
304 en
en daarmee
daarmee de
de vicennalia van D
Di
brak
i o0 cc llet
e t ii aa nn uu ss
en M
M aa xx ii m
m ii aa nn uu ss aan.
aan.Werden
Werdenererbij
bijdie
diegelegenheid
gelegenheid velen
velen ontontslagen,
vrijheid duurde
lang. Nog
Nog in
in 304
304 verscheen
verscheen een
een
slagen, de
de vrijheid
duurde niet lang.
vierde
en gebood
gebood het
het offeren
offeren aan
aanalle
allegeloovigen
geloovigen op
op straffe
straffe
vierde edict en
des doods. 8)
deso.
stond den
den heiden
heiden alles
alles vrij
vrij tegen
tegenden.
den Christen.
Christen. Nog
Nog verder
verder
Nu stond
gingen
de wreede
wreede wetten
wetten en
en toonden
toonden
gingen sommige
sommige stadhouders
stadhouders dan
dan de
een treurige bekwaamheid in het
het uitvinden
uitvindender
dervreeselijkste
vreeselijkste martemartebloedigst was
was de
de vervolging
vervolging in het
het oosten.
oosten. Zacht
Zacht bebeling. 9)
9) Het bloedigst
l) EU8.,
I. c.
1)
Eus., 1.
2)
onverstandig rigorisme
rigorisme in
in Afrika,
Afrika, zie Tertul., Apol.,
2) Aangaande
Aangaande het onverstandig
37. De
De cor.
cor. militis,
militis, c.
c. 11.
VI, 20.
20. Ruinart, p. 263.
26a.
c. 37.
11. Lactantiu8,
Lactantius, Institut., VI,
3)
EU8Cb., H.
VIII. 44;; Append.
Append. ad
ad c.
c. VIII.
VIII.
3) Euseb.,
H. K,
E., VIII,
4)
4) Hoe
Galerius de
hoofdschuldige is,
mort. persecut.,
persecut., c.
c. 11.
11.
Hoe Galerius
de hoofdschuldige
is, zie
zie De mort.
S)
mort. pers.,
EU8., H. E., VIII,
VIII, 2;
2; De
De Martyr.
Martyr. Pal., I,
I, 1.
1.
Jl De mort.
pers., c.c.12-13;
12-13; Eus.,
0) EU8.,
E., VIII,
VIII, 2,
2, 6.
6.
Fus., H.
H. E.,
7) EU8eb.,
E., VIII,
VIII, 6.
6.
7)
Euseb., H.
H. E.,
B) Fu
Eu eb.,
eb., De
De Mart.
Mart.. Pal.,
4.
8)
Pal., I,
I, 4.
9)
9) Zie vooral Euseb., H. E., lib.
lib. VIII
VIII en
en De
DeMart.
Mart. Pal.
Pal. De
De mort.
mort. pers.,
pers.,
c. 14-16.
e.
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handelde
Con
zijndeel
deel;
Gallië, Spanje
handelde C
o n ssta
t a n t ii uuss CChh llor
o r uu ss zijn
: Gallië,
en Brittanië. Alleen verwoesting en sluiting der kerken liet hij toe, enBritaë.Alvwoesnguitdrkelhjo,
ofschoon hier
op last
last van
vanondergeschikten
ondergeschikten een
een terechtterechtofschoon
hier en
en daar op
stelling plaats had. Bij
stelling
Bij zijn
zijn dood
dood in
in 306
306 zette
zette zijn
zijn zoon
zoon en
en opvolger
opvolger
Constantijn het
voort.
M Maxentius
a x ent i u s(306-312)
(306-312)
het zachte
zachtebestuur
bestuur
voort.
In het
hetoosten
oostenbracht
bracht
liet de Christenen in Italië en Afrika met rust. In
het aftreden
aftreden van
vanDDi
(305)geen
geenvrede.
vrede.De
Dewreede
wreede
i o 0c c1let
e t iiaannuuss(305)
Gal
e r i u werd
s werd
Augustus en
en nam
a x i min u 's
Galerius
Augustus
namtot
totCaesar
CaesarMMaximinus
D aa zz aa (305),
(305), wellicht
wellicht nog
nog wreeder
wreeder dan
dan hij
hij zelf.
zelf. De
De vervolging
vervolging
D
duurde
er
tot
311,
toen
G
a
Ier
i
u
s
zijn
dwaze
onmacht
erkende
duurde er tot 311, toen Galerius zijn dwaze onmacht erkende
en stervend 1)
"datde
deChristenen
Christenen er
er mogen
mogen
1) een
een edict uitvaardigde, „dat
zijn en vergaderen,
vergaderen, mits
niet tegen
tegen de
de orde
orde handelen."
handelen." 2)
zijn
mits ze niet
2) Dit
edict werd door LL ii cc ii nn ii uu s,
s, die
diesinds
sinds307
307 Caesar
Caesar was,
was, en
en CCo
no nsta
onderteekend, terwijl
terwijl M
M aa xx i m
min
in het
hetoosten
oosten
s t a nn tt ijij nn onderteekend,
i n uu ss in
de uitvoering
Con
sta n ij
t ijn ntrok
trok
tegenMMaaxx ee nnde
uitvoeringverijdelde.
verijdelde.
Constant
opoptegen
die zich
zichbij
bijdedestrengheidensche
strengheidensche partij
partij had
hadaangesloten,
aangesloten,
tiu
u s,
s, die
en versloeg
versloeg hem
312 in den beroemden slag aan de
de
hem den 28 October 312
Molle bij
M a xx ii min
stierf in
in 313,
313, zoodat
zoodat het
het
Ponte Molle
bij Rome.
Rome. M
m i n uu ss stierf
gansche
rijk
bleef
onder
L i cLicinius
i n i u s en
sta n ij
t ijn.
n. Zij
Zij
gansche
rijk
bleef
onder
en Con
Constant
hadden
begin van
van 313
313 een
een bijeenkomst
bijeenkomst en
en vaardigden
vaardigden het
het
hadden in het begin
l\lilaan uit, waarin
waarin den
den Christenen
Christenen voor
voor de
de
beroemde edict
edict van Milaan
eerste maal
maal volle
volle vrijheid
vrijheid van
vangodsdienst
godsdienstgewerd.
gewerd. 3)
18°.
door
sta n ijt ijn nonder
eedeafgelegde
afgelegde
18°. Volgens
Volgenseene
eene
doorCon
Constant
onder eede
verklaring,
Eu
zijn Leven
Leven van
van CCo
nverklaring, zoo
zoo bericht
bericht E
u s ebi
e b iuuss in zijn
o nsta
ij n, 4)
tegen
M Maxentius
a x ent i u soptrekkend,
zagdeze
dezekeizer,
keizer,
tegen
optrekkend,
4) zag
s t a n t ij
boven de
kruis met het
het
boven
de zon
zon een
een lichtbeeld
lichtbeeld in
in den
den vorm
vorm van
van een
een kruis
ea," d.
opschrift;
viua,"
i. „Overwin
"Overwin hierdoor
hierdoor!"
en gelastte
gelastte
„Tamp vi
d. i.
!" en
opschrift : "Tom:4}
hem
C h ris t den
u s den
volgenden
nacht
naar
hemelschmodel
model
hem Christus
volgenden
nacht
naar
datdat
hemelsch
een krijgsvaan
krijgsvaan (labarum) te laten
laten vervaardigen
vervaardigen en die
die als
als heilheilbrengend teeken in den
den slag
slag tetegebruiken.
gebruiken.Bijna
Bijnahetzelfde
hetzelfdeschreef
schreef
brengend
Con
sta nijt ijn nonder
onder
zijnstandbeeld
standbeeld teteRome
Rome:: „Door
"Door dit
dit
Constant
zijn
1) Over
vreeselijke ziekte van Galerius,
Galerius, Euseb., VIII.
16.
VIII, 16.
Over de vreeselijke
2)
34. Euseb., VIII, 17
17 :: Ut denuo sint christiani
persec., c. 34.
2) De mort. persec.,
et conventicula
conventicula sua
sua componant,
componant, ita
ita ut
ne quid
contra disciplinam
disciplinam
quid contra
ut ne
agant ..
Undejuxta
juxta
hanc
indulgentiamnostram
nostramdebebunt
debebunt Deum
Deum
agant
...." Unde
hane
indulgentiam
suum
orare pro
salute nostra
nostra et
et reipublicae
reipublicae et
et sua.
sua. Dat er ook
ook in 312
312
suum orare
pro salute
een beperkte
beperkte concessie
concessie is uitgevaardigd door Constantijn en Licinius,
Licinius,
schijnt
uit het
edict van
van 313
313 zeker. De tebt
echter is niet bewaard.
bewaard.
tekst echter
het edict
schijnt uit
3)
bij Lactantius, De mort. persec.,
en Euseb., H.
H. E.,
persec., c.
c, 48 en
3) De tekst bij
eenigszins verschillend. A. Medved,
Medved, Das Edikt
v. Mailand,
Mailand,
Edikt v.
X, 55 isiseenigszins
Marburg. a.
1914.
Marburg.
a. D. 1914.
4)
Vita Constant.,
Constant.,I,I, 28-33.
28-33.
4) Vita
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heilbrengend teeken,
echte zinnebeeld
zinnebeeld der dapperheid,
dapperheid, heb
heb ik
ik
heilbrengend
teeken, het echte
de
stad van
van het
het juk
juk der
der tirannen
tirannen verlost."
verlost." Hoewel
Hoewel nu
nu EEu
eu ssede stad
b i uu ss in
inzijn
zijnKerkgeschiedenis
Kerkgeschiedenis 1)
alleen zegt,
de keizer
keizer vóór
vóór
zegt, dat de
1 ) alleen
den strijd
strijdGod
God
Zijn
Zoon
JezusC Christus
den
enen
Zijn
Zoon
Je zus
h ris t u saanriep
aanriep (Ooe(Coele8ti8
ac VVerbo
omnium servatore
8ervatore Jesu
J e8U
1 estisdei
deinumine
numine eju8que
ejusque Filio ac
erbo omnium

Ohri8to
auxilium suppliciter
8uppliciterinvocato
invocato cum
cum universo
univer80 exercitu
exercitu proproChristo in
in auxilium
gres8u8 est),
e8t), en een ander
enkel opmerkt,
opmerkt, dat
dat Constantijn
Constantijn
ander tijdgenoot 2)
2) enkel
gressus
in den slaap werd
werd vermaand,
vermaand, om
om het
hethemelsche
hemelsche teeken
teeken Gods
Gods op
op de
de
schilden
brengen en
en den
den slag
slag te
televeren
leveren (Oommonitu8
e8t
schilden aan
aan te brengen
(Commonitus est
in quiete
quiete Constantinus,
Oonstantinus, ut
ut coeleste
coele8te 8ignum
Dei notaret
notaret in
in scutis
8cuti8 atque
atque
signum Dei
ita proelium
proelium committeret),
committeret), kan men
men toch
tochmoeilijk
moeilijkhet
het. bovenstaand
bovenstaand
Eusebius 3)
steunt op
op een
een
verhaal van Eusebius
3) geheel
geheel verwerpen,
verwerpen, daar
daar het steunt
onder
getuigenis
vanvan
Con
sta n t ijij nn zelf. OveriOverionder eede
Bedebevestigd
bevestigd
getuigenis
Constant
gens
wonderbare tusschenkomst
Gods in een feit
feit als
als de
de
gens mag
mag eene wonderbare
tusschenkomst Gods
eerste
bekeering van een
een Romeinschen
Romeinschen keizer
keizer volstrekt
volstrekt niemand
niemand
eerste bekeering
bevreemden 4).
19°.
In de
de laatste
laatstevervolging
vervolging stierf
stierfeen
een onnoemelijk
onnoemelijk aantal
aantalmartemarte19°. In
laren.
te Caesarea
Caesarea in
in Cappadocië
Cappadocië G
Ge
0 r g ii u
en DDor
olaren. B.v. te
eo
u ss en
o r oth e a; Prisca,
P ris c a, Valeria,
Val e r i a, Dorotheus,
Dor 0 t h e u s,Gorgonius,
Gor g 0 n i u s,
thea;
Pet rusen
en Anthimus
A n t h i mus
Nicomedië; SSebastianus,
eba s t i a n u s,
Petrus
te te
Nicomedië;
A na sta s i a, Agnes
Ag nes 6)
en de
de „vier
"viergekroonden"
gelrroonden" te
te Rome;
Rome;
Anastasia,
5) en
Luc i te
a Syracuse
te Syracuse;
a Augsburg
te Augsburg
veleanderen.
anderen.Niet
Niet
Lucia
; A Af
f r ar te
enen
vele
uit 6).
weinigen ook vielen af, offerden of leverden de heiligen boeken uit
Reeds in vroegere
vroegere vervolgingen
te
Reeds
vervolgingenwas
wasde
de vraag
vraag ontstaan,
ontstaan, wat te
doen
de afvalligen, die
zich wederom
wederom bekeerden.
bekeerden. Zeer
Zeer juist
juist
die zich
doen met de
antwoordde
Hij was
was veel
veel strenger
strenger voor
voor
antwoordde hierop
hierop C yy pp rr iiaannus.
u s. Hij
1)
Hist. Eeel.,
Eccl., IX, 9.
1) Rist.
2) Lactantius, De
persec., c.
c. 44.
44.
De mort. persec.,
2)
3) Cf. Socrates,
Socrates, Rist.
2. Sozom.,
3.
Eeel., I, 2.
Hist. Eccl.,
Sozom., Rist.
Hist. Eccl.,
Ecel., I, 3.
$)
4)
Abhandlungen und Untersuchungen,
4) Funk, Kirchengeschichtliche Abhandlungen
Il,
1899, S.
diemeent,
meent,dat
datde
deverbeelding
verbeeldinger
erlater
laterveel
veel
II, Paderborn 1899,
S. 1-23,
1 23, die
bijgevoegd. Vgl.
Jaarg. 1903,
1903, Deel
Deel 60,
60, bl.
bI. 82
82 vv.
vvo Zie
Zie vooral
heeft bijgevoegd.
Vgl. Studiën, Jaarg.
Knöpfler,
BI. 1908,
1908, fasc.
fase. 1.
1. AufHist.-Pol. Bl.
Knop
f ler, Konstantins Kreuzesvision, Rist.-Pol.
Au f ausgewählten Texten
Texten vorgelegt,
vorgelegt,
Konstantins Kreuzesvision.
Kreuzesvision. In
In ausgewahlten
hauser, Konst,antins
1912.
Bonn 1912.
5) P. Franchi
de Cavalieri,
Cavalieri, Agnese
nella legenda.
legenda.
Franchi de
Agnese nella
nella tradizione ee nella
5)
RÖm.
Quartalsehr. suppl.
suppl. X
X (1899).
(1899). H. Grisar
Das róØSChe
römische Saneta
Róm. Quartalschr.
Grisar S.
S. J., Das
Sancta
Sanetorum
Sehatz, Freiburg
Freiburg 1908.
1908. Jubaru
S. J., Ste
Ste Agnès,
Agnès,
sein Schatz,
Sanctorum und sein
Jubaru S.
Vierge
voie Nomentane,
N omentane, Paris
Paris1907.
1907.
Vierge et martyr de la voie
6) De
c. 1.
1. ; H.
R. E.,
E., VIII, 33 :: "Alii
pauei prae
prae
De mart.
mart. Pal., c.
6)
„Alii quoque
quoque non pauci
ignavia
animis ac
debilitati primo
primo statim
statim impetu
impetu prae
prae timore
timore
ignavia fracti
fracti animis
ac debilitati
conciderunt."
P.
Albers, S.
gerkgesch. 1.
P. Albers,
S. J. Kerkgesch.
I.
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hen, die
die terstond (primo impetu)
impetu) afvielen, dan
dan voor
voor de
de ongelukkigen,
ongelukkigen,
hen,
die na
na langen
langen strijd
strijd en
en wreede
wreede foltering
foltering den
den moed
moed verloren
verloren;; strenger
strenger
). Bisschoppen en priesters
voor de
de sacri
sacriticati
dan voor
voor de
de libellatici 11).
priesters
f icati dan
voor
). Nu
mochten geen
geen functies
functies meer
meer verrichten
verrichten 22).
Nu besliste
besliste de
de kerkkerkmochten
van Elvira
Elvira(306)
(306) over
over de
de lapsi. Zij
Zij werden tot
de boete
boete
tot de
vergadering van
toegelaten, maar uiterst
uiterst moeilijk
moeilijk tot
totde
deH.
H.Communie
Communie 3).
3). Ook
Ook de
de
toegelaten,
synode van
van Ancyra
Ancyra in
in314
314 nam
namhierin
hierineen
eenbeslissing.
beslissing. Voor
Voor priesters
priesters
diakens waren
waren de
de straffen
straffen verschillend.
verschillend. Nog
Nog later
later functies
functies te
te
en diakens
verrichten werd
werd nimmer
nimmer toegestaan
toegestaan 4)
4). .Onder
Onder de
de afvalligen
afvalligen bevonden
bevonden
verrichten
vervolgingzeer
zeerveel
veel traditores, die hei
heilige
li ge boeken,
zich in deze laatste
laatste vervolging
heilige
vaten of
heilige vaten
of de
de namen
namen der
derbroeders
broeders uitleverden.
uitleverden. Bijna
Bijna uituitbehoorden zij
zij tot
tot de
degeestelijkheid.
geestelijkheid. Soms
Soms waren
waren het
hetzelfs
zelfs
sluitend behoorden
bisschoppen, b.v.
Limata, D
Don
van
bisschoppen,
b.v. Pur
P u r pur
p u ri iuuss van Limata,
o n a t u s van
a n uu ss van
Maxula, V
V ii cc ttor
vanRusicade,
Rusicade, FFuunnddan
vanAbitene.
Abitene.
or van
Maxula,
elders werden
werden er
er gevonden
gevonden 5).
5). Tegen de
de traditores
traditores
Ook in Spanje en elders
bepaalde in
in 314
314de
desynode
synodevan
vanArles,
Arles,dat
dat
die
door
bepaalde
zijzij,
, die
door
dede
of officieele
f icieele
stukken overtuigd
overtuigd werden
werden traditares
uit den
den rang
rang der
der geestegeestetraditores te zijn, uit
stukken
geweerd worden.
Hadden zij
zij na
nahun
hunval
valnog
nogwij
wijlijkheid moesten geweerd
worden. Hadden
dingen verricht, dan
dan beschouwde
beschouwde de
de synode
synode deze
deze als
alsgeldig.
geldig. BeBedingen
schuldigingen
geloofd, tenzij ze
ze gestaafd
gestaafd werden
werden door
door
schuldigingen werden
werden niet geloofd,
officieele
).
of f icieelebescheiden
bescheiden 66).
werd door de
20°.
Het aantal der
der romeinsehe
romeinsche kerkvervolgingen
kerkvervolgingen werd
20
0. Het
oude schrijvers
zoozeer echter
echter na
na
schrijvers gewoonlijk
gewoonlijk op
op tien
tien geschat;
geschat ; niet zoozeer
een
nauwkeurig onderzoek,
onderzoek, als
wel naar overeenkomst
overeenkomst met
met de
de
een nauwkeurig
als wel
tien plagen van Egypte
Egypte 7)
en
de
tien
horens
van
apocalyptische
en
de
het
apocalyptische
7)
beest 8),
waaronder men de tien kerkvervolgers verstond. A
A uu gg uu ss8 ), waaronder
ttinus
i nu s 9)
en SSulpicius
u I P i c i us Severus
S ever u SlO)
hebben deze
deze overover10) hebben
9 ) en
levering
ofschoon ze
overeenkomen in
in de
de optelling
optelling
levering gevestigd,
gevestigd, ofschoon
ze niet overeenkomen
der
keizers. Terwijl
N e r o,
0, D
Dom
ader keizers.
Terwijl de
de eerste
eerste N
o m ii t i a n uu s,
s, TT rr a1)
8 .. no.
12.
no. 12.
1) Zie
Zie boven §§ 8.,
Conciliengesch. II
II Auf
I, 111
2)
52 en 68.
68. Vgl. Hefele,
Hefele, Conciliengesch.
Aufl.1. I,
111 ff.
ff.
Ep. 52
2) Ep.
3)
46 bij Hefele, I, 155,
155, 176,
176, cf. can.
can. 32.
32.
Can. 11 en 46
3) Vgl. Can.
222 ff.
')
S. 222
Hefele, I, S.
Can.1-9,
1-9, Hefele,
4) Can.
afval zocht
geestelijken tot
tot afval
5)
Allard, IV,
191 ss. Hoe
Hoe men de geestelijken
IV, p. 191
P. Allard,
5) P.
P. L. Tom.
te brengen, zie
zie Gesta
Zenophilum consularem,
consularem, Migne, P.
Tom.
Gesta apud Zenophilum
van Optatus
43,
794 ss., en onder
Optatus Milevitanus.
Milevitanus.
onder de
de werken van
43, p.
p. 794
6)
13. Hefele,
can. 13.
Hefele, I,211~212.
I, 211-212..
Vgl. can.
6) Vgl.
?)
7 ss.
ss.
Exodus, cap
cap 7
7) Exodus,
8)
Apoc.,XVII,
XVII, 1-14.
1-14.
8) Apoc.,
9)
52.
XVIII, 52.
Dei, XVIII,
9) De
De civ. Dei,
10)
Chronic.,II,
II, 29-30.
29-30.
1 °) Chronic.,
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u s, Mar
c u s AAurelius,
ure 1 i u s, Septimius
S ep t i m i u s Severus,
S e ver u s,
jjan
anus,
Marcus
M a x i min u s Thrax,
T h r a x, Decius,
Dec i u s, Valerianus,
Val e r i a n u s, AureA u r eMaximinus
1 i a n u senenDiocletianus
Di 0 c let i a nnoemt,
u s noemt,
laatste MaxiM a x ilianus
laatlaat
dede
laatste
minus
en stelt
er er
alleen
min u s Thrax
T h r a xenenAurelianus
A ure 1 i a n weg
u s weg
en stelt
alleen
Had
u su svoor
de plaats.
plaats. L La
u ss noemt
noemt
H
a dr ri ia an n
voor in
in de
a c ct taann tt ii u
enkel zeer groote kerkvervolgingen
kerkvervolgingen op
op 1).
1) .
21°. Dat het
het aantal martelaren
martelaren zeer
zeer groot
groot was,
was, leert
leert de
de overover21°.
levering en
de geschiedenis.
geschiedenis. Het
Het eerst
eerst verhief
verhief zich
zichdaartegen
daartegen
levering
en de
112)
in 1684,
1684, die
dieeen
eenverdediging
verdedigingder
derRomeinsche
Romeinsche
2) in
H. DDo
o ddwwee11
keizers schreef
de Brevieren
Brevieren en
en Martyrologiën
Martyrologiën tot
tot fabels
fabels der
der
keizers
schreef en de
monniken verlaagde.
in 1689
1689
monniken
verlaagde.Schitterend
Schitterendheeft
heeftdit
ditTh.
Th. R
R uu i nar
n a r tt in
3). Hij
Hij dacht
dacht er
er echter
echter volstrekt
volstrekt niet
niet aan,
aan, om
om met
met velen
velen
weerlegd 3).
11,000,000 martelaren
martelaren te spreken
spreken;; en evenmin
evenmin om
om er,
er, zooals
zooals
van 11,000,000
Bol
4), elken
eiken dag
dag 700
700 op
op den
den kalender
kalender te
te plaatsen
plaatsen voor
voor
B
o 1 dd e tt t i 4),
Rome alleen.
telde
er er
V Victor
i c tor de
d e BB uu cc k,
k,
Rome
alleen.Te
Teweinig
weinigdaarentegen
daarentegen
telde
die de Romeinsche
Romeinsche martelaren
martelaren op 4000
4000 schatte
schatte 5),
terwijl toch het
het
5), terwijl
Martyrologium Romanum
alleen 13,828
13,828 opgeeft
opgeeft s).
6).
Martyrologium
Romanum er
er voor
voor Rome alleen
aantal martelaren
martelaren ook
ook maar
maar bij
bij benadering
benadering te bepalen,
bepalen, is
is ononHet aantal
mogelijk.
mogelijk. Spreekt men „van
"vanverschillende
verschillendemillioenen"
millioenen"oud-christeoud-christedan zal
zal men
men moeilijk
moeil~jk die
die bewering
bewering met
metbewijzen
bewijzen
lijke bloedgetuigen, dan
kunnen
e r 0een
een„ontzaglijke
"ontzaglijke
kunnenstaven.
staven. TT aa cciit tuuss noemt
noemtonder
onderNNero
menigte" 7),
ioC
a s s i u sonder
onder Domitianus
Dom i t i a n u „velen"
s "velen" 8).
Cassius
7), DDio
De volkswoede
volkswoede bracht
u s aan
aan„zeer
"zeervelen"
velen" den
den
brachtonder
onderTra
T r ajan
j anus
dood, terwijl
terwijl de
de geregelde
geregelde veroordeeling
veroordeeling niet
niet ophield
ophield 9).
"Ontel9). „Onteldood,
baren" ondergingen
ondergingen tijdens
tijdens de
de regenring
regeering van
van Mar
c u s AAurelius
ure li us
Marcus
"over de gansche aarde" den marteldood 10);
proconsuls en
en„overdgansch "mrteldo
10) ; de proconsuls
1)
mort. persec.
persec. Vgl.
Vgl. in
in de
demiddeleeuwen
middeleeuwen Godfried
Godfried van
van Viterbo,
Viterbo,
De mort.
1) De
Pant,heon
bij Migne, P. 'L.,
198, p. 1012
1012 s.
Pantheon bij
L ., 198,
2)
Cyprian. IX, De paucitate
paucitate martyrum,
martyrum, Oxon.
Oxon. 1684.
1684.
2) Dissert. Cyprian.
3)
zijn herhaaldelijk
herhaaldelijk uitgegeven. Wij
Wij
Martyrum sincera.
sincera. Deze
Deze zijn
3) Acta Martyrum
gebruiken
Verona, 1731.
1731. Cf. Praefatio generalis, §§ H-IH.
II III. Zie
gebruiken die
die van Verona,
ook M
arnachi, Origines
Origineset
et antiquitates
antiquitates christianae,
christianae,Romae
Romae 1749-52.
1749-52.
Marnachi,
L. A.
A.Zaccaria,
Zaccaria, Raccolta
dissertationi di
di storia
Raccolta di dissertationi
storis Ecclesiastica, Roma
1792.
1792. Tom. XI.
4)
dei ss.
ss. Martini
Martiri ed antichi
di
Osservazioni sopra
sopra i cimiteri dei
antichi cristiani di
4) Osservazioni
Roma,
266.
Roma, Roma 1720,
1720, p.
p. 266.
5)
phialis rubricatis,
rubricatis, quibus
quibus Mart.
Mart. Rom.
Rom. sepulcra
sepulcra dignosci
dignosci dicundicun5) De phialis
tur observationes,
ss.
observationes, Bruxellis
Bruxellis 1855,
1855, p.
p. 31 ss.
6)
Blutampullen der
der rom.
röm. Katakomben, Frankf.
1868,
6) KraU8,
Die Blutampullen
Kraus, Die
Frankf. 1868,
67, 14.
14. 9)
S.
35. 7)
0 ) Euseb.,
Annal. XV, 43-45.
Hist. Rom.,
Rom., 67,
8. 35.
43--45. 8)
8 ) Rist.
H.
7 ) Annal.
.buseb., R.
E., Hl,
1.
III, 34. 10)
Eus., V.
V. 1.
1 °) EU8.,
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prefecten
prefecten waren voor
voor de
de talrijke
talrijkeveroordeelingen
veroordeelingen niet
nietvoldoende.
voldoende.
Sept
e vver
e r uussdeed
Se
p ti m
i mi iuussS Se
deedhet
hetbloed
bloedvloeien
vloeienbij
bij stroomen:
stroomen:
men
meende dat
antichrist op
op komst
komst was
was 1). Dec
door
men meende
dat de antichrist
De c ii uu s,s, door
La eta
c t a n t i u s „een
"eenverfoeilijk
verfoeilijk dier"
dier" genoemd,
genoemd, spaarde
spaarde „leeftijd
"leeftijd
"hetbloed
bloed golfde" zegt C y p r i a nn uu sS2).
noch geslacht noch
noch stand";
stand"; „het
2).
Ga 11 u s werd
werd een
een „ontelbaar
"ontelbaar volk"
volk" met
met de
de martelmartelOnder Gallus
kroon versierd 3).
regeering vergoot VVal
n us
3) .In
In zijn
zijn korte regeering
a 1 ee r ii aanus
veel martelbloed 4).
e t i a nn uu ss „heeft
"heeftvelmartbod
4). De
De vervolging
vervolgingvan
van Di
D i0occ1 let
gedurende tien
het volk
volkGods
Gods verwoest"
verwoest" ;; door
door geen
geen oorlog
oorlog
gedurende
tien jaren het
werd
de bevolking
bevolking zoo
zoo zeer
zeer gedund
gedund 5).
zwaarden werden
werden
werd ooit de
5 ). De zwaarden
stomp
en de
de beulen
beulenwisselden
wisselden elkander
elkander van
vanvermoeienis
vermoeienis af. In
In
stomp en
Egypte
gingen niet
zelden op
één plaats
plaats „30
,,30 en
en 60,
60, soms
soms 100"
100"
Egypte gingen
niet zelden
op één
tegelijk in den dood 6).
6). Ook elders werden de Christenen bij menigte
menigte
den dood
dood gewijd.
gewijd. Men
Men denke
denke bijvoorbeeld
bijvoorbeeld aan de
de massa
candida
massa candida
onder
Val
e r i a n u s, aan
eba a n s c hellegioen
e g i 0 e n.
onder
Valerianus,
aanhet
hetTh
Thebaansche
a xx ii m
Ook..17r
U r sul
en haar
haargezellinne
gezellinnen
onder M
Ma
m ii aannuus.s. Ook
s u laa en
n.
Sommigen stelden
M aa xx ibehooren hiertoe.
hiertoe. Sommigen
stelden deze
deze marteling
marteling onder M
i-.
min u Ts hTh
de meesten
tijdens
invallender
derHunnen,
Hunnen, die
die,, .
minus
r arxa;x;
de meesten
tijdens
dedeinvallen
volgens de
legende, 11000
11000 maagden
de reinheid
reinheid te
te Keule
Keulen
volgens
de legende,
maagden om
om de
n.
hebben gemarteld. Dat
Dater
er maagden
maagden te
teKeulen
Keulenden
denmarteldood
marteldoodleden,
leden, .
het Clematiaansche
Clematiaansche opschrift
opschrift in
in de
de Ursulakerk
Ursulakerkaldaar
aldaarzeker.
zeker. .
is naar het
eC I1e emat
s herstelt
herstelt in
in de
de vierde
vierde of
of vijfde
vijfde eeuw
eeuw de
de bas'
basiliek
m a it uius
'ek
op den grond, ,,waar
"waar de
de H.H. maagden voor den naam
naam van
vanCC hh rr ii sshaarbloed
bloed hebben
hebben gestort".
gestort". Van
Van het
het aantal
aantalweten
wetende
deoude
oude
t u s haar
berichten niets.
negende eeuw
us
berichten
niets. In
In de negende
eeuwspreekt
spreekt Wan
Wandedel
1 bbeerrt tus
van Prum
Prüm reeds
reeds van „duizenden".
"duizenden". In de
de tiende
tiende is
is de
de schare
schare tot
tot
11000
... ininhonore
honore sanctae
sanctae Dei
Deigenitriciss
genitricis
11000 gestegen:
gestegen : "monasterium
„monasterium...
semperque virginis
ariae et
semperque
virginis M
Mariae
et undecim
undecim milia
milia virginum" 7).
.

.

..

.

1)
Alex., Strom.,
7.
VI, 7.
1) Olem.
Clem. Alex.,
Strom., II. EU8.,
Eus., VI,
2)
10.
2) Ep. 10.
3)
mortalitate, op het
het einde.
De mortalitate,
3) Oyprian.,
Cyprian., De
4)
morte pers., 5.
De morte
4) Lactant., De
5) Sulp. Sev.,
Sev., Hist.
sacr., II,
I1, 6,
6, 32.
32. Oro8iu8,
Pagan., VII,
VII, 22..
22~
Adv. Pagan.,
Hist. sacr.,
Orosius, Adv.
5)
6) Eus.,
EU8., H.
E., VIII,
VIII, 9.
9.
H. E.,
6)
7) Stein, Die
Ursula and
undihre
ihreGesellschaf
Gesellschaft,
Köln 1879.
1879. Hauck, KirKir
Die H. Ursula
t, Köln
7)
chengesch. Deutschlands, I,
I, 25
25 f.
f. A.
A. Milller,
Müller, Das Martyrium der Theba
Thebachengesch.
zuKóln
Köln1896.
1896. Jaffe, Reg.
Ir. n.
n. 3594.
3594 ..
Reg. Rom.
Rom. Pont., ed. II.
nischen Jungfrauen
Jungfrauen zu
G.
de Clématius
Clématius et
et la
la légende
légende des
des onze mille
mille vierges...
vierges_
L'inscription de
G. Morin, L'inscription
Mélanges
Leçon8"
Allard, Dix Lecons,.
Mélangesde
dePaul
Paul Fabre,
Fabre, Paris
Paris 1902,
1902,p.
p. 51-64.
51-64. P. Alla·rd,
p. 134-149.
134-149. Het
Het waarschijnlijkst een
een Bretonsche legende.
p.
.
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9.

Bestrijding
der Kerk in geschriften.
Bestriding der
Arneth, Das klassische
Heidentum und die
christliche
die christliche
klassische Heidenturn
Arneth,
Religion,
Kellner, Hellenismus und
H. Kellner,
Religion, 'Vien
Wien 1895,
1895, 1-2.
1-2. H.
Christenthum oder die
geistige Reaction
Reaction des
des antiken
antiken
die geistige
Heidenthums gegen
gegen das Christenthum,
Köln 1866.
1866. Aubé,
Aubé,
Christenthum, Köln
Rist.
persécutions de
II:: La
Lapolémique
polémique
des persécutioiis
de l'église,
l'église, tom.
tom. II
Hist. des
païenne
la fin
fin du
dudeuxième
deuxième siècle,
siècle, Paris
Paris1878.
1878. Allo,
Allo,
païenne àà la
L'Evangile
en face
face du
clu Syncrétisme
Syncrétisme païen,
1910.
L'Evangile en
palen, Paris 1910.

Het kon
kon niet
niet anders
anders of
of de
de beschaafde
beschaafde heiden
heiden moest
moest naast
naast het
het
zwaard ook de pen tot
vernietiging van
vanhet
hetChristendom
Christendomgebruiken.
gebruiken.
tot vernietiging
Men beproefde
ook zoowel
zoowel middellijk
Men
beproefde dit dan ook
middellijk als onmiddellijk
onmiddellijk door
een
van
C Christus
h ris t u senenzijn
zijnKerk.
Kerk. Is
Is er
er van
van
een hevige
hevigebestrijding
bestrijding
van
de laatste
laatste soort
soort van
van strijdschriften
strijdschriften tengevolge
van
tengevolge van
van het
het edict van
de
dos
in 448
448 de
deverbranding
verbranding ervan
ervan beval,
beval,
II, dat
dat in
T h e o0 d
o s i u s Il,
blijkt uit
uit de
de overblijfselen
overblijfselen de
de gloeiende
gloeiende
weinig meer over, voldoende blijkt
waarmee men schreef.
haat, waarmee
poging des
des rhetors
rhetors Fronto van
van Cirta
Cirta (t misschien
misschien 166)
166) leerleerDe poging
meester van
c u s Aurelius
A ure I i is
u sniet
is niet
genoegzaam
bekend.
meester
vanMar
Marcus
genoegzaam
bekend.
De oudste
oudste Latijnsche
Latijnsche apologie,
apologie, Octavius van
De
van MMin
i n uu tt ii uu ss
Fel
i xl)
hij een redevoering in het licht
licht gaf,
gaf, waarin
waarin
Felix
1) leert ons, dat hij
de gewone lasteringen, als
als thyestische
thyestische maaltijden
maaltijden en
enoedipodische
oedipodische
ontucht werden
werden te berde
berde gebracht
gebracht 2).
Bewaard is
de satyre
van Lucianus van Samosate:
het
satyre van
Samosate : Over
Bewaard
is de
Over het
het jaar
jaar 167.
167. Per
Pere eggrrin
wordt
einde
Peregrinus uit
uit het
i n uu ss wordt
einde van Peregrinus
voorgesteld als bedorven
bedorven Christelijk
Christelijk priester,
priester, als Egyptisch
Egyptischasceet
asceet
voorgesteld
en
cynisch wijsgeer,
wijsgeer, die
slotte vrijwillig
vrijwillig den
den dood
dood zoekt
zoekt in
in
en cynisch
die ten slotte
de
vlammen. Wel
de spits
spits van
van het
het wapen
wapen tegen
tegen de
de cynici en
de vlammen.
Wel is
is de
gericht,maar
maartegelijkertijd
tegelijkertijd tracht
tracht
h eeo0 ggen
e n eessgericht,
bijzonder tegen TTh
Luc
i a n udes Christenen
de Christenen
belachelijktetemaken,
maken,ofschoon
ofschoonzijn
zijn
Lucianus
belachelijk
groot is
is 3).
comisch talent niet groot
comisch
Omstreeks 178
178 schreef
schreef de
dePlatonische
Platonischewijsgeer
wijsgeer Celsus zijn
Omstreeks
Waarachtig Bewijs, een omvangrijk strijdschrift
strijdschrift tegen
tegende
deChristenen.
Christenen.
I} Cap. IX, 6;
2.
6 ; XXXI,
XXXI, 2.
1)
2}
Harnack, Altchristl. Lit., I, 868.
868.
2) Vgl. Harnack,
3}
T. M.
JYI.Deeleman,
Deeleman, Lucianus' Geschrift
De morte Peregrini,
Geschrift De
3) C. T.
Utrecht 1902.
1902. D. Plooy
Plooy en J. C.
a. Koopman,
Koopman, Lucianus, de
Pere.
de dood van Peregrinus,
1915. NiemeiJ'e'r,
Zwolle 1915.
Niemeijer, Lucianus, Bloemlezing, Zwolle
grinus, Utrecht 1915.
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Hoewel
werk verloren
verloren is, vindt
vindt men
men toch
toch negen
negen tienden
tiendenterug
terug
Hoewel het werk
in
het verweerschrift,
verweerschrift, dat
nog in
in het
hetmidden
midden
in het
dat 00 rr ii ggen
e n eess nog
(244-249)
derderde
derde eeuw
eeuwdaartegen
daartegen schreef
schreef en
en Oontra
Oelsum
(244-249) der
Contra Celsum
betitelde.
betitelde. Het Waarachtig
het
Waarachtig Bewijs bestond
bestond uit
uit vier
vier deelen.
deelen. In
In het
eerste
Jood te
tebewijzen,
bewijzen, dat
datde
deChristenen
Christenen de
demessiasmessiaseerste tracht een Jood
idee
hebben begrepen.
begrepen. Een
het tweede
tweede de
de
idee niet hebben
Een heiden
heiden hekelt
hekelt in
in het
en treft
treft aldus
aldus middellijk
middellijkde
deChristenen.
Christenen. Het
Het
messias-idee der Joden en
derde gedeelte
gedeeltericht
richtzich
zichtegen
tegendedeChristelijke
Christelijkegeloof
geloofsenzedenleer
zedenleeren
en
s- en
tracht te bewijzen,
bewijzen, dat ze
ze van
van elders
elders ontleend
ontleend isis en
envervalscht,
vervalscht,
tracht
den heidenschen
heidenschen staatsgodsdienst
staatsgodsdienst poogt
poogtteterechtrechtterwijl het vierde den
vaardigen. Cel
susgeeft
geeftblijk
blijkvan
vanevenveel
evenveelbelezenheid
belezenheid als
als
vaardigen.
Celsus
scherpzinnigheid.
hij over
over het
hetChristendom
Christendom uituitscherpzinnigheid.Allen
Allen spot
spot heeft hij
gestort en zijn
zijn Stichter
Stichter als
alseen
eengemeen
gemeenbedrieger
bedriegergeschetst.
geschetst. Welk
Welk
een
er heerscht
heerscht in zijn
zijn geschrift
geschrift kan
kan men
men bij
bij 00 rri iggen
een geest er
e n ee ss
zien : "Narrat
„1\Tarratille
ille (C els
zien:
matrem, cum
cum aa f fabro
sibi
e 1 s u s) Jesu matrem,
abro qui
qui sibi
illam desponderat,
desponderat, temeratae
temerataepudicitiae
pudicitiaerea,
rea, gravidaque
gravidaqueeemilite,
milite, cui
cui
nomen Brat,
eraf, deprehensa
deprehensa esset,
esset, expulsam fuisse'
fuisse".. Spottend
Panthera nomen
voert
hij de
de Christenen
Christenen volgens
volgens P
a u I u s (1(1 Cor.
Cor. III,
lIl, 18,
18, 19)
19)
voert hij
Paulus
sprekend op
op :: "Mala
hac vita sapientia,
sapientia, bona
bona autem
„Mala res
res est
est in hac
autern stulstulttitia"
~'t'
~a "1)
1) .
minder hevig
hevig en
en scherp
scherp isisde
deNieuw-Platonische
Nieuw-Platonischewijsgeer
wijsgeer
Niet minder
POl'phYl'ius,
wiens Vijftien
boeken tegen
tegen dedeChristenen
Ohristenen in eenige
eenige
Porphyrius, wiens
Vijftien boeken
brokstukken,
Macarius van
van Magnesia,
Magnesia,
brokstukken,volgens
volgens sommigen,
sommigen, bij
bij Macarius
h~i den
den Christenen
Christenen atheïsme, ontucht
ontucht
bewaard zijn.
zijn. Opnieuw werpt hij
en kindermoord
kindermoord voor.
Christendom weet
hij meer dan de
de
voor. Van
Van het Christendom
weet hij
andere
eenige woorden
woorden van
sandere bestrijders.
bestrijders.Dit
Dit vooral
vooral en
en eenige
van AAuu gg uu stinu
uss 2)
zeer waarschijnlijk,
waarschijnlijk, dat hij
hij een
een afvallige
afvallige was.
2) maken het zeer
Werkelijk met den haat van een afvallige brengt hij opwerpingenWerklijmtdnhavefligbrnthjopwe
tegen den
den M
Mes
Zijnverrijzenis,
verrijzenis, de
de eeuwigheid
eeuwigheid der
der helsche
helsche
e s ssiiaa s,s,Zijn
straffen
den Zaligmaker,
Zaligmaker, de H.
H. Schrift,
Schrift, en
en noemt
noemt
straffen te berde, bespot den
post factum.
factum. Van de andere
andere zijde tracht
de voorspellingen vaticinia post
1) Origen.,
Celsurn, lrligne,
G., Tom.
Tom. XI,
13 en
en I, 32.
32. Th.
Migne, P.
P. G.,
XI, I, 13
Origen., Contra Celsum,
Keim, Celsus'
Wort. Aelteste
Aelteste Streitschrift
Streitschrift antiker
antiker WeltanWeltanCelsus' Wahres
Wahres Wort.
Keim,
schauung gegen
gegen das Christenturn
178 nach
nach Christus u.
W.,
u. s. w.,
Christentum vom Jahre 178
Zürich 1873.
1873. Muth, Der
Kampf der
der heidn.
heidn. Philosophie
Philosophie gegen
ge gen das
Zürich
Der Kampf
Christenturn,
Mainz 1900.
1900. Whittaker,
Tyana and
and other
other
Whittaker, Apollonius
Apollonius of
of Tyana
Christentum, Mainz
essays,
London 1906:
1906: Celsus
Celsus and
and Origen.
Origen.
essays, London
2) De Civitate Dei, X, 28 :: "Quam
sapientiam) si vare
vere ac
„Quam (virtutem et sapientiam)
fideliter amasses, Christum
Christurn Dei virtutem et Dei sapientiam cognovisses,
saluberrima humilitate tumore inflatus
inflatus vanae
vanae scientiae
scientiaeresiresinee ab ejus saluberrima
luisses" . Cf.
Cf. Socrate8,
Eccl., lIl,
23. Niceph. Call.,
Gall., X, 36.
36.
III, 23.
Socrates, Rist.
Hist. Eccl.,
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hij
ook het heidendom
heidendom te
te zuiveren
zuiveren en
en tetedoen
doenherleven,
herleven,ofschoon
ofschoon
hij ook
natuurlijk tevergeefs,
tevergeefs, zooals
en na
na hem
hem hebben
hebben
zooals allen,
allen, die
die dit voor en
beproefd 1).
1).
Door
dezepogingen
pogingen
behoort
Porphyrius
Door deze
behoort
Por
p h Y r i u sook
ooktot
tothen,
hen,die
die
Christendom midde1l1jk
de eerste
eerste eeuw
eeuw
middellijk bestreden.
bestreden. Reeds
Reeds in de
het Christendom
had Apollonius
Apo 11 0 n i u van
s van
T y ahet
n a Nieuw-Pythagorisme
het Nieuw-Pythagorisme
had
Tyana
trachten te
te verbreiden,
verbreiden, echter
echtermet
metgering
geringgevolg.
gevolg. Toch
Tochvereerde
vereerde
hem het heidensche
heidensche volk
See pp tt i m i u s SSe
volk en
en zelfs
zelfs S
e vver
e r uu ss 2).
Op verzoek
a oDom
gemalinvan
vangenoemden
genoemden
Op
verzoekvan
van Jul
Juliai D
mnn
a,a,gemalin
keizer,
schreef Philostratus tusschen
220 en
en 230
230 zijn
zijn levensbelevensbekeizer, schreef
tusschen 220
schrijving
verheerlijkte hem
een halfgod,
halfgod, die
die verre
verre reizen
reizen
schrijving en
en verheerlijkte
hem als een
ondernam als
hervormer, door woord
woord en daad de
de harten
hartender
dermenmenondernam
als hervormer,
schen
Zelfs
met met
C h ris
t u s stelde
P hPhilostratus
ilo s tra t u s
schenwon.
won.
Zelfs
Christus
stelde
zijn Apollonius
Apo 11 0 n igelijk
u s gelijk
en gaf
heidendom
eenwonderwonderzijn
en gaf
aanaan
hethet
heidendom
een
doener,
op geheimzinnige
geheimzinnige wijze verdween, zoodat
zoodat niemand
niemand zijn
doener, die op
graf kon vinden 3).
grafkonvide
3) .
De
krachtigste poging,
poging, om
heidendom uit
de diepte
diepte op
op te
te
De krachtigste
om het
het heidendom
uit de
heffen, deed
deed de
de Nco-Platonische
school. De
harten vonden
vonden in
in
heffen,
Neo-Platonische school.
De harten
het koude
koude heidendom
heidendom geen
geen bevrediging
bevrediging;; waarheid
waarheid zocht
en
zocht men en
ze niet
niet;; de
de oude
oudeeenvoud,
eenvoud, waarmee
waarmeemen
mende
demythologische
mythologische
vond ze
goden
aangenomen, verdween
verdween allengs.
allengs. Aan
Aan deze
deze behoeften
behoeften
goden had aangenomen,
wilde de
de Neo-Platonische
Neo-Platonische wijsbegeerte
wijsbegeerte voldoen
voldoen;; een
een systeem
systeem
nu wilde
scheppen, de
mythologie allegorisch
soort panpanscheppen,
de mythologie
allegorisch verklaren
verklaren en
en een soort
triniteit verkondigen.
verkondigen. Een
Een nieuw
nieuw en
en krachtig
krachtigherlevend
herlevend
theïstische triniteit
heidendom zou
dit systeem te voorschijn treden.
heidendom
zou uit dit
De stichter
stichter der
der school,
school, Ammonius Sakkas, naar men
men vermoedt,
vermoedt,
een afvallig
afvallig Christen
(t 243), was
schepper van het
het nieuwe
nieuwe
Christen (t
was niet de schepper
systeem.
aan Plotinus (t
261) toe.
toe. Men
Men kan
kan zeggen,
zeggen,
systeem. Die
Die eer
eer komt aan
(t 261)
dat hier
hier de
de oude
oudewijsbegeerte
wijsbegeerte alle
alle krachten
krachten inspande,
inspande, om
om het
het
aldoor wegzinkende heidendom boven water te
te houden.
houden. Dat
Dathiermee
hiermee
tegen de
de Christenen
Christenengepaard
gepaardgingen,
gingen,spreekt
spreektvan
vanzelf.
zelf.
hatelijkheden tegen
Porphyrius, den
beroemdsten Neo-platonist,
Neo-platonist, zagen
zagen wij
wij reeds
reeds
den beroemdsten
aan het
Plo
tin u bestreed
s bestreedtegelijk
tegelijkde
de
aan
het werk.
werk. Zijn
Zijnleermeester
leermeester
Plotinus
gnostieken
de Christenen
Christenen 4).
s, Ph
i I o0gnostieken en de
4). Wat PPor
Phil
o r pphhyYrr ii uu s,
1) A.
A. Kle
f f ner, Porphyrius
1)
Kleffner,
der Neuplatoniker and
and Christenfeind,
Christenfeind, PaPaPorphyrius der
derborn 1896.
1896.
derborn
Z)
Dia Cassius,
Cassius, Rist.
Rom, 77,
77, 18.
18.
2) Dio
Hist. Rom,
3) J. Cöttsching,
3)
Tyana, Leipzig
Leipzig 1889.
1889. F. Whittaker,
Whittaker,
Cóttsching, Appollonius
Appollonius von Tyana,
Apollonius of
Tyana, London
London 1906.
1906.
Apollonius
of Tyana,
4)
Harnack, Gesch.
') Harnack,
Gesch. der
der Altchrist.
Altchrist.Lit.,
Lit.,1.I. 872-873.
872-873.
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der vierde
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Uitbreiding der
der Kerk
Kerk in
in de
de eerste helft der

st
I' a t u
Cel
tegen
de Christenen
haddeningebracht,
ingebracht,
stratus
ens Cene 1
s usus
s tegen
de Christenen
hadden
vatte
Hieroeles
vatte Hierocles stadhouder
Bithynië, omstreeks
omstreeks 305
305 saam
saam
stadhouder van
van Bithynië,
in zijn Waarheidlievende
Waarheidlievende redenen. Bitteren
in
de wreede
wreede
Bitteren spot
spot stort de
vervolgervan
vanhet
hetChristendom
Christendom
vervolger
overover
C hChristus
I' i s t u s uit,
uit, dien
dien hij,
hij,
zooals Ph ilo s t I' a t u s, met Apo 11 0 n i u s van T y a na zoalsPhitru,meAponsvaTy
vergelijkt.
overige geeft
geeft hij
hij de
de gedachten
gedachten der
dergemelde
gemelde
vergelijkt. Voor
Voor het
het overige
wij sgeeren terug
terug 1).
1) .
wijsgeeren
Ook door
door voorstellingen
Ook
voorstellingen en teekeningen bespotte men de
de ChrisChristenen.
Vooral werd
hun het
het aanbidden
aanbidden van
vaneen
eenezel
ezelverweten,
verweten,
tenen. Vooral
werd hun
zooalsuit
uit Ter
Ter ttuIl
u l i ii a n uu ss en
zooals
en het
het 8potcrucifix
Rome blijkt.
spotcrucifix te Rome
Dit laatste werd gevonden door P. C. G a I' I' U C ciS. J. in 1856
1856 Ditlasewrdgvon P.CGaruciS
in
het paedagogium
paedagogium tegen
Palatijn en stelt
stelt voor
voor Alex
A I e x ain het
tegen den
den Palatijn
men
aanbiddende houding
houding voor
voor zijn
zijn gekruisten
gekruisten God,
God, die
die
m e n 0oss in aanbiddende
hier
bespotting met
met een
eenezelskop
ezelskop is
is afgebeeld.
afgebeeld. Daaronder
Daaronder leest
leest
hier ter bespotting
men:
In 1870
1870 ontdekte
ontdekte men
men
men : "A
„A 11eexxaamen
m e n0oss aanbidt zijn God". In
in een andere kamer
kamer het
het opschrift
opschrift:: „A
"A1I ee xx aa m
men
is trouw
trouw
e n 0o ss is
aan zijn
zijn geloof"
geloof" 22).) .

§ 10.
10.
Uitbreiding der Kerk in de
de eerste
eerste helft der vierde
vierde eeuw.
Harnack, Die Mission
Mission and
und Ausbreitung
Ausbreitung des
des ChristenChristenA. Harnack,
turns
drei Jahrhunderten,
Jahrhunderten, Leipzig
Leipzig 1902
1902;; 22 ed.
ed.
turns in den ersten drei
1906. Ughelli, Italia sacra,
sacra, ed.
Il, Venet.
Venet. 1717
1717 ss. Duchesne,
Duchesne.
ed. II,
Fastes
épiscopaux de
I-lIl,
Fastes épiscopaux
de l'ancienne
l'ancienne Ga,ule,
Gaule, Tom.
Tom. I--III,
1900, 1915.
1915. C.
Paris 1894, 1900,
C. Murray, Christianity in England
before Augustine, 1900.
1900. H. Leclercq,
Leclercq, L'Afrique
chrétienne,
before
L' Af rislue chrétienne,
Paris 1904,
Quien, Oriens
Oriens christianus,
1740,
Paris
1904,I-Il.
I II. Le Quien,
christianus, Parisiis 1740,
I-lIl. P. Allard,
Allard, Le
Le christianisme
christianisme et
et l'empire
l'empire Romain,
I—III.
3e ed.,
Paris 1898.
1898. Rivière,
Rivière, La propagation
propagat.ion du
du ChristiChristi3e
ed., Paris
dans les
les trois
trois premiers
premiers siècles,
siècles, Paris
Paris 1907.
1907. H. de
de
anisme dans
L'Eglise chrétienne
de St.
St. Ignace
Ignace
Genouillac, L'Eglise
chrétienne au
au temps
temps de
d'Antioche, Paris
Paris 1907.
1907.
d'Antioche,

"Een zaad
zaad is het
het bloed der Christenen,"
Christenen," zeide
zeide TTer
„Een
e r ttuIl
u 11 i al) Eusebius, Contra
Contra Hierocl.,
Hierocl., ed. Gaisf
Gaisford,
Oxford 1852.
1852. De
De mort.
mort.
ord, Oxford
1)
persec., c. 16.
16. Harnack, t. a.
a. p.,
p., S.
S. 564.
564.
persec.,
2) Tertull., Apol.,
Apol., c.
c. 16.
16. Garrucci, II
Il Crocifisso
Crocifisso graffito,
graffito, Roma 1856.
Fr. X.
X. Kraus,
Kraus, Das Spottcrucifix
Spottcrucifix vom Palatin,
Palatin, Freiburg
Freiburg 1872.
1872. Eene
Eene
Fr.
afbeelding vindt men
men ook
ook bij
bij Grisar, Geschichte Roms,
Roms, S. 608
608;; Kraus,
afbeelding
Geschichte der
der Christi.
Christl. Kunst,
S. 173
173;
Kauffrnann,
der
f f rnann, Handbuch der
Kunst, I, S.
; Kau
Geschichte
christl. Archeologie,
Archeologie, Paderborn
Paderborn 1905,
1905, S. 256.
256. De
Deopwerpingen
opwerpingen tegen
tegende
de
christl.
christelijke verklaring van het
het crucifix
crucifix hebben
hebben tot
t,otheden
hedenweinig
weinigovertuiovertuichristelijke
gende
gende kracht.
kracht.
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u s ttin
i n uus:
s: „Hoe
heviger
"Hoe
hevigerwij
wijvervolgd
vervolgdworden,
worden, des
des
n uU sSI)
1 ) ;; en JJus
En
werkelijk
te meer
meer gelooven
gelooven er
in
den
naam
van
Je
zus"
2).
werkelijk
2
er in den naam
J e z u s"
was de uitbreiding
uitbreiding van het
het Christendom
Christendom wonderbaar.
wonderbaar. Het
Het scheen
scheenwas
de godsdienst
godsdienst der steden te
te zijn.
zijn. Met
Met de
de bevolking
bevolking der
der stad
stadnam
nam
ook het betrekkelijk
betrekkelijk aantal
aantal Christenen
Christenen toe.
toe. Toen
Toen het
het einde
einde der
der
ook
vervolgingen gekomen
vormden de
de Christenen
Christenen in
insommige
sommige
vervolgingen
gekomen was,
was, vormden
steden de
de groote
groote meerderheid.
meerderheid. Maar
ook bij
bij het
hetlandvolk
landvolk was
was
steden
Maar ook
Christendom in
in vele
vele provinciën
provinciën diep
diepdoorgedrongen
doorgedrongen;; zoo
zoo
het Christendom
in de
deprovinciën
provinciën van
vanKlein-Azië,
Klein-Azië, in
inArmenië,
Armenië, Syrië,
Syrië,
bepaaldelijk in
Egypte, Palestina
Palestina en
en Noord-Afrika.
Noord-Afrika. „Het
"Het belangrijkste
belangrijkste volk"
volk"
Egypte,
noemt Eu
s ebi u de
s de
Christenen 3).
3) .
noemt
Eusebius
Christenen
voor alle
alle landen
landen en
en provinciën
provinciën kon
kon hij
hij dit
ditechter
echterbedoelen,
bedoelen,
Niet voor
omdat het
het betrekkelijk
betrekkelijk aantal
aantal Christenen
Christenen inindedeverschillende
verschillende
omdat
streken zeer
zeer verschillend
verschillend mocht
mocht heeten.
heeten.
streken
0 • Tot
110.
landen waar
waar de
de Christelijke
Christelijke leer
leer ongeveer
ongeveer door
door de
de
Tot de landen
der bevolking
bevolking werd
beleden, waar het Christendom
Christendom de
de meest
meest
werd beleden,
helft der
verbreide of
of toch
tochoverheerschende
overheerschende godsdienst
godsdienst was,
was,behoorden
behoorden:
verbreide
:
Vooreerst Klein-Azië.
Klein-Azië. Daar lagen
lagen de
de beroemde
beroemde Kerken
Kerkenvan
vanNaziNaziVooreerst
anze, de metropole
metropole Caesarea
Caesarea; ; uit
omtrek dezer
dezer stad
stad vinden
vinden
anze,
uit den omtrek
wij vijf chorepiscopi op
kerkvergadering te Nicea,
Nicea, een
een teeken,
teeken,
op de kerkvergadering
wij
dat
het landvolk
landvolkChristelijk
Christelijk was
was 4)
van Nicomedië
Nicomedië in
in Bithynië,
Bithynië, waar
4) ; van
dat het
Christendom zoo
zoo vroeg
vroeg tot
tot hoogen
hoogen bloei
bloei kwam,
kwam, van
vanGalatië,
Galatië,
het Christendom
metropolen Ancyra, Laodicea
Laodicea en Iconium.
Iconium.
Phrygië en Pisidië met de metropolen
Dan
Ephese, Smyrna,
Smyrna, Pergamus
Pergamus en
de andere
andere in
in het
het Boek der
der
Dan Ephese,
en de
provinciën Syrië,
Syrië, Pamphylië
Pamphylië
Openba,ring
genoemde kerken.
kerken. De provinciën
Openbaring genoemde
en
Isaurië zonden
zonden 25
bisschoppen naar Nicea.
Nicea. Verder
Verder Thracië,
Thracië,
25 bisschoppen
en Isaurië
dat tegenover
met de
de zetels
zetels Byzantium
Byzantium 5),
5), Heraclea
tegenover Bithynië ligt, met
de
metropole, en Adrianopel.
Adrianopel. Armenië,
Armenië, waar
koninklijk huis
huis
de metropole,
waar het koninklijk
Christelijk
en
de
Christelijke
godsdienst
officieel
was,
zoodat
Christelijk en de Christelijke godsdienst officieel was, zoodat
E
u s ebi u den
s den
oorlogvan
vankeizer
keizer Ma
M a xx ii min
m i nuustegen
s tegen
Eusebius
oorlog
Armenië
godsdienstoorlog noemde
noemde 6).
Edessa was
was sedert
sedert zeer
zeer
Armenië een godsdienstoorlog
6). Edessa
lang geheel
geheel Christelijk
Christelijk 7).
7) .
) .

1)
Apolog., cap.
cap. 50.
50.
'} Apolog.,
2)
Tryphone, c.
c. 110.
110.
2) Dialog.
Dialog. cum
cum Tryphone,
3)
omniumnationum
nationumpopulosissima".
populosissima".
Eccl., I, 44:: "Gens
„Gens ....
.... omnium
Hist. Eccl.,
3) Rist.
4)
Celsum, lIl,
III, 9.
4) Vgl. Origenes, Contra Celsum,
5)
évêchés de
de la
la Grèce
Grèce (Mélanges d'archéologie
Les anciens évêchés
5) Duchesne, Les
et d'histoire),
d'histoire), 1895,
1895, p. 375
375 ss.
ss.
6)
Ecel., IX, 8.
6) Rist.
Hist. Eccl.,
7)
391.
Chron. Edess., Assemani,
Assemani, Biblioth.
Biblioth. Orient.
Orient. I, 391.
7) Chrono
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2°. Tot de
de landen,
landen, waar
waar wel
wel niet
niet het
het grootste,
grootste, maar
maartoch
tocheen
een
2°.
gedeelte het Christendom
Christendom beleed,
beleed, een
een krachtigen
krachtigeninvloed
invloed
zeer groot gedeelte

en daarin
daarin kon
kon wedijveren
wedijveren met
met het
hetheidendom,
heidendom, behooren
behooren:
oefende en
:
oefende
Antiochië,
de grootste
grootste stad van het
Antiochië, de
het oosten,
oosten, waar
waar in
in het
hetbegin
beginder
der
vierde eeuw
eeuw reeds
reeds 19
19 bisschoppen
bisschoppen hadden
hadden gezeteld,
gezeteld, met
met de
deomomvierde
Seleucia, Laodicea,
Laodicea, Apamea,
Apamea, Raphaneae,
Raphaneae, HieraHieraliggende Kerken Seleucia,
liggende
polis, Samosate,
Samosate, Neocaesarea
andere. Het
Het eiland
eiland
polis,
Neocaesareaen
en nog
nog tien
tien andere.
Cyprus had
drie bisschoppen
bisschoppen te Nicea.
Nicea. Egypte
Egypte met
met de
deAlexanAlexanCyprus
had drie
drijnsche
vermaarde school
school telde
telde bijna
bijnahonderd
honderd
drij
nscheKerk
Kerk en
en haar vermaarde
zoodat de
de kerkregeling
kerkregelingvoltooid
voltooidbleek.
bleek.
bisschoppelijke zetels, zoodat
denzelfden bloeienden
bloeienden staat
staatverkeerden
verkeerdenAfrica
AfricaProconsularis
Proconsularis
In denzelfden
en Numidië
N umidië:: onder
onder de
de metropole
metropole Carthago
Carthago stonden
stonden omstreeks
en
250 bisdommen
bisdommen 1)
Rome, Beneden-Italië
Beneden-Italië en eenige
eenige stukken van
van
1 ) ;; Rome,
250
Midden-Italië.
Bijna een eeuw
eeuw vóór
vóór den
den vrede
vrede der Kerk
Kerk kan
kan men
men
-Italië. Bijna
Middei
de gemeente
gemeente van Rome
Rome op
op 50.000
50.000 zielen
zielen schatten;
tijdens de
de
de
schatten ; er tijdens
kerkvergadering van
150.000 te
is niet
niet
kerkvergadering
van Nicea
Nicea meer
meer dan
dan 150.000
te plaatsen is
vermetel. Zeker
men er meer
meer dan
dan 40
40basilieken
basilieken en
en onder
onder
vermetel.
Zeker telde
telde men
van Rome
Rome stonden
stondenomstreeks
omstreeks 100
100 Italiaansche
Italiaanschebisschopbisschopde Kerk van
pen;; Spanje, waar
waar op
op de
de synode
synode van
vanElvira,
Elvira,omstreeks
omstreeks300,
300,ongeongepen
verschenen 2).
aantal
Zeer sterk
sterk was
was verder
verder het aantal
2 ). Zeer
veer 40 bisschoppen verschenen
Christenen
kusten van
vanAchaja,
Achaja,Thessalië,
Thessalië, Macedonië
Macedonië en
en de
de
Christenen op
op de kusten
daarom
liggende eilanden
beroemde Kerken van
van Philippi,
Philippi,
daarom liggende
eilanden met
met de beroemde
en Nicopolis.
Nicopolis. Zulk
Zulk een
een bloei
bloei heerschheerschAthene, Corinthe
Corinthe en
Thessalonica, Athene,
te er
er mede
mede in het
het zuiden
zuiden van
vanGallië.
Gallië.
3°.
de landen,
landen, waar
waar het
hetChristendom
Christendom zich
zich niet
zoo sterk
ster!,
niet zoo
3°. Tot
Tot de
verspreid had,
behooren:: Palestina, waar
waar wel
wel eenige
eenige steden
steden veel
veel
had, behooren
Christenen
telden en
ensommige
sommigeplaatsen
plaatsenzelfs
zelfsgeheel
geheelChristelijk
Christelijkwaren,
waren,
Christenen telden
maar over
over het
hetalgemeen
algemeen het
hetChristendom
Christendom een
een hevig
hevig verzet
verzet vond.
vond.
Christelijke gemeenten
gemeenten in
de Grieksche
Grieksche kustkustPhoenicië
Phoenicië had
had Christelijke
in de
steden,
binnenste van
land hardnekkig
hardnekkig aan
aan het
het
steden, terwijl
terwijl het
het binnenste
van het land
heidendom hield.
bezaten
hield. De Grieksch-Iatijnsche
Grieksch-latijnsche steden van Arabië bezaten
nogal
Christenen, zoo
eenige streken van
van Mesopotamië
Mesopotamië en de
de
nogal Christenen,
zoo ook eenige
binnenste gedeelten van
van Achaja,
Achaja, Macedonië
Macedonië en
en Thessalië.
Thessalië.
.

1)
Carthag. bij Dom
SoL,
Spicileg. Sol.,
Pitra, Spicileg.
Dong Pitm,
De christ.
christ. titulis Carthag.
1) De Rossi, De
IV,
1858.
IV, 1858.
2)
(IIAuf
Aufl.),
ff. La
La Provence
Provence fut évange1. ), 148 ff.
2) Hefele,
He f ele, Conciliengesch., II (II
lisée
situation 1'y
l'y prédestinait. Aries
Arles eut peut-être
lisée la première comme la situation
Ie
eut certaicertaiii yy en eut
le premier
premier siège épiscopal fondé dans les Gaules. Mais il
s'y
nement
Ie IVe
IVe siècle,
siècle, car
car aà cette
cetteépoque
époquelalahiérarchie
hiérarchie s'y
nement d'autres
d'autres avant le
trouve à un
un état
éta,tavancé
avancé; ;autour
autourd'd'Arles
Arles et
et de
de Marseille
Marseille l'histoire
l'histoire trouve
trouve
tout un
un groupe
groupe d'églises
d'églises fortement
forte ment organisées.
organisées. Zie Hedde,
Fransche
Hedde, de Fransche
vertaling van dit werk,
werk, I,
65.
I, 65.
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Uitbreiding der
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Kerk in
in de
de eerste
eerste helft
helft der
der vierde
vierde eeuw.
eeuw.
10. Uitbreiding
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In denzelfden toestand
Dalmatië.
toestand verkeerden
verkeerden Epirus,
Epirus, Dardanië
Dardanië en
en Dalmatië.
Moesië
de derde
derde eeuw
eeuwen
Moesiëen
en Pannonië
Pannonië ontvingen
ontvingenhet
het geloof
geloof in
in de
en
verbreidden
spoedig. Niet zooveel
zooveel Christenen als in
in de
de overige
overige
verbreidden het spoedig.
gedeelten
Mauretanië en Tripoli.
Tripoli. Ook
Ook
gedeelten van
van Afrika
Afrika woonden
woonden er
er in Mauretanië
noordelijk
er minder
minder;; de
de bisdommen
bisdommen waren
waren Ravenna,
Ravenna,
noordelijk Italië
Italië telde er
Milaan, Aquileja,
Aquileja, Brescia,
Brescia, Verona,
Verona, Bologna
Bologna en Imola.
Milaan,
4 0. Tot de
4°.
de landen,
landen, waar
waar het
hetChristendom
Christendom maar
maar weinig
volgeweinig volge.
lingen telde,
behooren:: Perzië,
Perzië, behalve
behalve het
het·westelijk
westelijk gedeelte,
gedeelte,
telde, behooren
Indië,
Scythië, de steden
steden der
der oude
oude Philistijnen,
Philistijnen, de
de noordelijke
noordelijke en
en
Indië, Scythië,
noordwestelijke
de Zwarte
Zwarte Zee
Zee en
enwestelijk
westelijk BovenBovennoordwestelijke kusten
kusten van
van de
Italië.
had in
in het
hetbegin
beginder
dervierde
vierdeeeuw
eeuwnog
nog geen
geen kerkkerkItalië. Piemont had
1-). Het
regeling 1).
middelste en het
het noordelijk
noordelijk gedeelte
gedeelte van
van Gallië
Gallië
Het middelste
had
veel Christenen.
Christenen. In het
het gansche
gansche land
land kan
kan men
men ruim
ruim 20
20
had niet veel
bisdommen
even zooveel
zooveel andere steden,
steden, waar
waar
bisdommen hebben
hebben geteld.
geteld. In even
de overlevering vroeger een bisdom
ziet D uu ec hhes
bisdom heeft
heeft geplaatst,
geplaatst, ziet
e s ne
ne
enkel een kleine gemeente 2).
In dedeprovincia
provinciaBelgica
Belgicawaren
waren enkligmte
2 ). In
de
Christenen niet sterk
sterk vertegenwoordigd.
vertegenwoordigd. Tot 336
336 had
had Trier,
Trier, de
de
de Christenen
voornaamste stad, maar
maar een
een kleine kerk.
us
kerk. Ten tijde
tijde van
van II rren
e n aaeeus
vinden we in
in Germanje
Germanje Christenen
Christenen 3),
reeds vroeg
vroeg bisdommen
bisdommen
3 ), en reeds
te Mainz
Mainz en
enKeulen,
Keulen,omstreeks
omstreeks185
185 44 ).). Tongeren had vermoedelijk
vermoedelijk
vóór Con
Constant
bisschop
vóór
sta nijt n
ij nzijn
zijn
bisschop 5),
Regens5), ook Augsburg en Regenshad wel
wel eenige
eenige Christenen
Christenen in de
de tweede
tweede eeuw
eeuw;; dat
dat
burg. Engeland had
echter
eenkoning
koningLuc
Lucius
echter een
i u s aan
aanPaus
Paus EE l Iee uu tt hher
(173e r ii uu ss (173—
189) om
om geloofspredikers vroeg,
189)
vroeg, is een
een legende
legende 6).
synode te
6 ). Op de synode
Arles in 314
314 bevonden
bevonden zich
zich drie
drieEngelsche
Engelsche bisschoppen,
bisschoppen, zoodat
zoodat
Arles
aannemen, dat
dat het
hetaantal
aantalbisdommen
bisdommennog
noggrooter
grooterwas
was 7).
men kan aannemen,
Zeer
Zeer snel
snel had
had zich
zich het
hetChristendom
Christendomverspreid.
verspreid. Zeventig
Zeventig jaren
de stichting
stichting der
dereerste
eerstegemeente
gemeentevan
vanheiden-Christenen
heiden-Christenen te
te
na de
Antiochië,
schrijft
P
I
i
n
i
u
s
in
de
sterkste
uitdrukkingen,
dat
Antiochië, schrijft Plinius in de sterkste uitdrukkingen, dat
zelfs in het
het ver
ververwijderde
verwijderde Bithynië
Bithynië het
hetheidendom
heidendom bedreigd
bedreigd
zelfs
1) Fedele
Pedele Savio,
8a·/Jio, Gli
GH antichi
antichi vescovi
vescovi d'Italia
d'Italia dalle
dalle origini
origini al
al 1300
1300
descritti per
per regioni,
regioui, I, Ti
Il Piemonte. Torino
Torino 1898.
1898.
2) Fastes épiscopaux
épiscopaux de
de l'ancienne
l'ancienne Gaule,
GauIe, Torn.
Tom. I.
I.
3) Contra haer.,
haer., I, 10, 2.
2.
4)
') W. Kleinen,
Kleinen, Die Einfiihrung
Einführung des
des Christentums
Christentums in Köln
Köln und
undUrnUmgegend,
Tie, KöIn
Kiln 1888-89.
1888-89.
gegend, 22 TIe,
5) Habets, Geschiedenis
Geschiedenis van
bisdom Roermond
Roermond enz.,
D. I,I,
van het
het bisdom
enz., D.
1875.
Roermond 1875.
6) Harnack, Der Brief
Brief des brit.
brit. Minigs
Königs Lucius
Lucius an
an den
den Papst
PapstEleutheEleutherius,
rius, Berlin
Berlin 1904.
1904.
7)
7) Ven. Beda,
Beda, Hist.
Rist. Eccl.,
Eccl., I.
1. 4,
4, 6,
6, 7.
7.
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in de
de eerste
eerste helft
helft der
der vierde
vierdeeeuw.
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Uitbreiding
der Kerk in

wordt ; weer
wordt;
weer zeventig
zeventig jaren
jaren later leert
leert ons
ons de
de paaschstrij
paaschstrijd
een
d een
krachtige kerkelijke
kerkelijkeinrichting
inrichtingkennen,
kennen,die
diezich
zich uitstrekt
uitstrekt van
krachtige
van
Lyon
Edessa en
en haar
haarmiddelpunt
middelpunt heeft
heeftteteRome
Rome;
nogmaals
Lyon tot Edessa
; nogmaals
zeventig jaren, en keizer
keizer D
Dec
zietteteRome
Romeliever
lievereen
eentegentegenzeventig
e c ii uu s ziet
het geen zeventig
zeventig
keizer, dan een Christelijken bisschop;
bisschop ; en nu duurt
duurt het
meer, dat CCon
hetkruis
kruisaan
aanhet
hetRomeinsche
Romeinsche
jaren meer,
o n ssta
t a nn tt ijij n het
strijdvaandel hecht
hecht 1).
1)
A. Harnack,
Harnack, Die Mission
Mission und Ausbreitung
s.
Ausbreitung u. s.
1 ) A.

w.
413 ff.
ff.
w. S. 413

DERDE HOOFDSTUK.
HOOFDSTUK.
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§ 11.
De Pausen en
en het primaat.

L. Duchesne,
Duchesne, Le
Liber Pontificalis,
Pontificalis, Texte.
Texte. Introduction
Introduction
Le Liber
et Commentaire,
Chapman,
Commentaire,tome
tome1-2,
1-2, Paris,
Paris, 1886-1892.
1886-1892. J. Chapman,
La chronologie
chronologie des
des premières
premières listes épiscopales
Rome,
épiscopales de
de Rome,
in
in Revue
Revue Bénédictine,
Bénédictine,1900.
1900.p.p.399-417;
399-417 ; 1902,
1902,p.p.13-37,
13-37,
145-179. Flamion, Les
anciennes listes épiscopales
des
Les anciennes
épiscopales des
quatre grands sièges,
sièges, (Revue
(Revue d'Rist.
d'Hist. Eccl.
Eccl. 1900,
1900, 645-678).
645-678).
Lipsius,
Prot.
Lipsius, Neue Studien zur
zur Papstchronologie,
Papstchronologie, Jahrb. f. Prot.
Theologie,
(1879) en
en tom.
tom. VI.
VI. Jaffé,
Rom.
Theologie, tom.
tom. V
V (1879)
Jaf f é, Regesta Rom.
Pont., ed. Il.
Lipsiae 1885-1888. J. B.
B. de
de Rossi,
Rossi, La
II. Lipsiae
La Roma
Sotterranea,
Harnack, Gesch.
Sotterranea, tom.
tom. I-lIl,
I—III, Roma 1864 ss. A. Harnack,
der altchristl.
1, Leipzig
Leipzig 1897,
1897, 70
70 ff
ff (die áltesten.
ältesten
altchristl. Lit.,
Lit., Il,
II, 1,
Bischofslisten). H. Grisar.
Grisar. Geschichte Roms und der
Bischofslisten).
der Päpste,
Papste,
Freiburg 1901,
1901, Bd.
Bd. I, no.
no. 194
ff. Funk, Abhandl. und
Freiburg
194 ff.
Unters. I,I,1-23.
Edmundson, The Church
Church in
Unters.
1-23. G.
G. Edmundson,
in Rome
Rome in the
first
century, London
London 1913.
1913.
first century,

1°.
toekomst van
van Petrus
Petrus en
enzijn
zijnopvolgers,
opvolgers, de
deerfgename
erfgenamen
10. De toekomst
n
in in
de de
woorden
vanvan
C hChristus:
ris t us:
zijner volmacht,
zijner
volmacht,ligt
ligtuitgedrukt
uitgedrukt
woorden
"Weid mijne lammeren, weid
weid mijne
mijne schapen
schapen !"
!"
„Weid
Door de
de kracht
kracht dezer
dezer woorden
woorden toegerust
toegerust met
met een
eenhemelsche
hemelsche
Door
het hoofd
hoofdder
derKerk
Kerk
rechtsmacht, treedt de Galileesche visscher aan het
voltooit haar
haar eenheid.
eenheid. En
En zij
zij die
die het
hetbestuur
bestuurder
derRomeinsche
Romeinsche
en voltooit
uit zijne
zijne hand
hand overnemen,
overnemen, aanvaarden
aanvaarden daarmee
daarmee de
de taak
taak
gemeente uit
besturen en
en haar
haar eenheid
eenheid te
te bewaren.
bewaren. De
De hoogste
hoogste
de gansche Kerk te besturen
in hun
hunhanden
handen gelegd
gelegd:: voor
voor altijd
altijd is
is de
de
geestelijke
volmacht is
is in
geeste
lijke volmacht
Rome de
de opperherder
opperherder der
der gansche
gansche Kerk.
Kerk. Zoowel
Zoowel
bisschop van
bisschop
van Rome
Pet
rus gelden
gelden voor
voor
voor de
als als
voor
voor
de Romeinsche
Romeinschebisschoppen
bisschoppen
voor
Petrus

.
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Pausen en
en het
het primaat.
primaat.
§

altijd
de woorden:
woorden :"Gij
„Gijzijt
zijtPet
Petrus
opop
deze
altijd de
I' U en
S en
dezesteenrots
steenrotszal
zalik
ik
mijne Kerk bouwen
bouwen en de
de poorten
poorten der
der hel
hel zullen
zullen haar
haarniet
nietoverovermijne
weldigen"
. Deapostel
apostelPet
Petrus
weldigen". De
I' U shad
hadzijn
zijnzetel
zetelinindedehoofdstad
hoofdstad
der wereld
wereld gegrondvest,
omom
volgens
denden
wilwil
vanvan
C hChristus
I' i s t u s
der
gegrondvest,
volgens
ook de
de groote
groote waardigheid,
waardigheid, die
die hij
hij zelf
zelf bekleedde,
bekleedde, aan
aan zijn
zijn
daar ook
opvolgers op denzelfden zetel over te dragen.
opvlgersdnzftoveragn.
2°. Na Petrus
Petrus had
had Linus de
de leiding
leiding der
volgens EEu
eder Kerk, volgens
u ss e2°.
twaalf jaren.
jaren. Even
Evenlang
langwaarschijnlijk
waarschijnlijk Anaeletus
Anacletus 2).
2) .
b i u sS 1)
1) twaalf
Beiden bestuurden
in den
den tijd
tijdvan
vanbetrekkelijken
betrekkelijken vrede
vrede
Beiden
bestuurden de
de Kerk in
tusschen Nero
N e r 0 enen
s. Beroemd
Beroemd isis Clemens
tusschen
D oDom
m i ti it ai annuu s.
(91 1-100
1), wiens
wiens machtige
machtige brief
brief aan
aan de
de Corinthiërs
Corinthiërs nog
nog lang
lang
(91
? 100 ?),
gaan
na zijn dood in vele
vele kerken
kerken werd
werd gelezen.
gelezen.Tal
Talvan
van apocryphen
apocryphen gaan
onder zijn
zijn naam
naam 33).
Op hem
hem volgen
volgen Evaristus
Evaristus (100
(1001-109
1) ;;
? 109 ?)
) . Op
onder
f icalis, het
Alexander (109-119),
die, volgens
volgens het
het Liber Ponti
Pontificalis,
Alexander
(109 119), die,
eerst instelde
instelde water
water met
met zout
zout tetewij
wijden
voor de
de woningen
woningen der
der
eerst
den voor
(119-1281),
Telesphorus (128
(128-139)
139) door den
128?), Télesphorus
menschen 4) ;; Sixtus (119
H. Irenaeus
I I' e n a e als
u s een
als roemrijke
een roemrijke
martelaar
geprezen, Hyginus
H.
martelaar
geprezen,
(139-142),
vermoedelijk de
lagere orden
orden instelde
instelde 5);
5) ; Pius
die vermoedelijk
de lagere
(139
142), die
(142-157)
6).
(142 157) en Anicetus
Anicetus (157
(157 1-168)
? 168) s).
Soter
(168-176)
de Kerk
Kerk van
vanCorinthe
Corinthe
schreef een
een brief
brief aan
aan de
176) schreef
Soter (168
en
door
D ion
y s i u s van
vanCorinthe
COl' intals
h e zeer
als zeer
weldadig
enwerd
werd
door
Dionysius
weldadig
geroemd 7).
Eleutherius (176
(176-190
I I'Irenaeus
e n a eu s te
te
1901)?)ontving
ontving
7) . Eleutherius
Rome,
Christenen te Lyon
Lyon ten
ten warmste
warmste was
was aanaanRome, die
die hem
hem door
door de Christenen
(190-198)
den tijd
198) is bekend om zijn strijd tegen den
8 ) .Victor
Victor (190
bevolen 8).
der paaschviering in het oosten, waarin zijn gestrengheid door derpaschvingtoe,warizjngshedo
IIrenaeus
I' e n a e u werd
s werd
getemperd 9). Zephyrinus
(198-217)
217) wordt
Zephyrinus (198
getemperd
hevig
bestreden om
om zijn
zijn toegeeflijkheid
toegeeflijkheid aangaande
aangaande de
de kerkelijke
kerkelijke
hevig bestreden
1y
H ippo
u s,
boete 10).
zag het
het schisma
schisma van
van Hip
pol
Y tt us,
CalixtusII(211-222)
(211-222) zag
10 ). Calixtus
-

-

-

-

-

-

-

1)
Eccl., III, 13.
13.
Hist. Eccl.,
1) Hist.
Le Lib.
Lib. Pontif.,
Pontif., I,
I, LXIX s.
2)
2) Over de verwarring met Cletus, Duchesne, Le
3)
geen waarde. Funk, Opp.
Opp. Pat.
zijn marteling heeft geen
3) De legende van zijn
Apost
.. , tom. I, ed.
ed. IV.
IV. Duchesne, Le
Le Lib.
Lib. Pontif.,.
Pontif., I,
I, LXXI ss. Hist. Pol.
Apost.,
Rome is.
BI.
1922: voor de ballingschap
zijn graf
graf niet te
te Rome
ballingschap pleit,
pleit, dat
dat zijn
Bl. 1922:
4)
Gastoué, L'eau
bénite. Ses
Ses origines, son
histoire, son
son usage,
usage.
son histoire,
L'eau bénite.
4) A. Gastoué,
Pari::;
1907.
Paris 1907.
S)
131.
5) Duchesne, I, 131.
6)
Polycarpus samen, die onder
die van St. Polycarpus
deze chronologie
chronologie valt die
6) Met deze
hem naar Rome kwam.
7)
E., IV,
IV, 31.
31.
H, E.,
7) Euseb., H,
H)
E., V,
V, 6.
6.
H. E.,
8) Euseb., H.
9)
E., V,
V, 26,
26, 27.
27.
H. E.,
9) Euseb., H.
10)
V, 32.
32. Deze
Coemeterium
is de stichter van het Coemeterium
Deze Paus is
H. E., V,
10) Eus., H.
Callisti.
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het eerste,
eerste, dat
dat de
deRomeinsche
Romeinsche Kerk
Kerkbedroefde
bedroefde 1),
1 ), en voortduurde
onder Urbanus
(222-230) en
en P~ntianus
die met
met
Urbanus 1I (222-230)
Pontianus (230-235),
(230 235), die
Hip
Sardinië werd
werd verbannen.
verbannen. Anterus
Anterus 235
235H i p pol
p o l y tt u s naar Sardinië
236)
eenige weken.
weken. Hem
Hem volgde
volgde Fabianus
(236236) regeerde
regeerde slechts
slechts eenige
Fabianus (236
250),
wiens marteling
marteling de Romeinsche
Romeinsche zetel veertien
veertien maanden
maanden
250), na
na wiens
vacant bleef.
bleef. Toen
Toen CorneJius
(251-253) gekozen
gekozen werd,
werd, ontstond
ontstond
Cornelius (251-253)
het schisma
schisma van
Nova
s, die
dieininRome
Romeeenigen
eenigen aanhang
aanhang
van N
o v a tt ii aa nn uu s,
verwierf 2).
(253-254)werd
werdweldra
weldragemarteld
gemartelden
enopgevolgd
opgevolgd
2 ). Lucius (253-254)
door Stephanus (254-257),
die bekend
bekend is
is om
om zijn
zijn standvastig
standvastig
(254 257), die
verzet tegen de
de ongeldigheid
ongeldigheid van den
den ketterdoop.
ketterdoop. Sixtus
Sixtus 11
II (257(257
258)
L aa ure
den marteldood,
marteldood, vóórdat
vóórdat hij
hij
258) voorspelde
voorspelde L
u r e nt
n tiiuuss den
zelf
de catacomben.
catacomben. Dionysius (259-268) ijverde
ijverde
zelf zijn
zijn leven
leven gaf in de
bijzonder
zuiverheid der
der leer
leer 3).
Felix (269-274)
(269-274) streed
streed
bijzonder voor
voor de zuiverheid
3 ). Felix
voor
naturen
in in
ehChristus
ris t u s 4)
opvolgers Eutyvoorde
detwee
twee
naturen
4 ) en
en had als opvolgers
(275-283) en
chianus (275-283)
en Cajus (283-296). Marcellinus (296-304)
overleed
de vervolging
vervolging van
van DDi
hij
overleed tijdens
tijdens de
i o 0c c1let
e t ii aa nn uu s.s. Dat hij
aan de afgoden geofferd
Even
geofferd heeft,
heeft, is
is een
een leugen
leugen der
der Donatisten. Even
valsch
verhaal zijner
zijner afdanking
afdanking te
teSinuessa
Sinuessa 5).
vaisch is
is het verhaal
5) .Na
Na zijn
zijn dood
stond
rusbijna
bijnavier
vierjaren
jarenvacant.
vacant. Marcellus
stond de
destoel
stoelvan
vanPet
Petrus
Mareellus
(308-309) tot
ballingschap en
en staldienst
staldienstveroordeeld
veroordeelddoor
door M
Ma
x·e ntot ballingschap
a x'e
t i uu s,
bezweek niet lang
lang daarna
daarna 6).
nieuw
schisma
ontstond,
s, bezweek
6 ) .Een
Een nieuw schisma ontstond,
veroorzaakt door de
de tegenstanders
tegenstanders der
derkerkelijke
kerkelijke boete.
boete. De
Deware
ware
veroorzaakt
Paus Eusebius
Eusebius (309
(309 ?1-310
moestvluchten
vluchtenen
enstierf
stierfininballingballing310 ?)1)moest
schap op Sicilië.
Sicilië. Den
mocht
Den zoo
zoo vurig
vurig verlangden
verlangden vrede
vrede der Kerk mocht
eindelijk Melehiades
Melchiades (311-314)
De geroofde
geroofde goederen
goederen
(311-314) aanschouwen. De
terug en
en hij
hij was
was de
de eerste Paus,
Paus, die
die woonde
woonde in
in het
het paleis
paleis
ontving hij terug
sta nijtnij hem
n hem
geschonkenhad.
had.Den
Den
van het
het Lateraan,
Lateraan,dat
dat Con
Constant
geschonken
13
October 313
313 vergaderde
vergaderde MMeI
elfbisschoppen
bisschoppen
13 October
e l cchh ii aa ddes
e s elf
plechtige synode
synode 7).
om zich, in plechtige
.

1) Dóllinger,
Döllinger, Hippolytus
Hippolytus and
und Callistus,
Callistus, Regensburg
Regensburg 1863.
1)
2)
2) Euseb., H.
H. E.,
E., VI,
VI, 43, waar een
een brief hierover van Cornelius
Cornelius aan
van Antiochië.
Antiochië.
Fabius van
3)
8) Euseb.,
E1l8eb., VII, 27,
27, Athan.,
Athan., De Synod.,
Synod., c.
c. 43,
43, 45.
45.
4)
') Mansi, Coll.
Col!. Conc.,
Cono., I, 1114.
1114.
5)
5) Dóllinger,
Döllinger, Papstfabeln,
Papstfabeln, Stuttgart
1890, S.
S. 57-61.
57-61. Al.
Al. Galimberti,
Galimberti,
Stuttgart 1890,
Apologia pro Marcellino
Marcellino R. P.,
P., 1876.
1876. Reeds
Reeds Augustinus (De
(De unico
Apologia
unico bapt.
contra Pel., c. 16)
16) verzette zich
zich tegen
tegen de legende.
6)
6) Over zijn Chronologie
Chronologie zie
zie Duchesne, Le Lib. Pont. p.
p. CCXLVIII
CCXL VnI ss.
7)
7) Euseb., H. E.,
E., X,
X, 5.
5. Mansi, Coil.
Coll. Conc., II,
1I, 463.
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het primaat.
en het

3°. Het primaat der Pausen trad, vooral
3°.
vooral in
in zoo
zoo hache
hachelijke
lijke tijden,
niet terstond in zijn volle uitwendige ontwikkeling te voorschijn. nietrsodzjvluiwengotk vrschijn.
sluimerde in
in de
dewaardigheid
waardigheidder
derRomeinsche
Romeinschebisschoppen.
bisschoppen.
Het sluimerde
Regels, die
die alle
volmachten nader
nader bepaalden,
bepaalden, bestonden
bestonden niet.
niet.
Regels,
alle volmachten
Voor
oneindig rijke
rijke ontwikkelingskracht
ontwikkelingskracht der
der Kerk
Kerkkon
kongeen
geen
Voor de oneindig
menschelijk
ontwerpen. De
De Pausen
Pausenzelf
zelf
menschelijk oordeel
oordeel vooruit
vooruit eenig plan ontwerpen.
maakten hun
hun ingrijpen
ingrijpen afhankelijk
afhankelijk van
van de
de omstandigheden
omstandigheden en
en
maakten
van de
de noodzakelijkheid,
noodzakelijkheid, om de eenheid
eenheid der
der Kerk
Kerk tetebeschermen,
beschermen,
de overgeleverde geloof
geloofs-s-en
zedenleer ongeschonden
ongeschonden te
tebewaren.
bewaren.
en zedenleer
Aldus is
begrijpelijk, dat de
de algemeene
algemeene rechtsmacht der Pausen
Pausen
Aldus
is het begrijpelijk,
dan later.
later.
in de eerste tijden
tij den minder
minder vaak
vaak in
in het
het openbaar verschijnt dan
Te
bevreemden, daar het
het ten
ten volle
volle strookt
strookt met
metde
de
Te minder
minder kan dit bevreemden,
de godde
goddelijke
Stichter aan
aan zijn
zijn Kerk
Kerk
bovennatuurlijke leiding, die de
lijke Stichter
„Zie ik
ik ben met U
U al de dagen, tot
tot aan
heeft beloofd : "Zie
aan de
de voleinding
voleinding
der tijden"
Hetwezen
wezenvan
vanhet
hetGodsrijk,
Godsrijk,dat
datHij
Hijzelf
zelfhad
hadgesticht,
gesticht,
tijden").1).Het
en zijn belofte was er borg
borg voor,
voor, dat
datde
detoekomstige
toekomstige ontwikke
ontwikkeling
ling
kerkelijke inrichtingen,
geen wezenlijk
door
der kerkelijke
inrichtingen, in
in geen
wezenlijk punt,
punt, van den door
gestelden algemeenen
algemeenen regel
regel zou afwijken. Er
Er zou
zou dus
dus ontwikkeontwikkeHem gestelden
ling zijn,
kern, zooals
zooals de
de eik
eik zich
zich ontwikkelt
ontwikkelt en
en
zijn, ontwikkeling uit de kern,
stormen en tijden trotseert.
trotseert.
stormen
4°.
In een
een grove
grove dwaling
dwaling echter
echterzou
zou hij
hij verkeeren,
verkeeren, die
die de
de werking
werking
4°. In
primaat in
in de
de eerste drie eeuwen
eeuwen wilde
wilde ontkennen.
ontkennen. Want
Want
van het primaat
de feiten,
feiten, dat
dat de
de Pausen
Pausenzelf
zelf van
van hun
hungeestegeestezonneklaar blijkt uit de
lijke oppermacht
deze door de Kerk
Kerk
lijke
oppermacht innig
innig overtuigd
overtuigd waren
waren en
en dat deze
en haar
haar aanzienlijkste
aanzienlijkste bisschoppen
bisschoppen altijd
erkend werd.
werd. De
De voorvooraltijd erkend
grijpen.
beelden liggen
liggen voor het grijpen.
Omstreeks
97 ontstond er
er oneenigheid
oneenigheid in
van
Omstreeks het
het jaar 97
in de
de Kerk van
Corinthe,
I e men aan
s aan
gemeenteeen
eenheer
heerlijk
Corinthe,waarop
waaropPaus
PausCClemens
diedie
gemeente
lij k
Het is
is „een
"eenmachtig
machtig woord",
woord", zegt IIr
2). Het
r eennaaeeuu s,s,
schrijven zond 2).
dat de
de rust
rustonder
onderde
degeloovigen
geloovigen herstelde
herstelde 3). C
I e men s schrijft
schrijft
Clemens
met de volle overtuiging zijner rechtsmacht, niet
niet aalleen
lleen vermanend
en onderrichtend, maar
maar bevelend
bevelend en
en dreigend.
dreigend.
vanA A
leerlingder
derApostelen,
Apostelen,
Ig
g nat
n a t ii uuss van
n tn it oioc
c hhi ië,ë,dedeleerling
roemt in het
het begin
beginder
dertweede
tweedeeeuw
eeuwdedeRomeinsche
Romeinsche Kerk
Kerkals.
als
roemt
"de
den liefdebond",
liefdebond" , d.i. van
van de
de gansche
gansche Kerk
Kerk 4) ;
„de voorzitster van den
.

.

,

---1)
XXVIII, 20.
20.
Matth., XXVIII,
1) Matth.,
2) Funk, Opp.
Apost., p.
p. 60
60 ss. Bardenhewer, Gesch.
Gesch. der
der altkirchl.
Opp. PP. Apost.,
2)
Lit., I, 103-107.
103-107.
Lit.,
3) Adv.
c. 3.
3.
Adv. Haer.,
Haer., lIl,
III, c.
3)
4) Zie Funk, 1.
1. c.,
p. 213
213;; Bardenhewer, t.a.p.
.. Liebesbund oder
odel'
t.a.p.:: „Liebesbund
c., p.
Gesammtkirche"
Gesammtkirche"..
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als de bestuurster,
als
bestuurster, "quae
loco regionis
regionis Roma„quae etiam
etiam praesidet
praesidet in
in loco
Romahetgeen beteekent
beteekent :: "quae
praesidet universae
universae ecclesiae
ecclesiae
norum", hetgeen
„quae praesidet
idque
Romae ubi habitat"
habitat" 1).
idque Romae
1) .
getuigenislegt
legt I rl' ee nn aa ee uu ss ("I omstreeks 202)
Het schoonste
schoonste getuigenis
202) af,
wanneer
van Rome,
Rome, om
om haar
haar voornamere
voornamere
wanneer hij
hij zegt,
zegt, dat
dat met de Kerk van
herkomst,
geloovigen der
der gansche
gansche wereld
wereld moeten
moetenovereenovereenherkomst, alle geloovigen
stemmen, omdat
omdat door
door haar
haar allen
allen de
de apostolische
apostolische overlevering hebben
hebben
Volgens dezen
dezen kerkleeraar toch is
bewaard. Volgens
is de
de overlevering
overlevering „dezer
"dezer
grootste,roemrijkste,
roemrijkste,door
door
Apostelen
Petrus
rus en
grootste,
dede
Apostelen
Pet
en PPaulus
a u 1 u s gestichte Kerk,
Kerk, alleen
alleen voldoende
voldoende ter
terweerlegging
weerlegging van
vanelke
elke dwaling"
dwaling"2).
2).
Hoewel
van Rome
Rome
Hoewel reeds
reeds afgevallen
afgevallenen
en kwalijk
kwalijk tegen
tegen de
de Kerk van
gestemd,
al was
was het
het dan
dan spottend,
spottend,
gestemd, beleed
beleedtoch
toch Ter
T e r tuIl
t u l i i a n u s, al
het primaat
primaat:: "A
udio etiam
etiam edictum
edictum esse
esse propositum
propositum etet quidem
quidem
„Audio
peremptorium: Pontif
Pontifex
scilicet Maximus,
Maximus,quod
quodest
estepiscopus
episcopusepiscopoepiscopoperemptorium:
ex scilicet
moechiae et
et ffornicationis
rum, edicit:
edicit: Ego
Ego etet moechiae
ornicationis delicta
delicta poenitentia
poenitentia functis
/unctis
3), d. i.i. Ik
Ikhoor
hoorook,
ook,dat
dater er
een
nieuw
decreetisisuitgeuitgedimitto" 3),
een
nieuw
decreet
vaardigd en
is
en wel
wel een
een beslissend.
beslissend.De
Deopperpriester
opperpriester namelijk,
namelijk, dat is
de
bisschop der
der bisschoppen,
bisschoppen, zegt
zegt:: Ik
Ikvergeef
vergeefdedezonde
zondezoowel
zoowel
de bisschop
1)
de noot.
noot. Cf.
Cf. Zahn aldaar. J. Chapman, St.
Ignace
1) Punk,
Funk, l.c.,
1.c., in
in de
St. Ignace
d'
Antioche et
l'église romaine,
385-400.
d'Antioche
et l'église
romaine, Revue
Revue Bénédictine
Bénédictine 1896,
1896, p.
p. 385-400.
2)
Haeres., lIl,
"Traditionem itaque Apostolorum
Apostolorum in
in
III, 11 :: „Traditionem
2) Iren., Adv. Haeres.,
mundo manifestatam
manifestatam in
in omni
omni ecclesia
ecclesia adest
adestrespicere
respicere omnibus,
omnibus, qui
qui
toto mundo
vera velint videre:
videre : et
et habemus annumerare
annumerare eos,
eos, qui
qui ab
ab apostolis instituti
instituti
sunt episcopi in ecclesiis,
ecclesiis, et
et successores
successores eorum
eorum usque
usque ad
ad nos,
nos, qui
qui nihil
nihil tale
docuerunt
neque cognoverunt
cognoverunt quale
quale ab
ab his deliratur
Sedquoniam
quoniam
docuerunt neque
deliratur....
.... Sed
valde longum
longutn est in
in hoc
hoc tali
talivolumine
volutnineomnium
otnniutnecclesiarum
ecclesiarutn enutnerare
valde
enumerere
successiones, maximae
antiquissitnae et omnibus
omnibus cognitae
cognitae aa gloriogloriosuccessiones,
maximae et antiquissimae
Paula Romae
Romae fundatae
fundatae et
et constitutae
constitutae
sissimis duobus Apostolis Petro et Paulo
ecclesiae, eam,
quam habet
habet ab
ab Apostolis
Apostolis traditionem
traditionem et
etannuntiatam
annuntiatam
ecclesiae,
eam, quam
hominibus fidem,
per successiones
successiones episcoporum
episcoporum pervenientem
pervenientem usque ad
ad
hominibus
fidem, per
nos indicantes,
indicantes, confundimus
confunditnus omnes
omnes eos,
eos, qui
qui quoquo
quo quo modo,
modo, vel
vel per
per sibi
sibi
nos
placentia vel vanam
vanam gloriam,
gloriam, vel per
per caecitatem
caecitatem et
et malam
malam sententiam,
sententiatn,
placentia
praeterquatn oportet, colligunt..
Ad hant
hanc enim ecclesiam propter potentiopraeterquam
colligunt. Ad
rem (potiorem
(potiorem al.) principalitatem
principalitatem necesse
necesse est
estomnem
omnemconvenire
convenireeccleecclerem
siam, hoc
hoc est,
est, eos
eos qui
qui sunt
suntundique
undique fideles, in qua
qua semper
semper ab
ab his qui
siam,
undique, conservata
conservata est ea,
ea, quae
quae est
est ab
ab apostolis
apostolis traditio".
traditio".
sunt undique,
oorspronkelijk Grieksch
Grieksch bestaat
meer, maar
maar deze
deze vertaling
vertaling
Het oorspronkelijk
bestaat niet meer,
zoo oud,
oud, dat
dat zij
zij reeds
reeds door
door Tertullianus
Tertullianus werd
werd gebruikt
gebruikt (Adv.
(Adv. Valent.)
Valent.)
is zoo
Zie Revue Bénédictine, 1895, p. 49-65 ; Kneller, Der H. Irenáus
Irenäus und die
dieZieRvuBéndct,1895p.4-6;
röm.
M. Laach,
Laach, D.
D. 76
76 (1909),
(1909), 402.
402. (Sinthern) Il
r6
m. Kirche,
Kirche, Stimmen
Stimmen a.
a. M.
di S.
S. Ireneo,
Ireneo, Civ.
Civ. Catt.
Catt. 1908,
1908, lIl,
Sommigen (Morin)
(Morin) ververtestimonio di
III, 33. Sommigen
onderstellen, dat
het tweede
tweede qui sunt
sunt undique
undique een schrijffout
schrijffout is.
is. Esser,
onderstellen,
dat het
Katholik, 1917.
1917.
Der Katholik,
3) De pudic.,
pudic., cap.
cap. 1.
1. Dit
Ditboek
boekisisgericht
gerichttegen
tegenPaus
PausCallistus,
Callistus, begin
begin
lIlde eeuw.
eeuw.
IIIde
Albers, S.
S. J.
J. Kerkgesch. I.
I.
P. Albers,
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overspel als
ontucht aan
aan allen,
allen, die
die boete
boete hebben
hebben gedaan.
gedaan.
van overspel
als van ontucht
Een niet
niet genoemde
genoemde Paus der
der derde
derde eeuw
eeuw wijst
wijst in
in zijn
zijn brief
brief Over
het dobbelspel, op zijn algemeene
algemeene bevoegdheid,
bevoegdheid, om zulk een
een verbod
verbod
te mogen
mogen geven
geven (originem
(originern authentici
authentici Apostolatus) 1).
1 ).
C yyppr ri ia an nu us s noemt
noemt de
de Kerk
C
Kerk van
van Rome
Rome de
de„Hoofdkerk,
"Hoofdkerk,
de eenheid
eenheid van het
het priesterschap
priesterschap is
is voortgekomen",
voortgekomen", „den
"den
waaruit de
oorsprong en
en wortel
wortel der
der Kerk", „door
i s tt uuss gegrondvest
oorsprong
"door CChh rris
gegrondvest
op
Petrus
rusom
omwille
willeder
der eenheid". De
De zetel
zetel van FFa
op Pet
a bbii aa nn uus
s
is
van
Pet
is voor
voorhem
hemdedezetel
zetel
van
Petrus
rus 2).
Met
deze roemruchtige
roemruchtigebelijdenissen
belijdenissen kwamen
kwamen de
de handelingen
handelingen
Met deze
zoowel
volmaakt overeen.
overeen. Hoe
Hoe
zoowel der
der Pausen
Pausen als
als der
der lager
lager staanden volmaakt
Cl
e men shet
hetprimaat
primaatuitoefende,
uitoefende,bleek
bleekboven.
boven. V
i c tor eischte van
Victor
Clemens
de gemeenten van
van Klein-Azië,
Klein-Azië, het
het Romeinsch
Romeinschgebruik
gebruikder
derpaaschpaaschviering aan te nemen 3).
C aa 1I ii xx tt u s vaardigde
vaardigdeeen
eenalgemeen
algemeen edict
edict
3). C
waardoor de
de behandeling
behandeling der
derboetelingen
boetelingengetemperd
getemperd werd
werd 4).
uit, waardoor
4 ).
Bas
M a I' t i a Il ii s,s, om
om hun
hun afval
afval door
door de
de SpaanSpaanB
a s ii Il ii des
d e s en Mart
sche
sche bisschoppen
bisschoppen ontzet,
ontzet, wendden
wendden zich
zich tot
tot Paus SSt teepphhaannuuss
om
bescherming, die
verdienden, maar
bij ververom bescherming,
die zij
zij wel
wel niet
niet verdienden,
maar toch bij
gissing
ion y s i u s van
van Alexandrië
A I e x a n d r i ëbij
bij
Dionysius
5 ). D
gissing ontvingen 5).
Paus Di
0 n y s i u
s van
ketterij
beschuldigdhad
hadzich
zichteteverantverantPaus
Dionysius
van
ketterij
beschuldigd
woorden.
verdedigde zich
zich zonder
zonder de
de bevoegdwoorden. De geleerde bisschop verdedigde
Pausen te
te ontkennen
ontkennen 6).
gemeld, hoe
hoe zelfs
zelfs de
de
heid
des Pausen
6 ) . Reeds
Reeds is gemeld,
heid des
Romeinsche
erkende en
en de
de
Romeinsche keizer
keizer A ure
u r e I1i ia an nu us s het
het primaat erkende
bisschoppelijke woning
de
bisschoppelijke
woningtete Antiochië
Antiochiëin
in Syrië
Syrië toekende
toekende aan
aan de
partij,, "die
gemeenschap leefde
bisschoppen van Italië
Italië
partij
„die in gemeenschap
leefde met
met de bisschoppen
en bijzonder
bijzonder met dien
dien van
van Rome
Rome 7).
der oudheid
oudheid
Ook de
de ketters der
7 Ook
zochten voortdurend
Rome. En
En
zochten
voortdurend goedkeuring
goedkeuringen
en erkenning
erkenning te
te Rome.
).

1)
446 f1.
ff.
Gesch. der
der altkirchl.
altkirchl. Lit.
Lit. Il,
II, 446
1) De aleatoribus, zie Bardenhewer, Gesch.
Utrecht1906,
1906, afl.
afl. IV
IV en
enV.
V. Alleen
Alleen een
een Paus
Paus
Deeleman, in Theol. Studiën, Utrecht
kon schrijven:
nobis divina et paterna
paterna pietas
pi~tas apostolatus
apostolatus ducatum
ducatum
kon
schrijven : "In
„In nobis
contulit
et vicariam
vicariam sedem
sedem coelesti
coelesti dignatione
dignatione ordinavit
ordinavit et
etoriginem
originem
contulit et
authentici
apostolatus, super
super quem
quem Christus
Christus fundavit
fundavit Ecclesiam,
Ecclesiam, in
in
authentici apostolatus,
superiore
portamus."
superiore nostro
nostro portamus."
2)
ort a est. Epist.
Epist..59,
59,
Ecclesia principalis,
principelis, unde
unde unitas
unitas sacerdotalis
sacerdotalis ex
exorta
2) Ecclesia
et, matrix
matrixecclesiae.
ecclesiae. Ep.
Ep.48,
48,3.3.AAChristo
ChristoDomino
Domino super Petrum
4.
4. Radix et
origine unitatis
Ep. 70,
70, 3.
3. Fabiani
Fabiani id
idest
estPetri
Petrilocus.
locus.
origine
unitatis et ratione fundata. Ep.
Ep. 55,
55, 8.
8.
Ep.
3)
E., V,
H. E.,
V, 26-27.
3) Euseb., H.
4) Philosophoumena,
IX,12.
12. Cf.
Cf. Jatte,
Scien84. Recherches de ScienII, 84.
Jaf fe, ed. 11,
Philosophouniena, IX,
4)
ce rel.,
1924: L'autorité
L'autorité du
duSiège
Siège Romain.
Romain.
ce
rel., 1924:
5)
67, 5.
5.
Ep. 67,
Cyprian., Ep.
5) Oyprian.,
6)
Dionysii, c.
c. 13.
13. Hefele,
He f ele, Conciliengesch.,
De sententia Dionysii,
6) Athanasius, De
I, 135,
135, 255.
255.
7) Euseb., H.
E., VII,
VII, 30.
30.
H. E.,
7)
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ofschoontelkens
telkensontmaskerd,
ontmaskerd,trachtten
trachtten zij
zij toch
toch altijd
altijd weer
ofschoon
weer den
den
1 ). Een merkwaardig
zetel
rusvoor
voor
zichtetewinnen
winnen 1).
merkwaardig
zetelvan
van Pet
Petrus
zich
voorbeeld,
onweerstaanbaar
voorbeeld, hoe
hoe het
het kerkelijk
kerkelijk primaat de Christenen onweerstaanbaar
naar Rome trok, leert
leert ons
ons het
het schoone
schoone opschrift van AA bb ee rr cc ii uu ss
van Hierapolis in Phrygië. Hij
Hij noemt
noemt zich
zich den
den leerling
leerling des
des Heiligen
Heiligen
Herders,
die
zijn
kudde
weidt
op
bergen
en
in
vlakten
en
met zijn
Herders, die zijn kudde
vlakten en met
groot alziend oog alles doorschouwt. Deze leerde hem zekere weten- grotalziend srchouwt.Dezldmkrwtenschap
het rijk
rijk te
te leeren
leeren kennen
kennen en
en de
de
schap en zond
zond hem
hem naar Rome, om het
koninklijke
volk
koninklijke vrouw
vrouw met
met gouden
gouden gewaad
gewaad en
en sandalen
sandalen en
en het volk
met
het stralende
stralende zegel
zegel 2).
met het

§ 12.
12.

Oorsprong van het episcopaat.
episcopaat. Bestuur der eerste
christelijke
gt'meentt'n.
christelijke gemeenten.
St. von
'!Jon Dunin-Borkowski,
Dunin-Borkowski,S.S. J., Die
Die neueren
neueren Forschungen
Forsehungen
liber
die Anfange
Anfänge des
des Episcopats,
Episcopats, Freiburg
Freiburg i. BI'.
1900.
iiber die
Br. 1900.
A. Michiels,
Michiels, L'origine
L' origine de
de l'épiscopat.
l'épiscopat. Etude SUl'
sur la fondation
etc., Louvain
Louvain 1900.
1900. H.
Bruders, S.
Verfassung der
H. Bruders,
S. J., Die Verfassung
Kirche
von den
den ersten
der Apostolischen
Apostolischen
Kirche von
eisten Jahrzehnten
Jahrzehnten der
Wirksamkeit
1904. A. Mertens
Mertens
Wirksamkeit an bis 175
175 n. Chr., Mainz
Mainz 1904.
C.
doms.
C. SS.
SS. R.,
R., De Hierarchie in de eerste eeuw des Christen
Christendoms,
Amsterdam 1908.
1908. Flamion, Revue
d'hist. eccl.,
ecel., Louvain
Louvain
Amsterdam
Revue d'hist.
1900-1901;
Lesanciennes
anciennes listes
listesépiscopales
épiscopales des
des quatre
quatre
1900-1901 ; Les
grands sièges. A. Harnack,
Harnack, Entstehung
und Entwicklung
Entwicklung
Entstehung and
der Kirchenverfassung,
Kirchenverfassung, Leipzig
Leipzig 1910.
1910. Batiffol,
der
Bati f f ol, L'Eglise
naissante et le
Ie catholicisme,
catholicisme, 3e
3céd.
éd.Paris,
Paris,1909.
1909. Moran, The
of the
thechurch
churchin
inthe
thcfirst
firstcentury,
century,London
London1913.
1913.
government of

1 0 . Aan
Petrus
1°.
Aan Pet
rus en aan de overige
gaf de goddegoddeoverige Apostelen gaf
als zijn
zijn wil
wil te kennen,
kennen, dat
dat hun
hunvolmacht
volmacht
lijke Stichter der Kerk als
anderen zou
zou overgaan.
overgaan. Christus
C h ris t u s
geheel of gedeeltelijk op anderen
de insteller van het
het eeuwigdurend
Bijgevolg
zelf is de
eeuwigdurend priesterschap. Bijgevolg
1) Tertul.,
Adv. Prax.,
Prax., cap.
cap. 1.
1.
T ert ul., Adv.
1)
2) Duchesne, Revue des
des quest.
quest.. hist.
hist. 1883,
1883,2,
2)
2, 11 ss. -— Mélanges d'archéoet d'histoire,
d'histoire. 1895,
1895, p.
p. 17
17 ss. G.
G. de
Gl'abschrift des
des AberAberlogie et
de Sanctis, Die Grabschrift
kios (Zeitschr.
(Zeitschr. fiir
für kath. Theol.),
Theol.), 1897,
1897, S.
S. 673
673 ff.
ff. Kaufmann,
Kaufmann, Handbuch
Handbueh
kios
der christlichen
christliehen Archeologie, Paderborn
Paderborn 1905,
zijn
1905,S.
S. 228-239.
228-239. Volgens zijn
verklaring leerde
leerde Abercius het rijk van Christus kennen, de Kerk, in het
Romeinsehe Kerk, die
die het primaat heeft,
heeft, en dit alles
alles door
dool'
bijzonder de Romeinsche
de leiding des
des H.
H. Herders,
Herders, Jezus Christus.
Christus. W. Liedtke
Lüdtke and
und Tit.
Th. Nissen.
Grabschrift des
des Aberkios,
Aberkios, ihre
ihre Ueberlieferung
Ueberlieferung and
und ihr
ihr Tekst
Tekst;; BiblioDie Grabschrift
theea script.
script. Graec.
Graec. et Rom.,
Rom., Leipzig
Leipzig 1910.
1910.
theca
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heeft
het verschil
verschil tusschen
tusschen de
degeloovige
geloovige leeken
leeken en
en de
degeestelijke
geestelijke
heeft het
bestuurders der
gemeenten zijn
grond in den
den wil
wil des
des Heeren
Heeren 1).
bestuurders
der gemeenten
zijn grond
1) .
Bestuurders waren
waren krachtens
krachtenshun
hunambt
ambtde
debisschoppen
bisschoppenen
enpriesters
priesters;
Bestuurders
;
daarbij
de diakenen,
diakenen, die
die een
een Apostolischen
Apostolischen oorsprong
oorsprong hebben
hebben 2).
daarbij de
ambten ontmoet
ontmoet men,
men,duidelijk
duidelijkonderscheiden,
onderscheiden,
Deze drie kerkelijke ambten
in
vanvan
I g Ignatius
nat i u s van
A n t ioc h i ë. „Uw
"Uw
in de
de brieven
brieven
van Antiochië.
waardige
waardige priesters," zoo
zoo schrijft hij aan de
de Ephesiërs,
Ephesiërs, „zijn
"zijn met
met den
den
bisschop vereenigd
citer" 3).
bisschop
vereenigd als
als de
de snaren
snaren met
met de citer"
3 ) . Duidelijker
Duidelijker nog
die van
van Tralles
TralIes:: „Niet
"Niet rein
reinvan
vangeweten
gewetenisishij
hij,, die
die niet
nietververaan die
den bisschop,
bisschop, de priesters
priesters en de
de diakens"
diakens" 4).
eenigd is
eenigd
is met den
4) . Reeds
Reeds
onder
I e men R
s o
Rom
dieininhet
hetjaar
jaar96,
96,dus
dusbijna
bijna
onder C
Clemens
m a annuus,s, die
twintig jaren
jaren vroeger,
vroeger, schreef
schreef en
en de
de geloovigen
geloovigen van
van Corinthe
Corinthe ververzich met
met deemoedige
deemoedige gedweeheid
gedweeheid aan
aan de
de kerkelijke
kerkelijke overovermaande, zich
heid te onderwerpen,
onderwerpen, bleek
bleek dezelfde
dezelfde verdeeling van bestuur,
bestuur,zoowel
zoowel
Rome als
als te
te Corinthe,
Corinthe, een
een van
vanouds
oudsbekende
bekende instelling
instelling te
tezijn.
zijn.
te Rome
Juist in
in denzelfden
denzelfden tijd schreef
schreef de
z~jn Boek
de apostel
apostel JJo
o aa nn nnes
e s zijn
Boek
der
Openbaring en
richtte het
het woord
woord tot
tot den
den engel
engel der
der Kerken
Kerken
der Openbaring
en richtte
van Ephese,
Ephese, Smyrna,
Smyrna, Pergamum,
Pergamum,.. Thyatire,
Sardes, Philadelphia
Philadelphia
Thyatire, Sardes,
en Laodicea.
Laodicea.
Stond
Rome en
en Corinthe
Corinthe één
één bisschop
bisschop aan het
het hoofd
hoofd der
der
Stond te Rome
gemeente,
die steden
steden van
vanKlein-Azië
Klein-Azië niet
niet
gemeente, waarom
waaromzou
zou het
het in die
eveneens
belet, in
in de
de engelen
engelen der
dergenoemde
genoemde
eveneens zoo
zoo geweest
geweest zijn
zijn ~? Wat belet,
Kerken
bisschoppen te zien
zien?? Al
Al is
is dit
dit niet
nietvolkomen
volkomen zeker,
zeker,
Kerken haar bisschoppen
meer, wijl
wijl tusschen
ahoogst waarschijnlijk
hoogst
waarschijnlijkisis het
het stellig,
stellig, te
te meer,
tusschen II gg nn avanA A
n
t
ioc
h
i
ë,
die
in
één
stad
maar
één
bisschop
t i uu ss van
n t i o c h i ë, die in één stad maar één bisschop
kent, en het
het Boek der
der Openbaring
Openbaring slechts
van nauwelijks
nauwelijks
kent,
slechts een
een tijd van
ligt. Immers
Immers een
een instelling
instelling met een
een eigen
eigen vaststaande
vaststaande
twintig jaren ligt.
en
aan iedereen
iedereen bekende
bekende benaming
benaming is
niet zoo
zoo juist
juist ontstaan.
ontstaan.
en aan
is niet
Zonder vermetel
zijn, kan men derhalve het besluit
besluit trekken,
trekken, dat
dat
Zonder
vermetel te zijn,
tijdperk, dat
datonmiddellijk
onmiddellijk op
op den
den dood
dood der
der Apostelen
Apostelen volgt,
volgt,
in het tijdperk,
gemeente werd bestuurd
bestuurd door
door één
éénbisschop,
bisschop, die,
die,zoo
zoonoodig,
noodig,
elke
elke gemeente
diakenen werd
werd bijgestaan.
bijgestaan.
door priesters en diakenen
2°. Vóór
67, in
in het
hetApostolische
Apostolische tijdvak,
tijdvak, zijn
zijn gewis
gewis
2°.
Vóór het
het jaar 67,
bestuurders der
der door
door hen
hengestichte
gestichtegemeengemeenverschillende Apostelen bestuurders
1) Act.
Apost., I, 17
17 ss. Clem.
Rom., Epist.,
ad Cor., cap.
40:: Homo
Homo
cap. 40
Epist., ad
Clem. Rom.,
Act. Apost.,
laicus
praeceptis laicis
laicis constringitur.
constringitur.
laicus praeceptis
2) Act.
Apost., VI,
VI, 11 ss.
2)
Act. Apost.,
S)
ad Eph.,
Eph., cap.
cap. 4.
4.
Epist. ad
3) Epist.
4)
20. Ad
Ad Philad.,
Philsd., c.
c. 7.
7. Ad
Ad Smyrn.,
Smyrn.,
Trail., cap.
cap. 7 ;; cf.
cf. Ad
Ad Eph., c. 2, 20.
4) Ad TralI.,
c.
8.
c. 8.
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ten geweest.
diezelfde hoedanigheid
hoedanigheid ontmoeten
ontmoeten we
we ook
ook
geweest. Maar
Maar in diezelfde
geanderen,
die
diaconi,
pastores,
presbyteri
en
ep·iscopi
worden
geepiscopi
anderen, die diaconi, pastores, presbyteri
noemd. Is de eerste term
term duidelijk,
duidelijk, niet
nietzoo
zoo de
de drie
drie overige.
overige. Duiden
Duiden
ze enkel priesters aan,
aan, of
of alleen
alleen bisschoppen,
bisschoppen, of
of één
éénbisschop
bisschop aan
aan
ze
het hoofd
meerdere priesters
priesters ?? Zonder
Zonder twijfel
twijfel zijn
zijn de
de woorden
woorden
hoofd van meerdere
presbyter en episcopus in die
die dagen
dagen synoniemen,
synoniemen, zooals
zooals uit
de
uit de
H. Schrift blijkt 1).
gelijkheid hunner bediening
bediening wordt dit
1). Door de gelijkheid
bevestigd. De
De presbyteri en episcopi zijn
herders der
der kudde
kudde;;
zijn de herders
bevestigd.
zij leiden de geloovigen en
de gemeente
gemeente;; door
door den
den H. Geest
zij
en besturen de
aangesteld
plaatsvervangers van
van CChhrris
s, bekleeden
bekleeden
aangesteld als
als plaatsvervangers
i s tt uu s,
zij de
de hoogste
hoogste waardigheid
waardigheid in
de gemeente,
gemeente, onder
onder het
het toezicht
toezicht
zij
in de
en het hooger
hooger gezag
gezag der
der Apostelen.
Apostelen. Uit kracht
kracht hunner
hunner bediening
bediening
Geheimen. Eerbied,
Eerbied,
onderwijzen zij
zij de geloofsleer
geloofsleer en
en vieren
vieren de
de HH. Geheimen.
gehoorzaamheid en
men hun
hun verschuldigd.
verschuldigd. Ofschoon
Ofschoon
gehoorzaamheid
en onderhoud is men
zij
deelnemen aan
de oplegging
oplegging der handen,
handen, wordt
wordt toch
tochnergens
nergens
zij deelnemen
aan de
gezegd
zij de macht
macht hebben
hebben om
om bedienaren
bedienaren
gezegd noch
noch verondersteld,
verondersteld, dat zij
te wijden of
of aan
aan te
te stellen.
stellen. Zij
Zij zelf
zelf ontvangen
ontvangen hun
van de
de
hun ambt van
Apostelen. De presbyteri en episcopi waren oversten, bestuurders,
bestuurders,
hoofden, gezaghebbers,
gezaghebbers, herders.
herders. In
In deze
deze beteekenis
beteekenis gingen
gingen de
de bebenamingen over
der Kerk.
Kerk.
namingen
over in
in de taal der
Vermoedelijk kwam
van presbyter het
eerst op
op in
in de
de
Vermoedelijk
kwam de
de titel van
het eerst
gemeente van
Jeruzalem, die
die van
van episcopus in de
de gemeente
gemeente der
der
gemeente
van Jeruzalem,
heiden-Christenen. Weldra
werden beide uitdrukkingen
uitdrukkingen in
in
heiden-Christenen.
Weldra echter
echter werden
er een
eengering
gering
het Grieksch
Grieksch zonder
zonder onderscheid
onderscheidgebruikt.
gebruikt. Dat
Dat er
verschil bestond
tusschen beide
beide termen,
termen, en
en presbyter meer
verschil
bestond tusschen
meer het
denkbeeld
der waardigheid,
waardigheid, episcopus meer
der functie
functie uituitdenkbeeld der
meer dat der
drukte, is
is moeilijk
moeilijk te
te bewijzen.
bewijzen. Het
Hetcollege
college der
der herders
herders eener
eenergegemeente heette presbyterium. Niet ééns
ééns vindt
vindt men
men in
inde
degeschrifgeschrifmeente
ten der
der eerste
eerste eeuw
eeuw presbyteri
presbyteri et diaconi samen vermeld, viermaal
viermaal
daarentegen episcopi
diaconi. Is dit
dit wellicht
wellicht te
te verklaren
verklaren uit
uit
episcopi et diaconi.
oorspronkelijke beteekenis
beteekenis der
der woorden?
woorden? Wijl
Wijl het natuurlijker
natuurlijker
de oorspronkelijke
ker
is, tegenover
tegenover diaconus (dienaar) episcopus (overste)
dan
(overste) te
te stellen dan
presbyter (oudste)?
3 0 . Nog
3°.
Nog dringt
dringt zich
zich de
de vraag
vraag op,
op, of
of de
de presbyteri en episcopi
eenvoudige
waren ofwel
ofwel bisschoppen
bisschoppen ??Sommige
Sommige nieuwenieuweeenvoudige priesters waren
ren en
ook Pet
Peta av vi u
i us smeenden,
meenden,dat,
dat,zoo
zooniet
nietallen,
allen, dan
dantoch
toch
ren
en ook
de meesten
meesten de
de bisschoppelijke
bisschoppelijke wij
wijding
Later
ding hadden
hadden ontvangen.
ontvangen. Later
1 ) Act.
1)
Act. Ap„
Ap" XX, 17,
2; V,
5, 7.
7. 11 Petr.,
Petr.,
17, 28;
28 ; 11Timoth.,
Tinloth.,lIl,
III, 2;
V, 7.
7. Tit.,
Tit., I, 5,
V,I-5.
V,
1-5.
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Oorsprong
Oorsprong van het
het episcopaat.
episcopaat.

helde de laatste
: Clemens
laatste meer
meer over
overtot
totliet
hetgevoelen
gevoelender
derouden
ouden:
C I e men s
Romanus, Chrysostomus, Hieronymus 1 ) enan-Romanus,ChrytHieonmus')aderen,
deren, die
die zoowel
zoowel de
de episcopi als
als de
de presbyteri voor eenvoudige
eenvoudige
houden. Ofschoon
Ofschoon men
men in
in deze
deze zaak
zaakvoorloopig
voorloopig wel
wel niet
niet
priesters houden.
tot
zekerheid zal
zal komen,
komen, kan
kande
delaatste
laatstemeening
meeninghiermee
hiermeeworden
worden
tot zekerheid
gesteund, dat de
de presbyteri noch de episcopi, volgens CCl
men
s,
gesteund,
1em
e n s,
macht hadden,
hadden,om
omanderen
anderentetewij
wijden;
datmen
menzich
zichde
devoorkomende
voorkomende
macht
den ; dat
moeilijk kan voorstellen
voorstellen als
als colleges
colleges van
van bisschoppen,
bisschoppen,
presbyteria moeilijk
daardoor de
dekarakteristieke
karakteristieke en
entradioneele
tradioneele eenheid
eenheid des
des bisbisdat daardoor
onverklaarbaar wordt.
wordt. De
De wijze,
wijze, waarop
waarop het
het concilie
concilie van
van
schops onverklaarbaar
schops
der Handelingen 3)
is in
in geenen
geenen deele
deele
Trente 22)) den tekst der
3 ) toepast, is
dit gevoelen
gevoelen in strijd.
strijd.
met dit
de instelling
instelling van
van het
hetkerkelijk
kerkelijkbestuur,
bestuur,bisschoppen,
bisschoppen,
4°. Uit de
4°.
en diakenen
diakenen volgt
volgt vanzelf
vanzelf de
descheiding
scheidingvan
vangeestelijken
geestelijken
priesters en
leeken 4).
4). Toch
Toch springt
springt dit verschil
verschil in de
de eerste
eerste tijden
tijden niet
niet
en leeken
altijd
evenzeer in het
het oog.
oog. Immers
Immers niet
niet alleen
alleen de
de presbyteri, episcopi
altijd evenzeer
diaconi verkondigen
die bij
bij de
de
verkondigen het
het Evangelie,
Evangelie, maar
maar ook
ook zij,
zij, die
en diatoni
instorting des
des H.
H. Geestes
Geestes bijzondere
bijzondere gaven
gaven (charisma) hadden
instorting
ontvangen. Onder
Onder de namen
namen van
van propheten,
propheten, evangelisten,
evangelisten, herders,
herdel's,
ontvangen.
enz. komen zulke
zulke bevoorrechten
bevoorrechten voor,
voor, en
en zijn
zijn zelfs
zelfs met
met de
deleiding
leiding
enz.
gemeenten belast.
der met
met charismata
der gemeenten
belast. Naarmate
Naarmate het
het aantal der
charismata
bedeelden schaarscher
schaarschel' werd,
werd, trad
trad de
dewerkelijke
werkelijke clerus, niet door
door
bedeelden
toedienen der HH. Sacramenten,
Sacramenten, dat hem
hem ten
ten allen
allen tijde
tijde uituithet toedienen
sluitend was voorbehouden, maar door de prediking
prediking en het
het bestuur
bestuur
meer op den
den voorgrond.
voorgrond. Tegen
Tegen het einde
einde der
der eerste
eerste eeuw
eeuw ontmoet
ontmoet
men dan
dan ook
ook in
in de
de kerkelijke
kerkelijke functies
functies enkel
enkelgeestelijken.
geestelijken. De
De charischarismata kwamen minder of niet meer
meer voor
voor 5).
5°.
werkkring der
der bisschoppen,
bisschoppen, priesters
priesters en
en diakenen
diakenen is
is
5°. De
De werkkring
hoofd der
der gemeente,
gemeente, had de
de zorg
zorg over
over beknd.D
bekencl. De eerste was
was het hoofd
-----

1)
J-eróme, Bruxelles
Bruxelles 1903.
1903. Batiffol,
Bati f f ol, Etudes
St. Jerome,
1) Sanders, Etudes sur St.
<i'hist.
et de
de théol.
théol. pos., 3e
1904, p. 267
267 ss.
3e éd.,
éd., 1904,
d'hist. et
2)
De ordine,
ordine, cap.
cap. 4.
4.
Sess. XXIII,
XXIII, De
2) Sess.
de l'épiscopat, Louvain
3)
Ap., XX, 28.
28. Vgl. Michiels, Origines de
Louvain
Act. Ap.,
3) Act.
St. Thomas
1900,
323 ss.,
naast verschillende
verschillende Vaders
Vaders ook
ook St.
Thomas en
ss., waar naast
1900, p.
p. 323
van de
de lateren, lla
Stapleton, Cornelius
Cornelius a Lapide,
Lapide,
na het concilie van Trente, Stapleton,
Beelen
Bacuez voor dit
dit gevoelen
gevoelen worden
worden aangehaald.
aangehaald.
Beelen en Bacuez
Ignatius,
4)
Ap., XX, 28.
28. Olem.
Rom., Ep.
c. 43-44. Ignatius,
Ep. ad Cor., c.
Clem. Rom.,
Act. Ap.,
4) Act.
Ep.
Smyrn., c.
c. 8.
8. Het
Het woord
52 ::
woord Clerus
Clerus verklaart Hieronymus, Ep. 52
Ep. ad Smyrn.,
Vel quia de sorte sunt
sunt Domini,
Domini, vel quia ipse Dominus sors i.e. pars clericlericorum est. Cf.
Cf. Augustinus,
Psalm. 67,
67, 19.
19.
Augustinus, In Psalm.
5)
27;; Eph.,
Eph., IV,
IV,11
11 ;; Phil.,
Phil., II,
lI,25
25;; Act.
Act. Ap.,
Ap., XXI,
XXI, 88;;
5) 1 Cor., XII, 27
Doctrina duodecim Ap.,
Ap., cap.
cap. 11,
11,11.n.3-7
3-7 :; cap.
cap. 15,
15,11.
n. 1-2.
1-2.
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de zielen
zielen en daarvoor
daarvoor de
de verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid;; hij
hij alleen
alleen las
las de
de
de
H.
Mis en diende
diende de
de HH. Sacramenten
De priesters stonden
H. Mis
Sacramenten toe. De
onder den bisschop
bisschop en
en mochten
mochten zonder
zonder diens
diens toestemming
toestemming geen
geen
onder
functie verrichten 1).
1 ) .Bij
Bijzijn
zijn overlijden
overlij denofofiningeval
gevalvan
van verhindering
verhindering
traden zij
zij als
als plaatsvervangers
plaatsvervangers op.
op. In
In den
denbeginne
beginne dienden
dienden de
de
traden
de agapen
agapen 2).
Later stonden
stonden zij
zij de
de bisschoppen
bisschoppen en
en
diakenen bij
bij de
2 ). Later
zijde;; zorgden
zorgden voor de
de armen,
armen, beheerden
beheerdende
dekerkelijke
kerkelijke
priesters ter zijde
goederen 3),
dienden aan het altaar,
altaar, deelden
deelden de
de H. Communie
3 ), dienden
Communie uit,
doopten
zelden het
het toezicht
toezicht over
over de
de boetelingen
boetelingen 4).
doopten en hadden niet zelden
Meestal
de invloed
invloed der
der diakenen
diakenen dien
dien der
der priesters.
priesters. DiakoMeestal overtrof de
den tijd
tijd der
der Apostelen
Apostelen tot
totde
dezesde
zesdeeeuw.
eeuw.
nessen komen
komen voor
voor van den
Haar liefdediensten
liefdediensten voor
vrouwelijk geslacht
de agapen
agapen en
en
voor het
het vrouwelijk
geslacht bij de
vooral bij
bij het doopsel
doopsel waren
waren onontbeerlijk
onontbeerlijk 5).
5) .
Naarmate in de
de grootere
grootere gemeenten
gemeenten de altaardienst
altaardienst en
en verdere
verdere
Naarmate
oefeningen
plechtigheid en
uitbreiding toenamen,
toenamen, waren
waren de
de
oefeningenin
in plechtigheid
en uitbreiding
zeven diakenen
toereikend. Reeds
Reeds in
in de
de eerste
eerste Apologie
zeven
diakenen vaak niet toereikend.
Apologie
van
u s 6)
worden Lectores vermeld,
wie de
de voorvoorvan J.Juu ss ttin
i nu
6 ) worden
vermeld, aan wie
lezing en bewaring der H. Schriften was opgedragen.
opgedragen. Subdiakenen 7)
7)
ontmoet
C 0orr nel
Rome in het
het midden
midden der
der
ontmoet men
men onder
onder C
n e l iiuuss te Rome
derde
eeuw, en
en evenzoo
evenzoo de
de Exorcisten,
derde eeuw,
8) .
Exorcisten, Ostiarii en Acolythen
Acolythen 8).
Deze
laatsten
komen
in
het
oosten
niet
voor.
Deze laatsten komen het oosten niet voor.
1) Ignat., Ad.
1)
Smyrn., I, 22:: „Non
"Non licet
licet sine
sine episcopo
episcopo neque baptizare,
baptizare,
Ad. Smyrn.,
neque agapen
agapen celebrare,
celebrare, sed
sed quodeumque
quodcumque ille probaverit,
hoc et
et Deo
Deo
neque
probaverit, hoc
beneplacitum est".
2) Act.
Apost., VI, 11 ss.
2)
Act. Apost.,
Vgl. Die Syrische
3) Vgl.
Leipzig
3)
Syrische Didaskalia. Tekste und Untersuchungen. Leipzig
1904.
S. 273.
273.
1904. S.
4)
(Biblische und kirchenhist.
4) O.
0. Zöckler,
Zóckler, Diakonen und Evangelisten
Evangelisten (Biblische
Studien,
2. Heft,
Heft, München
München 1893).
Studien, 2.
5)
5) Rom., XVI, 1.
Vgl. Plinius, Ep. 97. Zscharnack, Der
der
1. Vgl.
Der Dienst der
Frau in
in den
den ersten
ersten Jahrhunderten
Jahrhunderten der
der christl.
chris tl. Kirche,
Kirche, Göttingen
1902.
Gottingen 1902.
Apol. I, c.
6) Apol.
c. 67.
67. Tertul., De
cap. 41.
De praescript., cap.
7)
Augsburg 1850.
1850.
7) Reuter, Subdiakonaat, Augsburg
8) Cornelius
8)
van Antiochië
Antiochië:: „Ergo
"Ergo ille
Cornelius schreef
schreef aan
aan bisschop
bisschop Fabius
Fabius van
evangelii vindex
(Novatus) ignorabat unum
unum episcopum
episcopum esse
esse oportere
oportere
evangelii
vindex (Novatus)
in ecclesia
ecclesia catholica
qua tamen
tarnen sciebat
sciebatpresbyteros
presbyterosquidem
quidem
catholica (Romana).
(Romana). In qua
esse sex et quadraginta,
quadraginta, septem
septemautem
autemdiaconos
diaconostotidemque
totidemquesubdiaconos,
subdiaconos,
acolytos duos et quadraginta,
quadraginta, exorcistas
exorcistas et
etlectores
lectores cum
cum ostiariis
ostiariisquinquinquaginta duos". Zie Euseb., VI, 43. Jaffé,
Ja f f é, Regest., ed.
ed. Il,
II, n. 106.
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Bisdommen, kerkprovinciën, patriarchaten en synoden.
'l'homa88inU8,
novaeccles.
eccles. disciplina,
disciplina, Parte I,
Thomassinus, Vetus
Vetus et nova
lib. I-Il.
Lübeck, Reichseinteilung und kirchliche HierarHierarI—II. K. Lubeck,
chie
Ausgang des
Münster
chie des
des Orients zum Ausgang
des 4
4 Jahrhunderts,
Jahrhunderts, Munster
1902. Dezelfde,
kirchliche und weUliche
EparchialDie kirchliche
Dezel f de, Die
weltliche Eparchialverfassung
Orients zur Zeit
Zeit des
des Conzils
Conzils von
von Nicea.
Nicea.
verfassung des
des Orients
Diss.
van Marburg
Marburg 1902.
1902. Revue
Revue d'hist.
d'hist.ecclésiastique,
ecclésiastique,
Diss. van
Louvain
1903, p. 481
481 ss.
ss. L. Duchesne,
Duche.me, Autonomies eccléeccléLouvain 1903,
siastiques.
Eglises séparées,
séparées, Paris
Paris 1905.
1905. Dezelfde,
siastiques. Eglises
Dezel f de, Origines
du culte
3 éd.,
éd., Paris
Paris 1905,
1905, chap. I.
1.
chrétien, 3
Gulte chrétien,

1°. Alleen
de steden
stedenbestonden
bestondenaanvankelijk
aanvankelijkgemeenten,
gemeenten,
Alleen in de
die parochiën genoemd
door bisschoppen bestuurd werden.
werden.
genoemd en
en door
grootere steden
steden meer
meer kerken
kerken ontstonden
ontstonden
Ofschoon
Ofschoon weldra
weldra in
in grootere
(tituli) en ook op het
het land
landgemeenten
gemeenten werden
werden gevormd,
gevormd, bleef
bleef toch
toch
de bisschop
bisschop het hoofd der verschillende
verschillende kerken
in
de
stad
en
het
kerken
stad en het
stedelijk
men allengs
allengs een
een diaconus
stedelijk gebied.
gebied.Op
Ophet
het land
land ontmoet men
die de
degemeenten
gemeenten onderrichten
onderrichten
regens plebem
plebem en chorepiscopi 1),
1), die
en leiden
leiden 2).
Niet altijd
altijd hadden
haddendedelaatsten
laatstendede
bisschoppelijke
2). Niet
bisschoppelijke
later alg
algèmeen
om
wijding.
meen gebruik,
gebruik, om
wij
ding.Hier
Hierligt
ligthet
het begin
begin van
van het later
steden maar ook
ook op
op het
het land,
land,
alle
parochiën, niet
alle parochiën,
niet alleen
alleen in
in de
de steden
te stellen.
stellen.
onder de leiding van priesters te
Genoemde
de oostersche
oostersche Kerk
Kerk
Genoemde landkerken
landkerken ontwikkelen
ontwikkelen zich
zich in
in de
vooral tegen het
het midden
middender
derderde
derdeeeuw,
eeuw,ininde
dewestersche
westerscheveel
veellater.
later.
Reeds de
de H. P
a u I u s beschouwde
beschouwde de
de gemeenten
gemeenten van
van
22°.
0. Reeds
Paulus
Achaia
Galatië als
als een
eenafzonderlijk
afzonderlijk geheel
geheel 3).
3 ) . Niets
Niets was
was dan
Achaia en Galatië
ook
doelmatiger, dan dat
dat de
deburgerlijke
burgerlijke provincie
provincie of
of
ook redelijker
redelijker en
en doelmatiger,
parochie een
kerkelijke afdeeling
hoofd daarvan
daarvan
parochie
een kerkelijke
afdeeling werd.
werd. Aan
Aan het hoofd
stond de metropoliet,
metropoliet, die
gewoonlijk tevens
bisschop was
was van
van
die gewoonlijk
tevens bisschop
de hoofdstad der
der provincie.
provincie. In het oosten
oosten kwam dit systeem
systeem eerst
eerst
der provinciën
provinciën door
door Diocletianus,
Diocletianus,
in gebruik na de nieuwe indeeling der
in het
het westen
westen nog
nog veel
veel later.
later. InInNumidië
Numidiëen
enMauretanië
Mauretanië werd
werd

e

1)
Chorbischöfe im Orient. Hist.-kanonistische
Hist. -kanonistische Studie
1) Das Institut der Chorbischede
von
Dr. Franz
Gillmann, München
synode van Ancyra
Ancyra
München 1913.
1913. VgI.
Vgl. de
de synode
von Dr.
Franz Gillmann,
(314),
13 en reeds
reeds de
de Syn. van Elvira (omstreeks
300), can. 77.
77.
(omstreeks 300),
(314), ean.
can. 13
2) EU8eb.,
140, 231,
231,
Conciliengesch., I, 140,
Euseb., H. E., VII, 24,
24, 30. Vgl. Hefele, Conciliengesch.,
2)
250. Maar vooral J. Parisot,
Pari8ot, Les Chorévêques,
chrétien,
Chorévêques, Revue
Revue de
de l'orient chrétien,
250.
toroe VI (1901).
1904, 15
15 Ottobre, p.
p. 203
203 ss.
ss.
(1901). Civiltà
Civiltà Cattolica,
Cattolica, 1904,
tome
3)
Cor., I,
1. Gal.,
Gal., I, 2.
2.
2 Cor.,
I, 1.
3) 2
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13. Bisdommen,
Bisdommen,kerkprovinciën
kerkprovinciënen
enpatriarchaten.
patriarchaten.
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metropolitane waardigheid
waardigheid door
door den
den oudste
oudsteder
derbisschoppen
bisschoppen
de metropolitane
bekleed. De
De rechten
rechten der
der metropolieten
metropolieten waren
waren:: a.
a. Het
Hetuitschrijven
uitschrijven
voorzitten der
der jaarlijksche
jaarlijkscheprovinciale
provinciale synode
synode 1) ;; b. de leiding
leiding
en voorzitten
der keuze,
keuze, de
de wijding
wijding en bevestiging
bevestiging der
der bisschoppen
bisschoppen van
van de
de proproverlof geven tot
tot reizen
reizen en het
het toestaan
toestaanvan
van litterae
vincie 2) ;; c. het verlof
communicatoriae aan genoemde
genoemde bisschoppen
bisschoppen 33).
).
3°. In
In hoog
hoog aanzien
aanzien stonden
stonden van
van ouds
ouds de
de Apostolische kerken
kerl{en
30.
hun bisschoppen
bisschoppen verwierven
verwierven allengs
allengs een soort
soort oppertoezicht,
oppertoezicht,
en hun
zelfs over
metropolieten. Het concilie
concilie van Nicea
Nicea noemt
noemt dit
dit
zelfs
over de metropolieten.
"een oude
oude gewoonte"
gewoonte"4),
met name
name op
op Rome,
Rome, AlexanAlexanreeds „een
4), en wijst met
drië, Antiochië
Antiochië en duidt andere
andere aan.
aan. Het
Hetwaren
warenEphese,
Ephese,Caesarea
Caesarea
drië,
later niet
niet als
als patriarchale zetels erkend
erkend zijn.
zijn.
en Heraclea, die echter later
4°.
Gelijk
de
bisschop
zijn
raadslieden
vond
in
de
priesters
der
4°. Gelijk
bisschop
raadslieden vond
de priesters der
gemeente, zoo
verzamelde de metropoliet
metropoliet de
de bisschoppen
bisschoppen zijner
zijner
gemeente,
zoo verzamelde
In de
de tweede
tweede helft
helft der
der tweede
tweede eeuw
eeuw maakten
maaktenscheuringen
scheuringen
provincie. In
vooral het
hetMontanisme
Montanisme en
ende
dePaaschstrij
Paaschstrijd,
deze ververen ketterijen, vooral
d, deze
gaderingen of
of synoden
noodzakelijk 5). Zóózeer
de
Zóózeer was
was men
men in
in de
gaderingen
synoden noodzakelijk
derde eeuw
nut der
der synoden
synoden overtuigd,
overtuigd, dat
datze
zein
insommige
sommige
derde
eeuw van het nut
streken
eens, in
in andere
anderezelfs
zelfs tweemaal
tweemaalin
inhet
hetjaar
jaarwerden
werdengehouden
gehoudens)6 )..
streken eens,
De vijfde
vijfde canon
canon van Nicea
Nicea schreef
schreef dit laatste
laatsteuitdrukkelijk
uitdrukkelijkvoor.
voor.
Alleen de bisschoppen hadden
hadden beslissende
beslissende stem.
stem. Gewoonlijk
Gewoonlijk onderonderAlleen
de voorzitters,
voorzitters, bisschoppen
bisschoppen van
vanhoogoren
hoogeren rang
rang 7).
teekenden enkel de
1) Euseb., VII,
24.
VII, 24.
2) Concil.
can. IV.
IV.
Concil. Nic.,
Nic., can.
3) Concil.
28;; van Arles,
Arles, can.
can. 9.
9.
Concil. van Elvira, 25,
25, 28
4) Can.
Can. XI.
~)
E., V.
V. 26
26;; VI,
VI, 20,
20, 33.
33.
5) Euseb., H.
H. E.,
6)
13;; Oypr.,
75. Hefele,
6) Tertul., De Jejunio,
Jejunio, c. 13
Cypr., Epist.
Epist. 75.
Hef ele, Conciliengesehichte, 11
B.
Aufl., I.
I. B.
schichte,
II AufJ.,
7)
E., V,
V, 27
27;; vgl.
vgl. V,
V, 26.
26.
7) Euseb., H.
H. E.,
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Keuze,
vorming en
en onderhoud
onderhoud der
dergeestelijken.
geestelijken.
Keuze, vorming

§ 14.
14.

Keuze, vorming
vorming en
en onderhoud
onderhoud der
der geestelijken.
geestelijken.
Caelibaat.
F. Probst,
Probst, Kirchliche
drei ersten christchristKirchliche Disciplin
Disciplin in
in den
den drei
Tübingen1873.
1873. F. X. Funk,
Funk, Kirchenlichen Jahrhunderten,
Jahrhunderten, Tubingen
geschichtliche
Untersuchungen, I Bd.,
Bd.,
geschichtliche Abhandlungen
Abhandlungen und
und Untersuchungen,
Paderborn
II Band,
Band, Paderborn
Paderborn
Paderborn 1897,
1897,S.S.23-39;
23-39 ; 121-155;
121-155 ; II
1899,
Hefele,
zur Kirchengeschichte,
Kirchengeschichte,
1899, S.
S. 60-77. He
f ele, Beiträge
Beitráge zur
Archeologie
Archeologie und
und Liturgik, II Bd.,
Bd., Tübingen
Tubingen1864,
1864,S.S. 122122139;
Ihre Geschichte
Geschichte
139 ; 140-144.
140-144. H. J.
Wurm, Die
Die Papstwahl.
Papstwahl. Ihre
J. Wurm,
und Gebráuche,
Gebräuche, Köln 1912.
1912. Vacandard,
de critique
critique
Vacandard, Etudes de
et d'histoire
d'histoire positive,
Paris 1905,
1905, p.
69 ss.
ss.
positive, Paris
p. 69
1
Aangaande de
de eerste
eerste opvolgers
opvolgers van
van Pet
ruszegt
zegtEEuussee1 00.• Aangaande
Petrus

b i u S 1),
dat de
Apostelen aan L iLinus,
n u s, deze
A Anacletus,
n a c let u s,
bius
deApostelenaan
dezeaan
aan
1), dat
A n a c 1 e t u saan
aan Clemens
C 1 e men s en
en Clemens
C 1 e men s aan
aan E
var i sAnacletus
Evarist u s de
deKerk
Kerkhebben
hebbentoevertrouwd.
toevertrouwd. Niets
Nietsdwingt
dwingtons
onsechter,
echter,deze
deze
woorden
te nemen,
nemen, alsof
alsof deze
deze Pausen
Pausenbij
b'1 hun
hunleven
leven
woorden in
in actieven zin te
een
opvolger hebben
hebben bepaald.
wordt bevestigd
bevestigd door
door IIrr eeeen opvolger
bepaald. Dit
Dit wordt
n a e u s 2).
Dekeuze
keuzegeschiedde
geschiedde door
door de
degeestelijkheid
geestelijkheid en
en de
de
2). De
gemeente
Rome, bijgestaan
bijgestaan door
door de
de naburige
naburige bisschoppen.
bisschoppen.
gemeente van Rome,
consecratie deed
deed volgens
volgens de
de oudste
oudste tijden
tijden de
de bisschop
bisschop van
van
De consecratie
Ostia,
later daarvoor
daarvoor het
het pallium ontving 3).
De eerste
eerste bisbis3). De
Ostia, die later
schoppen
de Apostelen
Apostelen aangesteld,
aangesteld, doch
doch z(5ó,
zóó, dat
dat
schoppen werden
werden door
door de
den wil
wil der
der gemeente
gemeente rekening
rekening werd
werd gehouden
gehouden 4).
ver4) . Het vermet den
haal der
der Olementijnen,
Pet rus
alléén,
zonder
voorkennis
dat Petrus
alléén,
zonder
voorkennis
Clementij nen, dat
der
gemeente, de herders
herders aanstelde,
aanstelde, heeft
heeft geen
geen geschie
geschiedkundige
dkundige
der gemeente,
De oude
oudeniet-canonieke
niet-canonieke geschriften
geschriften spreken
spreken van
van een
een
waarde 5).
5). De
bisschopskeuze door
de gemeente
gemeente 6).
6). O0 rr ii ggen
eischt bij
bij de
de
e n es eischt
bisschopskeuze
door de
keuze
de
tegenwoordigheid
des
volks
7).
Volgens
C
y
p
r
i
a
n
u
keuze de tegenwoordigheid des volks 7) . Volgens C y p r a n u ss
1)
13, 15,
15, 35.
35.
III, 4,
4, 13,
Hist. Eccl., lIl,
1) Rist.
2)
Raer., lIl,
Vgl. Sägmüller,
Quartalschrift, 1903,
1903, S.
Tab. Quartalschrift,
III, 3.
Ságmuller, Tüb.
3. Vgl.
2) Adv.
Adv. Haer.,
91 ff.
91f.
3)
p. 202-203.
Lib. Pont., I, p.
3) Duchesne, Lib.
4)
Cor., n.
n. 44
44 :: consentiente
consentiente universa
universa ecclesia.
ecclesia. Vgl.
Vgl. Funk,
Clemens, II Cor.,
4) Olemens,
Abhandl. u.
23-24,over
overdedebeteekenis
beteekenisdezer
dezerplaats.
plaats.
Abhandl.
u. Unters.
Unters. I,
I, 23-24,
5)
ad Jacobum
Jacobum;; Rom.
lIl, 60-73;
36 ; XIX,
Horn. III,
60-73 ; XI, 36;
Clement. epist.
epist. ad
5) Clement.
23;
72.
15 ; X, 72.
74 ; VI, 15;
III, 74;
23 ; Recognit., lIl,
6) Didache, XV, 1, ed. Funk, p. 58.
58. Apostolische
Apostolische kerkregel,
kerkregel, XVI, 1 ;
Apostolische Didascalia,
Didascalia, IV. Deze
twee laatste in
in Texte
Texte und UntersuDeze twee
Apostolische
2, S.
S. 13.
13.
1----2 ;5;
5 ;en
enNeue
Neue]'olge,
Folge, X,
X, 2,
II, 1-·2;
chungen, 1I,

7) In Lev., Horn.
Rom. VI,
VI, 3.
7)
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kwam
de keuze
keuze des
des bissehops
bisschops aan de
de gemeente
gemeente en
en de
denaburige
naburige
kwam de
bisschoppen
Later schreef
schreef de
de kerkvergadering
kerkvergadering van
van Nicea
Nicea
bisschoppen toe 1).
1 ). Later
voor,
de bisschoppen
bisschoppen der
der provincie
provincie bij
bij de
de keuze
keuze moesten
moesten
voor, dat de
tegenwoordig zijn. Drie konden volstaan,
mits de
de anderen
anderenschriftelijk
schriftelijk
volstaan, mits
de keuze
keuze goedkeurden
goedkeurden 2).
De bevestiging
bevestiging was
was den
den metropoliet
metropoliet
de
2). De
voorbehouden.
Alle
aanstellingen van
vanlagere
lageregeestelijken
geestelijkengeschiedden
geschiedden
Alle andere aanstellingen
door den bisschop,
bisschop, die
die in
in vele
vele gevallen
gevallen het
het gevoelen
gevoelen der
dergemeente
gemeente
vroeg.
priesters en
endiakens
diakens
vroeg. Een
Een eigenlijke
eigenlijkekeuze
keuzebestond
bestond niet.
niet. De priesters
toonden hun
hun instemming
instemming door
door tegelijk
tegelijk met
met den
den bisschop
bisschop den
den
toonden
wijdeling de
te leggen
leggen 3).
neo3 ) . Tweemaal
Tweemaal gehuwden
gehuwden en neowijdeling
de handen
handen op te
zij, , die
kerkelijke boete
boete hadden
hadden ondergaan
ondergaan en
en clinici,
phyten, zij
die de kerkelijke
of
een gevaarlijke
gevaarlijke ziekte
ziekte gedoopten,
gedoopten, werden
werden in den
den regel
regel als
als
of in een
beschouwd en
de wijdingen
wijdingen uitgesloten
uitgesloten 4).
Voor
en van de
4). Voor
irregulares beschouwd
den
bisschop werd,
werd, zoo
zoo mogelijk,
mogelijk, de
leeftijd van
van vijftig,
vijftig, voor
voor
den bisschop
de leeftijd
priesters die van dertig
dertig jaren
jarengevorderd
gevorderd 5).
priesters
2°.
den eersten
eersten tijd
tijd der
der Kerk
Kerk vulde
vulde de
de H. Geest
ontbre2°. In den
Geest de ontbredoor den
den overvloed
overvloed der
der charismen.
charismen. Later
Later
kende vorming aan
aan door
kwam het
het onderrichten
onderrichtender
dertoekomstige
toekomstigepriesters
priestersen
endiakenen
diakenenvooral
vooral
op den
den bisschop
bisschop neer,
neer, die
die zooals
zoo als eh
ris t u en
s en
Apostelen,
Christus
de de
Apostelen,
leerlingen
om
zich
verzamelde
en
deze
theoretisch,
maar
vooral
leerlingen om zich verzamelde en deze theoretisch, maar vooral
practisch onderrichtte.
onderrichtte. Ook
Ook andere
andere leeraren
leeraren ontmoet
ontmoetmen,
men,zooals
zooals
Jus
te Rome,
Rome, waar
waar TTa at ti iaannuu ss onder
onderanderen
anderen zijn
zijn
J u s tin
t i n uuss te
leerling was, Ter tuil i a n u s in Afrika, II r en a ee uu s,s, die
die leringwas,Ttu Afrik
enHHip
onderrichtte.Hadden
Haddende
demeesten
meesten
G a jjus
us en
i p p pol
o l yyt tuussonderrichtte.
dezer geleerden, en
en vele
vele bisschoppen
bisschoppen wij
wijsgeerige
kennis
sgeerige en andere kennis
het heidendom
heidendom meegebracht,
meegebracht, sedert
sedert de
de tweede
tweede helft
helft der
der tweede
tweede
uit het
eeuw begonnen christelijke scholen te bloeien
bloeien te AAlI ee xx aa nn dd rr ii ë,
ë,
Rom e, Antiochië,
A n t ioc h i ë,
S i dein
Phamphilië, te Ede
s s aen
en
Rome,
teteSide
inPhamphilië,te
Edessa
Nis
Mesopotamië en JJe
inPalestina
Palestina 66).).
N
i siibis
b i s in
in Mesopotamië
e rruu zz aa lI e m
m in
1)
3, 4,
4, 5.
5.
59, c. 55;; Ep. 67,
1) Ep. 59,
67, c.
c. 3,
2) Concil.
can. IV.
Concil. Nic.,
Nic., can.
2)
3)
Apost., VIII, 16.
3) Constitut.
Constitut. Apost.,
4) 11 Tim., lIl,
2-13;; Tit., I,
5-9;; Rist.
III, 2-13
I, 5-9
Hist. Eccl., VI, 43:
4)
43 : "Cui
„Cui quum
universus clerus
populo refragarentur, eo
eo quod
quod non
non liceret
liceret
universus
clerus multique
multique ex populo
ex iis qui urgente vi morbi in lectulo perinde ac
ac ille (Novatus)
quemquam ex
perfusi
clerum assumi".
assumi". Cf.
Cf. Oyprian.,
13.
perfusi fuissent,
fuissent, in clerum
Cyprian., Ep. 69.
69. c. 13.
5) Syrische
c. 4
4;; Constitut.
Constitut. Ap.,
Ap., Il,
de synode van
Syrische Didaskalia,
Didaskalia, c.
5)
II, 1. Cf. de
Neocaesarea, can. 11.
11. He
He/ele,
249.
Neocaesarea,
f ele, Conciliengesch.,
Conciliengesch., I, 249.
6) Oyer
Alexandrië en
en Antiochië
Antiochië beneden,
beneden, §§ 22,
22, 33;; §§ 54,
54, 1.
1.
6)
Over Alexandrië
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14. Keuze,

is moeilijk
moeilijk te
te bepalen,
bepalen, welke
welke vorming
vorming voor
voor de
deverschillende
verschillende
Het is
kerkelijke
gevorderd. Zeker
bestond de regel,
regel, dat
dat
kerkelijke graden
graden werd
werd gevorderd.
Zeker bestond
niemand tot de
de hoogere
hoogere kon
kon opklimmen,
opklimmen, die
die in
in de
de lagere
lagere geen
geen
niemand
proeve van bekwaamheid
bekwaamheid had
had gegeven.
gegeven.
proeve
3°.
twijfel zorgden
zorgden de
de bisschoppen
bisschoppen en
en andere
andere geestegeeste3°. Zonder
Zonder twijfel
lijken gedurende
gedurende langen
zelf voor
voor hun
hun onderhoud. Vooral
lijken
langen tijd
tijd zelf
in kleinere
kleinere gemeenten.
tevens voor
voor de hand,
hand, dat
dat
gemeenten. Het
Het lag
lag echter
echter tevens
de Oude
Oude Wet
Wet 1)
haar invloed
invloed deed
deed gelden
gelden en
en er
er weldra
weldra door
door de
de
de
1 ) haar
geloovigen
ondersteuning werd
werd gegeven
gegeven:: oblaties,
oblaties, eersteeerstegeloovigen eenige
eenige ondersteuning
lingen
tienden 2).
strookte volkomen
volkomen met het
het woord
woord des
des
lingen en tienden
2 ) . Dit
Dit strookte
Heeren:
arbeider is
is zijn
z,jn onderhoud
onderhoud waardig"
waardig" 3).
Heeren : "De
„De arbeider
3 ) . Op
Op het
het einde
der tweede
tweede eeuw
eeuw werden in vele
vele Kerken
Kerken de
de giften
giftender
dergeloovigen
geloovigen
maandelijks
onder
de
geestelijkheid
verdeeld
4).
In
andere
vond
maandelijks
de geestelijkheid verdeeld 4).
andere vond
aanzienlijk kerkelijk vermogen,
vermogen, dat
dat door
door vrijwillige
vrijwillige
men reeds een aanzienlijk
bijdragen was
was ontstaan
ontstaan en
enonder
onderdedebescherming
bescherming der
der collegia
funeraticia in veiligheid
veiligheid bleef.
bleef. Hierin
Hierin vond
vond de
de bisschop
bisschop middelen,
middelen,
funeraticia
om zijn
Dat deze
deze toelagen
toelagen vaak
vaakniet
nietvoldoende
voldoende
om
zijn clerus
clerus bij
bij te
te staan. Dat
waren,
uit de
de beoefening
beoefening van
van landbouw
landbouw en
en handel.
handel. Tegen
Tegen te
te
waren, blijkt uit
grooten
verhief zich
zich CCyy pp r.I' ii aa nn uu ss en
en de
de kerkverkerkvergrooten ijver
ijver daarin verhief
gadering
Elvira 5).
De voogdij
voogdij over
over kinderen
kinderen bij
bij testament
testament
gadering van
van Elvira
5). De
op
zich te nemen
nemen en
en zich
zich aldus
aldus te
te veel
veel met
methet
hetwereldsche
wereldsche in
in te
op zich
laten, verbood
verbood een
een synode
synode van
van Carthago
Carthago vóór
vóór 250 66 ).
4°.
Ofschoon een Apostolische
Apostolische verordening
Ker4°. Ofschoon
verordening aangaande
aangaande het Kerkelijk caelibaat
worden bewezen
bewezen 77),), bestaat er
er toch,
toch,
eaelibaat moeilijk
moeilijk kan worden
sedert de Apostolische
Apostolische tijden,
bij de Kerk een
een streven
streven naar
naarde
devolvoltijden, bij
maakte onthouding
onthouding der
del' geestelijken
geestelijken 8).
dit zijn
zijn
Niet alleen
alleen had
had dit
8) . Niet
grond in de woorden des Evangelies en der Apostolische
Apostolische brieven
brieven 99),),grondiew s
maar ook
ook in de
de ontzaglijke
ontzaglijke waardigheid
waardigheid en
bestemming van
het
en bestemming
van het
Christelijk
priesterschap.
De
Joodsche
priester
moest
zich
geChristelijk priesterschap. De Joodsche priester moest zich getijd van
van zijn
zijn offerdienst
offerdienst onthouden
onthouden;; maar
maarde
deChristeChristedurende den tijd
l,jke
het onbevlekte
onbevlekte Lam. Niet
Niet gemakkelijk
gemakkelijk was
was echter
echter de
lijke offert het
1) Lev.,
30 ss.
ss. ;; Num.,
Num., XVIII,
XVIII, 22
22 ss.
ss. ;; Deuteron.,
Deuteron., XIV,
XIV, 22
22 ss.
ss.
Lev., XXVII, 30
2) Didache,
13. Syrische
Syrische Didaskalia,
Didaskalia, c. 8.
8.
2)
Didache, c.
c. 13.
3)
10;; Luc.,
Luc., X, 7.
7. Cf. 11 Cor.,
Cor., 13,
13, 14
14;; 11 Tim.,
Tim., V,
V, 17.
17.
3) Matth.,
Matth., X,
X, 10
4)
Haeres., IV,
18, 22;; Orig., In
prov., 3,
3, 99;; Oyprian.,
Cyprian.,
4) lren.,
Iren., Adv.
Adv. Haeres.,
IV, 18,
In prov.,
Ep.
1, 11 ; Ep.
Ep. 39,
39, 5.
5.
Ep. 1,
5)
Lapsis, c. 4,
4, Canon
Canon 19.
19.
5) De
De Lapsis,
6) Hefele, Conciliengesch., II (II
(Il Aufl.),
Aufl.), S.
S. 105.
105.
7)
Untersuchungen, I,I,121
121f fff..
7) Funk, Abhandlungen
Abhandlungen und Untersuchungen,
8)
Riekell, Der Cólibat
Cölibat eine
eine Apostolische
Apostolische Anordnung,
Anordnung, Zeitschr.
Zeitschr.f für
8) G.
G. Bickell,
ir
kath.
kath. Theol.
Theol. Jg.
Jg. 1878-1879.
Matth., X, 10
10 XIss
XIss;; I1 Cor.,
Cor., VII,
8D)) Matth.,
VII, 32 ss.
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volmaakte
den eersten
eersten tijd
tijd moest
moest
volmaakte onthouding
onthoudingtete bereiken.
bereiken. In
In den
geestelijken uit de gehuwden kiezen;
bij de Joden
Joden en
en
men de geestelijken
kiezen ; want bij
heidenen
ongehuwde staat
veracht, zoodat
zoodat men
men moeilijk
moeilijk
heidenen was
was de
de ongehuwde
staat veracht,
ongehuwden en tevens voor den geestelijken staat geschikten vond. ongehuwdtvsorenglijktaschenvod.
In het
het Romeinsche
Romeinsche rijk
rijk bestond
bestond zelfs
zelfs de
de lex
Poppaea
lex Julia en Poppaea
tegen het caelibaat.
caelibaat.
Toch
reeds de
de Apostel
Apostel P
a u 1 u s den
den eersten
eersten stap
stap naar
naar
Paulus
Toch doet reeds
doel:: de
de digami sluit
hij van
van den
den geestelijken
geestelijken staat uit
uit 1).
sluit hij
1).
het doel
iemand de
de hoogere
hoogere wijdingen ontvangen,
ontvangen, dan was
was hens
hem het
het
Had iemand
huwen ontzegd
van suspensie
suspensie in zijn
zijn ambt.
ambt. Dit
Ditnoemde
noemde
huwen
ontzegd op
op straf van
bisschop
Pap
nut
in de
dekerkvergadering
kerkvergadering van
van Nicea
Nicea „de
"de
bisschop P
aphn
u t i uu ss in
oude
overlevering der
Kerk" 2).
Een uitzondering
uitzondering hierop
hierop stelde
stelde
2). Een
oude overlevering
der Kerk"
de
synode van Ancyra
Ancyra:: Wanneer
Wanneer een
een diaken
diaken bij
bij zijn
zijnkeuze
keuze ververde synode
niet ongehuwd
ongehuwd te
te kunnen
kunnen blijven
blijven en
en later
later werkelijk
werkelijk trouwde,
trouwde,
klaarde, niet
dan mocht
mocht hij
hij zijn
zijn bediening
bediening voortzetten,
voortzetten, omdat
omdat de
debisschop
bisschop bij
bij
de
keuze verlof
verlof had
had gegeven.
gegeven. Had
Had echter
echter de
dediaken
diakengezwegen
gezwegen
de keuze
en zich
zich aldus
aldus bij
bij de
de wijding
w\jding verbonden
verbonden om
om ongehuwd
ongehuwd te
te blijven,
blijven,
dan verloor hij zijn ambt,
ambt, wanneer
wanneer hij
hij later
latereen
een huwelijk
huwelijk aanging
aanging 3).
3 ).
Zij, die
die alleen
alleen de
de lagere
lagere orden
orden hadden
haddenontvangen,
ontvangen, waren
waren vrij
vrij 4).
4) .
Men vindt
niet vermeldt,
vermeldt, dat
datiemand
iemandna
nadedehoogere
hoogerewij
wijding
gehuwd
Men
vindt niet
ding gehuwd
is.
Integendeel leefden
het huwelijk
huwelijk tot
tot de
de
is. Integendeel
leefden de
de meesten,
meesten, die
die na
na het
hoogere orden
verheven, in
volmaakte onthouding.
onthouding. Dit
Dit
hoogere
orden werden
werden verheven,
in volmaakte
was echter in de
de westersche
westersche Kerk vóór
vóór de
de synode
synode van
van Elvira
Elvira(om(omwas
streeks 300)
300) niet verplichtend. Eerst
Eerst deze
deze verbood
verbood aan
aan alle
alle dienstdienstdoende
geestelijken het huwelijksleven
huwelijksleven en
en besliste
besliste:: "Placuit
doende geestelijken
, , Placuit in
in
totum
prohibere episcopis,
episcopis, presbyteris
presbyteris et
et diaconibus
diaconibus vel
vel omnibus
omnibus
totem prohibere
ministerio, abstinere
abstinere se
clericis positis
clericis
positis in
in ministerio,
se aa conjugibus
conjugibus suis
suis et
et non
non
vero /ecerit,
jecerit, ab
honore clericatus
clericatus exterextergenerare jilios;
quicumque nero
generare
filios; quicumque
ab honore
Ook voor het oosten
oosten wilde
wilde men in
in de
de kerkvergadering
kerkvergadering
minetur" 5).
5 ). Ook
echter door
door de
de krachtige
krachtige
van Nicea hetzelfde voorschrijven, hetgeen echter
rede van den
den H.
H. PPap
werdverhinderd
verhinderds).
6).
rede
a p hhnnut
u t i iuusswerd
1)
Tit., I,I, 66:
Unius uxoris
uxoris vir.
1) 11 Tim.,
Tim., lIl,
III, 22;; Tit.,
: Unius

2) Hefele, Coneiliengeseh.,
17. Syn.
Neo2)
Conciliengesch.,I,I, 431.
431. Cf.
Cf. Constit.
Constit. Ap.,
Ap., VI, 17.
Syn. Neo
eaes., ean. 1.
-caes.,can1.
3)
a. p.,
p., I,
I, 230.
230.
3) Hefele, t.
t. a.
4) Can.
27 (25).
(25).
Can. Ap.,
Ap., 27
4)
5)
168.
5) Hefele, I, 168.
6) Funk, Abh. und Unters.,
431.
6)
Unters.,I,I, 149-51. Hefele, I, 431.

VIERDE HOOFDSTUK.
HOOFDSTUK.
VIERDE
SACRAMENTEN,
EEREDIENST, GODSDIENSTIGE
GODSDIENSTIGE
GEBRUIKEN EN
EN
SACRAMENTEN,
EEREDIENST,
GEBRUIKEN
VOORSCHRIFTEN. DAARMEE
STRIJDIGE DWALINGEN.
DWALINGEN.
VOORSCHRIFTEN.
DAARMEE STRIJDIGE
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Doopsel en
envormsel.
vormsel.Strijd
Strijdaangaande
aangaandeden
denketterdoop.
ketterdoop.
Doopsel

Stromberg, Studien
Studien zur
zur Theorie
Theorie und Praxis der
der Taufe
Taufe
Von Stromberg,
etc. Berlin
Berlin 1913
1913 (Neue
(Neue Studien,
Studien, Theol.
Theol. u.
u. Kirche,
Kirche, 18).
etc.
Le baptême
baptême dans
dans l'Eglise
l'Eglise primitive, Paris 1904.
1904.
Ermoni, Le
Die Katechumenatsklassen
Katechumenatsklassen des
des christlichen
christlichen AlterAlterFunk, Die
tums. Abhandl. und Untersuch.,
Untersuch., I,I, S.
S. 209-241
209-241;
lIl,
; III,
tuns.
Paderborn 1907,
1907, S.
S.57
H. H. Grisar
Grisar und J.Ernst,
J.Ernst, Ueber die
die
Paderborn
57 ff.
Frage der
der Ketzertaufe,
Ketzel'taufe, in
in Zeitschr.
Zeitschr. f.f. kath.
kath.Theol.
Theol.1881,
1881,
Frage
193-221
1893, 79-103
1894,473-499;
1895,234-272
193-221 ;; 1893,
79-103 ;; 1894,
473-499 ; 1895,
234-272 ;;
1896,
364-367;
1900, 425---462.
425---462. Duchesne, Les origines du
367 ; 1900,
1896, 364
culte chrétien, 3e
3e éd.,
éd., Paris
Paris1905.
1905. Oabrol,
Origines liturCabrol, Les Origines
das Papsttum,
giques,
Paris 1906.
1906. J. Ernst,
Ernst, Cyprian und das
giques, Paris
Mainz 1912.
1912.
-

1°. De
opneming in
de Kerk
Kerk geschiedde
geschiedde door
door het
het doopsel, dat
De opneming
in de
Bij het
1 ) . Bij
door
eh
ingesteld, reeds
reeds vóór
vóór Zijn
Zijn lijden
lijden 1).
door C
h rris
i s t u s isisingesteld,
uitspreken
doopformule had
had de
dedrievoudige
drievoudigeindompeling
indompeling
uitspreken der doopformule
Mendoopte
doopte"aan
„aan het
het strand der
plaats 2).
der zee,
zee, in
in een
een vijver,
vijver, een
een
2 ) .Men
1)
Schmid, Die
Taufe, in Zeitschrift
Zeitschrift f.f. k.
Die Einfiihrung
Einf iihrung der
der christl.
christl. Taufe,
F. Schmid,
1) .F.
Theol.
1905, 53
53 ff.
ff.
Theol. 1905,
and der Ketzertaufstreit,
2)
Ketzertaufstreit, Mainz
Mainz 1905,
1905, §§ 6.
6.
Ernst, Papst Stephan II und
2) Ernst,
tingerent
heeft geboden
geboden "ut
„ut tingerent
'l'ertullianus,
XVI:: J.
J. C.
C. heeft
C. Praxean,
Praxean, cap.
cap. XVI
Tertullianus, C.
in
et Filium
Filium et
et Spiritum
SpiritumSanctum,
Sanctum,non
nonin
inunum.
unum.Nam
Namnec
neesemel,
se mei,
in Patrem et
in personas
sed
ad singula
singula nomina
personas singulas
singulas tingimur". Men
Men heeft
heeft
nomina in
sed ter,
ter, ad
„in nomine
Jesu" (Paulus,
gemeend,
er in
nomine Jesu"
(Paulus, Lucas)
Lucas)
allereerste tijden "in
in de allereerste
gemeend, dat
dat er
algemeen, dat
dat deze
werd
gedoopt. Heden
Heden houdt
houdt men
deze formule
formule altijd
altijd
men algemeen,
werd gedoopt.
Reeds de
de DidaApostelen nooit
nooit gebruikt. Reeds
ongeldig
is en
en door
door de Apostelen
ongeldig geweest is
ohe
nomine Patris
Filii et
et Spiritus
Spiritus Sancti
Sancti (cap.
(cap.
„Baptizate in
in nomine
Patris et Filii
zegt : "Baptizate
che zegt:
niet onbevan Paulus
Paulus en Lucas
VII),
Lucas niet
onbeuitdrukking van
de uitdrukking
terwijl haar
haar toch de
VII), terwijl
kend
nomine Domini"
Domini" (cap.
(cap. IX).
is :: "baptizati
„baptizati in nomine
kend is
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bron,
een meer
meer of
of een
een beek"
beek" 1).
Aan de
de eischen
eischen der
der zedigheid
zedigheid
1 ). Aan
bron, een
werd
ontkleeden altijd
altijd voldaan
voldaan 2).
2) .
werd bij
bij het ontkleeden
alleen door
door indompeling
indompeling (immersio)
ook door
door begiebegieNiet alleen
(immersio),, maar ook
reeds gedoopt
gedoopt 3),
wanneer
3), vooral wanneer
ting (aspersio,
(aspersio, infusio)
in f usio) werd toen reeds
wegens
genoeg water of
of om
om ziekte,
ziekte,de
deindompeling
indompeling
wegens gebrek
gebrek aan
aan genoeg
onmogelijk
of
moeilijk
was
4).
Volgens
de
Apostolische
overleve.
Volgens
Apostolische
overleveonmogelijk of moeilijk was 4)
de eerste
eerste tijden ook de kinderen het
het doopsel.
doopsel.
ring ontvingen sedert de
Daarover spreken
enO0r ri
Daarover
spreken reeds
reeds IIr
r ee nn aa e u s en
i ggen
e n eess 5).
5). Onder
C
de synode
synode van 252
252 de
de stelling,
stelling, dat
dat de
de
C yy pprri iaannuus s verwerpt
verwerpt de
kinderdoop moet worden uitgesteld 6).
Toch
geschiedde
dit
laatste
geschiedde dit laatste
6).
zelden. Want niet
niet alleen
alleen hield
hield men
men zich
zich ook
ook voor
voor het
het doopsel
doopsel
niet zelden.
der kinderen
kinderen vaak
vaak aan
aan de
degewone
gewone doopdagen,
doopdagen, de
de vigiliën
vigiliën van
van
der
Paschen, Pinksteren
(in de
de Grieksche
Grieksche Kerk)
Kerk) Epiphanie,
Epiphanie, maar
maar
Paschen,
Pinksteren en (in
nog
uit 7).
in
Zelfsduurde
duurdedit
dit misbruik
misbruik tot
tot in
nog veel
veel langer
langer stelde men uit
7) .Zelfs
de V
V en VI
VI eeuw
eeuw voort.
voort.
de
Werden de volwassenen
volwassenen in
Apostolische tijden
na
Werden
in de Apostolische
tijden terstond na
hun geloofsbelijdenis
geloofsbelijdenis gedoopt
gedoopt 8)
8) en daarna
daarna onderricht,
onderricht, wat
wat later
later
ging een
onderricht en
en beproeving
beproeving aan
aan het
hetdoopsel
doopsel vooraf.
ging
een tijd van onderricht
bestond in
in vasten
vastenen
en bidden,
bidden,de
debelijdenis
belijdenis der
der zonden
zonden
De beproeving bestond
en vooral in een stichtend
stichtendleven,
leven,terwijl
terwijlhet
hetonderricht
onderrichtaan
aan
dien
dien
tijtijd
cl
den
gaf van
van catechumenaat
catechumenaat 9).
verdeeling der catechucatechuden naam gaf
9). De verdeeling
menen in
klassen is onwaarschijnlijk
onwaarschijnlijk en
uit
menen
in drie klassen
en volgt
volgt zeker
zeker niet uit
den
canon der
der synode
synode van
vanNeocaesarea,
Neocaesarea, die
die veeleer
veeleer de
de boete
boete
den V canon
dan de klassen
klassen van het
het catechumenaat
catechumenaat behandelt
behandelt 10).
10). Meldde zich
iemand
doopsel aan, dan
dan werd
werd hij
hij gezegend
gezegend en aan
aan een
een
iemand voor
voor het doopsel
onderrichting (doctor
gegeven. Van
Van
geestelijke
geestelijke ter onderrichting
(doctor audientium) 11)
11 ) gegeven.
de
geloovigen bleef
gescheiden, omdat
onrein was
was en
en een
een
de geloovigen
bleef hij
hij gescheiden,
omdat hij
hij onrein
den proeftijd
proeftijd was
was onbepaald
onbepaald
"woning
„woning des duivels" 12).
12). De
De duur van den
1)
bapt., c.
c. 4.
4.
1) Tertull., De
De bapt.,
2)
15.
Clementin., Hom.
Horn. 14,
14, n.,
n., 1.
1. Constitut.
Constitut. Ap.,
Ap., lIl,
III, 15.
2) Clementin.,
3)
(aqua) deest,
de est, infunde
infunde ter
ter aquam
aquam in
in
3) Didache,
Didache, cap.
cap. 77 :: "Si
„Si utraque (aqua)
caput".
caput
".
4)
baptismaclinicorum
clinicorum cf.
cf. Eus., Hist. Eccl.,
Eccl., VI.
VI. 43
43;; Cypr.,
Over het baptisma
4) Over
ep.
69, c.
c. 12.
12.
ep. 69,
5)
Haer., II,
Il, 22.
22. Orig., In Rom.,
Rom., 1,
1, 55 ; V, 66 ; In
In Luc.,
Luc., Hom. 13.
Adv. Haer.,
5) Adv.
6)
115.
6) He/ele,
Hef ele, I, 115.
7)
baptismo, c.
c. 19.
19.
7) Tertull., De
De baptismo,
8)
41;; VIII,
VIII, 12
12;; X,
X, 47
47 etc.
etc.
Act. Ap.,
Ap., Il,
II, 41
8) Act.
9)
61. Tertull., De
baptismo, c.
c. 20.
20.
9) Didache,
Didache, c. 77 ;; Justin.,
Apol., I, 61.
Justin., Apol.,
De baptismo,
10) Vgl. nog
10)
Tüb. Quartalschr.,
Quartalschr., 1899,
1899, 434-443.
434-443.
nog Tub.
11)
29.
11) Cypr., Ep. 29.
12)
Barnab., c.
c. 16:
16: Domus Daemonllm.
12) Ep.
Ep. Barnab.,
Daemonum.
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wisselde af
het gedrag
gedrag der
dercatechumenen.
catechumenen. De
Desynode
synodevan
van
en wisselde
af naar het
(omstreeks 300)
300) eischte
eischte minstens
minstens 22 jaren,
jaren, tenzij
tenzij ziekte
ziekte het
het
Elvira (omstreeks
doopsel mocht verhaasten
verhaasteh 11).
dien tijd
tijd verlieten
verlieten zij
zij bij
bij het
het
doopsel
) . In
In al dien
en namen
namen enkel
enkel deel
deel aan
aan de
de onderrichtingen
onderrichtingenen
en
offertorium de kerk en
eenige gebeden
gebeden (missa catechumenorum).
catechumenorum). Aan
Aan het
het doopsel
doopsel
aan eenige
het exorcisme,
exorcisme, de
de afzwering
afzwering des
des duivels,
duivels, de
deplechtige
plechtigegeloofsgeloofsging het
belijdenis der zonden
zonden en de
de opdracht
opdracht aan
aan
), meestal de belijdenis
belijdenis 22),
ehh ris
vooraf. Reeds
Reeds vroeg
vroeg komt ook
ook de
de zalving
zalving met
metolie
olie
uss vooraf.
C
rist u
het doopsel
doopsel ontvingen
ontvingen zij
zij den
den vredekus
vredekus en
enininsommige
sommige
voor. Na het
voor.
kerken melk
melk en honing.
honing. Reeds
Reeds TTer
spreekt van
van
kerken
e r ttuIl
u 11 ii aa nn uu ss spreekt
meter 3).
3) .
een peter en meter
De feestelijkheid
feestelijkheid des
des doopsels
doopsels duurde acht
acht dagen,
dagen,gedurende
gedurende
De
witte kleeren
kleeren droegen
droegen (Dominica
welke de nieuwgedoopten
nieuwgedoopten witte
(Dominica in
welke
Werd een
een catechumeen
catechumeen gemarteld,
gemarteld, dan gold
gold deze
deze dood
dood
albis). Werd
het doopsel
doopsel (baptismus
a u 1 u s wordt
wordt een
een
(baptismus sanguinis). Bij PPaulus
voor het
doopsel
dooden vermeld
vermeld 4),
waaruit echter
echter geenszins
geenszins volgt,
volgt,
4), waaruit
doopsel der dooden
het de
derechtsgeloovigen
rechtsgeloovigen gebruikten.
gebruikten. Ook
Ook later komt
komt het
het nog
nog
dat het
bij enkele
enkele ketters
ketters voor.
voor.
bij
Gewoonl~jk doopte
opdracht de
de priester
priester
Gewoonlijk
doopte de
de bisschop
bisschop of
of met
met zijn opdracht
en
diaken. In tijd
tijd van
vannood
noodkon
koneen
eenieder
iederdoopen
doopen;; een
een vrouw
vrouw
en diaken.
echter
werd het
het alleen
alleen veroorloofd,
veroorloofd, indien
indien geen
geen man
manaanwezig
aanwezig
echter werd
was. Wanneer de tijd het
het gedoogde,
gedoogde, moest
moest hij, die het
het doopsel
doopsel wilde
wilde
was.
voren een
een of
of twee dagen vasten
vasten 5).
toedienen, te voren
5) .
In den
den regel
regel ontving
ontving de
de nieuwgedoopte
nieuwgedoopte onmiddellijk
onmiddellijk het
het vormsel
(manus
imposit'io, unctio,
unctio, signaculum
signaculum dominicum)
dominicum) 6),
dat volgens
volgens
6 ), dat
(manus impositio,
7).
de
H.
Schrift
alleen
werd
toegediend
door
den
bisschop
7).
In de
de
de H. Schrift alleen werd toegediend door den bisschop
later ook
ook priesters 8)
8)..
oostersche
oostersche Kerk vormden later
1)
174.
1, 174.
He f ele, 1,
1) Helele,

2)
allengs een
een vast symbolum, dat zeker
zeker reeds op
op het einontstond allengs
2) Zoo ontstond
veel vroeger,
de der tweede
eeuw te Rome volledig was
vroeger,
was en gewis van veel
tweede eeuw
Vacandard, Etudes
hoogst
waarschijnlijk uit de eerste eeuw
eeuw dagteekent. Vacandard,
hoogst waarschijnlijk
ss. Zie §§ 21.
de
critiq ue et d'histoire
d'histoire religieuse,
religieuse, Paris
Paris 1905,
1905, p.
p. 11 ss.
de critique
3)
c. 19
19:: Sponsores, fidejussores,
fidejussores, susceptores,
susceptores, patrini.
De bapt., c.
3) De
4)
29.
XV, 29.
4) 1 Cor., XV,
De bapt., c.
5)
Smyrn., cap.
cap. VIII
VnI;; Tertul., De
c. 17
17;; Didache,
Didache,
Ad Smyrn.,
5) 19n.,
Ign., Ad
c.
7.
c. 7.
6)
Apost.,
De bapt.,
bapt., 88;; De resurrectione carnis, c. 8 ; Constitut. Apost.,
6) Tertul., De
IT,
32;; Oypr.,
73. Duchesne, Origines du culte chrétien,
chrétien, Paris
Paris 1903,
1903,
Cypr., Ep. 73.
II, 32
p.
320-322. Revue
Revue des
des quest.
quest. hist.,
hist., Oct.,
Oct., 1912,
1912, p.
p. 399
399 ss.
p. 320-322.
7)
XIX, 6.
6.
Act. Apost.,
Apost., VIII,
VIII, 14-17;
14-17 ; XIX,
7) Act.
8)
Firmung.
in v. Firmung.
Kraus. in
Realencycl. van Kraus.
8) Realencycl.
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22°.
0. In
In het
hetbegin
beginder
derderde
derdeeeuw
eeuwwerden
werden de
deketterijen
ketterijenreeds
reeds
talrijk;; en
wijl daarom
daarom vaak een
een in
in de
de sekten
sekten gedoopte
gedoopte tot
tot de
de'
talrijk
en wijl
terugkeerde, ontstond
ontstond weldra
weldra de
de vraag
vraag over
overdedegeldigheid
geldigheid
Kerk terugkeerde,
den ketterdoop. Ze
ontkend door
door TTer
tuIl
s,
van den
Ze werd ontkend
ertu
11 iiaa nn uu s,
die zeide
zeide:: (Baptismum)
quem cum
cum rite
rite non
non habeant,
habeant, sine
sinedubio
dubio
(Baptismum),, quem
Zijn boek
boek De
baptismo verscheen
ook
non habent
habent (haeretici)
(haeretici) 1).
1). Zijn
De baptismo
non
verscheen ook
in het Grieksch,
Grieksch, omstreeks
omstreeks het jaar
jaar 200.
200. Een
Een tijd
tijd daarna
daarnabeslisten
beslisten
nu drie
drie synoden
synoden in
in denzelf
denzelfden
zin:: één in
in Afrika
Airika teteCarthago,
Carthago,
den zin
220. twee
twee andere
andere in
in Klein-Azië
Klein-Azië te
te Synnada
Synnada en
enIconium,
Iconium,
omtrent 220,
omstreeks 230.
tot uituitomstreeks
230. Geen
Geen wonder,
wonder, dat
dat deze
deze leer
leer in
in die landen tot
oefening kwam. Algemeen begon men er de uit de ketterij
ketterij bekeerden
bekeerden
te herdoopen.
herdoopen. Paus
t e p h a n ubedreigde
s bedreigde
daarominin254
254 de
de
PausSStephanus
daarom
bisschoppen HelHelenus
e n u s van
T aTarsus
I' sus en
i I' mil i a n u s
bisschoppen
van
enF Firmilianus
a esa I' e a met
metden
denban,
ban,die
dieechter
echterom
omde
detusschenkomst
tusschenkomst
van C
Caesarea
van D
ion y s i u s van
van
Ale x a n d iniet
I' ë
niet
werd
uitgevan
Dionysius
Alexandirë
werd
uitgesproken.
Toen de
van
255
en en
256256
onder
C yCyprianus
P I' i a n u s
Toen
de twee
tweesynoden
synoden
van
255
onder
opnieuw
ongeldig verklaarden
naar
opnieuw den
den ketterdoop
ketterdoop ongeldig
verklaarden en
en de
de acten naar
Rome opzonden,
n u sdeze
dezeleer,
leer,dreigde
dreigde
Rome
opzonden,verwierp
verwierpPaus
Paus St
S teeppha
h anus
met den
den ban
ban en
en verklaarde
verklaarde:: "Si
quis aa quacumque
quacumque haeresi
haeresi venerit
venerit
„Si quis
ad nos,
nos, nihil innovetur nisi quod traditum est,
est, ut
ut manus
manus illi imponatur
in poenitentiam"
poenitentiam" 2).
C y P I' i a n uzond
s zond
R oRog
g a ta it ai annuu ssnaar
naar
2). Cyprianus
Klein-Azië,
waarop
F i I' mil
i a n u s van
esa I' e a ten
ten
Klein-Azië,
waarop
Firmilianus
van Ca
Caesarea
spoedigste
aan
y P I' i a n u sberichtte,
berichtte,dat
datdedeKerken
Kerkenvan
van
spoedigste
aanCCyprianus
Cappadocië,
Cilicië met hem instemden. Dit
Dit bevestigde
bevestigde
Cappadocië, Galatië
Galatië en Cilicië
u szijn
in dwaling,
zijn dwaling,
opnieuw
eensynode
synodevergaderde
vergaderde
C y P I' i a nin
Cyprianus
die die
opnieuw
een
van
87 bisschoppen
bisschoppen en
de acten
acten naar
naar Rome
Rome liet
liet brengen.
brengen. Paus
Paus
van 87
en de
S
t e p h a n uontving
s ontving
de legaten
niet
brakmet
methen
hendedegegeStephanus
de legaten
niet
enen
brak
meenschap af.
Vrij hevige
hevige klachten werden
werden daarop
daarop tusschen
tusschen CCyymeenschap
af. Vrij
p I' i a n u s en
enFirmilianus
F i I' mil i a n gewisseld
u s gewisseld 3).
De vervolging
vervolging
prianus
3 ). De
Val
maakteeen
eeneinde
einde aan
aan den
den twist.
twist. SSt teepphha-avan V
a l ee rI' ii a n u s maakte
n u s ontving
ontvingde
de martelkroon
martelkroonden
den 22 Augustus
Augustus 257,
257, CC yYpP rI' ii aa nn uu s,s,
die
diens opvolger
opvolger SSii xx tt uu ss II weer
vrede was
was 4),
den
die met diens
weer in vrede
4), den
14
September 258.
258. Ofschoon
Ofschoon in
uit de
de
14 September
in Klein-Azië
Klein-Aziëen
en Afrika
Afrika de
de uit
ketterij bekeerden
bekeerden nog
nog een
een tijd
tijd lang
lang werden
werden herdoopt,
herdoopt, brachten
brachten
ketterij
1)
Baptismo, cap.
cap. XV.
De Baptismo,
1) De
2) Cypr., Ep. 74.
2)
3)
inter Cyprian.
Cyprian. 75.
75.
3) Ep.
Ep. inter
4)
Cypriani, cap.
cap. 14
14:: "lam
de Xysto,
Xysto, bono
bono et
etpacifico
pacifico
Pontius, Vita Cypriani,
4) Pontius,
„Iam de
sacerdote
beatissimo martyre
martyre nuntios
nuntios acceperat".
acceperat" .
sacerdote ac
ac propterea beatissimo
p,
AlbeI's, S.
Kerkgesch. I.
P. Albers,
S. JJ.. Kerkgesch.
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Dionysius
Alexandriël),
Di
0 n y s i u svan
van
Ale x a n d r i de
ë 1), schrijver
de schrijvervan
vanhet
het
boek De rebaptismate en vooral de synode
synode van
van Arles
Arles 2) de Romeinsche
leer en praktijk
praktijk weder
weder in
in zwang.
zwang. Dat
Datde
demeeste
meestebisschoppen
bisschoppen deze
deze
zaak als
als een
een disciplinairen
disciplinairen maatregel
maatregel beschouwden,
beschouwden, blijkt
blijkt uit
uit de
de
spreekwijze
Afrikaansche en
en Klein-Aziatische
Klein-Aziatische brieven.
brieven.
spreekwijze der Afrikaansche
De oorzaak
oorzaak der
der dwaling
dwaling lag
lag hierin,
hierin, dat
datmen
mendedeoverlevering
overlevering
De
verliet:: "qui
ratione vincuntur,
vincuntur, consuetudinem
consuetudinem nobis
opponunt" ,
„qui ratione
nobis opponent",
verliet
zegt
en verder
verder:: "non
aliquando erratum
erratum
zegt CCyy pp rr i a n
n uu s,s, en
„non quia
quia aliquando
noch FF ii rrest, ideo
ideo semper
semper errandum"
errandum" 3).
3). Dat CCyy pp rr i aa nn uu ss noch
est,
m i I1i iaannuuss het primaat
primaat bestreden,
bestreden, blijkt
blijkt allerduidelijkst
allerduidelijkst hieruit,
hieruit,
dat zij
zij het
t e phhaannuus,s,uitdrukkeuitdrukkehet zelfs,
zelfs,in
in hun
hun brieven
brieventegen
tegen SStep
lijk
belijden
4) .
lij k belij
den 4).

§ 16.
16.
Agape, Eucharistie, disciplina
arcani.
disciplina arcani.
P. Batiffol,
d'histoire et de
de théologie
théologie
Batiffol, L'Agape,
L'Agape, in
in Etudes d'histoire
positive, Paris
Paris 1902,
1902, p.
p. 277
277 ss.
ss. Funk, in de Revue d'histoire
d'histoire
ecclésiastique,
1904, p.
p. 5--15
5--15;
1906, p.
p.
ecclésiastique,1903,
1903,p.p.5-23;
5-23 ; 1904,
; 1906,
5-15. Dezel
Dezelfde,
lIl, Paderborn
Paderborn 1907,
1907,
f de, Abhandl. und Unters., III,
1-41. M. Keating,
Keating, The
Agape and
Eucharist in
in the
S.
The Agape
and the Eucharist
S. 1--41.
early
church, London
London 1901.
1901. Probst,
Liturgie der
der drei
drei
early church,
Probst, Die
Die Liturgie
ersten
Jahrhunderte, Tiibingen
Tübingen 1871.
1871. Bickell,
und
ersten Jahrhunderte,
Bickell, Messe
Messe und
Pascha. Mainz
Mainz 1872.
1872. Wilpe'rt,
Freiburg 1895.
1895.
Wilpert, Fractio panis, Freiburg
bij .Justin,
in Abh.
Abh. und Unters.,
Abendmahiselemente bij
Justin, in
Funk, Abendmahlselemente
I,
S. 278-292.
278-292. P. Batiffol,
Batiffol, L'arcane,
L'arcane, in
in Etudes
Etudes d'histoire
d'histoire
I, S.
et
de théologie
théologie positive,
et de
positive,p.
p. 3-41.
3-41. Funk, Abhandl. und
Unters.,
III Paderborn
Paderborn 1907.
1907. Rauschen, Eucharistie und
Unters., III
Busssacrament,
Freiburg 1908.
1908.
Busssacrament, Freiburg

11 00.• De
De agape
agape was
een liefdemaal,
liefdemaal, een
eenzinnebeeldige
zinnebeeldige voorstelvoorstelwas een
ling en een middel ter
ter liefde
liefde en
en eenheid,
eenheid, waarbij
waarbij in
in de
de eerste
eerste tijden
der Kerk vóór het nuttigen der H. Eucharistie onder lezing der derKkvóhtnuigderH.Ecastonlzigder
Schrift, psalmgezang
psalmgezang en
en gebed,
gebed, de
de giften
giften der
der geloovigen
geloovigen (oblaH. Schrift,
tiones) gemeenschappelijk werden
werden gebruikt.
gebruikt. Het
Hetoverblijvende
overblijvende
1)
H. E.,
E., VII,
VII, 3,
3, 4,
4, 5,
5, 7-9.
7-9.
1) Euseb., H.
S)
206.
Can. VIII, Hefele,
Hef ele, I, 206.
2) ean.
3) Epist.
73.
Epist. 73.
4)
Ep. 75
75;; cf.
cf. ook Ep. 52
52 en
en 55.
55. Zeitschrift
Zeitschrift f. k.
k. Theol.
Theol. 1906
1906
4) Zie b.v. Ep.
ook Ernst, Oyprian
Mainz 1912.
1912.
S.
Cyprian und
and das Papsttum, Mainz
Vgl. ook
S. 38-56. Vgl.

disciplina arcani.
§§ 16.
16. Agape,
Agape, Eucharistie, disciplina
arcani.

115

diende
en zieken
zieken 1).
a u I u s echter
echter moest
moest
1 ) . Reeds
Reeds P
Paulus
diende voor de armen en
op misbruiken
misbruiken wijzen
wijzen 2).
begin der
der tweede
tweede eeuw
eeuw was
was de
de
2) . In
In het begin
scheiding
de H.
H. Mis
Mis voltooid.
voltooid. De
De eerste
eerste had
had
scheidingvan
van de
de Agape
Agape en
en de
des
avonds, de laatste
laatste des
des morgens
morgens plaats
plaats 3).
de derde
derde eeuw
eeuw
3 In de
des avonds,
wij er nog
nog den
den bisschop
bisschop bij
bij tegenwoordig
tegenwoordig 4).
Toen het aanaanzien wij
4). Toen
zien
Christenen steeds grootes
grooter werd,
werd, namen alleen
alleen de armen
armen en
en de
de
tal Christenen
geestelijkheid aan
Agape deel,
deel, zoodat
zoodat ze
ze van
vanlieverlede
lieverlede haar
haar
geestelijkheid
aan de
de Agape
eerste
doel verloor
verloor en allengs
allengs uit
uit de
dekerk
kerkwerd
werdgeweerd
geweerd 5).
eerste doel
5). Het
liefdemaal raakte
spoedig in onbruik,
onbruik, maar
maar bleef
bleef bij
bij enkele
enkele
liefdemaal
raakte nu spoedig
sekten,
wellicht tot heden,
heden, bestaan
bestaan 66).).
sekten, wellicht
eerste en
envoornaamste
voornaamste van
vanden
denganschen
ganscheneeredienst
eeredienst
22°.
0. Het eerste
zooals thans,
thans, de H. Mis (Liturgia). Duidelijk
was in de eerste tijden, zooals
wordt ons
ons haar
haar verloop,
verloop, dat
datvermoedelijk
vermoedelijk uit
uitdedeavondmaalsavondmaalswordt
plechtigheden werd
oudste schrijvers
schrijvers vermeld
vermeld 7).
plechtigheden
werd afgeleid,
afgeleid, door
door de
de oudste
7) .
Wellicht
omstreeks het
100 reeds
reeds in
in den
den
Wellicht werd
werd de
de liturgie
liturgie omstreeks
het jaar 100
morgen
deelen, die later
later Missa catecatemorgen gevierd.
gevierd. Zij
Zij bestond
bestond uit twee deelen,
fideli'um werden
genoemd. De
De viering
viering
chumenorum
Missa fidelium
werden genoemd.
chumenorum en Missa
begon met
voorlezing van
het Oude
begon
met de voorlezing
van stukken
stukken uit het
Oude Testament en
psalmgezang ;; dan
volgden lecties
lecties uit de
de Handelingen der
der AApostepostepsalmgezang
dan volgden
Zen
de Apostolische
A postoZische brieven,
brieven, daarna
het Evangelie,
Evangelie, waarop
waarop de
de
daarna het
of de
len of
bisschop, of
een priester,
priester, de
de homilie
homilie uitsprak.
uitsprak. HierHierbisschop,
of in
in zijn
zijn plaats een
en boetelingen.
boetelingen.
mee eindigde de Mis
Mis der catechumenen en
De
Mis der geloovigen
geloovigen nam
het Offertorium,
De Mis
nam een
een aanvang
aanvang met het
die met het
het algemeen
algemeen gebed
gebed werd
werd geopend
geopend 8).
8) .De
De diakens
diakens brachten
brachten
de
offergaven:: brood
wijn met
met water
water gemengd
gemengd 9).
de offergaven
brood en wijn
9). Intusschen
had de
de vredekus
vredekus plaats.
plaats. Voor
Voor de
de Kerk,
Kerk, voor
voorde
degansche
ganschewereld,
wereld,
).

Act. Ap.,
Ap., TT,
Il, 42,
42, 46.
46. 2)
20 s.
s. 3)
97.
Act.
2 ) 11 Cor., XI,
XI, 20
3 ) Plin.,
Ep. X, 97.
Puin., Ep.
Syr.
Didaskalia, c.
Syr. Didaskalia,
c. IX.
Hefele,
767;; II,
Il, 58
58;; Augustinus,
Augustinus, Ep.
22. Conc.
Conc. Trull.,
Trull., can. 74.
74.
Ep. 22.
He f ele, I, 767
Batiffol
théol. de
de Vacant
Vacant;; Revue
Revuedu
duClergé
Clergéfrancais,
francais,
(Diction. théol.
Bati
f f of (Diction.
Août 1899
1899;; Bulletin
Bulletin de
de littérature
littérature ecclés.,
ecclés.,Avril-Mai
Avril-Mai 1904
1904;
Etudesd'hist.
d'hist.
Aout
; Etudes
et de
de théol.
théol. pos., Paris 1902)
1902) bestrijdt
bestrijdt niet alleen
alleen 1 Cor. XI, maar
maar ook
Tertuil. Apolog.
c. 39.
39. Onzes
heeft Funk
d'hist. ecclés.
ecclés.
Onzes inziens
inziens heeft
Tertull.
Apolog. c.
Funk (Revue d'hist.
1903,
weerlegd.
1903, 1904,
1904, 1906
1906 en
en Abh.
Abh. und
and Untersuch.,
Untersuch., 111)
III) zijn argumenten weerlegd.
Vgl. ook
ook Ermoni, L'
Agape dans l'Eglise
l'Eglise primitive,
primitive, Paris
Paris 1903.
1903.
L' Agape
Vgl.
7)
en XIV.
XIV.lgnatius,
Smyrn., c. 7.
7. Ad
Ad Ephes.,
7) Didache,
Didache, IX-X
IX—X en
Ignatius, Ep.
Ep. ad Smyrn.,
e.
20. Justinus, Apolog.
e. 20.
Apolog.I,I, cap.
cap. 65-67.
65-67. Olemens,
Clemens, Ad Cor., cap.
cap. 59-61.
59-61.
Constit.
VIII.
Constit. Ap.,
Ap., lib.
lib. 11,
II, VIII.
")
en plaats.
plaats.
cap.59-61.Dat
59-61.Dat gebed wisselde af naar tijd
Clemens,Ad Cor., cap.
tijden
8) Olemens,Ad
9) Mislukt is de poging van Harnack,
Harnack, om bij
bij Justinus brood
brood en water
water
9)
als
eucharistische elementen
vinden (Texte
Untersuch., VII,
2,
als eucharistische
elementen te vinden
(Texte u.
u. Untersuch.,
VII, 2,
Leipzig,
1891).
Leipzig, 1891).
1)
1)
4)
4)
5)
5)
6)
6)
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voor de
de overheid
en allen
voor
overheid en
allen in het
het bijzonder
bijzonder werd
werd nu
nu gebeden
gebeden en
en
daarna overgegaan
overgegaan tot
tot het
hetvoorbereidend
voorbereidendgebed
gebeden
ende
deConsecratie,
Consecratie,
waarop
waarop het
het dankgebed
dankgebeden
enhet
hetbreken
brekendes
desbroods
broodsvolgden.
volgden.De
DeH.
H. CornComonder beide
beide gedaanten
gedaanten aan
aande
de priesters,
priesters, diakens,
diakens,
munie gaf de diaken onder
subdiakens
en dan
danaan
aanhet
hetvolk,
volk,zeggend
zeggend:: "Corp'lts
Christi !"
subdiakens enz., en
„Corpus Christi
„Sanguis Christi,
Christi, calix vitae
!" waarop men
"Sang1tis
vitae !"
men antwoordde "Amen!"
„Amen !"
Onder de uitdeeling
der Communie
Communie werden
werden Psalmen
Psalmengezongen
gezongen 1).
uitdeeling der
1 ) . Met
Met
gebeden en een plechtigen zegen nam daarop
daarop de
de H.
H.Mis
Mis een
een einde
einde 2).
Vaak
men ook
ook de
de H.
H.Communie
Communie onder
onder ééne
ééne gedaante,
gedaante,
Vaak ontving men
vooral
wanneer
de
Christenen
tot
troost
en
sterkte
de
H.
Euchavooral wanneer de Christenen tot
sterkte de H. Eucharistie meedroegen
meedroegen naar huis,
huis, om
om dagelijks
dagelijks te
tecommuniceeren.
communiceeren. Aan
Aan
de nieuwgedoopte
nieuwgedoopte kinderen
H. Sacrament
Sacrament onder
onder de
de
de
kinderen gaf
gaf men
men het IL
gedaante
wijn alléén
alléén 3).
maar op de
de hand
hand
gedaante van wijn
3 ) . Niet
Niet op
op de
de tong,
tong, maar
ontving men destijds de H. Eucharistie. Het
Het nuchter
nuchterblijven
blijvenwordt
wordt
reeds door
door Ter
'1' e I' tuIl
vermeld en
en isis vermoedelijk
vermoedelijk zoo
zoo
reeds
t u 11iiaannuuss vermeld
oud als de viering der liturgie
liturgie in
in het
het morgenuur.
morgenuur. Vrij
Vrij lang
langbleef
bleef het
het
gebruik,
de bisschoppen
bisschoppen elkander het
het H.
H. Sacrament
Sacramenttoezonden
toezonden
gebruik, dat de
teeken der
derkerkelijke
kerkelijkegemeenschap
gemeenschap 4).
ten teeken
4) .
Was
de H.
H. Mis
Mis in
inhet
hetwezenlijke
wezenlijkeoveral
overalgelijk,
gelijk, ininniet-wezenniet-wezenWas de
lijke
bijzonderheden heerschte
ontstond een
een
lijke bijzonderheden
heerschte weldra
weldra verschil.
verschil. Er
Er ontstond
westerse
he en
oostersche vorm,
zich in
in de
de vierde
vierde
westersche
en een
een oostersche
vorm, waaruit
waaruit zich
eeuw
en verschillende
verschillende liturgieën
liturgieën ontwikkelden.
ontwikkelden.
eeuw de
de talrijke en
Gewoonlijk
bisschop het H.
H. Misoffer
Misoffer op, somtijds
somtijds ook
ook
Gewoonlijk droeg
droeg de
de bisschop
een priester. Dat
Datmen
menniet
nietalleen
alleendes
des Zondags
Zondags samensamenin zijn plaats een
kwam voor
H. Misoffer,
Misoffer, getuigen de oude
oude schrijvers
schrijvers 5).
5) . In
In de
kwam
voor het H.
Handelingen
der
Apostelen
en
bij
den
H.
C
y
P
I'
i
a
n
schijnt
en
bij
den
H.
C
y
p
r
i
a
n
u
s
schijnt
Handelingen
Apostelen
men van een
een dagelijksch
dagelijksch breken
breken des
des broods
broods te
te spreken.
spreken.Doorgaans
Doorgaans
gingen
die aanwezig
aanwezig waren,
de H.
H. Tafel.
Tafel. Aan
Aanafwezigen
afwezigen
gingen allen,
allen, die
waren, tot de
werd de H. Communie
6).
Communie gewoonlijk
gewoonlijk door
door de
de diakens rondgebracht
rondgebracht s).
geloof zoowel
zoowel in de
de werkelijke
werkelijke tegenwoordigheid
tegenwoordigheid als
III
Het geloof
als in
1) Zie
Catech. myst.,
myst., V,
V, 21-22.
21-22.
Zie hierover Oyrillus
Cyrillus Hier., Catech.
2)
Unters., I,
I, 293:
293 :Der
DerCommunionsritus.
Communionsritus.
Abhandl. u.
u. Unters.,
2) Zie Funk, Abhandl.
3) Euseb., H. E., VI,
VI, 44.
44. Tertul., Ad
5. De
De orat.,
orat., 19.
19. Oyprian.,
Cyprian.,
Ad uxor.,
uxor., II,
II, 5.
De
Lapsis, 29.
29.
De Lapsis,
4)
43;; VII, 99;; V,
V, 24.
24.
4) Eus., VI, 43
5)
ad Ephes.,
Ephes.,ad
adPolycarpum.
Polycarpum.Melania
Melaniade
dejongere,
jongere,
Didache, c.14. Ignatius
Ignatius ad
5) Didache,
ging te Rome
Rome eiken
eIken dag.
dag. Just., Apol. I, 67.
67. Plinius, X, Ep. 97(stato
97(stato die).
die).
ging
6) Act.
Ap.,. II,
46. Vgl.
V gl. voor
voor het
hetbovenstaande
bovenstaande nog
nog:: dom.
dom. Fern.
Fern.
Act. Ap.,,
II, 46.
6)
Oabrol,
vertaald door
door J.
J. M.
M. J.
J. Knaapen,
Knaapen, Bussum
Bussum
Cabrol, Handboek der Liturgie, vertaald
(1912),
Jos. Hensen
Hensen S.J. Stemmen
Stemmen uit de
de eerste
eerste christelijke
christelijke
(1912), hdst.
hdst. VII. Jos.
eeuwen over
veelvuldige en
en dagelijksche
dageIijksche communie.
communie. Geloof
Geloof en
enW
Wetenover veelvuldige
etenschap,
Serie VIII,
VIII, no.
no. 2,2,Nijmegen
Nijmegen1912.
1912.
schap, Serie
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het ware
ware offer
offer der
der H. Mis
de geloovigen
geloovigen algemeen
algemeen en
en
Mis was
was onder de
wordt
door de
de oudste
oudste Vaders
Vaders getuigd.
getuigd. De
DeH.
H.Mis
Mis'als
-alsofferande
offerande
wordt door
leerden reeds de Didache met
envele
vele
met II rI' ee nn aa e u
u s,
s, JJus
u s ttin
i n uu ss en
1) . C
zegt, dat
dat „de
anderen 1).
C yy PpI'ri iaan nu us s zegt,
"de priester
priester als
als plaatsplaatsbekleeder
h I' i s t u handelt,
s handelt,navolgt
navolgtwat
watCChhrt ii ss tt uuss
bekleedervan
vanCChristus
heeft bevolen en in de kerk een waar en werkelijk offer opdraagt heftbvolnidkrewanlijkoferpdagt
aan God" 2).
dat geen
geen bewijs
2 ) .Voor
Voorhet
het geloof
geloof in de H. Eucharistie, dat
behoeft, mogen hier de beroemde woorden der opschriften van behoft,mgnirdewonrpschifteva
A
volstaan.De
Deeerste
eersteliet
liettegen
tegenhet
het
A bel'
b e r cc iiuuss en PPeecc ttor
o r ii uu ss volstaan.
einde der tweede eeuw op zijn
einde
zijn grafsteen
grafsteen griffelen
griffelen:: „overral
"overal leidde
mij
geloof en het
het reikte
reiktemij
mij overal
overalden
denzeer
zeergrooten,
grooten,reinere
reinen
mij het geloof
(ixz9vs) der
visch (lX!Jvs)
bron, dien
dien de
dereine
reinemaagd
maagdgevangen
gevangen heeft.
heeft. Het
Het
der bron,
geloof
de vrienden
vrienden tot
totspijze
spijze;; bracht
bracht
geloof gaf
gaf Hem
Hem voortdurend
voortdurend aan
aan de
heilzamen
met het
het
heilzamenwijn
wijnmet
met water
water gemengd
gemengden
en bood
bood dien
dien aan
aan met
brood". De
De tweede
tweede schreef,
schreef, wellicht
wellicht in de
eeuw, op het graf
graf
de derde eeuw,
(irMs),, ontvang
zijnen : "Geslacht
„Geslacht van
van den
der zijnen:
den goddelijken
goddelijken visch
visch (ix"vs)
van den
den Verlosser
Verlosser der Heiligen
Heiligen het voedsel
voedsel zoet
zoet als
als honig.
honig. Neem,
Neem,
eet en
en drink
drink;
gij houdt
houdtininuw
uwhand
hand
den
visch
(lX!Jvs)"3).
3).
; gij
den
visch
(ixt9vs)"
3°. "Nolite
Sanctum dare
dare canibus",
canibus", had
C h I' i s t u gezegd,
s gezegd,
„Nolite Sanctum
had Christus
en daarom
hielden de
de Christenen
Christenen de
de HH. Geheimen zooveel mogelijk
daarom hielden
geheim. De naam disciplina
al'cani dagteekent
de gehim.Dna
diseiplina areani
dagteekent wel
wel eerst
eerst uit de
eeuw 4),
de zaak
zaak reikt
reikt zeker
zeker tot
totininde
detweede.
tweede.
zeventiende eeuw
4), maar de
Daarvoor
spreken Ter Tertullianus,
tuIl i a n u s, 1 ren
a e u s, 0Origenes
I' i gen e s
Daarvoorspreken
Irenaeus,
en anderen
anderen 5).
Niet minder
minder de
de oude
oudesymboliek,
symboliek, zooals
zooals de
de visch,
visch,
5). Niet
het anker,
anker, het
het schip,
schip, de
de broodkorf,
broodkorf, de
de melkemmer,
melkemmer, het lam,
lam, de
de
duif enz.
enz. enz.
Vaders zeggen,
zeggen, dat de
de niet-ingewijden
niet-ingewijden hen
hen niet
niet
enz. De Vaders
begrijpen, dat alleen
alleen de
de geloovigen
geloovigen hen
hen verstaan.
verstaan. De
Devervolging
vervolging
begrijpen,
begunstigde deze
deze geheimhouding.
geheimhouding. Ze
Ze strekte
zich uit
uit tot
tothet
het Symbolum
begunstigde
strekte zich
Symbolum
bijzonder tot
de H.
H.Eucharistie.
Eucharistie.
der Apostelen,
Apostelen, de
de sacramenten
sacramenten en
en bijzonder
tot de
1)
1) Didache, XIV. Cont,ra
18 n.
Contra haeres.,
haeres., IV,
IV, cap.
cap. 17,
17,n.n.4-5
4-5 ;; cap. 18
n. 1-2;
1-2 ;
Just., Dial.
; Cf.
Dial. c. Tryph.,
Tryph., 41,
41, 70
70;
Cf. Batiffol,
2e éd., Paris
Paris 1906.
1906.
Bati f f ol, 2e
2)
n. 14;
2) Ep. LXIII.
LXIII,n.
14; ed. Kartel, Vindeb. 1871,
1871, p. 713; cf.
708,711,
714.
cf. 708,
711, 714.
3)
3) Leclercq, Diet.
Dict. d'arch. chrét.
chrét. et
et de
de lit.
lito Pitra,
Pitra, Spicilegium Solesm.,
Solesm.,
Torn.
Tom. II in fin.
fin. Don
Don A.
A. Rocchi,
Rocchi, L'epitafio di
di S.
S. Abercio
Abercio vescovo,
vescovo, di
di GeraGerapoli in Frigia.
Frigia. Nuovi
Nuovi studi
studi (Estr.
(Estr. Atti
AttiPontif.
Pontif.Accad.
Accad.Rom.
Rom. di
di archeol.,
archeol.,
poli
vol.
vol. IX) Roma,
Roma, Tip.
Tip. Vaticana
Vaticana1907.
1907. Nissen, Abercii Vita, Leipzig
Leipzig 1912.
1912.
4)
Theod. Meier,
') Gebh.
Gebh. Theod.
Meier, Dissertatio
Dissertatio de recondita
recondita vet.
vet. Eccl.
Eccl. theologia,
theologia,
1647.
Helmstadii 1647.
5)
; Apologet., 7 ; Contra Valent., cap. II;; Adv.
5) De praescript.,
praescript., c.C.41
41;
Adv.
Haer., I, 4,
4, 33;; XXIV,
XXIV, 66;; XXV,
XXV, 55;; II,
lI, 14,
14, 1.1. In
InLev.,
Lev.,Horn.
Hom. XIII, 33 ;;
Haer.,
Hom. IX, 10.
10.
Horn.
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17. Sacrament
Sacrament van
van boetvaardigheid en -kerkelijke
kerkelijke boete.

Mondeling alleen
catechumeen onderricht
onderricht en de
de leer
leer
Mondeling
alleen werd
werd de catechumeen
der sacraménten
sacramênten enkel
enkel aan
aan de gedoopten
gedoopten medegedeeld.
medegedeeld. Dat de
de
der
apologeten,
sommige geheimen
geheimen openopenapologeten,b.v.
b.v.de
de H.
H. JJus
u s ttin
i n uuss 1),
1), sommige
lijk bespraken, is daarmede niet in strijd 2).

§ 17.
17.
Sacrament van boetvaardigheid en kerkelijke
kerkelijke boete.
Montanisme
Novatianisme enz.
enz.
Montanisme en Novatianisme
Rauschen,
Freiburg 1908.
1908.
and Busssacrament, Freiburg
Rauschen, Eucharistie und
altchristlichen Bussdisciplin,
Bussdisciplin, Abhandl.
Abhandl. and
und
Zur altchristlichen
Funk, Zur
Unters., Paderborn
Paderborn 1897,
1897, I,
r, 155
155 ff.
ff. Schanz, Die Absolutionsgewalt in der
der alten Kirche,
Tübing. Quartalschrift
Quartalschrift 1897,
1897,
Kirche, in Tubing.
S.
Bussstationen in)
im Christi.
Christl. Alterturn,
Altertum,
die Bussstationen
S. 27-69. Funk, die
in
Abh. u. Unters.,
Unters., I,
r. S.
S. 182
182 ff.,
ff., Paris
Paris 1904.
1904. H. Koch,
Koeh, Die
in Abh.
Bussentlassung
der alten abendl.
Kirche, Tub.
Tüb. QuartalQuartalBussentlassung in der
abendl. Kirche,
schr.
1900. S.
481 ff.
ff. P. de
de Labriolle,
Labriolle, La
crise Montaniste,
Montaniste,
schr. 1900.
S. 481
La crise
Paris 1913.
1913. Zur
Zur Chronologie der
Päpste Cornelius
Cornelius u. Lucius
Lucius
der Pápste
von Seefelder,
Tüb. Quartalschr.
Quartalschr. 1891,
1891,68-94.
68-94. Zie vooral
See/elder, in Tub.
d' Alès
Alès S.
J., L'
L'Edit
Calliste, Etude
Etude SUl'
origines
sur les origines
A. d'
S. J.,
Edit-, de Calliste,
de
la pénitence
pónitence chrétienne,
chrétienne, Paris
Paris 1914.
1914. H.
Brewer S.J.,
S.J.,
de la
H. Brewer
Die
Kirchl. Privatbusse,
Privatbusse, Zeitschrift
Zeitschrift f.
Kath. Theol.
Theol. 1921.
1921.
Die Kirchl.
f. Kath.
.

1°.
eh ris t heeft
u s heeft
het sacrament
boetvaardigheidingeinge1 0. Christus
het sacrament
derder
boetvaardigheid
steld 3),
en aan
aan de
de Kerk
Kerk de
demacht
machtgeschonken,
geschonken, alle
alle zonden
zonden te
te
3 ), en
vergeven. P
a u I u s toonde
toonde dit
ditterstond.
terstond. Aan
Aan hem,
hem, die
diebloedbloedPaulus
schennis
bedreven, gaf
gaf hij
hij vergiffenis
vergiffenis 4).
nDe Apostel
Apostel JJo
o aa nschennis had bedreven,
4) . De
nes
nam den
denjongeling,
jongeling, die
die zich
zichaan
aanhet
hethoofd
hoofdeener
eenerrooversrooversn
e s nam
en moordenaarsbende
moordenaarsbende had
genade aan
aan 5).
Aan
5). Aan
had gesteld,
gesteld, weer
weer in genade
1) Apolog.
Apolog. I.
2) Eene Disciplina
Disciplina Arcani
Arcani neemt
aan P.
Batiffol,
Arcane, in
neemt niet aan
P. Bati
f f ol, L'
L'Arcane,
Etudes d'histoire
d'histoire et de
de théologie
théologie positive,
positive, p.
p. 11 ss. Zie
Zie daartegen
daartegen Funk,
Etudes
Tübing. Quartalschr.
Quartalschr. 1903,
en Abhandl.
Abhandl. and
und Untersuch.,
Untersuch., PaderPaderTubing.
1903, S.
S. 69 ff. en
born 1907,
92 ff.
ff.
born
1907, S.
S. 92
3) Joan.,
Joan., XXII,
XXII, 22-23.
') 2 Cor., H,
4)
II, 9-11. Vgl. 11 Cor., V,
V, 11 ss.
5) Euseb., H.
lIl, 24.
24.
H. E., III,
5)
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Ale x a n der en
en Hymenaeus,
H y men a e u s,die
die „schipbreuk
"schipbreuk hadden geAlexander
leden
geloof," gaf
gaf de
de Apostel
Apostel hoop
hoop op
opvergiffenis
vergiffenis 1).
1) .
leden in het geloof,"
Dit was
was altijd
altijd de
de praktijk
praktijk der
der Kerk.
Kerk. Aan
Aanallen,
allen,die
diegoed
goedgegestemd
zonde. Mar
M a I'cci ion,
een ontuchtige
ontuchtige
stemd waren,
waren, vergaf
vergaf zij
zij de
de zonde.
o n, een
en
aartsketter, werd
werd tweemaal
tweemaal weder
weder ininvrede
vredeaangenomen
aangenomen 2)
en aartsketter,
2) ;
ook
eer
don
ontving
herhaaldelijk
vergiffenis
3).
Hetzelfde
ook C e r d o n ontving herhaaldelijk vergiffenis 3) . Hetzelfde
de kerkelijke
kerkelijke schrijvers
schrijvers 4).
blijkt uit de
4) .
De belijdenis
belijdenis der zonden
zonden was
was verplichtend
verplichtend sedert
sedertde
de eerste
eerste tijden
der Kerk 5).
In het
hetgeheim
geheim bij
bijden
denbiechtpriester
biechtpriestermoesten
moesten alle
alle derKk
5). In
worden beleden
beleden en
en de
de geheime
geheime
zonden, ook de
de zonden van gedachten
gedachten worden
boete daarvoor worden
worden aanvaard
aanvaard:
Debelijdenis
belijdenismoest
moestgeschieden
geschieden
boete
: De
"medico
volumus aapeccato
peccato relevari"
relevari" 6).
Voor de
„medicoanimarum,
animarum, si volumes
6 ). Voor
de drie
canonieke zonden
zonden:: apostasie,
legde
apostasie, moord en ontucht (echtbreuk)
(echtbreuk) legde
de biechtpriester somtijds
somtijds een
een openbare
openbare belijdenis
belijdenis der
der zonde
zonde voor
voor
de
gansche gemeente
gemeente op.
op. Nooit
Nooitechter
echtermocht
mochtdeze
dezegeschieden,
geschieden,
de gansche
tenzij
verlof des
des priesters,
priesters, die
die ze
ze alléén
alléén voor
vooropenbare
openbarezonden
zonden
tenzij met verlof
verordende 7).
7) .
2°.
geen enkele
enkele zonde
zonde werd
werd men
men onherroepelijk
onherroepelijk buiten
buiten
2°. Voor
Voor geen
de Kerk
Kerk gesloten
gesloten 8).
zonde van
van apostasie,
apostasie,
de
8) . Daarentegen
Daarentegen had
had de zonde
moord
vaak het
hetopleggen
opleggen eener
eener openbare
openbare boete
boete ten
ten
moord en
en ontucht vaak
gevolge,
die
dikwijls
zeer
lang
en
zelfs
tot
op
het
sterfbed
duurde
9).
gevolge, die dikwijls zeer lang
zelfs tot
het
9).
De boetedoening
boetedoening was
werd beoefend
beoefend in
in kleeding,
kleeding, vasten
vasten
De
was hard
hard en werd
1) 11 Tim.,
Tim., I, 20.
20.
2)
2) Tertul., De
De praescript., 220.
0.
3)
c. 4,
4, n.
n. 3.
3. Euseb., H.
IV, 15.
15.
3) Irenaeus, Contra
Contra haer.,
haer., lib.
lib. lIl,
III, c.
H. E., IV,
')
Antonian., n.
n. 19,
19, n.
n. 28.
28. Tertul., De
Cypr., Ep.
4) Oypr.,
Ep. ad Antonian.,
De poenit.
5)
V, 16
16;
Didache, IV,
IV,14
14;
XIV, 11;
Rom., Ad Cor.,
Cor., 51,
5) Jac., V,
; Didache,
; XIV,
; Olern.
Clem. Rom.,
3;
Barnab.,6,6,16.
16.Een
Eengeestelijk
geestelijkgerechtshof
g~rechtshofvoor
voordedecanonieke"
canonieke
3 ; Epist. Barnab.,
niet worden
worden bewezen.
bewezen. Iets
Iets dergelijks ontmoet
bij Tertul.,
Tertul..
zonden kan niet
ontmoet men bij
Apol., cap.
Syr. didasc.,
didasc., Cap.
Cap. XI en
en de
de Constit
Const,it Ap.,
Ap., II,
Il,46.
46.
Apol.,
cap. 39,
39, de
de Syr.
6)
Lev., n.
n. 4;
4; Hom.
Hom.IIlIin
Ps.37.
37.Cf.
Cf. Horn.
Hom. 17
17 in
III in Lev.,
in Ps.
6) Origen., Hom. IlIin
in Luc.
7)
7) Over de canonieke zonden zie Tertul.
Tertul. De Pud., c. 19; Adv.
Adv. Haer.,IV,9.
Haer.,IV,9.
8)
Hermas (Mand.
(Mand. IV, 3.)
3.) en Calixtus I:
Ego moechiae
moechiae et
8) Steunend op Herraas
I : Ego
et
fornicationis delicta
(Tertul., De
De pud.,
pud.,
fornicationis
delicta poenitentia
poenitentia functis
functis "dimitto"
„dimitto" (Tertul.,
leeren sommigen,
sommigen, dat
datmen
menvóór_
vóór Calixtus om de canonieke zonden
zonden
cap. I), leeren
voor altijd
altijd uit
uit de
deKerk
Kerkwerd
werduitgesloten.
uit,gesloten. Aldus
Aldus Funk, Abhandl.,
voor
Abhandl., u.
Unters., I,
I, 156--181
156-181;
Batiffol,
de théol.
théol. pos.
pos. I.
I.
Unters.,
; Bati
f f ol, Etudes
Etudes d'histoire
d'histoire et
et de
Vacandard, Revue
Vacandard,
clergé francais
français 1907.
1907. Doch
onrechte. Zie
Zie A.
A.
Revue du clergé
Doch ten onrechte.
d' Alès
Alès S.J. Revue
Revue du
du clergé
clergé francais
français 1907.
1907. Dezelfde,
de Calliste.
CaUiste.
Dezelfde, L'Edit de
Stufler S.J. Zeitschrift für
Theol. 1907-1908.
fiir Kath. Theol.
1907-1908. Esser, Der Katholik.
Katholik,
1907-1908;
en anderen.
anderen.
1907-1908 ; en
9)
55, n.
c. 28.
28.
9) Oypr.,
Cypr., Ep.
Ep. 55,
n. 21
21; ; Ep.
Ep. 2-3.
2-3. Orig., De
De Orat., c.
.
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1) . In
en bidden
bidden 1).
de derde
derde eeuw
eeuw trad betrekkelijk
betrekkelijk de ontucht
ontucht en
en
In de
apostasie eenige
verzachting in
apostasie
eenige verzachting
in;; in
in de
de volgende
volgende eeuw
eeuw aangaande
aangaande
doodslag.
tweede boete
boete werd
werd nooit
nooit verleend.
verleend. De
De opperste
opperste
doodslag. Een
Een tweede
leiding der
boetelingen had
bisschop. In
In het
hetoosten
oostenontwikontwikleiding
der boetelingen
had de bisschop.
kelde zich de
de openbare
openbare boete
boete zóózeer,
zóózeer, dat
dateen
eenboetepriester
boetepriesterwerd
werd
kelde
aangesteld
biecht te hooren,
hooren, de
de boete
boete te
te bepalen
bepalen en
en de
de
aangesteld om
om de
de biecht
oefeningen
regelen. In de
de derde
derde eeuw
eeuw ontstond
ontstond
oefeningen der
der boetelingen
boetelingen te
te regelen.
daar de
de verdeeling
verdeeling in
in boeteklassen.
boeteklassen. De
Dehoorenden
hoorenden (audientes) en
kent reeds
reg 0 r i u sT Th
mat
fliggenden (substrati) kent
reedsGGregorius
h a auum
at u rgu
U s
S 2).
Van de
de medestaanden
medestaanden (consistentes) spreekt
de synode
synode
2). Van
spreekt de
van Ancyra
3). Later ontmoet
Ancyra 3).
ontmoet men
men de
de laagste
laagste klasse,
klasse, de
deweerenweenenden (flentes).
het schijnt,
schijnt, beperkte
beperkte zich
zich deze
deze verdeeling
verdeeling tot
tot
(f lentes). Naar het
Klein-Azië;
zeker
was
ze
in
het
oosten
niet
overal
dezelfde.
In
Klein-Azië ; zeker was ze in
oosten niet overal dezelfde, In
het westen
westen trof
trof men
men ze
ze nergens
nergens aan.
aan. Daar
Daarmoest
moest de
deboeteling
boeteling
de Communie
Communie onthouden en plaats
plaats nemen
nemen in
inde
devestibule
vestibule
zich
zich van de
der kerk
kerk (in
(in limine
limineecclesiae).
ecclesiae). Een wegzending
wegzending der boetelingen
boetelingen of
of
de missa poenitentium
poenitentium bestond
oosten en
en in
in het
hetwesten
westen 4).
4) .
bestond in
in het oosten
De boetetijd
boetetijd nam een
een aanvang
aanvang met
met de
dehandoplegging
handoplegging en
en ververDe
moedelijk na
absolutie des
des priesters.
priesters. Eerst na
na de
devoltooiing
voltooiing
moedelijk
na de
de absolutie
der boete,
boete, die
die insgelijks
insgelijks met
met de
de handoplegging
handoplegging gepaard
gepaard ging,
ging, werd
werd
men tot de
de H. Communie
Communie toegelaten 5).
Kwijtschelding
vaneen
een gedeelte
gedeelteof
of de
de heele
heele boete
boetegaf
gafde
de bisschop,
bisschop,
Kwijtschelding van
indien
door martelaren
martelaren of
of confessores
pacis
libelli pacis
indien door
con f essores zoogenaamde libelli
bij gevaar
gevaar van
van
werden verleend, wanneer een vervolging losbarstte,
losbarstte, bij
sterven en bij
bij buitengewoner
buitengewonen boeteijver.
boeteijver.
3°.
Met deze
deze heilzame
heilzame gestrengheid
gestrengheid der
der Kerk was
sekte der
der
3°. Met
was de sekte
eens tevreden.
tevreden. In
In de
de tweede
tweede helft
helft der
dertweede
tweede
Montanisten niet
niet eens
eeuw
Mo0 nn tt aa n u
u s,
een bekeerd
bekeerd heidensch
heidens eh priester,
priester, in
in
eeuw trad M
s, een
Phrygië op
op als propheet
propheet en
en noemde
noemde zich
zich zelf
zelf het orgaan
orgaan van
van den
den
Phrygië
M aa xxiim
mi i11
11 aa
Paracleet 6),
6 ), zijn
zijn beide
beidegezellinnen
gezellinnen PP ris
r i s c i 11
11 aa en M
wereld en het laatste
laatste
Zij leerden
leerden dat
dat het einde der wereld
prophetessen 7).
7). Zij
1)
poenit., c.
c. 11.
11.
De poenit.,
1) Tertul., De
2) Epistola Canonica,
Canonica, Migne, P. Gr.,
Gr., Tom.
Tom. 10.
10.
2)
3)
25.
Can. 25.
3) Can.
4)
Alès s.j., Edit
Edit de
de Calliste,
CaUiste, Paris
Paris1914.
1914.
4) Zie d' Alès
5)
Vacandard, L'origine
des prêtres
prêtrespénitenciers.
pénitenciers. Revue
Revuedu
duclergé
clergé
L'origine des
5) E. Vacandard,
français,
Tom. 42,
42, (1905),
(1905), p.
p. 361
361 ss.
ss ..Vgl.
Vgl.J.
Stufler
J. Stu
f ler S.J., Zeitschr. f. kath
francais, Tom.
Theol.
Dr. Esser,
Esser, Der
Jg. 1907.
1907.
Der Katholik, Jg.
Theol. 1907,
1907,Heft
Heft 2-4.
2-4. Dr.
6)
26.
16, 26.
Jo., XIV, 16,
6) .Jo.,
7) Euseb., H.
E., V.
V. 19-22.
19-22.
H. E.,
7)

§§ 17.
17. Sacrament
boete.
Sacrament van boetvaardigheid en kerkelijke
kerkelijke boete.
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oordeel
deur stond.
en heilig
heilig leven moest
moest het
het
oordeel voor
voor de
de deur.
stond. Een streng en
rijk Gods
Gods tot den
den mannelijken
mannelijken leeftijd brengen. Het
Het bewijs
bewijs voor
voor de
de
waarheid hunner
woorden was
prophetie. Zij
Zij verboden
verboden het
het
waarheid
hunner woorden
was de
de prophetie.
tweede huwelijk
huwelijk en lieten lang
lang en
en streng
streng vasten
vasten;; vlucht in
in de
deververtweede
het geloof
geloof;; apostasie,
apostasie, moord
moord en
en
volging noemden
volging
noemden zij
zij afval
afval van het
ontucht vonden
vonden nooit
nooit vergiffenis
vergiffenis ;; alle
alle tooi
tooi en
en opschik
opschik werd
werd zondig
zondig
ontucht
genoemd; ;krijgsdienst,
den
genoemd
krijgsdienst,kunst
kunsten
en wetenschap
wetenschapwas
was hun
hun uit den
booze. Snel
De vreeze
vree ze voor
voor het
het naderende
naderende
booze.
Snel breidde
breidde de
de sekte zich uit. De
oordeel
schreef ter
terharer
hareronderonderoordeel was
was haar
haar gunstig.
gunstig. TT hhem
e m iiso
s o n schreef
richting een
een rondgaanden.
rondgaanden brief. Ook
Ook een
een zekere
zekere TTh
e
0
dot
h e o d o t uu ss
steunde de
de dwaling
dwaling 1).
Ale
een boosdoener,
boosdoener, werd
werd als
als
1) . A
1 exxaannder,
d e r, een
ketterij vereerd.
vereerd. De
De krachtigste
krachtigste hulp
hulp echter
echter ontving
ontving
martelaar der ketterij
Montanisme van TTer
8, die
diezich
zichomstreeks
omstreeks202
202
het Montanisme
e r t tuIl
u 11 ii aa nn uu s,
openlijk
verklaarde. Niet
NijClt alleen
alleen zijn
zijn invloed
invloed,, maar
openlijk als
als aanhanger verklaarde.
ook zijn
hij in den
den dienst
dienst der
der ketterij
ketterij 2).
ook
zijn machtige
machtige pen
pen stelde
stelde hij
2). Een
Tertullianisten ontstond in
in Afrika,
Afrika, die
die eerst
eerst op
op het
het einde
einde
partij van Tertullianisten
der vierde en het
het begin
begin der
der vijfde
vijfde eeuw
eeuw verdween.
verdween. De
De Montanisten
Montanisten
hielden
in Phyrgië
Phyrgië (Pepuza),
(Pepuza), namen
namenook
ookdwadwahielden zich
zich vooral staande in
ketters (Chiliasten enz.)
uit in
in de
de
lingen van andere ketters
enz.) over en stierven uit
bestond hierin,
hierin, dat
datzoozoozesde
zesde eeuw.
eeuw. Het
Het groote
groote gevaar der ketterij bestond
genaamde propheten
prop heten en
en geïnspireerden
geïnspireerden zich
zich naast
naast en
enzelfs
zelfs boven
bovende
de
plaatstenen
eneen
eensoort
soortvan
vangezaghebbende
gezagheb bende
kerkelijke overheid
overheidplaatsten
wettige kerkelijke
hierarchie beweerden te zijn
zijn 3).
4°. Bij
Bij gelegenheid
gelegenheid der
Dec
verzette zich
zich
4°.
der vervolging
vervolgingvan
van D
e c ii uu ss verzette
Carthago tegen
y p r i a n u seen
eenlaksche
laksche partij, die
die tot
tot de
de
te Carthago
tegenCCyprianus
zoogenaamde scheuriug
Felicissimus aanleiding
gaf 4).
Met
scheuring van Felicissimus
aanleiding gaf
4). Met
leede
vijf
priesters
gezien,
dat dat
C y Cyprianus
p r i a n u s in
in
leede oogen
oogenhadden
hadden
vijf
priesters
gezien,
bisschop was
was gekozen
gekozen 5).
248 tot
5 ). Heviger werd hun ontevredenheid,
tot bisschop
.

1)
E., V.
V. 19-20.
19-20.
1) Euseb., R.
H. E.,
2) Montanistisch gekleurd zijn
zijn:: De
caritatis;;De
De virginivirgini2)
De Exhortatione
Exhortatione caritatis
De idololatria
idololatria ;; De
De fuga in persecutione
bus velandis ;; De corona militis ;; De
persecutione ;;
monogamia;; De
adversus psychicos
psychicos;; De
De pudicitia.
pudicitia. TertulliaTertulliaDe monogamia
De jejunio adversus
nus kent als
als katholiek
katholiek in zijn boek De
De poenitentia geen enkele onvergeefDe pudicitia. Cf.
Alès, Revue
Revue d'hist.
d'hist.
bare zonde,
zonde, wel
wel als
als ketter in De
Cf. A.
A. d'
d'Alès,
ecclés.
ecclés. p. 11 ss.
3)
Adhémar d'
d' Alès,
Alès, La théologie de Tertullien,
Tertullien, Paris
Paris1905.
1905. Cf.
Cf. Ermoni,
3) Adhémar
Revue
des quest.
quest. hist.,
hist., Juillet
Juillet 1912.
1912.
Revue des
4)
Müller, Die
Carthago unter
unter Cyprian.
Cyprian. ZeitZeit4) K. Muller,
Die Buss-Institution in Carthago
schr.
ancien ne
schr. fiir
fiir Kirchengesch.,
Kirchengesch., 1895,
1895,1-44,
1-44, 187-219.
187 219. Duchesne, Rist.
Hist. ancienne
Paris 1906,
1906, chap.
chap. 20.
20.
de l'Eglise, Paris
5) Gypr
.. Ep.
Ep. 40
40
Cypr..
5)
.
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17.Sacrament
Sacramentvan
vanboetvaardigheid
boetvaardigheiden
enkerkelijke
kerkelijkeboete.
boete.
122 § §17.
toen deze
toen
deze tot heil
heil der
der Kerk
Kerk de
de libelli
ietwat verwaande
verwaande
libelli pacis der ietwat
confcss01'es
in aanmerking
aanmerking nam.
nam. Alle
Alle lapsi en confessores
con
f essores niet in
con f essores hitste
men tegen hem op.
op. De
De schismatieke
schismatieke beweging
beweging nam toe.
toe. CC yy pp rr ii aanu
die voor
voor de
devervolging
vervolging was
was gevlucht
gevlucht en
en zich
zich schuil
schuil hield
hield 1),
n u s,
s, die
1 ),
besliste, dat de
de libelli pacis niet voor alle lapsi, maar alleen voor hen,
die
gevaar van
vansterven
stervenverkeerden,
verkeerden,van
van waarde
waardezouden
zoudenzijn
zijn;
die in gevaar
;
betrekkelijk de overigen
overigen zouden
zouden niet
niet de
de onvoorzichtig
onvoorzichtig uitgereikte
uitgereikte
betrekkelijk
libelli
pacis, maar een
een synode
synode beslissen.
beslissen. Hieraan
Hieraan echter
echter stoorde
stoorde
libelli pacis,
men
namen allen,
allen,
en eenige
eenige andere
andere priesters
priesters namen
men zich
zichniet.
niet.Nova
Nov a t uu ss 2)
2 ) en
de kerkelijke
kerkelijke gemeenschap
gemeenschap op,
op, en
en
libelli pacis vertoonden,
vertoonden, in de
die libelli
stelden
F 0orr t u n
nat
u s als
alstegenbisschop
tegenbisschop aan.
aan.
stelden zelfs
zelfs een
een zekeren
zekeren F
at us
Omstreeks
251
keerde
C yCyprianus
p r i a n u snaar
Carthago
OmstreeksPaschen
Paschen
251
keerde
naar Carthago
riep een
een synode
synode samen,
samen, regelde
regelde daarin de
de zaak
zaak der
der lapsi 3),
terug, riep
sloot
en zond
zond de
de besluiten
besluiten naar
naar
sloot de
de scheurmakers
scheurmakers van
van de
de Kerk uit en
Rome. Ook
Ook Nov
Nova
begafzich,
zich, om
om zijn
zijn partij
partij teteverdedigen,
verdedigen,
a t uu s begaf
marteldood
vanvan
Paus
F aFabianus
b i a n u s stond
stond
derwaarts.
derwaarts.Sedert
Sedertden
den
marteldood
Paus
de Apostolische
Apostolische Stoel
ledig
en
de
Kerk
werd
door
het
college
der
Stoel ledig en
werd door het college der
priesters bestuurd.
bestuurd.
Een der
der voornaamste
voornaamste was
was de
de geleerde
geleerde priester
priester Novatianus 4).
Een
4 ).
5°.
Deze toonde
dede
keuze
vanvan
Paus
CoCornelius
r nel i u s(251)
(251)
5°. Deze
toondezich
zichover
over
keuze
Paus
ten zeerste
zeerste gebelgd
gebelgd en
en wierp
wierp zich,
zich, vermoedelijk
vermoedelijk op
op aandringen
aandringen van
Nova
s, als
alstegenpaus
tegenpaus op
op 5).
Nov
a tt uu s,
Merkwaardig
zich tegen
tegen
Merkwaardigisisde
deomkeer
omkeervan
vanden
den laatste,
laatste, die,
die, na
na zich
de
vanvan
C yCyprianus
P r i a n u ste te
hebbengekant,
gekant,
de rechtmatige
rechtmatigestrengheid
strengheid
hebben
de
veel hardere,
hardere, zelfs
zelfs kettersche
kettersche eischen
eischen van
van No
Nova
uss
vatianu
de veel
omhelsde.
een gevallene nooit
nooit meer
meer in
in de
de kerkelijke
kerkelijke
omhelsde. Deze leerde,
leerde, dat een
gemeenschap kon worden opgenomen, dat de
de Kerk
Kerk door
door de
de zondaars
zondaars
bestaan zooals
zooals de N
ovatianen,
besmet wordt en alleen uit reinen kan bestaan
Novatianen,
1)
Rome belasterd,
belasterd, had
had Cyprianus
Cyprianus zich
zich bij
bij de
de
Om deze
deze vlucht
vlucht te Rome
1) Om
Romeinsche priesters,
marteldood van
de Kerk
Kerk
Romeinsche
priesters, die na den marteldood.
van Paus
Paus Fabianus
Fabianus de
bestuurden, te rechtvaardigen.
rechtvaardigen. Hij
Hij deed
deed dit
dit door
door de
de reden
reden zijner
zijner vlucht
vlucht
bestuurden,
op
geven en eenige
eenige zijner
optetezenden,
zenden,
op te geven
zijner brieven
brieven (Ep.
(Ep. 5,
5, 6,
6, 7,
7, 10-19)
10-19) op
waarop
hij de
de goedkeuring
goedkeuring van
van zijn
zijn gedrag
gedragverwierf.
verwierf.
waarop hij
2)
wordt bij
bij de
de Grieken
Grieken met
metNovatianus
Novatianusverwisseld.
verwisseld. Zie
Zie
Novatus wordt
2) Novatus
1ltigne,
L., IV,
IV, col.
861, Dissert.
Dissert. Lumper, cf. Euseb., VI, 43.
43.
col. 861,
illigne, P.
P. L.,
3)
boek De
De Lapsis,
Lapsis, een
een rondgaand
rondgaandschrijven
schrijven
Cyprianus schreef
schreef zijn
zijn boek
3) Cyprianus
aan de
de gansche
gansche kudde.
kudde.
4)
bij Migne, P.
L., T.,
T., III,
IIl, 862-970.
862-970. Vgl.
Vgl. Bardenhewer,
Bardenh,ewer,
P. L.,
4) Zijn werken bij
Gesch.
Il, 559
559 ff.
ff.
Gesch. der
der altchristl.
altchristl. Lit.,
Lit., II,
6)
]<~ab. Antioch.,
Antioch., Migne, P. L.,
T. III,
lIl, 731.
731. Cf.
Cf. Eus.,
Eus.,
L., T.
Ad Fab.
5) Corn., Ad
H.
V, 43
43 ss.
H. E., V,
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17. Sacrament
Sacrament van boetvaardi
boetvaardigheid
enkerkelijke
kerkelijke boete.
boete.
beid en
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die
1 ). Door
die daarom ook de reinen (Kathari)
(Kathari) werden genoemd 1).
Door Paus
C
0 r nel i in
u seen
in een
synode
zestig
bisschoppenveroordeeld,
veroordeeld,
Cornelius
synode
vanvan
zestig
bisschoppen
eischte
t i a nu
s, bij
uitdeelen
Communie,
eischte Nova
Novatianu
s, bij
het het
uitdeelen
derder
H.H.
Communie,
van zijn volgelingen
volgelingen een
zij nooit meer tot
tot de
de gemeenschap
gemeensehap
een eed,
eed, dat zij
van
COl' nel i uzouden
s zouden
terugkeeren 2).
van Cornelius
terugkeeren
2). Overal
Overal zocht
zocht hij
hij partijgangers
niet weinigen,
weinigen, zelfs
zelfs bisschoppen
bisschoppen werden
werden bedrogen.
bedrogen. Veel
Veel
gangers en niet
heeft
n u s en
en
heeft de
de Romeinsche
Romeinsche Kerk
Kerk in
in dezen
dezen strijd
strijd aan CC yy pP rI' i aanus
D
ion y s i u s van
vanAlexandrië
Ale x a n d rte
i ë danken.
te danken.
eerste
Dionysius
DeDe
eerste
schreef
beroemd boek
boek De unitate
unitate ecclesiae
ecclesiae;;
schreef bij
bij die gelegenheid zijn beroemd
de tweede zijn
zijn schoonen
schoonen Brief
N ovatianus en andere
andere aan FF aBrie/ aan Novatianus
Ant
b ii u s van
van A
n t ioc
ë, die
diede
deoverdreven
overdreven strengheid
strengheid van
van den
den
i o c hhii ë,
scheurmaker
vond 3).
Te Rome
Nova
t i a n u El
scheurmaker goed
goed vond
3). Te
Romeverloor
verloor
Novatianus
weldra zijn
de vierde
vierde en
en vijfde
vijfde eeuw
eeuw ontmoet
ontmoet men
men
zijn aanhang. Nog in de
Novatianen te
te Constantinopel,
Constantinopel, te
teAlexandrië,
Alexandrië, in
inKlein-Azië,
Klein-Azië, vooral
vooral
in Phrygië, waar
waar zij
zij zich
zich met
met de
de overblijfselen
overblijfselen van
van het
het Montanisme
Montanisme
vereenigden.
6°. Ook
6°.
Ook het schisma van Meletius
Meletius 4)
vermoedelijk samen
samen
4 ) hangt vermoedelijk
met
de verschillende
verschillende vragen
Want Ep
met de
vragen der
der kerkelijke
kerkelijke boete.
boete. Want
E p iph a n i uverhaalt,
s verhaalt,
de overdreven
strengheid
vanMMeI
phanius
dat dat
de overdreven
strengheid
van
e 1 ee tt i u s,
bisschop van Lycopolis,
Lycopolis, niet strookte
strookte met
metde
degematigde
gematigdebeginselen
beginselen
bisschop
van
Pet
rus
Anderen
van zijn
zijnmetropoliet
metropoliet
Pet
rus van
van AAle
l e xx aa nn dd r i ë.
ë. Anderen
spreken
wijdingen
doordoor
MeI
e t i u s verricht,
verricht,
sprekenvan
van ongeoorloofde
ongeoorloofde
wijdingen
Meletius
sommigen
geloofsverzaking. In
In 306
306 veroordeeld
veroordeeld bewerkte
bewerkte
sommigen zelfs
zelfs van geloofsverzaking.
MeI e t i ueen
s een
scheuring,
ook
kerkvergadering van
van
Meletius
scheuring,
diedie
ook
nana
de de
kerkvergadering
Nicea bleef
voortbestaan,
en
de
uitbreiding
van
het
Arianisme
niet
bleef
uitbreiding van het Arianisme niet
weinig begunstigde.
begunstigde.
weinig
7°. De scheuring
scheuring van
vanHippolytus
Hippolytus 5)
5) die meer dan 15 jaren duurde,
duurde,
Rome ontstaan.
ontstaan.Bij
Bij de
dekeuze
keuze
was reeds
reeds veel
veel vroeger
vroeger in
in de
de Kerk van Rome
van Paus C
Cal
werd de
priester
Hip
pol y t us
us
a l i x t uu ss werd
deberoemde
beroemde
priester
Hippolyt
als tegenpaus gesteld
gesteld en
en CCal
i
x
t
u
s
van
laksisme
en
een
reeks
ali
us van laksisme en een reeks
andere misdrijven
misdrijven beschuldigd.
beschuldigd. Er
Er ontstond
ontstondeen
eenhevige
hevige strijd,
strijd,
van andere
11)) Pacianus,
Pacianus, (Ep. III
Hlad
adSymphron.)
Symphron.)geeft
geefthun
hunleer
leeraldus
aldusweer
weer:
"Quod
: „Quod
mortale peccatum
peccatum Ecclesia
Ecclesia donare
donare non possit,
possit, immo
immo quod
quod ipsa
ipsa pereat
pereat
mortale
recipiendo peccantes".
peccantes". Tixeront,
'l'ixeront, Histoire des
des dogmes,
dogmes, Paris
Paris 1905,
1905, Tom.
Tom.
p. 373
373 ss.
ss.
I, p.
Com., Ad
Ad Fab.,
Fab., 1.
1. c.,
c., 756.
756.
22) Corn.,
3) Ettseb.,
Euseb., H.
H. E.,
E., VII,
VII, 41,
41, 42,
42, 44-45.
44-45. Cf.
Cf. Pitra,
Pitra, Analecta
Analecta sacra, IV,
IV,
129
129 s.
s. Bardenhewer, II, 184-186.
184-186.
c. 68.
68. Hefele,
Hefele, Conciliengesch.,
Conciliengesch., I,I, 343-356.
4) Epiph. Haer., c.
343-356.
5)
5) Adhémar d'
d' Alès,
Alès, La théologie de S.
Paris 1906.
1906. Voor
Voor het
het
S. Hippolyte,
Hippolyte, Paris
historisch gedeelte
gedeelte zie
zie vooral de geleerde
p. I--LIV
I --LIVen
enchap
chapI.1.
historisch
geleerdeIntroduction,
Introduction, p.
)
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§ 18.
Feest- en
envastendagen.
vastendagen. Paaschstrijd.
Paaschstrijd.
18. Feest-

die
in het
het jaar
jaar235,
235, toen,
toen, onder
onderde
devervolging
vervolging van
van
die voortduurde tot in
M
a x i min u sThrax,
T h I' a de
x, tweede
de tweedeopvolger
opvolger van
a I i x t u s,
Maximinus
vanC Calixtus,
Paus
t i a n u smet
Hip pol y t unaar
s naar
Sardinië in
in
Paus Pon
Pontianus
met Hippolytus
Sardinië
ballingschap
gezonden.
Pon
t i a n u slegde
legdenu
nuzijn
zijnwaarwaarballingschapwerd
werd
gezonden.
Pontianus
digheid
het isis waarschijnlijk,
waarschijnlijk, dat
dat Hip
pol y t u s dit
dit
digheid neer
neer en
en het
Hippolytus
voorbeeld
zich onderworpen
onderworpen heeft.
heeft. Want
Want zoowel
zoowel de
de
voorbeeld gevolgd
gevolgd en
en zich
laatste als
als de
de eerste
eerste werd
werd na
na zijn
zijn dood
dood naar
naarRome
Romeovergevoerd
overgevoerd en
en
in de
de oude
oude Romeinsche
Romeinsche Liturgie
Liturgie herdacht
herdacht 1)
Sanctorum
1 ) : Natale
Natale Sanctorum
Hippolyti
Pontiani."
Hi p polyti et
et Pontiani
."
Onder
deze vervolging
vervolging werd
de Romeinsche
Romeinsche Kerk
Kerk ook
ook door
door
Onder deze
werd de
de
boetelingen verontrust.
M a cI' ce e11
11uu ss
de boetelingen
verontrust. Z~j
Zij eischten
eischten van
van Paus Mar
(308-309) de
de Communie
Communie zonder
zonder voorafgaande
voorafgaande boete.
boete. Diens
Diens opopvolger
u s ebi daarentegen
u s daarentegen
werd
bestreden
dooreen
eenstrenge
strenge
volger E
Eusebius
werd
bestreden
door
partij,
eeneen
zekere
Her
a c I i u sstond.
stond.MMaaxxeennpartij, aan
aanwier
wierhoofd
hoofd
zekere
Heraclius
ttins
i u s zond
zond M
a I' ce 11 u s, Eusebius
Eu s ebi u sen
en ook
ook Her
a c I i us
Marcellus,
Heraclius
in ballingschap
ballingschap 2).
§ 18.
18.

Feest- en
en vastendagen.
vastendagen.Paasehstrijd.
Paaschstrijd.
K.ellner, Heortologie oder
das Kirchenjahr
Kirchenjahr und die
H. Kellner,
oder das
Heiligenfeste
geschichtl. Entwicklung,
Ent.wicklung, 33 AufI.,
Heiligenfeste in
in ihrer geschichtl.
Aufl.,
Freiburg 1911.
1911. F.
F. X.
X. Funk,
Funk, Die
Entwicklung des
des OsterOsterDie Entwicklung
fastens,
Abh. und Unters.,
241 ff.
ff. Hefele,
fastens, in Abh.
Unters., I, 241
Hef ele, ConciJienConciliengeschicht.e, I, 86--101.
86-101. Eusebius, H. E., V,
V, 26,
26, 27,
27, 28
28;; VII,
geschichte,
20, 32.
32. L. Duchesne,
Duchesne, Origines
éd.,
20,
Originesdu
du eulte
culte chrétien,
chrétien, III
III éd.,
1903. Vigouroux,
Bibie, art. DiDi.
Paris 1903.
Vigouroux, Dictionnaire
Dictionnaire de
de la
la Bible,
manche.
du Clergé
Clergé francais,
français, février
février 1905.
1905. p.
p. 562
562 ss.
ss.
manche. Revue du
Herb. Thurston
Thurston S.
'rhe influence
influence of
of Paganism
Paganism on
on the
t.he
Herb.
S. J., The
Christian Calendar; in the
the Month,
Month, Maart
Maart1907,
1907, blz.
blz. 225
225 vv.
vv.
Delehaye S.J.,
Les origines
des Martyrs,
Martyrs, BruxelBruxel.
H. Delehaye
S.J., Les
origines du culte des
1912.
les 1912.

1 0. Op
1°.
Op den
den eersten
eersten dag
dag der
derweek,
week, op
op den
den Zondag, is
h I' i s t u s
is CChristus
verrezen. Op
Op dien dag
dag waren
waren de
de Apostelen
Apostelen bijeen
bijeen:: „"Una
8abbatoverrezen.
Una sabbatorum", „post
"p08t dies
dies octo" 33).
later vinden
vinden wij
wij te
te Troas
Troas op
op denzelfden
denzelfden
rum",
). Ook later
("una asitem
autem sabbatl
8abbati")
vergaderd "ad
dag („una
") de Christenen vergaderd
„ad frangendum
/rangendum
1) Diillinger,
Döllinger, Hippolytus und Callistus, Regensb.,
Regensb., 1853.
1853. C.
O. De Smedt,
Smedt,
Dissert. in prim.
primo aetat.
aetat. hist. eccl.
ecc!. ;; Gandavi,
Gandavi, 1876,
1876,p.p.83-189,
83-189, 189-218.
189-218.
De opschriften
opschriften van Damasus
Damasus en
en de
de verklaring
verklaring bij
bij L. Duchesne,
Duches"ne,
2) De
Le Liber
Liber Pontif.,
164--167.
Le
Pontif., I, 164-167.
1, 19,
19, 26.
26.
3) Joan., XX, 1,
')
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panem" 1) P
a u I u s wil,
wil, dat
datmen
mendedeliefdegiften
liefdegiften teteCorinthe
Corinthe
Paulus
panem")
2
).
Dezen
dag
bedoelt
P
1
sabbati" 2). Dezen
bedoelt P I ii nn ii uu s,
s,
„per unam
unam sabbati"
verzamele "per
wanneer
zegt, dat
dat de
de Christenen
Christenen "stato
wanneer hij
hij zegt,
„stato die
die ante
ante lucem" samenkomen.
Zondag spreekt
spreekt ook
ook de
de Didache 3)
komen. Van den Zondag
3 ) :: "Die
„Die dominica
dominica
postquam delicta
delicta
autem convenientes
asitem
convenientes frangite
/rangite panem
panem etet gratias
gratias agite
agite postquam
confessi
estis".. Men onthield
onthieldzich
zichvan
vanBlaf
slafelijken
elfij ken arbeid
arbeid 4)
4) en
vestra con
f essi estis"
woonde
de IT.
H. Mis
Mis bij,
bij, hetgeen
hetgeen streng
strengwas
wasvoorgeschreven
voorgeschreven 5).
5
woonde de
Reeds bij
11 i a n to
u ss worden
worden de
andere dagen
dagen der
der week
week
Reeds
bij TTer
e r tt u1111
de andere
"feriae"
6 ). Naast
Naast den Zondag vierden de Joden-Christenen
Joden-Christenen
„f eriae" geheeten 6).
ook den Sabbat.
Behalve
als kerkelijke
Behalve den
den Zondag
Zondag noemt
noemt 00 rr ii ggen
e n e s als
kerkelijke feesten
Paschen,
en Goeden
Goeden Vrijdag
Vrijdag 77).) . In
het oosten
oosten vierde
vierde
Paschen, Pinksteren en
In het
men reeds
reeds vroeg
vroeg het feest
feest der
der Epiphanie
Epiphanie op
op den
den zesden
zesden Januari,
Januari,
men
men herdacht
vanvan
C hChristus
ris t 11 Senenhet
hetwonder
wonder
men
herdachteerst
eersthet
hetdoopsel
doopsel
wat later
laterook
ook de
de geboorte
geboorte 8).
in Spanje
van Kana, wat
8) .Het
Het schijnt,
schijnt, dat in
het feest der Hemelvaart reeds bestond 9).
9) .Het
Het kerkelijk
kerkelijk jaar
jaar had hetfsdrHmlvaebstond
zich echter nog niet
niet ontwikkeld.
ontwikkeld. Van
Van de
de drie
driegroote
grootefeestkringen
feestkringen
zich
ontbrak Kerstmis.
Kerstmis.
Omstreeks
der derde
derde eeuw
eeuw vormde
vormde zich
zich de
de kalender
Omstreeks het midden der
der
Heiligen, die
zijn oorsprong
oorsprong had
had in
in de
degewoonte,
gewoonte, om
om hun
hun
der Heiligen,
die zijn
namen op
op den
den verjaardag
verjaardag der
der marteling
marteling (dies
natalis)
bij
het
H.
namen
(dies
bij
H.
Offer
noemen. Behalve
en Paulus
P a u I 11 stonden
S stondenop
op
Offer te
te noemen.
Behalve PPet
e t rrus
us en
den Romeinschen kalender alleen
alleen Heiligen
Heiligen uit
uit de
de derde
derde eeuw.
eeuw. Geen
Geen
andere
of PPol
noch
andere Apostelen,
Apostelen,noch
noch II gg nat
n a t ii uu ss of
o l yy cc aarp
r p uu s, noch
S
t e p h a n u s,noch
noch Joannes
J 0 a n nesded Dooper
e D 0 0 per
werden
verStephanus,
werden
ver10) .
meldt;
zelfs geen feest der
der H. Maagd 10).
meldt ; zelfs
2°. In
In tegenstelling
tegenstelling met
met de
de Fariseërs
Fariseërsonderhielden
onderhielden de
de Christenen
Christenen
20.
op Maandag
Maandag en
en Donderdag,
Donderdag, maar
maar op
op Woensdag
Woensdag en
en Vrijdag
Vrijdag
niet op
) .

Act.
Ap., XX, 7.
Act. Ap.,
1I Cor.,
Cor., XVI, 2.
Cap. XIV;
Cf. Ep. Barn., c.
c. 85
85;; 19nat.,
9.
XIV ; Cf.
1-gnat., Ad. Magnes., cap,
cap, 9.
Tertul., De
oratione, 23.
23.
De oratione,
Can.
22 van Elvira, Hefele,
persec.,
Can. 22
He f ele, 8,
8, 194. Vgl. Tert-ul.,
T ertul., De fuga in persee.,
c. 14.
14. De
De oratione,
oratione, c.
c. 20.
20.
c.
6) De
De Jejunio,
Jejunio, c.
c. 2.
2.
s)
7)
Cels., VIII, 21.
21.
Contra Cels.,
7) Contra
8)
Alex., Strom.,
21.
Clem. Alex.,
Strom., I, 21.
8) Clem.
D)
Can. 43
43 van
van Elvira, He
H efele,
174.
3 ) Can.
f ele, I, 174.
10)
A. Kneller,
Kneller, Stim. a.
M. L.
L. B.
B. 67,
67, 1904,
1904, S.
S. 588.
588. Vgl.
Vgl. Rabeau.
10 ) C.
C. A.
a. M.
Rabeau.
Le
des saints
saints dans l'
Afrique chrétienne,
chrétieÎme, Paris
Paris 1903.
1903.
Le culte des
l'Afrique
1)
1)
2)
2)
3)
3)
.4)
1)
5)
5)
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vastendagen.

gedeeltelijke vasten, tot
tot drie
drie uur.
uur. Statio (wacht)
(wacht) werd dit
dit gegeeen gedeeltelijke
).
noemd, omdat men,
men, als
als een
een soldaat
soldaat op
op post,
post, waakte
waakte en
envastte
vastte 11).
noemd,
Van
vasten vóór Paschen
e n aaeeuus s
Van een vasten
Paschen spreekt
spreekt het
heteerst
eerstde
de H.
H. II rren
). Men
in een
een brief
i c tor (189-198)
(189-198) 22).
Men vastte
vastte gegein
briefaan
aanPaus
PausVVictor
durende één,
één, twee
twee en
en meer
meerdagen
dagen;
sommigen veertig
veertig uren.
uren. GeGedurende
; sommigen
woonlijk begon
men Woensdag
Woensdag of
of Donderdag
Donderdag voor
voor Paschen
Paschen;;
woonlijk
begon men
vastte nog
nog niemand
niemand langer
langer dan
dan gedurende
gedurende de
degoede
goede
waarschijnlijk vastte
3). . Deze
verschillende praktijk
de dagen
dagen van
van
Deze zoo
zoo verschillende
praktijk was
was in
in de
week 3)
reedsoud.
oud.Het
Heteerste
eerstezekere
zekerebericht
berichtvan
vaneen
eenveertigveertigI rren
e n aa ee uu ss reeds
daagsche vasten
vasten geeft
geeft de
de vijfde
vijfde canon
canonder
dersynode
synodevan
vanNicea
Nicea(325).
(325).
Zeker is het gebruik
gebruik ouder
ouder 4).
Zeker
3°.
Evenmin als
als de
tot Paschen,
3°. Evenmin
de voorbereiding
voorbereiding tot
Paschen, was
was ook
ook de
de
viering daarvan overal
overal dezelfde,
dezelfde, hetgeen
hetgeen aanleiding
aanleiding gaf
den
viering
gaf tot den
Paaschstrijd. De
Kerken van
van Klein-Azië
Klein-Azië vierden
vierden vanouds
vanouds hun
hun
Paasehstrijd.
De Kerken
Paaschfeest op
den 14
14 nisan
nisan en
en beriepen
beriepen zich daarbij
daarbij zoowel
zoowel op
op
Paaschfeest
op den
"het
Evangelie" als
op de
de overlevering.
overlevering. die
die zij
zij tot
tot de
deApostelen
Apostelen
„het Evangelie"
als op
J 0 a n nes
enPPh hi 1i Ii ipPppus
terugvoerden.Zeer
Zeer waarschijnlijk
waarschijnlijk
n e s en
u s terugvoerden.
Jo
herdachten zij met eerstgenoemden Apostel in den 14 nisan denherdactnzijmsgeodnAptli14sande
dag van het
het laatste
laatste avondmaal
avondmaal en
de instelling
instelling van het
het H.
H.
dag
en van de
Sacrament
deze laatste
laatste
Sacramentdes
des Altaars.
Altaars. Bevestigd
Bevestigd wordt
wordt men
men in
in deze
onderstelling, wanneer
zoowel op de
de voorname
voorname plaats,
plaats, die
die
onderstelling,
wanneer men
men let
let zoowel
n e s inneemt,
de H.
H. Eucharistie
Eucharistie in het
het Evangelie
Evangelie van
van Jo
J 0 a nn nes
inneemt,
de
als op den overgang
overgang der
der benaming
benaming van
van het
het Joodsche
J oodscheop
ophet
hetChristelijk
Christelijk
feest,
op den
denoorspronkelij
oorspronkelijken
samenhang tusschen de
de Joodsche
Joodsche
feest, op
ken samenhang
en de oud-Christelijke
oud-Christelijke liturgie
overlevering in de
de synopsynopliturgie en
en op
op de overlevering
tische
Evangeliën bewaard.
bewaard. Het
HetKlein-Aziatische
Klein-Aziatische Paaschfeest
Paaschfeest
tische Evangeliën
viel
derhalve bijna
bijna altijd
buiten den
den Zondag,
Zondag, op
op de
de eerste
eerste volle
volle
viel derhalve
altijd buiten
maan
de lentenachtevening,
lentenachtevening, terwijl
in alle
alle overige
overige
maan na
na de
terwijl men
men het
het in
gedeelten der Kerk vierde
vierde op
op den
denZondag
Zondag daarna
daarna en
ende
deverrijzenis
verrijzenis
des
Heeren herdacht
herdacht 5).
des Heeren
Geen
bij zulk verschil
verschil in de
de viering
viering van
van het
het
Geen wonder,
wonder, dat
dat men,
men, bij

V, 1.
1)
Cf. Pastor
Pastor van Hermas,
Simil., V,
1.
Hermas, Simil.,
Didache, c.
c. VIII.
VIII. Cf.
1) Didache,
2)
27.
V, 27.
2) Euseb., V,
Kirchl.
3)
244 ff.
H.;; en
en Probst, Kirchl.
Abhandl.u.u. Unters.,
linters., S.
S. 244
3) Vgl. Funk, Abhandl.
du carême,
carême, Revue du
Origines du
Disciplin,
du clergé
clergé
Les Origines
Vacandard, Les
Disciplin, 269
269 H.
ff. Vacandard,
français,
Mars 1904.
1904.
francais, Mars
4)
Nicenum, Canon
Canon V.
van het Nicenum,
Cf. De woorden van
4) Cf.
oudste Christe5)
P. van
vanKasteren,
Kasteren, De
des Heeren
Heeren en de oudste
sterfdag des
De sterfdag
J. P.
5) J.
lijke
68 (1907),
(1907), bI.
bl. 40
40 vvo
vv.
overlevering, Studiën,
Studiën, Deel 68
lijke overlevering,
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om tot
tot overeenstemming
overeenstemmingtetekomen.
komen.
hoogste feest, weldra beproefde, om
Reeds
H. PPol
onderhandelde daarover
daarover met
metPaus
Paus
Reeds de
de H.
o 1 yy cc aarp
r p uu ss onderhandelde
u s (157
(157-168),
ofschoon men niet slaagde, werd
werd toch
toch
168), en ofschoon
A n i c eett us
de
eendracht niet gestoord
gestoord en droeg
droeg PPol
te Rome
Rome
de eendracht
o 1 y c arp
a r p uu ss te
plechtig het H. Misoffer
Misoffer op 1).
1) .
Korten tijd daarna,
daarna, in
in het
het jaar
jaar167,
167, ontstond
ontstond te
teLaodicea
Laodicea het
het
Korten
eerste
geschil over
het Paaschfeest.
Paaschfeest. Vermoedelijk
Vermoedelijk ligt
hier het
het
eerste geschil
over het
ligt hier
begin van den
den grooten
grooten strijd
strijd tusschen
tusschen de
devoorstanders
voorstanders der
derZonZonbegin
dagsche
paaschviering en de
de zoogenaamde
zoogenaamde Quartodecimanen,
Quartodecimanen, die
die
dagsche paaschviering
feest vierden
vierden op
op den
den 14
14 nisan.
nisan. Altijd
Altijd heviger
heviger ontvlamde
ontvlamde de
de
het feest
en breidde
breidde zich
zich weldra
weldra uit
uit over
over de
degeheele
geheele Kerk.
Kerk. Nu
Nueischte
eischte
twist en
Paus Victor
V i c tor
(189-198)
op krachtigen
toon
vanPPol
Paus
(189-198)
op krachtigen
toon
van
o l yyccrrat
a t ees
s
van
anderebisschoppen,
bisschoppen, synoden
synoden te
te houden
houden en
en
van E E
pp
h hes
e s eeenen
andere
zich
te spreken
spreken over
over de
deviering
viering van
vanhet
hetPaaschfeest.
Paaschfeest.Bijna
Bijna
zich uit te
alle
bisschoppen gehoorzaamden
en verklaarden
verklaarden
alle bisschoppen
gehoorzaamdenaan
aan den
den Paus en
zich voor
voor de
de Zondagsche
Zondagsche paaschviering.
paaschviering. P Pol
zich
o 1 yyccrrat
a t eess van
E p hes e echter en met hem die van Klein-Azië hielden zich EphesctrnmdievaKl-Azëhnic
hardnekkig
de Quartodecimaansche
Quartodecimaansche praktijk.
schijnt dat
dat
hardnekkig aan de
praktijk. Het schijnt
Paus
V i c tor
tegen
excommunicatieuitsprak,
uitsprak,die
dieechter,
echter,
Paus Victor
tegen
henhen
de de
excommunicatie
om
niet tot
tot
om de
de vredelievende
vredelievendebemoeiing
bemoeiingvan
vanden
denH.
H. Ir
I r e nn aa ee uu s,
s, niet
uitvoering kwam.
kwam.
Omtrent kettersche
kettersche meeningen
meeningen bij
bij de
de Quartodecimanen
Quartodecimanenin
inKleinKleinAzië
de oude
oude schrijvers
schrijvers niets zekers
zekers vermeld.
vermeld. In de
de
Azië vindt
vindt men bij de
derde
vierde eeuw
eeuw leest
leest men
men verwarde
verwarde berichten
berichten aangaande
aangaande
derde of vierde
een
Quartodecimanen, die
die het
hetPaaschfeest
Paaschfeestder
derverrijzenis
verrijzenis
een soort Quartodecimanen,
(IIáaXa
ander (IIáaxa
aT'avewaipov)
(Ilá(Ixa àvaaT'áat!wv)
(I146xa aravec564uov)
ávaczác uov)opopZondag
Zondagen
en een
een ander
herinnering aan
aan 's'sHeeren
Heeren lijden op
op den
den 14
14nisan
nisanvierden.
vierden.
ter herinnering
schijnt dat
dat deze
deze laatstgenoemde
laatstgenoemde dag
dag des
des middags
middags na
na drie
drie
Het schijnt
uur in
in een
een vreugdefeest
vreugdefeest overging
overging en
en er
ereen
eenfeestelijk
feestelijkagape
agapewerd
werd
elders de
de Vrijdag een treurdag bleef
bleef en de vasten
gehouden, terwijl elders
werd voortgezet
Zondag. Wat daar
daar van
van zij,
zij, in
in den
den loop
loop der
der
werd
voortgezet tot
tot den Zondag.
derde eeuw
eeuw kwam
kwam in
in heel
heelKlein-Azië,
Klein-Azië, de
deRomeinsche
Romeinschegewoonte
gewoonte
derde
Zondagsche paaschviering
meer in
in gebruik.
gebruik. De
De synoden
synoden
der Zondagsche
paaschviering altijd meer
Arles (314)
(314) en Nicea (325)
(325) droegen zeer veel bij tot
totde
deeenheid.
eenheid.
van Arles
Door verschillende
verschillende berekeningen,
berekeningen, die
men sinds
sinds onheuglijke
onheuglijke
Door
die men
tijden hier
hier en
en daar
daar aan
aan de
de Joden
Jodenontleende,
ontleende, kwam
kwam het
het voor,
voor, dat
dat
men in Syrië, Cilicië
Cilicië en Mesopotamië
vierde op
op een
een Zondag
Zondag
Mesopotamië Pasclwn
Paschen vierde

1)
Euseb., V, 27.
1
)
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voor de
de lentenachtevening,
lentenachtevening, hetgeen
hetgeen later
later Protopasehitismus
Protopaschitismus gegevóór
noemd werd.
Hiertegen bepaalde
Nicea, dat
dat het
hetPaaschPaaschnoemd
werd. Hiertegen
bepaalde men
men te Nicea,
1 ), en te
feest overal
overal op
op denzelfden
denzelfden Zondag
Zondag zou
zou worden
worden gevierd
gevierd 1),
te
feest
„Primo loco
de observatione
Paschaedomini,
domini, ut
ut uno
uno
(314) :: "Primo
loco de
observatione Paschae
Arles (314)
et uno
uno tempore
tempore per
peromnem
omnemorbenz
orbem aa nobis
nobisobservetur"
observetur" 2) :: dat men
men
die et
gansche wereld op denzelfden tijd
tij d en
en dag
dag het
hetPaaschfeest
Paaschfeestzou
zou
in de gansche
vieren. Aangaande
Aangaande de
berekening werd
Nicea beslist,
beslist, dat
dat de
de
vieren.
de berekening
werd te Nicea
Alexandrijnsche Kerk de
de Tabula paschalis
paschalis moest
moest opmaken en elk
elk
Alexandrijnsche
jaar aan
aan Rome
Rome den
den tijd
tijd van
vanhet
hetPaaschfeest
Paaschfeestbekend
bekendmaken.
maken. Rome
Rome
jaar
zou bericht
bericht geven
geven aan de
de overige
overige Kerken,
Kerken, behalve
behalve aan die
die van
van
zou
waar de
de bisschop
bisschop van
van Alexandrië
Alexandrië jaarlijks
jaarlijks het
het Paaschfeest
Paaschfeest
Egypte, waar
aankondigen 3).
3). Dit laatste
laatste voorrecht
voorrecht werd
werd de
de aanleiding
aanleiding tot
tot
zou aankondigen
waarin de
de bisschoppen
bisschoppen van
vanAlexandrië
Alexandrië
de beroemde Paaschbrieven,
Paaschbrieven, waarin
jare hun onderrichtingen
onderrichtingen en
vermaningen zonden
de
en vermaningen
zonden tot de
telken jare
Kerken van
Eerst
nadat
Di 0Dionysius
n y s i u sEx
i g u us
Kerken
vanEgypte.
Egypte.
Eerst
nadat
Exiguus
Romeinschen cyclus
cyclus paschalis
paschalis naar
naar de
de beginselen
beginselen van den
den
den Romeinschen
Alexandrijnschen verbeterd
kwam er
er allengs
allengs eenheid.
eenheid. Op
Op het
het
Alexandrijnschen
verbeterd had, kwam
einde der achtste eeuw
eeuw vierde
vierde men
men in de
de gansche
gansche Kerk
Kerk het
hetPaachPaacheinde
feest op denzelfden
denzelfden Zondag.
het tusschen
tusschen 21
21
feest
Zondag. Sedert
Sedert dien
dien tijd valt het
Maart en
en 26
26 April.
April.
Maart

§ 19.
19.
Godsdienstig
zedelijk leven.
leven.
Godsdienstig en
en zedelijk
Probst,
drei ersten christl. JahrJahrGebet in
in den
den drei
Probst, Lehre und Gebet
hunderten, Tabingen
Tübingen 1871.
1871. Georg
Georg Grupp,
Grupp, Kulturgeschichte
der
röm. Kaiserzeit,
Kaiserzeit, II Band.
Anfänge der
der christlichen
christlichen
Band. Anfange
der rom.
De christenslavin
KultuI',
München 1904.
1904. Dr.
christenslavin
Dr. Th. Borret, De
Kultur, München
in dienst
dienst bij
bij heidensche
heidensche meesters
meesters gedurende
gedurende de eerste
eerste drie
drie
eeuwen. Verslagen
Verslagen en
enMededeelingen
Mededeelingen (afd.
Letterkunde),
(afd. Letterkunde),
2 Reeks, D. VIII. A. Bigelnair,
Bigelmair, Die
Die Beteiligung
Beteiligung der Christen 2Reks,D.
am óffentlichen
öffentlichen Leben in
vorconstantinischer Zeit,
Zeit, MiinMünin vorconstantinischer

1)
Deel 68
68 (1907),
(1907), bl.
bI. 40
40 vv.
vvo Harnack,
Harnack, GeschichStudiën, Deel
1) Van Kasteren, Studiën,
te der
altchristl. Literatur, I,
I, 2,
2, S.
S. 595
595 f.f.
der altchristl.
2)
1. Hefele,
205.
Can., 1.
Hef el e, I, 205.
2) Can.,
3)
Conciliengesch.,I,I, 320-343.
320-343.
He f ele, Conciliengesch.,
3) Hefele,
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Originesdu
du culte
culte chrétien,
chrétien, III
III éd.,
chen
1902. Duchesne, Origines
éd.,
chen 1902.
Paris
1903. Delehaye
Delehaye s.
s. j.
j. Sanctus,
Sanctus, Analecta
Analecta Boll.,
BolI., 1909,
1909,
Paris 1903.
Harnack, Militia
Militia Christi,
146
Christi, Tubingen
Tübingen 1905.
1905. Martinez,
146 ss. Harnack,
L'ascétisme chrétien, Paris
Paris 1913.
1913. Erian,
Pères
Erian, Pourquoi les Pères
de
l'Eglise ont-ils
ont-ils condamné
condamné Ie
théàtre de
de leur
leur temps,
temps,
de l'Eglise
le théatre
Paris 1914.
1914. H. 8truthmann,
der ffrühchristl.
Gesch. der
riïhchristl. Askese
Struthmann, Gesch.
bis
zur Entsteh.
Entsteh. des
des M6nchtums,
Mönchtums, I,
I, Leipzig
Leipzig 1914.
1914.
bis zur

1°.
Volgens het woord
woord des
des Apostels
Apostels:: "Nostra
autem conversatio
conversatio
1 0 . Volgens
„Nostra asitem
in coelis
eoe lis est"
est" 1),
hechtten
de
Christenen
veel
aan
het
gebed,
waarde Christenen veel aan het gebed, waar1),
leeraren uitmuntende
uitmuntende verhandelingen
verhandelingen schreven
schreven 2).
2) .
over de grootste leeraren
Het Onze
Vader werd
zeer aanbevolen
aanbevolen en veel
veel gebruikt
gebruikt 3).
Van
werd zeer
Onze Vader
3 ). Van
de gebedsuren
gebedsuren gewaagt
die het
het derde,
de
gewaagt reeds
reeds TTer
e r ttuil
u 11 ii aa nn uu s,s, die
opgeeft en evenzoo
evenzoo den morgen en den
den avond,
avond,
zesde en negende uur opgeeft
den
maaltijd en
en het
het baden
baden 4).
hooge eer
eer was
was het
het teeken
teeken des
des
4). In hooge
den maaltijd
kruises: : "bij
in- en
enuitgaan,
uitgaan,het
hetaankleeden,
aankleeden,het
hetwasschen,
wasschen,
kruises
„bij het inhet eten
eten en
en slapen
slapengaan,
gaan,bij
bijelke
elkenieuwe
nieuwebezigheid
bezigheid drukken
drukkenwij
wij
het teeken
teeken des
des kruises
kruises op
op ons
ons voorhoofd" 5).
Men kon
kon zeggen
zeggen::
het
5). Men
"zij
maar hun wandel
wandel is in
in den
den hemel"
hemel" 6).
6).
„zij vertoeven
vertoeven op
op aarde,
aarde, maar
Ten
van berouw
berouwen
boetebad
badmen
mengeknield
geknield;
gewoonlijk
Ten teeken van
en boete
; gewoonlijk
echter staande met uitgestrekte
uitgestrekte armen,
armen, vooral
vooral in
in den
den Paaschtijd
Paaschtijd 7).
7) .
In de
de laatste
laatste houding
houding zien
zien wij
wij de
de Oranten der Romeinsche
Romeinsche catacomben,
ontmoet 8).
comben, terwijl men slechts driemaal knielende figuren ontmoet
8
2°.
Geen wonder,
wonder, dat
de christelijke
deugden bloeiden,
waar2 0. Geen
dat de
christelijke deugden
bloeiden, waartoe ook de onderrichting en aansporing der
der Vaders
Vaders nooit
nooit ontbrak
ontbrak 9).
"Allen
beminnen zij,"
zij," zegt
zegt de
de brief aan
s, „zij
"zij
„Allen beminnen
aan DDi io0 gg nnet
e t u s,
zij veroordeeld,
veroordeeld,
worden door
door allen
allen vervolgd,
vervolgd, onbekend
onbekend worden
worden zij
worden
terwijl zij
zij sterven,
sterven, beginnen
beginnen zij
zij te
te leven.
leven. Ofschoon
Ofschoon zij
zij arm
arm
maar terwijl
zijn, maken zij
zij velen
velen rijk
rijk;; zij
zij hebben
hebben overvloed,
overvloed, terwijl
terwijl hun
hunalles
alles
zijn,
).

1) Ad
Philip., lIl,
III, 20.
Ad Philip.,
2) Men
Oratione van Tertullianus,
Men denke aan de heerlijke tractaten De Oratione
2)

Origenes
Oyprianus.
Origenes en
en Cyprianus.
8)
Orat., c.c. 1-8.
Didache, c.
c. 8.
8.
3) 1.'ertul.,
De Orat.,
1-8. Didache,
Tertul., De
4) De
Orat., c. 25.
25.
4)
De Orat.,
'i)
Corona, c.
3.
De Corona,
c. 3.
5) Tertul., De
6) Epist.
Diognetum, c.
c. 5.
5.
Epist. ad Diognetum,
7)
Orat., 23.
23.
De Orat.,
7) Tertul., De
8)
Wilpert, Die Malereien
Malereiell der
Katacomben Roms,
Roms, Freiburg
Freiburg 1903,
1903,
der Katacomben
8) J. Wilpert,
6 Kap. S.
115-116.
S. 115-116.
9) Men
denke hier
aan de heerlijke Didache,
den Paedagogus
Paedagogus van
van
Men denke
hier aan
9)
Didache, den.
Olem.
Alexandr., vele tractaten van
van Origenes,
Clem. Alexandr.,
Origenes, maar
maar vooral de practische
mortalitate, De
De opere
opere et
et eleemosynis,
eleemosynis, De
De
werken van Oyprianus:
Cyprianus : De
De mortalitate,
bano
et livore,
livore, De
Dehabitu
habituvirginum,
virginum,De
Deexhortation©
exhort,atione
bono patientire,
patientiæ, De zelo et
rnartyrii.
1r1 artyrii
.

P. Albers,
AJbers, S.J.
S.J.
P.

Kerkg,,"ch.
Kerkgesch. 1.
I.
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~ 19.
Godsdienstig en
en zedelijk
zedelijk leven.
leven.
19. Godsdienstig

§

ontbreekt. Met
overladen, leven
zij in
in eere,
eere, de
delastering
lastering
ontbreekt.
Met smaad
smaad overladen,
leven zij
zelve is hun
hun een
eengetuigenis
getuigenis der
derdeugd.
deugd. Zij
Zij zegenen
zegenendengene,
dengene, die
die
zelve
hen beschimpt
beschimpt en
eeren hun beleediger".
beleediger". Want
de ziel
ziel isis
hen
en eeren
Want "wat
„wat de
het lichaam,
lichaam, dat
dat zijn
zijn de
deChristenen
Christenen in
in de
dewereld"
wereld" 1).
in het
1) . Grooten
invloed
had die
die zedelijke
zedelijke kracht
kracht op het
het huwelijk.
huwelijk. Het
Het was
was den
den
invloed had
Christen
een
symbool
der
vereeniging
van
C
h
ris
t
u
s
met
de
Christen een symbool der vereeniging van Christus met de
Kerk,
een groot
groot geheim,
geheim, een
eenonverbreekbare
onverbreekbare band
band 2).
Die band
band
Kerk, een
2). Die
werd
enonder
onder haar
haar zegen
zegen gesloten.
gesloten. „Hoe
"Hoe
werd door
door de
de Kerk
Kerk geheiligd
geheiligd en
kunnen
geluk van
van een
een huwelijk
huwelijk schilderen",
schilderen", zegt TTeer-rkunnen wij
wij het geluk
tuil
"dat voor
voor de
dekerk
kerkaangegaan,
aangegaan, onder
onder het
het H.
H.Offer
Offer
t u 11 ii aa nnuus,s, „dat
gesloten, door
door de
de zegening
zegening des
des priesters
priesters geheiligd,
geheiligd, door
door de
de engelen
engelen
hemelschen Vader
Vader aanvaard
aanvaard wordt"
wordt"?? 3).
3). Het
verkondigd, door den hemelschen
tweede huwelijk
huwelijk door
door P
a u 1 u s in
insommige
sommigeomstandigheden
omstandigheden aanaanPaulus
geraden 4)
niet verboden,
verboden,
4) of minstens toegestaan 5),
5), werd later wel niet
maar toch ongaarne
ongaarne gezien 6).
6). Met een heiden te huwen
huwen ontraadde
ontraadde
maar
en
verbood men
men;; de
de verbintenis
verbintenis vóór
vóórdedebekeering
bekeeringaangegaan
aangegaan
en verbood
bleef
van
kracht,
zoolang
de
ongeloovige
wederhelft
in
vrede en
en
bleef
kracht, zoolang de ongeloovige wederhelft in vrede
zonder
trad het
het geval
des
zonder verleiding
verleidingwilde
wilde leven.
leven. Zoo
Zoo niet,
niet, dan trad
geval des
A postels in werking
werking 7).
Apostels
vrucht van
van den
denchristelijken
christelijken geest
geest was
was de
denaastennaastenEen tweede vrucht
liefde
en
liefdadigheid.
In
de
Apostolische
tijden
waren
"allen
waren
„allen
tijden
liefde
liefdadigheid.
de Apostolische
één
hart, en
en één
één ziel,"
ziel," leefde
leefde men
meniningemeenschap
gemeenschap van
vangoederen.
goederen.
één hart,
De armenzorg
werden collecten
collecten voor
voor de
de
armenzorg was
was geregeld
geregeld en
en vaak werden
noodlijdenden
hart," zegt
zegt
noodlijdendengehouden.
gehouden."Wij
„Wijzijn
zijn één
één van geest en
en hart,"
Ter
s, „en
"enaarzelen
aarzelenniet
nietvan
vanhet
hetonze
onzemede
medetetedeelen,"
deelen,"
T e r ttuil
u 11 i a n u s,
en JJus
"Onze rijken ondersteunen de armen, en wij leven
leven
u s ttin
i n uus:
s : „Onze
altijd
met elkaar"
elkaar" 8).
"Onbevreesd bezochten
bezochten (onze
(onze broeders)
broeders) de
de
8). „Onbevreesd
altijd met
zieken, die
h ris t udienden,
s dienden,
zorgvuldigverpleegden
verpleegden
zieken,
diezij
zijvoor
voor CChristus
zorgvuldig
en met wie zij
zij blijde
blijde stierven
Zooeindigden
eindigdende
deedelsten
edelstenonzer
onzer
stierven....
.... Zoo
broeders,
priesters,
diakens
en
gevierde
mannen
uit
het
volk"
9) .
broeders, priesters, diakens en gevierde mannen uit
volk" 9).
1)
1)
cap.
cap.
2)
3)

Zie cap.
en vooral
vooral de
de schoone
schoone uitwerking
uitwerking der
der laatste
laatste woorden
woorden in
in
cap. V en
VI.
VI.
Eph.,
32. 11 Cor.,
Cor., VII,
10 ss;
Eph., V,
V, 32.
VII, 10
ss ; Marc.,
Marc.,X,6-9.
X,6-9.
Ad Uxorem, II,
II, 9.
9. Cf.
Cf. De anima,
anima, c. 11,
11, en
en Ignatius, Ep. ad Polycarp.,

c. 55.
c.
4)
Cor., VII,
9.
VII, 9.
4) 11 Cor.,
5)
Rom., VII,
VII, 2-3.
2-3.
5) Rom.,
6)
Athenag., Apol.,
33 s.
s. ;; Clem.
Alex., Strom.,
Strom.,II,
II, 23
23; ;lIl,
III, 11-12.
11-12.
Apol., c. 33
Clem. Alex.,
6) Athenag.,
7) Cypr.,
Cor., VII,
VII, 15.
15.
Cypr., De Lapsis, c.
c. 55;; 11 Cor.,
7)
S)
59;; Just., Apol.
c. 667.
Apol. I, c.
7.
8) Tertul.,
Tertul., Apol., 59
9)
Dionys. Alex.
Alex. bij Eus., H.
E., VII,
VII, 111.
Histoire de
de la
Lallemand, Histoire
H. E.,
1. Lallemand,
8 ) Dionys.
charité,
Paris 1903.
1903.
charité, Tom.
Tom. II, Paris
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19. Godsdienstig
Godsdienstig en
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De Christenen
Christenen noemden
den schoonen
schoonen naam van
van
De
noemden elkander
elkander met
met den
broeder en zuster.
zuster. Vol
Vol bewondering
bewondering zeiden
zeiden de
de heidenen
heidenen:: „Ziet
"Ziet
broeder
1) .Dat
hoe lief zij
hebben !"
!" 1).
toewijding
zij elkaar hebben
Dat bij
bij zulk een liefde en toewijding
Christenen de slavernij veel van haar
haar hardheid
voor den geringste der Christenen
hardheid
verloor, spreekt vanzelf.
vanzelf.
verlo,spkt
3°.
het maatschappelijk
Christenen
3°. In het
maatschappelijk leven gedroegen
gedroegen zich
zich de Christenen
gewoon 2).
"Geen vrucht van
van Gods
Gods werken
werken versmaden
versmaden wij,"
wij," zegt
zegt
2). „Geen
Ter
ze niet
niet te
te mismisT e r tuil
t u 1 li ia an nu us,s, "maar
„maar wij
wij matigen
matigen ons,
ons, om
om ze
\Vij wonen samen met U en maken
maken gebruik
gebruik van
vanhet
hetforum,
forum,
bruiken. Wij
de vleeschmarkt, de baden,
baden, de
de winkels,
winkels, de
de werkplaatsen,
werkplaatsen, de
de stallen,
stallen,
de jaarmarkten
jaarmarkten en
en ander
anderhandelsverkeer.
handelsverkeer. Wij
Wij leggen
leggen ons
ons toe
toe op
op de
de
scheepvaart,
krijgsdienst, den landbouw,
landbouw, en
en bieden
bieden de
de voortvoortscheepvaart, den krijgsdienst,
brengselen onzer
te koop"
koop" 3).
Toch werden
brengselen
onzerkunst
kunst op
op de
de markt te
3). Toch
werden de
Christenen "infructuosi
zij zich aan de
de
„in f ructuosiin
in negotiis"
negotiis" genoemd,
genoemd, omdat zij
gevaren
het openbare
openbare heidensche
heidensche leven
leven onttrokken
onttrokken en
en voor
voor
gevaren van het
zichzelf leefden. Het
Hetgansche
gansche familieleven
familieleven der
met
der heidenen stond met
den dienst der
der afgoden
afgoden in
in betrekking
betrekking:: overal
overal zag
zag men
men hun
hun beelden,
beelden,
overal hoorde
hoorde men
men de
dewij
wijdingsformulieren
openbare feesten
feesten
dingsf ormulieren ;; bij
bij openbare
huizen;; overal
overal werden
werden eeden
eeden gevraagd.
gevraagd. Nog
Nog meer
meer
versierde men de huizen
schuwden
Christenen het theater
theater:: "privatum
consistorium imschuwden de
de Christenen
„privatum consistorium
tooneelspeler moest bij
bij zijn
zijn bekeering
bekeering
pudicitiae" genoemd 4).
4). Een tooneelspeler
het bedrijf verlaten.
verlaten. Bijzonder gold dit van de gladiatoren. Opschik
Opschik
werd vermeden
vermeden:: ook
dragen van
van oorringen
oorringen en
envalsche
valsche haren,
haren,
werd
ook het dragen
kleuren der
der haren,
haren, oogen
oogen en
enwangen,
wangen, waarin
waarinmen
menijdelheid
ijdelheiden
en
het kleuren
ter verleiding
verleiding zag.
zag. Zich
Zich met
met bloemen
bloemen te
te tooien
tooien en
en er
er graven
graven
middelen ter
mee te versieren,
versieren, gold
gold meestal
meestal als
als zondig.
zondig. Ofschoon
Ofschoon zinnelijke
zinnelijke en
en
mee
opschik den Christenen ontzegd
ontzegd was,
was, werden
werdengeoorloofde
geoorloofde
heidensche opschik
versierselen niet
bewijzen de
vondsten der
der
versierselen
niet versmaad.
versmaad. Dit bewijzen
de kostbare vondsten
catacomben.
werd gestraft
gestraft 5).
gebruik der nuttige
nuttige
catacomben. Hazardspel werd
5). Het gebruik
ontspanning prezen
de Vaders.
C I e men
s vanvan
A IAlexandrië
exandrië
ontspanning
prezen
de Vaders.
Clemens
moedigt aan
tot jacht
jachtenenvischvangst,
vischvangst, balspel
balspelen
engymnastiek
gymnastiek;
moedigt
aan tot
;

1)
39.
Tertullianus, Apolog.,
1) Tertullianu8,
Apolog., 39.
2) Epist. ad Diognet.,
Diognet., c.
c. 5.
5. E. von
von Dobschiitz,
Dob8Chütz, Die urchristl. Gemeinden;
Gemeinden;
2)
sittengeschichtliche Bilder,
BiJder, ILeipzig
.. eipzig 1902.
1902.
3) Apologeticum,
42.
Apologeticum, c.
c. 42.
3)
4) Tertul., De spectaculis.
spectaculis. Olem.
A lexandr. , Paedagogus,
1l.
4)
Clem. Alexandr.,
Paedagogus, lIl,
III, 11.
5)
79.
5) Adv. Aleatores;
Aleatores ; Syn. van Elvira, can.
can. 79.
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§ 19.
19. Godsdienstig
Godsdienstig en
enzedelijk
zedelijk leven.
leven.
§

dergelijke oefeningen
gezond, edel
edel en
enmannelijk
mannelijk 1)
1)..
dergelijke
oefeningennoemt
noemt h\1
hij gezond,
l{rijgsdienst bleef
geoorloofd, ofschoon ook daar
daar niet
nietzelden
zelden
De krijgsdienst
bleef geoorloofd,
en rigoristen
rigoristen het
hetdienen
dienenverboden
verboden 2).
terughoudendheid noodig was, en
het oorlogen
oorlogen
Het eerst verhief
verhief TTa
a tt ii aa nn uu ss 3) zijn stem en noemde het
ongeoorloofd als
moorden. Vooral echter heeft TTer
zoo ongeoorloofd
als het moorden.
e r ttuu 1-IJi a n
zichtegen
tegenden
denkrijgsdienst
krijgsdienst verzet.
verzet. Maar
Maar noch
noch hij
hij noch
noch
n uu ss zich
o I'riigen
onder zijn
zijn heerlijken
heerlijken stijl
stijl de
de onjuistheid
onjuistheid der
der
O
g e ne es s kon
kon onder
verbergen 4)
4). . Hun
zienswijze heeft het
het T
Testamentum
Hun zienswijze
estamentum
redeneering verbergen
Domini overgenomen 5), dat
dat op
opzijn
zijnbeurt
beurtden
denkrijgsdienst
krijgsdienst ververEvenzoo spreken
spreken verschillende
verschillende andere
andere locale
localeKerkregelinKerkregelin c
biedt. Evenzoo
6). De
De Kerk
Kerk was
was echter,
echter, afgezien
afgezien van
van naaste
naaste gelegenheid
gelegenheid tot
tot
gen 6).
zoo streng.
streng. Daarom
Daarom dienden
dienden ook
ook altijd
altijd zeer
zeer veel
veel
zonde en afval, niet zoo
bij tot
tot uitbreiding
uitbreidingder
derKerk.
Kerk.
Christenen in
in het leger en droegen veel bij
Onder de
men tal
talvan
vanHeiligen
HeiligenenenMartelaars.
Martelaars.
Onder
de soldaten ontmoet men
4°. Naar
Naar de
de volmaaktheid
volmaaktheid in
in het
hetChristelijk
Christelijk leven
leven streefden de
de
4°.
asceten. Zij
Zij vormden
vormden den
den grondslag,
grondslag, waarop
waarop later
later het
hetreligieuze
religieuze
aseeten.
leven
werd gebouwd.
gebouwd. Hun lichaam
lichaam wijdden
wijdden zij
zij aan
aan God
God door
door
leven werd
belofte der
der maagdelijke
maagdelijke zuiverheid
zuiverheid;; onthielden
onthielden zich vaak
vaak van
van
de belofte
vleesch en wijn
wijn;; velen
velen verdeelden
verdeelden hun
hun goederen
goederen aan
aan de
de behoefbehoefvleesch
tigen en
en leefden
leefden in
in armoede,
armoede, sommigen
sommigen in
in den
den schoot
schoot hunner
hunner
tigen
familie,
anderen in
inafzonderlijke
afzonderlijkewoningen,
woningen, alleen
alleen of
ofiningroepen.
groepen.
familie, anderen
Zij
bijzondere kleeding.
kleeding. Gaarne
Gaarne koos
koos de
de Kerk
Kerk onder
onder
Zij droegen een bijzondere
hen haar priesters.
priesters. Beroemde bisschoppen en groote
groote leeraars,
leeraars, b.v.
b.v.
oO I'riigen
i e l'aakkas,
leeraar
g e ne es,s, behoorden
behoordenvroeger
vroegertot
tothen.
hen. HHier
a s, leeraar
aan
de Alexandrijnsche
Alexandrijnsche school
der derde
derde eeuw,
eeuw,
aan de
schoolopophet
het einde
einde der
verzamelde
een schare
schare asceten,
asceten, die
die gemeenschappelijk
gemeenschappelijk
verzamelde om
om zich
zich een
leefden. Anderen trokken zich terug in de
de woestijn,
woestijn, zooals
zooals bisschop
bisschop
N a l' cis sus, van
van Jeruzalem
Jeruzalem 7).
De beroemdste
beroemdste dezer
dezer eerste
eerste
7). De
Narcissus,
helft
eremieten
zijn
P
a
u
1
u
s
van
T
heb
e,
die
in
de
eerste
helft
van
T
h
e
b
e,
die
in
de
eerste
Paulus
eremieten zijn
der derde eeuw in de eenzaamheid ging en er negentig jaren in der uwin zamhedgnr tijae
n

Zur Archeo1) Paedag., lIl,
bovenstaande Hefele,
He f ele, Zur
10. Zie
Zie nog
nog over
over het bovenstaande
III, 10.
II, 331 ff
logie des häuslichen
der Christen, in Beiträge,
ff..
Familienlebens der
Beitrage, 1I,
hauslichen und Familienlebens
2)
Fel., Octavius,
37. Tertul.,
corona militis. Vgl.
Vgl. J. W.
W.
Tertul., De corona
Octavius, c. 37.
Minut. Fel.,
2) 1\linut.
van Heeswijk.
Heeswijk. De eerste Christenen en de krijgsdienst.
krijgsdienst. Geschiedk. Bladen,
Afl.
1, Amsterdam,
Amsterdam, 1905.
1905.
Afl. 1,
3)
Graecos, 19.
19.
Orat. ad
ad Graecos,
3) Orat.
«)
Celsum, V,
33;; VIII, 73;
Schrijnen, DienstweigeIII, 15.
73 ; lIl,
15. J. Schrijnen,
V, 33
4) Contra Celstam,
ring
oude christenen,
christenen, Beiaard
Beiaard 1918.
1918.
ring bij
bij de oude
5)
Rahmani, p.
p. 115.
115.
Ed. Rahmani,
5) Ed.
8)
Kirchenordnung, Ed.
Ed. Achelis, S.
8i. Canones
Canones Hippolyti,
Hippolyti,
S. 81.
Aegypt. Kirchenordnung,
6) Aegypt.
Ed. Achelis, 82.
7)
E., VI, 99 ss.
H. E.,
7) Euseb., H.

§§ 20.
20. Godshuizen,
Godshuizen, beelden,
beelden, begraafplaatsen.
begraafplaatsen.
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gebed en versterving
versterving leefde
leefde 1)
dan A
A nn tton
die zich
zich wat
wat
gebed
1 ) ;; dan
o n i uu s,
s, die
terugtrok en
en de
de Vader
Vader der
dermonniken
monniken werd.
werd. Hoog
Hoog steeg
steeg het
het
later terugtrok
aantal eremieten
eremieten tijdens
tijdens de
de vervolging
vervolging van DDi
leti ai annuus.s.
i o0 cc let
Ook godgewijde
ascetisch leven
leven en
en legden
legden
2 ) leidden een ascetisch
godgewijde maagden 2)
de handen
handen des
des bissehops
bisschops haar
haar beloften
beloften van
vanzuiverheid
zuiverheid af. Zij
Zij
in de
leefden alleen of met meerdere
meerdere samen
samen en
en werden
werdendoor
dooreen
eengeestelijke
geestelijke
bestuurd. Sommige
Sommige weduwen
weduwen of
of maagden gingen een soort
soort geestelijk
bestuurd.
huwelijk aan en namen tot beschermingen steun een man, een monnikhuwelijkanmtobscheringuma,eonik
of
geestelijke in
den duur
duur echter
echter wekte
wekte dit
ditargwaan.
argwaan.
of geestelijke
in huis.
huis. Op
Op den
Daarom werd de
de samenwoning
samenwoning van geestelijken
geestelijken en
en maagden
maagden of
of
Daarom
subintroductae reeds
de derde
derde eeuw
eeuw zeer
zeer gelaakt
gelaakt en
en ook
ook
reeds in de
virgines subintroductae
herhaaldelijk verboden
verboden 3).
later herhaaldelijk
3 ).
Ofschoon van
kloosterlijk leven
nog geen
geen sprake was,
was, ontontOfschoon
van een
een kloosterlijk
leven nog
wikkelde zich
reeds een
een bijzondere
bijzondere dracht
dracht:: een
een sluier
sluier en
en lange
lange
wikkelde
zich reeds
gewaden
zedige stof.
stof. Reeds
Reeds vroeg
vroeg kwam
kwam het
het gedeeltelijk
gedeeltelijk
gewaden van zedige
afsnijden der
der haren
haren in
in zwang,
zwang, en
en de
de inkleeding
inkleeding der
der maagden
maagden 4).
4) .
Vele
hebben dit
dit maagdelijk
maagdelijk leven
leven verheerlijkt.
verheerlijkt. Vooral
Vooral
Vele Vaders
Vaders hebben
Met
h 0 d i u s van
vanOlympus
0 I y m pusininzijn
zijn Symposium
decem virvirMethodius
Symposium decem
De bezigheid
bezigheid der
der maagden
maagden bestond
bestond in
inoefeningen
oefeningen van
van
ginum 5).
5). De
godsvrucht en naastenliefde.
naastenliefde. Niettegenstaande
Niettegenstaande de
degroote
grootezedelijke
zedelijke
gevaren
en
de
hevige
vervolging,
toonde
het
Christendom
aldus
gevaren
de hevige vervolging, toonde het Christendom aldus
in alle
alle rangen
rangen der
der maatschappij
maatschappij zijn
zijnonweerstaanbaren
onweerstaanbareninvloed.
invloed.
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Godshuizen, beelden,
F.
Kraus, Geschichte der
Band,
F. X. Kraus,
der christlichen
christlichen Kunst,
Kunst, I Band,
Freib. 1896.
1896. Kirsch, Das christliche
im
Freib.
christliche Culturgebäude
Culturgebude im
Altertum,
Köln 1893.
1893. F. X
X.. F1mk,
Altertum, Köln
Funk, der Canon 36 von Elvira,
in Abh. und Unters.,
J, 346
346 ff.
ff. Lehner, Die Marienverehrung
Unters., T,
in den
den ersten
ersten Jahrhunderten,
Jahrhunderten, Stuttg.
Stuttg.1881.
1881. Wilpert, Die
Malereien
der Katakomben
rnit 267
Tafeln und
Malereien der
Katakomben Roms
Roms mit
267 Tafeln
Ahbildungen
Freiburg 1903.
1903. De
Rassi, La Roma
Roma
Abbildungen im
im Text, Freiburg
De Rossi,
Sot.teranea,
Roma 1864
1864 ss.
ss. Wilpert. Ergänzungsheft
zu de
de
Sotteranea, Roma
Ergnzungsheft zu
1)
Hieranym., Vita
S. Pauli.
Pauli. Act.
Act. SS.,
SS., d. 15
15 Jan.
Jan.
1) Hieronym.,
Vita S.
2) Zie
Zie vooral
vooral Wilpert, Die
Gottgeweihten Jungfrauen
den ersten
ersten
Die Gottgeweihten
Jungfrauen in
in den
Jahrhunderten
der Kirche,
Kirche, Freiburg
Freiburg 1892,
1892, en
en ook
ook Die
DieMalereien
Malereien der
der
Jahrhunderten der
Katakornben
Rorns, S.
204 ff.
ff.
Katakomben Roms,
S. 204
3) Cyprian., Ep. ad Pomp.,
3)
Pomp., 44 ;; Euseb., H.
H. E., VII, 30 ; Syn. van Elvira,
can. 27.
ean.
27. H
HAchelis.,
Leipzig 1902.
1902. Biblische
Biblische
Achelis., Virgines
Virgines Subintroductae,
Subintroductae, Leipzig
Zeitschrift., 1905,
1905, lIl,
Zeitschrift,
III, S.
S. 44-69.
4)
virg., en
en Tertul., De
virginibus.
4) Cypr., De
De habitu virg.,
De velandis virginibus.
0)
Bardenhewer, Patrol.
(I Aufl.),
Aufl.), S.
S. 171.
171.
5) Bardenhewver,
Patrol. (I
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Rossis
Sotterranea. Die
Die Papstgráber
Papstgräberund
unddie
dieCacilienCäoilien.
Rossis Roma Sotterranea.
Kau f mann, Die
gruft, Freiburg
Freiburg 1909.
1909. Kaufmann,
JenseitsDie sepulchralen JenseitsDenkmäler
Antike und
und des
des Urchristenthums,
Urchristenthums, Mainz
Mainz
Denkmáler der
der Antike
1900. Dezelfde,
Dezelfde, Randb.
der Christi.
Christl. Archeologie,
Archeologie, Paderborn
Paderborn
Handb. der
1905. P. Xystus 0.
O.C.
C. R.,
R., Notiones
Notiones archeologicae
archeologicae christ., 44
Tom.,
1908 ss.
ss. H. Delehaye
Delehaye S.
S. J., Les
Les origines
origines du
du
Tom., Romae 1908
cuIte
des martyrs,
martyrs, Bruxelles
Bruxelles1912.
1912. De
De Katakomben
KatakombenRomeRomeculte des
Valkenburg. J.
Braun S.
S. J.,
J., Der
christliche Altar, 22 B.
B.
Der christliche
J. Braun
in 4°,
4°, München
München 1924.
1924.

1°.
eerste Christenen
Christenen te Jeruzalem
Jeruzalem verrichtten
verrichtten hun
hungebed
gebed
1 0. De
De eerste
nog in den
den tempel
tempel en de
de Apostelen
Apostelen predikten
portiek van
van
nog
predikten in
in de
de portiek
Salomon 1),
het breken
breken des
des broods
broods geschiedde
geschiedde in
in de
de huizen
huizen 2).
1 ), maar het
2
Te Ephese
Ephese diende
A qq uuii1laa en
en PPrri-iTe
diende daarvoor
daarvoorhet
het huis
huisvan
van A
s c i 11 a 3).
Rome wijst
w\ist de
de overlevering
overlevering de
huizen van
van den
den
Te Rome
de huizen
3) . Te
Senator
Pud
e n s, Luc
i n a, E Eutropia,
u t rop i a, A
n ast a s i aen
en
Senator
Pudens,
Lucina,
Anastasia
C a e c ii 11i iaa als
als godshuizen aan.
Toen het aantal
aantal Christenen
Christenen toenam,
toenam, stelden
stelden de
de rijken
rijken de
de basibasiToen
lieken hunner
hunner paleizen
paleizen ter beschikking,
beschikking, zoo
zoo b.v.
b.V. de
de basiliek
basiliek van
van
lieken
T h e 0 p h i I u te
s Antiochië;
te Antiochië ; te
te Rome
Rome die
ininus
Theophilus
dievan
vanSic
Sicininus
(aedes
egregiae Lateranorum), waar
Jan van
vanLateranen
Lateranen
waar later
later St. Jan
(aedes egregiae
werd
gebouwd. In
de derde
derde eeuw
eeuw hadden
hadden vele
vele steden
steden hun
huneigen
eigen
werd gebouwd.
In de
godshuizen, die aan de
de Christelijke
Christelijke gemeente
gemeente behoorden.
behoorden. Berichten
Berichten
godshuizen,
zijn
tot ons
onsgekomen
gekomen aangaande
aangaande een
eenkerk
kerkininEdessa,
Edessa,Caesarea
Caesarea
zijn tot
elders. EEu
verhaalt, dat
datgedurende
gedurendede
dederde
derdeeeuw
eeuw
en elders.
u sse
e bb i u s verhaalt,
alle steden
steden ruime
ruime kerken
kerken bestonden,
bestonden, die
die in
in de
devervolging
vervolging van
van
in alle
Di
0 cc 11eet ti iaannuuss werden
werden verwoest
verwoest 4).
van nood
nood werd
werd
4) . In
In tijd van
Dio
ook in
in de
de catacomben
catacombengodsdienstoefening
godsdienstoefening gehouden,
gehouden, ofschoon
ofschoon de
de
maar een
een klein
klein aantal
aantalChristenen
Christenentoeliet.
toeliet.
geringe ruimte maar
De
zaal, de
de basiliek,
basiliek, waar
waar de
deHH.
HH.Geheimen
Geheimenwerden
werdengevierd,
gevierd,
De zaal,
was
langwerpig en
oosten gericht.
gericht. Aan
Aan die
die
was langwerpig
en gewoonlijk
gewoonlijknaar
naar het
het oosten
zijde
stonden
het
altaar,
de
troon
des
bis
sc
hops
en
de
zetels
der
zijde stonden
de troon des bissehops en de zetels der
priesters. In het
hetschip
schiphadden
haddenmannen
mannenen
envrouwen,
vrouwen,boetelingen
boetelingen
priesters.
.en
catechumenen afzonderlijke
afzonderlijke plaatsen.
mannen zaten
zaten voor
voor
en catechumenen
plaatsen. De
De mannen
,de
vrouwen en
en deze
deze voor
voor de
deboetelingen
boetelingen en
encatechumenen.
catechumenen. Was
Was
de vrouwen
.er
gebrek aan
aan ruimte,
ruimte, dan
danmoesten
moesten de
dejongeren
jongeren blijven
blijven staan
staan 5).
5
er gebrek
De vertrekken
vertrekken aan de
de oostzijde
oostzijde der
der kerk
kerk (pa8tophoria)
(pastophoria) werden
De
).

) .

1) Act.
Ap., III, 1;
V, 12.
12.
11 ; V,
1 ; II, 46;
46 ; lIl,
III, 11;
Act. Ap.,

2) Act.
Ap., 11,
2)
Act. Ap.,
II, 46.
3) 11 Cor.,
Cor., XVI, 19.
3)
')
De mort.
1, 22 ;; VII, 30-32. Lactant., De
4) Rist.
Hist. Eccl., VII, 15;
15 ; VIII, 1,
pers., c.
c. 12.
12. Vgl.
Vgl. Kraus, 1,271
übersetst
I, 271 H.,
ff., vooral de Syrisohe
Syrische Didaskalia, iibersetst
pers.,
von H. Achelis
Leipzig 1904,
1904,S.
S.284-285.
284-285.
erklárt von
Achelis und J. Flemming, Leipzig
und el'klärt
S)
Vgl. de beschrijving
beschrijving in de
de Syrische
Syrische Didaskalia,
Didaskalia, p.
en
p. 284-285, en
5) Vgl.
Constit. Apost.,
Apost., H,
II, 57
57 ;; vgl. VIII, 13.
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gedeeltelijk door
de geestelijkheid
geestelijkheid ingenomen,
ingenomen, gedeeltelijk
gedeeltelijk als
als
gedeeltelijk
door de
bergplaats voor de
de oblata en andere benoodigdheden
benoodigdheden gebruikt.
gebruikt.
2°. Vermoedelijk
Vermoedelijk waren
eerste godshuizen
godshuizen niet
niet rijk
rijkversierd.
versierd.
2°.
waren de eerste
der eerste
eerste Christenen
Christenen is
is een
eenlang
langerkende
erkendefabel.
fabel.
De beeldenhaat der
\Vant ofschoon
ofschoon de eerste
eerste Christelijke
Christelijke Kerken ontstonden
ontstonden onder
onder de
de
Want
Joden, die
die volgens
volgens de
de Mozaische
Mozaïsche wetten
afkeer hadden
hadden van
van
Joden,
wetten een afkeer
1 ); hoewel
beelden
eenige kerkelijke
kerkelijke schrijvers
schrijvers zich
zich uitspraken
uitspraken
beelden');
hoewel later
later eenige
tegen
zooals
TerTertullianus
t u II i a n us 2),
Eu s ebi u s 3)
tegende
debeelden,
beelden,
zooals
2 ), Eusebius
enkele anderen
anderen;; al verbood
verbood ook
ook zelfs
zelfs de
de synode
synode van Elvira
Elvira
met enkele
(omstreeks
300)
het
schilderen
van
beelden
op
de
muren:
Placuit
(omstreeks 300) het schilderen
beelden op de muren : Platuit
picturas in Ecclesia
Ecclesia esse
esse non debere,
debere, ne
picturas
ne quod
quod colitur
colitur et
et adoratur
adoraturin
in
parietibus depingatur),
depingatur), toch
bloeide sedert
sedert de
de eerste
eerste eeuwen
eeuwen de
de
parietibus
toch bloeide
Christelijke kunst.
was Montanist,
Montanist, EEuus se-eChristelijke
kunst. TTer
e r ttuIl
u 11 ii aannuuss was
Semi-Ariaan;; zij
geest der
der Kerk.
Kerk. A
A sb i uu ss Semi-Ariaan
zij spraken
spraken niet
niet in den geest
kanttezich
zichalleen
alleentegen
tegende
devoorstellingen
voorstellingen van
van CChhr ri is-stter
e r ii uu ss kantte
tegen overdreven
overdreven pracht.
pracht. De
De canon
canon van
van Elvira
Elvira
t u s,
s, NN ii 11 uu ss tegen
had zijn
zijn grond
grond in
in plaatselijke
plaatselijke omstandigheden
omstandigheden of in de
de disciplina
arcani
bewijzen zijn de
de
arcani 4).
4) . Overtuigender
Overtuigender evenwel
evenwel dan aalle
lle andere bewijzen
ontdekkingen
laatste tijden,
tijden, vooral
vooral die
die van
van Mgr.
Mgr. W
Wil
rt,
ontdekkingen der laatste
i 1 pp ee rt,
waaruit zonneklaar
zonneklaar blijkt,
blijkt, dat
dat reeds
reeds ininde
deallereerste
allereersteeeuwen
eeuwende
de
waaruit
kerkelijke kunst
werken schiep,
schiep, die
die ons
ons met
meteerbied
eerbiedvervullen.
vervullen.
kerkelijke
kunst werken
In
catacombenvooral
vooralziet
ziet men,
men, hoe
hoe de
de beelden
beelden werden
werden beschouwd
beschouwd
In de catacomben
als een krachtig hulpmiddel
hulpmiddel voor
voor de
de bevordering
bevordering der
der godsvrucht.
godsvrucht.
Immers
van Rome,
Rome, wier
wier gedrag
gedrag altijd
altijd het
het richtsnoer
richtsnoer
Immers de
de Kerk van
was aller
daar een
een rijken schat van
van beelden
beelden en
en voorvoorwas
aller Kerken, heeft daar
stellingen bewaard.
bewaard.
Ofschoon
zooveel werd
werd beoefend
beoefend als
als
Ofschoon de beeldhouwkunst
beeldhouwkunst niet
niet zooveel
de
schilderkunst, is
toch zeker
zeker veel
veel van
vanhaar
haarvoortbrengselen
voortbrengselen
de schilderkunst,
is er toch
verloren gegaan.
bewijzen de bekende
bekende beelden
beelden van
van den
den goeden
verloren
gegaan. Dit bewijzen
Hip
uitde
dederde
derde eeuw
eeuw 5),
Herder, het standbeeld van
van H
i p ppol
o l y t uuss uit
sarcophagen,
goudglazen met
met allerlei
allerleivoorstellingen
voorstellingen 6).
sarcophagen, lampen,
lampen, goudglazen
Zeer veel
echter heeft
heeft ons
ons de
de schilderkunst
bewaard 7).
Zeer
veel echter
schilderkunst bewaard
7) . De
1)
1)
2)
2)
3)
3)
4)
4)
475.
5)
5)
6)
6)
7)
7)

Exod., XX, 4;
Deut., V,
V, 8.
8.
4 ; Deut.,
De idololat.,
idololat., cap.
cap. 3,
3, 88;; De
De pudicitia,
pudicitia, cap.
cap. 10.
10.
Gregoras, Rist.
Niceph. Gregoras,
Hist. Byz., XIX, 3.
He/ele,
170. De
Rossi, Roma Sotterranea,
Sotterranea, lIl,
He f ele, Conciliengesch.,
Conciliengesch., I,
I, 170.
De Rossi,
III,

Grisar
Rom., 636.
636.
Grisar S. J., Analecta
Analecta Rom.,
Kraus, Geschichte der
der christl.
christl.Kunst,
Kunst,I,I, S.
S. 224-226.
224-226.
Bij
Rossi, Garrucci,
Garrucci, Wilpert,
Wilpert, Grisar
Grisar enz.
enz.
Bij De Rossi,
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meest voorkomende
voorkomende afbeeldingen
afbeeldingen zijn:
het lam,
lam, de
deram,
ram,
zijn : De
De visch, het
de
haan, de
de pauw,
pauw, de
de leeuw
leeuw;; - de
olijfboom, de wijnrank,
wijnrank, de
de
de haan,
de olijfboom,
palm,
palm, de
de lelie
lelie;; - de
lier, het schip,
schip, het
het anker,
anker, de
de luchter
luchter met
met
de lier,
zeven armen,
enen
de de
brooden;
- ;AAdam
dam en
en EE vva,
een
zeven
armen,dedekelk
kelk
brooden
a , een
boom
h am
boom met
met de
deslang,
slang,de
dezondvloed,
zondvloed,NN0oach
a c h in
in de
deark,
ark, A
A bra
br oh
M o0 zzes
slaande tegen
tegen de
D a v i dmet
met
slingergewagewade rots,
rots, David
eeneen
slinger
es slaande
pend, E
I i a sten
ten
hemelopk
opklimmend,
s, s,
Dan
i e I in
in de
de
pend,
Elias
hemel
li mmend,Jon
J o na a
Daniel
leeuwenkuil, Tob
aanbiddingder
der
leeuwenkuil,
T o bi ai sa smet
metden
denvisch;
visch ;- dede
aanbidding
wijzen, JJe
temidden
middenvan
vande
de leeraars
leeraars der
der wet,
wet, de
de voorstelling
voorstelling
e zzus
us te
van
het doopsel,
doopsel, de
de opwekking
opwekking van
van LLaazzaa rrus,
genezing
van het
u s, dedegenezing
van den
den lamme,
lamme, de
devermenigvuldiging
vermenigvuldiging der
der brooden,
brooden, het doopsel
doopsel
van CChristus:
h ris t us: - de Apostelen,
Pet
rus en
en P
P a uApostelen,vooral
vooral
Petrus
van
I1 uu s,s, de
de H.
H. Maagd
Maagd als
als orante,
orante,of
ofmet
methet
hetGoddelijk
GoddelijkKind
Kindin
inde
dearmen
armen
en
den profeet
profeet II ss aa ii aa s naast
naastzich,
zich, de
degoede
goedeHerder
Herder met
met het
het
en den
schaap
de schouders
schouders;; 0Orr p hh e uu s,
godgewijde maagden,
maagden, bebeschaap op de
s, godgewijde
roemde martelaars enz. 1) Men
Men vindt
vindt derhalve niet alleen symbolische
symbolische
en allegorische voorstellingen, maar
maar ook
ook geheimen uit het leven van
van
C
h ris
ende
deH.
H.Maagd.
Maagd.Zeer
Zeerverrassend
verrassend is
is de
de overeenkomst
overeenkomst
Chr
i s t uuss en
dezer
de OudOud- en Nieuwdezer oude
oude voorstellingen in de catacomben met de
Testamentische voorbeelden,
aantreft in
in de
detoenmalige
toenmalige
Testamentische
voorbeelden, die
die men
men aantreft
gebeden
Kerk 2).
De kunstwaarde
kunstwaarde der
deroud-Christelijke
oud-Christelijke schilschilgebeden der Kerk
2). De
deringen daalt
het langzame
langzame verval
verval der
der Romeinsche
Romeinsche kunst.
kunst.
deringen
daalt met het
Over
oudste voorstellingen
voorstellingen het
hetbest
bestgeslaagd
geslaagd
Over het algemeen zijn de oudste
en
kunnen zelfs
zelfs met
met de
deheidensche
heidensche fresco's
fresco's dier
dier tijden
tijden worden
worden
en kunnen
vergeleken. Maar al gaat ook
ook de
de waarde
waarde met
met de
de tweede
tweedeeeuw
eeuwachterachteruit,
toch moet
moet men
menzich
zichverwonderen
verwonderen dat
datonder
onderzoo
zoomoeilijke
moeilijke
uit, toch
volmaaktheidbereikt
bereiktwerd.
werd.
omstandigheden onder den grond zulke volmaaktheid
bekende goede
Herder in het
het museum
museum van
van het
het Lateraan,
Lateraan, de
de
De bekende
goede Herder
bas-reliefs
el Karita
Karita te
teCarthago,
Carthago, de
deoude
oudeschilderingen
schilderingen
bas-reliefs van Damus el
Domitilla
der catacomben van S. Gennaro dei Poveri te Napels en in Domitilla
Rome staan
staangelijk
gelijkmet
metzeer
zeergoede
goedevoortbrengselen
voortbrengselender
derGriekschGriekschte Rome
Romeinsche
kunst.
Rom
einsche kunst.
Het doel
doel dezer
dezer schilderingen,
schilderingen, zegt
zegt Wilpert,
te onderonderwas niet, te
Wilpert, was
richten, maar
te wekken
wekken tot gebed
gebed voor
voor de
deafgestorvenen,
afgestorvenen,
richten,
maar op
op te

1)
Dörfler,
den rómischen
rörnischen
Anfiinge der
der Heiligenverehrung nach den
ler, Die Anfänge
1) P. Dorf
Inschriften und Bildwerken,
München
1913.
Bildwerken, Mi
nchen 1913.
2)
Michel, Oebet
Bild in
friihchristlicher Zeit,
Zeit, in
in Pieker,
Ficker,
in friihchristlicher
und Bild
2) K. Michel,
Cebet und
fitudien
christl. Denkmaler.
Denkmäler. N.
F., Leipzig
Leipzig 1902.
1902. Kaufmann,
Studien iiber
liber christl.
N. F.,
Christl.
Archeologie, Paderborn
Paderborn 1905,
1905, S. 277
277 ff.
H.
Christl. Archeologie,
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wier
de beelden
beelden van
van Christus
Christus en
en zijn
zijnheiligen
heiligen was
was ververwier graf
graf met de
sierd 1).
1 ).
3°.
aanleggen dezer
dezer aldus
aldus versierde
versierde begraafplaatsen, waar
3°. Het aanleggen
men
lichamen onder
zingen van psalmen
psalmen en hymnen
hymnen met
met
men de lichamen
onder het zingen
eere
begroef, was
gevolg van
van de
de eerbiedige
eerbiedige behandeling
behandeling der
derinin
eere begroef,
was het gevolg
C
h I' is us
t u ontslapenen.
s ontslapenen.Nagenoeg
Nagenoeg elke
elke gemeente
gemeente had
had haar
haar
Christ
coemeteria 2).
Terstond
vraagt men,
men, hoe
hoe die
diebegraafplaatsen
begraafplaatsen ininveiligheid
veiligheid
Terstond vraagt
waren. Veelal
onder het door
door de
de wet
weterkende
erkendebeheer
beheer
waren.
Veelal zegt
zegt men,
men, onder
Hiertegen wordt
der begrafenisgilden
begrafenisgilden (collegia
fratrum). Hiertegen
wordt echter
echter
(collegia fratrum).
ingebracht, dat
de Christenen
Christenen een
grooten afkeer
hadden van
van
ingebracht,
dat de
een grooten
afkeer hadden
die gilden 3)
die gilden
gilden gehoorzaamheid
gehoorzaamheid veronderstelden
veronderstelden aan
aan
3 ) ;; dat die
het senatus-consult,
senatus-consult, dat
datdedeongeoorloofde
ongeoorloofdevereenigingen
vereenigingen verbood
verbood::
maar
de vereeniging
vereeniging der Christenen
Christenen was
was zeker
zeker onder
onder de
de laatste
laatste
maar de
begrepen.
Vervolgens bestonden die
die gilden
gilden gewoonlijk
gewoonlijk uit
uitweinig
weinig
begrepen. Vervolgens
personen. Een gemeente
gemeente van
van Rome,
Rome, Alexandrië
Alexandrië en
en Carthago,
Carthago, die
die
personen.
men in de
de derde
derde eeuw
eeuw op
op 40
40 tot
tot 50000
50000 leden
leden moet
moet schatten,
schatten, kon
kon
men
zich zeer
zeer moeilijk
moeilijk onder
onder een
een begrafenisgilde
begrafenisgilde verbergen.
verbergen. NatuurNatuurzich
lijker vindt men het, dat
dat de
de Kerk
Kerk in
inde
de tijden
tijdenvan
vanvrede,
vrede,die
diesoms
soms
lijker
lang duurden,
duurden, onroerende
onroerende goederen
goederen verwierf
verwierf en
enals
alsgodsdienstige
godsdienstige
vereeniging bleef bezitten.
Vooral de
de keizers
keizers der
der derde
derdeeeuw
eeuwhebben
hebben
bezitten. Vooral
ofwel de
ofwel geheel
rust gelaten.
gelaten. Maar
Maar
ofwel
de Christenen vervolgd, ofwel
geheel met rust
de Christenen te dulden
dulden was
was hetzelfde
hetzelfde als
als hun
hun vereeniging
vereeniging te
te dulden.
dulden.
Soms
ook de
de catacomben
catacomben niet
nietveilig.
veilig.
Soms echter
echter waren ook
Sommige
men aangelegd
aangelegd op den
den beganen
Sommige begraafplaatsen
begraafplaatsen had
had men
grond, andere
andere onder
onder den
den grond
grond in
insteen
steengehouwen.
gehouwen. Van
Van deze
deze
grond,
laatste zijn
zijn nog
nog vele
vele aanwezig in Italië, Spanje,
Spanje, Gallië,
Gallië, Duitschland,
Duitschlancl,
laatste
Oostenrijk,
De meest
meest beroemde
beroemde zijn
zijn de catacomben
catacomben
Oostenrijk, Afrika
Afrika enz.
enz. De
te Rome,
Rorne, waarvan
van
i t iill
11 aa en
enPPr I'i is-swaarvande
deoudste,
oudste,diedie
vanDom
D omit
c i 11
uit de
de eerste
eerste eeuw.
eeuw. In
Inde
detweede
tweedeen
envolgende
volgende
11a,a, dagteekenen uit
eeuwen groeide
e t ee xx ttaa t u s,
eeuwen
groeidehet
hetaantal
aantalaan
aanmet
metdie
dievan
van PPrr aa et
Luc in
i n a,
a, San
S anC
a 11 i sen
toen
anderen.
bestaan uit
uit
Callisto
velevele
anderen.
ZijZijbestaan
waar men
men de
delichamen
lichamenbegroef
begroef in
insarcophagen,
sarcophagen,
gangen en kamers, waar
die men plaatste
plaatste in
innissen,
nissen, ofofliever
lievermeestal
meestalzonder
zondersarcophagen
sarcophagen
die
nissen alleen,
alleen, soms
somsook
ookininsarcophagen,
sarcophagen,welke
welkeinineen
eenover
overwelfde
in nissen
welfde

1) J. Wilpert,
1)
Wilpert, Malereien
160-161.
Malereiender
der Katakomben
Katakomben Roms,
Roms, Tekst,
Tekst, S.
S. 160-161.
2)
2) Vgl.
De restitutie-edicten bij
bij Eusebius, H.
K, VII,
VII, 13,
13, X,
X, 5.
5.
Vgl. De
H. E.,
3) 'l'ertull.,
Tertull., Apolog.,
3)
39. Oypriamts,
67, n.
Il. 6.
6.
Apolog., 39.
Cyprianus, Ep.
Ep. 67,
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(arcosolium) waren
nis (arcosolium)
waren uitgehouwen.
uitgehouwen. Men
Mensloot
sloot de
de nis
nis met
met platen
van
marmer
en
steen
of
met
tichels,
waarop
vaak
treffende
opvan marmer
steen of met tichels, waarop vaak treffende opschriften
Deze vermelden
vermelden den
den leeftijd
leeftijd
schriften werden
werden gegrift.
gegrift. Deze
den naam, den
en den sterfdag, vragen
vragen gebeden
gebeden voor
voor de
de zielerust
zielerustder
deroverledenen,
overledenen,
of
bevatten roerende
roerende wenschen,
wenschen, die
betrekking hebben
hebben op het
het
of bevatten
die betrekking
eeuwige
Teekenen van hopelooze
hopelooze droefheid
droefheid komen
komen niet
niet
eeuwige leven 1).
1 ). Teekenen
voor.
Alles ademt
de bovennatuurlijke
bovennatuurlijke overtuiging,
overtuiging, dat
dat de
de zielen
zielen
voor. Alles
ademt de
rusten
C h ris
u s,voor
voor
wienzijzijhebben
hebbengeleefd
geleefd in
in druk
druk en
en
rusten in
in Chris
t ut s,
wien
vervolging,
bloed hebben
hebben gestort.
gestort.In
Indeze
dezeeerbiedeerbiedvervolging, velen
velen zelfs
zelfs hun bloed
waardige
martelaren 2)
waardige ruimten
ruimten bij
bij de graven der martelaren
2) vergaderden ook
de
Christenen, wanneer
wanneer de
de heidensche
heidensche vervolger
vervolger de
de godshuizen
godshuizen
de Christenen,
boven den grond onveilig maakte 3).
Op
einde der
der IV
IV eeuw
eeuw werd
werd het
het begraven
begraven in
in de
de catacomcatacomOp het einde
ben allengs
ofschoon het
het versieren
versieren en
en bezoeken
bezoeken der
der graven
graven
allengs gestaakt
gestaakt ofschoon
nog
de Longobarden
Longobarden de
de omstreken
omstreken van
vanRome
Rome
nog lang aanhield. Toen de
en de
de catacomben
catacomben voorgoed
voorgoed verwoestten,
verwoestten, brachten de
de Pausen
Pausen in
in
de
negende eeuw
de stad.
stad.
de achtste en
en negende
eeuw de
de voornaamste
voornaamste relieken
relieken in
in de
Nu geraakten de
de catacomben
catacomben allengs
allengs in
invergetelheid,
vergetelheid,waaraan
waaraanze
ze
eerst in de
de zestiende
zestiende eeuw
eeuw door
door A
A n t. B
Bos
0 44)
) en in de
de vorige
vorige
os io
door DeR
0 s si 5)
en anderen
anderen werden
werden ontrukt.
ontrukt. Aangaande
Aangaande de
de
door
De Rossi
5 ) en
beroemde schilderingen
schilderingen der
der Romeinsche
Romeinsche begraafplaatsen
begraafplaatsen heeft
heeft
beroemde
Wilpert de
de grootste
grootste verdienste
verdienste 6).
J. Wilpert
6 ).
4°. Zeer
Zeer veel
veel relieken
relieken zijn
driehonderd jaren
jaren uit
uit de
de
40•
zijn de
de laatste driehonderd
catacomben te voorschijn
voorschijn gebracht
gebracht en
en aan
aanverschillende
verschillende kerken
kerken
catacomben
vooral in zuidelijk
zuidelijk Europa
Europa verdeeld.
verdeeld. Als
Als kenteeken
kenteeken der
deroverblijfoverblijfvooral
selen van martelaars
martelaars golden
golden de
de palm
palm en
ende
debloedfiolen.
bloedfiolen. Bij
Bij decreet
decreet
selen
10 April
April 1668 keurde de
de Oongregatio
goed. Telkens
Telkens
van 10
Congregatio rituum
rituum dit goed.
werd door
door de
de geleerden
geleerden twijfel
twijfel geopperd.
geopperd. Het
Het grootste
grootsteopopechter werd
zien baarde
werk
vanvan
V. V.
dedeBBuck
u c k S.
S. J.
J.7).
Ziezien
baardehet
hetgeleerde
geleerde
werk
7). Ziehier zijn
zijn betoog
betoog:: Bijna
Bijna alle
alle lichamen
lichamen der
der martelaars
martelaars zijn
zijn door
door
hier
P a u I u s II en
en Paschalis
Pas c h a I i s II uit
uit de
de catacomben verwijderd.
verwijderd.
Paulus
Pace;; In
InChristo
Christo vivas
vivas ;; Pete
Petepro
pronobis
nobis;
Vivis in
ingloria,
gloria, etc.
etc. etc.
etc.
1) In Pace
; Vivis
Roma Sott.,
Sott., III,
lIl, 489
489 ss.
ss.
2) Roma
Rossi, Roma Sott.,
Sott., III,
lIl,478
478ss.
ss.De
DeKatakomben
KatakombenRome-ValkenRome-Valken3) De Rossi,
Amsterdam 1916.
1916.
burg, Amsterdam
Sotterranea, opera
opera postuma
postuma etc.,
etc., Roma
Roma1632.
1632.
4) Roma Sotterranea,
5) La Roma
Roma Sotterranea,
Sotterranea, Roma
Roma1864
1864 ss.
ss.
5)
Die Malereien
Malereien der
Katakomben Roms,
Roms, Freiburg
Freiburg1903.
1903.
6) Die
der Katakomben
De phialis
phialis rubricatis,
rubricatis, quibus
quibus martyrum
martyrumRomanorum
Romanorumsepulcra
sepulcra
7) De
dignosci dicuntur
V. D.
D. B.,
B., Bruxellis
Bruxellis 1855.
1855.
dignosci
dicuntur observationes, V.
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vijfde gedeelte
gedeelte van
van hen,
hen, in
inwier
wiergraven
gravenbloedfleschjes
bloedfleschjes werden
werden
Het vijfde
Zooveel kinderen zijn er niet
niet
gevonden,
gevonden, is
is beneden
beneden de
de zeven jaar. Zooveel
gedood.
nanaCon
sta n ijt ijn nzijn
zijn
begraven,heeft
heeft
gedood.Bij
Bijvelen,
velen,die
die
Constant
begraven,
men bloedfleschjes
bloedfleschjes gevonden,
in vroegere
vroegere graven.
graven.
gevonden, zelfs
zelfs meer
meer dan in
Op vele
ziet
men
hethet
monogram
van van
C h Christus
ris t u s dat,
dat,
Op
veledier
diergraven
graven
ziet
men
monogram
volgens
geleerden, het
eerst door
door Constantijn
Constantijn werd
werd gebruikt.
gebruikt.
volgens de
de geleerden,
het eerst
De
overlevering en
en het
hetproefondervindelijk
proefondervindelijk onderzoek
onderzoek bewijzen
bewijzen
De overlevering
niet, dat
dat zich
zich alleen
alleen inindedegraven
gravender
dermartelaars
martelaarsbloedfleschjes
bloedfleschjes
niet,
onderzoek van
Lei
heeftgeen
geen gezag.
gezag. Het
bevinden. Het onderzoek
bevinden.
van L
e i b ni
n i t z heeft
schijnt, dat
dat men
men fleschjes
fleschjes met de H.
H. Eucharistie
Eucharistieonder
onderde
de gedaante
gedaante
plaatste. Daarvoor
Daarvoorpleit
pleitde
devorm
vormder
derfleschjes
fleschjes
van wijn in de graven plaatste.
en de
de roode
roode neerslag
neerslag daarin gevonden.
gevonden. Voor
Voor het bloed
bloed der
der martemartelaren gebruikte
gebruikte men andere
andere fleschjes,
fleschjes, die
die men
men zeer
zeer goed
goed van
van de
de
laren
onderscheiden. Aldus
werk van
van den
dengeleerden
geleerden
overige kan
overige
kan onderscheiden.
Aldus het
het werk
schrijver,
bovenstaand het
het besluit
besluit trok,
trok, dat
datde
debloedbloedschrijver, die
die uit
uit het bovenstaand
fleschjes
martefleschjes in de graven gevonden geen waarborg zijn voor het marteGeen wonder,
wonder, dat
dat het
hetde
desamenstelling
samenstellingeener
eenercommissie
commissie
laarsschap. Geen
kardinalen, prelaten,
prelaten,geestelijken
geestelijkenen
engeleerden,
geleerden,ten
tengevolge
gevolge had.
had.
van kardinalen,
Nadat nu
nu deze
deze zaak
zaakopnieuw
opnieuwwas
wasonderzocht,
onderzocht,verklaarde
verklaardedezelfde
dezelfde
Nadat
10 December
December 1863,
1863, dat het
het decreet
decreet
Congregratie
Congregratie bij
bij decreet
decreet van
van 10
van 1668
1668 van kracht
kracht zou
zou blijven.
blijven. Dit
Dit luidde
luidde:: "Cum
dis„Cum (Ie
de notis disceptaretur,
artyrum reliquiae
ceptaretur, ex
ex quibus
quibus verae
verae sanctorum
sanctorumM
Martyrum
reliquiaeaa falsis
falsis
dignosci possint,
possint, eadem
eadem S.
S. Congregatio
Congregatio censuit,
et
et dubiis dignosci
censuit, Palmam et
Vas illorum sanguine tinctum
tinctum pro
pro signis
signiscertissimis
certissimishabenda
habenda esse"
esse" 1).
1 ).
In 1872
1872 vond men in het
het coemeterium
nu
In
coemeterium van
van den
denH.
H. Sa
Satt uurn
rnin
us
aan de Via Salaria Nuova
Nuova een
een bloedfleschje dat,
dat, blijkens
blijkens nauwkeurig
nauwkeurig
chemisch onderzoek, werkelijk
werkelijk bloed
bloed inhield
inhield 2).
andere
2). Nog
Nog in vier andere
men reeds
reeds vroeger
vroeger waarschijnlijk
waarschijnlijk bloed
bloed in
inde
defleschjes
fleschjes
gevallen had men
gevonden 3).
3 ).
1) F.
F. X.
X. Kraus,
Kraus, Die
Frankfurt
Die Blutampullen
Blutampullen der
der Röm.
R6m. Katakomben,
Katakomben, Frankfurt
1868.
den gegenwartigen
gegenwärtigen Stand der
der Frage
Frage nach
na eh dem
dem Inhalte
Inhalte
1868. -— Über
tber den
und der
der Bedeutung
Bedeutung der
der Röm.
Freibu.rg 1872.
1872.
R6m. Blutampullen, Freiburg
2) De
Rossi, La
Roma Sotterranea,
2)
De Rossi,
La Roma
Sotterranea, lIl,
III, 707-717.
3) Vgl. Kraus, Roma Sotterranea, Freiburg
Freiburg (lI
Auf!.) 1879,
1879, S.
514 fl.
fL
(II Aufl.)
S. 514

VIJFDE HOOFDSTUK.
HOOFDSTUK.
ONTWIKKELING
LEERTEGENOVER
TEGENOVER DE
DE
ONTWIKKELING DER
DER KERKELIJKE LEER
DWALINGEN.
WETENSCHAP.
DWALINGEN. KERKELIJKE WETENSCHAP.
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21.
Ketterijen
ontwikkeling der
der kerkelijke
kerkelijke leer.
leer.
Ketterijen en ontwikkeling

Schwane, Dogmengeschichte,
B. Vornicenische
Vornicenische Zeit,
Zeit,
Dogmengeschichte,I I B.
Freiburg
(Il Aufl.)
Aui!.) 1892.
1892. Harnack,
Harnack, Dogmengeschichte,
Freiburg (II
Dogmengeschichte, 5.
Aui!., 33 Bde,
Bde, Leipzig
Leipzig 1914.
1914. Hilgenfeld, Ketzergeschichte des
des
Aufl.,
Urchristentums, Leipzig
Leipzig 1884.
1884. Ermoni, L'ébionitisme dans
l'église
Rev. d.
d. quest.
quest. hist. 1899,
1899, 481
481 ss.
ss. P.
l'église naissante,
naissante, in
in Rev.
Monceaux,
Les
Gnostiques
Savants 1918,
1918,
11!Ionceaux,
Les
Gnostiquesinin,Tournal
Journal des
des Savants
drie artikelen.
op Faye.
Faye. Herzog, Realencyclopaedie,
antikelen. Critiek
Critiek op
in v.
v. He/dc,
He/ele, Conciliengeschichte,
135 ff.
H. E. Faye,
Paye, IntroConciliengeschichte, I, 135
duction
du gnosticisme au
Ile et
et au
au IIIe
lIlesiècle,
siècle,
au IIe
duction à
à l'étude du
Paris 1903.
1903. Tixeront, Histoire des
des dogmes. II :: La
La théologie
théologie
antenicéenne,
Paris 1905.
1905. Swiney,
esoterie teaching
teaching
Swiney, The
The esoteric
antenicéenne, Paris
of
gnostics, London
London 1909.
1909. Lebreton
S. J. Les
Les origines
origines
Lebreton S.
of the gnostics,
du Dogme de
Trinité, Paris
Paris 1910.
1910.
de la Trinité,

10.
ris t uiss gesteld
is gesteld
"tot
teeken,
wedersproken
1°. ah
Christus
„tot
eeneen
teeken,
datdat
wedersproken
het begin
begin af
af heeft
heeft zijn
zijn Kerk
Kerkdie
dietegenspraak
tegenspraak met
met
wordt" 1).
1 ) . Van het

Hem gedeeld. Dit bewijzen niet alleen de gewelddadige vervol- Hemgdl.Ditbwjzneadgliverogingen,
ook de
de dwalingen
dwalingen en
en ketterijen,
ketterijen, sedert
sedert de
devroegste
vroegste
gingen, maar
maar ook
haar weerspannige
weerspannige kinderen
kinderen verspreid
verspreid 2).
dezen bebe2). Tot dezen
tijden door haar
hoorden
H y men a e u s en
i let 11 s 3),
de Ni col a ï e ten,
3 ),deNicolaïeten,
hoordenllymenaeus
enPh
Philetus
1)
2)
3)

Luc.,
34.
Luc., Il,
II, 34.
22 Petr., II,
Il, 11vv.;
vv.; 11Tim.,
Tim., I,I,4;4;IV,
IV,3;3;IV,
IV,7;7;VI,
VI,20;
20;1 ICor.,
Cor.,XV,
XV,32.
32.
22 Tim.,
Tim., II,
Il, 17.
17.
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door
nes
in het
het Boek der
der Openbaring
Openbaring 1),
1 ), de Doceten, door
door JJ o0 a n n
e s in
denzelfden
zijn Brieven bestreden 2);
dien
2) ; CCe
e rrin
i n tt hu
h u s,s, dien
denzelf den in
in zijn
Jo
door zijn
zijn Evangelie weerlegde 3),
3 ), en Simon de TooveJ o a n nes
n e s door
uit Samaria
Samaria afkomstig
afkomstig en
en reeds
reeds uit
uit de
de Handelingen
naar. De laatste, uit
der Apostelen
Apostelen bekend 4),
wordt door
door de
de kerkelijke
kerkelijke schrijvers
schrijvers de
de
4), wordt
der
Vader
ketterijen genoemd. Sim
0 n leerde
leerde de
de emanatie.
emanatie. Uit
Uit
Simon
Vader der ketterijen
God komt
de Ennoia, uit deze
deze de
de scheppende
scheppende geesten,
geesten, die haar
haar
God
komt de
moeder
de materie
materie opsloten.
opsloten. Deze
Deze Ennoia bevond
bevond zich
zich nu in
moederin
in de
Hel
e n a van
vanTyrus,
T y rus,
en Sim is
0 ngekomen
is gekomenom
om ze
ze te
te
Helena
en Simon
bevrijden. Hij
Hij noemde
noemde zich
zich Kracht Gods,
Gods, die
de wereld
wereld verlost.
verlost.
bevrijden.
die de
geloof in
hem en
en Helena
Hel e n a was
was het
heteenige
eenige vereischte
vereischte ter
ter
Het geloof
in hem
zaligheid 5).
2°.
2°. De Ebionieten waren
Joden-Christenen, die zich
zich niet
niet wilden
wilden
waren Joden-Christenen,
losmaken
Mozaïsche wet.
den beginne
beginne was
was deze
deze partij
partij
losmaken van
van de Mozaïsche
wet. In den
rechtgeloovig
J oodsche praktijken
praktijken nog
nog niet
niet ververrechtgeloovig en
en de
de Kerk
Kerk had de Joodsche
boden. Ii
Heg
verhaalt, dat
dat zekere
zekere TT hheb
boden.
e g e ssip
i p pus
p u s verhaalt,
e b uu tt hh ii s uit
afgunst
tegen SSim
dentweeden
tweedenbisschop
bisschop van
vanJerusalem,
J erusalem,
afgunst tegen
i m eeon,
o n, den
een
sekte vormde,
vormde, die
die vóór
vóór de
de verwoesting
verwoesting der
mede naar
naar
een sekte
der stad mede
Pella
ze ze
C Christus
h ris t u salsals
denMMes
Pella vluchtte.
vluchtte.Wel
Welerkende
erkende
den
e s s si iaas,s,
maar bleef verder volslagen
volslagen JJoodsch.
oodsch. Het duurde
duurde echter
echter niet
nietlang,
lang,
of
h ris t ueen
s een
gewoonmensch.
mensch.Deze
Deze laatsten
laatsten
of velen
velenzagen
zagenininCChristus
gewoon
noemt
Ebionieten;; hen,
hen, die
die dedewonderbare
wonderbare
noemt EEpi
p i pP hh a n i uu ss Ebionieten
geboorte uit
i aenen
den
Geestenenook
ookdedegodheid
godheid van
van
geboorte
uit Mar
Maria
den
H.H.
Geest
C
h ris t u sbeleden
beleden 6),
6), Nazaraeërs. Toch
stond dit
dit verschil
verschil
Christus
Toch stond
van benaming
benaming niet
vast, zoodat
zoodat de
de ketters
ketters meestal
meestal met
metbeide
beide
van
niet vast,
namen werden
werden genoemd
genoemd 7).
woord is
is niet
niet
7) . De
De afleiding
afleiding van
van het
het woord
bepalen 8).
met zekerheid te bepalen
8) .
3°.
JudaïzeerendeChristenen
Christenenzijn
zijnmede
mede de
de naar
naar zekeren EEl
a3°. Judaïzeerende
1 c h as aa ii genaamde
genaamde Elkesaieten, die
Christendom en
Jodendom met
met
die Christendom
en Jodendom
astrologie
vermengden, veelvuldige
veelvuldige wasschingen
wasschingen deden
deden
astrologie en tooverij vermengden,
1)
1) Apoc.,
Apoc.,Il,
II, 5,
5, 14-15.
2)
Vgl. Ignat., Ad
2) 22 .Jo.,
Jo., IV,
IV, 2-3.
2-3. Vgl.
Ad Smyrn.,
Smyrn., c.
c. 2;
2; Ad
Ad Trall.,
Trail., c.c. 9-10
9-10 ;;
Ad Ephes.,
Ephes., 7-18.
Ad
7-18.
3) Iren., I, 26
26;; III,
lIl, 99;; III,
lIl, 11.
11.
1)
4) Act.
Act. Ap.,
Ap., VIII,
VIII, 9-24.
iJ)
Iren., Adv.
Haer., I,I,23.
23.Over
Overdedelegenden
legendenomtrent
omtrentSimon,
Simon, vgl.
vgl.
3 ) Iren.,
Adv. Haer.,
Jiarnack,
153-154.
Il
arnack, Gesch.
Gesch. d.
d. altch.
altch. Literatur,
Literatur, I, 153-154.
6)
vir. illustr.,
illustr., c.
c. 33.
33. Deze
Deze was
was wellicht
wellicht het
het beste
beste
6) Hieronymus, De
De vir.
ingelicht.
7) Euseb., H.
In,27,
27,31;
IV, 22.
22. Epiph., Haer., 30.
3'Û. Philosoph.,
Philosoph.,
7)
H. E., III,
31 ; IV,
VII, 34.
34.
8) Zie Hergenröther-Kirsch,
110, n. 2.
2.
8)
Hergenrother-Kirsch, I, 110,
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Christus
en C
h l' is t u stot
toteen
een aeon verlaagden.
der hoofddogma's
hoofddogma's
verlaagden. Een der
was de
incarnatie,
vooral
in A in
dam
en en
C hChristus
l' i s t u SI).
was
deherhaalde
herhaalde
incarnatie,
vooral
Adam
1).
Tot
dezelfde soort
ketterij behoort
behoort de
de leer
leer der
der Clementijnen 2).
Tot dezelfde
soort ketterij
2) .
Volgens
Volgens de Homilieën heeft de
de zonde
zonde de
de openbaring
openbaring verduisterd,
verduisterd,
die hernieuwd
hernieuwd werd
werd door
door den
den waren
waren propheet.
propheet. Deze
Deze verscheen
verscheen
die
in
A
dam,
M
0
zes
en
C
h
l'
i
s
t
u
s.
De
wet
van
M
0 zes is
is
in Adam, Mozes en Christus. De wet van Mozes
volstrekt niets
niets van
van het
hetChristendom.
Christendom.
vervalscht. De ware verschilt volstrekt
De
schepping is
De Recognities zijn
Joodsch 3).
De schepping
is emanatie. De
zijn minder Joodsch
3 ).

Gnosticisme.
4°.
Het gnosticisme vormt een
een groote
groote familie
familie van
vandwalingen,
dwalingen,
4 0. Het
die elk
elk op
op hare
harewijze
wijzededewijsgeerig-godsdienstige
wijsgeerig-godsdienstige systemen
systemen van
van
die
met de
de leer
leer van
van het
hetChristendom
Christendomvermengen.
vermengen. De
De ChristeChriste~
het oosten met
lijke scheppingsleer
de gnostieken
gnostieken hun
hun emanatie
scheppingsleer verwerpend stellen de
en dualisme in de
de plaats
plaats en
enverklaren
verklarendaaruit
daaruitdedemenschwording
menschwording
en verlossing.
verlossing. Ook de
de heidensche
heidensche mythologie,
mythologie, de
de mysteriën,
mysteriën, zelfs
zelfs
de
astrologie vindt
vindt in
in het
hetgnosticisme
gnosticisme een
eenplaats.
plaats.Chaldaeërs,
Chaldaeërs,
de astrologie
Perzen, Indiërs,
Syriërs en
Egyptenaren dragen
dragen het hunne
hunne bij,
bij,
Perzen,
Indiërs, Syriërs
en Egyptenaren
wanstaltigsysteem
systeemtetevoltooien.
voltooien.Het
Hetgeloof
geloofwerd
werdvervangen
vervangen
om het wanstaltig
door de Gnosis, een verwarde, geheime
geheime wetenschap,
wetenschap, welker
welker volgevolgedoorgronders der
der ware
warewijsheid,
wijsheid,
lingen zich als de eenige kenners en doorgronders
gnostieken noemden.
Zij
vroegen zich
af:: Vanwaar
Vanwaar komt het
het kwaad
kwaadwanneer
wanneer God
God
Zij vroegen
zich af
oneindig volmaakt
God, een
een zuivere
zuivere geest,
geest, de
de maker
maker
oneindig
volmaakt is ?~ Hoe kan God,
zijn
een stoffelijke
stoffelijke wereld
wereld ?~ Vanwaar het
het goede
goede en
en kwade
kwade in
in
zijn van een
den mensch,
mensch, indien
indien God
God oneindig
oneindig goed
rechtvaardig is
Het
den
goed en
en rechtvaardig
is ?~ Het
antwoord, door
door het
het Oude
Oude Testament
Testamentreeds
reedsop
opdeze
deze vragen
vragengegeven,
gegeven,
was hun
hun niet
niet voldoende.
voldoende. Evenmin
Evenmin waren
tevreden met
met het
het
was
waren zij
zij tevreden
antwoord,
dat
de
Christelijke
leer
geeft
op
de
belangrijke
vraag:
antwoord, dat de Christelijke leer geeft op de belangrijke vraag :
Hoe
h l' i s t udes wereld
de wereld
verlost
~ De
gnostiekentogen
togen
Hoe heeft
heeft C
Christus
verlost
? De
gnostieken
zelf aan
het werk,
werk, om
om de
de oplossing
oplossing te
te zoeken.
zoeken. En
En er
erontstond
ontstond
zelf
aan het
een groot aantal
systemen, die
die alle
alle steunen
steunen op
op emanatie en dualisme
aantal systemen,
volgende gemeen
gemeen hebben
hebben::
en het volgende
a. De
De hoogste
hoogste God
God (fJV1~ÓS
dyvw(}'rOs)
alle volmaaktvolmaaktis de bron van alle
(flvióg etyvt
órog) is
1)
Philosoph.,XI,
XI, 13-17, Epiphan., 53.
1) Philosoph.,
2) Migne, P.
G., Tom.
Tom. 1-2.
P. G.,
1-2.
3)
351 ff. Meyboom,
Meyboom, De Clemensroman, Groningen
Groningen
3) Zie Bardenhewer, I, 351

1904. Vgl.
Boll., Tom.
Torn. 24,
24, p.
p. 138-141.
Vgl. Analecta BolI.,
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heid.
overgang van dit
dit oneindige
oneindige tot
tot het
heteindige
eindige isis niet
nietdenkdenkheid. Een overgang
baar, tenzij
tenzij God
God zich
zich beperkt,
beperkt, zich
zich bij
bijgedeelten
gedeeltenbegrijpt.
begrijpt.Zoo
Zoo
baar,
nu dit
ditwezen
wezen zich
zich concipieert
concipieert als
als denkend,
denkend, levend,
levend, machtig,
machtig,
vaak nu
wijs,
tot persoonlijkheden
persoonlijkheden en
en vloeien
vloeien
wijs, heilig,
heilig, vormen
vormen zich
zich deze
deze acten tot
uit God
God voort
voort (emanatie),
(emanatie), worden
worden te
te onvolmaakter,
onvolmaakter, naarmate
naarmateze
ze
verder van de
de bron
bron verwijderd
verwijderd zijn,
zijn, maar
maar blijven
blijven behooren
behooren tot
verder
åio v (aeon
goddelijk wezen.
is di(i)'/J
= eeuwig),
het goddelijk
wezen. Haar
Haar naam is
(aeon —
eeuwig), omdat
zij,
eeuwigheid in
God zijn.
zijn. De
De verzaverzazij , ofschoon
ofschoononbewust,
onbewust, van
van eeuwigheid
in God
meling
aeonen, wier
sommigen tot
365 opklimt,
opklimt, heet
heet
meling der aeonen,
wier aantal
aantal bij sommigen
tot 365
nÄij(!Qua
van het
hetgoddelijk
goddelijkleven.
leven.Bij
Bij eenige
eenige ketters
ketters zijn
ilileceua of
of volheid van
de aeonen paarsgewijze mannelijk en vrouwelijk.
deaonprsgwijzmelknvrouij.
oorsprong der
wereld te verklaren,
verklaren, wordt
wordt
Om den
den oorsprong
der zichtbare wereld
b. Om
2),,
een tweede eeuwig
eeuwig wezen
wezen aangenomen
aangenomen:: de
de eeuwige materie ((VÄ1])
of door anderen het rijk der duisternis met den vorst der duisternisofdranehtijkdusrnmevotduisrn
aan het
het hoofd.
hoofd. Uit
Uit den
den oppersten
oppersten aeon
aeon van
van het
het pleroma geraakte
een
deeltje der
der goddelijke
goddelijke levenskracht
levenskracht in de
de materie,
materie, ofwel
ofwel de
de
een deeltje
vorst der
der duisternis
duisternis roofde
roofde het
het met
met geweld.
geweld. Nu
Nu was
was de
de materie
materie
vorst
bezield. Hieruit vormde
vormde de
de demiurgus (wereldvormer),
volgens
(wereldvormer), die volgens
bezield.
velen een lagere
lagere aeon, volgens
van den
den geest
geest
volgens anderen
anderen een
een dienaar van
duisternis was,
was, deze
deze stoffelijke,
stoffelijke, booze
booze wereld
wereld en
en de
de menschen.
menschen.
der duisternis
Deze
zijn in
in drie
drie soorten
soorten verdeeld
verdeeld:: de
de pneumatici, bij
Deze laatsten zijn
bij wie
de lichtstof
lichtstof van het
het pleroma de materie overtreft
overtreft(gnostieken);
(gnostieken); de
de
de
materie in
in evenwicht
evenwichtzijn
zijn(Chris(Chris'bij wie
wie de
de lichtstof
lichtstof en de materie
psychici, 'bij
tenen) ;; de
de hylici (materiales),
(materiales), bij
overhand heeft
heeft
bij wie
wie de
de materie de overhand
(heidenen). De
De demiurgus, die de wereld en den
den mensch
mens eh vormde,
vormde, is
is
ook
de
bestuurder
van
het
heelal
en
tevens
de
stichter
van
het
ook de bestuurder van
heelal en tevens
stichter van het
Oude Testament,
den mensch
menseh moest
moest voorbereiden
voorbereiden op
op de
de ververOude
Testament, dat den
lossing.
c. Deze
uit van
vanden
denhoogsten
hoogstenGod
God(fiv/9ós)
({:JvfJós) en
heeft ten
ten
Deze gaat uit
en heeft
doel,
de gevangenschap
gevangenschap der stof
stof zijn
zijn geraakt,
geraakt,
doel, de
de lichtdeelen,
lichtdeelen, die in de
verlossen. Hiervoor
Hiervoor wordt
wordt een
een eigen
eigen aeon gezonden,
Zcmmilo,
te verlossen.
gezonden, die ZQ1:ij(!,
of
of Jezus
J e zus
of anders
genoemdwordt.
wordt.Bij
Bijvele
vele
of CC hh rris
i s t uuss of
of anders
genoemd
sekten
is deze
deze aeon lang
niet de
de hoogste,
hoogste, bij
bij geen
geen enkele
enkele werd
werd
sekten is
lang niet
hij wezenlijk
wezenlijk mensch.
mensch. Volgens
Volgens de
de Alexandrijnen
Alexandrijnen verbond
verbond zich
zich
hij
die aeon tijdens
doopsel in
den Jordaan
Jordaan met
met den
den mensch
mensch
tijdens het
het doopsel
in den
C
De Syriërs,
Syriërs, die
die de
de materie
materie als
als door
door en
endoor
doorboos
boos
C hh ris
r i st tuus.s. De
beschouwden, leerden,
de aeon slechts
schijnIichaam aanaanbeschouwden,
leerden, dat de
slechts een schijnlichaam
leerde den
denmensch
mensch het
hetgnosticisme
gnosticisme
nam (Doceten). C hh ris
r i s t uuss leerde
en vooral de middelen, om de materie te overwinnen.
overwinnen. Het
Het lijden des
had volgens
volgens sommigen
sommigen hetzelfhetzelfVerlossers, of werkelijk of schijnbaar, had
)
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de doel;
doel ; volgens
volgens anderen
anderen werd het.
het veroorzaakt
de
veroorzaakt door
door den
den demiurgus,
die
verlossing wilde
menschen in zijn
zijn macht
macht
die de verlossing
wilde verhinderen
verhinderen en
en de menschen
behouden.
uitwerking in de
de pneumatici
behouden. De
De verlossing
verlossing had
had haar uitwerking
(gnostieken) . De psychici (Christenen)
(gnostieken).
de
(Christenen) hadden
hadden eenige
eenige hoop,
hoop, de
hylici (heidenen)
geene.
(heidenen) volstrekt geene.
d. De
opstanding des
des Verlossers
Verlossers noch
noch der
der menschen
menschen vindt
vindt
De opstanding
eenige
systeem.
eenige plaats
plaats in dit systeem.
e. Het einde
e.
einde van den
den wereldloop
wereldloop is de terugkeer
terugkeer van
van alle
alle lichtlichtdeelen
naar
het
deelen naar
pleroma. Dan zinkt de materie
materie of
of het
het rijk
rijk der
der duisterduisternis
duisternis terug.
terug. Dit
Ditnoemden
noemdenzij
zij 'a1toltaTáO'm~1ts
`anouazá6ia6tg of het
nis in dood en duisternis
het
herstel
dingen.
herstel aller
aller dingen.
f. De zedenleer der sekten was
was verschillend naar
naar de
de verschillende
verschillende
beoordeeling van
van den demiurgus. Gematigd
beoordeeling
zij bij
bij de
de AlexanAlexanGematigd was
was zij
drijnsche gnostieken, die
die den
den demiurgus als
een werktuig
werktuig Gods
Gods
als een
beschouwden.
in de
de
beschouwden.Zij
Zij eerbiedigden
eerbiedigdenhet
het huwelijk,
huwelijk, waarvan
waarvan zij
zij in
paarsgewijze vereenigde aeones
vonden.
agiones een
een verheven type vonden.
De
Syrische sekte
den demiurgus een God vijandig wezen
wezen
De Syrische
sekte zag in den
en dus ook
ook in
in de
de gansche
gansche natuur.
natuur. Vandaar
Vandaarheerschee
heerschte bij
bij hen
hen een
een
duistere
wereldhaat, die
die zich
zich bij
bij sommigen
sommigen openbaarde
openbaarde in
in overoverduistere wereldhaat,
dreven
dreven strengheid
strengheid (Enkratieten), bij
anderen in
in geringschatting
geringschatting
bij anderen
en
schending van
natuur- en
enzedenwetten
zedenwetten (Antitakten en
en schending
van aalle
lle natuurAntinomisten).
Het gnosticisme
gnosticisme dagteekent
dagteekent reeds
reedsuit
uitdedeApostolische
Apostolischetijtijden,
den,
bereikte in de
de tweede
tweede en
en derde
derde eeuw
eeuw zijn
zijnhoogsten
hoogsten bloei
bloei en
enververbereikte
dween
allengs
tegen
het
einde
der
vierde
eeuw
.
Vele
gnostieken
dween allengs tegen
einde der vierde eeuw. Vele gnostieken
bleven uiterlijk
uiterlijk met de
de Kerk
Kerkvereenigd
vereenigd en
enwilden
wildenals
alsgeloovigen
geloovigen
bleven
doorgaan, hadden
hun esoterische
esoterische leer,
leer, als
als een
een soort
soortmysteriën,
mysteriën,
doorgaan,
hadden hun
alleen voor
voor zich
zich zelf
zelf en
en trachtten
trachtten de
de rechtgeloovigen
rechtgeloovigen ervoor
ervoor tete
alleen
winnen.
Meestal
echter
konden
z,j
alleen
scholen,
geen
eigenlijke
winnen. Meestal
konden zij alleen scholen, geen eigenlijke
gemeenten stichten
stichten 1).
1) .
gemeenten

V
oornaamste Gnostieken.
Voornaamste
?)O. Alexandrijnsehe
Alexandrijnsehe:: Basilides
Basilides onder
Had
(1l75°.
onder H
a d rr ii aa n u
u ss (117
138). IIr
2), , en dé
de Philosophoumena 3) komen in het
het weerweer138).
r ee nn aa ee uu ss 2)
geven zijner
zijner leer
overeen. De
De laatste
laatste zijn
zijn hier
hierwellicht
wellicht het
het
geven
leer niet overeen.
vertrouwbaar.
meest vertrouwbaar.

Marcionieten in
in het
het stichten
sticbten van gemeenten.
1) Hier en daar slaagden de Marcionieten
Adv. Haer.,
Haer., I, 24.
24.
2) Adv.
VII, 20-27.
20-27.
3) VII,
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14fi
14.E

Valentinus, tegen
wien vooral
vooral Ter
Ter
tegen wien
t utuil
11 i iaann uu ss 1)
1 ) schreef,
leerde gedurende twintig jaren te Rome. Hij nam het PlatonischlerdguntwijaeRom.HnhtPlaisc
dualisme
de gepaarde
gepaarde aeones aan.
Zijn school
school splitste
splitste zich
zich in
in
dualisme en
en de
aan. Zijn
een
dubbele sekte,
sekte, die
die beide
beide veel
veel aanhangers
aanhangers vonden.
vonden. De
Devoorvooreen dubbele
naamste der
der oostersche
oostersche richting
richting was
was Bardesanes, die
leerde, dat
naamste
die leerde,
C hh ris
eenschijnlichaam
schijnlichaam aannam,
aannam, zijn
zijn weg
weg nam
nam door
door den
den
r i s t uuss een
schoot
Mar
maarniet
niethaar
haarzoon
zoonis.
is.
schoot van
van M
a r i a, maar
6°. Syrische:
Saturninus leerde
de eerste
eerste helft
helft der
der tweede
tweede
leerde in
in de
Syrisehe : Saturninus
eeuw.
die de
de materie
materie
eeuw. Volgens
Volgenshem
hemstaat
staat tegenover
tegenover God
God de
de satan, die
beheerscht. De
planeten worden
worden door
door zeven
zeven geesten
geesten bestuurd,
bestuurd,
beheerscht.
De planeten
aan wier
wier hoofd
hoofd de
de Oud-Testamentische
Oud-Testamentische God
God staat.
staat.Deze
Dezeisiswereldwereldvormer. Met de zes andere schept
schept hij
hij een
een worm,
worm, die
die van
vanden
denhooghoogvormer.
sten
God een
een lichtvonk
lichtvonk ontvangt
ontvangt en
en mensch
mens eh wordt
wordt 2).
sekte
sten God
De sekte
2 De
onthield zich
zich van
van huwelijk
huwelijk en
en vleesch.
vleesch.
3 ), omdat zij
(60g) 3),
de slang
slang (örpiS)
zij zich
zich verzette
verzette
De Ophieten aanbaden de
tegen
den demiurgus en
de eerste
eerste kennis
kennis (gnosis) op
de
wereld
tegen den
en de
op de wereld
bracht.
Tot hen
hen behoorden
behoorden de
de Naassenen, die
de slang
slang ververbracht. Tot
die in de
moedelijk
hoogste wezen
wezen vereerden
vereerden;; de
de Peraten, die
door de
de
moedelijk het hoogste
die door
wereld schreden (:nsedv) zonder
om te komen;
komen; de
de Sethianen, die
zonder om
wereld
die in
Set
denstamvader
stamvader der
der pneumatici huldigden;
eindelijk de
de
Set hh den
huldigden ; eindelijk
eere brachten
brachten aan
aan allen,
allen, die
die in
inde
de Schriftuur,
Schriftuur, het
het
die eere
Kainieten, die
werk van den demiurgus, als boos gebrandmerkt
zijn.
gebrandmerkt zijn.
te Rome,
Rome, schreef
schreef een
een
leerling van
van JJus
u s ttin
i n uuss te
Tatianus, leerling
apologie
andere Christelijke
Christelijke werken;
af en
en
apologie en
en andere
werken ; viel
viel echter
echter later
later af
werd de
der Enkratieten,
Enkratieten, die
die zich
zich van
vanhet
hethuwelijk,
huwelijk, van
van
werd
de stichter der
vleesch en wijn
wijn onthielden, in de H. Mis water voor wijn gebruikten
en daarom
daarom Aquarii werden
genoemd 4).
Tegen Marcion
werden genoemd
4). Tegen
Mareion schreef
Ter
nog lang
lang na
na diens
diens dood.
dood. Eerst
Eerst Christen
Christen en
en
Ter ttuil
u 11 ii aa nn uuss nog
geëxcommuniceerd
omom
zijn
ontucht,
sloot
Mar
c ion
zich aan
aan
geëxcommuniceerd
zijn
ontucht,
sloot
Marc
ion zich
bij de gnostieken.
gnostieken. Hij
Hij nam
nam drie
drieeeuwige
eeuwige wezens
wezens aan
aan ::den
dengoeden
goeden
bij
God,
God en
en de
de booze
booze materie
materie 5).
God, den rechtvaardigen
rechtvaardigen God
5) .Zijn
Zijn leermeesleermeesen voorganger
voorganger was
was Cerdo 6).
voornaamste antitacten, die
ter en
6 ). De voornaamste
) .

(

1)
Cf. Iren.,
lren., I,I,1---22.
1---22. Philosoph.,
Philosoph., VI, 29
1) Adv.
Adv. Valentinum. Cf.
29 ss.
2) lren.,
I, 24.
24. Philosoph.,
Philosoph., VII, 28.
2)
Adv. Haer., I,
Iren., Adv.
3)
de slang
slang hij
bij deze
deze sekten
sekten vgl.
vgl. Hergenröther-Kir8ch,
Over de
Hergenróther-Kirsch, T,
3) Over
I, 155-156,

noot.
4) De werken
werken van
van Tatianus
Tatianus hij
bij JtIigne,
G., VI, 803
4)
1iligne, P. G.,
803 ss.
5)
JU8t., Apol.
26, 28.
28. Eus.,
EU8., H.
E., IV, 15,
17, 30,
30, 31.
31. Tertul.,
Apol. I,
I, 26,
5) Just.,
H. E.,
15, 17,
Marcion. Das Evangelium vom fremden
Adv. Marcionem.
Mareionen. Ha1'nack,
Harnack, Mareion.
Gott, Leipzig
Leipzig 1921,
1921, 22 B.
B.
6)
6) lren.,
Iren., I, 27;
4. Philosoph., VII, 27.
27 ; III, 4.
P.
Albers, S.J.
Kerkgesch. I.
1.
P. Albers,
S.J. Kerkgesch.
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alle wetten
wetten den
den spot
spotdreven,
dreven,waren
warende
deAlexandrijn
Alexandrijn Carpocrates
met alle
zijn zoon
zoon Epiphanes
Epiphanes 1)
1).. De laatste
laatste stierf
stierf tengevolge
tengevolge zijner
zijner uituiten zijn
spattingen en
en werd
werd als
als een
een soort
soortgodheid
godheid vereerd.
vereerd.
spattingen
7°. Het Manicheïsme 2),
2), dat
dat men
men ook
ook de Persische
Persische gnosis
gnosi8 kan
7°.
noemen, trachtte het
hetPerzisch
Perzischdualisme
dualisme met
meteen
eengnostiek
gnostiekChrisChrisnoemen,
tendom te vereenigen.
vereenigen. De
De stichter
stichter isis Mani, die
die in 277,
277, op
op bevel
bevel
tendom
den koning
koning der
derPerzen,
Perzen,een
eensmadelijken
smadelijkendood
doodonderging.
onderging.
van den
Hij nam
nam twee
twee eeuwige
eeuwige wezens
wezens aan:
God des
des lichts
lichts en
en den
den
Hij
aan : den God
God der duisternis
duisternis;; beide
beide hebben
hebben een
een reeks
reeks van
van aeones. Die
Die der
God
aanval op
op het
hetrijk
rijkdes
deslichts.
lichts.De
DeGod
Goddes
des
duisternis beproeven een aanval
schept nu
nuden
denOermensch
Oermenschen
en zendt
zendt hem
hem ten
ten strijde.
strijde. Deze
Deze ververlichts schept
zich met de
de duistere
duistere materie
materie vermengt.
vermengt.
liest een deel des
des lichts,
lichts, dat zich
vormt een
een aeon de wereld. Die schepping heeft
heeft ten
ten doel,
doel, de
de
Hieruit vormt
lichtdeelen te
verlossen. Uit
de verloste
verloste lichtdeelen
lichtdeelen bestaan
bestaan de
de
lichtdeelen
te verlossen.
Uit de
materie
zon en de maan (Jesus impatibilis) ;; deze zullen de nog in de materie
gevangen lichtdeelen
lichtdeelen (Jesus
patibilis) bevrijden.
bevrijden. De
vorst der
der
(Jesus patibilis)
De vorst
duisternis schiep
dam en
enEEvva,a,om
omdoor
doordedegeneratie
generatie
duisternis
schiepnunu AAdam
licht altijd
altijd meer
meer in
in de
de materie
materieteteverspreiden.
verspreiden.De
De JJesus
esus impatihet licht
aarde, om
om de
de menschen
menschen aangaande
aangaande het
het bestaan
bestaan
kwam op de aarde,
bilis kwam
en het verschil
verschil der
der twee
twee rijken te onderrichten.
onderrichten. Toen
Toen men
men zijn
zijn leer
leer
slecht
Man
den paracleet,
paracleet, die
die leerde,
leerde, dat
dat er
er
slecht begreep,
begreep, zond
zond hij
hij M
a n i,i, den
voor de
de afscheiding
afscheiding van
licht uit
uit de
deduistére
duistere materie
materie drie
drie
voor
van het
het licht
dingen
noodig waren
waren:: Het
Het signaculum
oris:: zich
onthouden van
zich onthouden
dingen noodig
signaculum oris
wijn, vleesch
vleesch en
onreine taal;
het signaculum
manus:: geen
gesignaculum manus
geen gewijn,
en onreine
taal ; het
wonen arbeid verrichten;
het signaculum sinus
sinus:: onthouding van de
verrichten ; het
generatie of
of zelfs
zelfs van
van het
hethuwelijk.
huwelijk.Wie
Wiedeze
dezedrie
driezegels
zegelslegde,
legde,was
was
electus en keerde na den dood in het lichtrijk
lichtrijk terug.
terug. De
De anderen
anderen zijn
auditores,
de electi te dienen.
dienen. De
De ManiManivergiffenis erlangen met de
auclitores, die vergiffenis
cheën
een soort
soort hiërarchie
hiërarchie:: magistri,
episcopi, presbyteri
presbyteri;;
magistri, episcopi,
cheën hadden een
een doopsel
doopsel met olie ; een Mis
Mis zonder
Vaak hevig
hevig bestreden
bestreden
zonder wijn.
wijn. Vaak
en vervolgd,
vervolgd, hebben
zich lang,
lang, tot
totzelfs
zelfs in
inde
demiddelmiddelhebben de
de ketters zich
eeuwen,
staande
gehouden
3).
eeuwen,
gehouden 3 ) .
8°.
deApostolische
Apostolische tijden
tijden ontmoeten
ontmoeten wij
wiJ het
het gnosgnos8°. Reeds
Reeds in de
1)
25;; Olem.
Alex., Strom., Hl,
Philosoph., VII, 30.
2. Philosoph.,
III, 2.
Clem. Alex.,
Tren., I, 25
1) Iren.,
Epiph., XXVII,
LIl.
XXVII, LII.
2)
Ie Manichéisme,
Manichéisme, Revue
des quest.
quest. hist., octob.
Manes et le
Revue des
2) Ermoni, Manes
1903.
3)
Archelai episcopi
episcopi Mesopot.
Mesopot. et Manetis haeres., Migne,
11Migne,
3) Acta disput. Archelai
P. G.
G. X, 1429
1429 ss. Euseb., VII, 31
22;; Hieronym'.,
Eccl., I, 22
Hieronym.,
Hist. Eccl.,
31 ; Socrat., Rist.
De vir. illust.,
72. Augustinus
zeer veel
veel geschriften.
geschriften.
in zeer
Augustinus in
illust., c. 72.
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ticisme,
zijn leer tracht
trachtteteverbreiden
verbreidenininde
deapocryphe
apocrypheevangeevangeticisme, dat zijn
liën,
onechte Handelingen en andere
andere geschriften
geschriften 1).
werd
een
liën, onechte
1) . Het
Het
een
gevaar voor
gevaar
voor de Kerk.
Kerk. Een
Eenaantal
aantalkerkelijke
kerkelijkeschrijvers
schrijvers ondernam
ondernam
daarom den
den strijd
dwaling. Zij
eenheid der
der
strijd tegen de dwaling.
Zij wezen
wezen op
op de eenheid
Christelijke
groote verschil
verschil der
derkettersche
ketterschesystemen,
systemen,
Christelijke leer
leer en
en het groote
op de onzedelijke
onzedelijke beginselen
beginselen der dwaling
dwaling en
en haar
haarheidensch,
heidensch, antichristelijk
tegenspraak, die
die er
er tusschen
tusschen hun
hun bebechristelijk karakter;
karakter ; op
op de tegenspraak,
ginselen
geringe bewijskracht
bewijskracht hunner
hunner geheime
geheime
ginselen heerschte;
heerschee ; op
op de geringe
overlevering
heidensche mythen.
Daartegenover toonde
toonde men
men
overleveringen
en heidensche
mythen. Daartegenover
aan de
de zekerheid
zekerheid der
der Christelijke
Christelijke leer,
leer, de
deovereenstemming
overeenstemming van
van
het Oude
Oude en
en Nieuwe
Nieuwe Testament, de
de werkelijkheid
werkelijkheid en het doel
doel der
der
menschwording, de
van den
den Christelijken
Christelijken eeredienst,
eeredienst,
menschwording,
de verhevenheid van
vooral van de
de H.
H. Mis,
Mis, de
de bewijskracht
bewijskrachtder
derApostolische
Apostolischeopvolging.
opvolging.
Tegenover de valsche
valsche gnosis werd de ware, kerkelijke gnosis gesteld.

Dwalingen in de
de Triniteitsleer.
Triniteitsleer.
Dwalingen
9°.
oudste Vaders
Vaders aangaande
aangaande de
de
9°. Zeer duidelijk spreken zich de oudste
H. Drievuldigheid
Drievuldigheid niet uit. Zijn
Zijn zij
zij ook
ook rechtgeloovig
rechtgeloovig in de
de leer,
leer,
de
is in
in den
den beginne
beginne niet
niet bepaald,
bepaald, soms
soms zelfs
zelfs minder
minder
de uitdrukking is
Er is
is één
één God: de
de Vader
Vader is
is God,
God, de
de Zoon
Zoon is
is God,
God, de
de H.
H. Geest
Geest
juist. Er
is God.
God. Deze
Deze twee
twee geloofspunten
geloofspunten stonden
vast. Ze
Ze overeen
overeen te
te
is
stonden vast.
brengen, bleek
zware taak
taak 2).
De pogingen,
pogingen, door
door de
de oudste
oudste
brengen,
bleek een
een zware
2). De
schrijvers
altijd even
evengelukkig.
gelukkig. Soms
Soms heeft
heeft
schrijvers aangewend,
aangewend, waren niet altijd
het den schijn, alsof ze de gelijkheid der personen geheel uit hethetdnscij,alofzgekhdrpsoneluith
oog
erkennen, dat
dat de
de Zoon
Zoon van
vanalle
alleeeuwigheid
eeuwigheid
oog verliezen
verliezen en
en niet erkennen,
den Vader
Vadervoortkomt.
voortkomt.Maar
Maarlaat
laatde
dewijze,
wijze, waarop
waarop zij
zij de
de geloofsgeloofsuit den
leer verklaarden,
verklaarden, tetewenschen
wenschenover,
over,aan
aandedegeloofsleer
geloofsleerzelve
zelvehielden
hielden
ze
vast
3).
Geheel
anders
de
dwaalleeraars,
die
op
het
einde
der
ze
3) . Geheel anders de dwaalleeraars, die op
einde der
Ir
eeuw opstonden.
opstonden. In plaats
plaats van
van geloovig
geloovig aan te
te nemen
nemen wat
watde
de
II eeuw
openbaring
onderwierpen zij
zij den
den inhoud
inhoudaan
aaneen
eenwij
wijsgeerig
openbaring leert, onderwierpen
sgeerig
onderzoek
aanvaarden wat
wat met
methun
hunbegrippen
begrippenovereenovereenonderzoek om
om te
te aanvaarden
1)
116 ff.,
141-231. Lipsius,
1) Harnack,
Harnack, Geschichte
Geschichteder
der altchr.
altchr. Lit.,
Lit., I, 116
ff., 141-231.
Apocryphen Apostelgeschichten
Aposteigeschichten u.s.w.,
u.s.w.,22Bde,
Bde,Braunschweig
Braunschweig1883
1883 ff.
ff.
Die Apocryphen
2) Theophil.
Ant., Ad
Autol., I,
c. 22.
22. M. A.
A. Dupin,
Dupin, Le
dogme de
2)
Theophil. Ant.,
Ad Autol.,
I II, c.
Le dogme
Trinité dans les
les trois premiers
premiers siècles,
siècles, Paris
Paris 1907.
1907.
la Trinité
3)
F. de
de Groot,
Groot, S.
De leer
leer van
van Justinus
Justinus den
den martelaar over
3) J. F.
S. J".
J. De
over het
'Voord.
Studiën op
godsd., wetensch.
wetenseh. en letterk.
letterk. geb., D.
LXII (1904),
(1904),
Woord. Studiën
op godsd.,
D. LXII
bI. 109
109 vv.
vvo ;; vooral 132
Nic.,
bl.
132 vvo
vv. Dionysiu8,
Dionysius, R. P. bij Athan., De
De decret. Nic.,
1liigne,
25, c. 402,
402, Lebreton S.J., Les théories du Logos
Logos au début
Migne, P. Gr., T. 25,
de
chrétienne, Paris
Paris 1906.
1906.
de l'ère chrétienne,
,
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kwam,
daarmee niet
niet strookte,
strookte, te
teverwerpen.
verwerpen. Niet
Nietkunnende
kunnende
kwam, wat daarmee
begrijpen,
hoe
in
het
oneindig
wezen
eenheid
van
natuur
en
begrijpen, hoe in
oneindig wezen eenheid van
en driedrievuldigheid van personen
personen vereenigbaar
vereenigbaar zijn,
zijn, ontkenden
ontkenden zij
zij of
ofwel
wel
vuldigheid
natuur en
en de
de daaruit
daaruitvolgende
volgendevolkomen
volkomengelijkheid
gelijkheid
die eenheid
eenheid van natuur
der goddelijke personen of
of wel
wel de
de reëele
reëele onderscheiding
onderscheiding der
der goddegoddelijke personen.
worden door
door de
de latijnen
latijnen Patripa88iani
lijke
personen. De
De laatsten worden
Patripassiani
vto2raróQeg d. i. voor
genoemd,
Griekseh:: vw:naróees
voor wie
wie God de Vader
Vader en
en
genoemd, in 't'tGrieksch
de Zoon
Zoon een en dezelfde
dezelfde persoon
men Suborpersoon zijn.
zijn. De eersten heet men
dinatiani,
C h ris t uhet
s het
Woord
Gods,door
doorhetwelk
hetwelk
d.i. die
die Christus
Woord
Gods,
dinatiani, d.i.
alles
is, èn van
van den
denVader
Vaderèn
ènvan
vandedeschepselen
schepselenonderonderalles gemaakt
gemaakt is,
scheiden,
zijn gelijkheid
gelijkheid met
met den
den Vader
Vaderloochenen.
loochenen. Velen,
Velen,
scheiden, maar
maar zijn
wier
rekenen
allen,
die die
in in
ehChristus
ris t us
wier voorbeeld
voorbeeldwij
wijvolgen,
volgen,
rekenen
allen,
geen
erkennen, onder
onder de
de subordinatiani. De hoofhoofgeen hoogere
hoogere natuur
natuur erkennen,
zijn::
den zijn
oudere uit Byzantium,
Byzantium, die
die omstreeks
omstreeks het
het
a. Theodotus
Theodotus de oudere
192 zijn
zijn leer
leer te
te Rome
Rome verkondigde.
verkondigde. Men
Men zeide,
zeide, dat hij
hij in
in de
de
jaar 192
vervolging eh
ris t uverloochend
s verloochend
had
zichnu
nuverontschulverontschulvervolging
Christus
had
enen
zich
¶t2óv åv0
o »dv) te hebben ontkend. Paus
digde, alleen een
een mensch
mensch (('FtA.ÓV
àviJew:nóv)
V iet 0 r (189
(189-199)
de Kerk.
Kerk.
Victor
199) sloot hem buiten de
b. Diens
leerling Theodotus
jongere was
stichter der
der MelDiens leerling
Theodotus de jongere
was stichter
chisedechianen,
MeI c h i s ede eh boven
boven Christus
C h I' i s t u s
die Melchisedech
chisedeehianen, die
stelden.
Ase
over de
de sekte
sekte een
een
stelden. Met
Met A
s c 1l epi
e p i 0odot
d o tuus s stelde
stelde hij
hij over
bisschop aan,
Nata a1Iii ss genaamd,
genaamd, die
diezich
zichechter,
echter,niettegenniettegenbisschop
aan, Nat
staande een
een maandelij
maandelijksche
bezoldiging van 150
150 denariën,
denariën, spoedig
spoedig
ksche bezoldiging
aan Paus
Paus ZZe
onderwierp.
e pp hh yy rrin
i n uu ss onderwierp.
c. In het
het begin
begin der
der derde
derde eeuw
eeuw trachtte
trachtteeen
eenzekere
zekere Artemas,
vermoedelijk eveneens
houden, dat
dat
vermoedelijk
eveneenstete Rome,
Rome, zelfs
zelfs staande
staande te
te houden,
vóór
V iet 0 nooit
r nooit
nergensiets
ietsanders
andersdan
danhet
hetSubSubvóór Paus
Paus Victor
en en
nergens
ordinatianisme was
was geleerd.
geleerd.
d. Nagenoeg hetzelfde leerde in de tweede
tweede helft
helft der
derderde
derdeeeuw
eeuwde
de
Samosate. Volgens
hem
is is
C hChristus
ris t u s een
een
Volgens
hem
bekende Paulus van Samosate.
menseh,
wien echter
echter woont
woontde
deonpersoonlijke
onpersoonlijke Logo8,
één
Logos, die
die één
mensch, in wien
rrarOi (()V(jla
(6voia is
zei :narel
persoon
met den
den Vader
Vader ó!toov(Jws
volgens
b,uooiktog r4>
is volgens
persoonisis met
P a u I u S vaóaza6tg)
V:nÓCJ7:a(J1S) 1).
Evenmin was
was hem
hem de
de H.
H. Geest
Geest een
een persoon,
persoon,
1 ). Evenmin
Paulus
maar aalleen
264-269 vergaderden
vergaderden
Van 264-269
ratione di8tincta
distincta virtu8.
virtus. Van
lleen een ratione
tegen hem te Antiochië drie synoden. Nadat
Nadat P
a u I u s in
in de
de twee
twee
Paulus
eerste
orthodoxie had
beloofd, werd
hU in de
de derde
derde afgezet.
afgezet. Als
Als
eerste orthodoxie
had beloofd,
werd hij
-

1)
In dezen
dezen zin
zin is
is volgens
volgens Epiphaniu8
65, 1),
1), door de
de synode
synode
Epipbanius (Haeres., 65,
1 ) In
Antiochië (269)
(269) Ó,Jloov(J/OS
He f ele, T, 141.
6poovcros veroordeeld. HefeZe,
van Antiochië
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vice-koning
Zen
van Palmyra
Palmyra hield
hield hij
hij zich
zich
vice-koningvan
van koningin
koningin Z
e n 0o bb iiaa van
staande
272, toen
n u s de
destad
stadveroverde
veroverde
staande tot 272,
toenkeizer
keizer A
Aure
u r eI li ia anus
en aan DDom
s, door
doordedesynode
synodeals
alsopvolger
opvolgeraangesteld,
aangesteld, het
het
o m nn uu s,
bisschoppelijk paleis
toekende. De
De sekte,
sekte, Paulianen,
Paulianisten
bisschoppelijk
paleis toekende.
Paulianen, Paulianisten
en Samosatenen genaamd, duurde voort
voort tot
totop
ophet
heteinde
eindeder
dervierde
vierde
eeuw 1).
1) .
De hoofden
hoofden der
der Patripassianen zijn:
zijn :
a. Praxeas
Rome, om
om er
er zijn
zijn
Praxeas kwam
kwam nog
nog vóór
vóór het
het jaar
jaar 190
190 te Rome,
a.
modalistisch monarchianisme te verspreiden 2).
gemeenschap modalistchnr mevspidn
2) .Uit
Uit de gemeenschap
der geloovigen verwijderd,
verwijderd, vertrok
vertrok hij
hij naar
naar Carthago,
Carthago, waar
waar hem
hem
der
Ter
bestreed 3).
van een
een zekeren
zekeren:
Ter ttuil
u 11 ii aa n u s bestreed
3) . Zijn leer stamde van
b.
Smyrna, die
die leerde
leerde:: Eén en
en dezelfde
dezelfde persoon
persoon'is
is
Noëtus uit Smyrna,
b. Noëtus
God de Vader
Vader en
en God
God de
de Zoon,
Zoon, voortgebracht
voortgebracht en
en niet-voortgebracht,
niet-voortgebracht,
zichtbaar
onzichtbaar, naarmate
naarmate men
men verschillende
verschillende relaties
relaties
zichtbaar en onzichtbaar,
beschouwt.
ookde
deVader
Vadergeboren
geboren en
enlijdend
lijdend
beschouwt. In
In CC hh rris
i s tt u s isis ook
gestorven.
rekenschap geroepen,
"Wat
gestorven. Ter rekenschap
geroepen, antwoordde
antwoordde Noëtus:
Noëtus : „Wat
verheerlijk?"
?" 4).
4) .
kwaad doe
doe ik dan toch, wanneer ik CC hh rris
i s t uu ss verheerlijk
Twee zijner
men
gingen
Twee
zijnerleerlingen,
leerlingen, Epi
E p i gg 0o nnuuss en CCll ee o0 m
e n e s, gingen
naar Rome en
en verspreidden
verspreidden er
er hun
hun monarchiaansche
monarchiaansche leer.
leer.
c.
Weldra stond
aan het
het hoofd
hoofd der
der
stond Sabellius
Sabellius uit
uit Lybië
Lybië te Rome aan
c. Weldra
sekte. Hem
Hem zijn
zijn Vader,
Vader, Zoon
Geest maar
maar één
één persoon,
persoon, die
die
Zoon en
en H. Geest
(ne6c5cona), gelijk
drie
werkingen naar
naar buiten
buiten openbaart
openbaart (neóO"6>na),
drie krachten, werkingen
de
verlichtende, de verwarmende
verwarmende kracht
kracht en
en de
de ronde
rondegedaante
gedaante
de verlichtende,
drie
uitingen
zijn
van
één
en
dezelfde
zon.
Een
machtige
bewedrie uitingen zijn
één en dezelfde zon. Een machtige beweging ontstond. De
De felste
felste tegenstander
tegenstander der
der ketters
ketters was
was de
degeleerde
geleerde
priester Hip
pol Y t u s. Paus
Paus Zephyrinus
Z e p h Y rin utrachtte
s trachtteden
den
priester
Hippo1ytus.
strijd
bedaren en
en schortte
schorttede
deveroordeeling
veroordeeling op
op;
insgelijks zijn
zijn
strijd te bedaren
; insgelijks
opvolger Cal i x t u s. Deze Pausen beschuldigde Hip pol y- opvlgerCa1ixtus.DzPenbchldigHpoytu
deneersten
eersten van
vanonwetendheid
onwetendheid en
en hebzucht,
hebzucht, den
den laatsten
laatsten
t u s,
s, den
in de
de leer
leer en
en overdreven
overdreven zachtheid
zachtheid jegens
jegensde
deboeteboetevan valschheid in
lingen
en stelde
stelde zich
zich tegenover
tegenover CCaa lI ii xx tt uuss als
alstegenpaus
tegenpaus 5).
lingen en
5 ).
S aabb ee l11l i u s werd
werd veroordeeld.
veroordeeld. Deze
Deze ging
ging naar
naar Egypte
Egypte en
enstierf
stierf

1)
232-235.
1) Bardenhewer, Gesch. der altkirchl. Lit.,
Lit., Il,
II, 232-235.
tenemus. Tertul.,
Praxeam, c.
3.
2) Monarchiaro,
Monarchiam, inquiunt, tenemus.
T ertul., Adv.
Adv. Praxearn,
c. 3.
3) Adversus
Praxeam.
3)
Adversus Praxeam.
4) Epiphan., Haeres., 57,
Helele,
4)
57, I. Hef
ele, Coneil.,
Concil., I, 110.
5) Philosoph., IX,
11-12. vooral Döllinger,
5)
IX, 11-12.
Dóllinger, Hippolytus nnd
und CallisCanistus, Regensb.
Regensb. 11852.
Adhémar d'Alés,
d' Alès, La t,héologie
Hippolyte,
852. Adhémar
théologie de
d e i'Î.
S . Hippolyte,
Paris 1906.
1906.
.
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omstreeks 260.
Hip
pol
keerde weldra
weldra in
in de
de gemeenschap
gemeenschap
omstreeks
260. H
ipp
o l y tu
t uss keerde
terug.
Bosra, eveneens
eveneens in
in deze
deze dwaling
dwaling verstrikt,
verstrikt,
van Bosra,
d. Beryllus van
werd door
0 rr ii g
gen
overtuigd en
en herriep
herriep op
op de
de synode
synode van
van
werd
door O
e n ee ss overtuigd
Bosra inin244.
DiDionysius
0 n y s i u s van
van Alexandrië
A I e x a n d r ibestreed
ë bestreedde
de
Bosra
244.
dat hij
hij de
detegenovergestelde
tegenovergesteldedwaling
dwalingscheen
scheen
valsche leer zóó scherp, dat
te begunstigen
begunstigen en door
door Paus
Paus Di
Di o
0 n
terecht
n yy ss iiuuss (259-268) terecht
gewezen
gewezen werd 1).
1) .
Tegenover
ketterijen
stelde
PausPaus
D ion
ysius
Tegenoverdedeverschillende
verschillende
ketterijen
stelde
Dionysius
de
ware leer
leer:: "Necesse
Divinum Verbum
Verbum Deo
DeoUniversorum
Universorum
„Netesse est
est Divinum
de ware
esse unitum
sanctumin
inDeo
Deomanere
manereetethabitare
habitare ac
ac denique
esse
unitum et Spiritum
Spiritum sanctum
divinam
Trinitatem in unum,
unum, quasi
quasiininquendam
quendamverticem
verticem(Deurn
(Deurn
divinam Trinitatem
reduci etet colligi."
colligi." Ten
strengste
'ltniversorum
omnipotentem dico)
Ten strengste
universorum omnipotentem
dito) reduci
werd gelaakt, dat
datsommigen
sommigen "tres
Deos quodammodo
quodammodo praedicant,
praedicant,
werd
„tres Deos
C'ltm
sanctam unitatem
unitatem in tres
tres diversas
diversas hypostases
hypostases inter
se omnino
omnino
cum sanctam
inter se
separatas dividunt";
evenzeer "quod
„quod dicat
dicat (Sabellius)
(Sabellias) Filium
Filium
separatas
dividunt" ; en evenzeer
Patrem et vicissim" 2).
2) .

Duizendjarig
Duizendjarig rijk 3).
3) .
10°.
leer der
der Chiliasten of Millenarii vond
haar begin
begin in
in
vond haar
10°. De
De leer
de voorstellingen
voorstellingen der Joden
Joden aangaande
aangaande het
hetMessiaansche
Messiaansche rijk.
rijk. De
De
beriepen zich
zich daarenboven
daarenboven op
op het
het Boek der
der OpenOpenJoden-Christenen beriepen
gezegd wordt, dat
dat de
de Heiligen
Heiligen na
na de
deeerste
eersteverrijzenis
verrijzenis
baring, waar gezegd
met
C h ris t uzullen
s zullen
regeeren 4).
De leer
leer ontwikkelde
ontwikkelde zich
zich
4 ). De
met Christus
regeeren
allengs en kwam hierop neer
neer:: Na
Na een
een zesduizendjarig
zesduizendjarig bestaan
bestaandezer
dezer
antichrist, die
die drie
drie en
eneen
eenhalf
halfjaar
jaarzal
zalheerschen.
heer8chen.
wereld komt de antichrist,
wereld
Daarop
h ris t unederdalen
s nederdalen
wolken
deshemels
hemelsen
en
Daarop zal
zal C
Christus
op op
de de
wolken
des
den
tegenstander overwinnen.
overwinnen. Nu
begint het
het duizendjarig
duizendjarig rijk,
rijk,
den tegenstander
Nu begint
zijn zetel heeft te
te Jeruzalem.
Jeruzalem. Met
Met de
de rechtvaardigen
rechtvaardigen beheerscht
beheerscht
dat zijn
C hh ris
deaarde,
aarde,die
diein
ineen
een paradijstoestand
paradijstoestandzal
zalverkeeren.
verkeeren. Al
Al
r i s t uuss de
1)
het Monarchianisme
Monarchianisme schijnen in
de VII
VII eeuw nog
nog in
in de
1) Sporen van het
Friesland aanwezig
aanwezig te
te zijn
zijn geweest.
geweest. Zie
Zie archief
archief van het Aartsb.
Aartsb. Utrecht,
Utrecht,
Friesland
bldz. 261-262
261-262 (De
(De H. Frederik).
XX, bldz.
Deel XX,
2) Dionysius, R.
P. bij Athanasius, Epist. de
de decret.
decret. Nicaen.,
Nieaen., n.
n. 26.
26.
R. P.
2)
G., T.
'1'. 25,
25, c.
c. 4.
4. Vg1.
de sent.
sent. Dionysii.
Dionysii. Met
Met het
het bovenVgl. Epist. de
Migne, P. G.,
staande vgl.
vg1. ook
ook Harnack,
Harnack, Realeneyel.
303 :MonarMonarRealencycl. prot.
prot. '1'heo1.,
Theol., XIII,
XIII, 303:
chianismus.
3) Atzberger,
Atzberger, Geschichte
christlichen Eschatologie, Freiburg 1896.
1896.
Geschichte der christlichen
Grey, Le Millénarisme,
Millénarisme, Paris
Paris 1904.
1904.
L. Grey,
C) Apoe.,
Apoc.,XX,
XX, 2-7.
2-7.
4)
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dien tijd blijft satan
satan geboeid.
geboeid. Na duizend jaren wordt hij ontketend
ontketend
en
belegert met
zijn trawanten
trawanten de
de stad.
stad. Nadat
NadatGods
Gods toom
toorn hen
hen
en belegert
met zijn
is de
de tweede
tweede verrijzenis
verrijzenis daar,
daar, waarop
waarop het
hetlaatste
laatste
heeft verpletterd, is
oordeel volgt.
oordeel
Alom
werd deze
deze leer
leer verspreid,
verspreid, onder
onder de
deChristenen
Christenenwellicht
wellicht
Alom werd
het eerst door
door den
B aa rl' n a bas,
dan door
door PPap
den brief
brief van
van B
b a s, dan
a p i iaass
(t
160) bisschop
bisschop van
van Hierapolis
Hierapolis 1).
Hem volgden
volgden JJus
(t 160)
u s ttin
i n uu s
1). Hem
(t
166) en
I' e n a e u s(- (t
202) 2).
Cel'
int h us
(1- 166)
2). De
enI Irenaeus
202)
Degnostiek
gnostiek
Cerinthus
dwepers maakten van het
het duizendjarig
duizendjarig rijk
rijk een
een tijd
tijd van
van
en andere dwepers
vleeschelijke
zinnelijkheid,
terwijl
M
0
n
t
a
n
u
s
en
de
zijnen
het
vleeschelijke zinnelijkheid, terwijl M o n t anus en de zijnen het
middelpunt daarvan
Pepuza plaatsen
plaatsen 3).
Hevig werd
te
middelpunt
daarvan te Pepuza
3). Hevig
werd dit
dit te
Rome
Ca
220)bestreden,
bestreden,die
dieechter
echterzóó
zóóver
verging,
ging,
Rome door
door C
a jjus
u s (t(tc.c.220)
dat
hij het
het Boek der
der Openbaring
Openbaring verwierp 4).
0 I'r i gen
hield
dat hij
4) . O
g e n ee ss hield
tegen
Chiliasten staande,
men de
de woorden
woorden der
der H.
H. Schrift
Schrift
tegen de Chiliasten
staande, dat men
met betrekking
betrekking tot het
hetduizendjarig
duizendjarig rijk
rijk allegorisch
allegorisch diende
diende te
te
met
verklaren,
Nep
s, een
eenbisschop
bisschop van
van Egypte,
Egypte,een
een Weerverklaren, waarop
waarop N
e p o0 s,
legging
Allegoristen schreef 5).
Toen dit boek
boek veel
veel bijval
bijval vond
legging der
der Allegoristen
5). Toen
en
het volk
volk onverschillig
onverschillig maakte
maakte voor
voor de
de leer
leerdes
desEvangelies,
Evangelies,
en het
begaf zich
D ion
y s i u s van Alexandrië,
Ale x a n d l' i na
ë, na
dendood
dood
begaf
zich
Dionysius
den
Nep
s, naar
naarArsinoë
Arsinoëen
enweerlegde
weerlegde in
in een
een dispuut
dispuut van
van drie
drie
van N
e p o0 s,
dagen
COl'
ende
deandere
andereverdedigers
verdedigers van
vanhet
hetChiliasme.
Chiliasme.
dagen C
o r a c ion
i o n en
Zij
zich overtuigen.
overtuigen. Om
Om de gemoederen
gemoederen in
goede te bebeZij lieten
lieten zich
in het goede
vestigen, schreef
ion y s i u stegen
tegenhet
hetboek
boekvan
vanNNep
vestigen,
schreefDDionysius
e p o0 ss
twee boeken
boeken De promissionibus
promissionibus 6).
het oosten
oosten ontving
ontving het
het
twee
6 ) . In
In het
Chiliasme hiermee
westen vond
nog
Chiliasme
hiermeeeen
eenzwaren
zwarenslag.
slag.In
In het
het westen
vond het nog
verdedigers
(L aact
Door den
den vrede
vrede der
der Kerk
Kerk en
en
verdedigers (L
c t aa nn tt ii uus)s) 7).
7). Door
verzet der
dergroote
grooteVaders
Vadersverdween
verdweende
dedwaling
dwalingallengs.
allengs.
het verzet
11
0. Om
ware van
van het
hetvalsche
valsche
11°.
Om tegenover
tegenover alle
alle dwalingen
dwalingen het
het ware
te onderscheiden,
onderscheiden, beriep
beriep men zich op de
de Apostolische overlevering.
„Constat proinde,"
proinde," zegt
"Constat
s, "omnem
doctrinam,
zegt TTer
e r ttuIl
u l l ii aa nn uu s,
„omnem doctrinam,
originalibusf ide^s
fidei
quae cum illis
illis ecclesiis
ecclesiis apostolicis,
apostolicis, matricibus
matricibusetetoriginalibus
quae
conspiret, veritati
deputandam, sine
sine dubio
dubio tenentem
tenentem quod
quod Ecclesiae
Ecclesiae
conspiret,
veritati deputandam,

1)
EU8eb., H.
E., III,
lIl, 40.
40.
I) Euseb.,
H. E.,
2) Dia!.
cum Tryph.,
Tryph., c.
2)
Dial. cum
e. 80.
80. Adv.
Adv. Haer.,
Haer., V,
V, 24-36.
24-36.
3) Epiph., Haer.,
49. 1.
l.
Haer., 49.
4) Atzberger, 269.
,)
24.
5) EU8eb.,
Euseb., VII, 24.
S)
EU8eb., VII,
24-25.
6) Euseb.,
VII, 24-25.
')
lib. VII,
VII, 14,
14, 23,
23, 24,
24, 26.
26.
7) Tnstitution.,
Institution., lib.
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ab Apostolis,
Apostolis, Apostoli
Apostoli aa Christo,
Christo, Christus
Christus aaDeo
Deoaccepit
accepit:: reliquam
reliquam
ab
vero omnem
omnem cloctrinam
doctrinam de
mendac,io praejudicandam,
praejudicandam, quae
quae sapiat
sapiat
vero
de mendacio
contra veritatem
Dei" 1).
contra
veritatem Ecclesiarum
Ecclesiarumetet Apostolorum
Apostolorum etet Christi
Christi et
et Dei"
1) .
bisschoppen en de
de bijstand
bijstand des
des H.
De geregelde
geregelde opvolging
opvolging der
der bisschoppen
Geestes
oorzaak van de
de onverval
onvervalschte
voortplanting der
der leer.
leer.
schte voortplanting
Geestes is
is oorzaak
Niet noodig is het de
de leering
leering van
van alle
alle bisschoppen
bisschoppen te
te hooren.
hooren. Want,
Want,
volgens II rI' een
s, de
deRomeinsche
Romeinsche Kerk
Kerkheeft
heeftde
deoverlevering
overlevering
volgens
n aa ee uu s,
geloof der Apostelen,
Apostelen, en zij
zij is het richtsnoer,
richtsnoer, waarnaar
waarnaar alle
alle
en het geloof
Kerken zich
zich richten
richten 2).
Kerken
2 ) . Immers
Immers Paus
Paus SSt
t eepp hh aa nn uu ss handhaaft
de geldigheid van den ketterdoop, nadat V i c tor . reeds de'deglihvankterdop,Vicsde'
Monarchianen heeft
Rome houdt
houdt het
het
Monarchianen
heeft veroordeeld.
veroordeeld.De
De Kerk
Kerk van
van Rome
ware
midden in de
de strengheid
strengheid der
der boete.
boete. CCa a1I ii xx tt uu ss verdedigt
verdedigt
ware midden
de
I' i s t uen
s verwerpt
en verwerpt
leervan
vanS aSa
b e1-1de godheid
godheidvan
van eh
Christus
dede
leer
be
11i iuus s en
en anderen
anderen 3).
Di
y s ii uu ss formuleert
formuleert de
de ware
ware
3) . Paus
Paus D
i o0 n y
leer der H. Drievuldigheid 4). "De
Verbi autem
autem incarnatione,
incarnatione, lerd
„De Verbi
schrijft :H'
e I i x IInaar
naarAlexandrië,
Alexandrië, et
fide credimus in Dominum
Dominum
Felix
et fide
nostrum
Jesum
Christum
ex
Virgine
natum,
quod
Ipse
estsemsemnostrum Jesum Christum ex Virgine natum, q uod Ipse est
Verbum,non
nonautem
autemhomo
homoaaDeo
Deoassumptus
assumptus
piternus Dei Filius
Filius etetVerbum,
piternus
ut alius sit ab
ab illo" 5).
eigendom der Kerk
Kerk en
en
Schrift is
is het eigendom
5 ). De H. Schrift
in zóóver alleen richtsnoer van
van het
hetgeloof
geloof als
als zij
zij door
door de
de Kerk
Kerkwordt
wordt
verklaard.
De wijsbegeerte
wijsbegeerte wordt
gebruikt ter
ter verklaring
verklaring der
der
verklaard. De
wordt gebruikt
kerkelijke
aan deze
deze ondergeschikt.
ondergeschikt. De
De ware
ware Gnosis heeft
kerkelijke leer
leer en is aan
hij, die in het onderzoek
onderzoek der
der H. Schrift is vergrijsd
vergrij sd en de Apostolischkerkelijke leer heeft bewaard
bewaard 6).
6).
kerkelijke
Een kort
kort begrip
begrip der
der geloofsleer
geloofsleer was
den beginne
beginne af het
het
Een
was van
van den
Symbolum der Apostelen 7).
7) .
korten inhoud
inhoud der
der aposaposvormde natuurlijk
natuurlijk den korten
symbolum vormde
Dit symbolum
tolische
prediking.
tolische prediking.
ook de
de symbolische
symbolische vorm
vorm dagteekent
dagteekent uit de
de dagen
dagen der
del'
Dat ook
.

1)
Dee Praescript.,
Praescript., c.
21.
c. 21.
l)D
2) Adv.
Haer., IU,
2)
III, 1.
Adv. Haer.,
3) Jaffé,
n. 70,
70, 79,
79, 82.
82.
II, n.
3)
Jaff é, ed. Il,
4)
Atkan., De decret. syn. Nic.,
Nic" c. 26:
Verbum
26 : "Necesse
„Necesse est divinum Verbum
4) Athan.,
Deo universorum
universorum esse
nnit,um et Spiritum Sanctum in Deo manere et
esse uniturn
Deo
habitare ac
ac denique
denique divinam
divinam Trinitatem
Trinitatem in unUlll,
ununi, quasi
quasi in verticem
habitare
(Deum
ornnipotentem
dico), reduci
reduci et colligi.
( Deum universorum
universorum omni
potentem dico),
5) Jaffé,
n. 140.
II, H.
140 .
ed . Il,
5)
Jaff é, ed.
6)
Ale;r., Strom.,
7.
Strom., 7.
6) elern.
Cle m . Alex.,
7)
yorrnen bii
bij Denzinger, Enchiridion symb.
symb. e:t
et def.,
def.,
7) De verschillende vormen
Ed. 10,
10. Wirceb.
Wirceb. 1900,
1900, p.
p. 11 ss.
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Apostelen,
moeilijk worden
worden bewezen.
bewezen. Een
Eenlegendarische
legendarischeover
over.
Apostelen, kan moeilijk
levering
hebben gemaakt
gemaakt 1).
levering zegt,
zegt, dat de Apostelen ieder een artikel hebben
1 ).
Den oudsten
„Descendit ad
ad inferos,
Den
oudsten vorm,
vorm, waarin
waarin de
de woorden
woorden:: "Descendit
in/eros,
gebruikte
Sanctorum
Oommunionem, Vitam
Vitamaeternam"
aeternam" ontbreken,
Sanctorum Communionem,
ontbreken, gebruikte
men
in andere
andere westersche
westersche Kerken
Kerken reeds
reeds op
op het
heteinde
einde
men te Rome en in
der tweede
tweede eeuw
eeuw als
als doopbelijdenis.
doopbelijdenis. Terwijl
Terwijl het
het symbolum
symbolum hier 2)
onveranderd
inhet
hetoosten
oosteneenige
eenigetoevoegsels
toevoegsels
onveranderd bleef,
bleef, ontving
ontving het in
tegen
ketters. De
De tegenwoordige
tegenwoordige tekst bestond
bestond echter
echter reeds
reeds
tegen de ketters.
nog was het
het verboden,
verboden, dit
ditsymbolum
symbolum
in
vijfde eeuw.
eeuw. Ook
Ook toen nog
in de vijfde
op
schrijven, zoodat
zoodat de
de doopeling
doopeling het van
van buiten
buitenmoest
moestleeren.
leeren.
op te schrijven,
In de
de oostersche
oostersche Kerk geraakte
geraakte het
het allengs
allengs in
in vergetelheid,
vergetelheid, omdat
omdat
men
reeds vroeg
vroeg het
het symbolum Niceno-Constantinopolitanum
Niceno-Oonstantinopolitanum
men er reeds
als
doopbelijdenis voorschreef.
voorschreef. Daarom
ontkenden de
de Grieken
Grieken
als doopbelijdenis
Daarom ontkenden
te Ferrara-Florence
Ferrara-Florence (1439)
(1439) de
apostoliciteit van het
het symbolum
de apostoliciteit
symbolum
Apostolicum.
Apostolicum.
Heden
plaatsen sommigen
sommigen de
de wording
wording der
der formule
formule omstreeks
omstreeks
Heden plaatsen
150,
begin der
der tweede
tweede eeuw,
eeuw, enkelen
enkelen zelfs
zelfs in de
de
150, anderen
anderen in
in het begin
dagen
der Apostelen
Apostelen 3).
dagen der
3 ).

§ 22.
22.
Kerkelijke
schrijvers der eerste
eerste drie
drie eeuwen.
eeuw('n.
Kerkelijke schrijvers
Ceillier, Histoire
générale des
auteurs sacrés
sacrés et
et
Remy Ceillier,
Histoire générale
des auteurs
ecclésiastiques,
1858-1860. O.
Bardenecclésiastiques, 16
16vol.,
vol.,Il
II éd.,
éd., Pari"
Paris 1858-1860.
0. Bardenhewe-r, Gesch.
Band I—II,
I-Il,IT
Il Aufl.,
Aufl.,
hewer,
Gesch. der
der altkirchl.
altkirchl. Literatur, Band
1913--1914. A. Harnack,
Harnack, Geschichte
Freiburg 1913--1914.
Geschichte der altchristl.
altchristl.
Literatur,
B. I—IT,
I-IJ, Leipzig
Leipzig 1893--1904.
1893--1904. Fessler—JungFessler-JungLiteratur, B.
'Juann,
Institutiones Patrologiae,
Tom. 1-2,
1-2,OeniOenimann, Institutiones
Patrologiae, ed.
ed. Il,
II, Tom.
ponte
1890-1896. P. Batiffol,
Batifjol, Anciennes
chréponte 1890-1896.
Anciennes littératures
littératures chréticnncs. La littérature
littératuregrecque,
greeque, IV
IV éd.,
éd., Paris
Paris1905.
1905. Oruttwel,
tiennes.
Cruttwel,
1) Petrus dixit
dixit:: Credo
Credo in
in Deum
DeumPatrern
Patremomnipotentem,
ornnipotentem,creatorem
creatorem
eoeli et
Jacobus dixit,
dixit, etc.
etc. Mign,e,
lVIign(;, P. L.,
L., Tom..
Tom. 39,
coeli
et terrae. Jacobus
39, c.
c. 2188-2190
2188-2190
(VIe eeuw).
eeuw).
(Vie
2) Alleen
Alleen kan
begin der
eem\ :: „Credo
"Credo in
kan men
men bewijzen,
bewijzen, dat
dat in
in het
het begin
der III eeuw
unum Deum"
Deum" in
in „Credo
"Credo in
in Deum
Deum Patrem"
Patrem" isisveranderd.
veranderd.
unum
3) Bardenhewer, Gesch.
Gesch. der
L., I,
I, 68
68 ff.
H. Harnack,
Harnaek, Gesch.
der altkirchl. L.,
Gesch. der
altchristl. L.,
L., I, 115
115 f.
f. II,
IT, 1,
1, 524--532.
524--532. Ol.
Blu,rne, Das Apostolische
Apostolische
Cl. Blume,
Glaubensbekenntnis. Eine Apologetisch-geschichtl.
Apologetisch-geschichtl. Studie,
mit RiickRückGlaubensbekenntnis.
Studie, mit
auf den
den „Kampf
"Kampfurn
umdas
dasApostolikum",
Apostolikum",Freib.
Freib.1893.
189a.Zeitschr.
Zeitschr. für
sicht auf
\Vissenschaft, 1905,
1905, S.S.72
72 ff.
ff. Vawndard.
Etudes de
de critique
critiqueet
neutest. Wissenschaft,
Vacandard. Etudes
et
d'hist. religieuse,
religieuse, Paris
1905. Zie
ook Revue
Revue des
desquest.
hist., Paris,
Paris,
d'hist.
Paris 1905.
Zie ook
quest. hist.,
oet. 1899
1899;; avd]
1901;; jnillet
1901. Revue
eccl., 1902,
1902, Tom.
Tom. III,
Hl,
oct.
avril 1901
juillet 1901.
Revue d'hist. eccl.,
p. 297 ss.
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schrijvers der
der eerste
eerste drie
drieeeuwen.
eeuwen.
22. Kerkelijke

A
literary history
history of
of early
early Christianity,
Christianity, 22 vol.,
vol., London
London
A literary
Die Altchristl.
1899. A. Ehrhard,
Ehrhard, Die
Altchristl. Literatur
Literatur und ihre
Forihre Forschung
1880, in
in Strassburger
Strassburger Theol.
Theol. Studien, Freiburg
schung seit 1880,
1894. Ibidem, 1900: Lit. und ihre Erforschung von
von 1884=1884~
1900. De Labriolle, Hist. de
latine, Paris
Paris 1920.
1920. R. DuD'ude la lito
lit. latine,
val. Littérature syriaque,
syriaque, III
Paris 1907.
1907. P.
Fr. BenBenIIT éd., Paris
P. Fr.
venutu8
Venraa1;, Handleiding der Patrologie, 's-Hertogen's-Hertogenvenutus V.
v. Venraai,
bosch 1912.
1912.

1 0. Apostolische
1°.
Apostolische Vaders.
Vaders.

Onder
naam van
van "Apostolische
Vaders" 1)
verstaat men
men
Onder den
den naam
„Apostolische Vaders"
1 ) verstaat
eigenlijk
met de
de Apostelen
Apostelen hebben
hebbenververeigenlijk de kerkelijke schrijvers, die met
keerd:
de Didache en den
den Brief van
van Barnabas,
Barnabas,
keerd : De
De schrijvers
schrijvers van de
Clemens
Ignatius van
van Antiochië
Antiochië en Polycarpus
Clemens Rom.,
Rom., Ignatius
Polycarpus van
van Smyrna.
Vorm en inhoud
inhoud hunner
hunner schriften
schriften herinneren
herinneren aan
aan den
denApostoliApostoliVorm
sehen
schen tijd. Bij dezen voegde
voegde I.
I. B. CCo
o ttel
e i iier
e r 2)
2 ) nog Hermas.
Later werd
werd het
het gebruikelijk,
gebruikelijk, ook
ook Papias
van Hierapolis
Hierapolis en
Later
Papias van
den
schrijver van den
den Brief aan
aan Diognetus
Diognetus daarbij
te nemen.
nemen.
den schrijver
daarbij op te
Aldus
zijn onze
onze Apostolische
Apostolische Vaders
door vorm of
of inhoud,
inhoud,
Aldus zijn
Vaders noch
noch door
noch door
door den
den tijd
tijd van
vanhun
hunontstaan
ontstaaneen
eenafgesloten,
afgesloten,bijeenbebijeenbenoch
Welk een
een aanzien
aanzien de
deeerste
eersteniet-canonieke
niet-canoniekegegehoorend geheel.
geheel. Welk
hoorend
schriften
oude Kerk genoten,
genoten, blijkt
hieruit, dat vele
vele bij
bij de
de
schriften in
in de
de oude
blijkt hieruit,
godsdienstoefeningen
werden
gelezen.
DenDen
briefbrief
van van
Bar
n a bas
godsdienstoefeningen
werden
gelezen.
Barnabas
Pa8tor van
Her m a nam
s nam
menop
opin
inden
den Codex
van Hermas
men
Codex Sinaiticu8,
Sinaiticus,
en de Pastor
de
twee
brieven
van
Cl
e
men
s
in
den
Codex
Alexandrinus.
de twee brieven van Clemens in den Codex Alexandrinus.
De taal waarin
waarin de
de Apostolische
Apostolische vaders
vaders schreven,
schreven, is
is het
hetGrieksch.
Grieksch.
De
a. Het
Het oudste
oudste en
eneerbiedwaardigste
eerbiedwaardigste isis wel
wel De
leer der
der twaalf
twaalf
De leer
a.
Apostelen (LltÖaxiJ
eerste
rcwvÖwöeua
&c e a ?ànO(17:ÓAuW),
oazó/,wv), die
(dtbaxii 7:6)1'
die op
op het einde der eerste
eeuw
een onbekende
onbekende isis geschreven
geschreven 3).
3 ) . Gevoegelijk
Gevoegelijk wordt
wordt de
eeuw door een
Didache
drie deelen
deelen gesplitst.
gesplitst. Het
Het eerste
eerste behandeld
behandeld de
detwee
twee
Didache in
in drie
wegen (c.
(c. I—VI)
I-VI) en
en werd
werd door
door de
de Epistola
Barnabae gebruikt.
wegen
Epistola Barnabae
tweede is liturgisch
liturgisch en spreekt
spreekt over
over het
het doopsel,
doopsel, de
de vasten
vasten
Het tweede
en
het
gebed
en
de
H.
Eucharistie
(c.
VII-X).
Het
derde
geen het gebed en de H. Eucharistie (c. VII—X). Het derde gebespreekt de tucht
tucht en
ensamenstelling
samenstelling der
derKerk
Kerk:
apostelen,
deelte
deelte bespreekt
: apostelen,
propheten,
doctoren, de
viering van
van den
den Zondag,
Zondag, de
de wijdingen,
wijdingen,
propheten, doctoren,
de viering
de lectoren enz. Verschillende oude schrijvers toonen de Didachedelctornz.VshideucrjvtondeDiah
1)
Apostolicorum, Editio post
post Hefelianam
Hefelianam guarquarOpera Patrum
Patrum Apostolicorum,
1) Funk, Opera
quinta. Nieuwe
editie van F.
F. Diekamp,
Diekamp, Tubingen
Tubingen1913.
1913. Laatste
Nieuwe editie
tam quinta.
ed.
van Bihlmair.
Bihlmair.
ed. van
2)
aevi Apostolici
Parisiis 1672,
1672, 88 voll.
vol!.
Apostolici etc.,
etc., Parisiis
2) Patres aevi

3)
princeps, Constantinopel
Constantinopel 1883.
1883. Ed.
Ed. F~tnk,
Funk, Tnb.,
1887 ;; ed.
Tub., 1887
3) Editio princeps,
Schlecht, Frib. 1900.
1900.
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te hebben
hebben gekend
gekend en gebruikt
gebruikt 1).
latijn
Vroegreeds
reedswas
was ze
ze in
in 't't latijn
1 ) . Vroeg
vertaald. De
De grondtekst
grondtekst werd
werd thans
thansteruggevonden
teruggevonden en
en uitgegeven
uitgegeven
door
Ph
0 s, metropoliet
metropolietvan
vanNicomedië,
Nicomedië,
os B
Brr yen
yennio
door P
h i llot
o t hheeos
in 1883.
1883. S c h
hll e c h t vond
vondde
dezes
zes eerste
eerste hoofdstukken
hoofdstukkenin
inlatijnsche
latijnsche
vertaling,
1900 2).
boek zoo
zoo spoedig
spoedig een
een zoo
zoo
vertaling, 1900
Zelden isis over
over een boek
2) . Zelden
groote
ontstaan. De
De Didache verdient
ten volle
volle en
en
groote literatuur ontstaan.
verdient dit ten
is
voor
de
oudste
tijden
der
Kerk
zeer
belangrijk.
Ze
handelt
niet
Kerk zeer belangrijk. Ze handelt niet
is voor
oudste
alleen
weg des
des doods,
doods, de Liturgie, over
over de
de
alleen over
over den weg
des levens
levens en
en des
waakzaamheid
naderend einde
einde der
der wereld,
wereld, maar
maarisisook
ookzeer
zeer
waakzaamheid en het naderend
gewichtig
allereerste tijden.
tijden.
gewichtig voor de ontwikkeling der leer in de allereerste
b.
Barnabae werd,
b. De Epistola Barnabae
werd, zooals
zooals de
de titel
titel zegt, in de oudheid
aan den
den reisgezel
reisgezel en medearbeider
medearbeider van
van P
a u I u s toegeschreven,
toegeschreven,
Paulus
de
daartegen ten
ten stelligste
stelligste en
en doet
doet denken
denken aan
aan
de inhoud
inhoud echter pleit daartegen
een Alexandrijn
Ne
Alexandrijn uit
uit de
de dagen
dagen van
van Vespasianus
Vespasianus(69-79)
(69-79) of N
e rr vva
a
(96-98) of
Dom
(80-96). Anderen
Anderen plaatsen
plaatsen het
het
of D
o m i tt ii aa nnuuss (80-96).
ontstaan
130-131 3).
ontstaan in 130-131
Weinig eerbied
eerbied toont de
de schrijver
schrijver voor
voor het Oude
Oude Testament
Testament
en
is
in
tegenspraak
met
de
leer
der
Apostelen,
vooral
van den
den
en in tegenspraak met de leer der Apostelen, vooral van
H. P
P aauu 11 u s.
Leerend (cap.
(cap. 2-17)
2-17) en opwekkend (18-20)
(18-20) richt
s. Leerend
hij
een of
of eenige
eenige gemeenten, waar
waar hij
hij vroeger
vroeger het
hetEvangelie
Evangelie
hij zich tot
tot een
heeft
verkondigd, en
zegt in het
het eerste
eerste gedeelte,
gedeelte, dat
dat de
de oude
oude wet
wet
heeft verkondigd,
en zegt
niet
meer
verplicht;
verklaart
haar
voorschriften
betrekkelijk
niet meer verplicht ; verklaart haar voorschriften betrekkelijk
het vasten, de offers, de besnijdenis enz. allegorisch
allegorisch en
wil, dat hetvasn,dofrbijes
en wil,
alles niet
niet letterlijk,
letterlijk, maar
maariningeestelijken
geestelijken zin
zin moet
moetworden
worden opdit alles
gevat.
Het tweede
tweede gedeelte
gedeelte beschrijft
beschrijft den
weg des
des lichts en
en der
der
gevat. Het
den weg
duisternis 4),
en
herinnert
sterk
aan
de
Didache.
4),
aan de
Van denzelfden
denzelfden tijd dagteekent
dagteekent de
de brief
brief van Clemens
Clemens BoRoc. Van
manus aan die van Corinthe.
Corinthe. Deze
richtzich
zich in
in een
een
Deze Paus
Paus (90-99)
(90-99) richt
1) Epist. Barnabæ,
Barnable, c.
c. 18
18 ss.
ss. Justinus, Apol.
Alex.,
Apol. I,I, c.
c. 15-18.
15-18. Clem.
Clem. Alex.,
J, 20,
20, 100.
100. Adv.
Adv. Aleatores,
Aleatores, c.
c. 4.
4. Euseb.,
E'ltseb., H. E.,
K, lIl,
Strom., I,
III, 25. Athanafest., 39.
Ap., VII, 1-32.
Overnog
nog veel
veel andere
andere
sius, Ep. fest.,
39. Constitutiones Ap.,
1-32. Over
vgl. Funk, Proleg.
plaatsen vgl.
2)
2) Doctrina XII Apostolorum,
Apostolorum, una
versione etc., Frib.
Frib.
una cum
cum antiqua versione
Brisg. 1900.
1900. S. Wohleb,
W ohleb, Die lateinische Ubersetzung
Übersetzung der
der Didache.,
Didache., PaderPaderhorn 1913.
1913. (Studien z.
z. Gesch.
Gesch. Kult. d.
d. Altert.).
born
3)
3) A.
A. van
'van Veldhuizen,
Veldh'uizen, De
De brief
hrief van
van Barnabas,
Barnabas,Groningen
Groningen 1901
1901
dissertatie). Vgl.
Vgl. Loman
Loman (Theol.
(Theol. Tijdschrift
(Utrechtsche dissertatie).
Tijdschrift 1884.
1884. hl.
bl. 1821.82226), die
tien of
of elf
elf keizers
keizers telt
teltvan
vanGalba.
Galba.Voor
Voordeze
dezewillekeurige
willekeurige
226),
die de tien
opvatting wordt
wordt opnieuw
opnieuw (Theol.
(Theol. Tijdschr.
Tijdschr. 1903,
1903, blz.
hlz. 171
171 vv.)
vv.) door
door
opvatting
J. van
van Loon
Loon een lans gebroken.
gebroken. Cf.
Cf. van
van Manen, Theol. Tijdschrift.
Tijdschrift. 1884,
1884,
552--572
552-572;; daartegen
daartegen Loman,
Loman, p. 573-581.
573-581.Revue
Revued'hist.
d'hist,.ecelés.
ecclés. 1900,
1900,
fase.
I II. A. Michel
Michel d'Herbigny S.
S. J.,
J., Recherches
Recherchesde
descience
sciencereligieuse,
religieuse,
fase. I-II.
année 1910,
1910, fase.
fase. 55-6.
année
6.
p. 1-59.
1-59.
4) Ed. Funk, I, p.
.
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brief tot
totgenoemde
genoemde gemeente,
gemeente, waar
waareenige
eenige onruststokers
onruststokers
krachtigen brief
zich tegen
tegen de
de kerkelijke
kerkelijke overheid
overheid hadden
hadden verzet.
verzet. Vermaning
Vermaning en
en
zich
onderwijzing
wisselen elkander af.
af. Er
Erwordt
wordteen
eentegenstelling
tegenstelling gegeonderwijzing wisselen
tusschen den
den bloeienden
bloeienden staat
staatder
dervroegere
vroegere en
en den
den treurigen
treurigen
maakt tusschen
toestand der
dertegenwoordige
tegenwoordige Corinthische
Corinthische Kerk
Kerk;
gewaarschuwdvoor
voor
toestand
; gewaarschuwd
(1-36);
gewezen
op
de
noodzakelijkheid
der
hierar"
ijverzucht
ij verzucht (1 36) ; gewezen op de noodzakelijkheid der hierarchische orde
onderwerping (37-65).
Deze brief
brief stond
stond in
inhoog
hoog
chische
orde en
en onderwerping
(37-65). Deze
veel kerken
kerken voorgelezen,
voorgelezen, nog
nog in de vijfde
vijfde eeuw
eeuw
aanzien,
aanzien, werd
werd in
in veel
beroemden Codex
in den beroemden
Codex Alexandrinu8
Alexandrinus opgenomen
opgenomen en onmiddellijk
achter
het laatste
laatsteboek
boek van
van het
hetNieuwe
Nieuwe Testament
geplaatst.Het
Hetisiseen
een
achter het
Testament geplaatst.
1 ).
onweerlegbaar
der Romeinsche
Romeinsche Kerk
onweerlegbaar getuigenis
getuigenis voor
voor het
het primaat
primaat der
Kerk').
de oudheid
oudheid heeft
heeft men
men Clemens
C I e men s ook
ook voor
voor den
den schrijver
schrijver
In de
van den
den Tweeden
brief aan
aan de
deCorinthiérs
Corinthiërs gehouden.
gehouden. Hadden
van
Tweeden brief
sommigen
fragment een
een homilie
homilie erkend,
erkend, sedert
sedert
sommigen reeds
reeds vroeger
vroeger in het fragment
B r yen
s sinin1875
cap.2020teteJeruzalem
JeruzalemterugterugBr
y e nnni i0 o
1875cap.
cap.5 5- cap.
het zeker,
zeker, dat
datwij
wij een
een preek
preekof
of homilie
homilie voor
voor ons
ons hebben
hebben en
en
vond, is het
hoogst waarschijnlijk
waarschijnlijk of
ze te
te Corinthe
Corinthe gehouden
gehouden
hoogst
of bijna
bijna zeker,
zeker, dat ze
is
aan Clemens
C I e men s kan
kanworden
wordentoegeschreven.
toegeschreven. Moeilijk
Moeilijk is
is
is en niet aan
het den
den tijd
tijd te
tebepalen.
bepalen. Velen
Velen spreken
spreken van
van het
hetmidden
middender
dertweede
tweede
als de
de schrijver
schrijver der
der twee
twee
eeUw.
eeuw. Nog
Nog minder
minder kan
kan CCl
1 ee men
m e ns s als
brieven ad Virgines gelden.
Ze
zijn
een
verheerlijking
der
maagdegelden.
verheerlijking der maagdeverzetten zich
zich tegen
tegen de
de Virgine8
8ubintroductae. Dit
lijkheid
lijkheid en
en verzetten
Virgines subintroductae.
laatste
vooral, maar
maar ook
ook taal
taal en
enverdere
verdere inhoud
inhoud wijzen
wijzen als
als tijd
tijd
laatste vooral,
van ontstaan de derde of het begin der vierde eeuw aan. In Palestina vanotsderfhbginveduwa.IPlstin
werden de brieven hoog
hoog geacht
geacht en
en in
inde
dekerken
kerkenvoorgelezen.
voorgelezen.VanVanwerden
daar
wellicht,
dat
ze
ons
in
een
handschrift
der
Pe8chittho
daar wellicht,
ze ons in een handschrift der Peschittho zijn
bewaard. De schrijver was vermoedelijk een asceet, geen bisschop 2).
2 ) . beward.Dschijv emodlknasct,gebihop
Over de
de andere
anderepseudo-Clementijnsche
pseudo-Clementijnsche geschriften
geschriften Recogniûone8
Recognitiones
Over
en Homiliae is boven
boven gesproken.
gesproken. 3)
3)
d. De
zeven
brieven
van
Ignatius
martelaar behooren
behooren tot
4 ) martelaar
De zeven brieven
Ignatius 4)
het schoonste,
schoonste, dat
de eerste
eerste tijden
der Kerk
Kerk hebben
hebbennagelaten.
nagelaten.
dat de
tijden der
Tra
(98-117) werd
de schrijver
Rome
Onder T
schrijver naar Rome
werd de
Onder
r a jjan
a n uu ss (98-117)
1) Editio Funk, I,
59--145. Lightfoot,
Lightfoot, Clement
Rome, London
London
Clement of
of Rome,
T, p.
p. 59-145.
1877. Heintze, Der
Clemensroman und
seine griech.
griech. Quellen
QueUen (Texte
(Texte u.
u.
Der Clemensroman
and seine

40, 2)
2) Leipzig
Leipzig 1914.
1914. Texte
Untersuchungen, N.
N. F.,
F.,V,
V,LeipLeipUnters., 40,
Texte und
and Untersuchungen,
zig
1901.
zig 1901.
2) Ed. Funk, I,
p. 145-171
145-171;; II,
IT, 1--27.
1--27.
I, p.
3) §§ 21,
3.
21, 3.
3)
4) Voor den Holl.
Holl. tekst zie
zie F.
A. Junius,
Juniu8, De zeven
zeven brieven van
F. J.
J. J.
J. A.
4)
Ignatius volgens de korte recensie,
recensie, uit het Grieksch
Grieksch vertaald met inleiding en aanteekeningen,
aanteekeningen, Tiel
Tiel 1858.
1858.
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gevoerd
aan de
dewilde
wildedieren
dierenvoorgeworpen.
voorgeworpen.Onderweg
Onderwegschreef
schreef
gevoerd en aan
Ephesus,
hij
deze
brieven
:
te
Smyrna
die
aan
de
gemeenten
van
hij deze brieven:
Smyrna die aan de gemeenten van
Philadelphia, Smyrna
Smyrna
Magnesia, Tralles en Rome
Rome ;; te Troas die aan Philadelphia,
Magnesia,
en Polycarpus. Ze
vermaningen tot
totde
dekerkelijke
kerkelijkeeenheid,
eenheid,
Ze bevatten
bevatten vermaningen
tot aansluiting
aansluiting bij
bij den
denbisschop
bisschop;; waarschuwingen
waarschuwingen tegen
tegen dwalende
dwalende
tot
JJudaïsten
udaïsten en
en Doceten
Doceten ;; de
de uitdrukking
uitdrukkingvan
vaneen
eengloeiend
gloeiendverlangen
verlangen
naar
het martelaarschap.
martelaarschap. Kostbaar
zijn de
de getuigenissen
getuigenissen voor
voor
naar het
Kostbaar zijn
de volledige
volledige ontwikkeling
primaat
de
ontwikkeling der
der kerkelijke
kerkelijke hierarchie
hierarchie en
en het
het primaat
Rome. Oorspronkelijk,
Oorspronkelijk, beeldrijk,
krachtig is
is de
de
van Rome.
beeldrijk, levendig
levendig en
en krachtig
stijl,
met de
de wetten
wetten der
der
stijl, die
die in
in zijn
zijn machtige
machtige vaart
vaart schijnt te spotten met
taal.
Reeds
de vijfde
vijfde eeuw
eeuw werden
werden deze
deze echte
echte brieven
brieven vervalscht
vervalscht
Reeds in de
of geinterpoleerd
geïnterpoleerd en met
met zes
zes vermeerderd.
vermeerderd. Deze
Deze zijn
zijn:: Maria
van
Maria van
of
Kassobola
van Kassobola.
Kassobola. Ignatius
Kassobola aan
aan Ignatius, Ignatius
Ignatius aan Maria van
aan die van Tarsus, van Philippi, van Antiochië en aan den
den diaken
diaken andievTrsu,PhlpivanAtocë
Bero van Antiochië.
Antiochië. Daarbij
werden in de
de middeleeuwen
middeleeuwen nog
nog vier
vier
Daarbij werden
Hero
latijnsche
Alle zijn
zijn thans
thansals
alsonecht
onechtgebrandmerkt,
gebrandmerkt,
latij nsche verdicht. Alle
jaren nauwelijks
nauwelijks tegenstanders
tegenstandersvinden
vinden 1).
1) .
terwijl de echte in de laatste
laatste jaren
Van de
de verschillende
verschillende Martyria
111artyria of
I gnatius
of martelaarsacten van Ignatius
verdient alleen
alleen het
het Martyrium
M artyrium Colbertinum
Colbertinum eenig
vertrouwen.
verdient
eenig vertrouwen.
Maar
is niet
niet zelden
zelden met
met de
deechte
echtebrieven
brieveninintegenspraak,
tegenspraak,
Maar ook
ook dit is
Züodat het moeilijk
moeilijk van een
een ooggetuige
ooggetuige zijn kan 2).
zoodat
2) .
Polycarpus van
eenander
anderleerling
leerling
van S Smmyyr rna,
n a, een
e. De brief van Polycarpus
der Apostelen,
Apostelen, aan
die
van
Philippi
is
zeker
echt.
Ir
e
n
a
aan die
zeker
I r e n a eeuuss 3)
spreekt
diedie
Pol
y c arp uaan
s aan
naburige
gemeenten
spreektvan
vanbrieven,
brieven,
Polycarpus
naburige
gemeenten
schreef, en
en noemt
noemt dien
dien aan
aan de
dePhilippensen.
Philippensen. Deze
Deze alleen
alleen isis ons
ons
bewaard. Hij bevat
bevat het
hetantwoord
antwoordop
opeen
eenschrijven,
schrijven,waarin
waaringenoemde
genoemde
gemeente
afschrift der brieven
brieven van
van IIgnatius
g nat i u s en
en een
een
gemeente een
een afschrift
onderwijzend
woord
aan
Pol
y
e
arp
u
s
vroeg;
verder
veronderwijzend woord aan Polycarpus vroeg ; verder
maningen aan de
de maagden,
maagden, weduwen,
weduwen, diakenen
diakenen en
en priesters
priesters;; na
na
maningen
1)
Ed. Funk, I, 172-253.
172-253. Die
Die Echtheit
Echtheitder
derIgnatianischen
Ignatianischen Briefe,
l) Ed.
Tübingen 1883.
1883. De
brieven bij
bij Funk, 1I,
Tiibingen
De onechte brieven
II, 46-217. Funk, Abhandl.
Unters., II,
1I, 338-359
338-359;; III
Cf. Chapman,
handl. und 'Inters.,
:III (1907),
(1907), 297-310.
297-310. Cf.
Revue Bénéd.,
Bénéd., 1896,
1896, p.
385-400. M. Rackl,
Rackl, Die
Christologie des
H.
Revue
p. 385-400.
Die Christologie
des H.
van Antiochien.
Antiochien. Nebst
Nebst eiher
einer Voruntersuchung
Voruntersuchung:: Die
Die Echtheit
Echt,heit
Ignatius van
der 77 Ignatianischen
Ignatianischen Briefe, verteidigt gegen
gegen Daniel
Daniel Völter,
Volter, Freiburg
1914. Zie
1914.
Zie ook
ook H. de Genouillac, l'Eglise
d'Antioche au
au temps
St.
l'Eglise d'Antioche
tenips de
de St.
Ignace d'Antioche,
d' Antioche, Paris
Paris 1907.
1907.
Ignace
2) Ed. Funk, I, p.
p. 254-265
254-265;; Il,
p. 218-275.
218-275. Cf.
Cf. Proleg. en Barden2)
II, p.
125 fff;
141 ff.
hewer, I, 125
f; 141
3) Euseb., H.
E., V,
V, 20.
20.
3)
H. E.,

15S
158

22. Kerkelijke
Kerkelijke schrijvers
schrijvers der
dereerste
eerstedrie
drieeeuwen.
eeuwen.
§§ 22.

een waarschuwing
waarschuwing tegen
aan toe
toealle
alle
een
tegen dwaalleeraars
dwaalleeraars voegt
voegt hij
hij er aan
dieininzijn
zijnbezit
bezitzijn.
zijn.Hij
Hijwerd
werdgemarteld
gemarteld
brieven van II ggnnat
a t i iuus,s,die
in 155
155 of
of 156
156 11 ).).
in
f. Papias van
vanH H
i s,eveneens
eveneensleerling
leerlingvan
vanJoannes,
Joannes,
i eier
r a papo
o 1 iI s,
f.
een Verklaring der
der woorden
'Woorden des
de8 Heeren,
Heeren, die behalve
behalve eenige
eenige
schreef een
fragmenten
bij
Ir
e
n
a
e
u
s
en
Eu
s
ebi
u
s,
verloren
is
2).
fragmenten bij I r n a e u s en E u s e b i u s, verloren is 2 ) .
Van wat
wat lateren
lateren tijd
tijddagteekent
dagteekent de
dePastor
Pastorvan
vanHerenas.
Hermas.
g. Van
Vorm en inhoud zijn
zijn even
even merkwaardig.
merkwaardig. Het
Het geschrift
geschrift bevat
bevat vijf
vijf
Vorm
vi8ione8, twaalf mandata en tien similitudines.
8imilitudine8. In de
de visiones
vi8ione8 vervisiones,
schijnt een
matrone, die
oud en
en zwak
zwak altijd
altijd krachtiger
krachtiger en
en
schijnt
een matrone,
die van oud
en de
de zich
zich door
doorboetvaardigheid
boetvaardigheidvernieuwende
vernieuwende Kerk
Kerk
jonger wordt en
De mandata vermanen
vermanen tot alle
alle soort
soort van
van deugden.
deugden. De
De
voorstelt. De
8imilitudine8
hebben
nagenoeg
dezelfde
strekking
en
stellen
Christesimilitudines hebben nagenoeg dezelfde strekking en stellen Christelijke waarheden
waarheden en
beginselen voor.
heele strekking
strekking van het
het
lijke
en beginselen
voor. De
De heele
werk is,
boete aan
aan te
te sporen.
sporen. Zijn
Zijn boete
boete richt
richt zich
zich tot
totallen
allen
werk
is, tot boete
en sluit
sluit geen
geenenkelen
enkelen berouwhebbende
berouwhebbende van de
de vergiffenis
vergiffenis uit.
uit.
en
Zijn leer
leer is geheel
geheel doordrongen
doordrongen van
geest der Kerk
Kerk en
en een
een
Zijn
van den
den geest
allegorische projectie
ideeën, die destijds
destijds in
inde
deRomeinsche
Romeinsche
allegorische
projectie der
der ideeën,
heerschten over christelijk
christelijk leven
leven en boete.
boete. Over
Over de
dewijze
wijze
Kerk heerschten
waarop men
deed en haar bedienaar
bedienaar hoort
hoort men
men niets.
niets. Het
Het
waarop
men boete
boete deed
officieel, maar
document van
vanhooge
hooge waarde
waarde 3).
is geen officieel,
maar een
een privaat document
op het
hetvolk
volkberekend,
berekend, schilderschilderDe vorm is
is apocalyptisch.
apocalyptisch. De taal is op
achtig, eenvoudig, pakkend.
pakkend. In
Inde
detweede
tweedeen
enderde
derdeeeuw
eeuwisis het
hetboek
boek
door
velen voor
voor geïnspireerd
geïnspireerd gehouden.
gehouden. Hoogst
Hoogst waarschijnlijk
waarschijnlijk
door velen
werd het geschreven te Rome door een broeder van Paus P i u s. II werdhtgscvnRomedrbvanPusi.
tusschen
140 en
en 155
155 4).
tusschen 140
h. Een apologetisch meesterstuk door
door inhoud,
inhoud, opvatting,
opvatting,schrijfschrijfwijze
de brief aan Diognetus. Deze hooggeplaatste heiden
heiden
wijze en
en taal is de
heeft
zijn vriend
vriend om
ominlichtingen
inlichtingen aangaande
aangaande het
hetChristendom
Christendom
heeft zijn
gevraagd.
Ze wordt hem door
door den
den ons
ons onbekenden
onbekenden schrijver
schrijver ruimruimgevraagd. Ze
schoots
verwerpelijkheid van het
het Jodendom
Jodendom
schoots gegeven.
gegeven. Hij
Hij toont
toont de verwerpelijkheid
(3-4),
schildert wonderschoon
wonderschoon de
de levenswijze
levenswijze der
derChristenen
Christenen
(3 4), schildert
1)
266-283. Vgl. E. Schwartz,
Schwartz, Abhandl.,
Göttingen,
Abhandl., Gottingen,
I, 266-283.
1) Ed. Funk, I,
N.
VIII, 1904-1905,
1904-1905, S.
S. 125
125 ff.
ff.
N. F., VIII,
2)
276-300. Bardenhewer,
357 ff.
ff.
Barcdenhewer, I, 357
II, 276-300.
2) Ed. Funk, Il,

3)
religieuse, 1911,
1911, fase. 2-3.
Alès S.J., Recherches de science religieuse,
3) d' Alè8
Die Ethik des
4)
334-563. A. Baumeister,
Baurneister, Die
des Pastor HerHer,
I, 334-563.
4) Ed. Funk, I,
mae,
1912 (Freib.
IX). Revue
Revued'hist.
d'hist.eccl.,
ecel.,1905,
1905,
mae, Freiburg
Freiburg 1912
(Freib. Theol.
Theol. Stud.
Stud.IX).
p.
281 ss:
d'Hermas. Un
Un nouveau
nouveau ms.
ms. de
de l'ancienne
l'aneienne version
version
Le PSBteur
Pasteur d'Hermas.
P. 281
ss : Le
latine.
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(5-6),
bewijstden
dengoddelijken
goddelijken oorsprong
oorsprong van
van het
hetChristendom
Christendom
(5 6), bewijst
(7-8,
6),weerlegt
weerlegt de
deopwerping,
opwerping, dat
dat het
hetzoo
zoo laat
laatisisverschenen
verschenen
(7 8, 6),
en
0 g net u op
s op
treden
(9-10).
NochD Di
en wekt
wekt Di
Diognetus
toetoe
te te
treden
(9-10).
Noch
i o 0g net
noch de
de schrijver
schrijver isis ons
onsbekend.
bekend.Nergens
Nergens wordt
wordt de
de brief
brief
n e t u s noch
vermeld
of iets
iets daaruit
daaruitgeciteerd.
geciteerd. De
Demeeste
meestenieuwere
nieuweregeleerden
geleerden
vermeld of
plaatsen het
het ontstaan
ontstaanininde
detweede
tweedeeeuw,
eeuw,sommigen
sommigenin
inde
dederde
derde 1).
1) .
Apologeten
andere schrijvers
schrijvers der
der tweede
tweede eeuw.
eeuw.
Apologeten en andere

Werd
niet enkel
enkel met
met het
hetzwaard,
zwaard,maar
maarook
ookzooals
zooalsgegeWerd de Kerk niet
meld
de pen
pen vervolgd,
vervolgd, de
de Apologeten traden daartegen
daartegen
meld is,
is, met de
met fierheid
op, weerlegden
den laster
en bewezen
redelijkheid
iierheid
met
op, weerlegden
den laster
en bewezen
dede
redelijkheid
der kerkelijke
kerkelijke leer.
leer. Sommigen
Sommigen wendden
wendden zich
zich onmiddellijk
onmiddellijk tot de
de
keizers,
de ontwikkelde
ontwikkelde heidenen,
heidenen, twee
(Arris
keizers, anderen
anderen tot
tot de
twee (A
i s tton
on
en JJustinus)
de Joden.
Joden.De
Demeeste
meesteApologieën
Apologieënzijn
zijn niet
nietpopupopuu s t i n u s) tot
tot de
maar veeleer
veeleer wijsgeerig,
wijsgeerig, alle
alle in
in het
hetGrieksch
Griekschgesteld
gesteld 2).
lair, maar
2) .
a.
bood
een
Apologie
aan
keizer
Ha
d
a. Quadl'atus
bood
een
Quadratus
Apologie aan keizer H a d rri iaann uu ss
(117-138)
aan. Hoogst
Hoogstwaarschijnlijk
waarschijnlijk woonde
woonde hij
hij in
inKlein-Azië.
Klein-Azië.
(117 138) aan.
Zoo
van het
het werk
werktot
totons
onsgekomen,
gekomen,aangaande
aangaande
Zoo goed
goed als
als niets
niets is van
den schrijver niet veel
veel 3).
3) .
b. Aristides van Athene schreef
schreef een
een Apologie
Apologie aan A
A n tton
b.
o n ii n u s
P
i us 4)
(138-161),
is. is.
De De
MeMechitaristen
c hit a ris ten
161),die
diebewaard
bewaard
Pius
4) (138
vonden op
tekst.
Ren
del
vonden
op San
San Lazzaro
Lazzaro(1878)
(1878)den
denArmeenschen
Armeenschen
tekst.
Rendel
Har ris
in 1889
denSyrischen
Syrischen in
in het
hetklooster
klooster der
der H. C aHarris
in 1889
den
t har
hari innaaaan
aanden
denSinai
Sinai;
hieruitbewees
bewees RRob
dat de
de
; hieruit
o b iins
n s 0o n,
n, dat
origineele Grieksche
reeds lang
lang gedrukt
gedrukt was
was in
inde
delegende
legende
origineele
Grieksche tekst
tekst reeds
van
a r I a a m en
en Joasaph".
J 0 a sap h" .Aristides
A ris t i des
toontaan,
aan,
van "B
„Barlaam
toont
dat de
de heidenen
heidenen het
het ware
ware Godsbegrip
Godsbegrip missen,
te veel
veel
missen, dat
dat de Joden te
aan
het uitwendige
uitwendige houden,
houden, dat
dat de
deChristenen
Christenen daarentegen
daarentegen de
de
aan het
waarheid bezitten
bezittenén
én een
een daarmee
daarmeeovereenstemmend
overeenstemmendvolmaakt
volmaaktleven
leven
1) Ed. Funk,
M. S.
8. Baljon, Theol. Studiën, 1900,
1900, bl.
bI.
Funk, I, 310-333. J.
I. M.
28-45:: De
De brief
brief aan
aanDiognetus.
Diognetus.
28-45
2) De apologeten
bij Migne, P. G., Tom. VI. Daar achter
achter zijn
zijn afgedrukt
afgedrukt
apologeten bij
2)
de uitmuntende
uitmuntende conj
conjecturre
emendationes van
van J.
H. Notte. Vgl.
ecturæe et
et emendationes
J. H.
G.
8chm-itt, Die
Apologie der
ersten Jahrhunderte
Jahrhunderte in
inhistorischhistorischG. Schmitt,
Die Apologie
der drei
drei ersten
systematischer Darstellung,
Darstellung, Mainz 1890.
1890. A. de
de Marchi,
JJlarchi, Apologisti criscristiani scelti
scelti ee commentati,
commentati, Milano 1908. J. Rivière,
Rivière, S. Justin et les ApoloApologist es du second siècle,
Paris 1897.
1897.
gistes
siècle, Paris
3)
17. Cf.
Cf. Chron.,
Chron.,
H. E., IV, 2.
3) Euseb., R.
2. Vermoedelijk ook lIl,
III, 37
37 ;; V,
V, 17.
2140.
Ad an. Abrah.
Abrah. 2140.
4) Bardenhewe1·,
181. Zie
Zie Texte
Texte unrl
Bardenhewer, I, 181.
4)
und Unters., IX, 1 ; XII, 2.
.
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1)..Twijfelachtig
een homilie en het fragment van een
een brief.
Twijfelachtig zijn een
leiden 1)
c. Ariston
Ariston van
Pella is de
de schrijver
schrijver van een
een Dialoog tusschen
c.
van Pella
Pap
n, die
dieomstreeks
omstreeks het
hetjaar
jaar140
140ontstond,
ontstond,
P
a p i ss kus
k u s en JJas
a s o0 n,
later verloren
verloren ging.
ging.
maar later
De voornaamste
voornaamste apologeet
apologeet der tweede
tweede eeuw
eeuw isis de
de II
H.. JusJusd. De
tillUS, martelaar. Hij
Hij stamde
stamde uit
uitFlavia
FlaviaNeapolis,
Neapolis, het
hetoude
oudeSichem,
Sichem,
tinus,
het Christendom
Christendom vóór
vóór
was heidensch
was
heidensch wijsgeer
wijsgeer en
en bekeerde
bekeerde zich
zich tot
tot het
132.
Rome, stichtte er
er een
een school
school en
en
132. Tweemaal
Tweemaalkwam
kwamhij
hij naar
naar Rome,
2 ). . Van
stierf er den
den marteldood
marteldood omstreeks
omstreeks het jaar
jaar 165
165 2)
Van zijn
zijn talstierf
geschriften zijn
zijn ons
ons vermoedelijk
vermoedelijk slechts
slechts drie
driebewaard
bewaard:
rijke geschriften
: Eerste
de Dialoog met
een Jood
Jood TTry
n.
tweede Apologie
Apologie en
en de
met een
r y pphho0 n.
en tweede
beide Apologieën
Apologieën zijn
zijn aan de
de keizers
keizers gericht
gericht:: de
de eerste
eerst~ aan
aan
De beide
A nn ton
zijn aangenomen
aangenomen zonen
zonen Marcus
Mar c u s
A
t o ni innu usPi
s P iuuss en zijn
A ure 1 i u s en Luc i u s Ver us; de tweede aan A n ton i n u sAurelisnLcV;dtweanAoius
P iiuus s en
Mar c u sAurelius
A ure 1 i .uZe
s. zijn
Ze zijn
ontstaanomomP
en Marcus
dusdus
ontstaan
streeks de helft
helft der
der tweede
tweede eeuw,
eeuw, de
de Dialoog vermoedelijk vóór
vóór 161.
161.
Verder gaan
nogverschillende
verschillende
Verder
gaan onder
onder den
den naam
naam van
van JJus
u s ttin
i n uu ss nog
onzekere en valsche geschriften. Voor
Voor de kerkelijke
kerkelijke leer
leer en
en bepaaldebepaaldevoor de Christologie
Christologie zijn
zeer
lijk voor
lijk
zijn de
de werken
werkenvan
van JJus
u s ttin
inu
u ss zeer
belangrijk. In de
de Apologieën
Apologieën is
de schrijfwijze
schrijfwijze langdradig
dor,
is de
langdradig en dor,
belangrijk.
zich geen
geen moeite,
moeite, de
de inwendige
inwendige
levendiger
Hij gaf zich
levendiger in den Dialoog. Hij
te versieren
versieren 3).
schoonheid
schoonheid der
der stof
stof met rhetorische kunst te
e. Tatianus,
bekeerd uit
uithet
hetheidenheidenTatianus, leerling
leerlingvan
van JJus
u s ttin
i n u s, bekeerd
e.
Apologie,
dom omstreeks
omstreeks het
jaar 165,
165, schreef
schreef kort
kort daarop
daarop een
een Apolog'ie,
dom
het jaar
waarmee
hij zijn
zijn bekeering
bekeering rechtvaardigde
rechtvaardigde:: Oratio
Graecos.
Oratio ad Graecos.
waarmee hij
Beroemder
zijn Diatessaron,
soort Evangeliënharmonie,
Evangeliënharmonie,
een soort
Diatessaron, een
Beroemder is
is zijn
die
niet meer
meer ininhaar
haaroorspronkelijken
oorspronkelijkenvorm
vormaanwezig
aanwezig is.
die echter niet
De reconstructie van Za h n 4)
werk. Na
NaDerconstuivaZh
wijst op een uitstekend werk.
4 ) wijst
den
ging hij
hij tot
tot de
de gnostieken
gnostieken over
over en
en
t i n uu ss ging
den dood
dood van
van J,T uu ss tin
werd het hoofd
hoofd der Enc1'l1tieten
5).
E n cr a t ieten 5),
.

1)
C. van
mn Manen,
Manen, Theo1.
De pleitrede
pleitrede
Theol. Tijdschr.,
Tijdschr., 1893,
1893, bI.
bl. 1--56:
1--56 : De
W. C.
1) W.
van Aristides.
Aristides.
2)
K, IV, 11,
11, 18.
18.
H. E.,
Apol. I,
I, c.
c. 1.
1. Dialog.
Dialog. cum
cumTryph.,
Tryph.,c.c.2~8.
2-8. Euseb., H.
2) Apol.
3)
Migne,
Tom.
VI,
ss.
Beter
ed.
Pautigny,
Paris
1905.
J.
F.
de
Paris
1905.
J.
F.
de
Tom.
VI,
1
ss.
Beter
ed.
3)
Groot, Studiën,
62, bl.
bI. 109
109 vvo
Woord bij
bij Justinus. Feder
Feder
Over het Woord
vv. :: Over
Studiën, D.
D. 62,
S.
J. Justins
,Tustins des
desMartyrers
1\färtyrers Lehre
Lehre von
von Jesus
.JesusChr.
Chr. etc.
etc.Freiburg
Freiburg 1906.
1906.
S. J.
Pfätti8ch,
Einfluss Philos auf
auf die
die Theologie
Theologie Justins
Justinsdes
desMartyrers,
Märtyrers,
Der Einfluss
P
f áttisch, Der
Paderborn
1910 (Forsch.
(Forsch. Christi.
Christl. Lit.
Lit. und
und Dogmengesch.).
Dogmengesch.). Lagrange
Lagrange
Paderborn 1910
(0.
P.), Saint-Justin,
Saint-Justin, Paris
Paris 1914.
1914.
(O. P.),
4)
112 ff.
ff.
Forschungen z.z. Gesch.
Gesch. d.
d. Neu-testamentl.
Neu-testamentl. Kanons,
Kanons, I,
I, 112
4) Forsehungen
5)
U. Meyboom,
JJ;leyboom, Theo1.,
Tijdschr. 1903, 193
]93 vvo
zijne
Tatianus en zijne
vv. :: Tatianus
Theol., Tijdschr.
5) H. U.
Apologie. Migne, tom.
803 ss.
ss. Funk, Abh.
Abh. und
und "Fnters.,
Linters.,IT,
II,142~52.
142-52.
tom. VI, 803
A. Puech,
Puech, Recherches
Discours aux Grecs
Grecs de Tatien,
Tatien, Paris
Paris 1903.
1903.
Recherches sur
sur Ie
le Discours
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Miltiades zijn
zijn zoowel
zoowel de
de Apologieën
Apologieën als
als de
de andere
andere gegeff.. Van Miltiades
schriften verloren.
verloren. Hij
Hij bloeide
bloeide in
in de
de tweede
tweede helft
helftder
dertweede
tweedeeeuw
eeuw 1).
1) .
schriften
de Apologieën
Apologieën en andere
andere werken
werken van
van Claudius Apolg. Ook van de
onderMar
Marcus
van
Hierapolis
die onder
c u sAurelius
A ure I i bisschop
u s bisschop
van
Hierapolis
linaris, die
was, is niets
niets overgebleven.
overgebleven. Ze
Ze zijn ons vooral uit EEu
was,
u s seebi
b i uuss 2)
bekend.
beter lot
lot ondergingen
ondergingen de
de Apologie, Legatio pro Ohristianis
Christianis
h. Een beter
boek De resurrectione van Athenagoras.
en het boek
De eerste
eerste dagteekent
dagteekent vermoedelijk
vermoedelijk van
176-178, isis gericht
gericht
De
van 176-178,
tot .M
arc u s Aurelius
A ure I i u en
s en
C 0 mmo dus
en weerlegt de
.Marcus
Commodus
en weerlegt
lasteringen tegen
de Christenen.
Christenen. Het tweede
tweede boek
boek verdedigt
verdedigt de
de
lasteringen
tegen de
vleesches.
in degelijkheid
degelijkheid en
en
zenis des vleesch
es .Beide
Beidemunten
munten uit
nit in
verrijzenis
vorm. Van den
den persoon
persoon weten
weten wij
wij alleen,
alleen, dat
dat hij
hij een
eenAtheensch
Atheensch
vorm.
wijsgeer
was
3).
wijsgeer
3) .
Theophilus van Antioehië
Antiochië bezitten wij
wij drie
drie boeken
boeken Ad
Ad
i. Van Theophilus
A utolycum , die
die dezen
dezen laatste, omtrent
omtrent wien
wien ons
ons overigens
overigens niets
niets
Autolycum,
van de
de waarheid
waarheiddes
desChristendoms
Christendomsmoesten
moestenovertuigen.
overtuigen.
bekend is, van
Th
e 0 p h i I uschrijft
s schrijft
met
overtuiging, frisch, levendig
levendig en
en
Theophilus
met
overtuiging,
sierlijk. Het derde
derde boek
boek moet
moetvermoedelijk
vermoedelijk omstreeks
omstreeks 180-181
180-181
sierlijk.
en de
de schrijver
schrijver vóór
vóór185
185 gestorven
gestorvenzijn.
zijn 4).
voltooid en
beroemde bisschop
Lyon, de
de H. Irenaeus,
Irenaeus, werd
bisschop van
van Lyon,
k. De beroemde
omstreeks 140
140 te
te Smyrna
Smyrna geboren,
geboren, waar
waar hij
hij zijn
zijn
waarschijnlijk omstreeks
jongelingsjaren bij
Pol
doorbracht. Later
Laterontmoeten
ontmoeten
jongelingsjaren
bij P
o l y c arp
a r p uu ss doorbracht.
wij hem,
c uA
s u
A rure
alspriester
priesterteteLyon,van
Lyon,van
wij
hem,onder
onder Mar
Marcus
e 1 Ii iuus,s,als
waar hij
h\i in 177-178
177-178door
doorde
degemeente
gemeentenaar
naarRome
Romewerd
werdgezonden.
gezonden.
Teruggekeerd
hij vermoedelijk
vermoedelijk in 178
178 als
als bisschop
bisschop op.
op. AanAanTeruggekeerd trad
trad hij
gaande
jaaren
ende
dewijze
wijzezijns
zijnsdoods
doodsisisalles
allesonzeker.
onzeker.Beroemd
Beroemd
gaande het jaar
is
zijn groot
groot werk
werk tegen
tegen het
hetGnosticisme,
Gnosticisme, AdversU8
Haereses geis zijn
Adversus Haereses
naamd,
waarvan behoudens
behoudens kleinere
kleinere fragmenten,
fragmenten, alleen
alleen nog
nog een
een
naamd, waarvan
latijnsche
vertaling
bestaat.
Tusschen
het
eerste
en
het
laatste
(V)
latijnsche verta ling
Tusschen
eerste
het laatste (V)
boek
wellicht bijna 25 jaren (174-199)
(174-199)liggen.
liggen. Niet
Nietalleen
alleen
boek kunnen wellicht
als oudste
oudste bestrijding
bestrijding der ketters,
ketters, maar
maar ook
ook als
als uiteenzetting
uitèenzetting der
der
kerkelijke
werk bijzonder
bijzonder belangrijk.
belangrijk. Eerst
Eerst onlangs
onlangs is
kerkelijke leer
leer is
is het werk
door
archimandriet Kar
tractaat Ten bewijze
bewijze
door den
den archimandriet
K a r aapet
p e t het tractaat

Bardenhewer, I, 262-264.
H.
E., IV, 26,
27;; V,
V, 16,
16, 19.
19.
H. E.,
26, 27
Hefele,
Athenagoras und Analyse
Analyse seiner
seiner Schriften,
Schriften, BeiHe f ele, Lehre
Lehre des Athenagoras
träge,
60 ff.
ff. Migne, VI, 889 ss.
trage, I, S.
S. 60
4)
1023 ss.
4) Migne, Tom. VI, 1023
1)
1)
2)
2)
3)
3)

P.
Albers, S.
KerkgeRch. 1.
P. Albers,
S. J.
J . Serkgesch.
I.

11
11
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22. Kerkelijke

enibecgcv rov
ro t) etno6roA,tuov
uw yuazos) terugprediking(sis
(els bÛÖStGw
à.1t'06ro.ttIlOv II'YJevyp,aros)
der Apostolische
Apostolische prediking
terug
gevonden
in
Armeensche
vertaling.
Deze
titel
was
ons
reeds
gevonden in Armeensche vertaling. Deze
was ons reeds uit
uit
Eu se b i u S 1)
bekend. Het
Het werk
werk isis gericht
gericht aan
aan zekeren
zekeren MMa
Eusebius
1) bekend.
a r-rengeeft
geeftbijna
bijnaniets
nietsnieuws,
nieuws,maar
maarleert
leertIrenaeus
Irenaeus opnieuw
opnieuw
c i a nn u s en
kennen als
apostel, die
die de
de„prediking
"prediking der
dé waarheid"
kennen
als catecheet en apostel,
Alle
e n a e u zijn
s zijn
verloren 2 ).
uiteenzet. A
ll e andere
anderegeschriften
geschriftenvan
vanIrIrenaeus
verlorene).
ander werk
de oudste
oudste Canon
Zeer bekend
bekend is
is een ander
werk uit dien tijd, de
1.Z. Zeer
N. T.,
T.,waarvan
waarvan het
hetgrootste
grootste gedeelte
gedeelte isisbewaard,
bewaard, en
en naar
naar
van het N.
den
(L. M
Muu rrat
0 r i) Fragmentum Muratorianum
Muratorianum wordt
den vinder
vinder (L.
at or
genoemd. Vermoedelijk
Vermoedelijk is het
het de
de vertaling
vertalinguit
uiteen
eenGrieksch
Griekschorigineel,
origineel,
dat omstreeks
omstreeks het
het jaar
jaar 180
180werd
werd geschreven
geschreven 3).
m.
u s ebi unoemt
s noemt
omtrent twintig geschriften
van
m.EEusebius
omtrent
geschriften van
van Sardes
Sal'des 4),
alleen kleine
kleine fragmenten
fragmenten overig
overigzijn.
zijn.
4 ), waarvan alleen
Melito van
gevonden Oratio
hem 5).
zijn niet van hem
De later gevonden
Oratio Melitonis en Clavis zijn
5).
Genoemd
D iion
van
Genoemd moeten
moeten worden
worden Heg
H e g e ssip
i p ppus
u s 6),
6 ), D
o n y s i uu ss van
Corinthe 7),
0 don 8),
11 0 n i us
us 9)
anderen, wier
wier ge8), Apo
7), Rh
Rhodon
Apolloni
9) en anderen,
schriften verloren
verloren zijn. Het
Hetschrijven
schrijven der
der gemeente
gemeente van
van Smyrna
Smyrna
over den dood van Pol Y ca r pus en dat der gemeente van overdn aP1ycrpusendatgmv
Kerken van Azië
Azië en
en Phrygië
Phrygië behooren
behooren tot
Lyon en Vienne aan de Kerken
de oudste martelaarsacten 10).
omstreeks
10) .Het
Het eerste
eerste dagteekent van omstreeks
155,
het
tweede
van
178.
155,
tweede van

3°.
derde eeuw.
eeuw.
3 0. Grieksche
Grieksche schriJvers
schrijvers der derde

Met de derde
derde eeuw
eeuw begint
begintvoorgoed
voorgoedde
dekerkelijke
kerkelijkewetenschap.
wetenschap.
Met
1) Hist. Eccles.,
V, 29.
29.
Eccles., V,
2) Migne, Tom.
Lugdunum. A
Irenaeus of
of Lugdunum.
A study
study of
Tom. VII. Hitchcock,
Hitchcock, Irenaeus
2)
etc., Cambridge
Cambridge 1914.
1914. H. Du
Dufourcq,
Irénée, Paris
Paris 1904.
1904.
St. Irénée,
f ourcq, St.
his teaching etc.,
Beuzart, Essai sur la théologie
théologie d'Irénée,
d'Irénée, Paris
Paris 1908.
1908. Dr.
E. Klebba,
Klebba,
Dr. E.
Beuzart,
Des H. Irenaeus
Irenaeus fiinf
fünf Bucher
Bücher gegen
gegen die
die Haeresien,
Haeresien, nebst
nebst der
der Schrift
Schrift zum
zum
Erweis der Apostol.
Apostol. Verkiindigung
Verkündigung aus
aus dem Armenischen
Armenischen überzetzt
uberzetzt von
Dr.
S. Weber,
Weber, Kempten—Munchen
Kempten-München 1912.
1912.
Dr. S.
3)
Jlrluratori, Antiquitates Medii
Medii aevi,
851 s.
s. Bardenhewer,
55.
Bardenhewer, Il,
II, 55.
aevi, lIl.
III. 851
3) Muratori,
Schuurrnans-Steckhoven, Het fragment
fragment van
van Muratori,
Muratori, Utrecht
Utrecht 1877
1877
J. Schuurrnans-Steckhoven,
(proefschrift). Rauschen, Florilegium
Florilegium patrist.,
patrist.,lIl,
III, Mainz
Mainz1905,
1905,S.S.24-35.
24-35.
')
IV, 33.
33.
Eccl., IV,
4) Hist. Eccl.,
6) Tüb.
1893, 614--629.
Tub. Quart.,
Quart.,1862,
1862,392-409;
392-409 ; 1893,
5)
6)
G., T.
T. V.
V. Funk, Abh. und Unters.,
373 ff.
H.
Unters., 373
P. G.,
6) Migne, P.
7)
31.
IV, 31.
7) Euseb., IV,
S)
16.
V, 16.
8) Eus., V,
D) Eus., V,
21. Vgl.
Vgl. echter
echter Bardenhewer,
623 ff.
H.
II, 623
Bardenhewer, Il,
V, 21.
9)
10)
38 ss.
ss. Euseb., H.
Eo, V,
V, 3.
3.
H. E.,
Opp. PP.
PP. Ap.,
Ap., I, 38
10) Ed. Funk, Opp.
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Bijna alle voorname Grieksche
Grieksche schrijvers
schrijvers hebben hun kennis
kennis in
in de
de
Alexandl'Îjnsche school
school geput.
door
u s ebi u s
geput. Deze
Dezewordt
wordt
doorE Eusebius
Alexandrijnsche
secog ötöa(JuaA€iov)
catechetenschool (ró
c tbaca a2 ov)
met den
den naam
naam van
van catechetenschool
(ro rijs uarnAc
ua'l'1IX~(J€6)S
met
(eg ew
bestempeld en
den (è~
aiov e9ovs)1)
en teruggebracht
teruggebrachttot
totdedeeerste
eerstetijtijden
dexa{ov
è'DovS)l)..
Op
haar stichting
stichting en
enbloei
bloeiheeft
heeftvermoedelijk
vermoedelijk de
debeschavende
beschavende
Op haar
'werking
van het
hetzoogenaamde
zoogenaamde museum,
Grieksche uniunimuseum, een
werking van
een soort Grieksche
versiteit, door
door P Pt otol
maa ee uu ss II gesticht,
niet geringen
geringen
versiteit,
1 o0m
gesticht, een niet
geoefend. Als
ons bekende
bekende hoofd
hoofd der
der Christelijke
Christelijke
invloed geoefend.
Als het eerste ons
school
wij wij
in het
jaarjaar
180180
Pan
t a e n u s, die
die wat
wat
schoolontmoeten
ontmoeten
in het
Pantaenus,
later het
het opzicht
opzicht deelde
deelde met
met Clemens
Cl e men s van
van Alex
Ale x a n d rl' i ë.
Verdere oversten
oversten (8táboxot)
(ötáöoXOt) waren
HeraaccIa
Verdere
waren 0 rl' i gen
g e n ees,s, Her
l a s,s,
D
ion y s i u s de
d e Groote,
G l' oot e, Pierius,
Pi e l' i u s, Theognostus,
Th e 0 g nos t u s,
Dionysius
Pet l' U S martyr,
mar t y 1', Dydimus
Dy dim u sde
deblinde
bI i n deen
Rh 0 don,
Petrus
en Rhodon,
die
395 naar
naar de
de school
school van
vanSide
Side in
inPamphilië
Pamphiliëoverging.
overging. Zoowel
Zoowel
die in 395
Origenistische
twisten en
en bijzonder
bijzonder de
de opkomst
opkomst der
Origenistische als
als Ariaansche twisten
Antiocheensche
vierde eeuw
eeuw veel
veel afbreuk
afbreuk aan
aan
Antiocheensche school
school deden
deden in
in de vierde
den roem der
der Alexandrij
Alexandrijnsehe,
allengs in
in kwijnenden
kwijnenden
nsche, die
die daardoor allengs
staat geraakte.
geraakte. Zeer
Zeer groote
groote verdienste
verdienste had de
de instelling
instelling voor
voor de
de
Kerk
en bracht,
bracht, behalve
behalve de
dereeds
reedsgenoemden,
genoemden, een
eenaanzienlijk
aanzienlijk
Kerk en
aantal geleerde
geleerde bisschoppen,
bisschoppen, priesters
schrijvers voort
voort:: GGrl'eepriesters en
en schrijvers
g 0 l' i u s Thaumaturgus,
T h a u mat u l' g U s, Anatolius,
A nat 0 1 i u s, Eusebius
E u s ebi u s
gorius
C a esa l' e a, Athanasius
A t h a n a s i u enz.
s enz.
van Caesarea,
Voor de
minder gevorderden
gevorderden was
was de
de methode
methode van
van onderwijs
onderwijs
Voor
de minder
eenvoudig, verklarend, voor de overigen speculatief.
speculatief. Wijsbegeerte
Wijsbegeerteenvoudig,rkla eovign
en andere wetenschappen
wetenschappen nam
nam men
men te
tebaat,
baat,om
omdedegodgeleerdheid
godgeleerdheid
dieper
doorgronden. Ook
Ook de
de bijbelcritiek
bijbelcritiek en
en exegese
exegese kwam
kwam er
er
dieper te doorgronden.
tot hoogen
hoogen bloei.
bloei. Toch
Toch ging
ging men
men niet
niet zelden
zelden in
indedeallegorische
allegorische
verklaring te
en deed
deed onbewust
onbewust afbreuk
afbreuk aan
aan het
hetgezag
gezag der
der
verklaring
te ver en
Ofschoon de
school zich,
zich, wat den
den vorm
vorm
H. Schrift.
Schrift. Ofschoon
de leeraars
leeraars der school
betreft, gewoonlijk
gewoonlijk bij
de Platonici en Neo-Platonici aansloten,
betreft,
bij de
namen zij
z~j echter den
den inhoud
inhoud hunner
hunner geschriften
geschriften uit
uitde
dekerkelijke
kerkelijke
namen
de H. Schrift
Schrift 2).
2) .
overlevering en de
a. Al
Al heeft
heeft de
de eerste
eerstebekende
bekende leeraar
leeraar der
derberoemde
beroemde school
school van
van
Alexandrië, Pantaenus wellicht
geen
geschriften
nagelaten,
te
veel
wellicht geen geschriften nagelaten, veel
verdienste heeft
hij voor
voor de
de kerkelijke
kerkelijke wetenschap,
wetenschap, om
om niet
niet te
te
verdienste
heeft hij
daarna PlaPlaworden vermeld.
vermeld. Vóór zijn
zijn bekeering
bekeering stoïcijn,
stoïcijn, werd hij
hij daarna

1)
Rist. Eccl.,
Eccl., VI,
VI, 33;; V,
V, 13.
13.
') Hist.
1904, S.
S. 291
291 ff.
ff. F. Lehmann,
Lehmann, Die
22)) Kihn, Patrologie, Paderborn
Paderborn 1904,
Die Katechetenschule
zu Alexandria
Alexandria kritisch beleuchtet, Leipzig
Leipzig 1896.
1896.
techetenschule zu
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tonist. Als
Als zeer
zeer begaafd
begaafd leeraar
leeraar verklaarde
verklaarde hij
hij de
deheilige
heiligeschriften
schriften
zóó
voortreffelijk, dat zijn
zijn roem
roem in
inde
deverste
verstelanden
landendoordrong.
doordrong.
zóó voortreffelijk,
Hij stierf kort voor het jaar
jaar 200,
200, na
na meer dan
dan twintig
twintig jaren
jarente
tehebben
hebben
geleeraard.
Zijn leerling,
leerling, medeleeraar
medeleeraar en
en opvolger
opvolger als
als hoofd
hoofd der
der
geleeraard. Zijn
school is
is ::
beroemde school
Clemens Alexandrinus.
b.
Alexandrinus. Vermoedelijk
Vermoedelijk te
heidensche
te Athene uit heidensche
b. Clemens
ouders
lange studiereis
studiereis in Italië,
Italië, Syrië
Syrië
ouders geboren,
geboren, ondernam
ondernam hij
hij een
een lange
en Egypte,
Egypte, om
om de
deApostolische
Apostolische overlevering
overlevering te
te leeren
leerenkennen,
kennen,
en bleef
bleef van
van 180
180 tot
tot202
202teteAlexandrië.
Alexandrië.Hij
Hijschreef
schreefde
detrilogie
trilogie::
Protrepticus, Paedagogus,
Paedagogus, Stromata.
Stromata. Het
eerste gedeelte
gedeelte is
is een
een
Protrepticus,
Het eerste
vermaning tot bekeering
bekeering der heidenen,
heidenen, het
het tweede
tweede behandelt
behandelt de
de
vermaning
opvoeding van den bekeerde,
bekeerde, terwijl
terwijl het
het derde
derdeeen
eenwetenschappewetenschappeopvoeding
lijke
der ware
ware philosophie
philosophie moest zijn.
lijke verklaring der
zijn . Een
Een ander
ander groot
werk
de Hypotyposes
de H.
H.
werk zijn de
Hypotyposes (schetsen)
(schetsen): : een
een commentaar
commentaar op
op de
Schrift
acht boeken,
boeken, die
die bijna
bijna geheel
geheel verloren
verloren is.
is. Het
Heteenige
eenige
Schrift in acht
der kleinere werkjes, dat
totons
ons is
is gekomen,
gekomen, heet
heet Quis dives salvetur.
dat tot
C
I e men s moestonder
moest onder SSeptimius
e p t i m i u s Severus
S e ver u uitAlexàns uit AlexanClemens
drië vluchten (203)
(203) en stierf vóór
vóór 216.
216. Hij
Hij was
was niet
nietalleen
alleeneen
eenzeer
zeer
veelzijdig geleerde,
van blik.
blik. Zijn
Zijn bebeveelzijdig
geleerde,maar
maar daarbij
daarbij verheven,
verheven, ruim van
lezenheid
zóó groot,
groot, dat
dattheologen,
theologen,geschiedkundigen,
geschiedkundigen, archeoarcheolezenheid is
is zóó
logen, wijsgeeren,
rijkdom van
van
logen,
wij sgeeren,letterkundigen
letterkundigenvoor
voorhun
hun vak
vak een
een rijkdom
berichten en citaten
citatenbij
bij hem
hem vinden.
vinden. Zijn
Zijn stijl
stijl is, volgens P hhot
berichten
o t ii uu s,s,
Beheersching der stof
stof zoekt
zoekt men
men
bloemrijk, levendig en aangenaam. Beheersching
bij hem te
te vergeefs
vergeefs 1).
bij
grootste roem
roem der
derAlexandrijnsche
Alexandrijnsche school
school isisOrigenes,
Origenes,
De grootste
c. De
àóaµávrios, "man
zijn ongeëvenaarde
ongeëvenaarde werkkracht
werkkracht àöap,áv'C'tos,
dien men om zijn
„man van
staal" noemde.
noemde. Hij
Hij werd
werd te
te Alexandrië
Alexandrië 185
185 of
of 186
186 geboren
geboren en
en
kwam reeds
reeds op achttienjarigen
achttienjarigen leeftijd
leeftijd aan
aan het
het hoofd
hoofd der
der school.
school.
kwam
Hij leefde zeer streng, bracht een groot gedeelte van den nachtHijlefdzrstng,bacheodltvnach
in overweging
overweging en gebed
gebed door,
door, en
enbegeleidde
begeleidde verschillenden
verschillenden zijner
zijner
leerlingen
strafplaats. Daarbij
Daarbij werd
werd hij
hij een
een wonder
wonder van
van
leerlingen naar
naar de
de strafplaats.
geleerdheid. De
zijner werken
werken klimmen
klimmen op
op tot
tot800
800nummers
nummers
geleerdheid.
De titels zijner
en
zijn dan
dan nog
nog niet
nietvolledig
volledig 2).
alle takken
takken der
der
2) . Zij
Zij omvatten
omvatten alle
en zijn
1) Migne, P.
G., T.
VIII-IX. Tollington, Clement
of Alexandria.
Alexandria.
T. VIII—IX.
Clement of
P. G.,
London 1914.
1914. W.
W. Oapitaine,
Moral des
des Clemens
Clemens von
von Alexandrien,
Alexandrien,
Die Moral
Capitaine, Die
Paderborn 1903.
1903. 1'ixeront,
vie chrétienne
chrétienne àa la fin
fin du
du
Tixeront, Vie mondaine et vie
deuxième
Pédagogue de
de Clément
Clément d'Alexandrie,
d'Alexandrie, Lyon
Lyon1906.
1906.
deuxième siècle.
siècle. Le
Le Pédagogue
H.MMeijboom,
Leiden 1912.
1912.
Dr. H.
eij boom, Clemens
Clemens Alexandrinus,
Alexandrinus, Leiden
2) Bardenhewer, II, 69.
69. Hieronymus
Hieronymus zegt:
"Quis enim
zegt : „Quis
enim unquam
unquam tanta
tanta
2)
legere potuit, quanta
quanta ipse
ipse conscripsit
conscripsit ?"
?" Epist.
Epist. 33.
33. Vgl. De vir. ill., c.
c. 54.
54.
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kerkelijke wetenschap, voornamelijk Exegese. Het
Het grootste
grootste gedeelte
gedeelte
Tetrapla bestaan
Hexapla
zijner homilieën ging verloren. Van
Van zijn
zijn H
exapla en Tetrapla
alleen
nog fragmenten.
fragmenten. Het
Hetbelangrijkst
belangrijkst dogmatisch
dogmatisch geschrift
geschrift
alleen nog
■xWV),
draagt den titel: De principiis
principiis(rreOi
(:neet ct
àexwv).
dragtenil:
Bijna
geheel is
de grondtekst
grondtekst verloren
verloren en
en de
de vertaling
vertaling van
van
Bijna geheel
is de
Ru
Het moest
moest een
een wetenschappelijke
R u fin
f i nuuss heeft veel
veel veranderd. Het
godgeleerdheid zijn en het werd een positieve wijsbegeerte vangodelrhizjntwdeposivjbgrtean
den godsdienst.
godsdienst. Zijn wetensdrang verleidde hem tot
tot stellingen,
stellingen, die
die
vóór
de Kerk
Kerk niet
nietgehoord
gehoordwaren.
waren.Hij
Hijleerde
leerdeeen
eeneeuwige
eeuwige
vóór hem in de
wereld, het voortbestaan
voortbestaan der
der ziel,
ziel, de
detoekomstige
toekomstige verlossing
verlossing van
van
wereld,
alle
gevallen geesten.
geesten. Christendom
Christendom en
Platonisme werden
werden ververalle gevallen
en Platonisme
mengd, Christelijke
Christelijke geloofswaarheden
geloofswaarheden naar platonische
platonische stellingen
stellingen
mengd,
verklaard. Geen
r i gen e heeft
s heeft
zooveeltegenstand
tegenstand
verklaard.
Geenboek
boekvan
van0Origenes
zooveel
ontmoet.
parel onder
onder zijn
zijn werken
tractaat De Oratione.
ontmoet. De
De parel
werken is
is het
het tractaat
Zeer bekend
boek Contra
geleerdste zijner
zijner gegeZeer
bekend is
is het boek
Contra Celsum, het geleerdste
schriften,
vorm. Reeds
Reeds tijdens
tijdens zijn
zijn
schriften, maar niet het volmaaktste van vorm.
leven om de leer vervolgd, werd hij vooral later het voorwerp van levnomdrg,wehijvoaltr wepvn
een
hevigen strijd.
strijd. Negen
Negen stellingen
stellingen ondergingen
ondergingen een
een plechtige
plechtige
een hevigen
veroordeeling. Voor
11 a moest
moest hij
hij
veroordeeling.
Voorde
devervolging
vervolgingvan
van C
Caar raacca alla
vluchten en
in in
Palestina.
0 ri
gen es
vluchten
enleeraarde
leeraardelater
laterteteCaesarea
Caesarea
Palestina.
Origenes
stierf
Tyrus in
in 254
254 of
of 255
255 als
als Confessor,
herstierf te Tyrus
tengevolge eener herCon f essor, tengevolge
foltering voor
voor het
hetgeloof
geloof 1).
haalde foltering
1) .
d. Als
leeraar te
te Alexandrië
Alexandrië zij
zij nog
noggenoemd
genoemd:: AAch
11 aa s.
Als leeraar
c h i i11
Beroemd is geworden Dionysius
de Groote,
Groote, die
omstreeks het
hetBeromdisgwn
die omstreeks
Dionysius de
jaar
232
aan
het
hoofd
der
school,
en
in
247
of
248
op
den
zetel
der
jaar 232 aan het hoofd der school, en in 247 of 248
der
Alexandrijnsche
de daad
daad
Alexandra
nscheKerk
Kerk kwam.
kwam. Ofschoon
Ofschoonmeer
meer man
man van
van de
dan van
van het
hetwoord,
woord, heeft
heefthij
hijtoch
tochverschillende
verschillendewerken
werkengeschreven,
geschreven,
die
behoudens enkele
enkele fragmenten,
fragmenten, verloren
verloren zijn
zijn 2).
die echter, behoudens
2) .
e, Leerling
r i gen e ste te
CaesareaininPalestina
Palestina was
was
Leerlingvan
van 0Origenes
Caesarea
Gregorius Thaumaturgus,
die
omstreeks
213
ge
boren,
bij
0
r
i
gen
Thaumaturgus,
omstreeks 213 geboren, bij 0 r g e n e s
1) Migne, P.
G., T.
T. XI—XVII.
X1-XVI1. Een critische
is begonnen
1)
P. G.,
begonnen te
critische uitg.
uitg. is
Chris tl. Schriftsteller der
ten drei
ahrhunderte,
Leipzig : Die Griech. Christl.
der ers
ersten
drei .T
Jahrhunderte,
1897
die echter nog lang
niet voltooid
voltooid is. F.
Prat, Origène.
1.e
1897 ff.,
ff., die
lang niet
Origéne. Le
F. Prat,
théologien
l'exégète, Paris
Paris1906.
1906. Zollig, Die
Inspirationslehl'e des
des
théologien et
et l'exégéte,
Die Inspirationslehre
Origenes,
V, 1,
1, Freiburg
Freiburg 1902.
1902. Laforge,
Origenes, Strassb.
Strassb. Stud. V,
Laf orde, Origène.
Origéne. Controverses auxquelles sa théologie
donné lieu,
!ieu, Seris
Sens 1906.
1906.
théologie aa donné
2) lVIigne,
G., Tom.,
Tom., X,
X, 1233-1344,
1233-1344, 1575--1602.
1575--1602. Pitra,
2)
Migne, P.
P. G..
Pitra, Analecta
Sacra,
p. 169--182,
169--182, 413-422.
413-422. De
De nieuwste
uitgave is
Sacra, IV,
IV, p.
Ch. L.
nieuwste uitgave
is van Oh.
lett,ers and
and other
otherremains
remainsofofDionysius
Dionysiusof
ofAlexandria,
Alexandria,CamCam·
Feltoe, The letters
bridge 1904.
1904.
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238 en kort
vertoefde van
van 233
233-238
kort daarop
daarop bisschop
bisschop van
vanNeocaesarea
Neocaesarea
werd.
werd. Wij
Wij bezitten
bezitten van hem
hem de
de Epi8tola
Oanonica, belangrijk
Epistola Canonica,
voor de
de kennis
kennis der
der kerkelijke
kerkelijke discipline
discipline;; een
een Dankrede aan 00 r igene
gen es,
s, een
een Symbolum,
Symbolum, een Metaphra8i8
den Ecclesiastes,
Eccle8ia8te8,
Metaphrasis op
op den
het Boek over
over God
God aan
aan Theopompus.
Theopompu8. De Epi8tola
Evagrium de
de
Epistola ad
ad Evagrium
van hem
hem 1).
divinitate is
is niet van
1) .
f. Het zeer
zeer belangrijke
belangrijke geschrift,
geschrift, de
de Apostolische
Didaskalia,
Apostolische Didaskalia,
plaats 2).
vinde hier een plaats
2) .De
Deoorspronkelijke
oorspronkelijke Grieksche
Griekschetekst
tekst bestaat
bestaat
alleen in de
de bewerking
bewerking der Oon8titutione8
Apo8tolicae. Een Syrische
Syrische
Constitutiones Apostolicae.
vertaling vond
vond de
deL
1852. HH aa uu lIer
teVerona
Verona
L aagg aa rr dein
de in 1852.
e r te
2/5 eener
Latijnsclle vertaling,
vertaling, die
die in
in 1900
1900 verscheen.
verscheen. Uit de
de verver2/5
eener Latijnsche
maningen en
voorschriften aan
alle rangen
rangen van
vangeestelijken
geestelijken en
en
maningen
en voorschriften
aan alle
leeken
gericht, leeren
leeren wij
wij een
eenChristengemeente
Christengemeente der
der derde eeuw
leeken gericht,
kennen. De
De Dida8kalia
Syrië of Palestina. Dat
Dat ze
ze zich
zich
Didaskalia ontstond in Syrië
allengs
de Didache zou hebben ontwikkeld,
C!ntwikkeld, zooals
zooals de
de zes
zes eerste
eerste
allengs uit de
boeken der Oon8titutione8
Apo8tolicae uit de
de Dida8kalia,
bij
Constitutiones Apostolicae
Didaskalia, blijkt bij
een vergelijking van Didache en Didaskalia
Dida8kalia zeer onwaarschijnlijk 3).
3) .
g. Van
gelijke strekking
strekking zijn
zijn de
dezoogenaamde
zoogenaamde Canones
EccleVan gelijke
Canones Eeelesiastici
Sanctorum Apostolorum.
Apostolorum. Den oorspronkelij
oorspronkelijken
Griekschen
siastiei Sanetorum
ken Griekschen
tekst gaf
gaf Bickel
Bickei uit
uit in
in1843.
1843. Als
Als kerkorde
kerkorde heeft
heeft het
het geschrift
geschrift in de
tekst
eerste eeuwen
eeuwen aanzien genoten.
genoten. Een gedeelte
gedeelte werd aan
aan de
de Didache
ontleend.
het in
in de
dederde
derdeeeuw
eeuw ontstond,
ontstond, bewijst
bewijst de
de daarin
daarin
ontleend. Dat het
vermelde ontwikkeling
ontwikkeling der
der hierarchie
hierarchie 4).
vermelde
4) .
Palestina leefde
leefde en
en werkte
werkte Julius
Africanus uit Lybië.
Lybië.
h. In Palestina
Julius Africanus
Hij schreef
schreef een
een Ohronographia,
die
Chronographia, de eer8te
eerste Christelijke
Christelijke kroniek,
kroniek, die
tot
221 liep,
liep, aan vele
vele lateren, ook aan EEu
grootediendientot 221
u sseebi
b i uu s,s, groote
sten bewees
bewees en
en bijna
bijnadedegansche
ganscheByzantijnsche
Byzantijnschehistoriographic
historiographie
beheerschte. Hiervan
echter, evenals
evenals van
van zijn
zijn werk
werkuscroi,
ueoroi, zijn
zijn
beheerschte.
Hiervan is
is echter,
en andere
andere geschriften,
geschriften, weinig
weinig overgebleven
overgebleven 5).
brieven en
5).
-

1)
G., T.
T. X,
X, 963-1232.
963-1232.Bibliothek
Bibliothekder
derKirchenvater
Kirchenväter(Bou(Bou1) Migne, P. G.,
Tier),
1912.
Tier ), Kempten-M.iinchen
Kempten—Miinchen 1912.
2)
Lagarde, Didascalia
Apost. Siriace,
Siriace, Lipsiae
Lipsiae 1854.
1854. Haule1',
de Lagarde,
Didascalia Apost.
2) Bd.
Ed. de
Hauler,
Didascaliae Apostolorum
Apostolorum fragmenta Veronensia
Veronensia latina
latina ;; accedunt
acceduntCanoCanoDidascaliae
qui dicuntur
dicuntur Apostolorum
Apostolorum et
etAegyptiorum
Aegyptiorumreliquiae,
reliquiae, Lipsiae
Lipsiae1900.
1900.
num qui
H. Achelis—J.
Achelis-J. Flemming,
Flemming, Leipzig
1904, in
door H.
Leipzig 1904,
Duitsche vertaling dool'
Texte and
und Unters.,
Unters., N. F.,
X, 2,
2, met
met dissertaties.
Beste uitgaaf
uitgaaf van
dissertaties. Beste
Texte
F., X,
Ji'unk, Didascalia
Constitutiones Apostolorum,
Apostolorum, Paderborn
Paderborn 1905.
1905.
Funk,
Didascalia et Constitutiones
Compte rendu du
du quatrième
quatrièmecongrès
congrèsscientifiscientifi3) Zie die hypothese in Compte
que international
internationaldes
descatholiques,
catholiques,Fribourg
Fribourg(Suisse)
(Suisse)1898.
1898. Vgl.
Vgl. daartegen
de editie van Funk.
Funk.
I) Bel.
1887. Van
hem is de
de bijgevoegde latijnsche
4)
Ed. Funk, Tübingen
Tubingen 1887.
Van hem
vertaling.
vertaling.
5") llfigne,
Tom. X.
Migne, P. G.,
G., Tom.
)
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i. In
In de
deRomeinsche
Romeinsche Kerk
Kerkontmoeten
ontmoetenwij
wij gedurende
gedurende de
de derde
derde
ecuw
schrijver, die
die hier
hier in
in aanmerking
aanmerking komt.
komt.
eeuw slechts
slechts één
één kerkelijk
kerkelijk schrijver,
door zijn ongemeen talent
talentvoor
voorvelen.
velen.
Maar die eene, Hippolytus,
Hippolytus, telt
telt door
Is hij
e n ee ss tetevergelijken,
hij in
in vruchtbaarheid
vruchtbaarheid met
met 00r ri iggen
vergelijken, in
in
veelzijdigheid overtreft
hij dezen
dezen wellicht.
wellicht. Hippolytus
Hippolytusbehoorde
behoorde
veelzijdigheid
overtreft hij
tot de
de hoogere geestelijkheid van Rome, waar hij
hij onder CC aa 1I i x t uu ss
tot
en diens opvolgers gedurende 15
15 jaar
jaartegen-paus
tegen-pauswas.
was.Zijn
Zijngeschrifgeschriften dagteekenen
dagteekenen uit
de eerste
eerste helft
helft der derde
derde eeuw.
eeuw. Een
Een zijner
zijner
uit de
werken is
is Philosophoumena of Weerlegging
voornaamste werken
Weerlegging aller
aller ketteri(jen,
voorgoed aan Hip
pol y t u s isistoegewezen
toegewezen 1).
1 ) . Den
Den
terijen, dat voorgoed
Hippolytus
de vier
vier eerste
eerste
naam Philosophoumena past de schrijver
schrijver zelf
zelf toe op de
boeken,
de philosophie
philosophie der Grieken
Grieken handelen.
handelen. Met
Met het
het
boeken, die
die over de
vijfde
begint de
de weerlegging
weerlegging der
der ketterijen.
ketterijen. Verder
Verderschreef
schreef
vijfde boek begint
hij het Syntagma,
Contra Marcionem,
Marcionem, exegetische geschriften of
of
hij
Syntagma, Contra
den ganschen
ganschen bijbel, een
een Wereldkroniek
enz. De
De schrijfschrijfbijna den
Wereldkroniek enz. enz.
wijze
en ongekunsteld,
ongekunsteld, somtijds
somtijds verheven.
verheven. Den
Den
wijze is
is helder,
helder, waardig en
13
236, is Hip
pol Y t u s tegelijk
tegelijk met PPo
n13 Aug.,
Aug., wellicht
wellicht in 236,
Hippolytus
o nte Rome
Rome bijgezet,
bijgezet, nadat
nadat hij
hij met
metdezen
dezende
deballingschap
ballingschap
t i a nn uu ss te
voor het
het geloof
geloof had
had gedeeld.
gedeeld. Zijn
Zijn meeste
meeste geschriften
geschriften zijn
zijn verloren
verloren 2).
2) .
zijn Symposium,
k. Methodius van Olympus is bekend om zijn
Symposium, waarin
de
maagdelijkheid wordt
wordt verheerlijkt
verheerlijkt 3).
was bisschop
bisschop van
van
de maagdelijkheid
3) . Hij
Hij was
Olympus
onder M
Maaxxiim
min
Olympus in Lycië
Lycië en stierf den marteldood onder
i n uus
s
D
in het
het jaar
jaar311.
31l.
D aa zz aa in
l.1. In denzelf
denzelfden
bloeide Pamphilus van Caesarea.
Caesarea. EEu
eden tijd bloeide
u sseschreef zijn
zijn leven
leven en
ennoemde
noemde zich
zich naar
naarhem,
hem,terwijl
terwijlzijn
ZIjn
b i uu ss schreef
eigen leeraar
zijnergedachtenis
gedachteniseen
eenrede
redehield.
hield.Voor
Voor
eigen
leeraar PP iier
e r ii uu ss tetezijner
geworpen,
schreef
P am
p h i I u s een
een
het geloof
geloofinindedegevangenis
gevangenis
geworpen,
schreef
Pamphilus
verdediging
0 rr ii ggen
en werd
werdonder
onderMMa ax xi m
i min
verdediging van
van O
e n ee ss en
i n uu ss
onthoofd 4).
4) .
m. Genoemd
Genoemd kunnen
worden de
de Sibillijnsche
m.
kunnen worden
Sibillijnsehe Boeken, die voor
1)
Bonwetsch und
Achelis, opera Hippol., Leipzig
Leipzig 1897
1897 ff.
ff. Bonwetsch,
1) Bonwetsch
and Achelis,
Bonwetsch,
Texte and
undUnters.,
Unters.,Leipzig
Leipzig1902,
1902,1904,1907.
Texte
1904, 1907. Bardenhewer, Des H. Hippolytus von
von Rom.
Rom. Commentar
Commentar zum
zum Buche
Buche Daniel,
Daniel, Freiburg
Freiburg 1877.
1877. Ed.
Ed.
lytus
Duncker-Schneidewind, Göttingen
Duncker—Schneidewind,
G ottingen 1852:
1852: Refutationis omnium Haeresium
decem quae
quae supersunt.
supersunt. V
gl. Funk, der Verfasser der PhilosoPhilososium lib.
lib. decem
Vgl.
phumenen, in
161-197. Adhérnar
d' Alés,
Alès,
phumenen,
in Abhandl.
Abhandl. und
and Unters.,
Unters., Il,
II, 161-197.
Adhérnar d'
théologie de
St. Hippolyte,
Hippolyte, Paris
PariR1906.
1906.
La théologie
de St.
2) Over Schisma en verder leven,
leven, zie
zie Döllinger,
und KallisKallis2)
Dóllinger, Hippolytus and
Regensburg 1853.
1853. Cf.
Cf. Bardenhewer, Il,
495 ff.
U.
tus, Regensburg
II, 495
3) Migne, P. G.,
G., Tom.
Tom. 18,
18, p.
p. 11 ss. Cf. Pitra,
3)
Pitra, Analecta sacra,
sacra, T.
T. lil.
III.
')
G., T.
T. 17,
17, p.
p. 521---790
521--790;; Tom.
Tom. X, 1548-1558.
1548-1558.
4) Migne, P. G.,
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het grootste
grootste gedeelte
gedeelte in
in de
dederde
derdeeeuw
eeuwwerden
werdenovergewerkt
overgewerkt of
of
geschreven 1).
1) .
40. Latijnsche
4°.
Latijnsche kerkelijke
kerkelijke schrijvers.
schrijvers.
der kerkelijke
kerkelijke wetenschap
wetenschap was
was in
in den
deneersten
eerstentijd,
tijd,zooals
zooals
De taal
taal der
gemeld
Grieksch. Ook
Ook in het
het westen,
westen, zoowel
zoowel in Afrika
Mrika als
als
gemeld is,
is, het Grieksch.
in Gallië,
Gallië, zelfs
zelfs te Rome schreef
schreef men in de
de derde
derde eeuw
eeuw nog
nog meestal
meestal
Grieksch.
zich over
over het
het ganganGrieksch. De
De Grieksche
Grieksche taal
taal en beschaving had zich
sche Romeinsche rijk verspreid.
verspreid. Bij
Bij de
de Christenen
Christenen werd
werd die
die beweging
beweging
weinig begunstigd
begunstigddoor
doorhet
hetalgemeen
algemeengebruik
gebruikvan
vanhet
hetGrieksche
Grieksche
niet weinig
Oud en Nieuw
Nieuw Testament.
Testament.
De Latijnsche Itala
haar weg
weg niet
niet gevonden,
gevonden, voor
voor de
de derde
derde
Itala had haar
eeuw.
meest heeft
heeft de
de Latij
Latijnsch-Christelijkeliteratuur
in noordenoordeeeuw. Het meest
nsch-Christelijke literatuur in
waar nog
nog in
in de
de eerste
eerstehelft
helftder
dertweede
tweede
lijk Afrika gebloeid, een land, waar
eeuw
geen Christengemeente
Christengemeente kan
kan worden
worden aangewezen.
aangewezen. Weldra
Weldra
eeuw geen
staan er
er groote
groote schrijvers
schrijvers op,
op, die
die de
de Latijnsche
Latijnsche taal
taalgebruiken.
gebruiken.
a. De
geniaalste is
is zonder
zonder twijfel
twijfel Tertullianus 2).
Omstreeks
De geniaalste
2 ) . Omstreeks
160
Carthago geboren,
geboren, trad
trad hij
hij met
metgroote
grooterechtswetenschap
rechtswetenschap
160 te Carthago
toegerust,
35 jaren oud
oud tot
tot het
hetChristendom
Christendom toe,
toe, waarvan
waarvanhij
hij een
een
toegerust, 35
machtigste verdedigers
verdedigers werd.
werd. Omstreeks
Omstreeks 207
207 toonde
toonde hij
hij zich
zich
der machtigste
zijn geschriften
geschriften Montanist
Montanist 3).
zijn Ad
Ad
Zijn voornaamste
voornaamste werken zijn
in zijn
3) . Zijn
nationes en Apologeticus,
Apologeticus, die
beide den
den Christelijken
Christelij ken godsdienst
godsdienst
die beide
en de
de Christenen
Christenen beschermen.
Onder de dogmatische
dogmatische strijdschriften
strijdschriften munten
munten uit
uit:
praeDe praeOnder
: De
scriptione haereticorum,
arcionem, Adversus
Adversus Praxean,
Praxean,
scriptione
haereticorum, Adversus
Adversus M
Marcionem,
De pudicitia,
pudicitia, De
De poenitentia.
poenitentia. Een lange
lange reeks
reeks andere
andere geschriften
geschriften
De
gaan we
geleerd, rijk
rijk aan
aangedachten,
gedachten,
we voorbij.
voorbij. Ter
Ter t tuil
u 11 ii aa nn uu ss isisgeleerd,
sententieus, welsprekend
welsprekend;; maar
maar zijn
zijn stijl,
stijLis
moeilijk en hard,
hard, raadraadis moeilijk
selachtig,
gedrongen, zoodat geen Latijnsche schrijver
schrijver meer
meer studie
studie
selachtig, gedrongen,
mist zelfbeheer,
zelfbeheer, bezadigdheid,
bezadigdheid, matiging
matiging
vereischt. Zijn groote geest mist
en
kalmte. Zoo
Zoo kwam
kwam het,
het, dat
dat een
een man,
man, met
metde
deschitterendste
schitterendste
en kalmte.
talenten
bedeeld, eindigde
eindigde als
sectaris, als
als hoofd
hoofd van
van
talenten bedeeld,
als verbitterd sectaris,
I) B
ardenkewer, II, 651
651 ff.
Bardenhewer,
1)
2) Tertulliani
opera. Corp.
Corp. script.
script. eccl.
ecel. lat., Tom. 20
20 (Ed. Reifferseheid),
Rei f f erscheid ),
Tertulliani opera.
2)
Vindebonae
]890, Tom.
47 (Ed.
(Ed. Kroymann),
Kroymann),Vindebonae
Vindebonae1906.
]906. Nölde·
NóldeVindebonae 1890,
Tom. 47
eken, Tertullian,
Gotha 1890.
1890. Migne, P. L.,
L., Tom..
Tom. I-Il.
Leelereq,
I II. H. Leclercq,
Tertullian, Gotha
chen,
r.;
Afrique Chrétienne,
Chrétienne, Paris
Paris1904,
1904, II vol. M
oneeaux, lUst.
de l'Afril' AfriMonceaux,
Hist. litt.
litt. de
L'Afrique
que Chrétienne, vol. I, Paris 1902.
1902. Het best is
is Adhérnar
Adhémar d'
d' Alès,
Ales, La théoiogie de
de Tertullien,
Tertullien, Paris
Paris 1906.
1906. H. Sehrörs,
Textgeschichte and
unrl.
Zur Textgeschichte
Schrors, Zur
logie
Erklärung
von Tertullians
Tertullians Apólogeticum,
Apólogeticum, Leipzig
Leipzig 1914
1914 (Texte
(Texte u.
u. UnUnErklárung von
ters.,
60, 4).
4). Volgens Koek,
Kirchengesch. 1914,
1914, 1--8,
1--8,
Zeitschrift f.
f. Kirchengesch.
Koch, Zeitschrift.
ters., 60,
was
Tertullianus nooit
prie~ter. 3)
Marcionem, I, 29.
Adv. Marcionem,
3 ) Het eerst Adv.
was Tertullianus
nooit priester.
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een
gering aantal onverstandige
onverstandige dwepers.
dwepers. Veel
Veel afbreuk
afbreuk heeft
heeft hij
hij
een gering
daardoor
zijn gezag
gezag 1).
daardoor gedaan
gedaan aan zijn
Niemand werd
werd in de
b.
de derde
derde of
of vierde
vierde eeuw
eeuw meer
meer gelezen
gelezen dan
dan
b. Niemand
CypriallUS
Hij zelf
zelf noemde
noemde T
Ter
zijn Magister.
2 ). Hij
e r tuil
t u l l i a n u s zijn
Magister.
Cyprianus 2).
Omstreeks
heidendom geboren,
hij als
als beroemd
beroemd
Omstreeks 200
200in
in het
het heidendom
geboren, trad
trad hij
rhetor
Carthago in
en werd
werd reeds
reeds drie jaar daarna,
daarna, in
in
in de Kerk en
rhetor te Carthago
249,
bisschop derzelfde
derzelfde stad gekozen.
gekozen. Hij
Hij was
was meer
meer een
een man
man
249, tot
tot bisschop
der
en des
des geloofs
geloofs dan
dan der
dertheorie
theorieen
enbespiegeling.
bespiegeling. Zijn
Zijn
der practijk en
ecclesiae unitate;
beroemdste werk is De catholicae ecclesiae
Imitate ; zeer schoon zijn
de
boeken De
mortalitate;; kostbaar de
de verzameling
verzameling
de boeken
De lapsis en De mortalitate
van 81
81 brieven,
brieven, om
om van
van veel
veel andere
andere geschriften
geschriften niet
niet te
tespreken.
spreken.
Steunt
opopTer
i a n us,
s,
Steunt hij,
hij, wat
wat de
de zaak
zaakaangaat,
aangaat,vaak
vaak
T e tuIl
r tullianu
in
wijkt hij
C y pp rr i aanus
n u s isiseen
een
in taal en stijl wijkt
hij ver
ver van
van hem
hem af.
af. Cy
volmaakt
stilist;; welsprekend,
welsprekend, helder,
en bevallig
bevallig;; zijn
zijn
volmaakt stilist
helder, licht
licht en
weldadige warmte wordt
wordt door
door allen
allen geprezen.
geprezen.
zalving
zalving en weldadige
c. Om
voorgaanden, den meester
meester en
en den
den leerling,
leerling, niet
niet
Om de
de twee voorgaanden,
te scheiden,
scheiden, plaatsen
plaatsen we
we hier
hier eerst
eerst Millucius
Felix,
ofschoon
Minucius
ofschoon hij
naar
tij dsorde terstond na,
na, volgens
volgens zeer
zeer velen
velen zelfs
zelfs voor
voor TT e rnaar tijdsorde
a n u moest
s moestkomen.
komen. Is
i a n uwerkelijk
s werkelijkvan
van
ttuil
ulli ianus
Is Ter
T er tuIl
tullianus
M i n u c i u ss FFel
Min
x afhankelijk,dan
danzou
zoudedeberoemde
beroemde Octavius
elixi afhankelijk,
van den
den laatste
laatsteonder
onder
Commodus,
omstreeks180,
180,zijn
zijnvervaarvervaarCo
m m o du s, omstreeks
digd 3).
3 ). Genoemde
beste der
der oudheid.
oudheid.
Genoemde apologie
apologie is
is in
in aanleg en stijl de beste
samenspraak weerlegt
weerlegt de
de schrijver
schrijver alle
alle lasteringen
lasteringen
Bij wijze
wijze van samenspraak
Bij
der
heidenen en
en rechtvaardigt
rechtvaardigt schitterend
schitterend den
den godsdienst
godsdienst der
der
der heidenen
Christenen. De
is geestrijk,
geestrijk, levendig
levendig en
en boeiend,
boeiend, niet
niet hartshartsChristenen.
De stijl is
tochtelijk, maar toch
toch vol
vol geestdrift
geestdrift en
en warmte
warmte 4).
Min
tochtelijk,
4). M
i n u cc i u s
F
e1ix
Fel
x was
was advocaat
advocaat teteRome.
Rome.Alle
Alle poging,
poging, om
om den
den Octavius
te dateeren,
dateeren, is
is mislukt.
mislukt.
later te
Tom.1--11.
I--I -1. Hieron., De vir., c.
1) Migne, P. L.,
L., Tom.
e. 53
53 en passim.
passim. Hilarius,
Hilarius,
Comm.
in Mt.,
Comm. in
lVIt., V,
V, 1.
1. Vincent
Lirin., Common.,
24.
Vincent Lirin.,
Common., 24.
2) Ed.
En. Hartel,
Hartel, Vindebonae
Vindebonae 1868-1871. L. Nelke,
Nelke, Die Chronologie
Chronologie
COl'respondenz Cyprians,
Cyprians, Thorn
Thorn1902.
1902.Vgl.
Vgl. H. v.
v. Soden
80den in
in Texte
Texte und
und
der Correspondenz
Unters.
N. F.,
F., X,
Unters. (1904),
(1904), N.
X, 3.
3. Monceaux,
]}[oncea1lx, Hist.
litt. de
de l'Afrique
l'Afrique Chrét.,
Chrét.,
Rist. litt.
Tom.
II : St.
Tom. IJ:
St. Cyprien
Cyprien et
et son
son temps,
temps, Paris
Paris1902.
1902. Dezelfde,
Dezelfde, St. Cyprien,
Cyprien,
1914.
Paris 1914.
3) Vgl.
Vgl. "Octavius"
"Apologeticus" :: c.
c. 77;; c.
c. 21,
21, 99
„Octavius" met „Apologeticus"
c. 28,
28, 6
6 met c.
e. 11
11 ; c. 21,
21, 4 met e.
c. 10
10;; c. 9, 28 met e.
c. 16;
] 6; c.
c. 6,
6, 25
25 met
met e.
c. 24-25.
met c.
en nog
nog veel
veel meer
meel' schijnt
schijnt voor
voor de
de prioriteit
prioriteit van
vanMinucius
Minucius Felix
Felix te
te
Dit en
spreken. Toch
Toch loopen
loopen hierover
hierover de
de gevoelens
gevoelens der
del' geleerden
geleerden niteen.
uiteen.Vgl.
Vgl.
spreken.
Dr. J.
J. v.v. Wageningen,
Wageningen, Utrecht
Utrecht, 1923.
1923.
Dr.
4) Editie van
van Waltzing,
Waltzing, Louvain 1903.
1903. Die van
vall Boenig,
Boenig, Leipzig
Leipzig 1903.
190a.
Kritische ed.
ed. van
vanA.
A.Sehåne,
Schöne,Leipzig
Leipzig1913.
1913.
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d. Omstreeks
d.
verscheen opnieuw
opnieuw een
een Latijnsche
Latijnsche
Omstreeks een eeuw
eeuw daarna verscheen
apologie,
de
zeven
boeken
apologie, de
Adversus Nationes
N ationes van
van Arnobius.
Arnobius. Deze
Deze
was rhetor
rhetor in Afrika en nog niet lang
was
lang bekeerd,
bekeerd, toen
toen het
het strijdschrift
verscheen. Dit blijkt uit de verwarde godsdienstige ideeën des verschn.Ditbljkudverwagosintdeë
schrijvers.
is zoowel
zoowel een verdediging
verdediging van het
het ChristenChristenschrijvers. Het
Het werk is
dom
alseen
eenweerlegging
weerlegging des
dom (lib.
(lib.I-II),
I II), als
desheidendoms
heidendoms(lib.
(lib.lil-VII)
III VII)
en omstreeks 305 geschreven.
niet veilig,
veilig, de
de stijl
stijl ongelijkongelijkgeschreven. De leer is niet
matig en gezwollen,
gezwollen, het
zeer helder
helder 1).
het betoog niet zeer
1).
e. Meer
Meer roem
roem oogstte zijn leer
e.
leerling
Afrika geboren
geboren
ling Lactantius.
Laetantius. In Afrika
was
hij reeds
reeds onder
onder D
Dii o0 c let
om zijn
zijn aanleg
aanleg bekend
bekend
was hij
l e t ii aa nn uu ss om
door den keizer
keizer tot
tot Latijnsch
Latijnsch rhetor
en werd door
rhetor te Nicomedië aangesteld,
welk
ier oowelk ambt
ambt hij
hij door
door het
het edikt
edikt van
van 24
24 Febr.
Febr. 303
303 verloor.
verloor.HHier
nn yy mus
zegt, dat
dat hij
hij leeraar
leeraar van
van den
den prins
prins CCri
was 2).
m u s zegt,
r i ss ppus
u s was
2).
Zijn
Het werk
werk Divinae
Zijn latere levensloop is
is niet voldoende bekend. Het
Institutiones kwam
tot stand.
stand. De
kwam in
in de
de jaren
jaren 305-310 tot
De mortibus
persecutorum, waarvan
auteurschap hem
hem moeilijk
moeilijk kan
kan worden
worden
waarvan het auteurschap
3), wat
ontzegd 3),
wat later.
later. Bij
Bij deze
deze voornaamste
voornaamste schreef
schreef La
L a c t aa nn tt iiuus
s
nog
veel andere
andere werken.
werken. Staat hij
hij als
als schrijver
schrijver hoog,
hoog, zoodat
zoodat hij
hij
nog veel
reeds in de
de oudheid
e r o·
:werdgenoemd,
genoemd, als
als
oudheid de
de Christelijke
ChristelijkeCic
Cicero
iwerd
godgeleerde heeft hij
h~j minder
minder gezag
gezag 4).

f.f. Wij
Wij noemen nog t~ommodianns,
Commodianus, die
die vermoedelijk voor
het Nicenum
Nicenum schreef
schreef en
en volgens
volgens sommigen
sommigen tot de
de AfrikaanAfrikaansche
school behoorde.
hem zijn
zijn een
een Carmen ApologetiApologe#sche school
behoorde. Van hem
cum en Instructiones. Noch
Noch de
de dichterlijke
dichterlijke vorm
vorm noch
noch de
de
cum
leer is onberispelijk.
onberispelijk. Met
eerste werk
werk riekt
riekt naar
naar
leer
Met name
name het
het eerste
Victorinus van Pettau
Pettau is
bekend om
om
monarchianisme 55).
). Vietorinus
is bekend
zijn commentaren
commentaren op
H. Schrift,
Schrift, die
die echter,
echter, behalve
behalve de
de
zijn
op de H.
uitlegging van de
de Apocalypsis,
Apocalypsis, bijna geheel
geheel verloren
verloren zijn.
zijn.
uitlegging
L., T.
T. V.,
V., Ed.
Ed. Rei
Reiflerscheid,
Ü19l.
1) Migne, P. L.,
f f erscheid, Vindeb. 1891.
vir. illust.,
illust., c.
c. 80.
80. Pichon, Lactance, Paris
Paris 1901.
1901. 1Vlonceaux,
lvIonceaux, His2) De vir.
litt. de
del'Afrique
l'AfriqueChrétienne,
Chrétienne, Tom.
Tom. III—IV
lIl-IV:: d'Arnobe àà Victorin,
Victorin,
toire litt.
Paris 1906.
1906.
Il, 485
485 f.
f.
3) Bardenhewer, II,
14)) Migne,
Migne, P. L.,
L., VI---VII.
VI--VII.
Dttrel, Commodien,
Commodien, Recherches
Recherches sur
SUl' la doctrine,
doctrine, la langue
langue et
et le
Ie
55)
) Durel,
vocabulaire du poète,
poète, Paris
Paris 1913.
1913. Dezelfde,
Dezelfde, Les Instructions
Instructionsde
deCommoCommovocabulaire
dien. Traduction et
et commentaire,
commentaire, Paris
Paris 1913.,
1913 .•
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Socrates,
Constantini;; Hist.
Rist. Eccl.,
Eccl., X,
X, 88 ss.
ss. Socratcs,
Eusebius, Vita Constantini
Eccl., lib. I—V.
Rist. Eccl.,
Eccl., lib.
I-lIl. Sozomenus,
I-V.
Hist. Ecol.,
Sozomenus, Rist.
lib. I—III.
Hist.
Codex Theodosianus. Victor Schultze,
Schultze, Geschichte des TJnterUnterCodex
ganges des
des griechisch-romischen
griechisch-römischen Reidentums,
Bd.
Heidentums,
Bd.I-II,
I II,
La fin
Jena 1887-1892.
1887-1892. Gaston
Boissier, La
fin du
du paganisme,
paganisme,
Gaston Boissier,
Le christianisihe
Tom. I-II,
Paris1891.
1891. P.
Allard, Le
christianisme et
P. Allard,
Tom.
I II, Paris
Hartl'empire
de Néron
Néron àà Théodose,
Théodose, Paris
Paris1897.
1897. Hartl'empire Romain de
mann, Konstantin der Grosse
Grosse als Christ und Philosoph
in
seinen Briefen
Briefen und Erlassen,
Fürstenwalde 1902.
1902.
Erlassen, Fiirstenwalde
in seinen
E. Schwartz,
Schwartz, Kaiser
Constantin und die
christl. Kirehe,
Kirche,
die christi.
Kaiser Constantin
Leipzig 1913.
1913. H. Schrórs,
Schrörs, Die
Bekehrung Constantins des
Die Bekehrung
Grossen,
Zeitschrift, Innsbruck
Innsbruck 1916.
1916.
Grossen, Theol.
Theol. Zeitschrift,

1°.
Onuitsprekelijk was
dien het
het edict
edict van
vanMilaan
Milaan
was de
de indruk,
indruk, dien
1 0. Onuitsprekelijk
maakte op
op de
de gemoederen
gemoederen der
der Christenen.
Ohristenen. Uit
Uitde
deomstreeks
omstreeks1600
1600
bisdommen 1)
der Kerk
Kerk verhief
verhief zich
zich een
eenmachtige
machtigevreugdekreet
vreugdekreet
1) der
en weerklonk
weerklonk door het
het gansche
gansche rijk.
rijk. Niet
Nietalleen
alleen tot
totde
dekerkelijke,
kerkelijke,
maar
ook tot
tot de
deburgerlijke
burgerlijke vrijheid
vrijheid werd
werd het
hetChristendom
Ohristendom herhermaar ook
boren.
Uit
de
catacomben
en
schuilhoeken
trad
het
openlijk
li
jk
te
boren.
de catacomben en schuilhoeken
het open
voorschijn,
herstelde de kerken
kerken en
en organiseerde
organiseerde zich
zich
voorschijn, bouwde
bouwde en
en herstelde
vrij 2).
legde Constantijn de
het werk,
werk, om
om het
het
de hand
hand aan het
2). Terstond legde
rijk van de tirannie, die
die er
er te
te lang
lang had
hadgeheerscht,
geheerscht, te
te bevrijden
bevrijden en
en
1)
Ausbreitung des
des Christentums.
Christentums. S.
S. 537-538.
537-538.
Harnack, Mission und Ausbreitung
1) Harnack,
2)
Eccl., IX,
IX, 11
11; ; X,
X, 3-4.
3-4.
2) Eus., Rist.
Hist. Eccl.,
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de ééne
ééne ware
ware religie te brengen
brengen 1). De geestede heidenen allengs tot
tot de
lijkheid
werd vrijgesteld
vrijgesteldvan
vanalle
allemunicipale
municipaleambten
ambten(313,319,320)2).
lijkheid werd
(313, 319, 320) 2).
De Kerk ontving
ontving rechtspersoonlijkheid
rechtspersoonlijkheid en
en erfrecht
erfrecht (321).
(321). Licinius
Lieinius
daarentegen
begon in het
het oosten
oosten omstreeks
omstreeks 315
315 de
de Christenen
Christenen te
te
daarentegen begon
vervolgen,
verbood de
degodsdienstoefeningen
godsdienstoefeningen binnen
de steden,
steden,
vervolgen, verbood
binnen de
mengde zich
kerkelijke zaken,
strafte zelfs
zelfs met
met verbanning,
verbanning,
mengde
zich in kerkelijke
zaken, en strafte
kerker
en dood.
dood. Enkele
Enkele bisschoppen
bisschoppen vielen
vielen als
als bloedgetuigen,
bloedgetuigen, en
en
kerker en
van Sebaste
Sebaste 3).
vooral de beroemde veertig martelaren
martelaren van
3 ). Een eigenlijke
godsdienstoorlog 4)
brak nu
sta n t ij
ij nn en
en
4) brak
nu uit
uit tusschen
tusschenCon
Constant
I~ i c i n i us,
waarin
de eerste
voor
Christendom, de
de laatste
laatste
Licinius,
waarin
de eerste
voor
hethet
Christendom,
voor
Den
3 Juli
323323
verloor
L i Licinius
c i n i u s bij
bij
voor het
het heidendom
heidendomstreed.
streed.
Den
3 Juli
verloor
Byzantium het
rijk, en
en om
om zijn
zijn kuiperijen
kuiperijen een
een jaar
jaar daarna
daarna het
het
Byzantium
het rijk,
leven.
Con sta ijn nt ijwas
n was
nu alleenheerscher.
Zeergroot
grootwas
wasde
de
leven. Constant
nu alleenheerscher.
Zeer
vreugde
Kerk.
InIn
324
vaardigde
Con
sta n tijij nn
vreugdeder
derOostersche
Oostersche
Kerk.
324
vaardigde
Constant
twee
eerste riep
riep de
de ba
ballingen
opende de
de
llingen terug,
terug, opende
twee edicten
edicten uit.
uit. Het eerste
gevangenissen en gaf aan de
de belijders
belijders de
de verloren
verloren vrijheid,
vrijheid, goederen
goederen
en waardigheden
waardigheden terug
terug;; de
de Christen-soldaten
Christen-soldaten mochten
mochten hun rang
rang
in het
het leger
leger hernemen
hernemen of
of ook
ook thuis
thuis blijven
blijven met
met een
een eervol
eervol ontslag
ontslag
(honesta
goederen der martelaren
martelaren kwamen
kwamen
(honesta dimissio) ;; de nagelaten goederen
hun naastbestaanden,
naastbestaanden, of
of bij
bij ontstentenis
ontstentenis van
van dezen,
dezen, aan
aan de
de
aan hun
kerken, die ook de verbeurd
verbeurd verklaarde
verklaarde goederen
goederen terug
terug ontvingen
ontvingen;
;
een ieder
den staat,
staat, waarin
waarinhij
hij verkeerde
verkeerdevóór
vóórde
de
een
ieder werd
werd hersteld in den
vervolging. InIneen
edict
verklaarde
Con
sta n t ijij nn zich
zich
vervolging.
eentweede
tweede
edict
verklaarde
Constant
Christen, schreef
schreef zijn
zijn overwinningen
overwinningenop
op de
de wreede
wreede heidensche
heidenschekeizers
keizers
aan
de hulp
hulp van
van·boven
boven toe,
toe, drukte
drukte zijn
zijn verlangen
verlangen uit, dat
dat alle
alle
aan de
onderdanen
het
ware
geloof
zouden
omhelzen,
maar
verklaarde
onderdanen
ware geloof zouden omhelzen, maar verklaarde
tevens niemand te
te zullen
zullen dwingen.
dwingen. De
De invloedrijkste
invloedrijkste staatsambten
staatsambten
gaf hij
hij aan
aan Christenen,
Christenen, liet
lietzijne
zijnekinderen
kinderenChristelijk
Christelijk opvoeden
opvoeden en
en
vele heerlijke
heerlijke kerken
bouwen. Van de
de munten
munten verdwenen
verdwenen allengs
allengs
vele
kerken bouwen.
de heidensche
heidensche symbolen.
Strenge
bevelen
gafgaf
Con
sta n tij~j nn
de
symbolen.
Strenge
bevelen
Constant
tegen de
de haruspices en de
de onzedelijke
onzedelijke godenvereering.
godenvereering. Zelfs
Zelfs meent
meent
men, dat hij
hij later alle afgodische offers verbood.
verbood.
men,
klinkt echter
echter vrij
vrij onwaarschijnlijk
onwaarschijnlijk en zeker
zeker is het,
het, dat
datzulk
zulk
Dit klinkt

65.
Const., Il,
II, 65.
1) Euseb., Vita Const..,
2) Euseb.,
7 : ne (clerici)
(clerici) aa cultu summae divinitati debito
debito abstraabstraEuseb., X, 7
hantur.
3) Eus., H.
E., X,
X, 8.
8.
3)
H. E.,
4) Eus., H.
E., X,
X, 9.
9. Vita
Vita Const., IT,
5.
II, 5.
4)
H. E.,

§§ 23.
De Kerk en
het Romeinsche
RomeinRche rijk.
23. De
en het

175

bevel het doel
bevel
doel niet
niet bereikte.
bereikte. Zijn
Zijn residentie
residentie vestigde
vestigde de
de keizer
keizer tete
Byzantium, dat hij
hij Constantinopel
Constantinopel noemde
noemde en herschiep
herschiep tot een
een
Byzantium,
schitterende,
Christelijke stad.
inwijding had plaats
plaats den
den
schitterende, echt
echt Christelijke
stad. De inwijding
11
gevolg was
ontwikkeling van
van
11 Mei
Mei 330.
330. Het
Het eerste gevolg
was de
de krachtiger ontwikkeling
het primaat,
primaat, een
een ander
ander de
de nadeelige
nadeelige en
en later
later zoo
zoo noodlottige
noodlottige naijver
naijver
Constantinopel tegen
de plaats
plaats der
der
van Constantinopel
tegen Rome.
Rome. Te
Te Jeruzalem,
Jeruzalem, op de
kruisiging, lietliet
Con
sta n t ij
ij n
n den
den tempel
u s neerneerkruisiging,
Constant
tempelvan
vanVen
venus
halen en
en bouwde
bouwde er
ereen
eengroote
grootebasiliek
basiliekmet
metverschillende
verschillendegebouwen,
gebouwen,
waarin de
Kruis en
en tevens
tevens het
het H.
H. Graf
Graf werd
werd
waarin
de reliquie
reliquie van
van het
het H. Kruis
vereerd.
moeder des
des keizers,
keizers, de
de vrome
vrome Helen
Hel e n a,
ondernam
vereerd. De moeder
a, ondernam
een
naar het
het H.
H.Land
Landen
endeed
deedonderzoek
onderzoeknaar
naardedeheiligheiligeen bedevaart naar
dommen. Op
Olijfberg en
van Bethlehem
Bethlehem ververdommen.
Op den
den Olijfberg
en boven
boven de grot van
hieven zich
zich weldra
weldra heerlijke
heerlijke basilieken.
basilieken. Ook
Ook de
deschoonmoeder
schoonmoeder
hieven
des
keizers toonde
vereering voor de
de heilige
heilige plaatsen en
en ververdes keizers
toonde haar vereering
kreeg
sta nij tnijde
n stichting
de stichting
eener
basiliekteteHebron
Hebron 1).
kreegvan
vanCon
Constant
eener
basiliek
1) .
Tegenover het
staat,
datdat
Con
sta n tijijnncatechumeen
catechumeen
Tegenover
hetgemelde
gemelde
staat,
Constant
bleef tot aan
aanzijn
zijndood,
dood,zich
zichzeer
zeerbijgeloovig,
bijgeloovig, hartstochtelijk
hartstochtelijk en
en
bleef
niet zelden
zelden wreed
wreed gedroeg.
gedroeg. Als
Als slachtoffers
slachtoffers vielen
vielen LLi icci inniiuu s,s,
diens
L ii cc ii nn ii aa nn 11u s,s, zijn
zijn eigen
eigen zoon
zoon C
Cri
en zijn
zijn
diens zoon
zoon L
r i s pus
p u s en
tweede
a u sta.
tweedegemalin
gemalinF Faust
a.
Toch
zijn ons
ons de
de' omstandigheden
omstandigheden te weinig
weinig bekend,
bekend, om
om den
den
Toch zijn
moord te
te beschuldigen.
beschuldigen. Zijn
Zijn Ariaansche
Ariaansche neiginneiginkeizer vlakweg van moord
gen, ofschoon
ofschoon ze
verontschuldiging verdienen,
der Kerk
Kerk
gen,
ze verontschuldiging
verdienen, brachten der
zeer groote
sta nijt nij onderging
n onderginghethet
vangroote
groote
zeer
grooteschade.
schade.Con
Constant
lotlotvan
mannen;; door
zeer geprezen,
geprezen, werd
werd hij
hij door
door den
den ander
ander
mannen
door den een te zeer
onbillijk
doopsel te
onbillijk gelaakt.
gelaakt. Na het doopsel
te hebben ontvangen van EEu
u sse-evanN Ni
0 m
stierfhijhijden
den2222Mei
Mei337
337een
eengodgodb ii uu ss van
i c oc m
e ed di ië,ë,stierf
vruchtigen dood 2).
Con staijn nt ijreeds
n reeds
vroeger
door
Paus
I ve es-sDat Constant
veelveel
vroeger
door
Paus
S yS 1y v
gedoopt werd
werd te
teRome
Romeen
envan
vande
demelaatschheid
melaatschheidgereinigd,
gereinigd, isis
tter
e r gedoopt
een verdichtsel
verdichtsel 3).
3 ).
1)
Wilson, Golgotha
the holy
holy Sepulchre,
Sepulchre, London
London1906.
1906. GermerC. Wilson,
Golgotha and the
1) C.
Durand, artikelen
Echo d'Orient
d'Orient 1903
1903 en
en 1905.
1905. Louis de
de Combes,
Gombes,
Durand,
artikelen in Echo
I.a
vraie Croix
Croix perdue
perdue et
et retrouvée,
retrouvée, Paris
Paris1902.
1902. Rouillon, Saint Hélène,
Rélène,
La vraie
Paris 1908.
1908.
2) Funk, Abh. und Unters., II,
Il, 1-23.
1-23.Zeitschr.
Zeitschr.f.f.wissenschaftl.
wissenschaftl. Theol.
Theol.
2)
1887,
1892 (GÖrres).
f. kath.
kath. Theol.
Theol. 1882.
1882.
1887, 1890, 1892
(G6rres). Grisar,
Grisar, Zeitschr.
Zeitschr. f.
3)
de Smedt,
Smedt, S.
S. J. Principes de
critique historique,
historique, Paris
Paris 1883.
1883.
Ch. de
3) Gh.
de la critique
Grauert,
GÖrresgesellsch., 1882,
1882, 1883,
1883, 1884.
1884. Döllinger,
Grauert, Rist.
Jahrb. d.d.G6rresgesellsch.,
Hist. Jahrb.
Dóllinger,
Papstfabeln, Il
Aufl., 61-125.
61-125.
Papstfabeln,
II Aufl.,
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Kerk en
en het
het Romeinsche
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2°.
2°. Volgens
Volgens den
wilwil
van
Con
sta n tijij n werd het rijk
rijk onder
onder
den
van
Constant
zijn drie
Con
sta n tijij n II
II ontving
ontvingde
deprefecprefeczijn
driezonen
zonenverdeeld.
verdeeld.
Constant
van Gallië,
Gallië, (Gallië,
en en
Brittannië);
sta n s de
de
tuur van
(Gallië,Spanje
Spanje
Brittannië)Con
; Constans
prefecturen Italië
Italië en
en Illyrië,
Illyrië, (Italië,
(Italië,Afrika,
Afrika,Illyrië,
Illyrië,Macedonië
Macedonië en
en
prefecturen
Dacië);; C
Con
s, de
deprefectuur
prefectuurvan
vanhet
hetoosten
oosten(Thracië,
(Thracië,
Dacië)
o n ssta
t a nn tt i u s,
Klein-Azië, Cappadocië,
Syrië en
en Egypte)
Egypte) 11).
Uit vreeze
vreeze
). Uit
Klein-Azië,
Cappadocië, Pontus,
Pontus, Syrië
keizers tien hunner naastbestaanden
naastbestaanden
voor lastigen naijver lieten de keizers
u l i iaann uu ssAp
A p o0 ssta
t a tt aa werd
dood brengen.
brengen. De
De latere
latere J Jul
werd
ter dood
door bisschop
Mar
c u s van
t h u s a gered,
gered, G
a 11 u s
door
bisschop
Marcus
vanAre
Arethusa
Gallus
gevaarlijk ziek
ziek en
en ontkwam
ontkwam aldus
aldus den
dendood.
dood.
lag gevaarlijk
voorspelde voor de Kerk
Kerk niet
nietveel
veelgoeds.
goeds. C
Coo nZulk een begin voorspelde
n tijijnn IIII
viel
reedsinin340
340bij
bijAquileja
Aquileja in
ineen
eenstrijd
strijd tegen
tegen
viel
reeds
ssta
t ant
Con
dienu
nuhet
hetgansche
ganscllewesten
westenbeheerschte.
beheerschte. De
DekeizerkeizerC
o n sta
s t a n s, die
C o nlijke inmenging
bestuur der
der Kerk,
Kerk, reeds
reeds groot
grootonder
onder Co
lijke
inmenging in
in het bestuur
n tijij:ri,
werdonder
onderzijn
zijnzonen
zonendrukkend
drukkendenenvernederend.
vernederend.
ii, werd
ssta
t ant
In 341
341 vaardigden
vaardigden zij
zij strenge
strenge wetten
wetten tegen
tegen de
de heidenen
heidenen uit.
uit. Het
Het
bijgeloof moest
een einde
einde nemen,
nemen, de
deoffers
offerswerden
werdenafgeschaft.
afgeschaft.
bijgeloof
moest een
Ofschoon men
grooter gestrengheid
gestrengheid ried,
bleef het hier
hier
Ofschoon
men nog
nog tot
tot grooter
ried, bleef
voorloopig bij.
Eerst
toen
sta n in
s in
den
strijdtegen
tegenMMa
gvoorloopig
bij.
Eerst
toenCon
Constans
den
strijd
a gn ent i ugesneuveld
s gesneuveldenendeze
dezeop
opzijn
zijnbeurt
beurtdoor
door Constantius
nentius
bij Mursa
strenger
heidenen
eer tegen de heidenen
bij
Mursa verslagen
verslagen was,
was, trad
trad de laatste
laatste streng
op
(350-361).
Het
offeren
verbood
hij
op
straffe
des
doods
en
op (350-361). Het offeren verbood hij op straffe des doods en
liet in 353
353 de
de tempels
tempels sluiten.
sluiten. Maar
Maar ofschoon
ofschoon de
de nalatige
nalatige ambteambtenaren met
met zware
zware straffen
straffenwerden
werdenbedreigd,
bedreigd,bleef
bleeftoch
tochde
deheidensche
heidensche
eeredienst
sta n t i zelf
u s zelf
stelde
nieuwe
heidensche
eeredienstbestaan.
bestaan.Con
Constantius
stelde
nieuwe
heidensche
priesters
liet het
het onderricht
onderricht in
in de
de handen
handen der
dersophisten.
sophisten.
priesters aan
aan en liet
Inconsequent in de
de vervolging
vervolging der afgoderij,
afgoderij, toonde hij
hij nog
nog grooter
grooter
willekeur
verdediging der
der Arianen
Arianen tegen
tegende
derechtgeloovigen.
rechtgeloovigen.
willekeur in de verdediging
Zijn
11 u sdeed
deeddedekeizer
keizeruit
uitachterdocht
achterdocht ter
ter
Zijn neef
neefen
encaesar
caesarGa
Gallus
dood
brengen,
waarop
hij
Jul
i
a
n
u
s
verhief,
die
hem
werkelijk
dood brengen, waarop hij Julianus verhief, die hem werkelijk
verried.
optrekkend stierf
stierf hij
hij aan
aan een
eenberoerte
beroerte
verried. Tegen
Tegen den
den laatste optrekkend
den
November 361.
361. Veel
lijden heeft
heeft de Kerk
Kerk om
om zijn
zijn
den 3 November
Veel druk
druk en
en lijden
voorliefde
tot
de
Arianen
doorstaan.
voorliefde tot
2 ),
Julianus den Afvallige 2),
30.
onder Julianus
3°. Grooter
Grooter gevaar liep
liep de Kerk onder
die
Con sta n t i den
u s troon
den troon
beklom.
Zijnmislukte
mislukte opopdie na
na Constantius
beklom.
Zijn
voeding,
gedeeltelijk heidensch,
voeding, gedeeltelijk
gedeeltelijk Ariaansch,
Ariaansch, gedeeltelijk
heidensch, werd
werd hem
1)
Constantini, IV, 51.
51. Socrat.,
Eccl., 1.
39.
Hist. Eeel.,
I. 39.
Socrat., Rist.
Vita Constantini,
Euseb., Vita
1) EtlSeb.,
de
2)
Apostat, Tom.
Tom. I-lIl,
1903 ss.
Prof. de
Paris 1903
ss. Prof.
Julien l'l'Apostat,
I—III, Paris
Allard, Julien
2) P.
P. AZZard,
Vom
R. von
Groot,
126, bl.
bI. 257
257 vv.
vvo R.
von Nostitz-Bieneck,
Nostitz·Rieneck, Vom
De Katholiek,
Katholiek, Deel 126,
Groot, De

Tode
Tode des
des Kaisers
Kaisers Julian,
Julian, Feldkirch
Feldkirch 1908-1909.
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noodlottig. Had
Had hij
hij den
den innerlijken
innerlijken geest
geest des
des Christendoms
Christendoms van
van zijn
Ariaansche leermeesters nooit leeren kennen, des te dieper drongArianschelmtoirnke,dstprong
hij in de
de mysteriën
mysteriën des
des heidendoms
heidendoms door.
door. Dit
Dit laatste
laatstebeminde
bemindehij
hij
hij
vuriger, naarmate
naarmate hij
hij het
heteerste
eerste dieper
dieper verachtte.
verachtte.Men
Men verhaalt,
verhaalt,
te vuriger,
dat
Jul i a n van
u s van
Christendomzeide
zeide:: "Legi,
condat Julianus
het het
Christendom
„Legi, intellexi, con„Legisti, 8ed
sed non
dat de
debisschoppen
bisschoppen antwoordden
antwoordden:: "Legi8ti,
ddemnavi",
emnavi", en dat
intellexi8ti,
8i enim
enimintellexisses,
intellexi88e8, non
noncondemnasses"
condemna88e8" 1).
357 als
als
1 ). In 357
intellexisti, si
caesar
wist
J uJulianus
I i a n u sdoor
doorzijn
zijntalenten
talenten
caesarnaar
naarGallië
Galliëgezonden
gezonden
wist
winnen en
en liet
liet zich
zich tot
totAugustus
Augustusuitroepen.
uitroepen.De
Deplotseplotsehet leger te winnen
linge
dood van
van CCon
verhoedde een
eenburgerkrijg.
burgerkrijg.
linge dood
o n ssta
t a nn tt ii uu ss verhoedde
aan de
de zij
zijde
het heidenheidenDe nieuwe
nieuwe keizer
keizer stelde
stelde zich
zich terstond aan
de van het
dom. Ofschoon
Ofschoon hij
hij een
een bloedige
bloedige vervolging
vervolging van het
het Christendom
Christendom
hij toch
toch niet
niet alleen
alleen de
de lang
lang onderdrukte
onderdrukte woede
woede der
der
niet zocht, liet hij
heidenen begaan, maar
maar vervolgde
vervolgde ook
ook zelf
zelf degenen,
degenen, die
die zich
zich tegen
tegen
heidenen
heidendom verzetten.
verzetten. Als
Als martelaars
martelaars vielen
vielen onder
onder anderen
anderen
het heidendom
Bas i I i u svan
van
Anc y r Aemilianus
a, A e m i I i a nte
u sDorostorum,
te Dorostorum,
Basilius
Ancyra,
in
M ace
don i u s, T Theodulus
h e 0 d u I u s en
a t i a n u s.
in Phrygië
Phrygië
Macedonius,
en TTatianus.
Zelfs
c u s van
t h u s a, die
die Julianus
J u I i a n u s het
het
ZelfsMar
Marcus
van Are
Arethusa,
leven
gered, werd
werd door
door het
hetgemeen
gemeengruwelijk
gruwelijkmishandeld.
mishandeld.
leven had gered,
de heidenen
heidenen talrijk
talrijkwaren,
waren,kwamen
kwamengroote
grootegruwelen
gruwelenvoor.
voor.
Waar de
Zoo b.v.
te Alexandrië,
Alexandrië, te
te Ascalon,
Ascalon, te
te Gaza
Gaza en
en te
te HelioHelioZoo
b.v. te Emesa, te
waar bijna
bijna de
de gansche
gansche bevolking
bevolking Christelijk
polis. Zelfs
Zelfs te
te Antiochië, waar
was, wilde Jul i a n u s het heidendom herstellen. Vooral was hij was,ildeJunht omersln.Vawhij
er daarom
daarom op
op bedacht,
bedacht, de
de Christenen
Christenen aan
aan de
de verachting
verachting prijs
prijs te
te
geven,
en hoon
hoon te
te overladen,
overladen, en
en van
vanhet
hetonderricht
onderricht2)2}
geven, ze
ze met spot en
en hoogere
hoogere ambten
te sluiten.
sluiten. In
Inde
dehoop,
hoop,dat
datdedeChristelijke
Christelijke
ambten uit te
(rechtgeloovigen, Arianen, Semiarianen,
Semiarianen, Donatisten
Donatisten enz.)
partijen (rechtgeloovigen,
elkander in de onderlinge twisten zouden vernietigen, riep hij alle elkandriogtwsenzudvrig,phjale
ballingen terug 3).
trachtte
J uJulianus
I i a n u s teteherherballingen
3). Het
Het heidendom
heidendom
trachtte
vormen en
zelfs daaraan een
een Christelijke
Christelijke tint te
tegeven
geven(preeken,
(preeken,
vormen
en zelfs
boete, monniken)
monniken)..
Om de
de voorspelling
h ris t u te
s logenstraffen,
te logenstraffen,beval
bevalhij
hij
voorspellingvan
vanCChristus
aan de
de Joden,
Joden, den
den tempel
tempel te
te Jeruzalem
Jeruzalem weer
weer op
op te
tebouwen.
bouwen. Maar
Maar
zelfs heidensche
heidensche tij
tijdgenooten
dat aardschokken
aardschokken
talrijke, zelfs
dgenooten verhalen,
verhalen, dat

1)
E., V,
V, 18.
18.
Sozom., R.
H. E.,
1) Sozorn.,
2) Dit keurde
keurde zelfs
zelfs Ammianus
AmmianusMarcel.
Marcel. af
af :: "Illud
erat inclemens,
inclemens,
2)
„Illud autem
autem erat
obruendum
silentio, (luod
quod arcebat
arcebat docere magistros
rhetoricos
obruendum perenni silentio,
magistros rhetoricos
et grammaticos ritûs
cultores". Rist.,
10 ;; vgl.
vgl. XXV. 4.
4.
ritus christiani cultores".
Hist., XXII,
XXII, 10
Ammian. Marcel.,
Marcel., XX, 5.
Sozom., V,
3.
5. Sozom.,
V, 3.
23)) Ammian.
P. Albers,
Alber s , S.
S. J. Kerkgesch. I.
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die uit
uit den
den grond
grond opsloegen,
opsloegen, het
het werk
werk verhinderden
verhinderden 1)
1)..
en vlammen, die
Zelf schreef
schreef de
de keizer
keizer een
een strijdschrift
strijdschrift tegen
tegen de
deChristenen
Christenen inin
Zelf
zeven boeken.
echter
over
zijnzijn
Kerk.
J uJulianus
Ii a n u s
zeven
boeken.God
Godwaakte
waakte
echter
over
Kerk.
viel in het
het jaar
jaar 363
363 in
in den
den veldtocht
veldtocht tegen
tegen de
de Perzen.
Perzen. Een
Een niet
niet
viel
bewezen bericht
hij zijn
zijn bloed
bloed ten
ten hemel
hemel wierp
wierp en
en
bewezen
bericht verhaalt,
verhaalt, dat hij
gij hebt
„Galilaee, vicisti!"
vicisti . „Gallilaeër,
uitriep:: "Galilaee,
"Gallilaeër, gij
hebt overwonnen
overwonnen!"
uitriep
4°. Nu werd
werd Jovianus
Jovianus (363-364)
(363-364) door
het leger
leger tot
tot keizer
keizer
door het
4°.
uitgeroepen. Ofschoon
Ofschoon even
overtuigend kathokathouitgeroepen.
even groot
groot veldheer als overtuigend
hij echter
echter vrede
vrede sluiten
sluitenmet
metde
dePerzen.
Perzen.De
DeArianen
Arianenwees
wees
liek, moest hij
nieuwe keizer
keizer af,
af, gaf
gaf den
denChristenen
Christenen de
deontnomen
ontnomen rechten
rechten
de nieuwe
terug en
en verbood
verbood den
den heidenen
heidenen alléén
alléén de
de tooverijen.
tooverijen. Hij
Hij stierf
stierfreeds
reeds
terug
na eenige maanden
maanden en
en werd
werd door
door allen
allen betreurd
betreurd(364)
(364) 2).
na
Valentinianus I I (364-375),
het leger
leger gekozen,
gekozen,
eveneens door
door het
Valentinianus
(364 375), eveneens
nam ongelukkigerwijze
ongelukkigerwijze zijn
zijn broeder
broeder Valens (364-378)
(364-378) tot
totmedemedekeizer aan.
aan. De
De eerste
eerste was
was katholiek
katholiek en
envoor
voorde
debelijdenis
belijdenis van
van
keizer
Nicea, de tweede
tweede Ariaan en
en gaf
gaf in
in het
hetoosten,
oosten,waar
waarhij
hijregeerde,
regeerde,
Nicea,
3 ) . Met
aan allen
allen godsdienstvrijheid,
godsdienstvrijheid, behalve
behalve aan de
de katholieken
katholieken 3).
deze laatsten
hem
ook
de de
vrienden
van van
J u Julianus
Iia n u s
deze
laatstenwerden
werdendoor
door
hem
ook
vrienden
den Afvallige
enti inniiaa nn uu ss II in een veldveldden
Afvalligevervolgd.
vervolgd.Toen
ToenVal
Valent
tegen de
de Sarmaten
Sarmatenwas
wasgevallen,
gevallen, nam
namde
devervolging
vervolging toe
toe 4).
4) .
tocht tegen
den dood
dood van
van Valens
Val e n s bestuurden
bestuurden Gratianus (375-383)
Na den
gansche Romeinsche
Romeinsche rijk.
rijk.
375-392) het gansche
en Valentiniallus
Valentinianus II
II ((375-392)
Om
laatsten
(4 jaren)
namnam
G rat
i a n u sden
denSpaanSpaanOm de
dejeugd
jeugddes
des
laatsten
(4 jaren)
Gratianus
schen veldheer
veldheer Theodosius (379
(379-395)
mederegént aan voor
voor
395) tot mederegent
het oosten.
oosten. Deze drie vorsten
vorsten waren
waren streng
streng katholiek.
katholiek. Toch
Toch spaarde
spaarde
G
rat i a n de
u s heidenen,
de heidenen,
hoewel
teekenen van
van Pontifex
Gratianus
hoewel
hijhijdedeteekenen
Maximu8
curie van
van den
denRomeinschen
Romeinschen senaat
senaat de
de
aflegde, uit
uit de curie
Maximus aflegde,
godin Victoria
Victoria deed
deed verwijderen,
verwijderen, aan de
de heidensche
heidensche priesters
priesters en
en
de Vestaalsche
Vestaalsche maagden ondersteuning en voorrechten
voorrechten ontnam.
ontnam.
Tot
groote
droefenis
van
den
H.
A
m
b
ros
i
u
s
en
alle kakaTot groote droefenis van den H. Ambrosius en alle
tholieken
G Gratianus
rat i a n u sinin383
383door
door Clemens Maximus
Maximus
tholiekenwerd
werd
(383-388),
die in
in Brittannië
Brittannië door
door het
het leger
leger tot
totimperator
imperator was
was
(383 388), die
zocht hulp bij
uitgeroepen,
vermoord. VVal
bij
uitgeroepen, vermoord.
a l eent
n t ii nn ii aa nn uu ss II zocht
T
die in
in 388
388 den
den moordenaar
moordenaar overwon
overwon en Vale
Val e nT h e 0o dos
d o s i u s, die
t i nn ii aa nnuuss in
in het
hetwestersche
westersche rijk
rijkbevestigde.
bevestigde. Gesteund
Gesteund door
door
-

-

25 (fragm.).
(fragm.). Sozom.,
Sozom., V,
V, 22.
1)
Marcel., Rist.,
1. Julian.,
Julian., ep. 25
XXIII, 1.
Hist., XXIII,
1) Am. Marcel.,
Socrates, Rist.
20.
Eecl., lIl,
III, 20.
Hist. Eccl.,
2)
lIl, 22-25.
22-25.Sozom.,
So.zom., VI,
VI, 3,
5. Cf.
Cf. VI, 6.
6.
3, 4,
4, 5.
H. E., III,
2) Socrates, H.
3)
6. Sozom.,
1. Vgl.
Vgl. Rufinus,
Rist. EccI.,
2.
Eccl., 11,
II, 2.
Ru/mus, Hist.
IV, 1.
,Sozom., IV,
VI, 6.
Socrates, VI,
3) Socrates,
4)
32-33;; ed. Zangemeister, p.
p. 514-515.
VII, 32-33
Hist., VII,
Orosius, Rist.,
4) Orosius,
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den
m b ros i u s stond
stond Val
ent i n i a n uvast
s vast
zijn
denH.
H.AAmbrosius
Valentinianus
ininzijn
besluit en herstelde,
herstelde, niettegenstaande
niettegenstaande de
de bede
bede van
vande
devoorname
voorname
besluit
heidenen
den praef
praefect
mm
m aach
degodin
godin
heidenen en
en vooral
vooral van den
ect SS yy m
c h u s, de
Victoria niet.
niet.
5°. Th
eo dos i u s trad
tradininhet
hetoosten
oostenstrenger
strengertegen
tegen de
deheiheiTheodosius
denen op, vooral tegen de afvalligen 1).
heiden1) .De
Deapologie
apologie van
van den heidensehen
L i bban
bleefzonder
zondergevolg.
gevolg. In
In386
386werden
werdende
de
schen rhetor L
a n i u s bleef
tempels gesloten,
391 het binnentreden
binnentreden verboden,
verboden, in
in 392
392 de
de afaftempels
gesloten, in
in 391
godendienst
majesteitsbeleediging gelijk
op vele
vele
godendienst met majesteitsbeleediging
gelijk gesteld
gesteld en op
plaatsen de
de afgodsbeelden
afgodsbeelden vernietigd
vernietigd 2).
2) .
plaatsen
Hier en daar
daar begonnen
begonnen nu
nu de
de Christenen
Christenen de
de hand
handaan
aande
deheidenheidensc
he tempels te slaan. Te
Te Alexandrië
Alexandrië leidde
leidde het
het verzet
verzetder
derheidenen
heidenen
sche
tot
een bloedigen
bloedigen strijd,
strijd, die
die met
met de
de verwoesting
verwoesting der
der afgodentempels
afgodentempels
tot een
eindigde.
Ook de bekende Serapistempel
Serapistempel werd
werd niet
niet gespaard
gespaard(392).
(392).
eindigde. Ook
Twee jaar
voerde men
men den
den beroemden
beroemden JJ uu ppit
e r van
Twee
jaar later voerde
i t er
o
1 y m pus naar
Constantinopel. Dit
alles geschiedde
geschiedde niet
niet
naar Constantinopel.
Dit alles
Olympus
zonder
hevigen weerstand
weerstand van
de zijde
zijde der
der heidenen,
heidenen, die
die
zonder een
een hevigen
van de
laatste kracht
krachtbesteedden
besteeddenaan
aande
deverdediging
verdediginghunner
hunnerreligie.
religie.
hun laatste
In het
het jaar
jaar392
392 brak
brakininhet
hetwesten
westeneen
eengevaarlijke
gevaarlijke opstand
opstand uit.
uit.
De
A r Arbogast
b 0 gas t liet
ent i n i a n u s II verDe veldheer
veldheer
lietVal
Valentinianus
moorden
kroon aan den
den rhetor
rhetor Eugenius, dien
moorden en
en schonk
schonk de
de kroon
dien de
prefect van
het pretorium, F
I a v i a n u s Nicomachus,
N i c 0 m ach u s,
prefect
van het
Flavianus
machtig
ondersteunde. Te
Te Rome
Rome werd
werd de
deheidensche
heidenscheeeredienst
eeredienst
machtig ondersteunde.
h e 0 dos i u s trok
trokuit
uithet
hetoosten
oosten tegen
tegen EEuuggen
hersteld. T
Theodosius
e n ii uu ss
op en versloeg hem
bij
Aquileja,
den
5
September
394.
F
I
a
v
i a nn uu ss
hem bij Aquileja, den 5 September 394. F l
N i c 0 m ach en
u s zijn
en zijn
keizer
bleven
hetslagveld.
slagveld.
Nicomachus
keizer
bleven
opophet
Zegevierend trad
het Christendom
Christendom opnieuw
opnieuw als
als onbetwiste
onbetwiste
Zegevierend
trad het
staatsgodsdienst te
te voorschijn.
voorschijn. T
h e 0 dos i u s werd
werdalleenheeralleenheerTheodosius
scher
jaar daarna,
daarna,in
in395
395 33).
).
scher maar stierf reeds het jaar
6°.
Voor
de
laatste
maal
volgde
nu
de
verdeeling
des rijks.
rijks.
6°. Voor de
maal volgde nu de verdeeling des
Arcadius (395-408) ontving
ontving het oosten. Hij
aan de
de afgodsafgodsHij ontnam aan
voorrechten en
en inkomsten.
inkomsten. Theodosius
(408-450)
priesters alle voorrechten
Theodosius 11
II (408-450)
sloot
de heidenen
heidenen van
vande
deambten
ambtenuit
uitenendeed
deedalle
allegeschriften,
geschriften,
sloot de
die het Christendom
Christendom bestreden, verbranden (448).
(448). Uit een
een wet
wet van
van
die
het heidendom
heidendomin
inzijn
zijnrijk
rijkgeheel
geheel
423 4)
4) zou men willen
willen afleiden,
afleiden, dat het
1)
Theodosianus, XVI, 7,
1-5.
1) Codex
Codex Theodosianus,
7, 1--5.
2) Cod.
Libanii Opera,
Opera, ed. lPörster,
Cod. Theod., XVI, 10,
10, 10-12.
10-12. Libanii
2)
Forster, lIl,
III, p.
80
ss.
80 ss.
3) H.
Il. Grisar,
Rorns und der
Päpste, Freiburg
:Freiburg 1901,
ff.
Gesch. Rorns
3)
Grisar, Gesch.
der PSpste,
1901, I,
I, 11 ff.
4) Codex
22.
10, 22.
Codex Theod., XVI, 10,
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was uitgeroeid
1 ) . Dat
was
uitgeroeid 1).
echter de keizer
keizer overdreef,
overdreef, blijkt
de
Dat echter
blijkt uit de
maatregelen
s, s,die
zijn tijd den
den
maatregelenvan
van Jus
J u s tin
t i ni ia an nu u
die nog
nog in
in zijn
heidenen
van bezit
bezit ontzegde
ontzegde en
en in
in 529
529 de
deheidensche
heidensche
heidenen het
het recht
recht van
philosophischeschool
schoolvan
vanAthene
Athenesloot.
sloot. In
In het westen beroofde
philosophische
Honorius (395-423)
de tempels
tempels van
van hun
hun laatste
laatsteinkomsten,
inkomsten, terwijl
terwijl
(395-423) de
zijn
code
oude Sybillijnsche
Sybillijnsche boeken
boeken verbrandde.
verbrandde.
zijn minister SSt
t ii1I i c
o de oude
Reeds in 395 verscheen
oplegde,
verscheen een wet,
wet, die aan de rijksambtenaren
rijksambtenaren oplegde,
de Christelijke geestelijkheid te beschermen
beschermen 2).
Ho
nor i us
2) .Onder
Onder
Honorius
aanschouwde
gladiatorenspel, dat
datdoor
doorhem
hemstreng
streng
aanschouwde men
men het
het laatste gladiatorenspel,
werd
werd verboden 3).
In het
het westen
westen en
en vooral
vooral te
teRome
Rome bleven
bleven de
de oude
oude monumenten
monumenten
gespaard.
onder andere
een reeks
reeks van wetten
wetten der
der
gespaard. Dit
Dit blijkt
blijkt onder
andere uit
uit een
keizers:
Val
e n s, G Gratianus,
I' a t i a n u s,
Val
ent i n i a n u s I,
I,
keizers:
Valens,
Valentinianus
H
0 nor i us, Majorianus,
M a jOl' i a n u s, Jus
tin i a n u s 4).
H 0 n oHonorius,
Justinianus
4). Honorrius
i u swerd
werdopgevolgd
opgevolgd door
door VVal
lIl, die
die met
met
a l eent
n t ii nn i aa nn uu ss III,
Th
Il de
de bovengemelde
bovengemelde wet uitvaardigde,
uitvaardigde, waardoor
waardoor
T h ee 0o dos
d o siiuuss II
alle
geschriften tegen
Christendom gericht
gericht ten
ten vure
vurewerden
werden
alle geschriften
tegen het Christendom
gedoemd.
Val
IIIvolgden
volgden nog
nog eenige
eenige onongedoemd. Op
Op V
a l ent
e n t ii nn ii aa nnuuss III
beduidende
onder Romulus
Augustulus in 476
476 de
beduidende keizers,
keizers, totdat
totdat onder
Romulus Augustulus
barbaren een
een einde
einde maakten
maaktenaan
aanhet
hetwestersche
westerscherijk.
rij~.
barbaren
7°.
Men zou kunnen
vragen of
of het
het jeugdige
jeugdige en
en krachtige
krachtigeChristenChristen7°. Men
kunnen vragen
dom
staat was,
was, den
den ondergang
ondergang des
des rijks te verhinderen.
verhinderen. Het
Het
dom niet in staat
antwoordt luidt,
luidt, dat
dathet
hetChristendom
Christendomhet
hetrijk
rijkin
inzeer
zeer ver
ver ontbonden
ontbonden
staat
aanvaardde.Door
Doortwee
tweeeeuwen
eeuwenvan
vaneen
eenbandeloos
bandeloos leven
leven waren
waren
staat aanvaardde.
de financiën
financiën verwoest.
verwoest. Reeds
Reeds lang kwijnde
kwijnde de
de militaire
militaire geest
geest en
en
de
geruimen tijd vóór
vóór de
de zegepraal
zegepraaldes
desChristendoms
Christendoms heerschee
heerschte op
op
geruimen
alle gebied
gebied een
een noodlottige
noodlottige verslapping.
verslapping. Het rijk
rijk bezweek
bezweek aan
aan
alle
Kerk 5).
ziekten, wier kiem
kiem ouder is dan de Kerk
5 ) .Wel
Wel werkte
werkte deze altijd
door aan de vernietiging der heidensche
lleidensclle zeden en zag
zag ten
ten slotte haardorane
maar het
hetwas
waseen
eenzeer
zeerhachelijke
hachelijke taak.
taak.
arbeid bekroond, maar

1) Te
Te Alexandrië
Alexandrië werd
een opstand
opstand tegen
tegen de
de Joden
Joden de
degeleerde
geleerde
werd in
in een
Hypatia vermoord.
vermoord. Dat
Dat de H. Cyrillus
Cyrillus daarin
daarin de
de hand
hand zou
zou hebben
hebben gehad,
gehad,
Hypatia
laster (416).
(416). Socrates, H. E., VII, 13-15.
13-15.Vgl.
Vgl. Dr.
Dr. Sicking,
Sicking, De Kathois laster
liek, Jg.
Jg. 1906,
1906, Deel
Deel129,
129, bl.
bI. 44,
44, 127,
127, 198,
198, 454.
454. Schaefer, St. Cyril
Cyril of
of AlexanAlexanCath. University
University Bull., 1902,
441 ss.
1902, p.
p. 441
dria and the murder of Hypatia, Cath.
Cod. Theod.,
Theod., XVI, 2,
2, 29.
29.
2) Cod.
Grisar, I, 32--34.
32--34. Analecta
Analecta Boll., 1897, p. 252. Theodoret., H. E.,
E., V,
V, 26.
26.
3) Grisar,
Grisar, I,
Cf.. Procopius,
Procopius, De bello
bello Gothico,
Gothico, IV, 22.
4) Grisar,
I, S. 95 ff. Cf
Gaston Boissier,
Boissier, La fin du paganisme,
paganisme, Tom.
Tom. II,
Il, 1891,
1891, p.
p. 415
415 ss.
ss.
5) Gaston
Grisar, Geschichte
Geschichte Roms und
und der
del' Papste,
Päpste, I,
I, 57
57 ff.
H.
Grisar,

§§ 2;{.
De Kerk
Kerken
enhet
hetRomeinsche
Romeinsche rijk.
rijk.
23. De
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Hardnekkig
Romeinsche rijk
de talrijke
talrijke pogingen
pogingen
Hardnekkig bleef
bleef het
het Romeinsche
rijk de
voor
het grootste
grootste gedeelte
gedeelte verijdelen.
verijdelen. De
De redenen
redenen liggen
liggen voor
voor
voor het
de
In de
de vierde
vierde en
envijfde
vijfde eeuw
eeuw wemelde
wemelde het
het in
in paleizen
paleizen en
en
de hand.
hand. In
kerken
kerken van halfbekeerden. De
De begunstiging
begunstiging der Christenen door de
regeering,
openbare ommekeer,
ommekeer, waardoor
waardoor den
den ouden
ouden godsgodsregeering, de
de openbare
dienst alle hoop op herstel
ontzonk,dreef
ontelbaren
tot
het
Christenherstel ontzonk, dreef ontelbaren tot het Christendom,
die door
door gebrek
gebrek aan
aan overtuiging
overtuiging en
en door
door wangedrag
wangedrag den
den
dom, die
nieuwen
schande strekten.
strekten. Een
Een andere
andere oorzaak
oorzaak
nieuwen godsdienst
godsdiensttot
tot schande
was
uit het
hetheidendom
heidendom meegebracht
meegebracht nog
nog steeds
steeds
was het bijgeloof, dat uit
nieuw
uit heidenschen
heidenschen omgang.
omgang. 1).
hindernieuw voedsel
voedsel trok
trok uit
1). Een groote hinderpaal voor
voor de
de Christelijke
Christelijke vernieuwing
vernieuwing was
was de
de diep
diepingewortelde
ingewortelde
publieke onzedelijkheid.
onzedelijkheid. Op
Op het
het forum,
forum, in
in thermen
thermen en
en theaters
theaters
had
het heidendom
heidendom de
de bevoorrechte
bevoorrechte plaatsen
plaatsen voor
voor de
deondeugd
ondeugd
had het
gevestigd. Door de heerschappij
deronzedelijkheid
onzedelijkheidwas
washet
hetschaamteschaamteheerschappij der
gevoel
gold inzonderheid
inzonderheid voor
voor Rome.
Rome. Deze
Deze
gevoel schier
schier uitgedoofd.
uitgedoofd. Dit gold
stad was
was den Christenen het
het Babylon,
Babylon, dat
datzijn
zijnondergang
ondergangtetegemoet
gemoet
ging.
de geestelijkheid
geestelijkheid een dam te
te kunnen
kunnenopopging. Daarom wanhoopte de
werpen.
kwaad, dat
dat den
denherwonnen
herwonnen bodem
bodem telkens
telkens opopwerpen tegen
tegen het kwaad,
nieuw
bedekte 2).
nieuw met slijk en vuil bedekte
2). Voeg
Voeg hierbij
hierbij de openbare
openbare onrust
en angst, de
de vreeze
vreeze voor
voor een
een omwenteling,
omwenteling, de
de oorlogen en beroeringen
der volksverhuizing, waardoor
de gemoederen
gemoederen gestadig
gestadig ververgen der
waardoor de
keerden in zenuwachtige
zenuwachtige spanning,
spanning, die
die zedelijkheid
zedelijkheid en
en deugd
deugd
keerden
geenszins
bevordert.
geenszins bevordert.
Deze opgewonden
opgewonden gejaagdheid
ook. de
de volksopDeze
gejaagdheid vertraagde
vertraagde ook
rustiger tijden
tijden zou
zou het
hetgeestelijk
geestelijk gevaar
gevaar lichter
lichter zijn
zijn
voeding. In rustiger
afgewend, de
vorming des
des volks
volks regelmatiger
regelmatiger zijn
zijn geweest,
geweest, de
de
afgewend,
de vorming
genezende kracht
Kerk sneller
sneller hebben
hebben gewerkt
gewerkt op
op het
hetkranke
kranke
genezende
kracht der Kerk
staatslichaam;; de
deChristelijke
Christelijkescholen
scholenzouden
zoudenspoediger
spoedigervermeervermeerstaatslichaam
tot hooger
hooger bloei
bloei zijn
zijn gekomen,
gekomen, de
de kerkelijke
kerkelijke wetenschappen
wetenschappen
derd en tot
zich schooner
schooner hebben
ontwikkeld. Thans echter
echter waren
waren de
devoorvoorzich
hebben ontwikkeld.
name inrichtingen
inrichtingen van
van onderwijs
onderwijs schaarsch,
schaarsch, er
er heerschte
heerschte gebrek
gebrek
name
klassiek gevormde
gevormde Christenen,
Christenen, terwijl
terwijl het
het heidendom
heidendom pochte
pochte
aan klassiek
wetenschap en vorming,
vorming, stijl en
en letterkunde
letterkunde als
alszijn
zijneigendom
eigendom
op wetenschap
beschouwde..
beschouwde
Nog had
had de
de heidensehe
heidensche beschaving
beschaving haar aantrekkingskracht
aantrekkingskracht
Nog
niet verloren.
verloren. De
De wijsbegeerte,
wijsbegeerte, het
het redenaarstalent
redenaarstalentvan
van
volstrekt niet
L., Tom.
Tom. 55,
55, p.
p. 83,
83, 377.
377. Preces
Preces etc.,
etc., n.
n. 37.
37.
1) Migne, P. L.,
2) Cod.
Cod. Theod., XV,
XV, 7.
7. De
De scaenicis,
scaenicis, 5.
5. Ambros.,
Ambro8., De obitu Valentiniani,
Valentiniani,
2)
17. Ammianus
Ammianu8 Marcel.,
Marcel., Hist.,
Rist., XIV,
XIV, 5.
n. 17.
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§§ 23.
De Kerk en het
het Romeinsehe
Romeinsche rijk.
23. De

een SSymmachus,
een
Y m m ach u s, Claudianus,
C I a u d i a n u s, Ausonius,
A uso n i u s, AmA mo p i iuussbleef
m i aa nn uu s en
en EE uut tr rop
bleefbijna
bijnauitsluitend
uitsluitendde
de letterkunde
letterkunde
beheerschen.
Te lang
lang hielden
beheerschen. Te
hielden de heidensche
heidensche schrijvers
schrijvers de wereld
wereld
onder
hun talent.
talent.
onder de
de macht van hun
Het staatswezen
staatswezen eindelijk
eindelijk was
was de
demachtigste
machtigstebelemmering
belemmering
Het
tegen het
het doordringen
dóordringen des
des christelijken
christelijken zuurdeegs.
zuurdeegs. Ofschoon
Ofschoon bebetegen
keerd tot
tot het
hetChristendom,
Christendom, bleef
bleef het
hetstaatswezen
staatswezen hardnekkig
hardnekkig
keerd
vasthouden aan
aan menig
menig heidensch
heidensch element,
element, vooral
vooral aan
aan het
hetheidensch
heidens eh
vasthouden
idee der volstrekte
volstrekte heerschappij
heerschappij des
des keizers
keizers (caesaropapisme)
(caesaropapisme).. Nog
Nog
in de zesde
daarvaneen
eensprekend
sprekend
zesde eeuw
eeuwisiskeizer
keizer Jus
J u s tin
t i n i a n u s daarvan
bewijs, ondanks
zijn voortreffelijke
voortreffelijke maatregelen
maatregelen ter
ter bevordering
bevordering
bewijs,
ondanks zijn
deugd en
en zeden.
zeden. De
De regeering,
regeering, ijverzuchtig
ijverzuchtig op
op haar
haar onbeonbevan deugd
perkte macht,
macht, verhinderde
verhinderde niet zelden
zelden de
de vrije
vrije beweging
beweging van
van
perkte
den godsdienst en belemmerde den arbeid van
van het
hetkerkelijk
kerkelijkgezag
gezag;;
zaaide twist en
en tweedracht
tweedracht door
door de
de begunstiging
begunstiging van
van ketterij
ketterij en
en
zaaide
scheuring
versperde de
de Christelijke
Christelijke beschaving
beschaving den
den weg
weg naar
naar
scheuring en
en versperde
het hart der
der maatschappij,
maatschappij, waar
waar genezing
genezing en
en heeling
heeling zoo
zoo dringend
dringend
werden vereischt.
den staat
staat ininkerkelijke
kerkelijke
werden
vereischt. Deze
Deze inmenging
inmenging van
van den
zaken schoot
in in
de de
dagen
vanvan
Con
sta n t ijij nn en
en
zaken
schootreeds
reedswortel
wortel
dagen
Constant
ontving altijd
altijd nieuw
nieuw voedsel
voedsel door
door het voortdurend
voortdurend streven
streven der
der
ontving
om bij
bij de
dekeizers
keizers bescherming
bescherming te
tezoeken
zoeken tegen
tegende
deveroorveroorketters, om
deeling hunner dwaalleer.
dwaalleer.
deeling
Niets kon
kon echter
echter de
de Kerk
Kerkontmoedigen.
ontmoedigen. Altijd
Altijd ging
ging zij
zij door
door
Niets
de toepassing
toepassing der
der bovennatuurlijke
bovennatuurlijke middelen,
middelen, die
die de
de wereld
wereld
met de
allengs
Ook nu nog, zooals
zooals in den tijd
tijd der
der marmarallengs moest
moest hervormen.
hervormen. Ook
telaren, werkten
werkten krachtig
krachtig het
het hei
heilig
Misoffer, de
en
de sacramenten en
lig Misoffer,
telaren,
gebed. Die
Die middelen
middelen werkten
werkten zonder
zonder veel
veel uiterlijk
uiterlijk vertoon,
vertoon,
het gebed.
in stilte,
stilte, veilig
veilig en
en zeker.
zeker. "N
oli hoc
hoc solum
80lum videre",
videre" , zegt AA uu gg uu ss„Noli
t i n u s,
8, "quod
„quod publice
publice fluit;
fluit ; e8t
est aliquid
aliquid quod quaerendo
quaerendo invenia8"1).
invenias" 1 ) .
1)
Psalm. LXXX,
LXXX, n.
n. I.
1. Migne, P. L.,
L., Torn.
Tom. 37,
37, p.
p. 1034.
1034. Grisar,
Grisar, I,
1 ) In Psalm.
n. 26 ff. A.
A. de
de Broglie,
BrogUe, L'EgIise
romain au
au 4e
4e siècle,
siècle, III
partie,
L'Eglise et
et I'empire
l'erpire romain
III partie,
Tome Il,
Paris 1866.
1866. Am.
Jéröme, la
la socièté
société chrétienne
chrétienne
Am. Thierry, Saint Jérónle,
Tome
II, Paris
àa Rome,
Rome, èd.
0d. II,
Il, Paris
Paris1875,
1875.

§§ 24.
24. Het
HetChristendom
Christendom in
in Azië en Afrika.
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§ 24.
24.

Het Christendom
Christendom in Azië en Afrika.
Assemani, Bibliotheca
1719, I—III.
I-UI.
Bibliotheca orientalis,
orientalis, Romae
Romae 1719,
Assemani,
Autonomies ecelésiastiques
Duchcsne, Autonomies
ecclésiastiques: : églises
églises séparées,
séparées,
Duchesne,
Ir
Paris 1905.
1905. J. Labourt,
Labourt, Le
christianisme dans
Le christianisme
II édit.,
édit., Paris
Die katholische
I'empire
1905. 8imon
Weber, Die
Simon Weber,
l'empire Perse, Paris 1905.
vor
Begrundung VOl'
Kirche in Armenien. Thre
Ihre Entwicklung und Begründung
der
'Trennung, Freiburg
Freiburg im
im Br.
Br.1903.
1903.Tournebize,
Tournebize, Histoire
Histoire
der Trennung,
politique
religieuse de l'Arménie
l'Arménie (tot
(tot 1393),
1393), Paris
Paris 1910.
1910.
politique et religieuse
Rufinus.
X, 9.
9. Sozornenus,
9--15, 24.
24. Socrates,
II, 9-15,
Sozomenus, 11,
H. E., X,
Ruf
inus. H.
VII, 8-]8.
38--39.
H. E., V, 38-39.
Theodoretus, H.
8-18. '['heodoretu8,

1°.
Christendom in de
de derde
derde eeuw,
eeuw, waarwaar1°. Perzië
Perzië ontving
ontving het Christendom
schijnlijk
vierde eeuw
eeuw vinden wij
wij er
er
schijnlijk omstreeks
omstreeks 250.
250. Reeds
Reeds in
in de
de vierde
II een
een
hierarchie. Maar
Maar weldra
weldra begon
begon onder
onder koning
koning Sapor 11
een
een hierarchic.
vreeselijke vervolging.
339-340
vreeselijke
vervolging. Een
Een edict
edict verscheen
verscheenin
in het
het jaar 339-340
en de verdrukking
verdrukking duurde
duurde bijna
bijna zonder
zonder tusschenpoozen
tusschenpoozen voort
tot
voort tot
10
Sap 0 rstierf
stierf.
Bijzonderhevig
hevigwoedde
woedde
10 Augustus
Augustus 379,
379,toen
toen Sapor
. Bijzonder
storm tijdens
tijdens de
de oorlogen
oorlogen met
metde
deChristelij
Christelijk-Romeinsche
de storm
k-Romeinsche keizers.
Velen stierven den marteldood. S 0 z 0 men u s zegt, dat erVelnstirvdmao.Szenusgt,
16000
bekend waren
waren 1).
heerschte er
na
1 ) . Langen
Langen tijd
tijd heerschee
er na
16000 met
met name
name bekend
den dood
Sap 0 rrust.
rust.De
DeKerk
Kerkherstelde
herstelde zich.
zich. In het
het jaar
jaar
den
dood van
van Sapor
399
die aanvankelijk
aanvankelijk de
de Christenen
Christenen
399 kwam Isdegerd I op den troon, die
in vrijheid
vrijheid en
en herbouwde
herbouwde de
de ChristeChristeallen in
zeer begunstigde. Hij liet allen
De
snelle
uitbreiding
van
het
Christendom,
vooral
lijke
kerken.
lijke kerken. De snelle uitbreiding van het Christendom, vooral
rij ksgrooten
vreezen. De vervolging
vervolging begon
begon in
in
onder de rij
ksgrooten,, deed
deed hem vreezen.
420, toen
metof
ofzonder
zonderverlof
verlofvan
vanden
denbisschop
bisschop
4.20,
toende
depriester
priester H
H a s u, met
Ab
een vuurtempel,
vuurtempel, die
die naast
naast zijn
zijn kerk
kerk stond,
stond, vernielde.
vernielde.
A b dda,a, een
Na den dood van lsd e g e r d I (t 421) zette Bah ram V NadenovIsgr(t421)zeBahmV
(421-438) de
de vervolging
vervolging voort, die zelfs
zelfs duurde
het einde
einde der
der
duurde tot het
vijfde
Nestorianisme de
de Perzische
Perzische Kerk
Kerk losscheurde
losscheurde
vijfde eeuw,
eeuw, toen het Nestorianisme
de katholieke
katholieke waarheid.
waarheid. In
In651
651onderwierpen
onderwierpende
deMohammeMohammevan de
danen
het
land.
danen
land.
2°. Armenië had
reeds Christenen
Christenen in de
de tweede
tweede eeuw
eeuw (legio
had reeds
L i c i nn ii uu s.s. In
In de
de vierde
vierde eeuw
eeuw bebefulminata), zeer
zeer velen
velen onder
onder L
dat
door de
de prediking
prediking van
van Gregorius
keerde
keerde zich,
zich, onder
onder T i rI' i d
a t ee s, door
.

1 ) Sozom.,
1)
14-:: "Cunet,os
tam viros
viros quam
quam
Sozom., II, 14
„Cunetos ejus
ejus ternporis
temporis martyres
martyres tam
rnulieres quorum
nomina recoluntur,
recoluntur, sedecies
sedecies mille
mille numero
numero fuisse
fuisse perpel'mulieres
quorum nomina
hibcl1t". Vgl.
V gl. ook
ook J. Labourt,
Labourt, p. 51
51--82.
hibent".
--82.
.
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Het Christendom
Christendom in
in Azië
Azië en
en Afrika.
Afrika.

bijna het gansche
en had
had een
een geregelde
geregelde hierarchiel).
hierarchiel).
gansehe land
land en
Illuminator, bijna
grootste metropoliet
metropoliet (katholicos) was
was Nerses,
Nerses, die
die omstreeks
omstreeks
De grootste
(353-373)de
deArmeensche
Armeensche Kerk
Kerk bestuurde.
bestuurde. Koning
Koning P
Pap
ap
20 jaren (353-373)
(369-373) trachtte
trachttedeze
deze Kerk
Kerkvan
vanRome
Rometetescheiden,
scheiden, wat
watechter
echter
(369-373)
mislukte. Noodlottig
Noodlottig was
was het voor
voor de
deChristenen,
Christenen, dat
datArmenië
Armenië
mislukte.
omstreeks 428
428 een
een Perzische
Perzische provincie
provincie werd.
werd. Ofschoon
Ofschoon zich
zich het
het
omstreeks
volk met
met heldenmoed
heldenmoed tegen
tegen de
de invoering van
van het
het Parsisme
Parsisme verzette,
verzette,
volk
het niet
niet bestand
bestandtegen
tegende
delisten
listender
dermonophysitische
monophysitischeketters.
ketters.
was het
heeft het
het volk
volknog
nogeen
eenhalve
halveeeuw
eeuwlang
langdedealgemeene
algemeenesynode
synode
Wel heeft
van Chalcedon
Chalcedon erkend,
erkend, maar
maar aanvaardde
aanvaarddeeindelijk
eindelijktoch
tochin
in491
491 het
het
van
daarmee de
demonophysitische
monophysitische dwaling.
dwaling.
noodlottige Henoticon en daarmee
In 596
596 scheidde
scheidde de synode van
van Dovin
Dovin onder
onder den
den katholicos A b r aIn
zich af
af van
van de
de Roomsche
Roomsche Kerk
Kerk 2).
h a m zich
3°. Abessinië
Abessinië ontving
Christendom in de
de dagen
dagen van
vankeizer
keizer
3°.
ontving het Christendom
Con sta n tij n.Tweejongelingen,
Twee jongelingen, FrFrumentius
urne n t i u s en
en·EdeE d eConstantijn.
s i u uit
s uit
Tyrus
afkomstig,
kwamen
slavenaan
aanhet
hetAbessinische
Abessinische
sius
Tyrus
afkomstig,
kwamen
alsalsslaven
om het
het volk
te Auxuma.
Auxuma. Hun
Huninvloed
invloed gebruikten
gebruikten zij
zij,, om
volk in het
hof te
u ss later
geloof te onderrichten.
onderrichten. Terwijl
Terwijl EEde
later naar
naar Tyrus
Tyrus
geloof
d e ss i u
terugkeerde, ging
rum ent i u naar
s naar
Alexandrië, om
om aan
aan
terugkeerde,
gingF Frumentius
Alexandrië,
verslag van
van het
hetbekeeringswerk
bekeeringswerk te
te geven.
geven. De
De
u ss verslag
A t h a n aa ss i u
Heilige
bisschop van
zond hem
hem in
Heilige wijdde
wijdde hem
hem tot
tot bisschop
van Auxuma
Auxuma en
en zond
328-329
naarAbessinië
Abessinië terug.
terug. Koning
Koning A ii zz aa nn aa en
en een
een groot
groot
328-329 naar
C o ngedeelte des
volks bekeerden
bekeerden zich.
zich. De
De poging
poging van
van keizer
keizer Co
gedeelte
des volks
sta
n t i uu s,s, om
om er
er het
hetArianisme
Arianisme in
in tetevoeren,
voeren, mislukte.
mislukte. In
In
st ant
de zesde eeuw vond men
men er
er een
eenvolledige
volledige hierarchie
hierarchie en
enzelfs
zelfsmonmonniken 3).
was het,
het, dat
datAbessinië
Abessinië van
van Alexandrië
Alexandrië het
het
3 ). Te betreuren was
ontving en
en aldus
geestelijk opperhoofd
opperhoofd (Abuna) ontving
aldus in
in de
de monophymonophysitische dwaling verviel
verviel 4).
4 ).
4°. Iberië aan
den Kaukasus
Kaukasus had
had het
hetgeloof
geloof aan
aaneen
eenChristeChristeaan den
lijke
slavin,
Nu
n
i
a,
te
danken.
Nadat
deze
onder
Con
na,
te
danken.
Nadat
deze
onder
C
o
n
ssta
t a nlijke slavin, N u
de koningin
koningin had
had genezen,
genezen,
(omstreeks 326)
326) een
een kind
kind en ook de
t ijij n (omstreeks
nam zelfs
zelfs koning
hetgeloof
geloof aan
aan 5).
koning Mi
Mirr aa ee uu ss het
De Sabaeën in zuidelijk Arabië, ook Homeriten genaamd, werden

1)
1)
2)
2)
a)
3)
169.
4)
4)
5)
5)

Acta
SS. Boll.,
BolI., Toni.
Tom. 77 Sept.,
Sept., p.
330 ss.
ss.
p. 330
Acta SS.
Hefele, Conciliengesch.,
716.
Conciliengesch., Il,
II, 716.
P. G.,
lifigne P.
GOlnnas
christ., 1Yligne
G., T. 88,
88, p.
Topograph. ehrist.,
Cosmas Indicopleustes, Topograph.

Socrat.,
19;; Sozom.,
24;; Ruf., I,
9.
I, 9.
II, 24
Sozom., I1,
Socrat., I, 19
Socrat., Il,
20;; Sozom., Il,
10.
Ruf., I, 10.
II, 77 ;; R1lj.,
II, 20

HetChristendom
Christendom en
en de
de volksverhuizing.
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tothet
hetArianisme
Arianismegetrokken.
getrokken.Bisschop
Bisschop
door CCon
door
o n ssta
t a nn tt i uu ss tot
Th
in de
de vierde
vierde eeuw
eeuw
T
h ee 0o pphhi i11u us swas
was hun
hun apostel.
apostel. Wat
Wat later in
waren ze rechtgeloovig.
rechtgeloovig. De
monnik M
M o0 zzes,
tywaren
De monnik
e s, SSim
i m eeon
o n SStyde monniken
monniken van
werkten er
er zeer
zeer
1iit tees,s, en
en de
van den
den berg
berg SSin
i n a iï werkten
Ten slotte
slotte ging
ging het
het geloof
geloof onder
onder den
den druk
druk der
der Perzen
Perzen en
en
veel. Ten
veel.
Mohammedanen verloren.
verloren. 11))
Zelfs tot China brachten in
in 636
636 de
deNestorianen
Nestorianende
deChristelijke
Christelijke
Zelfs
leer, zooals
zooals een
jaar 781,
781, door
door de
de Jezuieten
Jezuieten inin
leer,
een opschrift
opschrift uit
uit het jaar
] 625 bij
bewijst.
1625
bij Si-gan-fu gevonden, bewijst.

§ 25.
Christendom en de
de volksverhuizing.
volksverhuizing.
Het Christendom
G. Boissier,
Boiss'ier, Le
Christianisme ct
l'invasion des
des harbares
barbares
Le Christianisme
et l'invasion
G.
(Revue des
des deux mondes, 1890).
1890). Hauck, Kirchengeschichte
Deutschlands,
Aufl.,Leipzig
Leipzig 1898.
1898. H. Grisar,
Grisar, GeDeutschlands, IB
I B.,.. IIIIAufl.,
schichte Roms und der Piipste,
Päpste, I Band,
Band, Freib.
Freib. 1901.
1901. Dahn,
Die Könige
Germanen, 12
12 Bnde
Bnde Mi
l\'fünchen-Würzburg-nchen—Wiirzburg-Kónige der Germanen,
Kampfe und
Siege des
Leipzig
1861--1909. Uhlhorn,
und Siege
des
Uhlhorn, Kämpfe
Leipzig 1861---1909.
Christentums
der GGermanischen
Stuttgart 1898.
1898.
Christentums in der
ermanischen Welt,
Welt, Stuttgart
Villari,
invasioni barbariche
barbariche in Italia,
ltalia, Milano
Milano 1900.
1900.
Le invasioni
Pillari, Le
G.
orgines de
de la
la civilisation
civilisation moderne, 22 Tom.,
Les orgines
G. Kurth, Les
Paris 1903.
1903. 2lIartroye,
l'époqnebyzantine,
byzantine,
L'Occidentàl'époque
Martroye, L'Occident
Goths
1904.
Goths et Vandales, Paris 1904.

1°.
Dacië of
of ooste
oostelijk
Hongarijelijk Hongarijewoonden in
in Dacië
1°. De Westgothen woonden
Rumenië.
Romeinsche gevangenen
gevangenen leerden zij
zij het
hetChristenChristenRumenië. Van Romeinsche
dom kennen. Op het concilie van
T hhe
van Nicea vinden wij
wij T
e o0 pp hh ii 11 u s,
den
bisschop der
der Gothen
Gothen 2).
Toch was
was destijds
destijds het
het groote
groote deel
deel
2). Toch
den bisschop
der bevolking
bevolking nog
nog heidensch.
heidensch. De
De eigenlijke
eigenlijke apostel dezer
dezer Gothen
Gothen
was bisschop
bisschop Ulphilas, vermoedelijk
niet
vermoedelijk overleden
overledenin
in 383.
383. Hij
Hij is niet
minder beroemd
beroemd om
om zijn
zijn Gothische
Gothische bijbelvertaling
bijbelvertaling 3)
om zijn
zijn
3) dan om
apostolaat. In den beginne was UI ph i 1 a s, zooals zijn voor- apostl.IndebgiwasU1phl,zoijnvrganger
0 p
werd hij
hij Ariaan
Ariaan en
en
ganger TT hh ee o
p hh ii11u us, s, katholiek.
katholiek. Later
Later werd
1)
45, p.
p. 470,
470,
Migne, P. Gr., T. 45,
Feel., 1I,
6, lIl,
IIT, 4. }\fligne,
II, 6,
Philostorgius, Hist. Eccl.,
1) Philostorgius,
482
482 ss.
2)
abfuit ab
ab hoc
hoc choro.
choI'o.
Nec vel
vel Scyta
Scyta abfuit
III, 77 :: Nec
2) Euseb., Vita Constantini, lIl,
HefeZe,
He/ele, 1I,
II, 289.
3)
bij _7I!ligne,
T. 18,
18, 453
453 ss. met
met voorrede,
voorrede, gramgramMigne, P. L., T.
Deze vertaling bij
3) Deze
matica en
en woordenboek.
woordenboek. F.
uns erhaltenen
erhaltenen
die uns
F. L. Stamm, Ulfilas oder die
Denkmäler
gotischen Sprache,
Sprache, neu
neu herausgegeben
herausgegeben;; Text
Text und WörWc rDenkmaler der gotischen
terbuch
von 11-1.
Heyne, Grammatik v.
F. Wrede,
Wrede, Paderborn
1896.
Paderborn 1896.
v. F.
terbuch von
M. Heyne,
W. Streitberg,
8treitberg, Gotisches
II Aufl.,
Aufl., Heidelberg
Heidelberg 1906.
1906.
.
Gotisches Elementarbuch, IT
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25. Het
§§ 25.
Het Christendom
Christendom en
en de
de volksverhuizing.
volksverhuizing.

bracht zijn
1 ) . De
bracht
zijn volk
volk tot
totdezelfde
dezelfde ketterij
ketterij 1).
oorzaak hiervan
hiervan
De oorzaak
moet
hun inlijving
inlijving bij
bij het
het Romeinsche
Romeinsche rijk
moet worden
worden gezocht
gezocht in
in hun
onder V
a l ee nn ss (375).
onder
Val
(375). Voor
Voorde
deRomeinsch-Byzantijnsche
Romeinsch-Byzantijnsche keizers
keizers
waren zij
zij in
in Moesië
Moesiëen
en Thracië
Thracië lastige
lastige buren.
buren. In
In 401
waren
401 trok koning
koning
A
Italië, werd
werd echter
echter tweemaal
tweemaal bij
bij Pollentia
Pollentia
A I1aarik
r i k met
met hen naar Italië,
en
Verona (402-403)
door SSt
verslagen en keerde
keerde naar
en Verona
(402-403) door
t i i1I ic
i c 0o verslagen
Illyrië terug. In
In408
408 belegerde
belegerde hij Rome
Rome en
en trok
trok voor
voor een
een losgeld
losgeld af.
Voor de tweede maal omsingelde hij Rome in 409, stelde den prefectVordetwmalsingdehjRo409,stldenprfc
A
keizer aan,
aan, om
om hem
hem kort
kortdaarop
daaropdie
diewaardigheid
waardigheid
A tt tt aa I1uuss tot keizer
weer te
te ontnemen.
ontnemen. In
In 410 nam hij
hij Rome in en gaf
gaf het
het der plundering
weer
prijs.
werd verbrand,
verbrand, velen
velen vielen
vielen onder
onder de
de slage
slagenn .
prijs. Een deel der stad
stad werd
der
nog meer
meer werden
werdengevangen
gevangengenomen.
genomen. Zelfs
Zelfs kerken
kerken
der barbaren, nog
2). A
werden geplunderd 2).
Beneden-Italië en
en stierf
stierf
A I1aarik
r i k trok naar Beneden-Italië
er weldra
3 ) . Zijn
Zijn opvolger
weldra 3).
opvolger A
voerde de
troepen naar
naar
Att aa uu I1f f voerde
de troepen
Gallië,
zij zich
zich verdeelden.
verdeelden. De
De eene
eene helft
helft onder
onderW
Wal
Gallië, waar
waar zij
a 1 jj aa
stichtte
rijk der
der Westgothen
Westgothen van
van Tolosa
Tolosa (415-507),
(415-507), dat
datzijn.
zijn
stichtte het rijk
hoogsten
Eu
483).. Deze
Deze bleef
bleef met
met
hoogsten bloei
bloei bereikte
bereikte onder
onder E
u r ii c h (t(t483)
zijn volk Ariaansch en vervolgde de
de katholieken.
katholieken. Een
Een kwart
kwarteeuw
eeuw na
na
zijn dood
zijn
dood viel
viel het
hetrijk
rijkonder
onderdedeslagen
slagenvan
vanClovis
Clovis(507)
(507).. De andere
andere
helft
naar Spanje
helft ging
ging naar
Spanje en stichtte
stichtte het
het rijk
rijk der
derWestgothen
Westgothen van
van
Spanje (507-711).
(507-711).In
Inden
denbeginne
beginnebleef
bleefer
eralles
allesAriaansch.
Ariaansch. Koning
Koning
Leo
0 v i g ii I1 dd vervolgde nog de katholieken, maar
maar reeds
reeds zijn
zijn zonen
zonen
Hermenegild en Reccared
bekeerden zich
het ware
ware geloof.
geloof. De
Receared bekeerden
zich tot
tot het
eerste wordt
wordt als
als martelaar
martelaar vereerd
vereerd (t(t585)
585) ;; de
detweede
tweede isis de
debebekeerder zijns
zijns volks
volks 4)
4). . De
bloeide er zeer,
zeer, zooals
zooals de talrijke
talrijke
De Kerk
Kerk bloeide
synoden van
van Toledo
Toledo getuigen
getuigen 5).
nationale synoden
De Bourgondiërs trokken
trokken uit hun
hun woonplaats
woonplaats aan de
de Oder
Oder
22°.
0. De
on den
den Weichsel
Weichsel op naar
naar den
den Rijn.
Rijn. Sedert
Sedert het
hetbegin
beginder
dervijfde
vijfdeeeuw
eeuw
en
zij Christenen.
Christenen. Na Gallië
Gallië te zijn
zijn binnengedrongen,
binnengedrongen, stichtten
stichtten
waren zij
zij een koninkrijk
koninkrijk tusschen
tusschen de
de Rh
Rhême
enSaême
metdedehoofdstad.
hoofdstad
zij
one en
Spóne met
Lyon. Koning
Koning GGun
was Ariaan,
Ariaan, maar
maar jegens
jegens de
de
u n dd o0 bb aa Ildd was
.

4J.
1) Socrat., II, 41.
Grisar, I,
1, 61
61 ff.
ff.
2) Grisar,
37--39, ed.
ed. Zangemeister,
Zangemeister, p. 544.
544.
3) Orosius, VII, 37--39,
Gregorius M.
M. prijst hem, quod
quod per
per eum
eum „Cuncta
"Cuncta Gothorum
Gothorum gens aØ
ab4) Gregorius
errore arianae
arianae haeresis
haeresis in fidei rectae soliditatem translata
transIata sit".
sit". Jaf
J affé,
errore
fé, ed.
II,
Il, n.
n. 1757.
1757. Pius
PiU8 Gams,
Gams, Kirchengesch. von
von Spanien,
Spanien, Regensburg
Regensburg1.864,.
l864,
TI
II Band.
Band.
5) Greg. ''Pur.,
Hist. Franc.,
Franc., II,
II, 25
25;
Sidom:u8 Apollon.,
Apollon., Epist.
Epist. lib.
lib.
Fur., Hist.
5)
; Sidonius
.

VII,
VII, 7.
7.

§§ 25.
25. Het
HetChristendom
Christendom en
en de
de volksverhuizing.
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katholieken welgezind.
Zijn
zoon
en en
opvolger
S iSigismund
gis m u n d
katholieken
welgezind.
Zijn
zoon
opvolger
trad 517
517 tot de orthodoxie
orthodoxie over.
534 werd
werd Bourgondië
Bourgondië bij
bij het
het
over. In 534
Frankische rijk ingelijfd
ingelijfd 1).
1) .
3°.
hadden het
het ArianisArianis3°. De Vandalen woonden aan den Donau en hadden
me
aangenomen. In
begin der
der V
V eeuw
eeuw trokken
trokken zij
zij naar
naarGallië
Gallië
me aangenomen.
In het begin
en
Spanje. De
De Grieksche
Grieksche stedehouder
stedehouder B
Bon
riep ze
ze
en Spanje.
o n ii fat
f a t ii uu ss riep
Afrika, dat
datzij
zij weldra
weldra veroverden.
veroverden. Carthago
Carthagowas
wasde
dehoofdstad.
hoofdstad.
naar Afrika,
De
wreede koningen
koningen Genserik (427-477),
(427 477), Hunnerik (477-484),
(477 484),
De wreede
en
m uu nn dd (496-523)
(496-523) vervolgden
vervolgden de
de Christenen.
Christenen. In
In
en TTra
r a ss aa m
535
maakte
Bel
i
sar
i
u
s
aan
hun
rijk
een
einde
2).
535 maakte B e 1 i s a r i u s aan hun rijk een einde 2 ) .
4°. De
Oostgothen verlieten
zuidelijk Rusland,
naar
4°.
De Oostgothen
verlieten zuidelijk
Rusland, trokken naar
Italië,
onttroonden 00 ddo
die Romulus
Rom u 1 u s AAuugguu ssItalië, onttroonden
o aace
c e r,r, die
476 had afgezet,
afgezet, en stichtten
stichtten het
hetrijk
rijkder
derOostgothen
Oostgotheninin
t u I u s in 476
Italië met
met de
de hoofdsteden
hoofdsteden Ravenna
Ravennaen
enVerona
Verona(493-555).
(493-555).Zij
Zij bleven
bleven
Italië
voorloopig
bracht liet
het
voorloopig Ariaansch.
Ariaansch. TT hh ee o0 ddor
o r ii kk ddee GG rr ooot
o t ee bracht
tot hoogen
hoogen bloei.
bloei. Zijn
Zijn raadslieden
raadslieden waren de Zal.
Zal. BBo0ëëtti iuuss
rijk tot
en CCas
0 dor
De eerste
eerste werd
werd terechtgesteld,
terechtgesteld, omdat
omdat hÜ
a s ss i o
d o r uu s.s. De
hij
als oproerling was
dor
was gelasterd
gelasterd (525).
(525).De
Deopvolgers
opvolgersvan
van Th
T h e o0 d
o r i kk
waren
Nar
wierp 555
555 het rijk
rijk omver
omver en stichtte
stichtte het
het
waren zwak.
zwak. N
a r s ee ss wierp
exarchaat van Ravenna
Ravenna 3).
3) .
5°.
Ook de
de Longobarden werden
hetArianisme
Arianisme bekeerd.
bekeerd.
5°. Ook
werden tot het
In 568
568 kwamen
kwamen zij
A llbo
Pannonië en
enveroverden,
veroverden,
zij onder
onder A
b o ïï nuit
n uit Pannonië
gesteund
de Saksen en Slaven,
Slaven, Noord-Italië.
Noord-Italië. Als
Alshoofdstad
hoofdstad
gesteund door
door de
koos de
vorst Pavia.
Pavia. Reeds
Reeds twee
twee jaren
jaren daarna
daarna strekten
strekten zij
zij hun
hun
koos
de vorst
strooptochten
Koning AAuustrooptochtentot
tot onder
onder de
de muren
murenvan
van Rome
Rome uit.
uit. Koning
aanvaarddede
deregeering
regeeringinin585
585en
enhuwde
huwdemet
metdedeBeiersche
Beiersche
t hhar
a r ii aanvaardde
prinses Theodelinde.
Weldra begon nu de bekeering
belwering des volks,
G rr ii m
moa
volks, die
die onder
onder G
o a lI dd
(671)
veroveringszucht echter
echter bleef
bleef de
de schrik
schrik
(671) werd
werd voltooid.
voltooid. Hun veroveringszucht
der Romeinen
Romeinen 4).
1) Socrat.,
1)
32--38. Migne, P. L.,
L., T.
T. 59
59:: Collatio
Collatio
Socrat., VII, 30. Gros.,
Oros., VII, 32--38.
episcop.
coram GGundobaldo
rege. He
Hefele,
episcop. coranl
undobaldo rege.
f ele, II,
II, 629
629 ff.
2)
2) Procop., De bello Vandalico. Victor Vit., Hist. persec.
persec. Vandalicae,
Vandalicae,
ed. Petschenig.
H. Leclercq,
Leclcrcq, L'
Afrique chrétienne,
VII.
Petschenig. H.
L'Afrique
chrétienne, Tom.
Tom. H,
II, chap. VII.
Het wonder
Het,
wonder der
der martelaren van Tipasa bij Vic. Vit.,
l.c., V, 8; Procop.l.c.,
Vit., 1.c.,
Procop. l.c.,
T, 8. Evagrius, H. E., IV,
J,
IV, 14.
14. VgJ.
'vanHeijst,
Vgl. G.
0. van
Heijst, Studiën, D. 46, bI.
bl. 41 vvo
vv.
3) Procopius, De bello gothico.
3)
Ed. Dindorf, Corpus
Script. Byz.,
By"'.,
gothico. Ed.
Corpus Script.
I, 11 ss. Cassiodoru8,
lib. XII
XII;
Chron., Migne, P.
L., 69.
69. Hist.
Hist.
Cassiodorus, Epist.
Epist. lib.
; Chron.,
P. L.,
Jahrb.,PolitischeStellung
desPapsttums
Papsttums
ZUl'
ZeitTheodorichs,
1888,251ff..
H.
Jahrb.,Politische
Stellung des
zur
Zeit
Theodorichs, 1888,251
4)
4) Paul. Warne
Warnefr.,
Longob., (568--744)
(568-744) bij Muratori,
f r., Hist. Longob.,
Muratori, Rel'.
Rer. ital.
script..
T, 1.
l. Monum.
Monum. Germ.,
Germ., Hannov.
Hannov. 1878.
1878. Migne, P.
L., T.
T. 95.
95.
script.,, T,
P. L.,
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26.Het
Het
Christendom
Britscherijken
rijkenen
enininGermanje.
Germanje.
188 §§26.
Christendom
in in
dede
Britsehe

6°.
De Franken woonden
aan de
de Waal.
~Waal. In
In
6°. De
woondenaan
aan den
den Rijn
Rijn en
en aan
't midden
midden der
der vijfde
drongen zij
zij zuidwaarts,
zuidwaarts, versloegen
versloegen
vij/de eeuw
eeuw drongen
u ss bij
S ya
bij Soissons
Soissons en
en joegen
joegen de
de Gothen
Gothen over
over de
de PyrePyreyagr i u
naeën. Hun dappere vorst
vorst Clovis huwde
lot hhii I1huwde in
in 493
493de
devrome
vromeCClot
de,
die veel
veel bijdroeg
bijdroeg tot
totzijn
zijnbekeering.
bekeering. Voltooid
Voltooid werd
werd de
de overgang
overgang
d e, die
het Christendom
Christendom op
op het
het slagveld
slagveld van
van Tolbiac,
Tolbiac, waar
waar hij
hij op
opde
de
tot het
aanroeping van den
den God
God zijner
zijner gemalin
gemalin de
de overmacht
overmachtder
derAlemanAlemannen overwon.
ontving
0 v i s
nen
overwon.Op
Ophet
hetkerstfeest
kerstfeestvan
vanhet
hetjaar
jaar496
496
ontvingClClovis
Rem
van Rheims
Rh e i m het
s het
doopsel.
met zijn
zijn Franken
Franken van
van R
e m i g i uu ss van
doopsel.
Nog lang werd er aan
aan de
de Christelijke
Christelijke opvoeding
opvoeding des
des volks
volks gewerkt.
gewerkt.
Het
Arianisme~moest
allengs uit
uit Zuid- en West-Gallië verdwijnen
verdwijnen 1).
Het Arianisme
moest allengs
1 ).

§ 26.
26.
Het Christendom in de
de Britsche
rijken en in Gel'manje.
Britsehe rijken
Germanje.
English Church
foundation to
the
The English
Church from
from its
its foundation
to the
Hunt, 1'he
Norman
Conquest, London
London 1899. Dom
F'ernand Cabrol,
Oabrol,
Norman Conquest,
Dom Fernand
L'
Angleterre chrétienne
Jes Normands,
Normands, Paris
Paris 1908.
1908.
L'Angleterre
chrétienne avant les
DO'ffb
LouisGougoud,
Gougoud, Les
Celtiques, Paris
Paris 1911.
1911.
Les chrétientés Celtiques,
Dom Louis
Bellesheim, Geschichte
Kirche in Irland,
Irland,
Geschichteder
der kath.
kath. Kirche
A. Bellesheim,
Mainz 1890
1890 fL,
Dezelfde, Geschichte
Geschichte der kath. Kirche
Kirche
ff., 3 Bde. Dezelfde,
in Schottland,
Schottland, Mainz
Mainz 1883,
1883, 22 Bde.
Bde. Kehr, Reg.
Rom. Pont.
Reg. Rom.
Germania
(Brackman), I,
I, Berolini
Berolini 1911.
1911. Hauek,
Germania Pontificia (Brackman),
Hauck,
Kirchengeschichte
(II Aufl.)
Aufl.)Leipzig
Leipzig
KirchengeschichteDeutschlands,
Deutschlands,I I B.
B. (II
1898. J. Habets,
Habets, Geschiedenis
tegenwoordig bisdom
bisdom
Geschiedenis van
van het tegenwoordig
Roermond
enz. Roermond
Roermond (zonder
(zonder jaartal).
jaartal).
Roermond enz.

1°.
bekeerden zich
zich de
de Britten.
1 0. Reeds vrij vroeg bekeerden
Britten. Het is niet waarschijnlijk
de vervolging,
vervolging, zelfs
zelfs de
de Diocletiaansche,
Diocletiaansche, op
opnoemensnoemensschijnlijk dat de
waardige
oversloeg. In 410
410 werd
werd de
de RomeinRomeinwaardige wijze
wijze naar
naar Engeland oversloeg.
sche
Brittanniëteruggeroepen.
teruggeroepen. Toen
Toen daarop
daarop de
deroofroofsche bezetting
bezetting uit Brittannië
zuchtige
Scoten het
het land
land voortdurend
voortdurendonveilig
onveilig maakten,
maakten,
zuchtige Picten en Scoten
de Angel-Saksen
Angel-Sak8en te hulp (H eeng
t en HHor
o r ssa?)
a ?)
n g i ssten
riepen de Britten
Britten de
in 449.
449. Zij
Zij drongen
drongen de
Christelijke Britten
stichtten de
de
de Christelijke
Britten terug
terug en stichtten
bleven zij
zij heidensch.
heidenseh. Eerst in
in 596
596 zond
zond Paus
Paus
heptarchie. Nog lang bleven
Gregorius
Augustinus 2) met
een aantal
aantalkloosterlingen
kloosterlingen
met een
Gregorius I den H. Augustinus
G. K~trth,
Kurth,
1) Recueil
Gaule, 21
21 vols.,
1738-1855. G.
Recueil des
des Hist.
Hist. de la Gaule,
vols., Paris
Paris 1738-1855.
Clovis,2
1901 (2
(2 éd.).
éd.). Dom H.
H. Leclercq,
Leelereq, Dictionnaire
Dictionnaire d'arch.
Clovis, 2 vals.,
vols., Paris
Paris 1901
chrét.
etc. in
in v.
v. Olovis
(1913), p.
p. 2037-2074.
chrét. etc.
Clovis (1913),
2)
Brou, s.
s. j., St.
St. Augustin
Augustin de
de Canterbury
Canterbury et
etses
sescompagnons,
compagnons, Paris
Paris
2) B•ou,
1897. Howorth, Saint Augustine
Augustine of
of Canterbury,
Canterbury, London
London1913.
1913.

26. Het
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HetChristendom
Christendomininde
de13ritsche
Britsche rijken
rijken en
en in
in Germanje.
Germanje. 189
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derwaarts,
E tt hhel
met een
een groot
groot gedeelte
gedeelte des
des
derwaarts, die
die koning
koning E
e 1 bb eerr tt met
volks
York en
en
volks bekeerden.
bekeerden. Vóór
Vóór het
het jaar 790 was
was het
het land katholiek. York
Canterbury
G Gregorius
reg 0 r i u Is tot
I tot
Metropolen. Dat
Dater
er bij
bij de
de
Canterburyverhief
verhief
Metropolen.
oude Britten
Britten verschil
oude
verschil bestond in de viering van het Paaschfeest,
Paasch feest, de
de
tonsuur, de
de liturgie,
liturgie, is
tonsuur,
dat er
er geen
geen verschil
verschil
is zeker.
zeker. Even
Even zeker
zeker is
is het, dat
heerschte in
in het geloof,
geloof , dat
dat de
de naam
naam Culdei
verschillende
heerschte
Culdei geen
geen verschillende
godsdienstigepartij
partij aanduidt en
en dat
daterergeen
geenKlein-Aziatische
Klein-Aziatische ooroorgodsdienstige
sprong merkbaar is 11).) .
sprong
2°. In Hibernia
2°.
Hibernia of
of Ierland woonden
Scoten. Reeds
Reeds in
woonden de
de oude
oude Scoten.
de vierde eeuw
vond
daar
het
Christendom
ingang
en
Paus
seeuw vond
het Christendom ingang en Paus CCel
e 1 ee st i nn uu ss II (422-432)
(422-432)zond
zondP aPa
alseersten
eerstenbisschop
bisschop
1111a addi iuussals
"naar
C h ris t geloovende
u s geloovende
Scoten".Maar
Maardedeapostel
apostel
„naar de
de in
in Christus
Scoten".
van Ierland is de
de H. Patricius. In Schotland
Schotland geboren
geboren kwam hij
hij na
veel
G ee rr m
man
veel wederwaardigheden
wederwaardigheden naar
naar Gallië,
Gallik, waar
waar hij
hij door
door G
a n uu ss
van
werdonderricht.
onderricht.Tot
Totbisschop
bisschopgewijd
gewijdging
ging hij
hij
van A Au ux xe er rr re ewerd
4:32
vestigde zijn
z~jn zetel ter plaatse,
plaatse, waar
waar van
vanlieverliever432 naar
naar Ierland en vestigde
lede
Armagh ontstond,
hij tot
totmetropole
metropole verhief.
verhief. Allengs
Allengs
lede Armagh
ontstond, dat hij
r i c i uhet
s het
gansche
volk.Bij
Bijzijn
zijndood
dood(461,
(461,
bekeerde
bekeerdePat
Patricius
gansche
volk.
volgens
telde men
men vele
vele bisschoppen,
bisschoppen, ontelbare
ontelbare
volgens sommigen
sommigen later)
later) telde
Vrouwelijke kloosters
Brigida
priesters en monniken. Vrouwelijke
kloosters richtte
richtte de H. Brigida
op omstreeks 490
490 2).
3°. De Pieten uit Noorwegen
3°.
Noorwegen naar Schotland
Schotland verhuisd,
verhuisd, werden
werden
omstreeTrs 410
410 door
door bisschop
bisschop Ninian bekeerd.
in de
de tweede
tweede
omstreeks
bekeerd. Eerst in
helft der
der zesde
zesde eeuw
eeuw ontvingen
ontvingen de
de Caledoniërs
Caledoniërs in het
het noorden
noorden
helft
van Schotland
Schotland het
het geloof.
geloof. In
In563
563 stichtte
stichtteererde
deberoemde
beroemdemonnik
monnik
Col
Van
C
o 1uumba
m b ann het bekende klooster op het eiland Hij of Jona. Van
hier verspreidde
verspreidde zich
geloof de
de beschaving.
beschaving. Nog
lang
hier
zich met
met het geloof
Nog lang
behield dit klooster
klooster over
over de
de Scoten
Scoten en
en Picten,
Pieten, zelfs
zelfs over
over hun
hunbisbisbehield
schoppen, een uitgestrekte
uitgestrekte jurisdictie
jurisdictie 3)
3)..
schoppen,
4°.
4°. De
De eigenlijke
eigenlijke bewoners
bewoners van
van Germanje bleven
bleven nog
nog lang
lang
heidenseh. In de
de zesde
zesde en
en zevende
zevende eeuw
eeuw vindt
vindt men
menvooral
vooralChrisChrisheidensch.
tenen aan den
den Donau
Donau en
en aan
aan den
den Rijn.
Rijn. In
InNoricum
N oricum en
enRaetië
Raetië
tenen
.
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predikte
deH.
H. Se
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ale enpredikte de
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Tyrol de
de H.
H. VVal
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bestonden
t i n S.
u s.Bisdommen
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(Laureacum)en
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Pettau.
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werkte
de H.
F I'Fridolinus
i dol i n u s (t(t530).
530).
Onder
de Alemannen
Alemannen
werkte
de H.
Strassburg en
en Chur
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haddeninindedezesde
zesdeeeuw
eeuwbisschoppelijke
bisschoppelijkezetels.
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Strassburg
In het
het begin
begin der
derzevende
zevende eeuw
eeuw predikten
predikten de
de monniken
monniken van
van het
het
In
beroemde Iersche
Bangor,
Col
u1
mba
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Co
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1°.
Ofschoon de wereld
wereld zich
zich allengs
allengs bekeerde en het
het heidendom
heidendom
1 0 . Ofschoon
verliet,
schudde zij
zij daarom
daarom toch
toch niet
niet terstond
terstondalle
alleheidensche
heidensche
verliet, schudde
vooroordeelen
minder rukte zij
zij zoo
zoo spoedig
spoedig de
de diep
diep
vooroordeelenafaf en
en nog
nog minder
ingewortelde
Ten onrechte
onrechte meenden
meenden
ingewortelde heidensche
heidensche denkbeelden
denkbeelden uit.
uit. Ten
velen,
de natuurlijke
natuurlijke waarheden
waarhedenook
ookde
degeheimen
geheimendes
desgeloofs
geloofs
velen, met de
te kunnen
kunnen begrijpen
begrijpen en aan
aan anderen
anderen begrijpelijk
begrijpelijk te
te maken.
maken. Vooral
Vooral
kon men zich zeer moeilijk
moeilijk van de
de Platonische
Platonische en
enNeo-Platonische
Neo-Platonische
OnzenHeer
HeerJ Jezus
logosleer
e zus
logosleer ontdoen
ontdoen en vernederde men bijgevolg Onzen
aeon of demiurC
h ris t op
u s heiligschennende
op heiligschennende
wijzetot
toteen
eensoort
soort aeon
Christus
wijze
g08.
zekere samenhang
samenhang tusschen
tusschen de dwalingen
dwalingen der
der eerste
eerste en
en
gos. Een zekere
tweede
ook in deze
deze laatste
laatste brengt
brengtde
deeene
eene
tweede periode
periode is
is merkbaar en ook
ketterij de
de andere
andere voort.
voort.
Donatisme ;
De
dwaalleer der
der N
ovatianen herleefde
herleefde in
in het Donati8me
Novatianen
De oude dwaalleer
het Manicheï8me
terwijl de vroegere twisPriscillianisme ; terwijl
in het Pri8cilliani8me;
Manicheisme in
ten aangaande 00 r ri
metvernieuwde
vernieuwdehevigheid
hevigheid ontbrandontbrandi ggen
e n ee ss met
den.
A rr ii uu s,
s, die
dieopnieuw
opnieuw
d en.Het
Het grootste
grootste onheil
onheil veroorzaakte
veroorzaakte echter
echter A
de
ris t uontkende
s ontkende
met
zijn
goddelooze
de godheid
godheidvan
van eh
Christus
enen
met
zijn
goddelooze
dwaling
ketterijen.
dwaling den
den grondslag
grondslag legde
legde voor
voor een
een aantal
aantal ketterijen.
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ArriiUuss loochende
de wezenseenheid
van den
den Zoon
Zoon met den
A
loochende de
wezenseenheid van
den
Vader
en
maakte
den
Logos tot
Vader en maakte
Logos
een schepsel
schepsel:: het
tot een
het Arianisme, dat
dat
veroordeeld werd
Nicea
veroordeeld
werd te N
icea in
deze grove
in 325;
325 ; sommigen matigden deze
dwaling en
en heetten Semiarianen
Semiarianen ; anderen
dwaling
tot den
den
anderen strekten
strekten ze
ze uit tot
H. Geest
Macedonianen, die
H.
Geest:: Macedonianen,
veroordeeld
werden
te
Oonstantinopel
die veroordeeld werden te Constantinopel
in
381:: weer
weer anderen
anderen vervielen
vervielen in
in de
detegenovergestelde
tegenovergestelde ketterij
ketterij
in 381
en
Vader en
en Zoon
Zoon tot
totéén
éénenendenzelf
denzelfden
persoon:
en maakten Vader
den persoon
: PhoPhotinianen.
tinianen.
Nauwelijks
bisschoppen de
sNauwelijks hadden
hadden de
de bisschoppen
de loochenaars
loochenaars van Ceh
h rr ii st xx
u s's' godheid
Nicea veroordeeld,
veroordeeld, of er
er ontstonden
ontstonden dwalingen
dwalingen
godheid te
te Nicea
betreffende
de goddelijke
goddelijke en menschelijke
menschelijke natuur
natuur
betreffende de wijze,
wijze, waarop de
in
C h ris t is
u svereenigd.
is vereenigd.
Hielden
rechtgeloovigenzich
zich aan
aan
in Christus
Hielden
de de
rechtgeloovigen
de overgeleverde
overgeleverde leer
leer en
en beleden
beleden zij
zij in
in C
h rris
i s tt uuss twee
de
eh
twee naturen,
bij
eenheid van persoon
persoon;; anderen
anderen ontkenden
ontkenden de twee
twee naturen,
naturen,
bij eenheid
ofwel
een dubbelen
dubbelen persoon.
persoon. Den
Den eersten
eerstendwaalweg
dwaalweg
ofwel erkenden
erkenden een
gingApo
Apollinaris
ging
11 i nar i sop,
op,die
dieden
den Logos in
h ris t u s de
de
in C
Christus
plaats deed
deed innemen
innemen der
dermenschelijke
menschelijke ziel
ziel en
en aldus
aldus de
de menschelijke
menschelijke
mttuur
verminkte; ; den
tweeden volgde
u s,
die
natuur verminkte
den tweeden
volgde Nes
Nest tor
o r ii u
s, die
de substantieve vereeniging
vereeniging der twee naturen
ontkende en
en derhalve
derhalve
naturen ontkende
een goddelijken
C h rris
beleed::
goddelijken en
en menschelijken
menschelijken persoon
persoon in
in C
i s t uuss beleed
Nestorianisme,
N estorianisme, dat
veroordeeld werd
werd te
te Ephese in 431.
dat veroordeeld
431. Toen
Toen EE uu t yce h e·s
de leer van Nest
Nes otor
s onhandig
bestreed,viel
vielhij
hijininde
de
e s de
r i ui su onhandig
bestreed,
in CChhr ri is-stegenovergestelde dwaalleer en nam slechts ééne natuur
natuur in
aan,omdat,
omdat,volgens
volgenshem,
hem, de
demenschelijke
menschelijke natuur
natuur door
door de
de
t u s aan,
goddelijke
goddelijke wordt
wordt geabsorbeerd
geabsorbeerd:: Monophysitisme,
M onophysitisme, dat te
te Chalcedon
Ohalcedon
451 werd
werd gebrandmerkt
gebrandmerkt als
als ketterij
ketterij.. Uit
Uit het
hetmonophysitisme
monophysitisme
in 451
het Monotheletisme,
M onotheletisme, dat
dat slechts
slechts één
één wil in CC hh rr ii ssvloeit wat later het
t uu ss plaatste
plaatsteen
enverworpen
verworpen werd
werd te
te Constantinopel
Oonstantinopel in 680.
Middelerwijl verspreidde
westen het
het Pelagianisme,
Middelerwijl
verspreiddezich
zichin
in het westen
dwaling, die
die wel
welisiswaar
waardede
menschwórdingvan
vanGods
GodsZoon
Zoon
een dwaling,
menschwording
niet rechtstreeks
rechtstreeksaantastte,
aantastte,maar
maardoor
doordedeverlossing
verlossingvan
vanhet
hetmenschmenschniet
dom onnoodig
onnoodig te maken,
maken, dat
dat groot
grootgeheim
geheim van
vanonzen
onzengodsdienst
godsdienst
dom
Is het
het menschdom
menschdom niet
nietgevallen,
gevallen, isis Adams
Adams zonde
zonde niet
niet
ondermijnde. Is
zijne nakomelingen
nakomelingen overgegaan,
overgegaan, is
mensch uit
uit eigen
eigen kracht
kracht
op zijne
is de mensch
in staat,
staat, de
dehoogste
hoogstevolmaaktheid
volmaaktheid tetebereiken,
bereiken, Gods
Gods genade
genade en
en
in
den hemel
hemel te
te verdienen,
verdienen, dan
dan was
was het
hetonnoodig,
onnoodig, dat
dathet
hetEeuwig
Eeuwig
den
Woord des
des Vaders
Vaders op
op aarde
aardekwam
kwamom
omons
onsteteverlossen.
verlossen.
Woord
Pel a g i unu
s nu
ontkendede
de erfzonde,
erfzonde, ontkende
ontkendede
de noodzakelijknoodzakelijkPelagius
ontkende
heid der
der genade
genade en
en tevens
tevens dat
datzezeeen
eenonverdiende
onverdiende gave
gave is.
is.Hij
Hij
heid
schreef aan 's's menschen
menschen vrijen
vrijen wil
wil het
het vermogen
vermogen toe,
toe, reeds
reeds in
indit
dit
schreef
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leven alle zonde, alle ongeregelde
ongeregelde neigingen te kunnen
kunnen voorkomen.
voorkomen.
Lang
eer de
de laatste
laatsteoverblijfselen
overblijfselen dier
dier dwalingen,
dwalingen, het
het
Lang duurde het, eer
zoogenaamde Semipelagianisme, verdwenen
Herhaaldelijk
verdwenen waren.
waren. Herhaaldelijk
werd
echter te
te Orange
werd deze
deze ketterij
ketterij veroordeeld, vooral echter
Orange in 529.
20.
Zonder twijfel
twijfel zou
zou de
de meer
meer dan
dandrie-honderdjarige
drie-honderdjarige strijd
strijd
2 0. Zonder
der Kerk met de oostersche ketterijen veel minder hevig zijn ge- derKkmtoscherijnvlmdhgzeweest,
dezelfde oorzaken,
latere oostersche
oostersche schisma
schisma
weest, indien dezelfde
oorzaken, die
die het latere
ten gevolge
gevolge hadden,
eeuwnoodlottig
noodlottig
hadden,niet
niet reeds
reeds van
van de
de IV-VII
IV VII eeuw
hadden
gewerkt. Ofschoon
Ofschoon deze
zijn, kunnen
kunnen ze
ze
hadden gewerkt.
deze oorzaken
oorzaken talrijk zijn,
in hoofdzaak tot
tot de
de twee
tweevolgende
volgende worden
worden teruggebracht
teruggebracht:
:
a. Het eaesaropapisme
caesaropapisme der
der Byzantijnsehe
Byzantijnsche keizers.
keizers. Nieuw-Rome
of
pracht en
en schittering
schittering in
in niets
niets voor
voor het
hetOude
Oude
of Byzantium mocht in pracht
Rome
het laatste
laatstezou
zou
Rome onderdoen.
onderdoen. Zelfs
Zelfs hoopte
hoopte men,
men, dat
dat het eerste het
overvleugelen.
gevoegd bij
het diep
diepingeworteld
ingeworteld
overvleugelen.Dit
Dit streven,
streven, gevoegd
bij het
denkbeeld
keizer tot
tot
denkbeeld der
der heidensche
heidenschestaatsalmacht,
staatsalmacht,maakte
maakte den
den keizer
Paus van het
het oosten
oosten:: ,,1
mperator sum et sacerdos".
sacerdos". Hij
bis„Imperator
Hij zette bisschoppen af, stelde
stelde nieuwe
nieuwe aan,
aan, oefende
oefende een
een ware
waredwingelandij
dwingelandij
op de kerkvergaderingen
kerkvergaderingen en vaardigde
vaardigde kerkelijke
kerkelijke wetten en
en zelfs
zelfs
geloofsdecreten uit. "Wat ik wil, zal als kerkelijke wet gelden", gelofsdcrtnui.„Wakwl,zserijtgldn",
zeide
sta n t i uins 355
in 355
Milaan 1).
zeideCon
Constantius
te te
Milaan
1 ).
Hij heeft door
door het
het vervolgen
vervolgen der
der orthodoxen,
orthodoxen, het
het tirannizeeren
tirannizeeren
Hij
van Paus LLi ibbeerriiuu ss enendedesynoden,
synoden,het
hetvoorschrijven
voorschrijvenvan
vandogdogmatische
Kerk en
en zijn
zijn
matische formules
formules groote
groote schade
schadegebracht
gebracht aan
aan de
de Kerk
eigen leven verbitterd. Vele kleinere feiten worden niet eens ge- eignlvrbtd.Vekinfwordetnsgnoemd. Keizer
Val
wierp de
de bisschoppen
bisschoppen van de
de zetels,
zetels,
noemd.
Keizer V
a 1 eennss wierp
verbande AAtthhaannaas si iuus senengebruikte
gebruiktegeweld
geweldininkerkelijke
kerkelijkezaken.
zaken.
verbande
De overigens
overigensgodvruchtige
godvruchtigeArc
A r caaddi iuuss joeg
joegden
den H.
H. JJo
o aa nn nnes
es
C h r y sos tom u in
s in
ballingscha p; ook
h e 0 dos i u s II
II
Chrysostomus
ballingschap;
ookT Theodosius
bisschoppen af,
af, zonder
zonder Rome
Rome te
tehebben
hebbengehoord.
gehoord. Zeno
Zen 0
zette bisschoppen
d\vong de bisschoppen tot de onderhouding van het Henoticon,
H enoticon,dwongebischptdonruigvahet
een dogmatisch
dogmatisch decreet,
dat de
de monophysieten
monophysieten begunstigde
begunstigde en
en de
de
ben
decreet, dat
volgende veroordeelingen
wie anders
anders oordeelt
oordeelt ofof
volgende
veroordeelingenbevatte:
bevatte : "AI
„Al wie
geoordeeld
de synode
synode van
van Chalcedon
Chalcedon of
of een
een andere,
andere,
geoordeeld heeft,
heeft, hetzij in de
zij vervloekt".
vervloekt". Keizer
KeizerB Bas
u s schreef
schreef het
het Encyclicon
zij
a s i 1i Ii isscc us
en kort daarop
daarop het
het Anti-Encyclicon
Anti-Encyclicon voor.
voor. Iedereen
sIedereen weet,
weet,dat
dat JJ uu stottweemaal
tweemaal de
de Drie Kapittelen
Kapittelen veroordeeld heeft,
heeft,
t ii n i a nn uu ss tot
Constantinopel deed
deed brengen,
brengen, hem
hem uituitPaus VViigg ii lI i u snaar
s naar Constantinopel
spraken afdwong
afdwong en hem
hem daarna
daarna ininballingschap
ballingschap zond.
zond. HHer
spraken
e r a-a11))

Cf. Athanasius,
Athariasius, Hist.
Rist. Arian.,
Arian., c.
c. 33.
33. Ja
Jaffé.
ed. II,
lI, n.
n. 2182.
2182.
Cf.
f f é. Reg., ed:

P. Albers,
Albers, S.
S. J.
J. Kerkgesch.
Kerkgesch. I.
1.
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c I1ii uu ss vaardigde de Ecthesis uit, een stuk dat het
het monotheletisme
monotheletisme
bekrachtigde,
ter
wi
jaren daarna
Con
den
bekrachtigde, terwijl
eenige jaren
jl eenige
daarna C
o nsta
s t anns s II
II den
Typus uitgaf, die
Typus
die hetzelfde
hetzelfde doel
doel beoogde.
beoogde. Geen
Geen wonder,
wonder, dat
dat de
de
H. At
At h aa nn aa ss ii uuss vroeg
vroeg:: „Welke
"Welke canon
canon bepaalt,
bepaalt, dat het
het hof
hof
Welke canon
canon beveelt,
beveelt, dat
datlegerhoofden
legerhoofden
bisschoppen aanstelt ?~ Welke
de bisschoppen
de kerken
kerken meester
meester maken
maken ?1 Wie
Wie heeft
heeftden
denkeizerlijken
keizerlijken
zich van de
zich
ambtenaar en den
den ongeleerden
ongeleerden eunuch
eunuch de
de beslissing
beslissing in
inkerkelijke
kerkelijke
ambtenaar
zaken
heeft de
degeldigheid
geldigheidder
derbisschoppelijke
bisschoppelijke uituitzaken verleend ?1 Wie heeft
1)
spraken
de goedkeuring
goedkeuring des
des keizers
keizersafhankelijk
afhankelijkgemaakt
gemaakt?"
~" 1)
spraken van de
keizers de
de oostersche
oostersche Kerk
Kerk beheerschten
beheerschten en
en de
de
b. Terwijl
Terwijl de
de keizers
patriarchen van
Constantinopel vaak
tot willooze
willoozewerktuigen
werktuigen
patriarchen
van Constantinopel
vaak tot
maakten,
glans van
van het
het pause
pauselijk
primaat altijd
altijd hooger.
hooger.
maakten, steeg
steeg de glans
lijk primaat
wekte de
de ijverzucht
ijverzucht van
van niet
nietweinige
weinigepatriarchen.
patriarchen. Reeds
Reeds de
de
Dit wekte
derde canon der synode van Constantinopel
Constantinopel (381)
(381) trachtte
trachtte „Nieuw"Nieuwderde
Rome"
in rang
rang boven
boven Antiochië
Antiochië en
en Alexandrië
Alexandrië te verheffen,
verheffen, hethetRome" in
Rome geenszins
geenszins bevestigde.
bevestigde.
geen echter Rome
verder ging de
de synode
synode van
van Chalcedon
Chalcedon in 451,
451, waar
waar de
de 21
21
Nog verder
canon "adserit
Ecclesiae Constantinopolitae,
Gonstantinopolitae, eo
eo quod
quodImperio
I mperioet et
„adserit Ecclesiae

quemadmodum Roma
Romadecoratur,
decoratur,simile
similecum
cumRomana
Romana
Ecclesia
senatu quemadmodum
Ecclesia
et dignitatem,
dignitatem, cum
cumsitsitilliilli
secunda,
ideoque
Ponticam
privilegium et
secunda,
ideoque
Ponticam
et et
AsianametetThraciam
Thraciamdiocesim
diocesim
thronoConstantinopolitano
Gonstantinopolitano
subjectam
Asianam
throno
subjectam
esse
oportere, earumque
earumqueMetropolitanos
M etropolitanosabab Episcopo
Episcopo Oonstantinoesse oportere,
Constantinoesse deinceps
deincepsordinandos".
ordinandos". Ofschoon
L ee 0o dezen
dezen
politano esse
OfschoonPaus
Paus L
canon
canon uitdrukkelijk
uitdrukkelijkverwierp,
verwierp,ging
gingde
de aanmatiging
aanmatigingtoch
toch voort
voort en
er
ontstond een
een scheuring
scheuring tusschen
tusschen Rome
RomeenenConstantinopel
Constantinopel
er ontstond
(484-519)
van35
35jaren.
jaren.Feitelijk
Feitelijkgedroegen
gedroegen zich
zich toen
toen reeds
reeds de
de
(484-519) van
patriarchen van
geestelijk opperhoofd
opperhoofd van
van
patriarchen
van Constantinopel
Constantinopelals
als geestelijk
het oost-romeinsche
oost-romeinsche rijk,
rijk, stelden den
den patriarch
patriarch van
van Antiochië
Antiochiëaan
aan
en trotseerden den Paus. Scherper
Scherper nog werd
werd de
de tegenstelling,
tegenstelling, toen
toen
bisschop Jo
J 0 a nn nes
IVvan
vanConstantinopel
Constantinopel zich
zich den
den naam
naam van
n e s IV
Patriarcha oecumenicus
oecumenicus gaf (518), een benaming,
benaming, die men licht als
als
Patriarcha
oudere papa"algemeen
„algemeen bisschop"
bisschop" kon
kon opnemen
opnemen en
en zeker
zeker de
de veel oudere
triarchale zetels
beleedigen. De
De kerkelijke
kerkelijke pracht
pracht kwam
kwam
triarchale
zetels moest beleedigen.
hoogen titel overeen.
overeen. Onder
Onder JJus
n u s II vond
vond
met dien hoogen
u s ttin
i n iiaanus
men bij de Hagia
Hagia Sophia
Sophia 585
585geestelijken
geestelijkender
derverschillende
verschillenderangen.
rangen.
Dit getal
getal steeg
steeg na
nadien
dientijd
tijdnog
noghooger,
hooger,zoodat
zoodatH Her
e r a ac c1 Ii iuuas
'

1)
monachos, c.
51.
1 ) Hist. Arian.
Arian. ad
ad monachos,
c. 51.

§§ 28.
28. Arianisme
Arianisme en
en de
de kerkvergadering van
Nicea.
van Nicea.
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het
door een
een caesaropapistisch
caesaropapistisch decreet
decreet op
op 609
609bepaalde
bepaalde(627).
(627).
het door
betreuren is het,
het, dat
datde
depatriarchen
patriarchen van
vanConstanConstanNog meer te betreuren
geloofszaken maar
maar al te
te vaak
vaakvan
vanRome
Romeafweken.
afweken.
tinopel
tinopel ook in geloofszaken
Men
aan hun
hun heulen
heulen met
met den
denAriaanschen
Ariaanschen keizer
keizer CCo
nMen denke
denke aan
o nsta
aande
deverfoeilijke
verfoeilijke ketterij
ketterij van den
den patriarch
patriarch N
N eesss t a n tt i u s, aan
aan het
het monophysitisme van A
A cc aa cc ii uu s,s, aan
aanhet
hetmonomonottor
o r i u s, aan
theletisme
van SerSergius,
g i u s, P yPyrrhus,
r r h u s, PPaulus
a u 1 u s en
en Pet
rus,
theletismevan
Petrus,
allen patriarchen
patriarchen van Constantinopel, die door
door de zesde
zesde algemeene
algemeene
synode
werden veroordeeld.
veroordeeld. Terecht
men derhalve
derhalve staande
staande
synode werden
Terecht kan
kan men
houden, dat
het caesaropapisme
vele Byzantijnsche
Byzantijnsche keizers,
keizers,
houden,
dat het
caesaropapisme van vele
sommige patriarchen
patriarchen tegen
tegen Rome,
Rome, hun
hun slaafsche
de ijverzucht
ijverzucht van sommige
slaa f sche
woelinonderwerping
onderwerping aan de keizers en hun ontrouw
ontrouw in het geloof de woelinzeer veel
veel hebben
hebben vergroot.
vergroot.
gen der ketterijen zeer

§ 28.
28.

Arianisme en Eerste algemeene kerkvergadering van Nicea.
Nicea.
Arianisme
De Thalia
Thalia van
van Arius
Arius:: fragmenten
hij Athanasius,
Athanasiu8, (De
fragmenten bij
synodis
15;; Contra
Contra Arianos,
2 ss.;
De Sententia
Sententia
synodis c.
c. 15
Arianos,I,I, c.
c. 2
ss. ; De
Dionysii,
G., Tom.
Tom. 25-26). Geschriften
Dionysii, c. 66;
; Migne, P.
P. G.,
van Athanasius,
Athana8iu8, vooral:
Arianos 11.
U. 4, Apologiae
Apologiae11.
U.
vooral : Contra Arianos
3;
De decretis
decretis Nicaenae
Nicaenae Synodi
Synodi;; De Synodis
Synodis Arimini
Arimini et
3 ; De
Seleuciae celebratis
celehratis ; Hist.
Rist. Arianorum
Arianorum ad
ad Monachos.
Monachos. Hef
Hefele,
ele,
Conciliengeschichte,
Conciliengeschichte,II
II Aufl.,
Aufl., Bd.
13d.1-2.
1-2. Schwane, Dogmengeschichte
der patristischen
patristischen Zeit,
Zeit, Freiburg
Freiburg 1895.
1895. Bardengeschichte der
1894. A. Harnack,
Harnack, Lehrbuch
hewer, Patrologie, Freiburg
Freiburg 1894.
der
Dogmengeschichte, Bd.
n., Freiburg
Freiburg 1894.
1894. H. Grisar,
Gri8ar,
der Dogmengeschichte,
Bd. II.,
Gesch.
und der,
der, Päpste,
Bd., Freiburg
Freiburg 1901.
1901. SnellGesch. Roms
Roms and
Pápste, II Bd.,
mann, Der Anfang des Arianischen Streites,
Streitcs, Gottingen
Göttingen 1904.
1904.
Góttinger Nachr.,
Nachr., 1905,
257 ff.
Göttinger
1905, S.
S.257
ff. 8.
Rogala, Forsch.
zur
S. Rogala,
Forsch. zur
Litt.und Dogmengeschichte,
Dogmengeschichte, VII
Paderb. 1907.
1907. Cf.
Cf.
Litt.- and
VII B., Paderb.
Tüh. Quartalschrift,
Quartalschrift, 1909
1909 S. 66
66 ss. Cavallera,
Hugger, S.
S. J. Tub.
Cavallera,
St. Athanase,
Athanase, Paris
Paris 1908.
1908.

11 00 •. Arius
Arius was
was een
een Lybiër,
Lybiër, studeerde
studeerde te
te Antiochië
Antiochië onder
onder LLuc
au c iiaaan het
het schisma
schisma van M
Mei
enkwam
kwam
verbond zich
zich aan
n uu s,
s, verbond
e l e t i u s en
patriarch A
Ach
11 aa ss hem
hem
eindelijk
eindelijk naar
naar Alexandrië,
Alexandrië, waar
waar de
de patriarch
c h ii 11
priester
kerk toevertrouwde.
toevertrouwde. Lang en
en mager
mager van
van
priester wijdde
wijdde en
en een kerk
gestalte,
washij
hijernstig,
ernstig,maar
maarinnemend
innemend
gestalte, zegt EEpi
p i pPhhaa nn ii uu s,s, was
den omgang,
omgang, welsprekend,
welsprekend, listig
en eerzuchtig.
eerzuchtig. Alle
Alle middelen
middelen
in den
li stig en
stonden
hem
ten
dienste,
om
op
de
eenvoudigen
indruk
te
maken
stonden
dienste, om op de eenvoudigen
maken
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Arianisme en
en de
de kerkvergadering
kerkvergadering van Nicea.
Nicea.
§ 28.

1 e xx aa nn dder,
e r,
zich een
eenaanhang
aanhang teteverwerven
verwerven 1)
1).. Terwijl
Terwijl AAle
en zich
opvolger van
in een
een synode
synode van
van het
hetjaar
jaar318
318over
over
opvolger
van AAch
c h ii 11 aa s,s, in
Arius
geheim der
der H.
H. Drievuldigheid
Drievuldigheidsprak,
sprak, had
had A
r i u s de
devrijposvrijposhet geheim
tigheid, zijn
zijn bisschop
bisschop van
van Sabellianisme
Sabellianisme te
tebeschuldigen
beschuldigen en
en zijn
zijn
tigheid,
eigen valsche leer voor te dragen. Hij begon met de kerkelijke leer,eignvalschrotedgn.Hijbmtekrl ,
God de
de Vader
Vader niet
niet voortgebracht,
voortgebracht, de
de Zoon
Zoon daarentegen
daarentegen voortvoortdat God
Maar terwijl
terwijl de
de Kerk
Kerkdaarmee
daarmee de
deonderscheiding
onderscheidingder
der
gebracht is. Maar
personen uitdrukt, hield
hield Arius
A r i u s een
eenverschil
verschilin
inwezen
wezenstaande,
staande,
personen
stelde de
de goddelijke
goddelijke generatie
generatie op
op één
één lijn
lijn met
metdedemenschelijke
menschelijke
stelde
uit deze
deze dwaling
dwaling een
eenreeks
reeksandere
andere af
af::
en leidde uit
2°.
2°. Is
Is de
deVader
Vaderniet
nietvoortgebracht,
voortgebracht, de
deZoon
Zoondaarentegen
daarentegen wel,
wel,
dan bestaat
bestaat tusschen
tusschen hen
hen dit
dit groote
groote verschil,
verschil, dat
dat de
de Zoon
Zoon een
een
dan
begin heeft
gehad, de
Vader niet.
Wie een
een begin
begin heeft,
heeft, is
geen
begin
heeft gehad,
de Vader
niet. Wie
is geen
oneindig volmaakt
dus ook
ook niet
niet God
God ininden
deneigenlijken
eigenlijken
oneindig
volmaakt wezen,
wezen, dus
zin. Alleen de
de Vader
Vader is
is God
God;; de
de Zoon
Zoon het
het eerste
eerste en
envoornaamste
voornaamste
zin.
schepsel, dat de
de Vader,
Vader, zooals
zooals alle
alleandere
anderegeschapen
geschapenwezens,
wezens,door
door
schepsel,
de kracht
kracht van
van zijn
zijn wil
wil heeft
heeftvoortgebracht
voortgebracht 2)
2);; zóó
zóó echter,
echter, dat
dat hij
hij
door tusschenkomst
tusschenkomst van
den Zoon
Zoon de
dewereld
wereldheeft
heeftgeschapen,
geschapen,
door
van den
de zichtbare
zichtbare wereld
wereld Gods
Gods onmiddellijke
onmiddellijke werking
werking niet
niet kan
kan
omdat de
verdragen.
De Zoon
verdragen. De
Zoon Gods
Gods wordt
wordt terecht
terecht „de
"deEerstgeborene
Eerstgeborene der
der
schepping"
Coloss. I,
15) genoemd,
genoemd, omdat
omdat hij
hij alle
alleandere
andere
schepping" (Ad
(Ad Coloss.
I, 15)
schepselen verre overtreft.
overtreft.
Is nu de
de Zoon
Zoon een
een schepsel,
schepsel, dan
dan is
is hij
hij van
vaneen
eenandere
andere wezenheid
wezenheid
dan
Vader;; dan
hij den
den Vader
Vader niet volmaakt
volmaakt kennen,
kennen, of
of
dan de Vader
dan kan hij
met zijn
zijn verstand
verstand omvatten.
omvatten. Is
Is de
de Zoon
Zoon voortgebracht
voortgebracht of gegemaakt,
de voortbrenger
voortbrenger vóór
vóór hem
hem geweest
geweest;; bijgevolg
bijgevolg moet
moet
maakt, dan is de
er
God nog
nog geen
geen Vader
Vader was,
was, en
en dus
dus isisde
de
er een tijd geweest zijn, dat God
Zoon
eeuwigheid 3).
3) .
Zoon niet van eeuwigheid
Noemde men nochtans den
den Zoon
Zoon God, dan deed men dit volstrekt
volstrekt
niet
in den
den eigenlijken
eigenlijken zin
zin;; maar
maar alleen,
alleen, omdat
omdat hij
hij boven
boven alle
alle
niet in
schepselen
daarom aangenomen
aangenomen Zoon
Zoon Gods
Gods isis 4).
schepselen uitmunt
uitmunt en daarom
3°.
Met deze
deze goddelooze
goddelooze leer,
aan den
den Logos van Plato
PI at 0
3°. Met
leer, die aan
P. G.,
1)
69, 3.
3. Aiigne,
G., T.
T. 42,
42, p.
p. 206-207.
206-207.Veel
Veelzwarter
zwarter
Migne, P.
Haeres., c.
c. 69,
1) Haeres.,
Coll.
Mansi, Coll.
schildert
hem Constantijn
Constantijn in een schrijven
schrijven aan
aan Arius
Arius zelf.
zelf. 2vlansi,
schildert hem
Concil.,
930, 938.
II, 930,
Concil., T. Il,
uit niets
2)
niets;; vandaar
vandaar noemde
noemde men
men de
de ketters
ketters
6vrwv == uit
2) 'EG
'E5 01JK
ovu óvrwv
I, 4.
H. E., I,
Theodoretus, H.
sedert
4.
Cf. 'l'heodoretus,
.Exoulcontianen. Cf.
sedert het eerste begin reeds Exoulcontianen.
H.
E.,
I,
6.
3)
'Hv
nort
öre
oi'm
1jv;
erat,
quando
non
erat.
80crat.,
H.
E.,
I,
6.
Socrat.,
erat,
quando
non
erat.
'Hv
rorè
ore
ovu
3)
4)
6-8,waar
waarde
debrieven
brievenvan
vanArius
Ariusaan
aanFEuseHaer., c.
c. 69
69 n.
n. 6-8,
useEpiph., Haer.,
4) Epiph.,
bins
Nicomedië en
en Alexander
Alexander van
van Alexandrië.
Alexandrië.
bius van Nicomedië

§§ 28.
28. Arianisme
Arianisme en
ende
dekerkvergadering
kerkvergadering van
vanNicea.
Nicea.
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en
P h i I herinnert,
0 herinnert,
tradArius
A r i openlijk
u s openlijk
voor
den
dagtusschen
tusschen
en Philo
trad
voor
den
dag
318-320. Niet
318-320.
Niet enkel
enkel predikte
predikte hij
hij de
de dwaling
dwaling in de
de kerk,
kerk, maar
maar
nam
ze ook
ook in
invergaderingen
vergaderingen tot
totonderwerp
onderwerpzijner
zijnergesprekken.
gesprekken.
nam ze
Zelfs ging
te winnen.
winnen.
Zelfs
ging hij
hij in
in de
de stad
stad langs de huizen, om aanhangers te
Bisschop A
I e xaa nn dder,
de„beschermer
"beschermer en
enverdediger
verdediger der
der
Bisschop
Alex
e r, de
Apostolische leer",
den ongelukkige
ongelukkige door
door vermaning
vermaning en
en
Apostolische
leer", trachtte
trachtte den
onderrichting te
bekeeren. Toen
baatte en
ende
degodsgodsonderrichting
te bekeeren.
Toen echter
echter niets baatte
altijd meer
meer werd
werd verspreid,
verspreid, sloot
sloot een
een Alexandrijnsche
Alexandrijnsche
lasterlijke leer altijd
synode
A Arius
r i u s buiten
buiten de
de Kerk.
Kerk. Hij
Hij
synodevan
van bijna
bijna100
100bisschoppen
bisschoppen
onderwierp zich
hield zijn
zijn godsdienstoefeningen
godsdienstoefeningen als tevoren
tevoren
onderwierp
zich niet, hield
en vond
vond steun
steun bij
bijeenige
eenigeEgyptische
EgyptischeenenSyrische
Syrischebisschoppen,
bisschoppen,
vooral
s ebi u s van
vanNicomedië,
Ni co m e di die
ë, die
hemwelwelvooralbijbijEu
Eusebius
hem
willend
in de
de gemeenschap
gemeenschap der
der Kerk
Kerk 1).
1). Reeds
willend ontving
ontving en opnam in
behoorden veel
zijn partij
partij 2).
Zelfs de
de
behoorden
veel priesters
priesters en
en diakens
diakens tot zijn
2). Zelfs
kloosterlingen
volk vond
vond men
men weldra
weldra in
in twee
twee legers
legers gegekloosterlingenen
en het
het volk
scheiden.
Epi
spreektvan
van700
700godgewijde
godgewijde maagden,
maagden,
scheiden. E
p i p h a n i u s spreekt
door
r i u tot
s tot
zijnpartij
partijgetrokken
getrokken 3).
door A
Arius
zijn
3 ). Te Nicomedië schreef de
ketter zijn
zijn boek,
boek, Thalia
proza en
en verzen
verzen;; daarenboven
daarenboven
ketter
Thalia getiteld, in proza
verschillende
volk bevattelijk
bevattelijk te
te
verschillendeliederen,
liederen,om
omzijn
zijn leer
leer voor
voor het
het volk
lang daarna
daarna naar
naarAlexandrië
Alexandrië terug.
terug.Toen
Toen
maken 4),
4), en keerde niet lang
Con
sta n tijij n
n L
L i c ii n i u s had
hadoverwonnen,
overwonnen, kwam
kwam hij
hij bij
bij zijn
zijn
Constant
vriend EEusebius
u s ebi u svan
van
N i c 0 m e en
d i ëhoorde
en hoorde
daar
vande
de
vriend
Nicomedië
daar
van
oneenigheid
hij' als
als een
een nutteloos
nutteloos
oneenigheidte
te Alexandrië.
Alexandrië. Om
Om de
de zaak,
zaak, die hij
en ijdel getwist beschouwde,
beschouwde, te sussen, zond hij
Hos
hij bisschop H
os ius
van
Co r d 0 vmet
a met
brieven
naar
Alexandrië 5).
slaagde
van Cordova
brieven
naar
Alexandrië
5). Deze slaagde
en raadde daarop
daarop vermoedelijk
vermoedelijk den
den keizer,
keizer, een
een synode
synode bijeen
bijeen
niet en
te roepen.
roepen.
4°. Te Nicea in Bithynië kwam nu in den zomer van het jaar
jaar 325
de I Algemeene
Algemeene Kerkvergadering
Kerkvergadering bijeen.
alle bisschoppen
bisschoppen des
des
bijeen. Aan alle
rijks
had
de
keizer
de
uitnoodiging
gezonden
en
allengs
steeg
het
rijks
de keizer de uitnoodiging gezonden
allengs steeg het

1)
Arius aan
aan Eus.
Eus. van
vanNicomedië
Nicomedië noemt
noemt als
als zijn
zijn voorvoor1) Een brief van Arius
standers:
Eusebius van
van Caesarea,
Caesarea, Theodotus
Theodotus van
van Laodicea,
Laodicea, Paulinus
Paulinus
standers : Eusebius
Athanasius van
van Anazarbus,
Anazarbus, Gregorius
Gregorius van
van Berytus
Berytusen
enAëtius
Aëtius
van Tyrus, Athanasius
Lydda. De
De brief
brief bij
bij Theodoretu8,
E., I, 5.
van Lydda.
Theodoretus, H.
H. E.,
2) Thcodo·ret.,
Alexander v. Alexandrië
Alexandrië de
de lijsten
lijsten geeft.
geeft.
Theodora., I,
I, 44--5,
2)
5, waal'
waar Alexander
3)
c. 69,
69, 3.
3.
3) Haeres.,
Haeres., c.
4)
Philostorgius, H. E., II, 1.
1. Athanasius
Athanasiu8 (Or.
Arianos, c.
c. 5,
5, 6,
6,
4) Philostorgius,
(Or. contra Arianos,
10)
aut·em genus
genus dicendi
dicendi molle
molle et
et dissolutum".
dissolut.llm".
10) zegt:
zegt : "Est
„Est autem
S)
Euseb., Vita Constantini,
Constantini, IJ,
64·--72.
II, c.
c. 64--72.
5 Euseb.,
-
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en de
de kerkvergadering van Nicea.
Nicea.

aantal
318, voor
voor het
hetmeerendeel
meerendeel uit
uit de
deoostersche
oostersche Kerk
Kerk 1).
aantal tot 318,
1) .
Zeer
vergadering. Talrijk
Talrijk waren
warende
devaders,
vaders,
Zeer eerbiedwaardig
eerbiedwaardig was deze vergadering.
die nog de
die
de litteekenen
litteekenen droegen
droegen der
der marte
martelingen,
de vervolging
vervolging
lingen, in de
verondergaan.
ondergaan.Als
Als vertegenwoordigers
vertegenwoordigersvan
vanPaus
PausSSyy1lvvest
e s t eerr vermetde
detwee
twee
schenen
schenende
deberoemde
beroemdeHos
H o si ui us svan
van CCo0 rr dd o0 vv aa met
en Vincent
V i n c ent
DevoorvoorRomeinsche
i t uuss en
Romeinschepriesters
priestersVVit
i ui us.s.De
naamste woordvoerders
woordvoerders en verdedigers der ware leer erkende
erkende men
men
weldra
in E
sta t h i u s van
n t ioc h i ë, Marcellus
Mar c e 11 u s
weldra
inu Eustathius
vanAAntiochië,
van
y r a, Ale
x a n der van
Con sta n tin 0 pel en
en
van Anc
Ancyra,
Alexander
van Constantinopel
bijzonder in At h a n
na
destijds nog
nog diaken
diaken te
te Alexandrië
Alexandrië 2).
a s i u s, destijds
2) .
Met
Con
Met goud
goud en
en edelgesteenten
edelgesteenten versierd
versierd verscheen
verscheen C
o n sta
s t a n t ijij n
zelf
de vergadering
vergadering en nam
nam herhaaldelijk
herhaaldelijk het
woord. A
A rr ii uu s
zelf in de
het woord.
had gelegenheid zich te verdedigen,
verdedigen, maar
maar vond
vondin
in At
At h an a siu s
een
scherpzinnig tegenstander.
drie richtingen
richtingen gingen
gingen de
de gegeeen scherpzinnig
tegenstander. In
In drie
voelens
uiteen:: De
De Egyptenaren
Egyptenaren en
enwesterlingen
westerlingenverdedigden
verdedigden
voelens uiteen
leer;; de
de meerderheid
meerderheid der
der oosterlingen
oosterlingen hield
hield wel
wel
de
orthodoxe leer
de orthodoxe
de godheid van
van Christus,
Christus, maar aarzelden
aarzelden toch de
de volkomen
volkomengelijkgelijkden Vader
Vader teteerkennen
erkennen;
omstreeks 20
20aanhangers
aanhangers van
van
heid
heid met den
; omstreeks
A rr i u s verklaarden
verklaarden den Logos voor een schepsel.
s van
N i c 0 m ewas
d i ë de
was
de leider
dezer
laatste
E
u s ebi u van
Eusebius
Nicomedië
leider
dezer
laatste
partij, die
die daarom
daarom in
in het
het vervolg
vervolg.Eusebianen
werden
genoemd
, Eusebianen
genoemd 3).
3) .
bijbelsche uitdrukkingen alle in
in Ariaanschen
Ariaanschen zin
zin verver.Toen deze de bijbelsche
klaarden,
zooveel bestreden
bestreden woord
woord óp,oov(Jws
klaarden, werd
werd het later zooveel
6,uoo156tog (con8ubstantialis)
verzetten zich
zich daartegen
daartegen de
de
substantialis) voorgesteld.
voorgesteld. Hevig
Hevig verzetten
hun vrienden,
vrienden, terwijl
terwijl At
At ha
bewees, dat de
de
ketters en hun
h a nn aa ss ii uu ss bewees,
ware zin
uituit
dedeH.H.Sc
h rif werd
t werdafgeleid.
afgeleid. Nu
Nu
ware
zinvan
vandit
ditwoord
woord
Schrift
de synode
synode in
inhaar
haarsymbolum
symbolum:: Deum verum
verum de
deDeo
Deovero,
vero,
plaatste de
genitum non
nonfactum,
factum,consubstantialem
consubstantialem
(ÓltOOV(JWV)Patri.
Patri.
genitum
(6uoo15atov)
allerduidelijkste
aanvankelijk niet allen
allen
Deze allerduidelij
kste beslissing
beslissing wilden
wilden aanvankelijk
onderteekenen. E Eusebius
u s ebi u svan
van
"liet
zichoveroveronderteekenen.
C aCeasesa
a r erea
a liet
zich
halen; wat
E uEusebius
s ebi u s van
i c 0 m e d i ë, TheoT h e 0halen;
watlater
later
van N
Nicomedië,
g nis van Nicea
N i c e a enMaris
en Mar i s van
van Chalcedon.
C hal c e don. TheoT h e 0gnis
Nicenorum nomina
nomina latine,
latine, graece,
graece, coptice,
coptice,syriace,
syriace,arabice,
arabice,
1) Patrum Nicenorum
armeniace, sociata
sociata opera
opera ediderunt
ediderunt H. Gelzer,
GeIzer, H.
H.Hilgen
Hilgenfeld,
Cuntz,
armenace,
f eld, 0.O.Cuntz,
Lipsiae 1898.
1898. Alleen
Alleen de
de arabische
arabische lijst
lijst is
is nagenoeg
nagenoeg voltallig
voltallig:
318.Geen
Geen
Lipsiae
: 318.
andere geeft
er meer
meer dan
dan 221.
221. Vgl.
Vgl. Zeitschr.
Zeitschr. f.
f. k.
k. Theologie,
Theologie, 1906,
1906, S.
S.
andere
geeft er
172 ff.
ff.
172
B) Socrates,
Socrates, H. E.,
E., I,I,8 8:
"Athanasiusfortiter
fortiterdimicabat".
dimicabat". Rufinus,
2)
: „Athanasius
E., I,I,1414:
(Athanasius)„Cujus
"Cujussuggestionibus
suggestionibushaereticorum
haereticorum dolf
doli ac
ac
H. E.,
: (Athanasius)
vigilanter detegebantur".
detegebantur".
fallaciae vigilanter
S) Philostorgius
Philostorgius noemt
20. Rufinus
Rufinus en
en Gelasius
Gelasius maar
maar 17.
17.
3)
noemt er 20.
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n aa ss en
en Secundus
Sec u n dus
weigerden
beslist
werdenmet
metAAr ri iuuss
n
weigerden
beslist
enen
werden
ballingschapgezonden.
gezonden.Een
Eentijd
tijd
daarna
ondergingen
in ballingschap
daarna
ondergingen
EuEusebius
s ebi u s
van
N i c 0 m e den
i ëTen
hetzelfde
lot,
omdatzij
zij
van Nicomedië
h eTohge n0 gi snis
hetzelfde
lot,
omdat
aan de dwaling vasthielden en
en de
de ketters
ketters in
inbescherming
bescherming namen
namen 1).
deze synode
synode werd
werd een
een poging
poging gedaan
gedaan om het
het schisma
schisma van
van
In deze
Mei
bisschop te Lycopolis,
Lycopolis, te
te eindigen,
eindigen, vervolgens
vervolgens de
de
M
c Ieet ti iuus,s, bisschop
viering van het paaschfeest
paaschfeest bes
beslist
en nog
nog twintig
twintig canones
canones uitgeuitgeviering
li st en
bevestigde de
deacten.
acten.
vaardigd.
vaardigd. Paus
Paus SS yy lI vv eest
s t ee r bevestigde

§ 29.
29.

Arianisme na de kerkvergadering van Nieea.
Nieea.
(}ummerus,
homöusianische Partei bis
bis zum
zum Todes des
Gummerus, Die homóusianische
Constantius,
Leipzig 1900.
1900. Gams, Kirchengeschichte
Constantius, Leipzig
Kirchengeschichte von
II Band,
Spanien, IJ
Band, S.
S. 137--309.
137-309. Hefele,
Het ele, Conciliengeschichte,
IB.,
S. 444
444 ff. Athanasius,
Athanasius, De morte Arii.
Cf. de literatuur
I B., S.
Arii. Cf.
van
25. P. Barbier,
Barbier, Vie de St. Athanase, Patriarche d'Aled' Ale·
van §§ 25.
xandrie,
Paris 1881.
1881.
xandrie, Paris

1 0. Te
1°.
Te machtig
machtig waren
waren de
de Eusebianen
Eusebianenom
omzich
zichterstond
terstondgewonnen
gewonllEin
te
geven. De
vanvan
Con
sta n t ij n, Con
sta n t i a,
te geven.
Dezuster
zuster
Constantijn,
Constantia,
nam
daarenboven in bescherming
bescherming en vroeg
vroeg op
op haar
haarsterfbed
sterfbed
nam ze daarenboven
genade
A rr i u s en
enzijn
zijnaanhang.
aanhang. Met
Met de
degunst
gunstdes
deskeizers
keizers
genade voor
voor A
Nauwelijks
Eu
s ebi u s van
van NN iiherleefde hunne hoop. Nauwe
lijkswaren
waren
Eusebius
en TThheeo0 ggnnis
328uit
uitdedeballingschap
ballingschapteruggeteruggec 0o m
m ee dd ii ëë en
i s inin328
roepen en in hun bisdommen hersteld, of men
men wendde
wendde aalle
lle pogingen
aan,
A rl' i u ss tetedoen
doenterugkeeren.
terugkeeren. Men
Men vreesde
aaan, om
om A
vreesde echter
echter A t hh ain328
328op
opden
denpatriarchalen
patriarchalen zetel
zetel van
vanAlexandrië
Alexandrië
die in
n aa ss ii uu s,s, die
was
verheven. De aanval
aanval der
der Eusebianen
Eusebianen op
op de
derechtmatigheid
rechtmatigheid
was verheven.
zijner keus
wijding stuitte af
af op
op de
devastberadenheid
vastberadenheidder
derEgypEgypzijner
keus en wijding
tische bisschoppen.
bisschoppen. Beter
Beterslaagden
slaagdende
deketters
kettersin
inde
deverwijdering
verwij deringvan
van
E
u sta t h i u van
s van
A n t ioc die
h i ë,door
die door
valschelijk
Eustathius
Antiochië,
henhen
valschelijk
sta n ijt n
ij nnaar
naar
Illyriëverbannen.
verbannen.
werd
werdbeschuldigd
beschuldigdenendoor
doorCon
Constant
Illyrië
troftrof
A s cAsclepius
1 epi u s van
a z a en
u t rop i u B
Hetzelfde lot lot
Hetzelfde
vanGGaza
enE Eutropius
van
A
d
r
i
a
nop
el.
Altijd
stouter
werden
nu
de
Eusebianen.
van A d r i a n o p e 1. Altijd stouter werden nu de Eusebianen.
van
N i c 0 m e dverlangde
i ë verlangdevan
van AthanaA t h a n aE u s ebi u svan
Eusebius
Nicomedië
1)
Vgl.
ook Funk, Kirchengesch.,
1
Vgl. ook
Kirchengesch.,Abh.
Abh.u.u.Unters.,
Unters.,I,I,87-121.
87-121.
)
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de wederopneming
wederopneming van
A rr ii u ss in
inde
de Kerk
Kerkvan
vanAlexandrië.
Alexandrië.
s i Uu s de
van A
Toen de Heilige
Heilige standvastig weigerde,
weigerde, wendde
den
Toen
wendde men
men zich
zich tot den
keizer, die
A rr i u s aan
aanhet
hethof
hofontbood.
ontbood.Met
Meteen
eenlistig
listiggestelde
gestelde
keizer,
die A
belijdenis wist
den
keizer
te voldoen.
Maar
A t Athanasius
h an asius
belijdenis
wistdeze
deze
den
keizer
te voldoen.
Maar
herhaalde zijn
zijn weigering
weigering zelfs
aanvraag des
des keizers,
keizers, die
die
herhaalde
zelfs op
op de aanvraag
voorloopig niet
NuNu
zwoer
EuEusebius
s ebi u s van
voorloopig
nietverder
verderaandrong.
aandrong.
zwoer
N i c 0 m e d i ë zijn val. De heilige patriarch werd van moord, Nicomedëzjnval.Dhigptrcwedvanmo,
ontucht enz.
enz. beschuldigd.
beschuldigd. Men
Men hield
hield in
in 334
334 een
een synode
synode te
te Caesarea
Caesarea
ontucht
tegen hem,
At h a n a s i uverscheen
s verscheen
niet;
opnieuw
tegen
hem, maar
maar Athanasius
niet
; opnieuw
335 te
te Tyrus,
Tyrus, waar
waarhij
hij de
debeschuldiging
beschuldigingschitteschittevergaderde men in 335
weerlegde en
naar Constantinopel
Constantinopel vertrok,
vertrok, om
om bij
bij den
den
rend weerlegde
en dan naar
zoeken. Op
Op bevel
bevel des
des keizers
keizers verschenen
verschenen ook
ook
keizer bescherming te zoeken.
die een
een nieuwe
nieuwe beschuldiging voorbrachten, waarop
waarop
de Eusebianen, die
At ha n a s iinu ballingschap
s in ballingschap
werd
gezondennaar
naarTrier
Trier 1).
1 ) . Toen
Toen
Athanasius
werd
gezonden
A rr iiuus s in
in triumph
triumph de
dekerk
kerkvan
vanConstantinopel
Constantinopel zou
zou worden
worden
A
binnengeleid, vond
plotselingen dood,
die door
door velen
velen als
als
binnengeleid,
vond hij
hij een plotselingen
dood, die
2 ).
straf Gods
Gods werd
werd beschouwd
beschouwd 2).
een rechtvaardige straf
2°. Gedoopt
doordoor
Eu Eusebius
s ebi u s van
Ni c 0 m e di ëstierf
stierf
2°.
Gedoopt
van Nicomedië
Zijnzonen
zonen
Constantijn
Con
sta nt ijden
n den
Mei337
337 3).
Con
sta n t ij n
3 ). Zijn
Constantijn
22 22
Mei
II, Constans
Con sta n en
s en
Con sta n triepen
i u s riepen
de bisschoppen
II,
Constantius
de bisschoppen
door
schrijven
terug.
Con
sta n t ijijnn II
II reredoor een
een gezamenlijk
gezamenlijk
schrijven
terug.
Constant
geerde
sta nbestuurde
s bestuurde
westenenenhield
hieldzich
zich
geerdeniet
nietlang.
lang.Con
Constans
hethet
westen
aan
van
Nicea,
terwijl
Con
sta n t i u s in
in het
het
aan de
de belijdenis
belijdenis
van
Nicea,
terwijl
Constantius
oosten de Arianen
Arianen begunstigde.
begunstigde.
Paulus
Nu dezen de handen vrij
vrij hadden,
hadden, verdreven
verdreven zij
zij P
a u 1 u s van
van
Con sta n tin 0 pel van zijn zetel, dien E u s ebi u s van Constaipelvzj,dnEusebiva
Ni c 0 m e d innam.
i ë innam.
At
u s,
opnieuwbeschuldigd,
beschuldigd,
Nicomedië
Ath
a hn aa na
s i sui s,
opnieuw
352), vergaderde
Jul i u s II (336
(336-352),
vergaderdeteteAlexandrië
Alexandriëeen
een
zelfs
zelfs bij
bij Paus Julius
synode
bijna 100
100 bisschoppen,
bisschoppen, die
die getuigenis
getuigenis gaven
gaven van
van zijn
zijn
synode van bijna
onschuld.
Rome, waar hij
hij in
in 341
341 werd
werd vrijvrijonschuld. Hij
Hij begaf
begaf zich
zich naar
naar Rome,
Antiochie (In encaeniis)
gesproken.
de Eusebianen
Eusebianen te
te Antiochië
encaeniis)
gesproken. Toch
Toch zetten de
hem
jaarjaar
af en
G reg
0 r i u s van
Ca phemnog
nogininhetzelfde
hetzelfde
af kozen
en kozen
Gregorius
van Ca
pad
0 c i ëinin·
zijnplaats.
plaats. In
In het
het jaar
jaar 342
342 stierf
u s ebi u s
padocië
zijn
stierfEEusebius
J)
8ocrat., H. E., II,
1I, 3.
3. Hieruit
Hieruit zou
zou blijken,
blijken, dat
dat, Constantijn
Const.ant.ijn Athanasius
Athanasius
') Socrat.,
Hist. Arian.
H. E.,
E., 1I,
II, 28. Athan., Hist..
in
veiligheid bracht. Cf.
Cf. Sozomenu8,
Arian.
Sozornenus, H.
in veiligheid
ad Monachos,
Monachos, c. 50.
50.
2) Soerat.,
I, 28.
28. Sozorn.,
30.
Sozom., II, 30.
Socrat., T.
3)
eerbied van
van hem
hem en
en twijfelen
twijfelen niet aan zijn
zijn
Alle Vaders
Vaders spreken
spreken met,
met eerbied
3) l\lle
Hist. Arian. ad
recht.geloovigheid.
ad Monachos,
Monachos,
Hefele, I, 480-481. Athan., Rist..
rechtgeloovigheid . HefeZe,
c.
50." 1fierol~!JmU8,
"Ad Arianum
Arianulll dogma
dogma declinat".
declinat" .
Chron., ad
ad au.
an. 340: „Ad
Hieronymus, Cilron.,
c. 50.
.
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vanNNi ci co0 m
m ee d ii ëë en
en Paulus
P a u I u s hernam
hernam den
denpatriarchalen
patriarchalen
van
zetel te
te Constantinopel.
Constantinopel.
3°. Ook
Ookkeizer
keizerCon
Constans
hethet
westen
3°.
sta n in
s in
westenzochten
zochtende
deEuseEusebianen te winnen.
winnen. Deze
Deze wees
wees echter hun
hun gezanten
gezanten af
af en
enontbood
ontbood
bianen
At
h a n a s i uit
u s Rome
uit Rome
Milaan.
Daarenbovenvroeg
vroeghij
hij
Athanasius
naarnaar
Milaan.
Daarenboven
Con
een synode
synode te vergaderen
vergaderen te
te Sardica
C o n sta
s t a nn tt ii uu s,s, een
Sardica (oostelijk
Illyrië).
voldeed
Con
sta n t i u aan
s aan
verzoeken
en
Illyrië).Werkelijk
Werkelijk
voldeed
Constantius
ditdit
verzoek
volgens den
wensch des
kwam in
in (342)
(342) 343
343 deze
deze synode
synode
volgens
den wensch
des Pausen kwam
tot stand.
stand.Tegenwoordig
Tegenwoordig waren
waren omstreeks
omstreeks 170
170 bisschoppen.
bisschoppen. Weldra
Weldra
tot
echter scheidden
scheidden de 76
76 Eusebianen
Eusebianen zich
zich af,
af, omdat
omdat ook
ook AAt
at hh anaa s i uu s op
op de
de synode
synode verscheen
verscheen 1).
afzonderZijvergaderden
vergaderden nu afzondern
1) .Zij
lijk, vermoedelijk
vermoedelijk niet
Philippopolis maar te
te Sardica,
Sardica, veroorveroorlijk,
niet te Philippopolis
deelden Paus
i u en
s en
vele
anderebisschoppen
bisschoppen 2).
deelden
Paus JJ u I1i iuus,s, Hos
Hosius
vele
andere
2) .
De
i u met
s met
twee
Romeinschepriesters
priesters
De wettige
wettigesynode
synodezat
zat Hos
Hosius
twee
Romeinsche
Nicaenum werd opnieuw
Att h aa nn aavoor. Het symbolum Nicaenum
opnieuw bevestigd,
bevestigd, A
s i uu ss met
metandere
anderebisschoppen
bisschoppen vrijgesproken
vrijgesproken en
en de
de partij
partij der
derAriaArianen
NaNa
zeszes
jaren
ballingschap
keerde
A t hAthanasius
a n a s i us
nen veroordeeld.
veroordeeld.
jaren
ballingschap
keerde
in 346 naar zijn zetelstad
zetelstad terug
terug en
enwerd
werd er
ermet
metgroote
grootevreugde
vreugdeontontvangen. De Paus
Paus wenschte
wenschte Alexandrië
Alexandrië geluk.
geluk.
vangen.
Toch herleefde
herleefde de
hoop der
der Arianen
Arianen opnieuw,
opnieuw, nadat
nadat keizer
keizer
Toch
de hoop
Con
beschermer der katholieken,
katholieken, door
door MMag
nC o n sta
s t anns,5, de beschermer
a g nneenin350
350was
wasgedood.
gedood. Nog
Noghooger
hooger steeg
steeghun
hunvermetelheid,
vermetelheid,
t i u s in
toen
Con sta n t den
i u s laatstgenoemde
den laatstgenoemde
overwonenenalleenalleentoen Constantius
overwon
heerscher werd.
Terstond dachten
dachten de
de hoofden
hoofden der
der westersche
westersche
heerscher
werd. Terstond
Arianen er aan, om
om het
het geloof
geloof van
van Nicea
Nicea uit
uitte
teroeien.
roeien.Zij
Zij vergadervergaderden in synode te Sirmium
Sirmium in
in Pannonië (351),
(351), veroordeelden
overoordeelden PPh
h ot ii n u s, die
persoon van den
den Logos niet van
van den
den persoon
persoon des
des
die den persoon
Vaders onderscheidde,
onderscheidde, en
Sirmium op.
Vaders
en stelden
stelden de II formule
formule van Sirmium
Hiermee verwierpen
het strenge
strenge Arianisme,
Arianisme, maar
maarverzwegen
verzwegen
Hiermee
verwierpen zij
zij het
de uitdrukking
uitdrukking6uoo156cos.
ópoov(JWS. Niet
enkel
moest
het
westen
Ariaansch
Niet enkel moest
westen Ariaansch
worden, maar tevens het oosten.
oosten. Hieraan stond
stond echter
echter A
a n aaworden,
Att hhan
s i uu s in
in den
den weg.
weg. Bij
Bijden
denkeizer
keizeren
enden
denPaus
Pauskwam
kwamde
debeschuldibeschuldiging in,
A t h a n a s i ugemeene
s gemeene
zaak
hadgemaakt
gemaakt met
met
ging
in, dat
dat Athanasius
zaak
had
Mag n ent i u s. Paus
Paus Liberius,
L i b e r i u s,die
dieintusschen
intusschen Jul
ius
Magnentius.
Julius
was opgevolgd,
opgevolgd, riep de
de synode
Arles bijeen
bijeen in
in 353.
353. Uit
Uit vreeze
vree ze
was
synode van Arles
1)
Constans, die
die zijn
COil1) Dit was geschied op verzoek van Constans,
zijn broeder ConRtantius
Il, 8.
8. Tillemont,
stantius zelfs met oorlog
oorlog bedreigde. Theodoret.,
H. E., II,
T h eodoret., H.
T ill emont,
Mémoires
T. VIII, note 62
62 sur Athanase. Over
Over den
den jjuisten
Mémoires pour
pour servir etc. T.
uisten
dezer synode
synode zie
zie Oöttinger
Nachr., 1904,
1904, S.
S. 341.
341.
tijd dezer
G6ttinger Nachr.,
2)
Loofs, Studien u.
Kritiken, 1909,
1909, s.
2) Zie Loo/s,
u. Kritiken,
s. 283-284.
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voor
Con
veroordeelden de
bisschoppen en
en zelfs
zelfs
voor C
o n sta
s t a nn tt ii uu s,s, veroordeelden
de bisschoppen
de Pauselijke legaat V i n c ent i u s den H. At h a na s i u s, dePauslijkgtVncedH.Ahasiu,
L i b e r i uverwierp
s verwierp
echter
vonnis
vroegden
denkeizer
keizereen
een
Liberius
echter
hethet
vonnis
enen
vroeg
355 te
te Milaan
Milaan werd
werd gehouden.
gehouden. Hier
de
nieuwe ssynode,
yn ode, die in 355
Hier zat de
tyrannie van C
Con
voor:
"Watikikwil,
wil,zal
zalkerke
kerkelijke
tyrannie
o n ssta
t a n t ii uu ss voor
: „Wat
lij ke
wet
zijn", riep
uit. Wie
Wie A
h aa nn aassi iuus s niet
niet wilde
wilde ververwet zijn",
riep hij
hij uit.
Att h
in ballingschap
ballingschap gezonden.
gezonden. Tot dezen
dezen
oordeelen,
oordeelen, werd
werd afgezet
afgezet en in
Luc
i f e r van
van
behoorden de
katholieke
bisschoppen:
behoorden
deberoemdste
beroemdste
katholieke
bisschoppen
:Lucifer
C a g I i a r i, E u s ebi u s van Ver c e 11 i, D ion y s i u sCaglir,EusebvnVcliDoysu
van Milaan,
M i I a a n, H
i 1 a r i u s van
van Poitiers,
P 0 i tie r s, Hosius
Hos i u s
van
Hilarius
C 0 r d 0 v a en
en zelfs
zelfs Paus
L iLiberius.
b e r i u s. AAthanasius
t hanasius
van Cordova
Paus
vluchtte en
en verschool
verschool zich
zich bij
bij de
de Egyptische
Egyptische monniken
monniken 1).
4°. Schijnbaar
Schijnbaar hadden
hadden de Arianen
Arianen overwonnen
overwonnen en allen
allen tegentegen40.
stand verpletterd.
verpletterd. Maar
Maar God
God waakte
waakte over
over zijn
zijnKerk.
Kerk.Oneenigheid
Oneenigheid
ontstond in den
den eigen
eigenboezem
boezemder
derAriaansche
Ariaansche partij
partij en
enverteerde
verteerde
haar allengs.
diaken van Antiochië
Antiochië en EEuuno
m iiuu ss
haar
allengs. A
A ëë tt ii uu s,5, diaken
nom
het
masker,
waarachter
de
Eusebianen
tot
dan
toe
hun
wierpen
wierpen het masker, waarachter de Eusebianen
dan toe hun
boosheid
noemden den
den Logos
boosheid hadden
hadden verborgen,
verborgen, af
af en noemden
Logos in alles
Vader. Zij
Zij heetten
heetten de
de strenge
Arianen,
ongelijk (àvó.uowS)
(etvóuotos) aan
aan den Vader.
strenge Arianen,
Anomoe~rs,
Heterusiasten, Eunomianen
Eunomianen enz.
Velen durfden
durfden zóó
zóó
enz. Velen
Anomoeërs, Heterusiasten,
gaan, zochten
zochten een
een middelweg
middelweg en
en zeiden,
zeiden, dat
dat de
deZoon
Zoon
ver niet gaan,
ver
noch eigenlijk God
God:: Semiarianen.
Semiarianen. Deze
Gods
was, noch
Gods noch schepsel was,
splitsten
zich opnieuw
opnieuw in
in twee
tweesekten
sekten:
sommigen noemden
noemden den
den
: sommigen
splitsten zich
(6,uotos) aan den Vader,
Zoon alleen door den wil
wil ge
gelijk
Vader,en
en verschilden
lijk (ö.uotos)
veel van
van de
destrenge
strengeArianen
Arianen;; anderen
anderen echter
echter gaven toe,
toe, dat
niet veel
ook in
in zijn
zijn wezen
wezengelijk
gelijk(0otov6(os)
(ó.uOtoV(JlOs) was
was aan
aanden
denVader.
Vader. Als
Als
de Zoon ook
a,
hoofden der
der Semiarianen
Semiarianentraden
tradenopopBas
B a si iI 1i ui us svan
van AAnc
n c yy rr a,
A u x ent i u s van
va n Milaan
M i I a a nenz.
enz.
Auxentius
In 357
357 vereenigden
vereenigden zich
zichde
destrenge
strengeArianen
Arianente
teSirmium
Sirmium en
en stelden
stelden
11 formule
formule van
van Sirmium
Sirmium op, die
die óuowv(Jtos
ó.uoov(JtoS (similis
buotov6tos en 6uoov6tog
de II
e8sentia en consubstantialis)
Semiarianen veroordeelde
veroordeelde
consubstantialis) verwierp en de Semiarianen
essentia
de katholieken.
katholieken. Daarentegen
Daarentegen vergaderden
vergaderden de
deSemiarianen
Semiarianen tete
met de
Ancyra in 358,
358, veroordeelden
veroordeelden de Anomoeërs
Anomoeërs in 18
18 stellingen
stellingen 2)
Ancyra
en trokken
trokken den
den keizer
keizer op
op hunne
hunne zijde.
zijde. Deze
Deze liet
liet nu
nu in
inhetzelfde
hetzelfde
van Sirmium
Sirmium houden en daar
daar de
de III
111 formule
formule
jaar een derde synode van
ó.uoov(Jws
niet
opneemt,
maar
van
Sirmium
opstellen,
die
wel
buoov6tos
niet
opneemt,
maar
van Sirmium opste llen, die wel
overigens
orthodox is.
overigens orthodox
1)
Ammian.Marcel.,
Marcel., Rer. Gest.,
26-36.Sozom.,
Sozom.,
II, 26-36.
Gest., XV, 7. Socr., Il,
1) Zie Ammian.
IV, 9-11.
9-11. Sulpic. Severus,
Severus, Il,
ed. Halm, p.
p. 92-93.
II, ed.
2) Van
18 stellingen
stellingen vond
vond Hilarius
Hilarius er
er 12
12 orthodox.
orthodox.
Van de 18
2)
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5°.
daarop in
in 358
358 ontving
ontving Liberius verlof
Beroea
verlof om
om uit Beroea
5°. Kort daarop
Thracië naar Rome
Rome terug
terug te
tekeeren.
keeren. Aangaande
Aangaande de
de reden
reden van
van
in Thracië
zijn
terugkeer heerscht
heerscht verschil
verschil van meening.
meening. Dat
Dat LLi b
i be er ri iuuss
zijn terugkeer
iets heeft
heeft toegegeven
toegegeven en daarop
daarop uit
uit de
de bal
ballingschap
terugin iets
lingschap is teruggezonden,
of meer
meer duidelijk
duidelijk verschillende
verschillende schrijvers
schrijvers
gezonden, zeggen
zeggen min
min of
der
en V
V eeuw
eeuw 1).
toegeven in
in onderschrijven
onderschrijven heeft
1) . Indien
Indien dit toegeven
der IV en
bestaan, dan kan er alleen sprake zijn van de III
formule van
vanbestan,dkrlpaezijnvd
III formule
Sirmium.
einde der
der IV
IV eeuw
eeuw niet
niet tot
tot
R uu fin
f i nuus s kon
kon op
op het einde
Sirmium. R
zekerheid
komen en
en zeide
zeide:: Liberius
Liberius urbis
urbis Romanae
Romanae episcopus,
episcopus,
zekerheid komen

Constantio
hoc utrum
utrum quod
quod acquieverit
acq1deverit
Constantio vivente,
vivente, regressus
regressus est;
est ; sed
sed hoc
voluntati suae
subscribendum, an
populi Romani
Romani gratiam,
gratiam,
voluntati
suae ad
ad subscribendum,
an ad
ad populi
a quo
quo pro
proficiscens
fuerit exoratus,
exoratus, (Constanties)
(Constantius) indulserit,
indulserit, pro
f iciscens fuerit
certo
compertum non habeo 2).
eo dor e t us 3),
0 c rat e s 4)
certocompertumnonhabeo
2 ). Th
Theodoretus
3), SSocrates
en
u I p i c i u s Severus
Se ver u s 5)
dat namelijk
namelijk
5 ) melden
en SSulpicius
melden het
het laatste, dat
Con
s s op
de dringende
dringende aanvraag
aanvraag der
derRomeinen
Romeinen
C o nsta
s t an nt it ui u
op de
L
i b e r i uins vrijheid
in vrijheid
heeft
gesteld.
Vrij
zwaar
weegthetgeen
hetgeen
Liberius
heeft
gesteld.
Vrij
zwaar
weegt
0
dor
e
t
u
s
verhaalt:
Fel
i
x,
de
intusschen
aangestelde
T
h
e
Theodor e t u s verhaalt : F e l i x, de intusschen aangestelde
streng aan
aan de
de formule
formule van
van Nicea,
Nicea, maar
maarhad
had gemeenhield streng
tegenpaus, hield
hen, die
die ze
ze verwierpen.
verwierpen. En
En daarom
daaromkwam
kwamniemand
niemand
schap met
met hen,
in de kerk, wanneer Felix
Fel i x er
erwas
was ;; daarom
daaromvroegen
vroegen de
de Romeinen
Romeinen
L
terug en
en ontvingen
ontvingen hem
hem met
metuitbundige
uitbundigegeestdrift
geestdrift 6).
6).
L ii bb ee rr ii uu ss terug
Hetzelfde duidt
S 0Socrates
c rat e s aan
aan 7).
Zou men
men een
eenzwakkeling,
zwakkeling,
Hetzelfde
duidt
7). Zou
die
onderschreven had,
aldus hebben
hebben gevierd
gevierd ?1 Paus
Paus AAnnaast
adie onderschreven
had, aldus
s t as ii uu ss (399-401)
i b e r i uom
s om
trouw
aan
hetgeloof
geloof
(399-401) prijst
prijst LLiberius
zijnzijn
trouw
aan
het
I)
Athanasius, Apol.
c. Arianos,
Arianos, c.
c. 89
89;; Rist.
ad Monachos,
Monachos,
i) Athanasius,
Apol. c.
Arian. ad
Hist. Arian.
c. 41
41 (maar
(maar beide
beide boeken
boeken zijn
zijnvolgens
volgens sommigen
sommigen geschreven
geschreven vóór
vóór den
den
c.
terugkeer van Liberius,
Liberius, cf. Acta
Acta SS. Boll., VI.
VI. Sept.,
Sept., 572
572 ss.)
ss.) Hilar.,
terugkeer
Hilar.,
C.
ConstantiuIll, c.
c. 11.
11. Philostorgius,
(is Ariaan).
Ariaan). Sozom.,
C. Constantium,
Philostorgius, R.
3 (is
H. E., IV, 3
Sozom.,
H. E., IV, 15. Fa'ustini
R.
Libellu8 precum,
precum,Prae
Praefatio.
Faustini et Marcellini
Marcellini Libellus
f atio. HieronyChron., ad
mus, Chron.,
mU8,
ad an. 354.
c. 97
97 (maar
(maar Hierom.
Hieron. spreekt
spreekt
354. De vir. illustr.,
illustr., c.
zich eenigszins tegen).
tegen). Saltet, Les
Pape Libère
Libère de
de 357,
357, Bulletin
Bulletin
Les lettres du Pape
de littérature
littératureecclés.,
ecclés., Décembre
Décemhre1907.
1907. F. Savio,
Savio, S.
La questione
questione di
di
S. J. La
Papa Liberio,
Liberio, Roma 1907. Idem, Punti controversi
controversi nella
Hella questione
questione del
Papa Liberio,
Liberio, Roma 1911.
brieven Quia
1911. Deze
Deze verwerpen
verwerpen de brieven
Quia scio V08,
Vos,
Pro dei
f ico timore,
tisnore, Non
deifico
doceo et Studens paci
paci;; evenals
Chapman
Non doceo
evenals Dom Chapman
Revue Bénédictine
Bénédictine 1910
1910 (Jan., April,
April, Juli).
Juli). Duchesne in Mélanges
Mélanges
in Revue
d'Archéol.
d'hist., Rome
Rome 1908,
1908, en
en A.
Studien zu
zu Hilarius
Hilarius
d'Archéol. et d'hist.,
A. Feder,
Feder, S. J. Studien
echt.. Wij
Wij noemen
noemen echter de
de
von Poitiers etc., 'Vien
Wien 1910,
1910, houden
houden ze
ze voor echt.
stelling
dezer laatsten
laatstenzeer
zeeronwaarschijnlijk.
onwaarschijnlijk.
stelling dezer
27. 3)
H. E.,
K, H,
H. E.,
E., H,
22)) Hist. Eccl.,
Eccl., I, 27.
3 ) H.
II, 17. 4)
4 ) H.
II, 37.
5) Chron., Il, 39.
5)
6) H.
H. E.,
E., lI,
H. E.,
K, IT,
Il, 37.
37.
II, 39. s)
II, l7.
17. 7)
7 ) H.
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1 ). Toch
van Nicea
Nicea 1).
niet tot
totvolledige
volledige zekerheid
zekerheid en
en geldt
geldt
Toch komt men niet
nog heden
heden het oordeel
oordeel van RRuuffin
s. Weinig
Weinig verder
verder brengt
brengt
nog
i n uu s.
ons het
het door
ons
door J. B.
B. de
deR
gevonden Elogium 2),
R o0ss ss ii gevonden
2), ofschoon
het volgens
H.H.G Grisar
I' i s a I' S.
S. J.
J. 3)
0 u is Duchesne
D u c hes n e 4)
het
volgens
3) en
en LLouis
zeer
verkondigt. Dat de
de
zeer waarschijnlijk
waarschijnlijkden
denlof
lofvan
van L i bel'
b e r ii uu ss verkondigt.
grijze Hos
in denzelfden
denzelfden tijd
tijd te
teSirmium
Sirmiumvoor
vooreen
eenoogenblik
oogenblik
grijze
H o s ii uu ss in
aan
sta n t i uheeft
s heeft
toegegeven, isis niet
niet
aan de
de eischen
eischenvan
vanCon
Constantius
toegegeven,
toch waarschijnlijk
waarschijnlijk 5).
heel zeker,
zeker, maar toch
5) .
6°. Na de
6°.
de III synode van Sirmium, waar de Semiarianen hadden
hadden
gezegevierd,
trachtte
Con
sta n t i u eenheid
s eenheidvan
vangeloof
geloof in
in
gezegevierd,
trachtte
Constantius
zijn rijk en
en alle
alle bisschoppen
bisschoppen tot
tot het
hetSemiarianisme
Semiarianisme te
tebrengen.
brengen.
zijn
'WIjl
s senenVal
e ns,s,
Wijl nu de hoofden der
der strenge
strengeArianen,
Arianen,UUI' rS sa ac ic ui u
Valen
hun veroordeeling
veroordeeling vreesden,
vreesden, hielden
hielden zij
zij de
de oostersche
oostersche SemiariaSemiariavan de
dewestersche
westersche katholieken
katholieken gescheiden
gescheiden en
en bewerkten
bewerkteneen
een
nen van
dubbele synode te Rimini in Italië en te 8eleucië
Seleucië in Isaurië. Daarbij
haalden zij
sta n t iover,
u s over,
beide
synoden
éénzelfde
haalden
zij Con
Constantius
aan aan
beide
synoden
éénzelfde
geloofsformule
leggen, waarin het
het strenge
strenge Arianisme
Arianisme niet
niet
geloofsformulevoor
voor te
te leggen,
veroordeeld. Deze
Deze IV formule van
van Sirmium,
Sirmium, opgesteld
werd veroordeeld.
opgesteld door
M
a I' c u van
S van
s a,zegt,
zegt,datdat
Zoongelijk
gelijk (ö,UOtOs)
Marcus
A r Ae I't eht uh su a,
de de
Zoon
(6,ctotog)
„Karn arávra
uatà -ràs
rag )'(}arpás".
yeag2ág". In 359
is
aan den
den Vader
Vader "Ka7:à
:náYTa lla7:à
veris aan
359 vergenoemde synoden.
Toen
Con
sta n t i u s de
de
gaderden de
de genoemde
synoden.
Toen
Constantius
onderteekening der formule
formule eischee,
eischte, weigerden
weigerden de
derechtgeloovige
rechtgeloovige
onderteekening
bisschoppen te
Rimini, verwierpen
verwierpen het
het Arianisme
Arianisme en
en vaardigden
vaardigden
bisschoppen
te Rimini,
gezanten naar
naar Constantinopel
Constantinopel af. Deze
Deze werden
werden niet ontvangen
ontvangen en
en
daarenboven
strenge Arianen
Arianen er toe
toe gebracht,
gebracht, de
de voorvoordaarenboven door
door de
de strenge
zcarà :nàYTa,
aråvra, te onderteekenen.
zelfs zonder
zonder 1lU7:à
onderteekenen.
geschreven formule, zelfs
Ofschoon
Rimini over
over deze
deze gezanten
gezanten zeer
zeer ontevreden
ontevreden
Ofschoon men
men te
te Rimini
was
men voorloopig
voorloopig standvastig bleef,
bleef, werd
werd toch
toch allengs
allengs door
door
was en men
beschuldiging,
list
en
bedreiging
de
kracht
der
bisschoppen
gebeschuldiging, list en bedreiging
kracht der bisschoppen gebroken.
Zij stelden
stelden zich
zich gerust met
met de
de gedachte,
gedachte, dat
datde
deformule
formule
broken. Zij
ook in katholieken zin kon worden
worden verstaan,
verstaan, vooral
vooraltoen
toende
deprefect
prefect
T a u rI' uuss 6)
6) met tranen
tranen in
in de
deoogen
oogen klaagde,
klaagde, dat
dat zij de
schuld
de schuld
1)
T. Il,
691·-692.
p. 691--692.
TI, Addenda, T.
II, p.
1) Jaffé,
Jac f f é, ed. Il,
2)
Papa, Buletino,
Buletino, 1883.
1883.
Elogio anonimo
anonimo d'un Papa,
2) Elogio
3)
Romana, Roma 1899,
43, 661.
661.
1899, I,
I, p. 43,
3) Analecta Romana,
.\)
Liber Pontificalis,
Pontificalis, I, p.
p. 209.
209.
Le Liber
4) Le
b) P. Cams,
G'arns, Die Kirchengeschichte
von Spanien, Regensburg
1864, Il,
Regensburg 1864,
Kirchengeschichte von
II, S,
5)
219ff. Vgl.
V gl. Saltet, Bulletin
de littérature
littératureecclés.
ecclés.de
deToulouse,
Toulouse,oct.-nov.
oct.-nov.1906.
1906.
Bulletin de
6)
"ut collectos
collectos in
in unum
unum non
non ante
ante dimitteret, quam
quant
6) Deze
Deze had
had in
in last, „ut
in ungm
unam fidem
consent.irent, promisso
promisso eidem
eidem consulatu,
consulatu, si
si rem
rem effectui
effeetui
fidem consentirent,
Sev., Chron., H,
tradidisset". Sulp.
II, 41.
Snip. Sev.,
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aller
oneenigheid zouden
zouden dragen.
dragen. Allen
Allenonderteekenden,
onderteekenden, zelfs
zelfs
aller oneenigheid
R
est i tut u s van
van Carthago,
C art h a g 0, Phoebadius
P hoe bad i u s van
van
Restitutus
A
gen en
en Servatius
Ser vat i u svan
van
Ton gel' edie
n, die
langst
Agen
Tongeren,
hethet
langst
weerstand hadden
hadden geboden.
geboden. Aldus
Aldus gaven
gaven 320
320 bisschoppen
bisschoppen toe
toe
weerstand
80, aan wier
wier zijde
zijde CCon
stond 1).
1 ).
aan 80,
o n ssta
t a n t i uu ss stond
Te
Seleucia, waar
Semiarianen de overhand
overhand hadden,
hadden, wen]
werd
Te Seleucia,
waar de Semiarianen
om
de heerschende
heerschende oneenigheid
oneenigheid niets
bereikt. Toch
Toch wist
wist Co
om de
niets bereikt.
C o nsta
de gezanten
gezanten der
der synode
synode zóó
zóó te
tebewerken,
bewerken, dat
dat zij
zij
u ss de
stant iu
einde 359
359 hetzelfde
van Rimini
Riminionderteekenden.
onderteekenden.
hetzelfde symbolum
symbolum als
als dat van
beval de
de keizer
keizer de
deonderteekening
onderteekening aan
aan alle
alle bisschoppen
bisschoppen op
op
Nu beval
straf van verbanning.
i b ee rr i u ssmet
eenige anderen
anderen
verbanning. Alleen
AlleenPaus
PausLLib
met eenige
weigerde. Dit
roeptroept
H i Hieronymus
e I' 0 n y mus wel
wel
weigerde.
Ditalles
allesoverschouwend
overschouwend
overdrijvend uit
uit:: "Tune
usiae nomen
nornen abolitum
abolitnrn est;
wat overdrijvend
„Tunc usiae
est ; tune
tune Nieaenae
caenae fidei
fidei darnnatio
damnatio eonclarnata
conclamata est;
est ;ingernuit
ingemuit totus
totus orbis
orbisetetAriannrn
Arianum
se esse
esse miratus
rniratus est"
est" 2).
H iHieronymus
e I' 0 n y mus in
in het
het
se
2 ). Toch
Tochverdedigt
verdedigt
gansche boek de rechtgeloovigheid
rechtgeloovigheid der
der Vaders.
Vaders.
77°.
0. Het
Het werk
werk van
van list
list en
engeweld
geweld duurde
duurde echter
echter niet
niet lang.
lang. Na
Na
den
van
Con
sta n t i u sriep
riep Julianus
J u I i a n alle
u s alle
bisschopdendood
dood
van
Constantius
bisschopde ballingschap
ballingschap terug.
terug. Zijn
Zijn bedoeling
bedoeling om aldus de
de Kerk
Kerk door
door
pen uit de
inwendige twisten
vernietigen, mislukte.
mislukte. Verreweg
Verreweg het
het grootste
grootste
inwendige
twisten te vernietigen,
gedeelte
de de
onder
Con
sta n t i u s onderteekende
onderteekende forforgedeelteverwierp
verwierp
onder
Constant
mules.
Athh aa nn aa ss i u ss hield
hield in
in362
362een
eensynode
synode ininAlexandrië,
Alexandrië,
mules. At
waaraan
allen, die
die alleen
alleen door
door geweld
geweld tot de
de ketters
ketters waren
warengegewaaraan allen,
trokken,
zich onderwierpen.
onderwierpen. Moest
A thhaannaa ss i uu ss onder
onder
trokken, zich
Moest ook
ook At
J u I i a n uopnieuw
s opnieuw
in ballingschapgaan,
gaan,hijhijkeerde
keerdeonder
onder
Julianus
in ballingschap
terug. Voor
Voor de
de laatste
laatste maal
maalbloeide
bloeide het
hetArianisme
Arianisme
J o0 v i a nn uu ss terug.
weer
onder VVal
Doch het
het groot
groot aantal
aantaluitmuntende
uitmuntende
weer op
op onder
a 1 ee nn s.s. Doch
mannen, zooals
PausPaus
DamDamasus,
a sus, Bas
i I i u s, GGregorius
I' ego r i us
mannen,
zooals
Basilius,
van Nyssa,
N y s s a, Ambrosius,
A m b ros i u s, Hilarius,
H i I a r i u s, Gregorius
G I' ego I' i u s
van
van
Na z i a n z e,
eh I' y sos tomenz.stondendegrootere
u s enz. stonden de grootere
van Nazianze,
Chrysostomus
uitbreiding in den
den weg.
weg. Sedert de
de heilzame
heilzame regeering
regeering van G rat
r at iaa nn uuss en
T h e 0 dos i uzocht
s zocht
de ketterij
haar
toevluchtbij
bij
en Theodosius
de ketterij
haar
toevlucht
de
Germaansche stammen
en verdween
verdween in
in de
de VI
VIeeuw
eeuwgeheel.
geheel.
de Germaansche
stammen en
1)
8ev., H,
1) 8ulp.
Sulp. Sev.,
II, 41.
2) Ad Luciferianos, c. 19.
M.igne, P.
P. L.,
L., T.
T. 23, p. ]172.
72.
2)
19. Migne,
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Scheuringen
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206 § §30.
enen
ketterijen.
Algemeene

§ 30.
30.

Seheuringen
Arianisme.
Scheuringen en ketterijen, voortgekomen uit het Arianisme.
11
AIgemeene kerkvergadering.
kerlnrergadering.
II Algemeene
He f ele, Conciliengeschichte,
Hefele,
Conciliengeschichte,Bd.
Bd.1-2.
1-2. Athanasius, Epist.
Epist. 4
ad
Serapionem (Migne, P.
G., T.
T. 26,
26, p.
429 ss).
ss). Sozom.,
ad Serapionem
P. G.,
P. 429
H.
K, VI,
VI, 27.
27. Voisin, La
doct,rine trinitaire
trinitaire d'Apollinaire
d' Apollinaire
H. E.,
La doctrine
de
p. p.
32-55,239-252).
de Laodicée
Laodicée(Rev.
(Rev.d'hist,
d'hist,ecclés.,
ecclés.,1901,
1901,
32 55, 239-252).
L'Apollinarisme. Etude hist. littér.
L'Apollinarisme.
dogm. sur Ie
début
littér. et dogm.
le début
des
controverses christol.
4e siècle,
siècle, Louvain
Louvain 1901.
1901.
des controverses
christol. au
au 4e
Lietzmann,
Laodicea und seine
Schule,
Lietzm ann, Apollinaris von
von Laodicea
seine Schule,
Tiibingen 1904,
Tiibingen
1904, Grisar,
Grisar, Gesch. Roms
Roms und der
der Päpste,
Piipste, B.
B. I,
Freib. 1901.
Freib.
1901. Krüger,
Calaris und
Kruger, Lucifer
Lucifer van Calaris
und das Schisma
der
Luciferianer, Leipzig
1886. Over
Over de
deMacedonianen,
Macedonianen,
der Luciferianer,
Leipzig 1886.
Harnack, Lehrb.
Lehrb. der
derDogmengeschichte,
Dogmengeschichte,IIII(2),
(2),S.S.275-301.
275-301.
.

11 00.• Het Meletiaansehe
Meletiaansehe schisma
sehisma te
te Antiochië
het
Antiochië ontstond
ontstond in
in het
In het
het eerstgenoemde
eerstgenoemdejaar
jaarwerd
werd bisschop
bisschop
jaar 330 en duurde tot 415. In
E
u sta t h idoor
u s door
de Arianen
afgezet
een
ketteraangesteld.
aangesteld.
Eustathius
de Arianen
afgezet
enen
een
ketter
In 360
360 volgde
volgde M
MeI
e
t
i
u
s
zijn
Ariaansche
voorgangers
op. Toen
Toen
e 1 e i u s zijn Ariaansche voorgangers op.
hij
echter katho
katholiek
verklaarde, verdreef
verdreef hem
hem CCon
nhij zich echter
liek verklaarde,
o n ssta
t a nOnder JJulianus
u I i a n ukeerde
s keerde
terug,zoodat
zoodater
ernu
nudrie
drie
tt i uu s.s. Onder
hijhij
terug,
partijen waren
waren:: Eustathianen,
Eustathianen, M
eletianen en
Arianen. Dit werd
werd
Meletianen
en Arianen.
zelfs niet
toen
EuEustathius
sta t h i u s stierf. Want
Want Lucifer
Luc i f e r
zelfs
nietbeter,
beter,
toen
van Ca g I i a r i deed terstond P a u I i n u s in diens plaats vanCglirdetsonPauli depts
aanstellen. M
MeI
overleed in
in 381
381 en
en ontving
ontvingin
inbisschop
bisschop
aanstellen.
e l ee tt ii uu ss overleed
een opvolger.
opvolger. Weer
Weer koos men voor
voor PPaauul Ii innuus
F lI a v i a nn uu ss een
s
(t 388)
388) EE vvaag
die in
in 415
415 stierf. Nog
Nog hielden
hielden zich
zich sommige
sommige
g rr ii u s, die
Eustathianen afzonderlijk,
afzonderlijk, totdat
tweede opvolger
opvolger van
van FF1 1aaEustathianen
totdat de tweede
bisschop AA1Iee xx aa nn dder,
metzijn
zijngansche
ganschegemeente
gemeente
v i a nn uu s,s, bisschop
e r, met
aldus den
den vrede
vrede bracht
bracht 1).
aan hun godsdienstoefening deel nam en aldus
2°. Het Lucif
Lueiferiaansehe
sehisma
was
een
gevolg
van
overdreven
eriaansche schisma
gevolg van overdreven
gestrengheid van
i f er
e r van
van
Hijvond
vondgeen
geen
gestrengheid
vanLuc
Lucif
C aCga lgiI ai ar ri.i.Hij
behagen in
de gematigdheid,
gematigdheid, waarmee
waarmee de
H. AAt th ha annaassi iuu ss
behagen
in de
de H.
de synode
synode van
vanAlexandrië
Alexandrië(362)
(362)sommige
sommigeSemiarianen
Semiarianen opnam,
opnam,
in de
scheidde zich
zich af.
af. De
Descheuring
scheuring breidde
breidde zich
zich uit
uit ininSardinië
Sardinië
en scheidde
Spanje, maar
maar verdween
verdween in het
het begin
begin der
dervijfde
vijfdeeeuw.
eeuw.Tegen
Tegen
en Spanje,
1) Cavallera,
Oavallera, Le schisme
schisme d'Antioche,
d'Antioche, Paris
Paris 1905.
1905.
')
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kerkvergadering.
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deze schismatieken
schreef
H ier
0 n y mus zijn
zijn Altercatio
AltercatioLuci
Lucideze
schismatieken
schreef
Hieronymus
Orthodoxi 11).
).
fleriani
eriani etetOrthodoxi
3°. Het
Het Romeinsche
Romeinsche schisma
die zich
zich bij
bij de
de
3°.
schismabegon
begon Fel
F e 1i ix,x, die
wegvoering van
r i u s als
alsPaus
Pausopwierp
opwierp in
in 355.
355. Bij
Bij den
den
wegvoering
van LLi ibbe erius
terugkeer van
zag zich
zich Felix
:f e I i x weldra
weldra verlaten
verlaten
terugkeer
van L i bb eerr ii uu ss zag
r i us (t(t366)
366)verhieven
verhieven
en stierf
stierf in
in 365.
365.Na
Naden
dendood
doodvan
vanLLi ibe
b erius
zich de
de partijen
partijen opnieuw.
u swerd
werdgesteld
gesteldtegen
tegenden
den
zich
opnieuw. UUrrsin
sinus
rechtmatigen Paus
(366-384). De
Deregeering
regeering des
des
rechtmatigen
Paus DDam
a m aassus
u s (366-384).
laatsten bleef
sin
u s reeds
reeds in
in 367
367 door
door
laatsten
bleef onrustig,
onrustig,ofschoon
ofschoonUUr r
sinus
Val
naar Keulen in
in ballingschap
ballingschap werd
werd gezonden.
gezonden.
V
a 1 ent
e n t ii nn ii aa nn uu ss naar
Liber Ponti
Pontilicalis
den tegenpaus
tegenpaus Fel
i x met
met den
den
Felix
f icalis heeft later den
Het Liber
Fel i x van
van de
de via Portuensis
Portuensis verward
verward en
daarom ten
en hem daarom
H. Felix
koste van
L i b eerius
r i u zeer
s zeer
gunstiggeschilderd.
geschilderd. De
De Acta Felicis
Felicis
koste
van L
gunstig
zijn niets anders
anders dan
dan een uittreksel uit het
het Liber
Liber Ponti
Pontilicalis
).
f icalis 22).
zijn
4°. Marcellus
Marcellus van
als ijverig
ijverig strijder
strijder tegen
tegen
4°.
van Ancyra
Ancyra muntte
muntte uit als
Arianisme en nam te
te Nicea
Nicea een
eeneereplaats
eereplaats in.
in. Later
Laterverviel
vervielhij
hij
het Arianisme
in een
een soort
soort Sabellianisme,
Sabellianisme, waarin
waarin het
hetonderscheid
onderscheid tusschen
tusschen den
den
Vader en den
den Zoon
Zoon verdween
verdween 3).
Zijn leerling
leerling P
Ph
0 tin
gaf
ho
t i n uu ss gaf
3). Zijn
Vader
de dwaling.
dwaling.
den naam aan de
5°.
Om de
h ris t utegen
s tegen
Arianenteteredden,
redden,
5°. Om
degodheid
godheidvan
vanCChristus
dede
Arianen
offerde Apollinaris de
menschheid. De
De gewone
gewone mensch,
mensch, zegt
zegt hij,
hij,
de menschheid.
bestaat uit ziel, verstand
verstand en vleesch
(Trichotomie van Plat
PI a t o).
0).bestaui
vleesch (Trichotomie
plaats van
van het
het verstand
verstand (vovs)
h ris t u s de
degodgod(voos) komt
komtbij
bijCChristus
In plaats
heid. Daaruit
Daaruit volgt,
dat Hij
Hijgeen
geenvolledig
volledigmensch
mensch is.
is.Daarom
Daarom
heid.
volgt, dat
spreekt
11 i nar niet
i s niet
menschwording,maar
maar van
van
spreekt Apo
Apollinaris
van van
menschwording,
vleeschwording.
h ris t u swas,
was,volgens
volgens
Ookhet
hetvleesch
vleeschvan
vanCChristus
vleeschwording. Ook
hem, niet gewoon.
gewoon. Hij
Hij noemde
noemde het
het hemelsch,
hemelsch, goddelijk.
goddelijk. De
De onzononzonvoos, die
digheid
Christus lag
de afwezigheid
afwezigheid van de
de vovs,
de
die de
digheid van
van Christus
lag in de
zetel der
der zonde
zonde is. De
De dwaling
dwaling werd
werd te
te Alexandrië
Alexandrië (362)
(362) en
en elders
elders
herhaaldelijk
herhaaldelijk veroordeeld 4).
6°.
Macedonius moest noodzakelijk voortvloeien
voortvloeien
6°. De ketterij
ketterij van Macedonius
uit die
die van
van AArriiuu s.s. Wordt
Wordtde
degodheid
godheidontkend
ontkend van
vanden
denZoon,
Zoon,
dan
H. Geest,
Geest, die,
die, volgens
volgens de
de katholieke
katholieke leer,
leer, uit
uit den
den
dan kan
kan ook de H.

1)
Saltet, Les fraudes littéraires
P. L.,
L., T.
T. 23,
23, p.
p. 155-182. 8altet,
littéraires des
1) Migne, P.
schismatiques
Toulouse, oct.
oct.~nov.,
schismatiques Lucifériens,
Lucifériens, Bullet.
Bullet. de Toulouse,
—nov., 1906.
1906.
2)
Le Lib.
Lib. Pont.,
Pont., I, CXX ss. en 270ss.
270 ss. Döllinger,
2) Duchesne, Le
Dóllinger, Die Papstfabeln
f abelndes
desMittelalters,
Mittelalters,Il,
II,Aufl.,
Aufl.,S.
S. 126-145.
126-145.
8)
1867.
Marcellus v.
v. Ancyra,
Ancyra, Gotha 1867.
8 ) Th. Zahn, Marcellus
')
Abh. und
and Unters.,
Unters.,Il,
II, S.
S. 347-359.
347-359.
4 ) Vgl. nog Funk, Abh.
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30. Scheuringen
Scheuringenen
enketterijen.
ketterijen. TI
II Algemeene
Algemeene kerkvergadering.
kerkvergadering.

Vader en
en den Zoon
geen God
God zijn.
zijn. Is de
Vader
Zoon voorkomt,
voorkomt, geen
de Logos een
schepsel,
hem voortkomt,
voortkomt, niet
meer dan
dan een
een
schepsel,dan
dan is
is hij,
hij , die
die uit
uit hem
niet meer
schepsel.
gevolgtrekking maakte
de Semiariaan
Semiariaan MMaacceeschepsel. Deze
Deze gevolgtrekking
maakte de
d o n ii uu ss (1don
(t 362),
362), patriarch van
van Constantinopel.
Constantinopel. Hij
Hij beweerde,
beweerde,
: "Spiritum
dat de
de H.
H. Geest
Geest staat
staatbeneden
benedenden
denZoon
Zoon:
„Spiritum sanctum non
eju.sdem
honoris participem,
participem, sed
isejusdem cum
cum Patre
Patre et
et Filio honoris
sed utriusque
utriusque min
ministrum." Zijn volgelingen noemde men Macedonianen,
Macedonianen, 1JIIarathonianen,
Marathonianen,
naar Mar aatt hh 0on n van
naar
van NNi icc ome
0 m e d
eerste leerling
leerling van
van
dii ë,
ë, eerste
M ace
a c edon
d o ni iu us,s, en
M
en Pneumatomachi. Vooral
in
Thracië
en
Vooral in Thracië en
Bithynië
breidde de
de sekte
sekte zich
zich uit
uit;; waartoe
waartoe bijzonder
bijzonder bijdroeg,
bijdroeg,
Bithynië breidde
dat de ketters voor het meerendeel een streng leven leidden. Erdatekrsvohmndelstrgviden.E
stonden echter machtige bestrijders
bestrijders op,
op, zooals
zooals de HH. At
At hhan
a n as iius,
u s, Basilius,
Bas i 1 i u Ambrosius
s, A m b ros en
i u anderen.
s en anderen.
Vele
synoden
Vele synoden
veroordeelden
dwaling, voornamelijk
voornamelijk een Romeinsche
Romeinsche van 374
374
veroordeelden de
de dwaling,
onder Paus
Paus D
a m a ssus
u s en
onder
Dam
en de
de 11
algemeene kerkvergadering
kerkvergadering van
II algemeens
Constantinopel
381. Deze
Dezelaatste
laatstewerd
werdsamengeroepen
samengeroepen door
door
Constantinopelin
in 381.
T
h e 0d dos
voorde
dekeuze
keuzevan
vaneen
eenpatriarch
patriarchder
derhoofdstad,
hoofdstad,
Theo
o s i iuus sI Ivoor
ter bevestiging
bevestiging der kerkvergadering
kerkvergadering van Nicea
Nicea en
en tot
totbekeering
bekeering
der Semiarianen. Er
Erwaren
warentegenwoordig
tegenwoordig150
150geloovige
geloovige bisschoppen
bisschoppen
en 36 Macedonianen
vergadering verlieten.
verlietell.
Macedonianen die
die echter weldra de vergadering
het Symbolum,
Symbolum, dat
datde
deVaders
Vadersopstelden
opsteldenof
ofliever
liever bevestigden,
bevestigden,
In het
daar
Epi
P hh aa nni iuus s het
reeds in
in zijn
zijn Ancoratus (374) bijna
daar E
pip
het reeds
werd de leer
leer aangaande
aangaande den
den H.
H.Geest
Geestnauwnauwletterlijk
meedeelt, werd
letterlijk meedeelt,
keurig
keurig omschreven.
omschreven. Na de
de woorden
woorden:: "Et
,, Et incarnatus
incarnatus est"
est" plaatste
sanctum ex
Maria Virgine"
V irgine" ;; en na gezegd
gezegd te
men "per
„per Spiritum
Spiritum sanctum
ex Maria
hebben:: "Credimus
Spiritum Sanctum" ging
voort::
hebben
„Credimus in
in Spiritu?n
ging men aldus voort
"Dominum
et Vivi
Vivificantem,
procedit, qui cum Patre
Patre et
et
„Dominum et
f icantem, qui
qui ex
ex Patre procedit,
Filio simul
simuladoratur
adoraturetet conglori
conglorificatur,
Filio
f icatur,qui
qui locutus
locutus est
est per
per prophetas."
prophetas."
De godheid
godheid des Heiligen
Heiligen Geestes
Geestes werd
in deze
deze synode,
synode, die
die
De
werd dus in
door het toetreden
toetreden van
van de
de Pausen
Pausen en
enhet
hetgansche
ganschewesten
westen een
een
door
oecumen1:sche 1)
werd, voldoende
voldoende verdedigd.
verdedigd. De
De uitdrukkingen
uitdrukkingen
oecumenische
1) werd,
echter aangaande
aangaande de
de processio
processio Spiritus bleven
oosten en
en
echter
bleven in
in het oosten
westen verschillend.
verschillend. Terwijl
Terwijl men
men hier
hierzeide
zeide:: "A
Patre Filioque
Filioque
het westen
„A Patre
procedit",
pTOcedit", drukte men
men zich
zich ginds
ginds uit
uit:: "A
Patre per
„A Patre
per Filium
Filium proIn liet
het westen
westen ging
ging de
de eerste
eerste formule
formule reeds
reeds vroeg
vroeg in
in de
de symsymcedit". In

Maar de 66 laatste
laatste canones
canones en
en vooral
vooral den
den derden
derden canon,
canon, waar
waar de
de
11)
) Maar
zetel van Constantinopel
Constantinopel na dien
dien van
van Rome
Rome wordt
wordt gesteld,
gesteld, neemt
neemt de
de
zetel
PauR niet
niet aan.
aan.
Paus

§§ 31.
31. Gelijktijdige
Gelijktijdige scheuringen,
scheuringen, twisten
twisten en
endwalingen.
dwalingen.
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in het symbolum Nicaenobola over:
589, later ook in
Nicaenoover : te Toledo
Toledo in
in 589,
1 ).
constantinopolitanum 1).
Het Symbolum Athanasianum
Athanasianum 2),
2 ), dat die leer uitvoerig ontwikkelt,
vindt men
Toledo ver633in
in de
de IV synode van Toledo
men het eerst ten jare 633
meld en is vermoedelijk in de zesde
zesde eeuw in Spanje
Spanje vervaardigd 3).
3).

§§ 31.

Gelijktijdige
Gelijktijdige scheuringen,
scheuringen, twisten en dwalingen.
V
ölter, der
Ursprung der
der Donatisten,
Donatisten, Freiburg
Freiburg 1883
1883
der Ursprung
Volter,
Vgl. Tüb.
1884, S.
S.500
500 ff.
ff. Optatus
Tub. Quartalschr., 1884,
Optatus Milevitanus
Milevitanus
De
Schismate Donatistarum.
Donatistarum. Hefele,
De Schismate
He f ele, Conciliengeschichte
II Bd.
Bd. Chronologie des
Origenistenstreites. Rauschen, Jahrdes Origenistenstreites.
bücher
Christlichen Kirche,
Kirche, Freiburg,
Freiburg, 1897,
1897, S.
S. 552
552 ff.
ff.
biicher der Christlichen
Merkle, Der
Tüb. Quartalschr.
Quartalschr. 1896,
1896,
Der Streit über
Priscillian, Tub.
liber Priscillian,
S.
630-649. Over
Over de
de kleinere
sekten, Hefele,
kleinere sekten,
S. 630-649.
Hef ele, Il-IIl
II—III
Band. Hieronymus, Adv.
VigilanAdv. Jovinianum. Liber contra Vigilantium. Leclercq, L'
Afrique chrétienne,
p. 335
335 ss. Ludwig,
L'Afrique
chrétienne, I, p.
Origenes
die Praeexistenz,
Praeexistenz, Hist.
Hist. Pol. BI.
B. 157,
157, s.
s.
Origenes und
and die
Bl. B.
297 ff. (1911).
297
(1911).

11 00 •. Donatisme.
Het Donatisme
Donatisme ontstond
den dood
dood'- van MMen
us
ontstond bij
bij den
e n ss uu rr ii u
bisschop van
Carthago, in
in 311. Wettig gekozen,
gekozen, werd
werd de diaken
diaken
bisschop
van Carthago,
Ca
Numidische bisschoppen
bisschoppen af
af te
tewachwachC a ee cc ii 11i iaannuus,s, zonder de Numidische
ten, geldig
door
Fel
i x van
vanA Ap pt u
t un ng ga.a.De
Dekuiperijen
kuiperijen
ten,
geldiggewijd
gewijd
door
Felix
van twee
twee afgunstige
afgunstige priesters,
priesters, BB. 0o tt rus
enC C
van
rus en
o 0e e11 eest
s t i u s,
•
verwekten weldra
weldra tegen den
den nieuwen
nieuwen bisschop
bisschop een
een sterke
sterke partij.
partij.
verwekten
Zij werd
werd gesteund
gesteund door
de rijke
rijke Luc
Luc
wier
bijge100vige
Zij
door de
i li l11a,a,wier
bijgeloovige
re1iquieënvereering C
C a e c i 11i iaannuuss gegispt
Om het
het verzet
verzet
reliquieënvereering
gegispt had. Om
tegen den nieuwen
nieuwen bisschop
bisschop te
wettigen, beriep
beriep men
men zich
zich op
op de
de
tegen
te wettigen,
onwettige
wijding
van
Ca
e
c
i
1
i
a
n
u
s,
die,
zooals
zij
zeiden,
onwettige wij ding van C a
l i a n u s, die, zooals zij zeiden,
geschied was
door een
een Traditor.
Traditor. De Numidische
N umidische bisschoppen,
bisschoppen,
geschied
was door
reeds vroeger
over
bisschop
Men
s u r i u s en
en nu
nu
reeds
vroegerontevreden
ontevreden
over
bisschop
Mensurius
hun komst
komst had
had
nog meer
meer geprikkeld,
geprikkeld, omdat
omdat men
men de
de keuze
keuze niet
niet tot hun
.

Over het verschil
verschil tusschen het
het Nicaeneum
Nicaeneum en
en het
hetConstantinopoliConstantinopoli1) Over
zie Funk, Lehrb., V
V Aufl.,
Aufl., Paderborn
Paderborn 1907,
1907, S.
S. 128.
128. Schermann,
tanum zie
Die Gottheit des
des H.
H. Geistes
Geistes nach
nachden
denGriechischen
Griechischen Vátern
Vätern des
des 4.
4. JahrJ ahrDie
Leipzig 1901.
1901.
hunderts, Leipzig
G., Tom.
Tom. 28,
28, p. 1567-1604.
1567-1604.
2) Migne, P. G.,
Zie vooral Dr.
Dr. K. Kunstle,
Künstle, Eine Bibliothek
Bibliothek der
der Synode
Synode und theo3) Zie
logischer Tractate,
in Forschungen
Forschungen zur
ZUl' christ.
christ. Lit. und
und Dogmengesch.,
logischer
Tractate, in
E., IV Heft,
Heft, S.
S. 35-42.
35-42.
.
I B.,
AllJers, S.
S. J.
J. Kerkgesch.
Kerkgesch. I.
P. Albers,
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uitgesteld,
uitgesteld, vergaderden
vergaderden ten getale
getale van
vanongeveer
ongeveer70,
70,verklaarden
verklaarden
van
Caecilianus
ongeldig
en
verkozen
den
de
wijding
van
Ca
e
c
i
I
i
a
n
u
s
ongeldig
en
verkozen
denlector
lector
de wijding
o n aattuu ss
Ma
totbisschop
bisschop(312)
(312).. De
De wijding
wijding deed
deed DDon
M
a jjoo rin
r i n uu ss tot
van Casae
Cas a eNigrae.
N i g r a De
e. De
opvolger van
van Majorinus
M a j 0 rin u s
van
opvolger
e, gaf
aanaan
de de
scheuring
(t 315),
a t u s de
de Groot
G r oot
e, gaf
scheuringhaar
haar
(1
315) ,Don
Donatus
naam. Weldra
Weldra was de
de Kerk
Kerk van
vanAfrika
Afrikain
intwee
tweepartijen
partijengesplitst,
gesplitst,
naam.
elk aanhangers
aanhangers trachten
trachten te
tewinnen.
winnen.
die elk
Con sta n t ij
ij nn verklaarde
zich voor C aCaecilianus
e c i I i a n u s en
en liet
verklaardezichvoor
Constant
zaak door
door Paus
Paus MMei
in de
deRomeinsche
Romeinsche Synode
Synode
de zaak
e 1 c h i aa des
d e s in
van 11 October
October 313
313 onderzoeken.
onderzoeken. Deze
Deze en
en ook
ookde
desynode
synodevan
vanArles
Arles
(314) stelden de
de Donatisten
Donatisten in
inhet
hetongelijk.
ongelijk.Daarenboven
Daarenbovenonderonder(314)
zocht de
de proconsul
proconsul AA ee 1I ii aa nnuuss de
de Acten
Acten en
ensprak
sprak Felix
Fel i x
zocht
De Donatisten
Donatisten vanAptugdemisar
van A p t u n g a van de misdaad der Traditio vrij
vrij.. De
niet en
en beriepen
beriepen zich
zich weer
weer op
op den
denkeizer,
keizer, die
die beide
beidepartijen
partijen
rustten niet
ondervroeg te teMilaan
in in
316
en enCa
e c i I i a n u onschuldig
s onschuldig
ondervroeg
Milaan
316
Caecilianus
verklaarde, aan
die zich
zich bleven
bleven verzetten,
verzetten, de
dekerkerverklaarde,
aan de
de Donatisten, die
enkelen in
in ballingschap
ballingschap zond.
zond. De
De zaak
zaak werd
werd steeds
steeds
ken ontnam en enkelen
epen de Donatisten
hachelijker. Plunderend
moordend li
liepen
Donatisten (Cirhachelijker.
Plunderend en moordend
cumcelliones) het land af
af en
en maakten
maakten vele
vele streken
streken onveilig.
onveilig. Na
Na den
den
cumcelliones)
dood
sta n tijij nn (t(t337)
337) onderdrukte
onderdrukte Con
sta n s
doodvan
van Con
Constant
Constans
de scheurmakers
scheurmakers met geweld, zoodat er rust kwam, die
die voortduurde
voortduurde
onder
sta n t i u s.
onderCon
Constantius.
JJulianus
u I i a n u (361-363)
s (361-363)
lietdedebanne
bannelingen
vrij en
en daarmee
daarmee
lingen vrij
liet
ontbrandde
opnieuw. De Donatisten
Donatisten wreekten
wreekten zich
zichvoor
voor
ontbrandde de
de strijd opnieuw.
de
geleden vervolging,
vervolging, roofden
roofden de
de kerken,
kerken, vernielden
vernielden de
de altaren
altaren
de geleden
en kelken,
kelken, wierpen
wierpen de
de heilige
heilige o
oliën
het H.
H. Sacrament
Sacrament door
door de
de
liën en het
vensters
getal hunner
hunner bisschoppen
bisschoppen steeg tot
tot 400,
400,
vensters naar
naar buiten.
buiten. Het getal
wijl
de strenge wetten van Val Valentinianus
ent i n i a n us!,I,GGratianus
rat i a n u s
wijldestrengewettenvan
en TT hh ee o0 ddos
doordedeDonatistische
Donatistischegezindheid
gezindheid der
der hovehoveo s i uus!
s I door
lingen
zonder
werking
bleven.
Omstreeks
370
schreef
0
p
t
a
lingen zonder werking bleven. Omstreeks 370 schreef O p t a tt uu ss
1 ).
de Schismate
van
zijnbekend
bekend boek
boek de
Schismate Donatistarum
Donatistarum 1).
van MMi i1I ee vv ee zijn
Onvermoeid
werkte
A uAugustinus
g u s tin u s en
engaf
gafsedert
sedert het
het einde
einde
Onvermoeid
werkte
2) .
der
een reeks
reeks van geschriften tegen
uit 2).
der IV eeuw een
tegen de scheurmakers uit
De
VIn en
en IX
IXsynode
synodevan
vanCarthago
Carthago (403-404)
(403-404) bleven
bleven zonder
zonder
De VIII
gevolg.
begon keizer
keizer HHo
opnieuw met
metgestrenggestrenggevolg. Nu
Nu begon
o nnor
o r i u s opnieuw
heid.
Hierdoor kwamen
kwamen de
Donatisten allengs
allengs tot
totbezinning,
bezinning,
heid. Hierdoor
de Donatisten

1)
L., T.
T. 1I,
p. 883-1104.
883-1104.
II, p.
P. L.,
1) Migne,
Migne, P.
a)
bij
Deze werken
werken vindt
vindt men bij
2) Deze

Migne,
43, p.
1 ss.
88.
T. 43,
p. 1
Migne, T.
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411, honderd
honderd jaren
jaren na het
het begin
begin der
der scheuring,
scheuring, een
een conconzoodat in 411,
ferentie
katholieke en
en 279
279 DonatisDonatisferentie tot
tot stand kwam.
kwam. Er waren 286 katholieke
tische
bisschoppen aanwezig.
aanwezig. Voor
Voor de
degeleerde
geleerdewelsprekendheid
welsprekendheid
tische bisschoppen
van
moest aalles
wijken:: de
de katholieken
katholieken zegezegelles wijken
van AA uu gg u s tin
t i n uuss moest
vierden
ontvingen alle
alle kerken.
kerken. De
DeDonatisten
Donatistenappelleerden
appelleerden
vierden en ontvingen
aan
den keizer,
keizer, die
dieechter
echterdedehardnekkigen
hardnekkigeneerloos
eerloosverklaarde.
verklaarde.
aan den
Velen keerden
keerden in
den schoot
schoot der
der Kerk
Kerkterug.
terug.Anderen
Anderen bleven
bleven
Velen
in den
zelfs onder
onder de
devervolging
vervolgingder
derVandalen,
Vandalen,
den katholieken vijandig, zelfs
tot aan
aan de
de verovering
verovering van
van Afrika
Afrika door
door den Islam
Islam 1).
1).
Bij
het schisma
schisma der
der Donatisten
Donatisten hadden
haddenzich
zichallengs
allengskettersche
kettersche
Bij het
Alleen die
die kerk
kerk is
is de
de ware,
ware, die
die geen
geen openbare
openbare
dwalingen gevoegd:
gevoegd : a. Alleen
zondaars in
het
zondaars
in haar
haar schoot
schoot duldt;
duldt ; daarom
daaromzijn
zijnalle
alleKerken,
Kerken, die
die het
met
i x van
van Aptunga
A p t u n g aen
enCaecilianus
C a e c i I i a n uhouden,
s houden,
met Fel
Felix
de ware
ware Kerk
Kerk uitgesloten.
uitgesloten. b. De werking
werking der
der sacrasacrabesmet en van de
menten
vandederechtgeloovigheid,
rechtgeloovigheid,maar
maarook
ook
menten hangt
hangt niet alleen af van
de zedelijke
zedelijke reinheid
reinheid en
enpersoonlijke
persoonlijke heiligheid
heiligheid dergenen,
dergenen, die
die
van de
ze toedienen. Alleen
Alleen de
de Donatisten
Donatistenwaren
warenrein
rein en
enhei
heilig
lig 2).

2°. Strijd tegen
tegen de
de Origenisten.
Origenisten.
De groote
groote kerkleeraar
kerkleeraar Origenes
Origenes 3)
werd bij
bij zijn
zijn leven en na
na zijn
zijn
3) werd
dood zeer verschillend beoordeeld. De twisten aangaande zijn leerdozervschilnbode.Dtwisnagdezjlr
duurden
de IV
IV eeuw.
eeuw. Van
Van 203-233
203-233leeraarde
duurdenvoort
voortvan
van de
de III
III tot de
leeraarde
oO rr ii gen
inAlexandrië
Alexandrië te
temidden
middenvan
vanheidenen
heidenenen
engnostieken.
gnostieken.
g e n e s in
eersten volgden
volgden de
leer van PP1I aa t o.
o. De
Delaatsten
laatstenbeweerden,
beweerden,
De eersten
de leer
dat de
de ellendige
ellendige staat
staat der
der menschheid
menschheid aalleen
hun systeem
systeem ververlleen in hun
klaring vond.
Joden, heidenen
heidenen en
en gnostieken
gnostieken te
te voldoen
voldoen en
klaring
vond. Om Joden,
tevens
katholieke leer
veiligheid te
stellen, vormde
vormde 00rr itevens de katholieke
leer in veiligheid
te stellen,
gen
eennieuw
nieuwsysteem,
systeem,dat
dathierop
hieropneerkomt
neerkomt::
g e n e s een
a. Het Woord
Woord ()'6yos)
beneden God
God den
den Vader,
Vader, eveneens
eveneens
(.Mos) staat beneden
a.
de
H. Geest.
Geest.
de H.
b.
zielen heeft
heeft God
God van
vaneeuwigheid
eeuwigheidgeschapen.
geschapen. Sommige
Sommige
b. Alle
Alle zielen
bleven
goed (engelen)
(engelen);; anderen
anderen vielen
vielen (duivelen)
(duivelen);; weer
weer andere
andere
bleven goed
zondigden minder
werden in
in lichamen
lichamen gestoken,
gestoken, die
die
zondigden
minder zwaar
zwaar en
en werden
verschillend zijn
naar de
de verschillende
verschillende zwaarte
zwaarte der
der zonde.
zonde. Eéne
Eéne
verschillend
zijn naar
bleef
allervolmaakst en werd
werd daarom
daarom met
met het
het mensch
menschgeworden
geworden
bleef allervolmaakst
1) Zie Mansi, Collect.
175, 517,
517, 843,
843, 855,
855, 1023,
1023,
Collect. Concil.,
Concil., Tom.
Tom.lIl,
III, p.
p. 175,
1336. Hefele,
217 ff.,
H., 232
232 f.
f.
He f ele, I, 217
2) Martroye, Revue des
des quest.
quest. hist., oct.
1904;; janv. 1905.
1905. Une
Une tenten2)
oct. 1904
tative
de révolution
révolution sociale en Afrique.
Afrique. Donatistes
Donatistes et
etCirconcellions.
Circoncellions.
tative de
3) Diekamp, Die Origenistischen
Origenistischen Streitigkeiten
Streitigkeiten im 6.
"6.Jahrhundert,
Jahrhund~rt,
s)
Münster 1899.
1899.
Munster
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Woord
vereenigd. Aldus
Aldus verdween
verdween niet alleen
""T
oord vereenigd.
alleen de
de erfzonde,
erfzonde, maar
maar

moest
bijbelsch
over de
de eerste
eerste voorouders
voorouders en
en
moest ook
ook het bij
belsch verhaal
verhaal over
hun zonde
zonde anders
anders worden
worden verklaard.
verklaard. 0 rr ii ggen
hun
hield dit dan
en ee ss hield
ook voor allegorisch.
ook
allegorisch.
c. God
c.
alle zielen
zielen in
eersten staat
staat terugkeeren.
terugkeeren. Dus
Dus
God wil
wil dat
dat alle
in den
den eersten
de dduivels,
allen, ook de
uivels, worden eindelijk
eindelij k zalig: A
pocatastasis univer
salis.
Apocatastasis
universalis.
De lichamen
d. De
lichamen verrijzen
verrijzen niet
niet;; maar
maar de
de ziel
ziel ontvangt
ontvangt in het
het
toekomstige
vorm.
toekomstige leven
leven een
een etherisch
etherisch lichaam
lichaam van ronden vorm.
Deze dwalingen
dwalingenvond
vond men
men vooral
vooral in
in het werk
Deze
werk De
Principiis.
De Principiis.
Enkele
Alexandrië omstreeks
omstreeks het jaar
jaar 230
230 ververEnkele werden
werden reeds
reeds te Alexandrië
oordeeld. Een algemeen
oordeeld.
algemeen kerkelijk
kerkelijk oordeel
oordeel is echter
echter vóór
het jaar
jaar
AT&T het
400
verschil van
c ef-1400 niet
niet bekend.
bekend. Vandaar
Vandaar het
het verschil
van meening.
meening. Mar
Mar ce
an Ancyra
Vader
van
Ilus
u s vvan
Anc y r noemde
a noemde0rigenes
0 r i gen„den
e s "den
Vader
vanhet
het
Arianisme".. De
De Ariaansch
Ariaansch gezinde
gezinde E
E uu ss ebi
e b i uu ss vvan
a n Ca
Arianisme"
C a es
esa
area
verdedigde hem,
hem, waardoor
waardoor 00 rriiggen
nog meer
meer verdacht
verdacht
r e a verdedigde
e n ee s nog
werd.Bas
Basilius,
werd.
i 1 i u s, GGregorius
reg 0 r i u s van
van Nyssa
N y s s a en
en GreG r egor
i u svan
van
N a z i a beschouwden
n z e beschouwden
alleenzijn
zijngroot
groot
gorius
Nazianze
alleen
talent,
vormden zich
zich op
op zijn
zijn geschriften
geschriften en
en stelden
stelden daaruit
daaruit een
een
talent, vormden
bloemlezing op (Philocalia).
(Philocalia) . H
ier 0 n y mus
yo
sos
oHieronymus
en en
C heh
r yr s
s tt om uu ss vonden
vonden in
in 00r irig gen
denmeester
meesterder
derbijbelverklaring.
bijbelverklaring.
m
e n eessden
De
monniken waren
0 rr ii g
gen
De monniken
warenmeestal
meestal tegen
tegen 0
e n es;
e s; EEpi
pha pi .p
nam hem
hem op
op in
in zijn
zijn boek
boek tegen
tegen de
de ketters
ketters 1).
n ii u s nam
1) .
Tegen het einde der IV
IV eeuw
eeuw begonnen
begonnen de
de Arianen
Arianen zich
zich te
te bebeTegen
roepen op
op den
den grooten
grooten leeraar
leeraar van
vanAlexandrië,
Alexandrië, waardoor
waardoor een
een
roepen
hevige strijd ontstond. Toen
Toen de
de bisschop
bisschop van Jeruzalem
Jeruzalem het
het lezen
lezen
hevige
Epi
P h a n i uu s derwaarts
zijner geschriften
geschriften bleef aanbevelen, kwam E
pip
derwaarts
werkte met
met alle
alle kracht
krachtinintegenovergestelden
tegenovergestelden zin.
zin. De
De twist
twist
en werkte
nam toe,
toe, toen
toen Hier
H ier
mus
deOrigenisten
Origenisten bestreed
bestreed en
en
nam
o 0nnyym
us de
Ru
priester van
van Aquileja,
Aquileja, ze
ze beschermde.
beschermde. De
De laatste
laatste
R
u fin
f i nuus,s, priester
keerde naar
terug en
en vertaalde
vertaalde het
hetboek
boek De
De Principiis,
Principiis,
keerde
naar Italië terug
doch zóó,
zóó, dat
dat elke
elke dwaling
dwaling eruit
eruitverdween.
verdween. Daartegenover
Daartegenover stelde
stelde
doch
H iero 0nnyymmus
eengetrouwe
getrouwe vertaling,
vertaling, zond
zond ze
ze op
op aan
aan Paus
Paus
Hier
u s een
1) , die
(329-401),
die in het
het jaar
jaar400
400de
dedwalingen
dwalingen
A na
n a sta
st a ss ii uuss I (329-40
veroordeelde 2).
2). Na een
een hevigen
hevigen strijd
strij d tusschen
tusiwhen
van 00 rrii ggen
en e s veroordeelde
H ier 0 n y mus
R inus
u fin werd
u s werd
de rust
hersteld.
Hieronymus
en en
R uf
de rust
hersteld.
.

.

adv. Haereses.
Haereses. Migne,
Migne, P. G.,
G., T.
T. 41,
41, p.
p. 1062-1200.
1062-1200.
1) Libri adv.
2) Hierónyrni
Hieronymi lib.
lib. adv.
adv.Rufinum
Rufinum;; Ru
RufinU8,
Apol. ad
ad Anastasium
Anastasium
2)
f inus, Apol.
Papam;; Hieronyrn.,
Hieronym., Apol. adv.
adv.libr.
Rufini ;; Ruf.,
Rul., Apol. in Hieronymum.
Hieronymum.
Papam
libr. Rufini
Migne, P. L.,
L., T.
T. 21
21;; en
en Migne,
Migne, T.
T. 23.
23. Vgl. Brochet,
Brochet, S.
S. Jéróme
Jérome et
et sea
ses.
Migne,
enne mis, Paris
Paris 1906.
1906.
ennemis,
.
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Omstreeks denzelf
denzelfden
heerschte er
er oneenigheid
oneenigheid tusschen
tusschen
Omstreeks
den t~jd
tijd heerschte
de
monniken van
eene partij,
partij, die
die O0 rri
bede monniken
van Egypte.
Egypte. De eene
i ggen
e n eess be1). De
vanGod
Godeen
eenanthropomorphische
anthropomorphische voorstelling
voorstelling 1).
De
streed,
streed, had van
andere was Origenist en had
had een
een juister
juistergeestelijke
geestelijke voorstelling
voorstelling van
van
God.
kwamen uit
uit de
dewoestijn
woestijn
God. Sommige
Sommige monniken
monniken der
der eerste
eerste partij kwamen
en
vanvan
T h Theophilus
e 0 p h i I u s van
I e x a n d r i ë,onder
onder
en eischten
eischten
van A
Alexandrië,
bedreiging des
van
Hij
bedreiging
desdoods,
doods,de
deveroordeeling
veroordeeling
van 00 rr ii gen
g e ne es.s. Hij
trad de
de monniken
monniken tegemoet
tegemoet en
en won
won ze
ze met
met te
te zeggen
zeggen :: „Ik
"Ikzie
zie in
inU
U
trad
aanschijn Gods"
Gods"!! Volkomen
Volkomen tevreden
gingen zij
zij heen,
heen, toen
toen
het aanschijn
tevreden gingen
Th
e 0 p h i I usO
veroordeeld had
had 2).
Tegen de
de
Theophilus
O r i griegen
n e es
s veroordeeld
2). Tegen
Origenistische
deze patriarch
patriarch een
eengrooten
grooten
Origenistischemonniken
monnikenechter
echter vatte
vatte deze
afkeer
op, hield synoden tegen hen
hen en
en verdreef
verdreef ze
ze uit
uitde
dewoestijn.
woestijn.
afkeer op,
oversten, DDi
Dezen trokken groótendeels, onder leiding hunner oversten,
i o0s-sccorus,
0 rus, Ammonius,
A mmo n i u s, E
u s ebi u s en
en Euthymius,
E u t h y m i u s,
Eusebius
vier lange
lange broeders
broeders genaamd,
Palestina;; later
later naar
naarConCongenaamd, naar Palestina
de vier
stantinopel, om
h r y sos tom en
u s den
en den
keizer
bescherming
stantinopel,
ombijbijCChrysostomus
keizer
bescherming
te vinden.
C h r y sos tomontving
u s ontving
de monniken
metliefde,
liefde,
vinden. Chrysostomus
de monniken
met
liet ze echter niet
niet tot
totde
dekerkelijke
kerkelijkegemeenschap
gemeenschap toe,
toe, omdat
omdatze
zedoor
door
hun bisschop
bisschop waren
(395-408),
waren uitgesloten.
uitgesloten. Keizer
Keizer Arc
A r c aa dd ii uu ss(395--408),
ontbood T hTheophilus
e 0 p h i I u s van
A I e x a n d r i ë,om
ominineen
een
ontbood
van Alexandrië,
synode
rekenschap
te
geven.
Deze
kwam
voorloopig
niet
en
zond
synode rekenschap geven. Deze
voorloopig
zond
Epi P h a n i unaar
snaar
Constantinopel,om
omdede
Origenisten en
en
Epiphanius
Constantinopel,
Origenisten
C
h r y sos tom u tebestrijden.
s te bestrijden. Epi
P h a n i u s,doorTheodoor Th e oChrysostomus
Epiphanius,
phi1
I uu ss bedrogen,
bedrogen, veroordeelde
veroordeelde de
de Origenisten
Origenisten en
enzonderde
zonderdezich
zich
van
h r y sos tom u af.
s af.Eindelijk
Eindelijk kwam
e0 phiIus
van C
Chrysostomus
kwamTh
Theophilus
gelegenheid,
C h Chrysostomus
r y sos tom u s
zelf
zelf en
en vond
vondeen
eenzeer
zeergunstige
gunstige
gelegenheid,
doen vallen.
vallen. Keizerin
Keizerin EE uu dd o0 xx ii aa toch
tochmeende
meendedoor
dooreen
eenrede
rede
te doen
van
haar patriarch
patriarch tetezijn
zijnbeleedigd
beleedigd en
enklaagde
klaagde bij
bij den
denkeizer.
keizer.
van haar
belegde T
T hh ee o0 p h i Il uu s een
een synode
synode Ad
Ad Quercum
Quercum bij
ChalceNu belegde
bij Chalceh r y sos tom uafzetten,
s afzetten,
daaropdoor
doorden
den
don, en
don,
enliet
liet CChrysostomus
diedie
daarop
keizer in ballingschap
ballingschap werd
werd gezonden.
gezonden. Op
Op aandringen
aandringen des
des volks
volks
keizer
teruggekeerd, stond de Heilige
Heilige nog
nog enkele
het hoofd
teruggekeerd,
enkele maanden aan het
werd opnieuw
opnieuw verbannen
verbannen en
en stierf
stierfonderweg
onderweg (14
(14Sept.
Sept.
zijner Kerk, werd
407) 3).
3) . Voordat
zijn gebeente
gebeente te
te Constantinopel
Constantinopel werd
werd bijgezet
bijgezet
Voordat zijn
(438), keerde in de hoofdstad de
de rust
rust niet
nietweder.
weder.
1)
"Deum corporeum
corporeum esse".
esse". Socrat., VI, 7.
^) Serapion
Serapion :: „Deum
2) Socrat., VI, 7. Sozomen.,
2)
Bowmen., VIII, 11.

u.

3) Funk, Joh. Chrysostomus
Chrysostomus und der
Hof von
von Constantinopel.
Constantinopel. Ab.
3)
der Hof
Abhand!. und Untersuch., II, 23
23 ff.
handl.
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ontbrandde een strijd
strijd over de leer
leer van
van O0rri
Nog eens ontbrandde
i ggen
e n eess
onder
monniken van Palestina
Palestina (520).
(520). Zoo
Zoo hoog
hoog liep
liep de
de twist,
twist,
onder de
de monniken
dat
Origenisten na
Saa bas
532) de
de
dat de Origenisten
naden
dendood
doodvan
vanden
denH.
H. S
b a s (t(t532)
hunner tegenstanders
tegenstanders verwoestten.
verwoestten. EEpphhrrem
kloosters hunner
kloosters
e m van
A n t ioc h i ë veroordeelde nu het Origenisme (542), waardoor de AntiochëverdlnutOigesm(542),wardoe
rust geenszins
geenszins werd
werd hersteld.
hersteld. De Sabaïten
Sabaïten of
oftegenstanders
tegenstanders van
van
rust
o rr ii gen
werden vervolgd
vervolgd en
en wendden
wendden zich
zich derhalve
derhalve tot
totkeizer
keizer
O
g e n e s werden
Jus
dieinin543
543een
eenrondgaanden
rondgaandenbrief
briefuitgaf,
uitgaf,waarin
waarin
J u s ttin
i n ii aa nn uu s,s, die
de
dwalingen van
werdenweerlegd
weerlegden
enverworpen.
verworpen.
de dwalingen
van 00rri iggen
e n eesswerden
alleen onderschreven
onderschreven de legaten des
des Pausen
Pausen en
en bisschoppen
bisschoppen in
in
Niet alleen
het
maar
Men
n a s van
sta n tin 0 pelververhetoosten,
oosten,
maar
Mennas
vanCon
Constantinopel
gaderde
synode, die
die dezelfde
dezelfde dwalingen
dwalingen in
in 15
15
gaderde hetzelfde
hetzelfde jaar
jaar een synode,
canones afzonderlijk
veroordeelde.
Dit
vonnis
werd
later
in
de
afzonderlijk veroordeelde. Dit vonnis werd later de
algemeene kerkvergadering
kerkvergadering van
van Constantinopel
Constantinopel in
in 553 bevestigd 1).
1) .

3. Priscillianisme.
Priscillianisme.
Op
einde der
der IV
IVeeuw
eeuwverspreidde
verspreidde een
eenzekere
zekere Marcus
Mar c u s
Op het einde
Gnostisch-Manichaeesche dwalingen in Spanje, die door A gap e, Gnostich-MaedwlingSpaje,dorAg
Elp
en Priscillianus
werden opgenomen.
opgenomen. Naar
Naar
E
1 pi iddi iuus s en
gretig werden
Priseillianus gretig
werd de
de sekte
sekte genoemd.
genoemd. Haar
Haarleer
leer erkende
erkende een
eendubbel
dubbel
den laatste werd
Opperwezen, een
het Oude
Oude en
een ander
ander van
van het
het Nieuwe
Nieuwe
Opperwezen,
een van
van het
en een
Testament, maar van een H. Drievuldigheid
Drievuldigheid wist zij
zij niets en
en kende
kende
C
h ris t u slechts
s slechtseen
eenschijnschijn-lichaam
Daarenboven werd
werd
Christus
li chaam toe. Daarenboven
de verrijzenis
verrijzenis des
des vleesches
vleesches ontkend,
ontkend, de
demenschemenschede schepping en de
hethuwelijk
huwelijk
lijke
een gedeelte
gedeelte der
der godheid
godheid genoemd,
genoemd, zoowel
zoowel het
lijke ziel een
eten van
vanvleesch
vleeschverboden.
verboden. Men
Men bediende
bediende zich
zich van
van apoapoals het eten
hield zich
zich veel
veelbezig
bezigmet
metsterrenwichelarij.
sterrenwichelarij.
cryphe bijbelboeken en hield
Meer ruchtbaarheid
ruchtbaarheid verkreeg
verkreeg deze
deze ketterij,
ketterij, toen
toen de
debisschoppen
bisschoppen
Meer
Ins
en SSaal 1vvi iaannuusszich
zichaansloten.
aansloten.Ze
Zewerd
werd reeds
reeds
I n s tt aa nn tt ii uu ss en
in 380
380 op
opeen
eensynode
synodeteteSaragossa
Saragossaveroordeeld.
veroordeeld.Men
Menonderwierp
onderwierp
zich echter niet en er volgde een strijd, waarin het geld van PPrri is-sc ii 11
groote rol
rol speelde.
speelde. Na
Na de
devermoording
vermoording van
van
11i iaan nu us s een
een groote
G
de zaak
zaak voor
voor den
den usurpator
usurpator M
M aa xx ii m
mus,
G rat
r a t ii aannuuss kwam de
u s,
die deze
deze gelegenheid
gelegenheid te baat
baat nam,
nam, om
om zijn
zijn ijver
ijver voor
voor de
de Kerk
Kerk te
te
toonen,
u smet
eenigezijner
zijneraanhangers
aanhangers
toonen, en PPr ris
i s cciil11
l ii aa n u
s met eenige
(385).
DoorDoor
MarMartinus
tin u s van
0 u r s, AAmillliet onthoofden
liet
onthoofden
(385).
van T
Tours,
1)
Diekamp,
Origenistischen Streitigkeiten im 6.
6. Jahrhundert
J ahrhundert und
1
Diekamp, Die Origenistischen
Jahrbuch, 1900,
da.s
fünfte Algem.
Algem. Concil.
Concil. Munster
Münster 1899.
1899. Vgl.
Vgl. Rist.
1900,
Hist. Jahrbuch,
das fiinfte
S.
743 ff.
ff.
S. 743
)
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enPaus
PausSSir
werddie
diedaad
daadten
tenzeerste
zeerstegelaakt.
gelaakt.
b rros
o s i Uu s en
i r i ic ci iuus swerd
verspreidde
zich
de
ketterij
den dood
dood der
der hoofden
ketterij
Niettegenstaande den
tegen
over
over heel
heel Spanje.
Spanje. Te
Te Toledo
Toledo werd
werdin
in 447
447 een
een symbolum
symbolum er tegen
opgesteld. Geheel
Geheel verdween
verdween ze
ze eerst
eerst na
na de synode
opgesteld.
synode van
van Braga
Braga in
in
563 11).
).
4°.
sekten en
endwalingen.
dwalingen.
46. Kleinere sekten

De
soort quietisten.
quietisten. Iedereen
Massalianen (Euchiten)
(Euchiten) waren een soort
Øe Massalianen
kan
zeiden
duivel bij
bij zich,
zich, die
die alleen
alleen door
doorgebed
gebedkan
zeiden zij,
zij , heeft
heeft een
een duivel
worden verdreven.
men den
den H.
H.Geest
Geestbinnentreden
binnentreden en
en
worden
verdreven. Dan
Dan voelt men
met hem de volkomen
volkomen rust
rust en
en de
de kennis
kennis der
der toekomst.
toekomst. Geen
Geen uiteruiterbesteedden hun
hun tijd
tijd alleen
alleenaan
aangebed
gebed
lijken eeredienst kenden zij en besteedden
en slaap. In
In de
de oostersche
oostersche Kerk
Kerk door
door den
denmonnik
monnik AAd del
e 1 pp hh uu ss
Ephese (431),
(431),
gesticht werd de sekte
sekte herhaaldelijk,
herhaaldelijk, maar vooral te Ephese
De Collyridianen vereerden
H. Maagd
Maagd door
door
veroordeeld 2).
vereerden de
de H.
2). De
het
opdragen van een
een brood
brood ofofkoek
koek(c(co 011
waarbij de
de
het opdragen
11 yYrris),
i s), waarbij
vrouwen als
als een
eensoort
soortpriesteressen
priesteressendienst
dienstdeden.
deden. Daarentegen
Daarentegen
vrouwen
Mar i a niet
niet altijd
beweerden
de Antidicomarianieten,
beweerden de
dat Maria
Antidicomarianieten, dat
Maagd gebleven is, maar met den H. Jo s e p h nog andere kin- Magdeblvnis,mrtdH.Joephngarkideren heeft
heeft voortgebracht.
voortgebracht. Deze
Deze ketterij
ketterij bestreden
bestreden EEpi
aderen
p i pPhh aen Hieronymus
H ier 0 n y mus 4). Jovinianus
verwierp alle ververn i u s 3)
3) en
Jovinianus verwierp
schil
zonden en goede
goede werken.
werken. Allen
Allen zijn
zijn even heilig
heilig of
of even
even
schil in zonden
maagdelijkheid is
beter dan
dan het
hethuwe
huwelijk.
groot
zondaar. De maagdelijkheid
groot zondaar.
is niet beter
lijk.
Maagd heeft bij
bij de geboorte
geboorte van Ceh
demaagdemaagdeDe H. Maagd
h rris
i s tt uuss de
lijkheid
hem
schreef
vooral
H ier
0 n y mus 5).
lijkheidverloren.
verloren.Tegen
Tegen
hem
schreef
vooral
Hieronymus
Heilige weerlegde
weerlegde Vigiliantius, die
vereeren en
en aanaanDezelfde Heilige
die het vereeren
der Heiligen
Heiligen afkeurde,
afkeurde, de
de maagde
maagdelijkheid
niet hooger
hooger
roepen
roepen der
lijkheid niet
schatte dan
dan het
het huwelijk,
huwelijk, de
devrijwillige
vrijwilligearmoede
armoede nutteloos
nutteloosnoemde
noemde
Ietsdergelijks
dergelijks beweerde
beweerde Aërius en stelde
stelde daarenboven
daarenboven
enz. 6).
6). Iets
bisschoppen en priesters op één lijn
lijn 7).
bisschoppen
7) .
1) Sulpit. Sev.,
Sev., H.
H. E., II,
1I, c.
c. 46-51. Mansi,
Mansi, Coll. Concil., lIl,
667 S.,
s.,
III, 667
671
673 ss. Priscilliani
Priscilliani Opp., ed. Schepps,
671 S.,
s., 673
.Kiinstle,
Schepps, Viennae 1889. Kilnstle.
Unters. und Texte aus
aus dem
dem Streite
Streite gegen
gegen Priscillians
Priscillians
Dogmengeschichtl. Unters.
Irrlehre, Freiburg
1905.
Freiburg 1905.
2) Epiphan.,
Epiphan., Haeres., 80.
2)
25 ss. 78,
3) Haeres., 77.
77. n. 25
78, n. 11 ss. 79,
79, 1 s.
4) Adv.
Helvidium.
4)
Adv. Helvidium.
5)
Jovinianum.
5) Adv.
Adv. Jovinianum.
6)
6) Contra Vigilantium.
7)
s.
7) Epiphan.,
Epiphan., Haeres., 75.
75, n.
n. 11 s.
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en III
111algemeene
algemeenekerkvergadering.
kerkvergadering.
Nestorianisme en
Preeken
Preeken en brieven
brieven van
van Nestorius
Nestorius bij
bij Marius
])larius Mercator,
11lercator,
Migne,
Migne, P.
P. L.,
L., Tom.
Tom. 48,
48, 757
757 ss.
ss. ;; ook
ook bij
bij Cyrillus,
Oyrillus,111igne,
111igne,
P. G.,
G., Tom.
Tom. 77,
77, p.
p. 44
44 ss.
ss. Mansi, Collect.
Collect. Concil.,
Concil., Tom.
Tom.
P.
IV-VII. He
He/ele,
Conciliengesch., II, 140
140 ff.
ff. Die
DieChristologie
Christologie
f ele, Conciliengesch.,
IV—VII.
des
des H.
H. Cyrillus
Cyrillus von
von Alex.
Alex. in
inder
derRómischen
Römischen Kirche.
Kirche. Tiib.
Tüb.
Quartalschr., 1895,
421 ff.
ff. Harnack, Dogmengesch,
Quartalschr.,
1895, S.
S. 421
Band (II Aufl.),
Aufl.), S.
Ohabot, Synodicon orientale
orientale
II Band
S. 325-348.
325-348. Chabot,
des synodes Nestoriens,
Nestoriens, texte
textesyriaque
syriaqueet
ettraductraduc·
ou Recueil des
Paris 1903.
1903. Jugie, Nestorius
Nestorius et la
la controverse
controverse NestoNesto·
tion, Paris
rienne, Paris
Paris 1912.
1912.
rienne,

Tot hiertoe
hiertoe was
was de
de Unitio
substantiva der
der goddelijke
goddelijke en
en
Unitio substantiva
11°.
0. Tot
niet
bestreden,
maar
veeleer
menschelijke
C h rris
u s niet bestreden, maar veeleer
menschelij
kenatuur
natuur in
in C
i s t us
„Quoniam
explicite geleerd
de eerste
eerste Vaders
Vaders implicite
implicite en explicite
geleerd:: "Quoniam
reeds door de
qui passus
passus eet
est pro
pro nobis,
nobis, qui habitavit
habitavit in nobis,
nobis, idem ipse est
Jesus, qui
). De
De latere
latere Vaders
Vaderstot
totaan
aan Nes
Nest tor
o r i iuuss spreken
Verbum
Dei" 11).
spreken
Verbum Dei"
minder duidelijk
duidelijk 2)
2). .Op
begin der
der V
V
Ophet
het einde
einde der
der IV
IV en
en in het begin
niet minder
Theodorus van Mopsueste
eeuw
voor het eerst
eerst Theodorus
Mopsueste tegen de overovereeuw trad
trad voor
denmensch
menschJ Jezus
levering op, zeggende, dat
de Logos in den
e zuswoonde
woonde
dat de
Volgens
hem
en
zijn
leerlingen
als
in
een
tempel
(inhabitatio).
Volgens
hem
zijn
leerlingen
als in een tempel (inhabitatio).
bestond
h ris t utusschen
s tusschen
de goddelijke
menschelijke
bestond er
erin
in C
Christus
de goddelijke
enen
menschelijke
natuur slechts
slechts eene
moreele vereeniging
vereeniging en
bleven beide
beide haar
haar
eene moreele
en bleven
o428, het
het sterfjaar
h ee 0persoonlijkheid behouden
behouden 3).
sterfjaar van
van TTh
3). In 428,
persoonlijkheid
dor
u svan
van
Mop s u est
e, beklom
diens
leerling Nestorius
dorus
Mopsueste,
beklom
diens
leerling
den
zetel van
van Constantinopel,
Constantinopel, en
en begon
begon weldra
weldra zijn
zijn
den patriarchalen zetel
ketterij te
te ontwikkelen
ontwikkelen en
en te
teverspreiden.
verspreiden.
2°.
God, zoo
zoo zegt
zegt hij, vormde
vormde door
door den H.
H. Geest
Geest in
in den
den schoot
schoot
2 0. God,
van Maria
Mar ieen
a een
volmaakten
menseh,waarin
waarindedeZoon
ZoonGods
Godsneerneervolmaakten
mensch,
daalde,
om het
het menschelijk
menschelijk geslacht
geslacht te verlossen.
verlossen. Hij
Hij gebruikte
gebruikte
daalde, om
dien
mensch als
een werktuig,
werktuig, leidde
leidde hem
hem tot
tot den
denkruisdood,
kruisdood,
dien mensch
als een
verhief
hemel en
plaatste hem
hem aan
aan de
de rechterhand
rechterhand
verhief hem
hem in
in den
den hemel
en plaatste
des
Vaders.
De
Zoon
Gods
en
Je
zus
zijn
twee
onderscheiden
des Vaders. De Zoon Gods en Jezus zijn twee onderscheiden
4) .
personen,
substantieféén
éénzijn
zijn 4).
personen, die
die wel
wel innig
innig vereenigd,
vereenigd, maar niet substantief
Cf. Symb.
542. Cf.
1)
9. ])ligne,
Symb. Apost.
Apost. en
P. G., VII, 542.
Migne, P.
De Haer.,
Haer., I,
I, 9.
1) lren.,
Tren., De
Tertul.,
157 enz.
enz. enz.
II, 157
Migne, 11,
Contra Prax., ])iigne,
Tertul., Contra
2)
Verbo incarnato,
De Verbo
incarnato,Thes.
Thes.16-20.
16-20.
Franzelin, De
2) Kardinaal l!'ranzelin,
3)
Mopsuestena, Migne, Tom.
1051, ss.
Tom. 48,
48, 1051,
Excerpta Mopsuestena,
3) Excerpta
4)
H.·Thomas
Thomas van
van Aquine
Aquine noemt
noemt deze
dezevereeniging
vereeniging :: „secundum
"secundum
De H.
4) De
inhabitationem,
unita tem affectus,
affectus, secundum
secundum operationem,
operationem, secunsecun·
inhabitationem, per
per unitatem
Theol.,
Sum. Theol.,
dum
dignitatem honoris,
honoris, secundum
secundum aequivocationem".
aequivocatiollcm". Sum.
dum dignitatem
P.
art. 6.
6.
P. IIr,
III, q.
q. 2,
2, art.
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In C
C h rris
De godheid woont in den mensch als in een tempel. In
i s t uuss
kan geen enkele handeling der godheid aan den mensch, en weder- kangelhdirgoeanmsch,wedrkeerig geen
geen handeling
handeling des
desmenschen
menschenaan
aandedegodheid
godheidworden
wordentoetoekeerig
geschreven. Derhalve,
Derhalve, hij,
hij ,die
diegeboren
geborenisisuit
uit de Maagd
a r i ia,a,
geschreven.
Maagd MMar
geen God,
God
woont.
Mar
i a mag
mag
is geen
God, maar
maareen
eenmensch,
mensch,ininwien
wien
God
woont.
Maria
(eorôsog) worden
niet moeder
moeder Gods
Gods (!?eoTó/eos)
genoemd,
maar
alleen
moeder
worden genoemd,
alleen moeder
(ntc5roróuog). God
van den
den mensch,
mensch, in
in wien
wien de
degodheid
godheid woont
woont (X(JUI'TOTÓ/eOS).
van
nietvoor
voorons
onsgeleden
geledennoch
nochden
dendood
dood ondergaan,
ondergaan, maar
maaralleen
alleen
heeft niet
de mensch,
mensch, in wien God
God woonde
woonde 1).
3°.
eerst predikte
predikte deze
deze leer
leer teteConstantinopel
Constantinopel AAnnaast
3°. Het eerst
s t a-as ii uus,s, een
i u uit
s uit
Antiochiëhad
hadmedemedeeenpriester,
priester,dien
dienNes
Nesttor
orius
Antiochië
gebracht.
i aMoeder
MoederGods
Gods kon
kon noenoegebracht. Hij
Hijontkende,
ontkende,dat
datmen
menMar
Maria
men. Velen
s, die
die
men.
Velen ergerden
ergerdenzich
zichen
enklaagden
klaagdenbijbij Nes
Nesttor
o r ii u s,
echter de
de leer zijns priesters
beaamde. Hij zelf
zelf verdedigde
verdedigde van
van den
den
priesters beaamde.
kansel, dat
Mar i eigenlijk
a eigenlijkmoeder
moedervan
vanden
denmensch
mensch J Je
kansel,
dat Maria
e zzus,
u s,
(XQt roróuog)
(àvO(JW:/t"OTÓ/e0S)
en hoogstens
moeder
van van
C h Christus
l' is t u s (XQUI''l'O'l'ó/eos)
(eupty groróuos)
en hoogstens
moeder
was.
geweldig verzet
er onder
onder de
deleeken,
leeken, die
diezelfs
zelfs
was. Een geweldig
verzet ontstond er
tijdens de preeken
preeken den patriarch
patriarch berispten.
berispten. Op
Op zijn
zijn beurt
beurtnoemde
noemde
tijdens
Nes tor
i uhen
s hen
"ellendelingen"en
enliet
lietzezetuchtigen
tuchtigen en
en opopNest
orius
„ellendelingen"
2 ). Bisschop
sluiten
Bisschop Pr
Proo cc1luus s v
van
te ConstanConstansluiten2).
a n CC yy ssic
i c us,
u s, te
tinopel, trad
rede
tegen
Nes
tor
i u sop,
op,die
dieechter
echter
tinopel,
tradin
inopenlijke
openlijke
rede
tegen
Nest
orius
zijn redenaarstalent
redenaarstalentde
deketterij
ketterijbleef
bleefverdedigen.
verdedigen.Deze
Dezerederedemet al zijn
voeringen werden
ook onder
onder de
de monniken,
monniken,
voeringen
werden in
in het oosten verspreid, ook
die
gretigheid lazen.
schreef de
H. CCyyr ri i11
11 u s, papadie ze
ze met gretigheid
lazen. Nu
Nu schreef
de H.
triarch van
van Alexandrië,
Alexandrië, een
een verdediging
verdediging der
der Moeder
Moeder Gods
Gods en
en ververmaande de
trachttehij
hij te
tewinnen,
winnen,
maande
de monniken.
monniken.Ook
Ook Nes
Ne s tor
t o r i uu ss trachtte
echter een
een beleedigend
beleedigend antwoord.
antwoord. Terwijl
Terwijl nu CCyyrri i11
11 u s
ontving echter
aan den
den keizer
keizer en
Pul
i adededwaling
dwalinguitlegde
uitlegdeen
ende
dezaak
zaak
en P
u 1 ccher
her ia
voor
Paus
C
0
e
1
est
i
n
u
s
I
(422-432)
bracht,
zocht
ook
voor Paus Co l e s t i n u s (422 432) bracht, zocht ook
Nes tor
s dezen
tot zijn
gevoelen
over
halen.
Zooweinig
weinig
Nest
oriusi udezen
tot zijn
gevoelen
over
te te
halen.
Zoo
echter slaagde hij
hij hierin, dat
dat de
de Paus
Paus in
inde
de Romeinsche
Romeinsche synode
synode van
van
-

1) F. Loots,
Loofs, Nestoriana.
Fragmente des
des Nestorius.
Nestorius. Gesammelt,
Gesammelt,
Nestoriana. Die Fragmente
untersucht, herausgegeben.
herausgegeben. Mit
Mit Beitragen
Beiträgen von
von Stanly,
Cook und
Stanly, Cook
and KampffKamp f f meyer, Halle 1905. Vgl. het boek:7T(Jaypa'l'ela
'Hgau).elÖov, dat wordt toeboek rroayuarria TOti
rov `Hoau.leiåov,
aan Nestorius, die
die zich
ketterij verdedigt.
verdedigt. Uitgegeven
Uitgegeven
geschreven aan
zich tegen ketterij
door Bedjan, Leipzig 1910
1910 (Syrisch).
(Syrisch). Vertaling van Nau, Le
d'Hé·
Le livre d'Héraclide
de Damas, Paris 1910.
1910. Ook Bethune-Baker,
raclide de
Bethune—Baker, Nestorius
Nestorius and
and his
teaching, Cambridge
Cambridge 1908.
1908. Nestorius
Nestorius blijft dwaalleeraar. Vgl. Revue
teaching,
d'hist.
ecclés., 1911,
1911, p.
p. 513
513 ss.
Zeer goed
goed Chr. Pesch.
Pesch. Ergh.
Stim. a.
a.
ss. Zeer
d'hist. ecclés.,
Ergh. Stim.
M.-L.
(1914).
M.—L. 115,
115, 1-31
1-31 (1914).
2)
1102 ss.
2) Mansi, Tom.
Tom. IV, 1102
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Nestorianisme
enen
III:

430 de
de goddelooze
leerveroordeelde
veroordeeldeenenNes
Nesttor
o r ii uu ss met
goddelooze leer
metafzetafzetniet binnen
binnen tien dagen
dagen na de
de ontvangst
ontvangst
dreigde, wanneer
wanneer hij
hij niet
ting dreigde,
yr i 11 uwerd
s werd
met
uitvoeringbelast.
belast.
van het vonnis
vonnisherriep.
herriep.CCyrillus
met
dede
uitvoering
daarom een
een synode
synode teteAlexandrië,
Alexandrië,verklaarde
verklaarde
vergaderde daarom
Deze vergaderde
leer der
der menschwording
menschwording opnieuw
opnieuw en
en stelde
stelde twaalf
twaalf AnathematisAnathematisde leer
mi op,
tor i uzond.
s zond.
plaats
vanzich
zichaan
aanden
den
mi
op, die
diehij
hijaan
aanNes
Nestorius
In In
plaats
van
Paus te onderwerpen,
onderwerpen, werd
ketter zeer
zeer vertoornd
vertoornd en
en beantbeantPaus
werd de ketter
woordde met even zooveel
zooveel Anathematismi
Anathematismi 1).
1 ).
woordde
4°. Jo a n nes van
A n t ioc h i ë en
en Theodoretus
Th e 0 dor e t u s
4°.Joannes
van Antiochië
ergerden zich
zich aan
aan de
deuitdrukking
uitdrukking Evcwcts
eVQ(JtS q9v6ei
qJV(JtJt~
vvan
a n CC yy rrus
u s ergerden
(unio naturalis),
naturalis), door
door Cyrillus
C y r i 11 ugebruikt,
s gebruikt,enensloten
slotenzich
zichbij
bij
(unio
Nes tor iaan.
u s aan.
Altijd
heviger
werd
strijd.Nu
Nuriep
riep TTh
0Nestorius
Altijd
heviger
werd
dede
strijd.
h eeodos
(408-450) met
met verlof
verlof des
des Pausen
Pausen de
de III
111 algemeene
d
o siiuuss II (408-450)
kerlivergadering vvan
an Ephese (431) bijeen. Omstreeks 200 bisschoppen
kerkvergadering
verscheenmet
met
waren tegen
waren
tegen Pinksteren
Pinksterenaanwezig.
aanwezig.Nes
Nest tor
o r i iuussverscheen
een
gewapend gevolg.
op
li et op
een gewapend
gevolg. JJ 0oaannnes
n e s van
van AAnnt ti ioc
o c hh ii ëë liet
zich wachten.
wachten. Na van
van hem
hem bericht
bericht tetehebben
hebbenontvangen,
ontvangen, dat
dat
zich
men kon
dede
voorzitter
C yCyrillus
r i 11 u s de
desynode.
synode.
men
kon beginnen,
beginnen,opende
opende
voorzitter
Toen in de
de eerste
eerste zitting
zittingdedevalschheid
valschheidder
derketterij
ketterijbewezen
bewezen
Toen
en Nest
Nesotor
veroordeeldenenafgezet
afgezetwas,
was,jubelde
jubeldehet
hetvolk
volkvan
van
r i ui su• sveroordeeld
blijdschap en
geleidde de Vaders
Vaders met fakkellicht
fakkellicht naar
naar huis.
huis. Kort
Kort
blijdschap
en geleidde
daarop kwam
nes.
van
h i ë aan,
aan,hield
hield met
met
daarop
kwamJ J0 oa an n
n e s:
vanAAn nt ioc
t iochië
zijn 43
bisschoppen een
haar beurt
yzijn
43 bisschoppen
een tegen-synode,
tegen-synode, die
die op haar
beurt over
over CC yMen n avan
s van
E p hes
de afzetting
uitsprak.
rrillus
i 11 u senenMennas
Ephese
de eafzetting
uitsprak.
In den beginne
beginne bevestigde
T h e o0 d
dos
IJde
deuitspraken
uitspraken der
der
bevestigde T
o s ii uu ss II
omde
de partijen
partijen te
beide synoden en
en zond
zond zijn
zijnkanselier
kanselier JJ 0o a n nes,
n e s, om
verzoenen.
mislukte, riep
riep hij
hij,, op verzoek
verzoek der
der H.
u I1H. PP u
verzoenen. Toen
Toen dit mislukte,
c her
vertegenwoordigers van beide
beide partijen
partijennaar
naarChalcedon,
Chalcedon,
h e r i a,
a, vertegenwoordigers
sloot zich
zich daarop
daarop bij
bij de
de rechtgeloovigen
rechtgeloovigen aan,
aan, herriep
herriep het
het vonnis
vonnis
tegen
y r i 11 u s en
en Mennas,
Men n a s,verbande
verbande Nes
tor i u svoorvoortegenCCyrillus
Nestorius
loopig
klooster bij
bij Antiochië,
Antiochië, en
en toen
toen deze
deze nog
nogvoortging
voortging
loopig in een klooster
zijn
verspreiden, naar een oase in Egypte.
Egypte.
zijn leer
leer te verspreiden,
5°. Maar
Maar ook nu duurde de oneenigheid voort. Sommige
Sommige bisschopbisschoppen hielden zich aan de ketterij, anderen,
zooals
T hTheodoretus
e 0 dor e t u s
anderen,
zooals
van
ofschoon rechtgeloovig,
bestreden
C yCyrillus
r i 11 u s en
en
van CCyyrrus,
u s, ofschoon
rechtgeloovig,
bestreden
het Ephesinum,
Ephesinum, terwijl
terwijl Jo
J 0 aa nnnes
A n tt ioc
zich
n e s van
van An
i o c hhiiëë zich
kantte tegen
tegen de
deafzetting
afzettingvan
vanzijn
zijnvriend
vriendNes
Nesttor
o r ii uu s.s. Eindelijk
.

1)
1021;; cf. Denzinger, X
X ed., n.
n. 113,
113, p.
p. 52 ss. Rehrmann,
Rehrmann,
1 ) Mansi,
Manai, IV, 1021
Die Christologie des
Cyrill von Alexandrien,
Alexandrien, Hildesheim
Hildesheim 1902.
1902.
des Cyrill
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stand, waarbij
waarbij CCyyrr ii11
11 u ss een
een
kwam in 433 een overeenkomst tot stand,
n e s onderteekende
symbolum van Jo
J 0 a nn nes
onderteekende en deze
deze
orthodox symbolum
daarop
daarop zich
zich neerlegde
neerlegdebij
bij de
de maatregelen
maatregelentegen
tegen Nes
Nest tor
o r i iuu ss
symbolum werd
genomen.
werd door
doorPaus
PausSSi ixxt tuuss III
III (432-440)
(432-440)
genomen. Dit symbolum
bevestigd.
trokken zich
zich naar
naar Perzië
Perzië en
enomliggende
omliggendelanden
landen
De Nestorianen
Nestorianen trokken
terug. Hun hoofd
hoofd was
was Bar
B a.T s uu m
die het
het
maas s van
van NNis
i s ii bbis,
i s, die
terug.
coelibaat
onderwien
wiende
deoprichting
oprichting
coelibaat afschafte;
afschafte ; dan
dan BB aa bb aa ee uu s, onder
eener
estoriaansche kerk
stand kwam.
kwam.Vandaar
Vandaardrong
drong
eereereigen
eigen NNestoriaansche
kerk tot stand
XIV eeuw,
eeuw, maar
maar ging
ging
de ketterij
ketterij verder in Azië door,
door, bloeide
bloeide tot de XIV
Tam
voortdurendachteruit
achteruit 1).
sedert
inval van Tam
sedert den
den inval
e rerl aI annvoortdurend

§ 33.
33.

Monophysitisme en
en IV
IV algemeene
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Man8i,
S. 313
313
Collect. Concil.,
Concil.,Tom.
Tom.VI-VII.
VI VII. Hefele,
He f ele, Il,
Mansi, Collect.
II, S.
ff. Brieven van
Leo II bij Migne, P.
L., Tom.
Tom. 54
54;; Vgl.
van Leo
P. L.,
Gri8ar,
Grisar, Zeitschrift f. kath. Theologie, 1882, S. 191 ff. Blötzer,
Blótzer,
Der
Stuhl and
unddie
dieoekumenischen
oekumenischen synoden des
AlterDer H. Stuhl
des Alterthums
Zeitschrift f.f. kath.
67 ff.
ff.
thums U.S.w.
u.s.w. Zeitschrift
kath. Theol.
Theol. 1886,
1886, S.
S. 67
Martin, Le pseudopseudo-synode
Martin,
synode connu sous Ie
le nom de Brigandage
d'Ephése
étudié d'après
d'après ses
Bes actes
syriaque,
d'Ephése étudié
acces retrouvés
retrouvés en syriaque,
Paris 1875.
1875. Harnack,
Harnack, Dogmengeschichte,
Dogmengeschichte,Il,
II,2,2,S.
S.348-401.
348-401.

11 00 •. Eutyehes,
Eutyches, archimandriet
archimandriet eens
eens kloosters
kloosters teteConstantinopel,
Constantinopel,
streed
ijverig
tegen
Nes
tor
i
u
s,
maar
ging
zóó
ver, dat
dat hij
hij in
in
streed ijverig tegen Nest o r i u s, maar ging zó(5 ver,
tegenovergestelde dwaling verviel (448).
(448). Hij
Hij begreep
begreep niet,
niet,dat,
dat,
de tegenovergestelde
wanneer één en dezelfde
waarlijk God
God en
enwaarlijk
waarlijk
dezelfde C hh ris
r i s t uuss isiswaarlijk
in Hem
Hemtwee
tweewaarlijk
waarlijkverschillende
verschillende naturen
naturen moeten
moeten
mensch,
mensch, er in
zijn, de
de goddelijke
goddelijke en
endedemenschelij
menschelijke
Wel
hebben
deze
twee
zijn,
ke 2).
2) . Wel hebben
twee
naturen,
E uu tt yy cc hhes,
vóórde
demenschwording
menschwording van
van
naturen, zoo
zoo meende
meende E
e s, vóór
1) Zie J. B. Chabot,
Ohabot, SynodiconOrientale
NesSynodicon . Orientaleou
ourecueil
recueil de
de synodes Nestoriens,
Paris 1903,
1903, Ø.
toriens, Paris
W. Kraatz,
Kraatz, Koptische
zum ephesin.
ephesin. Konzil.
Konzil.
Koptische Akten zum
Texte und Unters.,
(1904).
Unters., N.
N. F., XI, 2 (1904).
2) Leo
de Groote
Groote noemt
noemt Eutyches
Eutyches „imprudens,
"imprudens. nimis imperitus" ;;
Leo de
zijn dwaling
dwaling"error
„error....
.... de
en zijn
deimperitia
imperitia magis quam
natus"
quam de versutia natus"
(Epist.
28, 30
30 en
en 35).
35).
(Epist. 28,
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het Woord
Woord afzonderlijk
afzonderlijk bestaan,
bestaan, maar
maar sedert
sedert het
hetoogenblik,dat
oogenblik,dat
Woord de
de menschelijke
menschelijke natuur aannam,
aannam, zijn
zijn ze
ze zóó
zóó innig
innig
het Woord
vereenigd, dat
ééne
natuur
in C
ris t u s isis 1).
vereenigd,
datererslechts
slechts
ééne
natuur
inhChristus
volgde, dat CChh rris
u s niet
nietheeft
heeftgeleden,
geleden, ofwel
ofwel dat
dat
Hieruit volgde,
i s tt us
goddelijke natuur aan
aan lijden
lijden onderhevig
onderhevig kan zijn.
zijn. Lang
Lang bleef
bleef
de goddelijke
de ketterij
ketterij niet
niet geheim.
geheim. FF l1aa vv ii aa n u s,
patriarch van
vanConstanConstande
s, patriarch
tinopel, vergaderde
vergaderde de in
in de
de stad
stadaanwezige
aanwezige bisschoppen
bisschoppen en
en ververtinopel,
oordeelde nog
448 de
oordeelde
nog in
in datzelfde
datzelfde jaar 448
de ketterij
ketterij van EEuut tyYc chhes.
e s.
Deze beriep
rusC h
C rh yr ys so-oDeze
beriepzich
zichop
opden
denPaus
Pausenentrachtte
trachtte Pet
Pet rus
log
1
o guuss van
van Ravenna
Ravenna tot zijn partij te trekken. Ook FF l1aa vv ii aa nnuuss
wendde zich
tot L Le eo0I, die
I, die
antwoorddemet
metdedeberoemde
beroemde
wendde
zich tot
antwoordde
Epistola dogmatica
dogmatica ad
de ware
ware leer
leer uitmunuitmun2), waarin de
Epistola
ad FZavianum
Flavianum 2),
tend verklaard
verklaard wordt.
wordt.
2°. Eu
t y c hes
zocht
nu zijn
keizerT h
Th
eod dos
2°.
Eutyches
zocht
nu zijn
heilheil
bijbij
keizer
eo
o s i iuu ss
lI, die
die op
op zijn
zijn verzoek
verzoek in
in het
het jaar
jaar449
449 een
een synode
synode samenriep
samenriep naar
naar
II,
ketter alles
alles gunstig.
gunstig. De
De monophysiet
monophysiet DDi
Ephese. Hier was den ketter
i o0 s-sco
patriarchvan
vanAlexandrië,
Alexandrië,zat
zatvoor.
voor.Machtige
Machtigehovelingen
hovelingen
c o rus,
r u s, patriarch
met gewapende
gewapende macht
macht en
en ontaarde
ontaarde monniken
monniken beheerschten
beheerschten de
de
met
Vaders. E
u t Y c hes
werd
orthodox
verklaard,omdat
omdathij
hijbebeVaders.
Eutyches
werd
orthodox
verklaard,
weerde
aan de
de synoden
synoden.van
van Nicea
Nicea en
en Ephese
Ephese(431)
(431) ;;
weerde zich
zich te houden aan
F 11aavvi iaanus
n u smet
metanderen,
anderen,die
die EEuut tyYcchhes
haddenbestreden,
bestreden,
e s hadden
veroordeeld en afgezet.
afgezet. De
De patriarch
patriarch van
vanConstantinopel
Constantinopeloverleed
overleed
drie dagen.
dagen. Terecht
Terecht noemde
noemde men
men deze
deze bijeenkomst
bijeenkomst het
het Latrona drie
alom verontwaardiging
verontwaardiging wekte
partij
cinium Ephesinum,
Ephesinum, dat alom
wekte en
en de
de partij
der monophysieten veel afbreuk
deed
3).
3)
.
afbreuk
30.
i a n u s (450-457) TThhee o0de edele
edele Mar
Mar ccianus
450 volgde de
3°. In 450
dos
op. Daar
Daarhij
hij niet
nietminder
minderdan
danzijn
zijngemalin,
gemalin, de
de H.
H.PPuu1-III op.
d o s i u s II
c her
orthodox wá
wass in merg en been, veranderde
veranderde de toestand
h e r ii a,
a, orthodox
oogenblikkelijk.
oogenblikkelij k. A
Anat
n a t 0o 11i iuus,s, de
de opvolger
opvolger van FF11aa vv ii aa nn uu s,s,
bevestigde
synode de
de Epistola dogmatica
dogmatica:: de
overblijfselen
de overblijfselen
bevestigde in een synode
van
vonden teteConstantinopel
Constantinopel een
eeneervolle
eervolle bevan FF11aa v i a nn uu ss vonden
grafenis;
p terug.
Ofschoon
grafenis ; de
debisschoppen
bisschoppen keerden
keerden uit
uit de
de ballingscha
ballingschap
terug. Ofschoon
derhalve
L e 0 I thans
I thans
nieuwe
synodenoodeloos
noodeloos ooroorderhalve Paus
Paus Leo
eeneen
nieuwe
synode

1)
con f usio, conversio, absorpabsorp1) Hoe die twee naturen ééne worden, door confusio,
tio
hij tot
de
meest scheen hij
tot de
compositie, beslist Eutyches niet. Het meest
tie of compositio,
absorptio
hellen.
absorptio over te hellen.
2)
1366 ss.
2) Mansi, V
V 1366
3)
van het
hetLatrocinium
Latrocinium Ephesinum
Ephesinum bij Perry,
acten van
Perry,
3) De Syrische acten
The
of Ephesus,
Ephesus, Londen 1877.
The second
second synod of
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deelde,
aan de
de intusschen
intusschengedane
gedaneoproeping
oproepingdes
des keizers
keizers
deelde, gaf hij
hij toch aan
zijn goedkeuring
goedkeuring 1).
1) .
het jaar
jaar 451
451 had
had nu
nu de
de IV
kerkvergadering van
In het
IV algemeene kerkvergadering
Chalcedon plaats, waar
waar omstreeks
omstreeks 630
630 bisschoppen
bisschoppen vergaderden
vergaderden
en
de legaten
legaten des
des Pausen
Pausenhet
hetvoorzitterschap
voorzitterschapbekleedden.
bekleedden. Bij
Bij
en de
acclamatie werd de
de Epistola dogmatica
dogmatica aangenomen en
en een
eengeloofsgeloofsbelijdenis
men beleed
beleed "unum
eumdemque ChrisOhrisbelijdenis opgesteld,
opgesteld, waarin men
„unum eumdemque
turn,
Dominumunigenitum,
unigenitum,ininduabus
duabuBnaturis
naturisincon
inconjuse,
turn, Filium Dominum
f use,
immutabiliter,
inseparabiliter agnoscendum,
agnoscendum, nusquam
immutabiliter, indivise, inseparabiliter
nusquam sublata naturarum
naturarum di
differentia
proprief f erentiapropter
propterunitionem
unitionem magisque salva pro
prietate
utriusque naturae
unam personam
personam atque
atque subsistentiam
subsistentiam
tate utriusque
naturae et
et in unam
concurrente, non
concurrente,
nonin
in duas
duns personas
personas partitum
partiturnatque
atquedivisum,
divisum, sed
sedunum
unum
et eundem
eundem Filium
Filium unigenitum
unigenitum Deum
Deum Verbum
Verburn Dominum
DominumJesum
J esum
et
Ohristum"
Christum" 2).
de besluiten
besluiten van het
het Latrocinium Ephesinum
Ephesinum waren verNadat de
worpen, werd D iDioscorus
0 s Col' U S van
van Alexandrië
Ale x a n d riafgezet.
ë afgezet.Van
Van
worpen,werd
verdere canones is
vooral de
de XXVIII
XXVIIIopmerkelijk,
opmerkelijk, omdat
omdat hij
hij
de verdere
is vooral
den
zetel van
van Constantinopel
Constantinopel niet
niet alleen,
alleen, met
metachterstelling
achterstelling der
der
den zetel
oudere,
terstond na
nadien
dienvan
vanRome,
Rome,
oudere, in rang en waardigheid plaatst terstond
maar
ook aan
aanConstantinopel
Constantinopel dezelfde
dezelfde rechten
rechten geeft,
geeft, omdat dit
maar ook
zoo goed
goed een
een keizerlijke
keizerlijke stad
stad is
is als
als Rome.
Rome. Geen
Geen wonder,
wonder, dat
dat L
L e 0o I,I,
toen hij
hij alle
alle decreten
decreten en
en besluiten
besluiten der
dersynode
synodegoedkeurde,
goedkeurde, dezen
dezen
uitsloot 3).
3) .
canon uitdrukkelijk uitsloot
4°. Nog lang duurde
duurde bet,
het, voordat
voordat de
de rust
rustwas
washersteld.
hersteld.Veeleer
Veeleer
4°.
scheen
de synode
synode van
van Chalcedon
Chalcedon de
de onrust
onrust tetestijgen.
stijgen. Zelfs
Zelfs
scheen na
na de
maakten de monophysieten zich meester van de patriarchalemaktendophysizcmetrvandpichl
zetels.
Gesteund door
E uu dd o0 x ii aa en
ende
dePalestijnsche
Palestijnsche
zetels. Gesteund
door keizerin
keizerin E
kloosterlingen
T h e 0o dos
zetel van
van
kloosterlingennam
nam de
de monnik
monnik T
d o si iuus s den
den zetel
Jeruzalem in,
tehebben
hebbenverdreven.
verdreven. TTi
oJeruzalem
in, na J Juuvven
e n aa11 i ss te
i mmo(ablowog =
= kat)
th
e u s Aelurus
A e 1 u I' U S (ai).ovQoS
Pro
ter i u s
theus
kat) vermoordde
vermoordde
Proterius
vanA Ale
ë, om
omdiens
diens patriarchaat
patriarchaattetebemachtigen.
bemachtigen.
van
1 e xxaa nn dd rI' ii ë,
M a I' t Y I' i u svan
van
A n t ioc h moestwijkenvoor
i ë moest wijken voor Pet
I' U s
Martyrius
Antiochië
Petrus
F
uIl
o.
Fullo.
Beide
zochten hulp
hulp bij
bij keizer
keizer L
eo II (457-474),
(457-474), die
die
Beide partijen zochten
Leo
de orthodoxen
orthodoxen begunstigde
enenzoowel
A Aelurus
e 1 u I' U s als
alsF Fu u11
11o0
de
begunstigde
zoowel
verdreef. L eo
II(473-474)
(473-474)regeerde
regeerde zeer
zeer kort
korten
enwerd
werdopgeopgee o II
volgd door
(474-491), die
die door
door den
den indringer
indringer BBas
svolgd
doorZen
Zeno0 (474-491),
a s i i11ii s:J1ansi,
114 SS.,
1Vll ansi, VI,
VI, 114
ss., 251 ss.
2) Denzinger, Ellchirid.,
n. 148.
148. p.
p. 66.
66.
Enchirid., ed. X,
2)
X, n.
3) Vgl.
V gl. Hef
H ejele,
527 ff.
ele, II, 527

1)
1)
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cu
(476-477) werd
werd verdreven.
verdreven. De
De laatste
laatste vond
vond steun
steun bij
bij de
de
c u ss (476-477)
monophysieten, herstelde
A ee lI u rrus
enFFu u11
11 o0 en
envaardigde
vaardigde
monophysieten,
herstelde A
us en
uit, dat
zelfs het Encyclicon uit,
dat de
de Epistola
dogmatica en
acten
zelfs
Epistola dogmatici
en de asten
Chalcedon verwierp
verwierp en
enhet
hetmonophysitisme
monophysitismevoorschreef.
voorschreef. Ofvan Chalcedon
schoon
stuk door
door500
500 bisschoppen
bisschoppen werd
werd onderteekend, vond het
het
schoon dit stuk
bij de
Stt yy l1i t ee s)
s) en
enhet
hetvolk
volk een
een krachtig
krachtig
bij
de monniken
monniken (D a nn iel
ielS
verzet, waarbij
ook ook
A c aAcacius
c i u s van
st a n tin 0 pel
verzet,
waarbij
vanCon
Constantinopel
zich
i 1iis
zich aansloot.
aansloot. Aldus
Aldusininhet
het nauw
nauw gebracht
gebracht herriep BBas
asi1
s cc uu ss
zijn
geloofsecdict door
het Anti-Encyclicon
Anti-Encyclicon (477),
nie,t alleen
alleen
zijn geloofsecdict
door het
(477), dat
dat niet
Eu
ook Nest
Nesotor
i us sveroordeelde.
veroordeelde. Weldra
Weldra
E
u tt yy cches,
h e s, maar
maar ook
riu
echter
werd Zeno
Zen 0hersteld
hersteld
s cuussvermoord.
vermoord.
echter werd
en en
B a Bas
s i 1 ii 1si c
F uuIl
ging in ballingschap,
ballingschap, terwijl
terwijl AAee11 u rrus
overleed(477
(47711 0o ging
u s overleed
478).
Toch
bleven de
de monophysieten
monophysieten nog
nog machtig.
machtig. Tot
Tot tweemaal
tweemaal
Toch bleven
toe kozen
rusMMo0nngg uu ss tot
totpatriarch
patriarch
toe
kozenzij
zijhun
huncandidaat
candidaatPet
Petrus
van Alexandrië.
Alexandrië. Deze
den
zwakken
A Acacius
c a c i u s van
van
Dezeverleidde
verleidde
den
zwakken
Con sta n tin 0 pel en stelde met hem een symbolum op, Constaipeldmhnsybolup,
dat niet
niet alleen
alleen Nest
Nes tor
i u s en
en Eutyches,
E u t y c hes,
maar
ookde
de
orius
maar
ook
synode
Chalcedon veroordeelde,
de belijbelijsynode van Chalcedon
veroordeelde,en
en zich
zich hield
hield aan de
denis van Nicea-Constantinopel,
Nicea-Constantinopel, de
de 12
12 Anathematismi
ydenis
Anathematismi van
van CC ybesluiten van
van Ephese.
Ephese. Dit
Dit verraderlijke
verraderlijke stuk
stuk ververr i 11
11uuss en de besluiten
hief
482tot
totreligiewet
religiewet onder
onder den
den naam
naam van
van
hief keizer
keizer Zen
Zeno0 inin482
niet brenbren•Natuurlijkkon
kon het
het den gewenschten vrede niet
1) .·Natuurlijk
Henoticon 1).
gen, maar verhoogde
verhoogde zelfs
monophysieten de
van
gen,
zelfs onder
onder de
de monophysieten
de hitte van
den
strijd.
Paus
Fel
i
x
II
(483-492)
verwierp
daarenboven
II
(483-492)
verwierp
daarenboven
den strijd. Paus Felix
het H
enoticon en
c a c i ubuiten
s buiten
Kerk.Wijl
Wijlde
dekeizer
keizer
en sloot
sloot A
Acacius
dede
Kerk.
Henoticon
en
de patriarch
patriarchzich
zichdaartegen
daartegenhardnekkig
hardnekkigbleven
blevenverzetten,
verzetten,
en de
ontstond het
het zoogenaamde
zoogenaamde Acaciaansche
Acaciaansche schisma
schisma (484-518),
(484-518), dat
oosten losrukte
losrukte van het
het westen
westen en
en duurde
duurde tot
totde
deregeering
regeering
het oosten
keizer JJus
Eerstinin519
519onderteekenden
onderteekendende
de
van keizer
u s ttin
i n ii a n u s I.I.Eerst
oostersche bisschoppen de
de Regula
fidei Hormisdae
2), waarRegula /idei
Hormisdae Papae
Papae 2),
eindigde.
mee de scheuring eindigde.
50.
Te midden
midden van al
al dat
datgetwist
getwist was
was daarbij
daarbij een
een hevige
hevige strijd
50 . Te
idiomatum ontstaan. De
De monophysietische
monophysietische overd
over de Oommunicatio
Communicatio idiomatum
patriarch van Antiochië
Antiochië had
bij het
het Trisagion:
T risagion : "Sanctus
„Sanctus Deus,
Deus,
patriarch
had bij
crucifixus
Sanctus Fortis,
Fortis, Sanctus
Sanctus Immortalis"
Immortalis" gevoegd:
gevoegd : "qui
„qui cruci
f ixus est
Sanctus
pro nobis".
nobis" . Hoewel
was, werd
werd ze
ze toch
toch
Hoewel deze
deze formule
formule niet
niet kettersch was,
Øo
1) Evagrius,
Evagriu8, H.
E., III,
III, 14.
14.
H. E.,
a)
171 vv..
.. p.
p. 77
77 v.
v.
n. 171
X n.
2) Denzinger, ed. X.
.
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34. Strijd

door
monophysieten in
hun zin
zin verstaan,
verstaan, zoodat
zoodatde
derechtgerechtgedoor de monophysieten
in hun
loovigen hen
hen Theopaschieten
Theopaschieten noemden.
519 kwamen
kwamen eenige
eenige
loovigen
noemden. In 519
monniken naar
Constantinopel met het
het verzoek,
verzoek, bij
bij de
degeloofsgeloofsmonniken
naar Constantinopel
tevoegen
voegen:
exTrinitate
Trinitatecruci
crucitixus
Omdat
belijdenis te
: , "Unus
, Unus ex
f fixus est". Omdat
deze
monniken de
uitdrukking van
van het
het monomonodeze woorden
woorden voor
voor de
de monniken
de uitdrukking
physitisme
moesten
z\jn,
wezen
niet
alleen
de
Pauselijke
legaten
physitisme moesten zijn, wezen
alleen de Pauselijke legaten
hen af,
af, maar
maar verklaarde
verklaarde ook
ook Paus
Paus HHor
mis
das
zelf de
de bijbijorm
isd
a s zelf
voeging nutteloos
Toen later
later
voeging
nutteloos en
en gevaarlijk,
gevaarlijk, echter
echter niet kettersch. Toen
de kwade trouwen
trouw en het gevaar waren geweken,
geweken, noemde
noemde J o0 aa nn nnes
es
Ir
in het
hetjaar
jaar534
534de
deformule
formulerechtgeloovig
rechtgeloovigen
enstelde
steldede
deVValgemeene
algemeene
II in
synode van Constantinopel
Constantinopel den
den volgenden
volgenden canon (10)
op:: "Si
(10) op
„Si quis
contitetur,
nostrum Jesum
Jesum esse
esse
non con
f itetur, Crucitixum
Cruci f ixumcarne
carneDominum
Dominum nostrum
verum et
et Dominum gloriae
gloriae et
de sancta
sancta Trinitate, talis
talis
Deum verum
et unum de
anathema sit" 1).
anathema
1) .
6°.
Nog eens
6°. Nog
eens werd
werd er
er door
door de
de gemalin
gemalinvan
van Jus
J us ttin
i n i a n u s I,I,
T
h e 0 dor
a, een
poging
gewaagd,om
omhet
hetmonophysitisme
monophysitisme te
te
Theodor
a, een
poging
gewaagd,
herstellen. Zij
steun in
in den
denpatriarch
patriarchvan
vanConstantinopel,
Constantinopel,
herstellen.
Zij vond
vond steun
mus
genaamd, die
die echter weldra
A ggap
us
A nn tt h i m
u s genaamd,
weldra door
doorPaus
Paus A
a p e t us
Toch
gafgaf
ThTheodora
e 0 dor ahaar
haarplan
planniet
niet
uit zijn
zijn ambt
ambtwerd
werdontzet.
ontzet.
Toch
op.
Zij liet
liet den
deneerzuchtigen
eerzuchtigenRomeinschen
Romeinschen diaken
diakenV V
i Iiiuu ss
op. Zij
i gi gi 1
bewerken,
de wegvoering
wegvoering van
van Paus
PausS S
bewerken, die
die echter
echter na de
i 1i Ivver
e r i iuus,s,
wel het pausschap
pausschap wederrechtelijk
wederrechtelijk aanvaardde,
aanvaardde, maar
maar niets
niets deed
deed
wel
de monophysieten.
monophysieten.
voor de
De ketterij
ketterij splitste
splitste zich
zich in
in het
hetoosten
oostenininverschillende
verschillende sekten
sekten
De
en bleef
bleef zelfs
onze dagen bestaan. In
In Egypte
Egyptewerden
werdennadernaderzelfs tot
tot in onze
hand de
de monophysieten
monophysieten Kopten, in Syrië
Syrië en
enMesopotamië
Mesopotamië JJacoacoAbessinië bleef
druk der
derverfoeieverfoeiebieten, genoemd.
genoemd. Heel Abessinië
bleef onder den druk
lijke
lij
ke dwaling 2).
2) .

§ 34.
34.

Strijd
V algemeene
algemeene
Strijd om
om de Drie Kapittelen en V
Kerkvergadering.
Acten
der V
V synode
bij Mansi, Tom. IX, p. 163 SB,
Acten der
synode bij
ss,
Hefele, Conciliengeschichte,
Auf!.).
Duchesne,
Heide,
Conciliengeschichte, II
II (2(2Auf
1. ). L. Duchesne,
Vigile
quest. hist.,
hist., Tom.
Tom. 36
Vigile et
et Pélage
Pélage in
in Revue des quest.
36 (1884).
1) Denzinger, ed.
p. 39-40
39-40;
p. 52.
52.
ed. IX,
IX, p.
; p.
B)
monophysitische geschriften zie
zie A.
A. Ehrhard,
Ehrhard, bij H. KrumKrum2) Over de monophysitische
hacher, Gesch.
München 1897,
61 ff.
bacher,
Gesch. der
der Byzant.
Byzant. Literatur
Literatur (II Auf!.),
Aufl.), Munchen
1897, S.
S. 61

224 §§ 34.
Strijdom
om
DrieKapittelen
Kapittelen
algemeenekerkvergadering
kerkvergadering
34. Strijd
dede
Drie
enenVValgemeene
369 ss.
ss. Tom.
Tom. 36,
369
36, 579
579 ss.
ss. Vgl.
Vgl. Chamard,
Chamard, ibidem, 540
540 ss.
Grisar, Geschichte
Geschichte Roms und der Päpste,
Grisar,
n. 371
371 ff.
ff. Lévèque,
Pápste, n.
Lévèque,
Etude sur Ie
Pape Vigile,
Vigile, Amiens
Amiens 1887.
1887. F.
Savio S.
le Pape
F. Savio
S. J.,
Il
Vigilio, Roma 1904.
1904. Cf.
Cf. Civiltà
Civiltà Catt.,
Catt., Dec.
Dec. 1903,
1903,
I1 Papa Vigilio,
5-19.

1 0. De
1°.
eerste aanleiding
aanleiding tot dezen
dezen strijd
strijd gaf
gafT Th
De eerste
h e eo 0ddor
o r uuss
bisschop van
vanCaesarea
Caesarea in
inCappadocië.
Cappadocië. Hij
Hij was
wasOrigeOrigeA s cid
c i d aa s,
s, bisschop
ni st en
en trachtte
trachtte de
de aandacht
aandacht des
des keizers
k~izers van
van O0 rr ii ggen
af te
te
fist
e n ee ss af
leiden. Men kon de monophysieten,
monophysieten,zoo
zoozeide
zeidehij
hij,, gemakkelijk
gemakkelijk met
metde
de
vereenigen, indien
indien men
menveroordeelde
veroordeelde:: a. T h e 0o dor
Kerk vereenigen,
dorus
va 11 Mopsueste
Mop s u est eenenzijn
zijn geschriften
geschriften;; b. de
geschriften van
van
de geschriften
T h e 0 dor e t u s van
van Cyrus
C y rustegen
tegen Cyrillus
C y r i 11 u sen
ende
de
Theodoretus
synode van Ephese
Ephese ;; c. den
vanE Ede
aan
den brief
brief van
van I bbas
as van
d e ss ss a aan
Mar
den Pers.
Pers. Als
Als reden
reden gaf
gaf hij
hij op,
op, dat
datdeze
deze drie kapittelen de
M
a r i s den
NeEltorianen begunstigden
bij de
de monophysieten
monophysieten ten
ten
Nestorianen
begunstigden en
en daarom
daarom bij
zeerste waren
aan den
den
zeerste
waren gehaat.
gehaat. Te
Te gretiger
gretiger gaf
gaf JJus
u s ttin
i n i a n uu ss aan
gehoor, omdat
omdathij
hij juist
juistmoeite
moeitedeed,
deed, om
om de
de
raad van AAssccid
i d aa ss gehoor,
Acephaloi, een
sekte der
der monophysieten,
monophysieten, weer
de Kerk
Kerk te
t,e
Acephaloi,
een sekte
weer met
met de
vereenigen.
543 of 544
544 een
een edict
edict uit,
uit.
vereenigen. Hij
Hij vaardigde
vaardigde derhalve
derhalve in
in 543
dat,
Kapittelen veroordeelde
veroordeelde 1).
eenige aarzeling
aarzeling onderonder1). Na eenige
dat, de
de Drie Kapittelen
schreven
Men
s, patriarch
patriarch van
vanConstantinopel
Constantinopel en
en alle
alle
schreven het
het M
e n n a s,
oostersche
westersche Kerk evenwel
evenwel verzette
verzette
oostersche bisschoppen.
bisschoppen. De
De westersche
0 r e t u ss
zich tegen
tegen het edict, omdat
omdat de synode
synode van
van Chalcedon
Chalcedon T h e o
en II bbas,
afzweringder
derdwaling,
dwaling,op
ophun
hunzetels
zetelshersteld,
hersteld,over
over
a s, nanaafzwering
Th
e 0 dor uvan
s van
in kerkelijkegemeengemeenTheodorus
M o Mop
p s u seusest
t e, e,
diedie
in kerkelijke
schap was
was gestorven,
gestorven, wijselijk
wijselijk gezwegen
gezwegen had. Ontkennen
Ontkennen konden
konden
noch wilden
het NestorianisNestorianiswilden de
de westerlingen,
westerlingen, dat
dat de
de drie kapittelen het
me
begunstigden. Maar
nut en
ende
debillijkheid
billijkheid
me begunstigden.
Maar alleen
alleen omtrent
omtrent het nut
dezer nieuwe
nieuwe veroordeeling
van
dezer
veroordeelingverschilden
verschildenzijzijmet
met het
het oosten
oosten van
gevoelen.
20. Zeer spoedig
spoedig zou
a2°.
zou de
de strijd
strijd zijn
zijn bedaard,
bedaard, indien
indien JJus
u s ttin
i n ii an uu ss Paus
Paus VVi iggi i1I i uu ss niet
niet in
inhet
hetgeschil
geschil had
had betrokken.
betrokken. Door
Door
Constantinopel gevoerd, sprak
sprak de Paus
Paus zich
zich aanvanaanvanden keizer naar Constantinopel
kelijk
zeer scherp
scherp tegen
tegen de
de veroordeeling
veroordeeling uit en
en werd
werd daarop
daarop als
als
kelijk zeer
bewaakt 2).
Gedwongen, en een scheuring
scheuring vreezend
vree zend ,
een gevangene bewaakt
2). Gedwongen,
1) De overgebleven
fragmenten van
het edict
edict bij Facundus,
Facundus, Pro
van het
overgebleven fragmenten
defensione trium
IV, 4.
4. Migne, P. L.,
L., Tom.
Tom. 67,
67, p.
defensione
trium capitulorum,
capitulorum, Il,
II, 33;; IV,
567,
628.
567, 628.
2) "Etsi
me captivum
captivum tenetis, beatum.
beatum Petrum apostolum
apostolum captivum
captivum
„Etsi me
facere
Epist. cleric.
cleric. Ital.
!tal. ad
ndlegatos
legatosFrancorum,
Francorum, Migne,
facere non
non potestis"
potestis".. Epist.
P. L.,
L., 69,
69, 116.
116.
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Strijdom
omde
dedrie
driekapittelen
kapittelenen
enVValgemeene
algemeenekerkvergadering.
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April 548
548 het
het Judicatum
Judieatum uit,
uit, dat
dat de
de drie
drie
gaf VVi iggiilIii uu ss 11 April
„Salvis omnibus
veroordeelde 1) met
met dedebijvoeging
bijvoeging:
omnibus
: "Salvis
kapittelen veroordeelde

atque in
in sua
suaperpetua
perpetua firmitate
firmitate durantibus,
durantibus, quae
quae in
in Nicaeno,
Nicaeno, ConOonatque
stantinopolitano, Ephesino
Ephesino primo
primo atque
atqueChalcedonensi
Ohalcedonensi venerandis
venerandis
stantinopolitano,
et praedecessorum
praedecessorum nostrorum
nostrorum auctoritate
auctoritate
constat Consiliis
Oonsiliis de
definita,
constat
f inita, et
westen nam
nam hierop
hierop partij
partij tegen
tegen den
den Paus,
Paus, die
die
ffirmata"
irmata".. Heel het westen
door de Afrikanen
Afrikanen zelfs
zelfs van
vande
dekerkelijke
kerkelijke gemeenschap
gemeenschap werd
werduituitdoor
gesloten. Tegen
Tegen hem
hem werkten
werkten ook in
in zijn
zijn omgeving
omgeving de
dediaken
diaken
gesloten.
Rus tic uen
s en
Romede
demachtige
machtige diaken
a g i us.Nu
Nu
Rusticus
te te
Rome
diakenPel
Pelagius.
aaneen
eenalgemeene
algemeene synode
synode te
tedenken,
denken, en
envroeg
vroeg
begon VV ii ggii1I i u s aan
Justinianus het
het Judicatum terug.
terug. Na lang
lang dralen
dralen gaf het de
de
van Justinianus
schadeloos door
door een nieuw edict tegen
tegen de
de
keizer, maar
keizer,
maar stelde zich schadeloos
drie kapittelen (551),
(551), dat
dat door
door de
de oostersche
oostersche bisschoppen
bisschoppen tegen
tegen den
den
drie
Pausen werd
werd onderteekend.
onderteekend.
des Pausen
wil des
protesteerde,zag
zaghij
hijzijn
zijnveiligheid
veiligheidbedreigd
bedreigd
Toen VViiggii1I i u s protesteerde,
waarhij
hijmismisen nam
nam de
de vlucht,
vlucht, eerst
eerst in
in de
de kerk
kerkdes
des H. PPet
e t rrus,
u s, waar
den 23
23 December
December 551
551 naar
naarChalcedon.
Chalcedon. Nu
Nu werd
werd
handeld werd,
werd, en den
handeld
tin i a n zeer
u s zeer
hachelijk.
smeekteden
den
de
de toestand
toestandvan
vanJus
Justinianus
hachelijk.
HijHij
smeekte
Constantinopel terug
terug te
tekeeren.
keeren.Ofschoon
Ofschoondeze
dezeeindelijk,
eindelijk,
Paus naar Constantinopel
hierin den
denkeizer
keizervoldeed,
voldeed,
op aandringen
aandringen van
op
van BBel
e 1 ii ssar
a r i uu s,s, hierin
synode weigerde
weigerde hij
beslist, omdat
omdat de
de 151
151
deelneming aan
deelneming
aan de
de synode
hij beslist,
bisschoppen, behalve
Afrikanen, allen
allen onder
onder den
den invloed
invloed des
des
bisschoppen,
behalve 6 Afrikanen,
keizers stonden.
stonden. Tijdens
Tijdens deze
dezt;l V algemeene
algemeenekerkvergadering
kerkvergadering 2)
keizers
bood
het Constitutum 3) van
14 Mei
Mei 553
553 aan,
aan, dat
dat
van 14
bood VV ii gg i 1I iiuuss het
de veroordeeling
veroordeeling der
drie kapittelen verbood. Door
Door de
de vergaderde
vergaderde
der drie
bisschoppen
den naam
naam des
des Pausen
Pausen uit
uit
bisschoppenliet
liet nu
nu JJus
u s ttin
i n i a nn uu ss den
de dypticha strijken,
onverminderd de
gemeenschap met
den
strijken, onverminderd
de gemeenschap
met den
H.
Stoel 4).
De synode
synode hield
hield acht
acht zittingen,
zittingen, verwierp
verwierp tegen
tegen het
het
4). De
H. Stoel
uitdrukkelijk
drie kapittelen
kapittelen en
envaardigde
vaardigde
uitdrukkelijk verbod
verbod des
des Pausen
Pausen de drie
14 Anathematismi
waarin verschillende
verschillende ketterijen
ketterijen en
en ketters
ketters
Anathematismi uit, waarin
werden
werden veroordeeld 5).
ed. Il,
II,
1)
overgebleven fragmenten
fragmenten bij
bij Hefele,
Hefele, Il,
II, 821-824. Jaffé,
Ja f f é, ed.
1) De overgebleven
n.
922.
n. 922.
2)
later algemeen door
toetreden der
der westersche
westersche Kerk.
Kerk.
door het toetreden
Werd later
2) Werd
3)
bij Man8i,
p. 61-106.
61-106.Wiener
WienerVater,
Väter, Tom.
Tom. 35.
35.
Mansi, IX, p.
3) Gedrukt bij
')
bisschoppen:: "Unitatem
vero ad
ad Apostolicam
Apostolicam
„Unitatem vero
4) De keizer zeide tot de bisschoppen
sedem
servamus et certum est quod et vos
vos custodiatis".
custodiatis". Het
Het antantsedem et nos servamus
woord
apostoliwoord der
der bisschoppen
bisschoppen luidde:
luidde : "Servemus
„Servemus itaque unitatem ad apostolicam sacro-sanctae ecclesiae sedem antiquioris Romae".
Romae". Man8i,
367 ;
Mansi, IX, 367
Hefele, Il,
887 ff. Ducheane,
1884, Il,
42G.
Revue des
des quest.
quest. hist.
hist. 1884,
II, 426.
Duchesne, Revue
II, 887
5)
892 ff.
ff.
II, 892
5) Bij Hefele, Il,
P.
Albers, S.
J. Kerkgesch.
Ker~esch. I.
P. Albers,
S. 3.

15
15
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§§ 35.
Monotheletisme en
enVI
VIalgemeene
algemeenekerkvergadering.
kerkvergadering.
35. Monotheletisme

3°. De zich
u s tt i-i3°.
zich verzettende
verzettende Latijnsche
Latijnsche geestelijken
geestelijken zond JJus
ballingschap.
V ii gg ii 1I i u ss
nn i aa nn uu ss in bal
lingschap. Waarschijnlijk
Waarschijnlijk heeft
heeft hij
hij ook
ook V
met bedreigingen
bedreigingen en
bewerkt. Zeker
Zeker is, dat deze
deze eindelijk
en beloften bewerkt.
Februari 554
554 bevesbevestoegaf. Reeds
den 8 December
553 en wederom 23 Februari
Reeds den
December 553
tigde
hij de besluiten
besluiten der
der V
V algemeene
algemeene synode en
en keurde
keurde dus
dus de
de
tigde hij
veroordeeling
hooren,
veroordeelingder
derdrie
driekapittelen
kapittelengoed.
goed.Pijnlijk
Pijnlijk was
was het
het te hooren,
dat de Paus
Paus voor
voor de
de derde
derde maal
maalzijn
zijnoordeel
oordeelhad
hadveranderd.
veranderd.
Onder
hachelijkste
omstandigheden had
V ii gg i 1I ii uu ss bijna
bijna
Onder de
de hache
lijkste omstandigheden
had V
negen
Constantinopel doorgebracht
doorgebracht en
en de
dealom
alomdreigende
dreigende
negen jaren te Constantinopel
gevaren
mogelijkheid gekeerd.
gekeerd. In
beslist
gevaren naar mogelijkheid
In geloofszaken
geloofszaken altijd
altijd beslist
en standvastig,
standvastig, bleek
bleek hij
hij wankelmoedig
wankelmoedig aangaande
aangaande de vraag
vraag der
der
opportuniteit.
twijfelde aan het
het nut
nutofofdedenoodzakelijkheid,
noodzakelijkheid,
opportuniteit. Hij
Hij twijfelde
om
mannen, die door
door de
de synode
synodevan
vanChalcedon
Chalcedonwaren
waren gespaard,
gespaard,
om mannen,
met het anathema
anathema te
te treffen
treffen;; over
over te
te gaan
gaan tot
toteen
eenveroordeeling,
veroordeeling,
een overwinning
overwinning over
over de
de westersche
westersche bisbisdie de monophysieten
monophysieten als
als een
schoppen,
een minachting
minachting der
der synode
synode van
vanChalcedon
Chalcedonkonden
konden
schoppen, als
als een
beschouwen.
zijn bezorg
bezorgdheid
een scheuring
scheuring wel
wel grond
grond
beschouwen. Dat zijn
dh eid voor een
had, is later gebleken
gebleken 1).
In het voorjaar
voorjaar 555 ondernam
ondernam V
V i g i lI i u s de
deterugreis,
terugreis, maar
maar
stierf te Syracuse den 77 Juni.

§ 35.
35.
Monotheletisme
VIalgemeene
algemeenekerkvergadering.
kerkvergadering.
Monotheletisme en VI
Hefele,
Mansi, Collect.
Collect. Concil.,
Concil., Tom.
Tom. X
X en
en XI. Hef
Concilien
ele, Conciliengeschichte, III (2 Aufl.), 121 ff., 328 ff. Grisar
J., Ana--geschit,I(2Aufl.)138
Grisar S. J.,
1899, p. 385
385 ss. Schneemann, Studien
lecta Romana,
Romana, Roma 1899,
über die Honoriusfrage,
Honoriusfrage, Freiburg
Freiburg i. Breisgau 1864.
1864. L. DuDuliber
Pontificalis, Tom.
p. 323
323 ss. Harnack,
Harnack,
chesne, Le Liber Pontificalis,
Tom. I, p.
Dogmengeschichte, II
(2 Auf
Aufl.),
Bottemanne,
Dogmengeschichte,
II (2
1. ),S.S.401-412.
401-412. Bottemanne,
D. 69
69 (1876),
(1876), bl.
bI. 52
52 vv.
vvo Pargoire,
Pargoire, l'Eglise
De Katholiek, D.
Byzantine, Paris
Paris 1905,
1905, 22 éd.
éd. Vailhé, Sophrone
sophiste
Sophrone fe
le sophiste
Byzantine,
Sophrone le
Ie patriarche,
patriarche, Revue
Revue de
de l'l'Orient
1902et Sophrone
Orient chrét., 1902-Der Katholik,
Katholik, 1907.
1907.
1903. Vgl. Der

1°. Keizer H
Her
(610-614) vreesde, dat
dat ook
ook de
de monomono1°.
e r aa cc lI ii uu ss (610-614)
physieten, evenals
evenals de
de Nestorianen,
Nestorianen, bescherming
bescherming hij
bij de
de Perzen
Perzen
physieten,
Hergenröther-Kirsch,
S. 612.
612. Over
Over de
de literatuur, zie
zie A.
A. Ehrhard,
Ehrhard,
11)) Hergenróther
Kirsch, I, S.
Krumbacher, Gesch.
Gesch. der
Literatur, S.
S. 58.
58. Zie
Zie ook Ch.
Oh. Diehl,
Diehl, Justider Byz. Literatur,
Krumbacher,
la civilisation
civilisation au
au VIe
Vlesiècle,
siècle,Paris
Paris1901.
1901.
nien et la

en VI
§§ 35. Monotheletisme
Monotheletisme en
VI algemeene kerkvergadering.
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zouden
naar een
een middel,
middel, de
de dwalenden
dwalenden met
met de
de
zouden vinden,
vinden, en
en zocht naar
hereenigen. Zulk
Zulk een
een middel
middel deed
deedhem
hemSergius,
Sergius,patriarch
patriarch
Kerk te hereenigen.
van Constantinopel (610-638), aan de hand. Hij
Hij stelde
stelde een
een geloofsgeloofsformule
waardoor „na
"na de hypostatische
hypostatische vereeniging
vereenigingder
twee
formule voor, waardoor
der twee
naturen in Christus
Christus slechts één
één wil
wilen
enéén
éénwerking"
werking"werd
werdgehandgehand= una volendi /acultas,
Dan/La =
haafd: : ééne
DS).,Tj(JtS of
of {}s).,r;p,a
lacultus, uniusque
uniusque
haafd
ééne Vé2vts
ÉvEeyeta =
= una operandi
indolis
volitiones;; ééne
ééne ève!]yeta
et unies
unius
indolis volitiones
operandi vis et
ordinis operationes.
operationes. Dit was
was een
een herleving
herleving van
van het
hetmonophysimonophysionder een eenigszins
eenigszins fijneren
fijneren vorm.
atisme onder
vorm. Dankbaar nam HHer
e r adie leer
leer aan,
aan, en
enbegon,
begon, reeds
reeds sedert
sedert het
hetjaar
jaar622,
622,daarmee
daarmee
c I1iiuuss die
te werken.
werken. Vele
Vele bisschoppen
bisschoppen en
en vooral
vooral
op
de monophysieten
monophysieten te
op de
C
va n A
I e x a nn dd rr iiëë gehoorzaamden.
gehoorzaamden. De
beDe laatste beAlex
C yy rus
r u s va
kapittelen en
en vereenigde
vereenigde aldus
aldus in
in633
633de
de
paalde de leer nader in 99 kapittelen
paalde
de Kerk.
Kerk. Het
Het eerst
eerst verzette
verzette zich
zich
monophysieten van
monophysieten
van Egypte
Egypte met de
destijdsnog
nogmonnik
monnikteteAlexandrië,
Alexandrië,tegen
tegen
de H. SSop
o p hhrron
o n ii uu s,s, destijds
deze ketterij.
ketterij. Geen
C y rrus,
begaf hij
hij zich
zich
deze
Geen gehoor
gehoor vindend
vindend bij
bij C
u s, begaf
naar
g i us.
Deze
huichelderechtgeloovig
rechtgeloovig
naar Constantinopel
ConstantinopeltottotSer
Sergius.
Deze
huichelde
te zijn, zeggend, dat men
men noch van één
één noch
noch van
van twee
twee willen
willen moest
moest
niet beloofde.
beloofde.
spreken,
spreken, wat
wat echter
echter SSop
o p h r o.n ii uu ss niet
20.
2°. Kort
Kort daarop
daarop werd
~erd deze
deze tot
totden
denpatriarchalen
patriarchalen zetel
zetelvan
vanJeruJeru"
zalem verheven en zond volgens de
de oude
oude gewoonte
gewoonte bij
bij het
hetaanvaaraanvaareen synodaal
synodaalschrijven
schrijvenaan
aande
deandere
anderepatriarchen
patriarchen
den van zijn ambt, een
en
den
Paus.
Om
met
de
uiteenzetting
van
het
gebeurde
0,
en den Paus. Om met de uiteenzetting van het gebeurde SSop h ron i uvóórtezijn,
s vóór te zijn,richtte
richtte ook
ook Sergius
Ser g i uin
s 634
in 634
eenbrief
brief
phronius
een
aan
Ho
Hetbegin
beginvan
vanden
denstrijd
strijd stelde
stelde hij
hij in
in
aan Paus
Paus H
o nnor
o r i uu ss I.1.Het
een
H. SSop
enzeide
zeide
een valsch daglicht,
daglicht, verkleinde
verkleinde den
den H.
o p hh rron
o n i u s en
in hoofdzaak
hoofdzaak met betrekking
betrekking tot de
de leer
leer het
het volgende
volgende:: „De
"Deuituitdrukking:
operatio, komt sommigen
sommigen vreemd
beleedigt
drukking : ééne operatio,
vreemd voor, beleedigt
dat men
men daardoor
daardoor de
de twee
twee naturen
naturen
hun ooren en wekt achterdocht, dat
wil ontkennen,
ontkennen, waarvoor
.. „Maar
"Maar van
vanden
den
wil
waarvoor God
God ons
ons behoede".
behoede" .....
anderen kant is de uitdrukking
uitdrukking:: twee operationes,
velen
een
ergernis,
operationes, velen
omdat zij
zij bij
bij de Vaders
Vaders niet voorkomt
voorkomt en
en tengevolge
tengevolge zou
zou hebben,
hebben,
dat twee
twee tegenstrijdige
tegenstrijdige wi
willen
C h r 1. s t uworden
s worden
geleerd."
llen in
in Christus
geleerd."
In den
den ganschen
ganschen brief
g i udoorschemeren,
s doorschemeren,dat
dathij
hij
brieflaat
laat Ser
Sergius
wil in Christus
uit,
slechts één
een wil
Christus aanneemt,
aanneemt, maar
maar drukt
drukt den
den wensch uit,
dat er noch van één
één noch van
van twee
twee worde
worde gesproken
gesproken 1).
1) .
Te betreuren
betreuren isis het,
hetantwoord
antwoord niet
niet uituitTe
het, dat HH o0 nnor
o r i u s het

1) Mansi, Tom.
1)
p. 1311
1311 ss. Hefele,
141 ff.
ff.
Tom. XI, p.
He f ele, lIl,
III, 141
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stelde tot na
stelde
na de
de ontvangst
ontvangst der
der synodale
synodale brieven
brieven van
van den
den H.
H. SSooph
schreef hij
invloed van den
den sluwen
sluwen
p h ron
r o niiuus.s. Nu schreef
hij onder
onder den
den invloed
Ser
prees „de
"de wijze
wijze omzichtigheid"
omzichtigheid"van
vanden
denpatriarch
patriarch
S e rggiiuuss alléén
alléén ; prees
ten opzichte
ten
opzichte van
van Sophronius
Sophronius;; wenschte,
wenschte, dat men
men „nieuwe
"nieuwe uituitdrukkingen"
drukkingen"zou
zou vermijden
vermijdenen
en vooral
vooral "een
„een of twee operationes",
operationes",
omdat onwetenden en zwakken
zwakken van
van geest
geestdaarin
daarinofofwel
welmonoplyymonophysitisme
N estorianisme zouden
betrekking tot
het
sitisme of Nestorianisme
zouden vinden.
vinden. Met
Met betrekking
tot het
leerstuk
werd gezegd
gezegd:: "Wij
onzen Heer
Heer
leerstuk zelf
zelf werd
„Wij belijden
belij denéén
éénwil
wil in
in onzen
JJezus
e zus
omdat
niet
onzeschuld,
schuld,maar
maaronze
onze natuur
natuur
C hC rh iris
s t ut us, s,omdat
niet
onze
door
onze natuur,
natuur, zooals
zooals ze
ze
door de godheid werd aangenomen, of liever onze
was
........InInhet
vanvan
C hChristus
ris t u s was
was geen
geen
wasvóór
vóórdedezonde
zonde
hetvleesch
vleesch
andere
geen andere
andere wil, die
die zich
zich tegen
tegenden
denVerlosser
Verlosser ververandere wet,
wet, geen
zette"
Overeenkomstig het
hetware
ware geloof
geloof in
inde
dekatholieke
katholieke eeneenzette"....
.... Overeenkomstig
heid
worden beleden
Zoon
heid moet worden
beleden één
één Heer
Heer J ee zzus
us CC hh rris
i s tt uu s,s, Zoon
van den levenden
levenden en
en waren
waren God,
God, die
die in
in twee
tweenaturen
naturenwerkt,
werkt,zoowel
zoowel
wat eigen is aan
aan de
de godheid,
godheid, als
als wat
wat eigen
eigen isisaan
aande
demenschheid.
menschheid.
Het geloof
geloof is
is hiermee
hiermee zonder
zonder eengen
eenigen twijfel
twijfel in
inveiligheid.
veiligheid.
Niet lang
de de
gezanten
vanvan
Sop
h ron i u s
Niet
lang daarna
daarnakwamen
kwamen
gezanten
Sophronius
te Rome
Rome aan.
aan. De
Desynodale
synodalebrief
briefverdedigde
veI:dedigdede
deware
wareleer
leerder
derdubbele
dubbele
operatio.
aanaan
Sop
h ron i u shet
hetstilzwijgen
stilzwijgen
operatio. Toch
Tochlegde
legdeHonorius
Honorius
Sophronius
schreef een
waarin nagenoeg
nagenoeg
op, en schreef
een tweeden
tweeden brief
brief aan
aan SSer
e r g i u s, waarin
wordt herhaald
herhaald en
tevens verboden,
verboden, over
over één of
twee
hetzelfde
hetzelfde wordt
en tevens
of twee
22 ).) .
operationes
drie
jaren
stierf
Ho
nor
i
u
s
638
operationes te spreken 1).
1) .Na
Na drie jaren stierf Honorius
3°.
vanvan
Ho
nor i u s groeide
groeide te
te
3°. Door
Doordit
dit dubbel
dubbelschrijven
schrijven
Honorius
Constantinopel de
driestheid voortdurend
638 vaardigde
vaardigde
Constantinopel
de driestheid
voortdurend aan.
aan. In 638
Hera ac c1 Ii iuussdedeEethesis
Ecthesisuit,
uit,een
eenmonothelitische
monothelitischegeloofsgeloofskeizer Her
keizer
Con
Il,
belijdenis, die
belijdenis,
die veel
veel ergernis
ergernis gaf
gaf en
en door
door keizer
keizer C
o n sta
s t a nn ss II,
(641-668)tien
tienjaren
jarendaarna
daarnawerd
werdingetrokken
ingetrokken (648).
(641-668)
Typus, die
die in
in hetzelfde
hetzelfde jaar
jaarverscheen,
verscheen, legde
legdehet
hetstilzwijgen
stilzwijgen
De Typus,
of twee
tweeoperationes
en wel
wel onder
onder zware
zware straffen.
straffen.
over één of
. operationes op, en
Mart tin
toenhij
hij zich
zich in
in
Deze beliep
a u s Mar
Deze
beliepalalaanstonds
aanstondsPPaus
i n uus,s, toen
649 voor
voor een
een dubbelen wil
wilen
eneen
eendubbele
dubbele
de Romeinsche synode van 649
operatio uitsprak,
uitsprak, en
daarom in
in ballingschap
ballingschap moest
moest gaan.
gaan. Ook
Ook
operatio
en daarom
later zijn nog
nog verschillenden
verschillenden om
om dezelfde
dezelfde overtreding
overtreding mishandeld
mishandeld:

Man8i, Tom.
Tom. XI, 538
538 ss. ;; 461-508
461-508;
455, alleen fragmenten.
fragmenten.
1) Mansi,
; 455,
Joannes IV
IV (640-642)
(640-642) verdedigde Honorius afdoende,
2) Reeds Paus Joannes
Il ad
adConstantinum
Constantinum III
III (641).
(641). Cf.
Cf. Kirch 8.
8. j.,
j., Enchiridion
in zijn Ep. II
fontium etc.
Il ed.,
ed., p. 568,
568, Herder
Herder 1914.
1914.
fontium
etc. II
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den
Maa xx ii m
m uu sEl 1) en zijn
zijn leerlingen
leerlingen werd
werd zelfs
zelfs de tong
tong uituitden H. M
(662).
gerukt en de
de rechterhand
rechterhand afgehouwen
afgehouwen (662). De
De vrede
vrede keerde
keerde niet
niet
terug.
4°.
sta n tin u sPo
g 0 nat u(668-685)
s (668-685)
wendde
4°.Con
Constantinus
Pogonatus
wendde
zich nu tot Paus AAggat
omeen
eenKerkvergadering
Kerkvergaderingtetebeleggen.
beleggen.
a t hho,0,om
Met bblijdschap
riep deze
deze een
een voorbereidende
voorbereidende synode
synode te
te Rome
Rome
Met
lijdschap riep
125 bisschoppen
bisschoppende
deware
wareleer
leerder
derdubbele
dubbele operatio
bijeen (680), waar 125
operatio
Legaten gingen
gingen daarop
daarop naar
naar Constantinopel
Constantinopel en
enzaten
zaten
bevestigden. Legaten
de VI algemeene
algemeene kerkvergadering
kerkvergadering (680-681)
(680-681)voor,
voor, waarin
waarin omomstreeks
bisschoppen zetelden.
zetelden. Bij
Bij de
degeloofsbelijdenis
geloofsbelijdenis van
van
streeks 170 bisschoppen
Chalcedon
gevoegd:: "Et
duas naturales
naturales voluntates
voluntates in
ineoeoetet
Chalcedon werd gevoegd
„Et duas
naturales operationes
operationesindivise,
indivise,inconvertibiliter,
inconvertibiliter,
inseparabiliter,
duas naturales
inseparabiliter,
inconfuse
Patrumdoctrinam
doctrinamadaeque
adaeque
praedicamus;
incon f usesecundum
secundum SS. Patrum
praedicamus
;
et duas naturales
naturales voluntates
voluntates non
noncontrarias,
contrarias,absit,
absit,juxta
juxtaquod
quod
impii
impii
haeretici,sed
sedsequentem
sequentemejus
ejushumanam
humanam
voluntatem
et non
asseruerunt haeretici,
voluntatem
et non
vel reluctantem,
reluctantem,sed
sedpotins
potiuset etsubjectam
subjectam
divinae
atque
resistentem vel
divinae
ejusejus
atque
omnipotenti
voluntati" 2).
dogmatica
2 ). Bij acclamatie werd de Epistola
omnipotenti voluntati"
Epistola dogmatica
bevestigdenendedeveroordeeling
veroordeelinguitgesproken
uitgesproken
van Paus AAggat
a t hho0 bevestigd
over alle ketters, onder
onderwie
wie met name ook "Honorius,
qui
fuit Romae
Romae
„Honorius, qui /uit
qui eos
eos in
inhis
hissecutus
secutusest".
est".
praesul, qui
5°.
(682-683) bevestigde
bevestigde de
de synode,
synode,maar
maarcorricorri5°. Paus L ee 0o II (682-683)
geerde
veroordeeling van
zeggend:
ec non
non
„Nec
geerde de
de veroordeeling
van HHo0 nnor
o r ii uu s,s, zeggend
: "N
(anathematizamus) et
et Honorium,
Honorium,qui
quihanc
hancapostolicam
apostolicamEcclesiam
Ecclesiam
non
non
apostolicae traditionis
traditionis doctrina
doctrinalustravit,
lustravit,sedsed
proditione
apostolicae
pro profana
f ana proditione
8ubvertereconatus
conatusestest (acteexopOs
(n;a(!EX6)(!~(JE = subverti
immaculatam fidem
fidemsubvertere
zooals LL ee o0 schreef
schreef aan
aan Er
Er v i g ii uu s,s, koning
koning
permisit)" 3)
3) ;; of
of zooals
van Spanje
Spanje:: "De
Catholicae Ecclesiae
Ecclesiae adunatione
....
,,De Catholicae
adunatione projecti
projecti sunt
sant ...
.
una
cum eis
eis H o0 n
nor
immaculatam Apostolicae
A postolicaetraditradiuna cum
o r i u s, qui immaculatam
tionis
regulam, quam
quam a apraedecessoribus
praedecessoribussuis
suisaccepit,
accepit,
maculari
tionis regulam,
maculari
wederom aan
aan de
debisschoppen
bisschoppen van
vanSpanje
Spanje::
consensit" 4);
en wederom
4) ; en
"H
0, qui
qui /lammam
tlammam haeretici
haeretici dogmatis,
dogmatis, non,
non, ututdecuit
decuit
„H o0 nnor
o r i o,
Apostolicam auctoritatem,
auctoritatem, incipientem
incipientem extinxit,
extinxit,sedsed
negligendo
Apostolicam
negligendo
confovit"
De Paus
Paus isis het
hethoogste
hoogste gezag.
gezag. En
En volgens
volgens hem
hem is
is
con
f ooit" 5).
5 ). De
Ho
nor
i
u
s
niet
veroordeeld
als
ketter,
maar
als
iemand
die
Honorius
veroordeeld als ketter, maar
iemand die
1)
Straubinger, Die Christologie
Christologie des
des H.
H. Maximus
MaximusConfessor,
Confessor, Bonn
Bonn
1) H. Straubinger,
1906. Peitz S. J.,
J., Martin
Conf., Rist.
Martin I und Maximus Conf.,
Hist. Jahrb. 1917.
2)
Denzinger, ed. X,
n. 291.
291.
X, n.
2) Denzinger,
3) Mansi, Tom.
167, 1047.
1047.
Tom. XI, 167,
3)
')
2120.
no. 2120.
Reg., II ed., no.
4) Jaffé,
Ja/f, Reg.,
~) Jaffé,
2119.
5)
Jaf fé, no.
no. 2119.
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Veel is over
ketters door
door zijn
zijn nalatigheid
nalatigheid heeft
heeftbegunstigd
begunstigd 1)
1). . Veel
over
ketters
Ho nor i u geschreven
s geschreven 2) ; vooral
vooral ook tijdens
tijdens de
de laatste
laatste KerkKerkHonorius
vergadering. Met
Met de
de onfeilbaarheid
onfeilbaarheid strijdt
strijdt echter
echterdedehandelwijze
handelwijze
vergadering.
volstrekt niet,
niet,wijl
wijlhij
hij noch
noch dwaalde
dwaalde noch
noch ex cathedra
cathedra
van dien Paus volstrekt
synode
sprak. Anderen hebben uit overdreven zorg de acten der VI synode
valsch verklaard
verklaard 3), maar
maar zonder
zonder eenigen
eenigen grond
grond 4).
voor valsch
Wijl in de
de VVen
enVI
VIKerkvergadering
Kerkvergaderinggeen
geendisciplinaire
disciplinaire canones
Wijl
waren uitgevaardigd,
uitgevaardigd, vergaderde
692 te
teConstantinopel
Constantinopel de
de
waren
vergaderdein
in 692
synode of de
de Quinisexta
Quinisexta 5). Zij
Zij stelde
stelde 102
102 canones
Trullaansche synode
op, die
die alleen
alleen voor
voor het
het oosten
oosten waren
waren bestemd
bestemd en
en nooit
nooit door
door de
de
op,
Het monotheletisme
monotheletisme stierf
stierf langzaam
langzaam weg
weg
Pausen zijn bevestigd.
bevestigd. Het
Pausen
alleen staande
staandebij
bij de
deMaronieten
Maronietenop
opden
denLibanon
Libanons).6).
en hield zich alleen
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Marius
Mercator, Commonitoria, Migne, P.
L., Tom.
Tom. 48,
48,
P. L.,
Marius Mercator,
p.63 ss. Pelagius, Commentarii
Pauli;; Epistola
Epistola
Commentariiin
in epist.
epist. S. Pauli
ad Demetriadem
Demetriadem bij
bij Migne, P.
L., Tom.
Tom. 30,
30, p.
645-902;;
P. L.,
p. 645-902
14-45.
Libellus fidei,
fidei, Migne, Tom.
Tom. 45,1716-1718.
45, 1716-1718. Augus14-45. Libellus
tinus, Tom.
seinem
der Pelagianismus nach seinem
W6rter, der
Tom. 44-45.
44-45. Wärter,
Ursprung und seiner
Br. 1874
1874 (II
(IlAufl.
Aufl.).
seiner Lehre,
Lehre, Freib.
Freib. im Br.
).
Klasen, Die innere Entwicklung
Entwicklung des
des Pelagianismus,
Pelagianismus, Freib.
Freib.
im
Br. 1882.
1882. Ernst,
Katholik,
Der Katholik,
Pelagianisce . Studien, Der
im Br.
Ernst, Pelagianische
1884,
225 ff.
fi. ;; 1885,
1885, I, 241
241 ff.
fi. He/ele,
He f ele, Conciliengesch.
Conciliengesch. Il
II
1884, Il,
II, 225
(Il
Aun.), 104
104 ff.
ii. Vgl.
Vgl. Histoire
Histoire des
des Conciles,
Conciles, Tom.
Tom. II,
Il,
(II Aufl.),
Paris
Bruckner, QueUen
pelaQuellen zur Geschichte des
des pelaParis 1908. A. Bruckner,
gianischen
Streites, Tubingen
Tübingen 1906.
1906. Rivière,
Rivière, Le dogme
gianischen Streites,
de
Rédemption, Paris
Paris 1905.
1905. Kolb,
Menschliche Freiheit
Kolb, Menschliche
de la Rédemption,
und göttliches
Vorherwissen nach Augustin, Freiburg
Freiburg 1908.
1908.
g5ttliches Vorherwissen
Cf. nog
nog het
het Liber
Liber Diurnus,
Diurnus, no. 84.
84.
Vgl. Döllinger,
Il Auf
Auil.,
Dóllinger, Papstfabeln, II
l., S. 154 ff.
Baronius, Annales,
Annales,Ad
Ad680,
680,n.n.19-34;
19--34 ;682,
682,n.n.3-9;
3-9 ; 683,
683,n.n.2-22.
2-22.
C. Bottemanne,
Rottemanne, De Honorii
Honorii papae
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epistolarum corruptione,
corruptione, Buscoduci
Buscoduci
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Katholiek, D. 57,
57, bl.
bI. 219
219 vv.
vvo; ;en
enanderen.
anderen.
1870. Vgl.
Vgl. De
De Katholiek,
4)
S. 142,
142, 172,
172, 299
299 ff.
ii. Grisar,
389.
Analecta, p. 389.
Grisar, Analecta,
III, S.
Hef ele, lIl,
Zie vooral He/ele,
4) Zie
5)
328 ff.
ii. Tegen
Tegen Rome
Rome vijandig
vijandig bevestigt
bevestigt het
het de
deveroorveroorII, 328
5) He/ele,
Hefele, Il,
deeling
Honorius.
deeling v. Honorius.
6)
Ehrhard, bij K. Krumbacher,
Kntmbacher, Gesch.
Gesch. der
Over de
de literatuur zie A. Ehrhard,
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Byzantinischen
60 f.i.
Byzantinischen Literatur,
Literatur, S.
S. 60
1)
1)
2)
2)
3)
3)
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11°.
0. De vader van
van het
hetPelagianisme
Pelagianisme isisde
deBritsche
Britschemonnik
monnik Pelagius, die
die in het
het begin
begin der
der vijfde
vijfde eeuw
eeuw naar
naar Rome
Rome kwam,
kwam, er
er tien
tien
jaren
zich inliet
inliet met
metdedeNestorianizeerende
Nestorianizeerende
jaren leeraarde
leeraarde en
en te veel zich
geschriften vanvan
ThTheodorus
e 0 dor u s van
Mop s u est e.
Heeftzijn
zijn
geschriften
van Mopsueste.
Heeft
leerling C
C aa eeles
Pelagianisme verder
verder ontwikkeld
ontwikkeld en
en
leerling
l e st ti ui us shet
het Pelagianisme
een juister
juister bepaalden
bepaalden vorm
vorm gebracht,
gebracht, de
deijverigste
ijverigsteverdediger
verdediger
in een
daarvan
scherpzinnige en
bisdaarvan werd
werd de
de scherpzinnige
en strijdlustige
strijdlustige J uu 1I ii aa nn uu s,s, bisEclanum.
schop
schop van Eclanum.
Zij
de mensch
mensch alle
alle geboden
geboden kan
kanonderhouden
onderhouden zonzonZij leerden,
leerden, dat de
der
de genade
genade Gods.
Gods.Daarover
Daaroveraangesproken
aangesprokenverklaarde
verklaardePPel
der de
e 1 a-ade genade
genade alleen
alleen dient,
dient, om
om de
degeboden
geboden gemakkelijker
g i uu s,s, dat de
gemakkelijker
te kunnen naleven. De
De genade,
genade, zonder
zonder welke
welke wij
wij niets
niets goeds
goedskunnen
kunnen
doen (Sine me
me nihil
nihilpotestis
potestisfacere
facere 1), is
a g i u sonze
onze
is volgens
volgensPel
Pelagius
en zijn
zijn
vrije
wil. Bijstand
Bijstand verleent
verleent ons
ons God
God alleen
alleen door
door zijn wet en
vrije wil.
leer, waardoor wij erkennen, wat wij hebben te doen en te hopen. ler,wadoijkne,wathb doentp.
Van
geschenk Gods
de wet
wet te
tevervullen,
vervullen,
Van een geschenk
Gods echter,
echter, dat
dat ons helpt de
sprake zijn.
zijn. Bidden voor de
de ongeloovigen,
ongeloovigen, om ze
ze te
tebebekan geen sprake
hun geloof
geloof teteversterken,
versterken,noemen
noemen
keeren, voor
geloovigen, om
om hun
keeren,
voor de geloovigen,
zij nutteloos, omdat beiden
beiden het
het gevraagde
gevraagde uit
uit zich
zich zelf
zelfvermogen.
vermogen.
zij
A
damis sterfelijk
is sterfelijk
geschapenenenzou
zougestorven
gestorvenzijn,
zijn,al
al had
had hij
hij niet
niet
Adam
geschapen
damschaadde
schaaddehem
hemalleen
alleen en
en niet
niet het
het
gezondigd. De
gezondigd.
Dezonde
zondevan
van AAdam
menschelijk geslacht.
kinderen worden
worden geboren
geboren in den
den staat,
staat,
menschelijk
geslacht. De kinderen
waarin
damwas
wasvóór
vóórden
denzondeval.
zondeval.Gelijk
Gelijk de
de dood
dood van
van het
het
waarin A
Adam
menschelijk
wordt veroorzaakt
veroorzaakt door
dood van
van
menschelijk geslacht
geslacht niet
niet wordt
door den
den dood
A dd aa ID,
de verrijzenis
verrijzenis des
des vleesches
vleesches niet
niet door
doorde
deverrijzenis
verrijzenis
m, zoo de
van CC hh rris
Ookde
deniet
niet gedoopte
gedoopte kinderen
kinderen ontvangen
ontvangen het
i s t u s. Ook
De wet
wet leidt
leidt zoo
zoo goed
goed ten
ten hemel
hemelals
alshet
hetEvangelie
Evangelie 2).
eeuwige leven. De
2°.
Eerst werd
werd deze
deze leer
leer in
inhet
hetverborgen
verborgenteteRome
Romeverspreid.
verspreid.
20. Eerst
in in
410
vluchtten
Pel
a g i u senenCCaae-eBij
Bij de
de inneming
innemingder
derstad
stad
410
vluchtten
Pelagius
1 est
Afrika. Vandaar
Vandaar ging
eerste naar Palestina,
Palestina,
e s tiiuuss naar Afrika.
ging de
de eerste
terwijl
de dwaling
dwaling te
teCarthago
Carthago verspreidde.
verspreidde. Hier
Hierechter
echter
terwijl de tweede de
van Milaan,
Milaan, tegen
tegen hem,
hem, en
en
verzette zich
zich PPaauu 11 i nn uu s,s, diaken
diaken van
verzette
bracht zes
voor
ure I i u sv van
bracht
zeszijner
zijnerstellingen
stellingen
voorAAurelius
a n C Ca art
r t hhaaggo,0,
die
ze in
in de
de synode
synode van
van 411
verwierp. Wegens
Wegens hardnekkigheid
hardnekkigheid
411 verwierp.
die ze

1)
XV, 5.
5.
1) Joan.,
Joan., XV,
2)
Aug., De gr. Christi
3, 4.
4. Mariu8
Marius
Christiet
et de
de peccato
peccato origin.,
origin.,lib.
lib. Il,
II, c.
c. 2, 3,
2) Aug.,
Mercator, Comm.
69-70 ;;
Tom. 48.
48. p.
p. 69--70
Mercator,
Comm. super
super nom.
nom. Caelestii, c. 1. Migne, Tom.
cf. p.
p. 115.
cf.
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geëxcommuniceerd,
C a e 1 est
Ephese, waar
waar
geëxcommuniceerd,vluchtte
vluchtte C
e s tiiuusnaar
s naar Ephese,
hij priester werd
hij
werd gewijd.
gewij d.
Inmiddels
prediktePel
Pelagius
ketterij
Inmiddels predikte
a g i u zijn
s zijn
ketterijininPalestina.
Palestina. Nu
Nu
vatte AAuugguu ssttin
penop
openenschreef
schreefzijn
zijnboek
boek De peccapeccai n uu ss dedepen
torum
meritis etetremissione
remissioneet et
baptismo
parvulorum (412) 1),
torum meritis
de de
baptismo
parvulorum
waarin de
de erfzonde
erfzonde wordt
wordt bewezen
bewezen;; nog
nog in
in hetzelfde
hetzelfde jaar
jaar De
waarin
littera (412) 2),
dat de
denoodzakelijkheid
noodzakelijkheid der
der inwendige
inwendige
2), dat
spiritu etetlittera
genade betoogt;
het boek
boek De natura
natura etet gratig
gratia 3),
waar de
de
genade
betoogt ; in
in 415 het
3 ), waar
groote leeraar
leeraar de
de rechtvaardiging
rechtvaardiging onmogelijk
onmogelijk noemt
noemt zonder
zonder de
de
groote
genade,
echter non meritis,
meritis, sed
sedgratis
gratis wordt geschonken. Ook
Ook
genade, die echter
zond
u g us tin u s zijn
zijn leerling
leerling 00rosius
ros i u som
omtetewaarwaarzondAAugustinus
schuwen tegen de ketterij
ketterij.. Terstond
Terstond vergaderde
vergaderde JJ o0 aa nn nnes
e s van
Je r u z a I e m in 415 een synode, waar evenwel niets werd be- Jeruzalmin415syode,warvnlitsdbeslist. Te Diospolis liet
liet zich
zich zelfs
zelfs de
de metropoliet
metropoliet EEuu1log
o g iiuuss van
C a esa rea met veertien bisschoppen door Pel a g i u s be-CaesrmtvinbschopedrPlagiubdriegen,
die werd
werdvrijgesproken
vrijgesproken (415).
(415). Nauwelijks
Nauwelijks was dit bekend
bekend
driegen, die
geworden, of
synoden van Carthago
Carthago en Mileve
Mileve veroordeelden
veroordeelden
geworden,
of de
de synoden
416 de
de ketters
ketters opnieuw,
opnieuw, welk vonnis
vonnis in 417 door
door Paus
0in 416
Paus IIn
n nn oc ent
i
u
s
I
werd
bevestigd.
ent i u s I werd bevestigd.
3°.
ZoZosimus
sim u s (417-418)
(417-418) waagde CCa
3°. Bij
Bijdiens
diensopvolger
opvolger
a eel1 e sterzijner
zijnerverdediging
verdediging en
en kwam
kwam naar
naar Rome,
Rome,
t i uu ss een
eenpoging
poging ter
a g i zich
u s zich
schriftelijk
wenddetot
totden
den H. Stoel. Ook
Ook
terwijl Pel
Pelagius
schriftelijk
wendde
P
r
a
y
I
u
s
van
J
e
r
u
z
a
I
e
m
schreef
daarheen
ten
gunste
van
Pr a y l u s van Jeruzalem schreef daarheen ten gunste van
Pel
s. s.Hierdoor
werd
0 sim u sbedrogen,
bedrogen, laakte
laakte de
de
P
e 1aag gi ui u
Hierdoor
werdZ Zosimus
beloofde de
de
lichtgeloovigheid der
Afrikaansche bisschoppen
bisschoppen en beloofde
lichtgeloovigheid
der Afrikaansche
zaak
verder te onderzoeken,
onderzoeken, hief echter
echter de
de excommunicatie,
excommunicatie, in
in
zaak verder
Afrika tegen de ketters uitgesproken,
uitgesproken, niet
niet op.
op. Spoedig
Spoedigantwoordden
antwoordden
de
bisschoppen tete Carthago
en en
smeekten
Z 0Zosimus
sim u s
de bisschoppen
Carthagovergaderd
vergaderd
smeekten
Pel a g i uens Cena eCa
s niet
sprekenenenteteblijven
blijven
Pelagius
l eesles
t i ut si uniet
vrijvrij
te te
spreken
bij het
Daaropkwam
kwamteteCarthago
Carthago
bij
het vonnis
vonnis van
van II nnno
n o cceent
n t iiuussI.I.Daarop
418 een
een groote
groote synode
synode van
van 200
200 bisschoppen
bisschoppen tot
tot stand,
stand, waar
waar
in 418
onder
A uu g u s tin
deleer
leeropnieuw
opnieuwonderonderonder voorlichting
voorlichtingvan
van A
t i n u s de
NuNu
hervatte
Z 0Zosimus
sim u s
werdverworpén.
verworpën.
hervatte
zocht en in acht canones werd
zijn onderzoek,
Epistolatractoria
tractoria op 4),
algemeen
4), die men algemeen
onderzoek, stelde de Epistola
als
der
Kerk
begroette.
J u IJulianus
i a n u s van
vanE Ec 1c Ia annuum
m
als de
deware
wareleer
leer
der
Kerk
begroette.
1)
1)

L., Tom.
Tom. 44,
44, 109-200.
P. L.,
Migne, P.

2)
Ibidem, Tom.
Tom. 44,
44, 201-246.
2) Ibidem,
3)
Ibidem, Tom.
Tom. 44,
44, 247-290.
3) Ibidem,
4)
Tom. 45,
45, in Appendice,
Appendice, p. 1730.
1730. Denzinger,
Denzinger, ed. X,
-L., Tom.
4) Migne, P. ·L.,

n.
101 vv.
VVo
n. 101
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n de onderteekening
en 17
17 andere bisschoppen weigerde
weigerden
onderteekening en
en werden
werden
Pelagius
nor
in ballingschap gezonden. Pel
a giu s
door keizer H o0 n
o r i uu ss in
tooneeI, terwijl JJulian
u I i a TIus
us
en CC aa ee 1les
e s t i u s verdwenen van het tooneel,
als eerste
eerste woordvoerder
woordvoerder tegen
tegen de Epistola trattoria
tractoria opwierp
zich als
en A
u g u s tin ubestreed.
s bestreed.
Dezeschreef
schreef in 419
419 het
het boek De
Augustinus
Deze
ketterij werkzaam
nuptiis etetconcupiscentia
concupiscentia 1)
en bleef tegen
tegen de ketterij
werkzaam
1 ) en
tot aan zijn dood
dood (t 430).
430). In
In 431
431 sprak
algemeene synode
sprak ook de algemeene
Ephese haar veroordeeling
Pelagianisme uit 2).
veroordeeling over het Pelagianisme
van Ephese

§ 37.
37.
Semipelagianisme.
WÖTter,
zurDogmengeschichte
Dogmengeschichte des
desSemipelagiaSemipelagiaBeitrge zur
Wórter, Beiträge
nismus,
Dogmengeschichte
nismus, Paderborn
Paderborn1898-1899.
1898-1899.-Zur
Zur Dogmengeschichte
des
Semipelagianismus in
in Kirchengesch.
Kirchengesch. Studien, V,
2,
des Semipelagianismus
V, 2,
Münster
Over Vincentius
Vincentius van
van Lerinum
Lerinum en
enMarius
Marius
Munster 1900.
1900. Over
Mercator
Quartalschr. 1899,
396 ff.
ff. Valentin,
Valentin,
Mercatorin
in Tüb.
Tub. Quartalschr.
1899, S.
S. 396
St.
Prosper d'Aquitaine,
d'Aquitaine, Toulouse
Toulouse 1900.
1900. H.
Sehubert,
H. v.v.Schubert,
St. Prosper
Der sogenannte Praedestinatus. Ein
Ein Beitrag
Beitragzur
zur Geschichte
des
Pelagianismus. Texte und Unters.,
IX, Leipzig
Leipzig
Unters., N.
N. F., IX,
des Pelagianismus.
1903. Jacquin
Jaequin O.
La question
question de
de la
laprédestination
prédestination au
au
O. P., La
Ve et VIe
Vle siècle,
siècle, Revue
Revue d'hist.
d'hist. ecelés.
ecclés. avril
avril1904.
1904. Brunetiëre
Brunetiére
et Labriolle,
Labriolle, S. Vincent de Lérin,
Lérin, Paris
Paris 1906.
1906. Koeh,
Koch, Vincenz
von Lerin
Lerin und Gennadius,
Leipzig 1907.
1907.
Gennadius, Leipzig
0 • Het bestaan
1
bestaan en
en het
het wezen
wezen der
der erfzonde en der
der bovennatuurbovennatuur10.

niet kan
kan worden
worden verdiend
verdiend en
en volstrekt
volstrekt noodnoodlijke
genade, die
die niet
lijke genade,
A uu gg uu ss ttin
zakelijk isis voor
voor elk
elk verdienstelijk
verdienstelijkwerk,
werk,had
haddede H.
H. A
i n uuss
onweerlegbare bewijzen
gestaafd. Niet
Niet
met onweerlegbare
bewijzentegen
tegen de
de Pelagianen
Pelagianen gestaafd.
allen
echter
begrepen
den
diepzinnigen
leeraar,
te
minder,
daar
allen echter begrepen den diepzinnigen leeraar, te minder, daar
deze eenige strengere sententies aangaande
aangaande de
de werking
werking der
der genade
genade
en de
de voorbeschikking
voorbeschikking der
der uitverkorenen
uitverkorenen in
in zijn
zijn breed
breed opgevatte
opgevatte
niet alleen
alleen
bewijsvoering
Hierdoor ontstonden
ontstonden weldra
weldra niet
bewijsvoering mengde.
mengde. Hierdoor
A uu gg u s ttin
maar
vrij hevige
werken van
vrij
hevige twisten
twisten tegen
tegen de werken
van A
i n uu s,
s, maar
-wlfs
nieuwe systemen,
systemen, om
om de
denoodzakelijkheid
noodzakelijkheid der
der genade
genade met
met
zelfs nieuwe
de vrijheid van den
den menschelijken
menschelijken wil
wil te
tevereenigen.
vereenigen.
De mogelijkheid
mogelijkheid van
laatste ontkenden
ontkenden de
de monniken
monniken van
van
van dit laatste
klooster van
van Hadrumetum
Afrika en
en beweerden
beweerden kortweg,
kortweg,
het klooster
Hadrumetum in Afrika
1) Migne, Tom.
Tom. 44,
44, 413-474.
2)
209 f.
f.
2) Hefele, I, S.
S. 209

234

§§ 37.

Semipelagianisme.

dat de
de leer
leervan
vanAAugustinus
de de
vrijheid
dat
u g u s tin uaan
s aan
vrijheidvan
vanden
denwil
wil te
te
kort deed.
deed. Om
Om hen
hen te
te onderrichten
onderrichten schreef
schreef de
de groote
groote leeraar
leeraar zijn
gratia et libero
libero arbitrio
Zelfs maakte
maakte een
een boek
boek De
De gratia
arbitrio (426-427) 1).
1). Zelfs
dier monniken
uit de
de leer
leer van
vandedenoodzakelijkheid
noodzakelijkheid der
der genade
genade
dier
monniken uit
de
gevolgtrekking, dat de
de opwekkingen,
opwekkingen, bevelen
bevelen en
en berispingen
berispingen
de gevolgtrekking,
der
oversten nutteloos
nutteloos waren,
den abt
abt geen
geen ander
andermiddel
middel
der oversten
waren, dat
dat den
overbleef,
voor zijn
zijn onderhoorigen
onderhoorigen te bidden
bidden om
om voldoende
voldoende
overbleef, dan
dan voor
genade
hemels. Nu
zond hun AAuu gg uuss tin
zijn boek
boek
genade des
des hemels.
Nu zond
t i n uu ss zijn
De
correptione et
waarin hij
aantoonde, dat niet
niet
De correptione
et gratia
gratia (427) 2),
2), waarin
hij aantoonde,
alleen
genade, maar ook
ook de
de medewerking
medewerking tot
tot een
eengoed
goedleven
leven
alleen de
de genade,
wordt vereischt.
vereischt.
Dit laatste
laatste boek,
boek, naar
naar het
hetschijnt,
schijnt,verwekte
verwekte onrust
onrust ininAfrika
Afrika
en
meer nog
nog in
in Gallië
Gallië 3).
Vooral de
monniken van
het klooster
klooster
en meer
3 ). Vooral
de monniken
van het
te Marseille
met
hun
beroemden Abt
Abt Jo
J 0 a n nnes
S
V i c tor
S t.t. Victor
te Marseille
met
hun
beroemden
es
Cas
op het
hetdwaalspoor.
dwaalspoor. Terwijl
Terwijl zij
zij de
de noodnoodC a s ssiiaannuuss geraakten op
genadeeenerzijds
aanvaardden, ontkenden
ontkenden zij
zij
zakelijkheid
zakelijkheid der
der genade
eenerzijds aanvaardden,
deze
begin des
des geloofs,
geloofs, voor
voor het
het verlangen
verlangen des
des heils,
heils, en
en
deze voor
voor het begin
werden Semipelagianen of
hun woonplaats
woonplaats Massilienses geof naar hun
noemd.
2 0. Ofschoon niet
2°.
niet in
in denzelfden
denzelfden graad
graad als
als de
de Pelagianen,
Pelagianen, overoverschatten ook
ook zij
zij de
de kracht
krachtvan
vanden
denmenschelijken
menschelijken wil.
wil. Terwijl
Terwijl de
de
leert, dat
datde
demensch
menschzonder
zonderde
degenade
genadeGods
Godsniets
nietsheilzaams
heilzaams
Kerk leert,
eeuwige leven
doen, beweerden
beweerden 'de
'de
voor
voor het eeuwige
leven kan
kan denken
denken noch
noch doen,
mensch met de krachten
krachten der
der eigen
eigen natuur
natuur
Semipelagianen,
Semipelagianen,dat
dat de
de mensch
en moet
moet komen
komen tot
tothet
hetbegin
begindes
desgeloofs,
geloofs, het
hetverlangen
verlangendes
des
kan en
bidden om
om Gods
Gods bijstand
bijstand;; dat
dat de
de genade
genade des
des Heeren
Heeren
heils en
heils
en het bidden
wordt verdiend door
goede gebruik van den
den vrijen
vrijen wil
wil ;; dat
dat de
de
door het goede
het goede
goede ten
ten einde
einde toe
toe niet
nietvan
vande
degoddelijke
goddelijke genade,
genade,
volharding in het
alléén van den
den vrijen
vrijen wil
wil des
des menschen
menschen afhangt. Uit
Uit dit
ditalles
alles
maar alléén
vloeide
een
nieuwe
dwaling
betrekkelijk
de
praedestinatie
voort.
vloeide een nieuwe dwaling betrekkelijk de
voort.
tot de
de genade, zoo
zoo zeide men, hebben
hebben zij, van
van wie
wie
De praedestinatie tot
zij met de natuurlijke krachten
krachten van
van den
denvrijen
vrijen wil
wil
God voorziet,
voorziet, dat
dat zij
f1aanvaarden. Gepraedestineerd
alléén
de
goddelijke
genade
zullen
alléén de goddelijke genade zullen'aanvaarden. Gepraedestineerd
de glorie zijn alléén
alléén zij, van
van wie
wie God
God voorziet,
voorziet, dat zij
zij met
met de
de
tot de
Ad Valentinum
Valentinum et cum
cum illo monachos, Migne, P.
P. L.,
L., Tom.
Tom. 44,
44,
1) Ad
881-912.
a) Ad
Ad eumdem
eumdem Valentinum
Valentinum et cum
cum illo monachos
monachos Hadrumeticos,
Hadrumeticos,
2)
Tom. 44,
915-946.
Migne, Tom.
44, 915-946.
Augustinus, Epist. 217.
217. Cassiani Collationes, XIII, 77 ed. Petschenig,
3) Augustinus,
p. 368-369.
368-369. Vgl.
VgI. Laugier,
Laugier, S.
S. Jean Cassien
Cassien et
et sa
sadoctrine
doctrinesur
surlalagritce
gràce
p.
(Thèse), Lyon
Lyon 1908.
1908.
(Thèse),

Semipelagianisme.
§§ 37. Semipelagianisme.

235

natuurlijke krachten
vrijen wil
wil in
in de
de ontvangen
ontvangengenaden
genaden
natuurlijke
krachten van
van den vrijen
zullen
hangtdus
dusvolgens
volgenshen
henaf
af van
van den
den
zullen volharden. De
De praedestinatie
praedestinatiehangt
1)..
vrij en wil des
des menschen
menschen alléén
alléén 1)
vrijen
o aa nn nnes
e s CCas
a s ss ii aInhet
hetjaar
jaar426,
426, toen
toende
de Collationes
Collationes van JJo
a33°.
0. In
verschenen,werd
werdhet
hetSemipelagianisme
Semipelagianismemeer
meerin
inGallië
Gallië bekend
bekend
n uu s verschenen,
en kwam ook door H i HilariusenProsper
I a r i u s en Pro spe r van
q u it a nië
enkwamookdoor
vanAAquitanië
Augustinus
oore.oore.
Onmiddellijk
schreef
A u g u s tin ter
u ster
Onmiddellijk
schreefdeze
dezezijn
zijntwee
twee
De
dono
perseve2)
en
dono
perseveboeken:
praedestinatione
Sanctorum
)
en
2
De
praedestinatione
Sanctorum
boeken :
rantiae 33)) (428-429),
(428-429), waarin
waarin hij
hij de
de Massilienses
Massilienses weerlegt.
weerlegt. Niet
Niet
rantiae
lang daarna
stierf
A u Augustinus
g u s tin u s (430)
spe r van
van
lang
daarna
stierf
(430)enenPro
Prosper
zetteden
denstrijd
strijdvoort.
voort.Zijn
Zijnvoornaamste
voornaamste werk
werk isis
A q uu ii tt aa nn ii ëë zette
).
Met
gratiaDei
Deietetlibero
liberoarbitrio,
arbitr-io,
liber
contra
Collatorem 44). Met HHi i1IaaDe gratia
liber
contra
Collatorem
r i u s toog
toog Prosper
Pro spe rnaarRome,omPaus
naar Rome, om Paus eoe
les tin u s II
rius
Coelestinus
in te
telichten.
lichten. Deze
Dezerichtte
richtte terstond
terstond een
eenschrijven
schrijven aan
aan
(422-432) in
), legde
de bisschoppen
bisschoppen van Gallië
Gallië 55),
legde den
den dwalenden
dwalenden het
hetstilzwijgen
stilzwijgen
op, nam
van
A Augustinus
u g u s tin u in
s in
bescherming
op,
nam de
de nagedachtenis
nagedachtenis
van
bescherming
ijver van
van Prosper
Pro spe r en
endiens
diensgeleerden
geleerden vriend.
vriend. De
en prees den ijver
strijd duurde
synode van
van Arles
Arles maakte
maakte daaraan
daaraan
strijd
duurde echter
echter voort.
voort. De synode
einde (475).
(475).
geen einde
voornaamste verdediger
verdediger der waarheid
waarheid was
De voornaamste
was FFuu1I ggen
e n tt ii uu ss
van Ruspe,
Rus p e,die
die tegen
tegen F
a u s t u svan
vanRiez
R i es)z 6)
zijnbebeFaustus
zijn
schreef.
VII schreef.
roemde Epistola
synodica 7)
Contra Faustum
Faustum libri
libri VII
7 ) en Contra
Epistola synodica
Dit laatste boek is verloren; gelukkig niet het bekende werk DeDitlasebokvrn;gluiethbkndwr
8 ).
gratiaeDei
Deiadad
Joannem
et Venerium 8).
veritate praedestinationis
praedestinationisetetgratiae
Joannem
et Venerium
II
4°.
lang daarna
riep
Ca Caesarius
esa r i u s van
r les de
de 11
daarna
riep
van AArles
40. Niet lang
min
Canones
Synode van Orange
Orange bijeen
25 wonderschoone
wonderschoone
bijeen (529).
(529). In 25
ontleend
of
aan aan
A u Augustinus
g u s tin u s en
en Prosper
Pro spe rontIeend
of meer
meerwoordelijk
woordelijk
en door Paus Felix
Fel i x III
IIIaan
aande
desynode
synode gezonden,
gezonden, wordt
wordt het PelaSemipelagianisme veroordeeld,
veroordeeld, de ware
ware leer
leer vastvastgianisme
gianisme en het Semipelagianisme
en
hiermee
de
langdurige
strijd
geëindigd
9).
Bon
i ff aagesteld
B
o
n
i
9).
gesteld
hiermee de langdurige strijd geëindigd
1)
8, 9,
9, 11.
11.
c. 8,
Cassiani Collationes, XIII, c.
1) Cas8Ïani
44, 959-992.
959-992.
2)
Prosperum et Hilarium
Hilarium primus,
primus, Migne, 44,
Liber ad
ad Prosperum
2) Liber

3)
Prosperum et Hilarium
Hilarium secundus,
secundus, Migne, 44,
44, 993-1034.
993-1034.
Liber ad
ad Prosperum
3) Liber
4)
Tom. 41,
41, 213-276.
213-276.
4) Migne, Tom.
5)
Tom. 50,
50, 528-530.
528-530.
5) Migne, Tom.
6)
et humanae
humanae mentis
mentis libero
libero arbitrio
arbitrio (Migne,
Tom. 58,
58,
(Migne, Tom.
De gratia
gratia Dei et
6) De

783-836),
wastegen
tegenden
denstrengen
strengenpraedestinatiaan
praedestinatiaan Lucidus
Lucidus gericht.
gericht.
783-836), was
7)
Tom. 45,
45, 1779-1785.
Migne, Tom.
7) Migne,
8)
Migne, Tom.
Tom. 65.
8) Migne,
9)
726 ff.
ff.
II, 726
VIII, 712
He f ele, H,
712 ss.
ss. Hefele,
Tom. VIII,
Man8i, Tom.
Tom. 45,
45, 1785. Mansi,
Migne, Tom.
9) Migne,
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38. Islam.

t i uu sa II
II (530-532)
(530-532) bevestigde de
synode, die
die allengs
allengs een
een zeer
zeer
de synode,
hoog aanzien verwierf.
verwierf.
§ 38.
38.
Islam.
Het Islamisme door Dr.
R. Dozy,
Dozy, tweede herziene
herziene druk,
druk,
Dr. R.
Haarlem 1880.
Haarlem
1880. De Koran,
Koran, voorafgegaan door
door het leven van
Mahomed met opheld.
Mahomed
opheld. aanmerkingen en hist. aanteekeninaanteekeningen v. Kasirmirski
e. a.
Kasirmirski e.
a. bewerkt door S. Keyser,
Keyser, 2e dr.
Arnhem 1878.
Arnhem
1878. Grimme,
und Lehre,
Lehre,
Grimme, Mohammed,
Mohammed, Leben
Leben and
22 Bde,
Bde, Munster
Münster 1892-1895. Oarra
de Vaux,
Vaux, La
doctrine
Carra de
La doctrine
l'Islam, Paris
de l'Islam,
Paris 1909.
1909. A. Klein,
Klein, The religion of Islam,
London
Islam, London
0. Hondas,
1906. O.
Hondas, l'Islamisme,
Paris 1908.
1908. Laml'Islamisme, nouv.
nouv. éd., Paris
mens S.J., Recherches de science rel. 1911
1911 : Mahomet fut-il
fut -il
sincere ?? lrveng,
Irveng, Mahomet
sincère
1909.
Mahomet and his successors, London 1909.
Margoliouth, The
Margoliouth,
early development
development of
ofMohammedanism,
Mohammedanism,
The early
New-York
1914.
New-York 1914.

1°.
Terwijl overal
den omtrek
omtrek het
hetChristendom
Christendom zijn
zijn intocht
intocht
1°. Terwijl
overal in den
had gehouden
gehouden was
Arabië in
begin der
der zevende
zevende eeuw
eeuw het
het
had
was in
in Arabië
in het begin
heidendom
nog
de
meest
verspreide
godsdienst.
De
opperste
God
heidendom nog meest verspreide godsdienst. De opperste God
11 aah;
demindere
minderehield
hieldmen
menvoor
voorzijn
zijndochters.
dochters.Te
TeMekka,
Mekka,
was AA11
h ; de
het middelpunt
middelpunt van
van den
deneeredienst
eeredienst ininMidden-Arabië,
Midden-Arabië, stond
stond de
de
pantheon der
der ontelbare
ontelbare stammen.
stammen. Naast
Naast het
hetheidendom
heidendom
Kaba, het pantheon
had ook het
het Christendom
Christendom eenigen ingang gevonden,
gevonden, terwijl
terwijl er
er de
de
Had
vrijtalrijk
talrijkwaren.
waren. Afzonderlijk
Joden sedert keizer Ha
d r i a n u ss vrij
goed en
en kwaad
kwaad stonde
stonden de Haniefen,
Hanie f en, die één God, den belooner van goed
Ab
die door
door
aanbaden,
aanbaden, den
den godsdienst
godsdienst beleden
beledenvan
van A
b rr aa ham,
h a m, die
I
hun
stamvader
was,
en,
zooals
zij
zeiden,
de
Kaba
I sm
a
ë
m a ë 1 hun stamvader was,
zooals zij zeiden, de
Mekka gebouwd
gebouwd had.
Deze godsdienst,
godsdienst, die
die van
van Mohammed
te Mekka
had. Deze
een vaste leer
leer en
en een
een geregeld
geregeld bestuur
bestuur ontving,
ontving, werd
werd de
de Islam.
Islam.
Volgens
de Muzelmansche
Muzelmansche overlevering
overlevering werd
werd Mohammed
Mohammed in
in
Volgens de
571
hij omstreeks
omstreeks zijn
zijn 25ste
25stejaar
jaarde
derijke
rijkeweduwe
weduwe
571 geboren en huwde hij
Vanalle
allezorgen
zorgenvoor
voorzijn
zijn onderhoud
onderhoud ontheven, gaf
C had
h a d îi dd ja.
j a. Van
aan zijn
zijn neigingen.
neigingen. Hij
Hij was
wasmijmeraar,
mijmeraar, zenuwachtig,
zenuwachtig,
hij zich over aan
hij
droefgeestig, peinzend,
peinzend, rusteloos,
rusteloos, in zich
zich zelven
zelven gekeerd,
gekeerd, had
had voor
voor
"ware
verhevenheid" geen zin,
zin, wel
welechter
echtervoor
voorrhetorische
rhetorischewoorwoor„ware verhevenheid"
aan hysterische
hysterische toevallen
toevallenlijdend
lijdend 1) meende
meende
denpraaL
denpraal. Reeds
Reeds lang aan
hij
den berg
berg Hira
Hira omstreeks
omstreeks zijn
zijn 40ste
40stejaar
jaarverschijningen
verschijningen te
te
hij op den
hebben,
driemaal toe
toe de
dewoorden
woorden:: Lees!
hooren, een geest,
geest,
hebben, tot driemaal
Lees ! te hooren,
Gab
zien, die
die hem
hem zeide,
zeide, dat
dathij
hij een
eenIiooge
hooge
den
engel G
den engel
a b rr i ëë 1,1, te zien,
1)
Dozy, Het Islamisme, bI.
14 vv.
vvo
1 ) Dozy,
bl. 14
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roeping
te vervullen
roeping te
vervullen had en
en dat
dateen
eenheerlijk
heerlijk loon
loon hem
hem wachtte.
wachtte.
De
eersten, die
die in
in hem
hem geloofden,
geloofden, waren
waren CChhad
ua d iî d jj a,
a, AAb
b uDe eersten,
Bek
zijn schoonvader
schoonvader en
en eenigen
eenigen uit
uit zijn
zijn omgeving.
omgeving. M
M o0 hh aa mmB e k r, zijn
m
die, door
door A
b u-B e k r, O
ar
mee dd predikte
predikte zijn
zijn openbaringen,
openbaringen, die,
Ab
0m
mar
later door
door anderen
anderen verzameld,
verzameld, den
den Koran vormen.
boek
vormen. Dit boek
en later
telkens in
in herha
herhalingen
lingen en tegenhoofdstukken, valt
valt telkens
heeft 114 Soera of hoofdstukken,
is onbeholpen
onbeholpen gesteld.
gesteld. Gelijk
Gelijk de
het richtsnoer
richtsnoer isis
spraak en is
de Koran het
geloof, zoo
zoo is de
de Sunna, die
gezegden en
en handelingen
handelingen
voor
die de gezegden
voor het geloof,
den profeet
profeet ,bevat,
bepaling van den
den eeredienst,
eeredienst, van
van het
het
van den
,bevat, de bepaling
burgerlijk
staatkundig leven.
leven.
burgerlijk en staatkundig
Het stelsel
0 ham m d,
e d,uituit
Haniefisme,het
hetJodenJodenstelselvan
van M
Mohamme
hethet
Haniefisme,
het Christendom
Christendom ontontdom, den ouden
ouden Arabischen
Arabischen godsdienst
godsdienst en het
dom,
het volgende
volgende:: A
11 a h isis de
deeenige
eenige God
God en
en MMo0 hh aa mmstaan, is
is het
Allah
m ee dd zijn
zijn profeet.
profeet. Gods
Gods openbaring
openbaring geschiedde
geschiedde door
door de
de profeten.
profeten.
m
De zes grootste zijn: A dam, N 0 ach, A bra ham, M 0 zes,Dezsgrotijn:Adam,NchbrMozes,
C
h ris
en Mohamme
M 0 ham md.
e d.
aannemendezer
dezertwee
twee
HetHet
aannemen
Chr
is t u sSI)
1) en
hetbidden,
bidden,het
hetvasten,
vasten,het
hetgeven
gevenvan
vanaalmoezen
aalmoezenen
ende
de
hoofdpunten, het
hoofdpunten,
naar Mekka
Mekka zijn
zijn de
de zoogenaamde
zoogenaamde vijf
vijf pilaren
pilaren van
van den
den
bedevaart naar
gebed geschiedt
geschiedt vijfmaal
vijfmaal daags,
gezicht naar
naar
Islam. Het gebed
Islam.
daags, met het gezicht
Mekka gekeerd,
gekeerd, op
op Vrijdag
Vrijdag het
het groote
groote algemeene
algemeene gebed.
gebed. Een
Een
Mekka
heeft men
men niet.
niet. Het
Hetvasten
vastenisis·
voorgeschrevengedurende
gedurende
rustdag heeft
voorgeschreven
Ramadhan :: eerst
eerst na
nazonsondergang
zonsondergang is
is het
hetgeoorgeoorde heele
heele maand Ramadhán
gebruiken. Wat
Wat het
het hierloofd, eenig
loofd,
eenig voedsel
voedsel of
of eenigen
eenigen drank
drank te gebruiken.
de Islam
Islam neemt
neemt de
de opstanding
opstandingdes
desvleesches
vleesches aan,
aan,
namaals betreft, de
een hel, en
en een
een hemel
hemel met
metzinnelijke
zinnelijkegenoegens
genoegens2).
2).
Zooals men
reeds opmerkt,
opmerkt, is
is de
de godsdienst
godsdienst alleen
alleen uiterlijk,
uiterlijk,
Zooals
men reeds
voorschriften van
inwendige deugd
heiligheid bestaan
bestaan niet.
niet.
voorschriften
van inwendige
deugd en heiligheid
verbod van
van bloed
bloed of
of varkensvleesch
varkensvleesch te
te eten,
eten, wijn
wijn te
te drinken,
drinken,
Wel het verbod
beelden te hebben en te
te dobbelen.
dobbelen. Ook
Ook de
de besnijdenis
besnijdenis heeft M
M o0 hhbeelden
ham
m
e
d
gehouden.
h a m e d gehouden.
M 0 ham m d
e dnaar
naarMedina
Medina (Hedschra). Van
In 622 vertrok
vertrok Mohamme
dit jaar
jaar dagteekent
dagteekent de
deMuzelmansche
Muzelmansche jaartelling
jaartelling en
en tevens
tevens de
de
M 0 ham md,
e d,
zijn
leer
verbreidenmet
metlist
listen
en
strijd
strijd van
van Mohamme
omom
zijn
leer
tete
verbreiden
wapengeweld. In
630 reeds
reeds veroverde
veroverde hij
hij Mekka,
Mekka, reinigde
reinigde de
de
wapengeweld.
In 630
ze tot
tot middelpunt
middelpuntvan
vanzijn
zijngodsgodsKaba van alle beelden en maakte ze
1) Sayou8,
1880. Volgens
Volgens MoMoSayous, Jésus-Christ
Jésus-Christ d'après
d'après Mahomet,
Mahomet, Paris
Paris 1880.
hammed
Christus een
een bovennatuurlijke
bovennatuurlijke ontvangenis
ontvangenis en
en geboorte
geboorte
hammed had Christus
en deed
deed vele
vele wonderen,
wonderen, maar
maar werd
werd in
inden
denhemel
hemelopgenomen
opgenomenzonder
zonder
gekruisigd
Zie Etudes rel., 55 déc.
déc. 1904.
1904.
gekruisigd te
te zijn.
zijn. Zie
2) Koran,
Soera 56,
56, bij
bij Keyser,
Keyser, bI.
740.
2)
Koran, Soera
bl. 740.
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dienst. Hij
Hij stierf
stierf te
te Medina
in 632
632en
enhad
had Ab
A b u-B
u-B ee kk rr (632
dienst.
Medina in
(632-634)
634)
opvolger,die
diede
deverovering
veroveringvoortzette.
voortzette.00mar
mar (635-645) ondertot opvolger,
onderwierp
637, Syrië
639, Egypte in
in 640.
640.
wierp Jeruzalem
Jeruzalem in
in 637,
Syrië en
en Palestina in 639,
Perzië kwam
kwam onder
onder het
het juk tusschen
Perzië
tusschen 642
642 en 651.
651. De
De bib
bibliotheek
liotheek
van Alexandrië
CtesiAlexandrië werd
werd aan de vlammen
vlammen prijs
prijsgegeven,
gegeven,die
die van
van Ctesiphon
Muzelman zijn
zijn voet
voet zette,
zette,
phon in den Tiger geworpen.
geworpen. Waar
Waar de Muzelman
werd
en vervolgd,
vervolgd, zoodat
zoodat er
er onder
onder
werd het
het Christendom hevig verdrukt
verdrukt en
hen vaneen
nauwelijks meer sprake
sprake kon
kon zijn.
zijn.
van een Christelijke Kerk
Kerk nauwelijks
.

DERDE HOOFDSTUK.
HOOFDSTUK.
KERKELIJKE
HIERARCHIE.
KERKELIJKE HIERARCHIE.

§ 39.
39.

primaat en de
de Pausen.
Pausen.
Het primaat
L. Duchesne,
Duchesne, Le
Liber Pontificalis, Texte,
Texte, Introduction,
Introduction,
Le Liber
et Commentaire,
Commentaire, Tom.
Paris 1886.
1886. Kehr,
Tom. I, Paris
Kehr, Regesta, Tom. I,
VI, Berolini
1906-1912. Jaffé,
Rom. Pontif.,
Pontif.,
Berolini 1906-1912.
Ja f f é, Regesta
Regesta Rom.
ed.
Il, Loewenfeld,
Kaltenbrunner, Ewald,
1885ed. II,
Loewen f eld, Kaltenbrunner,
Ewald, Leipzig
Leipzig 1885—
1888.
Vgl. over
over beide
beidebronwerken
bronwerken H.
Grisar, Analecta
1888. Vgl.
H. Grisar,
Romana, Roma 1899,
Il primato Romano
1899,p.p.1-25,
1 25, 34-48. 11
nel
secolo V
secondo i detti di
di San
San Leone
Leone Magno
Magno e dei
dei suoi
suoi
nel secolo
V secondo
contemporanei,
307 ss.
ss. Roma ee la
la
contemporanei,in
in Analecta
Analecta Rom.,
Rom., p.
p. 307
chiesa
Franchi principalmente
principalmente nel secolo
secoIo sesto,
sesto, ibidem,
ibidem,
chiesa dei Franchi
p. 333
333 ss.
ss. Dezelfde,
Dezelfde, Geschichte
und der
Päpste, I,
p.
Geschichte Roms
Roms und
der Papste,
n. ,198 ff. J. Wurm,
Wurm, Die Papstwahl, K
Köln
1902, P. Batif
Batiffol,
öln 1902,
fol,
Le
Paris 1924.
1924. Revue
Revue d'
d' Rist.
Le Siège
Siège apostolique
apostolique (359-451),
(359-451), Paris
Hist.
Eccles.
1925, p. 5 ss. et
et Revue
Revue Thom. 1920,
Juli-Sept. vv.
vvo
Eccles. 1925,
1920, Juli—Sept.

1°.
Nauwelijks hadden de Christelijke
Christelijke keizers
Kerk den
den
1°. Nauwelijks
keizers aan
aan de Kerk
vrede geschonken,
geschonken, of
of het
Pauselijk primaat,
primaat, dat voorheen
voorheen wel
wel
vrede
het Pauselijk
minder vaak
en krachtig
krachtig had
had gesproken,
gesproken,
duidelijk,
duidelijk, maar
maar toch
toch minder
vaak en
Reeds terterdeed zich hoorera
hooren zoowel
zoowelin
inhet
het oosten
oosten als
als in het westen. Reeds
stond bij
bij de Ariaansche twisten liet het zich gelden, zoodat sommige
sommige
dagen den
den oorsprong
oorsprong van het
het primaat
primaatwillen
willen
onervarenen
onervarenen in
in die
die dagen
Te
Nicea
zat
S
y
I
v
est
erdoor
zijn
legaten
voor;
Paus
plaatsen.
plaatsen.
S y l v e s t e r door zijn legaten voor ; Paus
Jul
door de
deketters
kettersals
alsscheidsrechter
scheidsrechteringeroepen,
ingeroepen,besliste
besliste
J
u 1iiuus,s, door
ten gunste
vanvan
A tAthanasius;
h a n a s i us; ook
c e 11 u s van
van
ten
gunste
ookMar
Marcellus
Anc
y r a, PPaulus
a u 1 u s van
sta n tin 0 pel, Asclepas
A s c 1 e pas
Ancyra,
van Con
Constantinopel,
G a z a en
en Lucius
Luc i u svan
vanAdrianopel
A d r i a nopvluchtten
e 1 vluchttentot
tot
van Gaza
den
Vooral
onder
L iLiberius
b e r i u skwam
kwamhet
hetpripriden pauselijken
pauselijkentroon.
troon.
Vooral
onder
maat schitterend
tottotzijn
recht.
"Hebben
wij wij
L i Liberius
b e r i u s gegemaat
schitterend
zijn
recht.
„Hebben
"dan zu
zullen
weldra
wonnen",
de Ariaansche
Ariaansche bisschoppen,
bisschoppen, „dan
wonnen", aldus
aldus de
llen weldra
allen onderdoen"
onderdoen" 1);
n t i u s sleurde
sleurde hem
hem daarop
daarop
1) ; en CCon
o n ssta
tan
1)
Athan., Contra
35.
1 ) Athan.,
Contra Arian.,
Arian., c.
c. 35.

.
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Het primaat
primaat en
en de
de Pausen.
Pausen.

in bal
lingschap.Dam
in
ballingschap.
a suslegde,
legde,nanadedesynode
synodevan
vanRimini,
Rimini,
Damasus
aan
de bisschoppen
bisschoppen van
het oosten
oosten een
eengeloofsregel
geloofsregel ter
ter onderonderaan de
van het
teekening
146 aan dien
dien
teekening voor.
voor. Alleen
Alleen in Antiochië (378) voldeden er 146
eisch
ééne Kerk
Kerk terug.
terug. Krachtig
Krachtig trad
trad dezelfde
dezelfde
eisch en
en keerden
keerden tot
tot de ééne
Paus
bisschoppen der wereld, b.v. tegen
tegen die
die
Paus op
op tegen de machtigste bisschoppen
van
Milaan, Constantinopel,
Constantinopel, Alexandrië
Alexandrië en
Antiochië. Keizer
Keizer
van Milaan,
en Antiochië.
Con sta n tin 0 pel
T
h e 0 dos i u sliet N e c t a r i u s van
TheodosiuslietNectarius
van Constantinopel
door Dam
Damasus
door
a susbevestigen
bevestigen 1).
Terecht mocht
mocht daarom
daarom A
A m1 ). Terecht
r o s ii uu ss zeggen
„ Ubi Petrus,
bb ros
zeggen:: "Ubi
ibi Ecclesia"
Ecclesia" 2).
Petrus, ibi
2 ) . Nog
Nog duidelijker
sprakPaus
PausDam
Damasus
sprak
a sus zelf, die
die tevens
tevens de
de reden
reden en
en den
den ooroorsprong van
van het
sprong
het primaat
primaat opgaf
opgaf:: "Quamvis
universae
per
orbem
„Quamvis universae per orbem
catholicae
sit,sancta
sanctatamen
tamen
catholicae diffusae
di f f usaeecclesiaeunus
ecclesiae unusthalamus
thalamus Ohristi
Christi sit,
romana
ecclesia nullis
nullis synodicis
synodicisconstitutionibus
constitutionibuscaeteris
caeterisecclesiis
ecclesiis
romana ecclesia
praelata est,
est, sed
sed evangelica
evangelicavoce
voce Domini
DominietetSalvatoris
Salvatorisnostri
nostri
primat'um
primatum
obtinuit:
Tu esesPetrus,
Petrus,inquientis,
inquientis,
et super
hanc
petram
obtinuit : Tu
et super
hans
petram
aediaedificabo
f icabo
3 ).
ecclesiam meam"
meam" 3).
Wel
verbood een
Carthago in 393
393 aan
aan de
de priesters
priesters
Wel verbood
een synode van Carthago
en de lagere
lagere geestelijkheid
geestelijkheid naar
naar Rome te appelleeren,
appelleeren, maar
maardeze
deze
gehoorzaamdenniet
niet allen
allen aan
gehoorzaamden
aan dien
dien canon en
Rome stelde
stelde hen
hen
en Rome
Zo
depriester
priesterAApp iiaain het gelijk. Onder
Onder Paus
Paus Z
o ssim
i m u ssteekende
teekende de
vanSic
Sic
a appèl
aan,dat
dat
Rome
aanvaardwerd.
werd.
rr ii uuss van
c ac appèl
aan,
te te
Rome
aanvaard
Later zond
zond Paus CCo0 ee lles
legaat, om in die
die zaak
zaak
Later
e s ttin
i n uu s I een
een legaat,
beslissen. Aan
A pp ii aa r i uu s baatte
baatte het
hetappèl
appèl niet
nietveel,
veel,omdat
omdat
te beslissen.
Aan A
hij in Afrika
Afrika terecht
terecht was
was veroordeeld.
veroordeeld. Het
Het beginsel
beginsel hielden
hielden de
de
hij
Pausen echter
echter vast.
vast. Ofschoon
Ofschoon zich
zich de
deAfrikaansche
Mrikaanschebisschoppen
bisschoppen
Pausen
en synoden
synoden (418
(418 en
en 424) nog een
een tijd
tijd lang
lang bleven
bleven verzetten,
verzetten, het
het
was en
en bleef
bleef voor
voor een
eenieder
iedervrij
vrij 4). Met
Met eerbied
eerbied
appèl naar Rome was
wendde
men zich
zich tot den
den Paus,
Paus, die
die Pater
Pater patrum,
patrum,Caput
Oaputomnium
omnium
wendde men
ecclesiarum, Caput
Oaput omnium,
omnium, Caput
Oaputepiscoporum,
episcoporum,Petra,
Petra,Petra
Petra
fidei,
ecclesiarum,
fidei,
Apostolicus Universalis
Universalis Ecclesiae
EcclesiaePapa
Papa werd genoemd.
genoemd. Van Rome
Rome
komt de
de waarheid,
waarheid, van
rushethet
eersterecht
rechten
endedehoogste
hoogste
komt
van Pet
Pet rus
eerste
5 ).
Eensynode
synodeisisniet
nietgeldig
geldigzonder
zonder de
de bevestiging
bevestigingdes
des Pausen
Pausen 5).
macht. Een
De Pausen
Pausen zijn
zijn de
de wetgevers
wetgeversder
derKerk
Kerk;
zij zenden
zendenhun
hunlegaten
legatennaar
naar
De
; zij
1)
1) Zie
Zie dit
dit heerlijk
heerlijk getuigenis
getuigenis bij
bij Ja
Ja//é,
Il, n.
n. 365.
365.
f f é, ed. II,
2)
2) In
In Psalm.
Psalm. 40,
40, n.
n. 30,
30, Migne,
Migne, 14, 1082.
1082.
3) Mansi,
Mansi, Coll.
Col!. Concil.,
ConeH., VIII,
VIII, 158
158;
vg!. He
He/ele,
II, 620-621.
620-62l.
3)
; vgl.
f ele, II,
4) He
Hejele,
Conciliengeschichte, I,I,347
120-138. Capelli,
Capelli, De
De
4)
f ele, Conciliengeschichte,
347ff.;
ff. ; Il,
II, 120-138.
appellat. eccles.
eccles. Afric.
Afric. ad
ad Rom.
Rom. Sedem,
Sedem, Romae
Romae1722.
1722.
appellat.
5) Th.
Th. Dolan,
Dolan, The
The Papacy
Papacy and
and the
thefirst
firstCouncils
Councils ofofthe
theChurch,
Church,
5)
St.
St. Louis
Louis 1910.
1910.
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39. Het
~ 39.
Hetprimaat
primaat en de
de Pausen.
Pausen.
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alle Kerken
alle
Kerken en vonnissen
vonnissen allen,
allen, terwijl
terwijl de
de "prima
sedes aa nemine
„prima sedes
nemine
judicatul''' .
judmcatur".
Een vaste benaming
benaming hadden de
titels Papa,
de Pausen nog
nog niet. De titels
Papa,
A postolicus , Summus
Summus Pontifex
Pontifex enz.
werden ook door
door andere
andere bisbisApostolicus,
enz. werden
zesde eeuw
eeuw begon
begon men
men alleen
alleen den
den
schoppen
schoppen gevoerd.
gevoerd. Eerst
Eerst in
in de zesde
Paus Papa
Papa te noemen.
noemen. De
De nederige
nederige benaming
benaming Servus servorum Dei
Dei
dagteekent
reeds van G reg
0 r i u s den
r oot e (590-604).
(590-604).
dagteekentreedsvan
Gregorius
den GGroote
Pauskeuze onderging
onderging in
dezen tijd
tijd eenige
eenige wijziging.
wijziging. In
In de
de
De Pauskeuze
in dezen
plaats van het
het volk,
volk, dat
datallengs
allengste
tetalrijk
talrijkwerd
werd om
om aan
aan de
de keuze
keuze deel
deel
nemen, traden
traden de
deaanzienlijken,
aanzienlijken, de
dekeizerlijke
keizerlijke ambtenaren
ambtenaren en
en
te nemen,
eindelijk
keizers trachtten hun invloed te
te doen
doen
eindelijk de
de senaat.
senaat. Ook de keizers
gelden. Tegen hun wil werd niet licht iemand
iemand gekozen. De hoogste
hoogste
gelden.
willekeur
eri iuuss
willekeur veroorloofde
veroorloofdezich
zich Con
C o nsta
s t annt ti iuus,s, die LLiibb er
in ballingschap zond en
en Felix
Fel i x aanstelde.
aanstelde. Of
Of de
debevestiging
bevestiging der
der
werd geëischt, blijkt niet volvolkeuze door
keizers als
keuze
door de
de keizers
als een recht werd
betwiste keuzen
keuzen tusschentusschendoende 1).
1) . Gewoonlijk
Gewoonlijk kwamen
kwamen zij
zij bij
bij betwiste
beide. Van den
dell anderen
anderen kant berichtten de
de Pausen
Pausen hun
hun keuze
keuze aan
aan
beide.
den
keizer. De inmenging
inmenging van het
het hof
hofwerd
werdzelfs
zelfsonder
onderbepaalde
bepaalde
den keizer.
vormen
gekozene ontving
ontving de
de wijding
wijding niet
niet vóór
vóór de
de
vormen gebracht.
gebracht. De
De gekozene
noemde zich
zichintusschen
intusschen:
fukeizerlijke
keizerlijke bevestiging
bevestiging en noemde
: "Electus
„Electus fu
turusque per Dei gratiam hujus apostolicae sedis antistes". Na den
den-tursqepDigamhujsotlcedians".
dood van
(468-483) mengde zich
dood
van Paus
Paus Sim
Simpp1Iii cc ii uu ss (468-483)
zich de prefect
in de keuze.
keuze. TTh
e
0
dor
i
k
stelde
Fel
i
x
III
zelfs
aan (526
(526h e o d o r k stelde Felix III zelfs aan
530). Noodlottig
Noodlottig werd
werd nu
nu vaak
vaak de
deinvloed
invloedder
derheerschers.
heerschers. Onder
Onder
der tijden
tijden wees
wees Felix
Fel i x III
IIIzijn
zijnopvolger
opvolger aan,
aan, bereikte
bereikte
den druk der
echter zijn doel niet geheel, zoodat
zoodat er
er een
een dubbele
dubbele keuze
keuze plaats
plaats had.
had.
De volgende
volgende Paus
Bon
IIliet
lietdoor
door zijn
zijn priesters
priesters een
een
Paus B
o n i ffat
a t i u s II
het recht
recht gaf,
gaf, een
een opvolger
opvolger te
decreet
onderteekenen, dat
decreet onderteekenen,
dat hem het
benoemen;
decreet in
in een
een volgende
volgende
benoemen ; verzet
verzet noopte hem echter, het decreet
vernietigen. Of
Of de
de Paus
Paus de
de bevoegdheid
bevoegdheid heeft,
heeft, in
in bijbijsynode
synode te vernietigen.
te benoemen,
benoemen, blijkt
blijktniet
nietvoldoende.
voldoende.
zondere gevallen een opvolger
opvolger te
zondere
bevestigend antwoord
antwoord heeft
heeft echter
echter in
in de
de laatste
laatste tijden
tijden ververHet bevestigend
schillende verdedigers gevonden
gevonden 2).
2) .
-

1) V
gl. Funk, Die Bischofswahl, im christlichen
christliühen Altertum
Altertum and
und Anfang
Anfang
Vgl.
des Mittelalters, Abhandl. u. Linters.,
lJnters., I,
I, 31--32,
31--32, Hinschius, Kirchenrecht,
Il, 514.
514.
II,
2)
Quartalschr., Jg.
91 ff.
ff. G.
Peries,
Sdgmuller, Tüb.
2) Zie Sägmüller,
Tub. Quartalschr.,
Jg. 85, (1903), S. 91
G. Peries,
L'intervention du Pape
Pape dans l'élection
son successeur,
successeur, Paris
Paris 1902,
1902,
L'intervention
l'élection de son
literatuur vindt.
waar men ook de literatuur
P.
Albers, S. J.
J. Kerkgesch.
Kerkgesch. I.
1.
P. Albers,
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2°. De
Pausen van
van 311-692
311-692:
Melchiades (311-314)
(311-314) mocht
mocht
2°.
De Pausen
: Melehiades
den eersten
eersten Christen
Christen keizer
den vrede
vrede der
der Kerk
Kerkbegroeten.
begroeten.
den
keizer en
en den
Reeds M
n t ii uu ss gaf
M aa xx eent
gafhem
hemvolmacht,
volmacht,de
degeroofde
geroofde loca ecclesiHij was
hernemen. Hij
was de laatste
laatste Paus
Paus die
die werd
werd bijgezet
bijgezet in
in
astica te hernemen.
catacomben.
de catacomben.
Silvester
zag het begin
begin van veel nieuwe
nieuwe gebruiken
gebruiken
Silvester I (315-335) zag
in de Kerk,
Kerk, die
die door
door de
de vrijheid
vrijheid begunstigd
begunstigd tot
tot bloei
bloei kwam
kwam;; wat
wat
van het
het zoo
zoonoodlottig
noodlottigArianisme,
Arianisme, maar
maar ook
ookde
de
later den aanvang van
eerste algemeene kerkvergadering, die hij
hij door zijn legaten voorzat.
voorzat.
den luister van het huis
huis Gods
Gods:
Zeer veel
Zeer
veel deed
deedSSiiIlvvest
e s tervoor
er voor den
:
onder hem werd de oudste
oudste St. Pieter
Pieter en ook St. Paulus aan den weg
Gebrek aan zekere gegevens maakt het
het samensamenvan Ostia gebouwd. Gebrek
stellen zijner
zijner geschiedenis
geschiedenis zeer moeilijk,
moeilijk, omdat
omdat waarheid
waarheid en
enververdichtsel niet
schiften. Dat hij
hij CCon
zouhebben
hebben
dichtsel
niet is
is te schiften.
o n ssta
t a nn tt ijij n zou
gedoopt, is zeker
zeker legende
legende 1).
gedoopt,
(336) regeerde
regeerde slechts één jaar. Ju
Julius
Marcus (336)
lius II (337-352) heeft
den zwaren strijd tegen het Arianisme doorstaan, den H. At h a- denzwarstijgheAanmdorst,eH.Ahametkracht
krachtbeschermd,
beschermd,dedeweerspannige
weerspannigebisschoppen
bisschoppen
n aa ss ii uu ss met
tot de
de orde
orde geroepen.,
geroepen, door
door zijn
zijn legaten
legaten de
de synode
synode van
vanSardica
Sardica
en zoowel
zoowel in
inals
alsbuiten
buitendedeeeuwige
eeuwigestad
stadverschillende
verschillende
geleid 2)
2) en
gebouwd.
kerken gebouwd.
Liberius
onderging vervolging
vervolging en
en ballingschap
ballingschap voor
voor
Liberius (352-366)
(352-366) onderging
de
ware
leer.
Of
hij
een
formule
van
Sirmium
ouderteekende
is
de ware leer. Of hij een formule van Sirmium onderteekende is
men zijn
zijn nagedachtenis
nagedachtenis belasterde,
belasterde, is reeds
reeds gegeniet
zeker. Hoe
Hoe men
niet zeker.
stond vast
vasttegenover
tegenoverde
dekerkvergadering
kerkvergadering van
van Rimini.
Rimini.
zegd 3).
3). Hij stond
huis des
des Heeren,
Heeren, bouwde
bouwdede
de basilica
Grooten
Grooten ijver
ijver had hij
hij voor het huis
Liberii, waar
Maggiore staat,
herstelde die
die van
van
waar thans Maria Maggiore
staat, en herstelde
Liberii,
Agnes. Bij
zijn afwezigheid
afwezigheid regeerde
regeerde de
de tegenpaus
tegenpaus Fel
ix
Bij zijn
Felix
St. Agnes.
(355-365).
(366-384) had
had bij
bij zijn
zijn verheffing
verheffing te
te strijden
strijden tegen
tegen
Damasus (366-384)
U rr ssin
(366-367), die
die verdreven
verdreven
den indringer
indringer en
en tegenpaus
tegenpaus U
i n uu ss (366-367),
werd. Onder
Onder hem
uitwendige macht
macht van
vanhet
hetprimaat
primaat:
hij
werd.
hem steeg de uitwendige
: hij
Pausder
dervierde
vierdeeeuw.
eeuw.Waarschijnlijk
Waarschijnlijk stichtte
stichtte
was
de grootste
grootste Paus
was de

1)
Döllinger, Papstfabeln, II Aufl.,
61--125.
Aufl., Stuttgart
Stuttgart 1890,
1890, S.
S. 61-125.
1) Dóllinger,
Oh. de Smedt,
Smedt, Principes de la critique
critiqne hist., Paris 1883, p. 137
137 ss. DuchesDuchesLiber Pontif.,
170-201.
Le Liber
Pontif., I,
I, p.
p. 170-201.
ne, Le
2)
ed., n.
186.
n. 186.
Ja//é, II ed.,
2) Jajjé,
8)
légende
Saltet, La formation de la légende
S) §§ 29,
29, 5.
5. Vgl.
Vgl. Papstf.,
Papstf., 126-145.
126-145. Saltet,
des papes Libère
Libère et Félix.
Félix. Bull. de
ecclés. 1905,
1905, 222
222 ss.
ss.
de littér. ecclés.
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van Thessalonica
Thessalonica 1).
iero0nnyym
mus,
dielangen
langen
hij
hij het vicariaat van
1). H
Hier
u s, die
tijd
zijn geheimschrijver
geheimschrijver was,
H.
tijd zijn
was,noemt
noemthem
hem zeer
zeer ervaren
ervarenin
in de H.
Schrift, en „den
Schrift,
"denmaagdelijken
maagdelijken leeraar
leeraar der
der maagdelijke
maagdelijke Kerk."
Kerk."
van Rome.
Rome. Vooral
Vooral om
om zijn
zijn zorg
zorg
Niemand deed meer voor den luister van
voor
de catacomben
catacomben en
zijn grafschriften
grafschriften isis D
Dam
tot
voor de
en zijn
a m aa sus
s u s tot
heden beroemd 2).
marmer griffelen
griffelen door
door
2) .Zijn
Zijnverzen
verzen deed
deed hij
hij in het marmer
den
bekenden F u rFurius
i u sDiDionysius
0 n y s i u s Ph
i loc a I u s.
denbekenden
Philocalus.
vooral bekend
bekend door
door zijn
zijn vier
vier Epistolae
Siricius
Sirieius (384-399) isisvooral
decretales 3),
de eerste,
eerste, die
die echt zijn
bevonden. Hij vernieuwde
vernieuwde de
de
3 ), de
zijn bevonden.
basiliek
1823 door
door brand
brand werd
werd vernield.
vernield. Hij
Hij
basiliek van
van St.
St. Paulus, die in 1823
benoemde den
bisschop van
van Thessalonica
Thessalonica tot
totpauselijk
pauselijkVicarius
Vicarius
benoemde
den bisschop
Oostelijk Illyrië
Illyrië 4).
van Oostelijk
Anastasius
I
(399-401), door
door den
den H.
H.Hieronymus
Hieronymus geroemd
geroemd
Anastasius (399-401),
als een uitmuntend
uitmuntend Paus,
Paus, "quem
habere non
„quem d'iu
d-iu Roma
Roma habere
non meruit" 5),
regeerde
lang.
regeerde niet lang.
Innocentius
(401-417)was
waseen
eender
derberoemdste
beroemdstePausen.
Pausen.
Innoeentius I (401-417)
belangrijk zijn
zijn zijn
zijn Decretales
Decretales 6)s): : Ad
Victricium RothomaRothoma~
Hoogst belangrijk
Ad Victricium
kerkelijke tucht en
enrechtsvragen;
rechtsvragen; Ad Exsuperium
Exsuperium
over kerkelijke
gensem over
Tolosanum over
boetewezen en de
de lijst
lijst der
der HH.
HH.Boeken
Boeken;
over het boetewezen
; Ad
Ad
Decentium Eugubiensem
Eugubiensem over
de kerkelijke
kerkelijke riten
riten;; Ad Felicem
Felicem
Decentium
over de
N ucerianum over
opnemen in den
den clerus.
clerus. Hij
Hij trachtte
trachtte den
den
Nucerianum
over het opnemen
vrede tusschen
A 1I aa rik
en den
den keizer
keizer te
tebewerken
bewerken en
en trad
trad met
met
vrede
tusschen A
r i k en
kracht op voor
voor de
de onschuld
onschuld van
van Ceh
s.
kracht
h rryyssos
o s ttom
o m uu s.
Zosimus
gafde
deberoemde
beroemde Epistola tractoria
tractoria uit tegen
Zosimus (417-418)
(417-418) gaf
de Pelagianen
Pelagianen 7).
(418-422)had
hadmet
metden
dentegenpaus
tegenpaus
7 ) . Bonifatius
Bonifatius I (418-422)
strijdenen
enverdedigde
verdedigdezijn
zijn rechten
rechten op
op
E u I1aaI 1i iuus s (418-419)
(418-419) tetestrijden
de Kerken van oostelijk
oostelijk Illyrië
Illyrië 8).
Coelestinus
(422-432)wijdde
wijdde S. Maria in
in Trastevere
Trastevere en bouwde
Coelestinus I (422-432)
S. Sabina.
Sabina. Het Liber Ponti
Pontificalis
hij het
het eerst
eerst de
de psalmen
psalmen
f icalis zegt, dat hij
bij afwisselende koren voor de H. Mis
Mis deed reciteeren.
bij
reciteeren. D u c hhes
e s nn ee
1)
vicarius stond
stond in
in naam
naam der
der Pausen
Pausen over
overIllyricum
Illyricum Orientale.
Orientale.
1) De vicarius

2)
Marucchi, Il Pontificato
papa Damaso
Damaso e la
la storia
storia della sua
2) Marucchi,
Pontificato dal
dal papa
famiglia, Roma 1905.
Vgl. Migne, P. L.,
1.., Tom.
Tom. 13.
13.
1905. Vgl.
3)
ed., n.
255 ss.
ss.
3) Jaffé, II ed.,
n. 255
4) Petit,
Petit, Les
de Thessalonique,
Thessalonique, Échos
Échos d'Orient,
d'Orient, 1900.
1900.
4)
Les évêques de
5)
XVI ad Principiam.
Principiam.
Hieronymus, ep.
5) Hieronymu8,
ep. XVI
6)
ed., nno
286, 293,
293, 311,
311, 314.
314. Gebhardt,
Bedeutung
6) Jaffé, II ed.,
nn. 286,
Gebhardt, Die
Die Bedeutung
lnnocenz' I für
der pápstlichen
päpstlichen Gewalt,
Gewalt, Leipzig
Leipzig 1901.
1901.
Innocenz'
fur die
die Entwicklung der
7)
Denzinger, p.
23. Migne, Tom.
90.
7) Denzinger,
p. 23.
Tom. 48,
48, p. 90.
8)
kath. Theol.
Theol. 1898.
1898. Rau8chen,
christl.
8) Zeitschr.
Zeitschr. f.f. kath.
Rauschen, Jahrbücher
Jahrbiicher der
der christl.
Kirche, Freib.
Freib. 1897,
1897, S. 469.
Kirche,
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meent
begin van
van het
het geregeld
geregeld officie
officie te
te zien
zien 1).
meent hier
hier het
het begin
1).
Sixtus 111
III (432-440) herbouwde de beroemde
Sixtus
beroemde basilica
Liberiana,
basilica Liberiana,
die tot heden
die
heden bijna
bijna ongeschonden
ongeschonden is gebleven
gebleven (Dedicatio
(DedicatioS.
S. Mariae
Mariae
ad Nives).
ad
Leo
(440-461) behoort
behoort tot
tot de
degrootste
grootste Pausen.
Pausen. Zijn
Zijn samensamenLeo I (440-461)
komst met At
komst
A t ttili Ia,
a, dien
dienhij
hijdeed
deedterugkeeren,
terugkeeren, heeft
heeft een
een onbeonbe(452). Kon
Kon
rekenbaren
de wereldgeschiedenis
wereldgeschiedenis geoefend (452).
rekenbaren invloed
invloed op de
hij
Gen
aangaande de
de plundering
plundering van Rome
Rome niet
niet ververhij G
e n sser
e r ii kk aangaande
ten
minste
brand,
foltering
en
moord
(455).
bidden,
hij
voorkwam
bidden, hij
minste brand, foltering en moord (455).
Zijn
beteekenis ligt vooral
vooral hierin,
hierin, dat hij, in
in de
de hachehacheZijn historische beteekenis
lijkste
het westen
westen en
en van
vanketterij
ketterij
lijkste dagen
dagen van staatkundig verval in het
in het
het oosten,
oosten, het
hetidee
ideeder
derkerkelijke
kerkelijke eenheid
eenheid levendig
levendig hield.
hield. BeBelangrijk
verzameling zijner
zijner 113
113 brieven
brieven 2).
langrijk is de verzameling
2) .
Hilarus (461-468)
(461-468) was
was een
eenkrachtig
krachtig Paus,
Paus,handhaafde
handhaafde de
de
kerkelijke
kerkelijke tucht,
tucht, bouwde verschillende Oratoria
Oratoria en kloosters en deed
veel
voor de
de verfraaiing
verfraaiing van Rome.
Rome. Paus
Paus Simplicius
veel voor
Simplieius (468-483)
(468 483)
beleefde den val van
van het
hetwestersche
westersche rijk
rijk (476).
(476). Hij
Hij en
enzijn
zijnopvolgers
opvolgers
Felix
11 (483-492)
(483-492) en Gelasius I (492-496)
(4,92-496) deden
rechten
Felix II
deden hun rechten
tegenover
Constantinopel gelden.
laatsteschreef
schreefbelangrijke
belangrijke
tegenover Constantinopel
gelden. De laatste
enMonophysieten
Monophysieten enz.
decreten tegen
tegen Pelagianen,
Pelagianen, Nestorianen
Nestorianen en
decreten
Het beroemde decreet De libris recipiendis et non recipiendis is niet Hetbromdc
hem 3).
van hem
3) .
Anastasius
11 (496--498)
het voorwerp
voorwerp geweest
geweest van tal
tal van
van
(496-498) is het
Anastasius II
Dat hij
hij met
met de
deketters
kettersiningemeenschap
gemeenschap zou
zou zijn
zijn
4). Dat
verdichtselen 4).
had met
met den
den
getreden, is
een fabel
fabel 5). Symmachus
getreden,
is een
(498 514) had
Symmaehus (498-514)
tegenpaus L aa ure
testrijden
strijden en
en moest
moest van
van
tegenpaus
u r ennt ti ius
u s (498-505)
(498-505) te
Th
eenvisitator
visitatoraanvaarden
aanvaarden 6).
6).
koning T
h eeo
o ddor
o r ii kk een
Hormisdas (514-523) en
en zijn
zijn opvolger
opvolger Joannes
Joannes I (523
(523-526)
526)
monophysietischen strijd.
strijd. De
De laatste
laatstekroonde
kroonde
waren gemoeid in den monophysietischen
Jus
u s II te Constantinopel
Constantinopel en werd
werd op
op zijn
zijnterugreis
terugreis door
door
J
u s ttin
inu
-

-

-

1)
231. Martin,
Martin, L'église
Ia papauté
papauté
Lib. Pont., I, p. 231.
1) Le Lib.
L'église de
de Gaule
Gauleet
et la
5e siècle,
siècle, St.
St. Victrice
Victrice àà Rome,
Rome,Revue
RevueAugustinienne
Augustinienne1908.
1908.
au 5e
2) Migne, Tom.
Tom. 54,
Vgl. Grisar,
Gesch. Roms u. der Papste,
Päpste,
54, 551-1213.
551-1213. Vgl.
2)
Grisar, Gesch.
308-331.
I, 308-331.
Rou'c, Le Pape Gélase
Gélase I,
I, Paris
Paris 1880.
1880. Dobschutz,
Dobschütz, Das Decretum
Decretum Gel.
Gel.
3) Roux,
libris etc. Leipzig
Leipzig 1912
1912 (Texte
(Texte u.
u. Unters.,
Unters., VIII).
VIII).
de libris
') Jaf
Jaffé,
745, die
die een
een gelukwensch
gelukwensch met
met Clovis'
Clovis' bekeering
bekeering bevat,
bevat, isis
4)
fé, n. 745,
Vgl. Grisar,
Grisar, I, 459.
459.
onecht. Vgl.
6) Dóllinger,
Döllinger, Papstfabeln,
Papstfabeln, II Aufl.,
Aufl., 146
146f fff.. Dante,
Dante, Inferno,
Inferno, 11,
11, 9.
9.
5)
Gratianus, I.
1. Dist.
Dist. 19,
19, 9.
9.
Gratianus,
S. J. Un
Un antipapa
antipapa ee uno
uno scisma
scisma al
altempo
tempodi
dire
re Teodorico,
Teodorico, Civ.
Civ.
6) Savio, S.
Catt. 1900,
1900, Tom.
Tom. II.
II.
Catt.

39. Het
§§ 39.
Het primaat en
de Pausen.
en de

245

T
Ravenna in
inde
degevangenis
gevangenisgeworpen,
geworpen, waar
waar hij
hij
T hh ee od
od eerik
r i k te Ravenna
(526-530)
stierf. Felix
Felix III
111 (IV)
(IV)
door T
Th
voorgesteld en
en
door
h ee o0 dder
e r i k voorgesteld
opgedrongen,
geweigerd en
en eindelijk
eindelijk gekozen
gekozen 1).
Hij
opgedrongen, werd
werd lang
lang geweigerd
1). Hij
wees BOllifatius
alszijn
zijnopvolger
opvolger aan
aan door
door aan
aan hem
hem
Bonifatius 11
II (530-532)
(530-532) als
schenken. DDi
(530),mededinger
mededinger van
van
zijn Pallium
zijn
Pallium te schenken.
i o0 ssccuu rrus
u s (530),
Bon
i fat i us,
stierf
eenmaand.
maand. Ook
Bon
i fat i u s bebeBonifatius,
stierf
nanaeen
Ook
Bonifatius
maarherriep
herriepdaarna
daarnazijn
zijnbesluit
besluit 22))..
noemde een
een opvolger
opvolger (Vigilius),
(Vigilius), maar
Joannes 11
(533-535) was
was de
de eerste
eerste Paus,
Paus, die
die bij
bij zijne
zijne keuze
keuze
Joannes
II (533-535)
naam veranderde
veranderde;; vermoedelijk omdat hij
hij vroeger
vroeger M
Mer
uvan naam
e r ccuheette 3).
Tot Joannes
J 0 a n nesXII
XII
vond
echtergeen
geen nanarr ii uu ss heette
3). Tot
vond
ditdit
echter
volging. Agapetus (535-536)
troknaar
naar Constantinopel,
Constantinopel, om
s(535-536) trok
om JJ uu sden oorlog
oorlog tegen
tegen de
de Oostgothen
Oostgothen te
te·- ontraden.
ontraden. Hij
Hij
t i nn ii aa nnuuss den
Rome en
en Ita
Italië
pleitte echter tevergeefs teil
ten gunste van Rome
li ë en stierf te
Constantinopel,
de plaats
plaats
Constantinopel,na
na den
den rechtgeloovigen
rechtgeloovigen Men
M e nnnaas,s, in de
van AAnn tt hhiim
mus,
alspatriarch
patriarchtetehebben
hebbenaangesteld.
aangesteld.
u s, als
werd door
door- den
0Silverius (536-537)
(536-537) werd
den koning
koning der
der Gothen,
Gothen, TTh
h ee odot
verheven, maar
maar later
later wettig
wettig gekozen.
gekozen. Keizerin
Keizerin TTh
0d o t uu s,s, verheven,
h eeodor
i muswreken
wreken en
en vond
vond een
een
d o raa wilde
wilde den
denval
val van
van A nn tt hhimus
werktuig in
diaken VViiggii1I i u s, die
dieteteConstantinopel
Constantinopelververwerktuig
in den diaken
deze voor
voor het
het pausschap
pausschap en
en 700
700 pond
pond goud
goud de
de bevestibevestitoefde. Dat deze
ging der monophysietische ketterij
ketterij heeft beloofd,
beloofd, isisniet
nietbewezen.
bewezen.
Wel liet hij
hij zich
zich door
door B eli
e l i.sar
s a ri iuus sin
inde
deplaats
plaats van
van SS ii 1I vver
e r ii uu s,s,
als tegentegendie naar
naar het eiland Palmaria in ballingschap moest gaan, als
paus aanstellen,
werd
toch
na na
denden
dood
van van
S i ISilverius
ver i u s
paus
aanstellen,maar
maar
werd
toch
dood
hield zich
zich nu
nu
door
de geestelijkheid
geestelijkheid erkend.
erkend. Vigilius
door de
Vigilius (537-555)
(537-555) hield
standvastig,
i mus herstellen
herstellen noch
noch de
de
standvastig,en
enwilde
wildenoch
noch A
Annt thhimus
naarConstantinopel
Constantinopelgegeketterij
Met geweld
geweld werd
werd hij
hij naar
ketterij begunstigen. Met
de Grieken
Grieken is
is reeds
reeds gesproken
gesproken 5).
voerd 4). Over zijn wedervaren bij de
Pelagius
(556-561),
vermoedelijk door
door de
de gunst
gunst van
van keizer
keizer
Pelagius II (556
561), vermoedelijk
gekozen,had
hadeen
eenmoeilijk
moeilijk pontificaat.
pontificaat. Terwijl hij
hij
JJus
u s ttin
i n ii aa nn uu ss gekozen,
Kapittelen
vroeger
scherp tegen de
de verwerping
verwerping der
der Drie Kapittelen
vroeger zelf
zelf zeer scherp
had
i g i I i uniet
s niet
gespaard,keurde
keurdehij
hij
had geschreven
geschrevenenenVVigilius
hadhad
gespaard,
thans de synode
synode van
vanConstantinopel
Constantinopelgoed,
goed,hetgeen
hetgeenhem
hemdoor
doorde
deverver1) Duchesne, Lib.
Pont., I, p.
p. 280.
280. La
La succession
sueeession du
Pape Fèlix
Félix IV,
IV,
du Pape
Lib. Pont.,
Rome 1883.
1883.
Rome
2)
882. Grisar,
Grisar, S. 494-497.
2) Jaffé,
Ja/je', n.
n. 882.
3) Die Namensveránderung
Namensveränderung der
Dr. A.
A. Knöpfler,
der Päpste
Pápste von Dr.
Knop f ler, Compte
3)
Rendu du 4e
4e Congrès
Congrès scientif.
seientif. Internat. des
seet.,
des eathol.,
cathol., Frib. 1898, 5e sect.,
158 ss. Zie
Zie §§ 64,
64, n. 2,
2, noot.
4) Vgl. Grisar,
hist.
Grisar, S. 502-507. Vgl. ook Duchesne, Revue des quest. hist.
4)
1884,
369 ss.
1884, Tom.
Tom. Il,
II, 369
ó)
5) §§ 34.
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§§ 39.
Het primaat en
de Pausen.
39. Het
en de

dedigers der Drie Kapittelen zeer kwalijk werd genomen. Hij toonde
toonde
(561-574),
Benedictus I
zich
Zijn opvolgers
opvolgers Joannes
zich krachtig. Zijn
Joannes 111
III (561-574), Benedietus
(575-579) en
en Pelagius 11
(579-590)zochten
zochtentevergeefs
tevergeefs hulp
hulp tegen
tegen
II (579-590)
de
Longobarden, die
heel Italië
Italië veroverden
veroverden en
en de
degrootste
grootste
de Longobarden,
die bijna heel
gruwelen
1) .
gruwelen verrichtten 1).
Gregorius I, de Groote
Groote (590--604)
was een
een paus,
paus, die
die den
den lof
lof aller
aller
(590-604) was
tijden verdient.
verdient. Eerst
Eerst praetor,
praetor, dan
dan monnik,
monnik, abt,
abt, diaken
diaken der
derRoRotalent
meinsche Kerk
meinsche
Kerk en legaat te Constantinopel, kon hij zijn groot talent
voor
bestuur gestadig
gestadig ontwikkelen.
ontwikkelen. Als
Als Paus
Paus had
had hij
h~j zijn
zijnoog
oog
voor het bestuur
benarde dagen
dagen liet
liet hij
hij
gevestigd
behoeften der
gevestigd op
op alle
alle behoeften
der Kerk.
Kerk. In benarde
Rome van
van levensmiddelen
levensmiddelen voorzien
voorzien;; begunstigde
begunstigde het
het kloosterkloosterRome
werkte hij
hij aan
aan den
den vrede
vrede
leven.
h e 0d del
leven. Met
Met koningin
koningin T
Theo
e 1 ii nn d
dee werkte
de Longobarden.
Longobarden. Engeland
Engeland noemt
noemt hem
hem terecht
terechtzijn
zijnApostel.
Apostel.
met de
vanvan
G reg
0 r i u s
voorden
denkerkekerkeZeer groot
verdiensten
Zeer
grootzijn
zijndede
verdiensten
Gregorius
voor
het patrimonium Petri, de verdediging
lijken zang en de regeling van het
des
des geloofs
geloofs en
en de
de handhaving
handhaving der kerkelijke tucht
tucht 2).
Sabinianus (604-606), Bonifatius 111
(608III (607), Bonifatius IV (608
615),
Deusdedit (615-618) en
en Bonifatius V (619-625)
(619-625) regeerden
regeerden
6 15), Deusdedit
met wijsheid
wijsheid en
en betrekkelijke
betrekkelijke rust.
rust.
de Kerk met
hadmoeite
moeite met
metde
deMonothelieten,
Monothelieten, tegen
tegen
Honorius
(625-638) had
Honorius I (625-638)
wier
niet bestand
bestand was.
was. Hij
Hij vermaande
vermaande de
de Scoten
Scoten om
om
wier listen
listen hij
hij niet
de viering
viering van
van het
het paaschfeest
paaschfeest 3).
(640)
3) .Severinus
Severinus (640)
hun afwijking in de
regeerde, na een
een sedisvacatio van meer
meer dan
dan anderhalf
anderhalf jaar,
jaar, slechts
slechts
regeerde,
een paar maanden. Joannes IV
IV (640--642),
(640-642), Theodorus 1(642-649),
I (642 649),
Martinus I (649-653)
(649-653) 4)
~n Eugenius
Eugenius I (653-657)
(653-657) hadden
hadden nog
nog
4) en
Martinus
altij
d te strijden
strij den tegen
tegen de
de Monothelieten.
stierfals
als
altijd
Monothelieten. Mar
Mar ttin
i n uu s stierf
ontving keizer
Con
keizer C
o n sta
s t annss II
martelaar. Vitalianus (657-672) ontving
(663),
koesterde, Rome
tot hoofdstad
hoofdstad
(663), die
die het
het plan koesterde,
Rome weer
weer te maken tot
regeerden kort.
kort.
des rijks. Adeodatus (672-676) en Donus (676-678)
(676-678) regeerden
-

1) Duchesne, Ecole
française de
de Rome,
Rome, Mélanges,
Mélanges, janv.—juin
janv.-juin1903
1903:
Ecole frangaise
:
Les évechés
évechés d'ItaHe
et l'invasion
l'invasionlombarde.
lombarde.
Les
d'Italie et
2)
Dudden Gregory
place in history
history and
and thought,
thought,
Gregory the
the Great.
Great. His
His place
2) F. Dudden
2 vol., London
1905. Vgl. Grisar,
Grisar, I, vooral Italiaansche uitgave. Howorth,
London 1905.
S. Gregory
Great, London
London 1912.
1912.
Gregory the
the Great,
3) Jaffé,
2022: "Ne
suam, in
in extremis terrae finibus
finibus
n. 2022:
„Ne paucitatem
paucitatem suam,
3)
Jaffe', n.
constitutam,
sapientiorem antiquis
modernis, quæ
qure per
per orbem
orbem
constitutam, sapientiorem
antiquis sive
sive modernis,
terrarum sint, Christi ecclesiis
ecclesiis aestiment;
neve contra
contrapaschales
paschalescorncomaestiment ; neve
putos et decreta
decreta synodalium
synodalium totius
totius orbis
orbis pontificum
pontificumaliud
aliudpascha
paschacelecelebrent".
4)
Grisar, S. J.) Una
Una vittima
vittima del
del despotismo
San
despotisme Bizantino.
Bizantino, Pllpa
Papa San
4) (H.
(H. Grisar,

Martino I, Civ,
Civ. Cat. 1907,
1907, Tom.
Tom. lIl.
Martino
III.

§§ 40.
40. Patriarchen
Patriarchenen
enmetropolieten.
metropolieten.
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deugden en verdiensten is beroemd
beroemd
rijk aan deugden
Agatho (678-681), rijk
Imperatores
om
Epistola dogmatica
dogmaticaad
ad Imperatores:
om zijn Epistola
gesproken "..
„Petrus
door A
a t ho gesproken"
"P
e t rus heeft
heeft door
Ag
gat
Leo II (682-683), Benedietus
Benedictus11II(684-685),
(684-685), Joannes V
V (685-686)
(685-686)
regeerden niet lang.
en Conon
lang. De keuze des laatsten
Corson(686-687)
(686-687) regeerden
die van
werd door partijschappen
bemoeilijkt;
van Sergius II
partijschappen bemoei
lijkt ; ook die
(687-701) was
was onrustig, zoodat
twee tegenpausen
werden gezoodat twee
tegenpausen werden
kozen:
Theodorus
en Paschalis
kozen: Th
e 0 dor u s (687)
(687) en
Pas c h a I i s(687-692).
(687-692).
Hij
aan verschillende
verschillende canones
Hij weigerde aan
canones van het Quinisextum
Quinisextum zijn
goedkeuring te
te hechten.
goedkeuring
hechten. Toen
Toen hij
hij dientengevolge
dientengevolge naar
naar Constantinopel zou worden gevoerd, verzetten zich de Romeine:n,
de
Romeinen, zoodat de
spatharius Z
ach a r i a s moest
vluchten. Onvergetelijk
Onvergetelijk is
de
spatharius
moest vluchten.
is de
Zacharias
voor
den
Nederlander,
omdat
nagedachtenis van
gius
Nederlander, omdat
van Ser
Sergius
hij 21
Nov. 695
695 den
den H.
H. W
W ill
gewijd tot aartsaarts21 Nov.
i 11 i b rr 0orr d heeft gewijd
bisschop der
der Friezen 1).
bisschop
1 ).

§§ 40.
Patriarchen en metropolieten.
metropolieten.
Patriarchen
II en
enV.,
V.,Regensburg
Regensburg 1846,
Kirchenrecht, Bd.
Bd. II
Philips, Kirchenrecht,
1857. Li
Lübeck,
kirchliche Hierachie
Hierachie
Reichseintheilung und kirchliche
beck, Reichseintheilung
des
Orients bis
Ausgang des 44 Jahrh.,
Jahrh.,Kirchengesch.
Kirchengesch.
des Orients
bis zum Ausgang
Studien,
4, Munster
Münster 1901.
1901. Duchesne, Origines
Origines du
du culte
Studien, V, 4,
chrétien,
1903, Chap.
Chap. I.
I. Hatch, Die Grundlegung
Grundlegung
chrétien, Paris
Paris 1903,
der
Kirchenverfassung Westeuropas
Westeuropas im friihen
frühen Mittelalter,
Mittelalter,
der Kirchenverfassung
Deutsch
von Harnack, Giessen 1888. Vacandard,
Vacandard, Etudes
Deutsch von
de
critique d'histoire
d'histoire religieuse,
religieuse, Paris
1905: Les
Les élections
élections
de critique
Paris 1905:
épiscopales sous les
les Mérovingiens.
Mérovingiens. Babut, La plus ancienne
ancienne
décrétale,
Paris 1904.
1904.
décrétale, Paris

1°.
10. Hadden Rome, Alexandrië en Antiochië een voorrang boven
alle
rushaar
haarstichter
stichternoemden
noemden 2),
alle Kerken,
Kerken,omdat
omdatzijzijden
denH.H.Pet
Petrus
om een
een andere
andere reden
reden
het duurde niet lang, of Constantinopel maakte om
datde
dekerkelijke
kerkelijke indeeling
indeeling
titel. Men
Men weet,
weet, dat
aanspraak op denzelfden titel.
Had nu
nuOud-Rome,
Oud-Rome,
nagenoeg
staatkundige indeeling
indeeling volgde.
volgde. Had
nagenoeg de
de staatkundige
redeneerde de derde
derde canon
canon van
van de
deKerkvergadering
Kerkvergadering van
vanConConzoo redeneerde
stantinopel (381),
(381), een
een hoogen
hoogen voorrang
voorrang boven
boven de
deandere
andereKerken,
Kerken,
dan moest zeker Nieuw-Rome in het
het oosten
oosten de
deeerste
eerstewaardigheid
waardigheid
bezitten. In het
hetbegin
beginbleef
bleefhet
hetpatriarchaat
patriarchaatvan
vanConstantinopel
Constantinopel
bezitten.
een ledige titel.
titel. Allengs
Allengs echter
echtergroeide
groeide de
dejurisdictie
jurisdictieaan,
aan,waarop
waaropde
de
1)
p. 382,
382. VgI.
1) Le Lib.
Lib. Pont., I, p.
Vgl. De Katholiek, 1876,
1876, D.
D. 69, bI.
bl. 213 vvo
vv. ;;
1895,
108, bl.
bI. 527.
527.
1895, D.
D. 108,
2)
can. VI.
VI.
2) Conc.
Conc. Nic.,
Nic., can.
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§§ 40.
Patriarchen en
enmetropolieten.
metropolieten.
40. Patriarchen

clvvobog èvö'Y}l-wfjaa,
hv812,aovóa, gewoonlijk
gewoonlijk te
avvobos
te Constantinopel
Constantinopel bijeen, geen
geen gegeringen
oefende. Toen
Toen nu de
de synode
synode van
vanChalcedon
Chalcedon (451)
(451)
ringen invloed
invloed oefende.
28 den
den bisschop
bisschop van
vanConstantinopel
Constantinopelde
dewijding
wijdingder
dermetrometroin canon 28
polieten van
van Pontus,
Pontus, Azië
Azië en
en Thracië
Thracië opdroeg,
opdroeg, werd
werdConstantiConstantipolieten
vollen zin
zin des
des woords,
woords, waaraan
waaraan zich
zich
nopel een patriarchaat in den vollen
Heraclea op
op
drie kerkelijke
kerkelijke exarchaten
exarchaten Caesarea,
Caesare.a, Ephesus
Ephesus en Heraclea
de drie
moesten onderwerpen
onderwerpen 1).
e 0 II
den duur moesten
1). Op
Ophet
hetverzet
verzetvan
vanPaus
PausLLeo
niet gelet.
gelet.
werd weinig
werd
weinig of niet
canon van
van Nicea
Nicea een
een voorrang
had in den 77 canon
voorrang van
van eer
Jeruzalem had
ontvangen,
bleef onder
onder den
den metropoliet
metropoliet van
van Caesarea
Caesarea in
in
ontvangen, maar
maar bleef
Palestina
onder den
den patriarch
patriarch van
van Antiochië.
Antiochië. JJuuvven
Palestina en onder
e n aa1I ii ss
van Jeruzalemwistbij
J e r u z a I e m wist bij Theodosius
T h e 0 dos i uIIenopdesynode
s II en op de synode
Chalcedon door
dat hij
hij jurisdictie
jurisdictie over
over de
de drie
drie kerkkerkvan Chalcedon
door te
te zetten, dat
over Phoenicië
Phoenicië en Arabië
Arabië ontving
ontving en
en
provinciën van
provinciën
van Palestina,
Palestina, over
titel van
vanpatriarch.
patriarch.
daarmee
daarmee weldra
weldra den titel
Patriarch over
westen was
was de
de Romeinsche
Romeinsche bisschop,
bisschop, die
die als
als
Patriarch
over het westen
de vier
vier prefecturen
prefecturen der
der verdeeling
verdeeling van CCo
nzoodanig drie
zoodanig
drie van de
o nsta
onder zich
had. Nadat
Nadat keizer
keizer Gr
G rat
de
at i aa nnuuss de
s t a nnt tijijnn onder
zich had.
dus aan
aan het
het oosteroosterIllyrische
Illyrische provinciën
provinciën aan
aan TT hh ee o0 dos
do s i uu s,s, dus
had afgestaan,
afgestaan, zochten
zochten de
debisschoppen
bisschoppen van
vanConstanConstansche
rijk, had
sche rijk,
onder hun jurisdictie
jurisdictie te
te brengen.
brengen. Om
Om dit
ditteteverhinderen,
verhinderen,
tinopel ze onder
Paus
a susden
denbisschop
bisschopvan
vanThesThesstelde vermoedelijk
vermoedelijk
PausDam
Damanus
tot zijn Vicarius
Vicariusover
ontstond
salonica tot
aan. In de vijfde eeuw ontstond
over Illyrië
Illyrië aan.
Arle8 voor
- Aldus
Aldus stond
stond de
de
ook het Vicariaat
voor zuidelijk
zuidelijkGallië.
Gallië.
Vicariaat van Arles
gansche Kerk
onder vijf patriarchen,
patriarchen, die
die van
van Rome,
Alexandrië,
gansche
Kerk onder
Rome, Alexandrië,
Oon8tantinopel en Jeruzalem, behalve het eiland Oyprus,
Cyprus,
Antiochië, Constantinopel
dat onafhankelijk
onafhankelijk bleef
bleef 2).
2) .
Ook
andere bisschoppen
bisschoppen werd
werd het
het patriarchaat
patriarchaat soms
soms gegeOok aan andere
geven,
alleen als
als eeretitel.
eeretitel. Terwijl
Terwijl deze
deze altijd
altijd stierf
stierf met
met den
den
geven, doch alleen
naar aanleiding
aanleiding van
vanden
denDrie-kapittelstrijd
Drie-kapittelstrijd
drager,
hij toch
toch naar
drager, bleef
bleef hij
aan
twee Kerken
Kerken vast
vast verbonden.
verbonden. Gedurende
Gedurende het schisma
schisma van
van
aan twee
in tweeën
tweeën:: Aquileja
Aquileja en
en Grado.
verdeelde deze
deze Kerk zich in
Aquileja, verdeelde
Toen de laatste zich
zich met
met Rome
Rome verzoende,
verzoende, nam
nam de
de eerste
eerste uit
uit spijt
spijt
Toen
den titel van Patriarch aan. Om niet achter te staan bij AquilejadentilvaPrch.OmnietarsbjAquilea
Rome denzelf
denzelfden
Het patriarchaat
patriarchaat van
van
ontving
Grado van Rome
ontving Grado
den titel. Het
Aquileja,
verlegd, hield
hield in 1751
bestaan, terwijl
terwijl
1751 op
op te bestaan,
Aquileja, naar Udine verlegd,

1)
1)
men
2)
2)

Conc.
17. De
De bisschoppen
bisschoppen dezer
dezer steden
steden noemde
noemde
Conc. Chalced.,
Chalced., can.
can. 9,
9, 17.
Exarchen. Zij
ieder een politieke
politieke diocese
diocese onder
onder zich.
zich.
Zij hadden
hadden ieder
Christianus, Torn.
Tom. U-lIl.
Oriens Christianus,
II III.
Le Quien, Oriens
—

§ 41.
41.

bedieningen. 249
Chorepiscopaat
andere kerkelijke
kerkelijke bedieningen.
Chorepiscopaat en
en andere

werd overgebracht,
Venetië werd
dat van
van Grado
Grado reeds
reeds in
in 1451 naar Veneti~
overgebracht, en
nog heden bestaat 1).
20.
2°. Reeds vóór de algemeene
algemeene synode van Nicea
Nicea had
had de
debisschop
bisschop
eener wereldlijke
van
de hoofdstad
hoofdstad of
of metropole eener
wereldlijke provincie eenige
eenige
van de
synode werden
werden erkend
erkend en
en geregeld.
geregeld.
voorrechten 2), die door dezelfde synode
zelden ontstond
ontstond later
later oneenigheid
oneenigheid over
over de
de grenzen,
grenzen, omdat
omdat
Niet zelden
staatkundige
verstaatkundige provinciën
provinciënwerden
werdengesplitst.
gesplitst.De
DeH.H. Bas
B a s ii Il ii uu ss vera, toen
toenkeizer
keizer
zette
zich tegen
tegen A
A n tt hhiimus
zette zich
m u s van
van TTyyaann a,
Val
Cappadocië in
provinciën verdeelde.
verdeelde. In 415
415 ververV
a 1eennss Cappadocië
in twee provinciën
nno c ent
de stelling,
politiekewijziging
wijziging
wierp IInnocent
wierp
i u isuI sdeI stelling,
datdat
eeneen
politieke
kerkelijke ten gevolge moest hebben
hebben 3).
de
3). Had het oosten de
ook een kerkelijke
reeds
in
de
IV
eeuw,
het
westen
volledige metropolitane inrichting
inrichting reeds in de
eeuw, het westen
wijding
kon alleen op
op Afrika
Afrika wijzen.
wijzen. Hier
Hier echter
echter was
was de
deoudste
oudsteininwij
ding
Alleen pro-consularisch
pro-consularisch
metropolitaan,
men Primas noemde.
noemde. Alleen
metropolitaan, dien men
vastenprimas
primasteteCarthago,
Carthago,die
diedaarbij
daarbij een
eenhoogere
hoogere
Afrika had een vasten
jurisductie over
overige provinciën
provinciën bezat,
bezat,synoden
synodenbijeenriep,
bijeenriep,
jurisductie
over de overige
In Italië,
Italië,
de
primaten bevestigde
bevestigde en
de provinciën
provinciën visiteerde.
visiteerde. In
de primaten
en de
Gallië en Spanje ontwikkelde zich de
de metropolitane inrichting eerst
Gallië
einde der
der IV
IV en
en in
in de
de VVeeuw.
eeuw. De
Devolksverhuizing
volksverhuizing
voor goed op het einde
hier een geregelde
geregelde wording niet toe.
toe.
liet hier
§ 41.
Chorepiscopaat
andere kerkelijke
kerkelijke bedieningen.
bedieningen.
Chorepiscopaat en andere
Dom Parisot,
Parisot, Les chorévêques, Revue de
de l'orient chrétien,
Tom. VI (1901),
157 ss. Dr.
Dr. Fr. Gillmann,
Gillmann, Das Institut
(1901), p.
p. 157
der Chorbischöfe
Orient, München
München 1903.
1903. Jugie, Les
Chorbischófe im
im Orient,
chorévêques
Echos de
de l'Orient,
l'Orient, Tom.
Tom. VII (1904),
chorévêques en orient, Echos
263 ss.
ss. Bergère,
Bergère, Etude sur
sur les chorévêques,
chorévêques, Thèse,
Thèse, Paris
Paris
p. 263
1905. Thomassinus,
nov. eccles.
eccles. discipl.,
discipl., P.
P. I.,
1.,
Thomassinus, Vet.
Vet. et nov.
Lib. II, C.
97-108. Hefele,
He f ele, Conciliengesch.,
Conciliengesch., Bd.
C. 21-23;
21-23 ; 97-108.
1-11.
Kirchenrechtes, Berlin
Berlin
I —II. Hinschius, System des
des kath. Kirchenrechtes,
1869 ff. §§ 74 ff. St. Zorell,
Zorell, Entwicklung des Parochialsystems
Parochialsystems
zum Ende
Ende der
der Karolingerzeit,
Karolingerzeit, Heidelberg
Heidelberg 1901.
1901. 1mbart
bis zum
Imbart
de
Tour, Les paroisses rurales
rurales du
du IV au XI siècle,
de la Tour,
siècle, Paris
1900. Paul Thomas,
Thomas, Le
de propriété
propriété des
des laïques
laiques sur
sur
Le droit de
les églises et le
Ie patronage
patronage laïque
laique au
au moyen
moyen àge,
1906.
Age, Paris 1906.
de Coulanges,
Ooulanges, Histoire des
des institutions politiques de
de
Fustel de
l'ancienne France. Les
origines du
du système
système féodale
féodale;; le
Ie
Les origines
bénéfice et
Ie patronat pendant
l'époque mérovingienne,
mérovingienne,
bénéfice
et le
pendant l'époque
33 éd.,
éd., Paris
Paris 1907.
1907.
----1)
boven, §§ 13.
13.
1) Zie
Zie boven,
2) Zie
Vgl. de synode
synode v. Antiochië
Antiochië (341),
(341), c. 99;; die
die van
van
2)
Zie boven,
boven, §§ 13.
13. Vgl.
Turijn
2. He
Hefele,
Turijn (401),
(401), c. 2.
f ele, II, 85.
3)
3) Ja//s',
Jaffé, n. 310:
310: „Licet,
"Licet,divisis
divisisimperiali
imperiali judicio
judicio provinciis,
provinciis, duae
duae sint
metropoler
metropoles factae, episcopos tarnen
duos metropolitanos
non esse
tamgin duos
metropolitanos non
creandos"
creandos"..
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Chorepiscopaat en
en andere
andere kerkelijke
kerkelijke bedieningen.
41. Chorepiscopaat
250 §§ 41.

1 0. Had men
1°.
men aanvankelijk
aanvankelijk bij
bij het
het toenemen
toenemen der
dergeloovigen
geloovigen
aantal geestelijken
geestelijken aan
aan de
debisschoppelijke
bisschoppelijke kerk
kerk ververalleen
alleen het aantal
meerderd,
vooral in
in de
de grootere
grootere steden,
steden,meer
meerkerken
kerken
meerderd, later
later moesten, vooral
(tituli) worden
dienstdoende geestelijken,
geestelijken,
worden opgericht. Toch bleven de dienstdoende
eigenlijk
tot
de
bisschoppelijke
kerk
behooren,
omdat
daar alléén
alléén
eigenlijk
de bisschoppelijke kerk behooren, omdat daar
Geheimen werden
werden gevierd.
het land
land
de
de H.H. Geheimen
gevierd. Anders
Anders was
was het
het op het
gesteld.
komen daar
daar parochiën
parochiën voor
de derde
derde eeuw
eeuw 1).
gesteld. Reeds
Reeds komen
voor in
in de
Vooreerst
de oude
oude gewoonten
gewoonten en
enstelde
steldemen
menbij
bij
Vooreerst echter
echter volgde men de
die kerken
kerken bisschoppen
bisschoppen aan,
aan, die den
die
den naam van Chorepiscopi
Øorepiscopi (landZij hadden het volledig
volledig bisschoppelijk
bisschoppelijk gezag.
gezag.
bisschoppen) droegen. Zij
Weldra
2), dat aldus het
het kerkelijk
kerkelijk bestuur te zeer
zeer
Weldra echter
echter vond men 2),
werd
het bisschoppelijk
bisschoppelijk gezag schade
schade leed. Derhalve
Derhalve
werd gesplitst
gesplitst en het
van Sardica
Sardica (343) "een
stellen
verbood
verbood de synode van
„een bisschop
bisschop aan
aan te stellen
in kleine
kleine plaatsen,
plaatsen, waar
waar een
Die van
van
een priester
priester voldoende
voldoende was".
was". Die
Laodicea schreef voor, dat in dorpen en op het land geen bisschoppen
bisschoppen
maar visitatoren zouden
worden geplaatst
geplaatst;; de
de reeds
reeds aangestelde
aangestelde
zouden worden
landbisschoppen
als de
de priesters
priesters iets
ietsbelangrijks
belangrijks
landbisschoppen moçhten
mochten evenmin als
den bisschop
bisschop 3).
het
ondernemen
toestemming van den
ondernemen zonder
zonder de
de toestemming
3). In het
westen ontstond het
het chorepiscaat
chorepiscaat veel
veellater
later (VIII eeuw) en had een
duidelijk is
de twee
twee choreander
ander karakter.
karakter. Niet
Niet duidelijk
is de beteekenis van de
eeuw in
inhet
hetwesten
westen:: AArm
van Riez
Riez
piscopi der
der V eeuw
r m eent
n t aa rr i u s van
in Dalmatië
Dalmatië 4).
Allengs namen
namen nu de
de landen EEu
en
u gg rrap
a ph
h uu ss in
4). Allengs
aantal toe, zoowel
zoowel in
in het
het oosten
oosten 5)
parochiën en pastoors zeer
zeer in
in aantal
als
het westen
westen (Ecclesiae
diocesanae, parochiales)
parochiales).
als in het
(Ecclesiae diocesanae,
werden door
door rijke
rijke heeren
heeren landkerken gesticht.
Niet zelden werden
gesticht. Dat
deze daarom
daarom aanspraak
aanspraak maakten
kerken en
en den
dendienstdienstdeze
maakten op
op die kerken
doenden geestelijke
geestelijke benoemden,
benoemden, spreekt
spreekt van
van zelf.
zelf. Karel
Kar e I de
de
doenden
G r oot e en de Pausen erkenden het. Dit Dominium leiddeGrotendPausk het.Di
echter tot groote
groote misbruiken.
misbruiken. De bisschop
bisschop had
had over
over die
diekerken
kerken
echter
het
bisdom
was
aldus
verdeeld
nauwelijks
eenige
volmacht,
en
nauwelijks eenige volmacht, het bisdom was aldus verdeeld inin
locale organismen.
organismen. Ofschoon
Ofschoon de synoden
synoden zich
zich voortdurend
voortdurerid ververlocale
XI eeuw,
eeuw, toen
toen het
het patroduurde toch
zetten, duurde
toch deze
deze toestand
toestand tot de XI
Nu stond
stond de
de Kerk
Kerk den
den patroon alleen
naatrecht in de plaats kwam.
kwam. Nu

Zie boven
boven § 13.
13.
1) Zie
Ancyra (314),
(314), can.
can. 13
13;
vanAntiochië
Antiochië(3(341)
; van
41)
2) Vgl. de synoden van Ancyra
10. Hetzelfde
Hetzelfde volgt uit
uit de synode van Sardica
Sardica en
en Laodicea.
Laodicea.
can. 10.
3) Hef
Hefele,
773, can.
can. 57.
57.
3)
ele, I, 773,
4) J. Zeiller,
Zeiller, Revue d'hist.
d'hist. ecclés.,
ecclés., 1906,
1906, p.
p. 27
27 ss,
ss.
4)
5) Chalced.,
Chalced., (451)
(451) can,
ca,n. VT.
VI.
5)

§ 41.
41.

Chorepiscopaat
andere kerkelijke
kerkelijke bedieningen.
bedieningen.
Chorepiscopaat en andere
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toe, die
het presenteeren
presenteeren (offerre)
(ollerre) der geestelijken
geestelijken toe,
die dan
dan na
na examen
examen
kant werd
werd
door den bisschop
bisschop werden benoemd
benoemd 1).
1). Van
Van den anderen kant
aan de
de geestelijken
geestelijken verboden,
verboden, zonder
zonder goedkeuring
goedkeuring des
desbisschops
bisschops
naar een
een kerkelijke
kerkelijke beneficie
beneficie te dingen
dingen 2).
Bevorderde dit patro2) . Bevorderde
naatrecht de
vermenigvuldiging van
kerken, niet
niet
de vermenigvuldiging
van parochiën
parochiën en
en kerken,
naatreeht
zelden heeft
later, bijzonder
bijzonder door
door de
de hooghartigheid
hooghartigheid der
der papazelden
heeft het later,
totmisbruiken
misbruikengeleid.
geleid.
tronen, tot
2°.
Natuurlijk bleven
pastoors der
der landkerken
landkerken van
van hun
hun
2 0. Natuurlijk
bleven de
de pastoors
bisschop
afhankelijk.
Daarom
kon
eerst
bij
het
ontstaan
en
de
bisschop afhankelijk. Daarom kon eerst bij het ontstaan en de
vermenigvuldiging der landparochiën
een scherpe
scherpe afscheiding
afscheiding
vermenigvuldiging
landparochiën aan een
der
diocesen worden
had een
eenbisschop
bisschop
der diocesen
worden gedacht.
gedacht. Vóór
Vóór dien
dien tijd had
het bestuur
bestuur over
over de
de stad,
stad, en
en, ,zonder
zonderbepaalde
bepaalde grenzen,
grenzen, over
over het
het
omliggende land 3).
Naarmate het aantal
aantal parochiën
parochiën in
de IV,
IV, V
V
3). Naarmate
in de
omliggende
en
VI eeuw
eeuw groeide,
groeide, werd
werd de
deomlijning
omlijningder
derdiocesen
diocesenscherper.
scherper.
en VI
Altijd
bleef de
de bisschop
bisschop de
de pastoors
pastoorsen
enhulppriesters
hulppriestersbenoemen.
benoemen.
Altijd bleef
zelden ontmoet
ontmoet men
men in
in groote
grootelandparochiën
landparochiën hulpkerken
hulpkerken en
en
Niet zelden
kapellen, welke
welke evenals de daarbij behoorende
behoorende priesters
priesters behoorden
behoorden
kapellen,
onder
den pastoor
pastoor der
der parochie,
parochie, die
die om
om zijn
zijn meer
meeruitgestrekte
uitgestrekte
onder den
jurisdictie reeds
VI eeuw
eeuw aartspriester (archipresbyter)
jurisdictie
reeds in
in de VI
(archipresbyter) gemet den
den archipresnoemd
noemd werd.
werd. Dezen
Dezen verwarre
verwarre men
men echter niet met
arehipresde eerste
eerste
onder de
de priesters
priesters der
derbisschoppelijke
bisschoppelijke kerk de
die onder
byter, die
plaats
bekleedde en
en bij
bij afwezigheid
afwezigheid van
vanden
denbisschop
bisschop diens
diens priesterpriesterplaats bekleedde
lijke functiën waarnam.
waarnam. Nog
Nog meer
meer gezien
gezien was
was in die
die dagen
dagen de
de eerste
eerste
den bisschop
bisschop ter
ter zijde
zij de
diaken,
diaken, toen aartsdiaken geheeten.
geheeten. Hij
Hij stond den
in de
de uitoefening
uitoefening der jurisdictie
jurisdictie en
en het
het kerkelijk
kerkelijk bestuur,
bestuur, wat
watbij
bij
en ervaring
ervaring veronderveronderaanzienlijke
bekwaamheid, kennis
aanzienlijke kerken
kerken bekwaamheid,
kennis en
was hij
hij na
na den
denbisschop
bisschop de
demeest
meestinvloedrijke
invloedrijke
stelde.
stelde. Daarom
Daarom was
Rome, vaak
vaak tot
totdiens
diensopvolger
opvolgergegegeestelijke
geestelijke en
en werd,
werd, vooral
vooral te Rome,
kozen.
ontstonden, voornamelijk
voornamelijk in het
het
Verschillende andere
Verschillende
andere ambten
ambten ontstonden,
oosten.
bestuurde
de
(bij de latijnen vicedominus)
oosten. De oeconomus
oeeonomus (bij
vieedominus)
de
goederen;; de
de defensores traden op
op als
als verdedigers
verdedigers der
der
kerkelijke goederen
kerkelijke
akten op,
op, die
die dan
dan
bisschoppelijke
De notarii maakten
bisschoppelijke kerk.
kerk. De
maakten de
de akten
door
de archivarii
bewaard. Als
Als raadslieden
raadslieden en
en huisgehuisgedoor de
arehivarii werden
werden bewaard.
naam zij
zij moesten
moestenbewaren,
bewaren,
nooten des
des bisschops,
bisschops, wiens
wiens goeden
goeden naam
nooten
ontmoet men
men de
de syncelli,
ontmoet
syneelli, ook cubicularii
cubicularii genaamd.
genaamd. De cantores
eantores
1)
Toletan., IX, can.
can. 22 (655).
(655).
1 ) Toletan.,
2)
Orleans (511), can.
7.
can. 7.
8 ) Orleans
8)
Antioch. (341), can.
9.
8 ) Antioch.
can. 9.
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§§ 42.
Opvoeding,keuze
keuzeen
enonderhoud
onderhoudder
der geestelijkheid.
geestelijkheid.
42. Opvoeding,

zongen de psalmen en andere gezangen bij de godsdienstoefeningen,
Schrift en de
de preek
preek vertolkten.
vertolkten. De
De
terwijl
terwijl de
de hermeneuten
hermeneuten de
de H.
H. Schrift
bewaking der kerk en der
der begraafplaatsen was aan de
de mansionarii
mansionarii
bewaking
toevertrouwd. Voor de begrafenis
toevertrouwd.
begrafenis zorgden
zorgden de
de fossores
fossores (kopiaten),
(kopiaten),
laatsten
vormden
een
voor
den
ziekendienst
de
parabolanen.
Deze
voor
parabolanen. Deze laatsten vormden een
broederschap, dat in
in sommige
sommige grootere
grootere steden
steden zeer
zeer veel
veel
soort
soort van broederschap,
van 500--600
500·-600;
Constantinopelvan
van
leden
telde. Te
Te Alexandrië
Alexandrië van
leden telde.
; teteConstantinopel
950-1100.
NaJ Jus
hieldenzij
zijop
optetebestaan.
bestaan.OmOm956-1100. Na
u s t tin
i n i iaannuusshielden
dat er allengs weinig volwassenen
volwassenen meer
meer worden
worden gedoopt,
gedoopt, verdwijnen
verdwijnen
ook de
de diakonessen
diakonessen 1).
1) .
Het ambt
ambt der
der apocrisiarii
apocrisiarii of vertegenwoordigers
vertegenwoordigers van
Paus,
van den Paus,
van de
de patriarchen
patriarchen en exarchen
exarchen bij
bij den
denkeizer
keizerdagteekent
dagteekentreeds
reeds
van de eerste
eerste helft der
der IV
IV eeuw.
eeuw. Was
Was het
hetechter
echter vóór
vóór de
deVVeeuw
eeuw
e 0 IIstelde
steldeonder
onder keizer
keizer Mar
Marc ci a
i annuuss
voorbijgaand,
voorbijgaand,Paus
PausLLeo
bisschop
een vasten apocrisiarius
apocrisiarius aan.
aan. De eerste
eerste was
was JJ uu 1I i aa nn uu s,
s, bisschop
van Kos. Daarentegen
Daarentegenkwamen
kwamen enkele
enkele andere
andere ambten
ambten in
inonbruik,
onbruik,
in de
deoostersche
oostersche Kerk
Kerk de
deexoreistae
exorcistae en
enostiarii
ostiarii;; de
deaeolyti
acolyti
b.v.
b.v. in
worden
geheel niet genoemd.
genoemd. Niet enkel
enkel in
in het
hetoosten
oosten 2),
worden er
er in
in 't geheel
maar ook in bet
maar
het westen
westen 3)
ordines nog
3) stonden de lagere ordines
nog niet vast,
in aantal.
aantal.
noch in rangschikking noch in
42.
§ 42.
Opvoeding, keuze en onderhoud der geestelijkheid.
Thomassinus, Vet. et nov. discipl.,
3; P. II,
1I, lib. 2.
2.
discipl., P. I, lib. 3;
Helele, Beitráge
Beiträge zur
Kiréhengeschichte, I,I, 122
122 ff.
ff. Funk,
He/dc,
zur Kirchengeschichte,
Abhandl.
I, I,
23-39,
Abhandl.und
andUntersuchungen,
Untersuchungen,
23-39,121-155.
121-155. Allard,
Allard,
Le Clergé
Clergé chrétien
des quest.
quest.
chrétien au
au milieu
milieu du
du 4me siècle, Rev. des
hist., 58,
Realencycl. der
der christl.
hist.,
58, p.
p. 5-40.
5-40. Realencycl.
christl.Altert.,
Altert.,1I,
II,215215219. Phillips,
Phillips, Kirchenrecht,
F. A.
A. Specht,
Kirchenrecht,VII,
VII,I,I, 88-99.
88-99. F.
Gesch.
Unterrichtswesens in Deutschl.,
Deutschl., Stuttgart
Stuttgart1885,
1885,
Gesch. des
des Unterrichtswesens
Thurston, Stipends
Stipends for
for Masses,
Masses, the Month
Month 1908,
1908,
1-14. H. Thurston,
p. 13.
P.

1°.
Meestal ontvingen de
de toekomstige
toekomstigepriesters
priestershun
hunonderricht
onderricht
10. Meestal
de bisschoppen
bisschoppen zelf, of niet zelden
zelden ook
ook toen
toen reeds
reeds in
in de
de klooskloosvan de
In het
het oosten
oostenbestonden
bestondennog
nogeen
eentijd
tij dde
descholen
scholenvan
vanAlexandrië,
Alexandrië,
ters. In
Antiochië, Edessa,
Edessa, Nisibis
Nisibis en
en Rhinocorura
Rhinocorura in
in Palestina,
Palestina, waari
waarin
Antiochië,
n
vaak de
de ketterij
ketterij werd
werd begunstigd.
begunstigd. In
In het
hetwesten
westendeden
deden
echter vaak
echter
.

Kraus, I, 358
358 vv.
vvo ;; 11,
947 vv.
vvo
1) Realencycl. van Kraus,
II, 947
2) Constit.
Constit. Ap.,
Ap., VIII, 26
26;; Epiphan.,
Epiphan., Contra Haeres., lIl,
21. Migne,
III, 21.

G., 42,
42, 826.
826.
P. G.,
Gelasius I, ep. IX
IX;; Migne,
Migne, P. L.,
L., 59,
59, 49.
49. Hieronymus,
Hieronymus, P.
P. L.,
L., 30,
30,
3) Gelasius
148-162.
148-162.

§§ 42.
42. Opvoeding,
Opvoeding.keuze
keuzeenenonderhoud
onderhoudder
dergeestelijkheid.
geestelijkheid.
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A
u g u s tin uen
s E
enu sE eu b
sei bui su van
s van
Vercelli veel
veel voor
voor de
de
Augustinus
'Vercelli
alleen leefde hun clerus
clerus in
in de
de gegevorming
vorming der
der geestelijken.
geestelijken. Niet
Niet alleen
zelfs een
een soort
soort seminarie,
seminarie, waarin
waarin de
de
meenschap,
meenschap, maar
maar vormde
vormde zelfs
ouderen
jongeren onderrichtten.
onderrichtten. Ook
Spanje vond
vond men
men
ouderen de
de jongeren
Ook in
in Spanje
later dergelijke
dergelijke inrichtingen
inrichtingen 1).
toenemen der
der landlandwat later
1) . Bij
Bij het toenemen
parochiën werd
vooral in Italië,
Italië, altijd
altijdmeer
meergebruikelijk,
gebruikelijk, dat
dat
parochiën
werd het, vooral.
de
pastoors de
jeugdige clerici
clerici in hun
hun huis
huis opnamen
opnamen tot
tottheoretheorede pastoors
de jeugdige
practische vorming.
vorming. De synode
synode van
van Vaison
Vaison (529)
(529) legde
legde
tische
tische en practische
aan alle
alle pastoors
pastoors als
als verplichting
verplichting op
op 2).
kerkdit zelfs aan
2) . De
De grootste kerkbehandelden de
den
vaders behandelden
de verhevenheid en de verplichtingen van den
geestelijken
stand 3).
kruinschering der
der seculiere
seculiere geestelijken
geestelijken
geestelijken stand
3) . De kruinschering
dagteekent
het einde
einde der
der VVeeuw
eeuwen
vondhaar
haaroorsprong
oorsprongbij
bij
dagteekent uit het
en vond
de monniken.
monniken. Langen
werd ze alleen
alleen met
met de
de lagere
lagere orden
orden
de
Langen tijd
tijd werd
ook afzonderlijk.
afzonderlijk. Als zoodanig
zoodanig beteekende
beteekende ze eene
eene
gegeven,
gegeven, later ook
Kerk.
bijzondere
bijzondere toewijding
toewijding aan
aan de Kerk.
2°. De hoogere
hoogere wijdingen
wijdingen geschiedden
geschiedden door
doorhandoplegging
handoplegging
2°.
Geestes. In het oosten
oosten en
enin
inAfrika
Afrika legde
legotl
onder
onder aanroeping
aanroeping des
des H.
H. Geestes.
men hem, die bisschop
bisschop gewijd
gewijd werd, het
het evangelieboek
evangelieboekop
ophet
hethoof
hoofd
d 4).
Daar
Spanje blijkt
blijkt van
van een
eenzalving
zalvingniets.
niets. De
Deeerste
eerstesporen
sporen
Daar en in Spanje
daarvan vindt men in Gallië.
Gallië. Te
Te Rome
Rome had
had zij
zij plaats
plaats onder
onder L
L e o0 I.I.
Bij de
de priesterwijding
priesterwijding legden
bisschop tevens
aanBij
legden met
met den
den bisschop
tevens de aanwezige priesters
priesters de
Ook de
de diaken
diaken werd
werd door
door handophandopwezige
de handen op. Ook
instrumenten
legging gewijd.
gewijd. Alle
Alle anderen
anderen door
dooroverreiking
overreiking der
derinstrumenten
legging
en wel buiten
buiten het
hetpriesterkoor.
priesterkoor. De
Debisschoppen
bisschoppenwijdde
wijddemen
mengaarne
gaarne
op Aposteldagen
Aposteldagen of
ofminstens
minstensopopZondag
Zondag;
depriesters
priestersen
endiakenen
diakenen
; de
(sedert
opdedeQuatertemperdagen.
Quatertemperdagen.
(sedert GGel
e 1 a s i u s)
s) op
3°. Betrekkelijk
Betrekkelijkhet
heteaelibaat
caelibaat gold
goldin
inhet
hetoosten
oostende
deoude
oudepractijk.
practijk.
de hoogere
hoogere wij
wijdingen
niemand huwen,
maar wel het
het
Na de
dingen mocht
mocht niemand
huwen, maar
vroeger
huwelijk voortzetten.
voortzetten. Dat alle
alle bisschoppen
bisschoppen inin
vroeger gesloten
gesloten huwelijk
onthouding
Trullanum in 692
692 55).
). Reeds
onthouding moesten leven, gebood het Trullanum
algemeen gebruik.
gebruik. Zelfs
deelder
derlagere
lagere
tevoren
tevoren was dit algemeen
Zelfs een
een groot
groot deel
1) De Synode van Toledo
1)
Toledo (527
(527 of 531),
531), can. 1,
1, voor heel Spanje.
2) He
Hefele,
741.
2)
f ele, Il,
II, 741.
3) Ohrysostomus,
Sacerdotio;; Gregorius
apol. de
de fuga;
Chrysostomus, de Sacerdotio
Gregorius Naz.,
Naz., Orat.
Orat. apol.
fuga ;
Ephrem,
Ephrem, Sermo
de sacerdotio
sacerdotio;; Ambrosius,
officiis ministrorum
ministrorum ;:
Sermo de
Ambrosius, De officiis
Hieronymus, Epist.
ad Nepotianum
Nepotianum enz.
enz.
Hieronymus,
Epist. ad
4) Ohrysostom.
4)
cod. 277.
277. Migne, P. Gr., 104,
Chrysostom. bij Photius,
Photius, Bibl., cod.
104, 276.
Voor de bisschopswijding zie Vacandard,
Ouen, évêque
Vacandard, Vie de St. Ouen,
évêque (641(641
684)
Over de
de geldigheid der wijdingen
684) de
de Rouen,
Rouen, Paris
Paris 1902,
1902,p.
p. 84-89.
84-89. Over
zie Saltet,
Saltet, Les Réordinations. Etude surle
Paris 1907.
1907.
sur le sacrement
sacrement de l'ordre, Paris
6) ean.
6, cap.
cap. I, 3, 4.
4. Nov.
Nov. 123,
123, c, I.
1.
5)
Can. 48. Vgl. Nov.
Nov. 6,
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42.Opvoeding,
Opvoeding.
keuze
onderhoudder
dergeestelijkheid.
geestelijkheid.
254 § §42.
keuze
enen
onderhoud

geeste lijkheid leefde in vrijwillige onthouding. In het westen
geestelijkheid
westen was
was de
de
caelibaatswet strenger. Verschillende Afrikaanshe
synoden spraken
spraken
Afrikaanshe synoden
over hen,
hen, die
die in
inde
dehoogere
hoogere orden
orden geplaatst,
geplaatst, het
het
de
afzetting uit over
de afzetting
huwe lijk bleven
huwelijk
bleven voortzetten.
voortzetten. Wat
Wat later
later wijdde
wijdde men
men zelfs
zelfs geen
geen
nietoveral
overalwerden
werdenonderondergehuwden meer. Wijl deze verordeningen
verordeningen niet
houden,
houden, drongen
drongenPaus
Paus Sir
S i ri icci ui us s en
en IInnno
n o c ent
e n ti iuus s II
1) .LLeo
opnieuw daarop aan 1).
e 0 I Istrekte
strektede
dewet
wetopopdedesubdiakenen
subdiakenen
uit,
na de
de aanstelling
aanstelling zich
zich moesten
moesten onthouden.
onthouden. Door
Doortalrijke
talrijke
uit, die na
synoden
gebod later
later herhaald
herhaald 2).
Reeds het
het Nicaenum
Nicaenum
synoden werd
werd dit gebod
2). Reeds
ovvEt6auvoi (mulieres
(325)
(325) had ovvet(Jau~oi
(mulieres subintroductae) verboden.
40. De
4°.
De aanstelling
aanstelling der
der pastoors
pastoors en
enandere
anderegeestelijken
geestelijken hoorde
hoorde
bij
bisschop. Hij
Hij zelf
zelf werd
werd gekozen,
gekozen, zooals
zooals de
deoude
oudepractijk
practijk
bij den bisschop.
daar eenige
eenige neiging
neiging tot
tot het
hetbenoebenoegebood,
hier en daar
gebood, ofschoon
ofschoon men
men hier
men
een opvolger
opvolger ontwaarde.
ontwaarde. Koos
Koos vroeger
vroeger de
degeestelijkheid
geestelijkheid
men van een
en het volk
volk den
den bisschop,
bisschop, thans
thans poogde
poogde men den invloed van het
het
laatste
te
verminderen.
Vermoedelijk
sloot
reeds
de
synode
van
laatste te verminderen. Vermoedelijk sloot reeds de synode van
Laodicea
van de
de keuze
keuze uit,
uit, maar
maarzeker
zeker
Laodicea (omstreeks
(omstreeks 360)
360) het
het volk van
3). Keizer
zonder gevolg 3).
Keizer JJus
n u sliet
lietenkel
enkelaan
aande
degeestegeesteu s ttin
i n i,i aanus
lijkheid
de voornamen
voornamen het
het kiesrecht
kiesrecht (clericos
lijkheid en
en de
(clericosetet primates
primates civitatis)
mochten echter
echter drie
drie candidaten
candidaten stellen,
stellen, uit
uit welke
welke
tates) 4). Zij
Zij mochten
koos. In het
het westen
westen behield
behield het
het volk
volk zijn
zijn
de
metropoliet er
de metropoliet
er een
een koos.
recht; maar vaak deden ook de vorsten hun invloed gelden. Zelfs recht;mavkdnoersthuivlodgen.
kende de synode van Orleans (549) den koning de bevestigingkendsyovaOrlen(549)dkoigebvstn
InSpanje
Spanjebenoemde
benoemde de
dekoning
koning de
debisschoppen,
bisschoppen,
der
keuze toe. In
der keuze
ofdoor
doorden
denaartsbisschop
aartsbisschopwerden
werden
door den
den eigen
eigen metropoliet
metropoliet of
die door
gewijd 5).
5) .
goedgekeurd en gewijd
5°. Sedert
Sedertde
de Kerk
Kerkin
invrede
vredewas,
was,groeiden
groeidende
dekerkelijke
kerkelijke inkomsten
inkomsten
50.
hetpersoonlijk
persoonlijk eigendom
eigendom
aan. Toch bleven
bleven de
de geestelijken,
geestelijken, wanneer
wanneer het
ontbrak, meestal hun onderhoud verdienen. Koophandel
Koophandel werd
werd onder
onder
Con sta nijt nij niet
n niet
alleen
toegestaan,maar
maarzelfs
zelfsdoor
doorvoorvoorConstant
alleen
toegestaan,
6). De
De Statuta ecclesiae
ecclesiae antiqua, gedurende
rechten begunstigd
begunstigd 6).
gedurende de
eeuw in
in Gallië
Gallië en
enSpanje
Spanje ontstaan,
ontstaan, verplichtten
verplichtten ook
ook den
dengegeV eeuw
1) Ep. ad
ad Himerium
Himerium Tarrag.
Tarrag. (386).
(386). Jaf
Jaffé,
255. Ep.
Ep. ad
ad Victr.
Victr. Rotom.
Rotom.
f é, n. 255.
1)
Jaffé,
(404). Jaf
f é, 286.
M., ep. 14,
14, c.
c. 44;; Conc.
Conc. Agath.
Agath. (506),
(506), can.
can. 39
39;
Tolet. (527)
(527) can.
can.
; Tolet.
2) Leo M.,
3;; Aurel.
Aurel. (538),
(538), can. 2.
2.
3
759.
3) Hefele, I, 759.
') Novella
Novella 123,
123, cap.
cap. 1.
1.
4)
ó) Gams,
Gam8, Kirchengesch.
Kirchengesch. v.
1I, 2,
2, S.
S.215
215ff.
ff. Vgl.
Vgl. Hefele, III,
lIl, 317
317 f.
f.
v. Sp., II,
5)
6) Cod.
Cod. Theod.,
8.
Theod., XVI,
XVI, 1I,
II, 8.
6)
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Verhouding tussehen
tusschen Kerk
Kerk en
en staat.
staat.
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leerden
handwerk, tot het
het verdienen
verdienen van
van voedsel
voedsel
leerden geestelijke
geestelijke tot
tot een handwerk,
en
kleeding door
door akkerbouw
akkerbouw en
enhandenarbeid
handenarbeid 1).
Daarentegen
en kleeding
1). Daarentegen
(425-455) den
den koophandel.
koophandel.
verbood
verbood Val
V a l ent
e n t iinniiaannuus s III (425-455)
endedevrijwillige
vrijwillige
Meestal
oblaties, de
de tienden
tienden en
Meestal echter
echter waren
waren de
de oblaties,
hetonderhoud
onderhoudder
der geestelijken
geestelijken voldoende.
voldoende. Door
Door
bijdragen voor
voor het
het
van
Con
8
t
a
n
t
ij
n
ontvangen
erfrecht
was
de
Kerk
allengs
het van Constant ij n ontvangen erfrecht was de Kerk allengs
ook
het bezit
bezitvan
vanonroerende
onroerendegoederen
goederen gekomen.
gekomen. De
Deinkominkomook in het
sten verdeelde
verdeelde men naar
naar Romeinsch
Romeinsch gebruik
gebruik in
in vier
vier deelen
deelen:: een
een
voor
bisschop, een
een ander
ander voor
voor de
degeestelijkheid,
geestelijkheid, het
hetderde
derde
voor den bisschop,
vierde voor
voor het
hetonderhoud
onderhoud der
der Kerk
Kerk 2).
voor
armen, het vierde
voor de armen,
2). De
synode
Tarragona geeft
derde van alle
alle oblaties
oblaties aan
aan de
de
synode van
van Tarragona
geeft een
een derde
Orleans schrijft
schrijft voor,
zelfs de
de oblaties
oblaties
bisschoppen 3)
3) ;; die van Orleans
voor, dat zelfs
der parochiën
oblaties
parochién voor een derde aan den bisschop behooren, de oblaties
der
de geestegeesteder cathedraai
cathedraal echter
echter worden
worden tusschen
tussehen den bisschop en de
lijkheid gelijke
gelijkelijk
verdeeld 4).
lijk verdeeld
4) .

§ 43.

Verhouding
staat.
Verhouding tusschen
tussehen Kerk en staat.
Riffel,
Verhältnisses zwischen
zwischen Kirche
Kirche und
Riffel, Darstellung des Verháltnisses
Staat, Mainz
Mainz 1836.
1836. Niehues, Gesch.
Verhältnisses zwizwiGesch. des Verhaltnisses
schen Kaisertum
Kaisertum und Papsttum
Mittelalter, Bd.
I, II
Papsttum im
im Mittelalter,
Bd. I,
Aufl.,
1877. Lóning,
Löning, Gesch.
KirchenAuf l., Münster
Munster 1877.
Gesch. des Deutschen
Deutschen Kirchenrechts, Bd. II :: Das
Das Kirchenrecht
Kirchenrecht in
in Gallien von Constantin
rechts,
Allard. Le christianisme
bis Chlodovech, Strassburg 1878. P. Allard.
et l'empire
l'empire Romain,
Romain, 4e
4e éd.,
éd., Paris
Paris 1898.
1898. NobiliNobiZi- Vitelleschi,
Vitelleschi,
Della storia civile ee politica
politica del
delPapato
Papatodall'imperatore
dall'imperatore
Teodosio
Carlomagno, 22 Tom.,
Bologna 1902.
1902.
Teodosio à Carlomagno,
Tom., Bologna

10. Tot
Tot de
1°.
de persoonlijke
persoonlijke voorrechten
voorrechten behoorde,
behoorde, dat
de geestegeestedat de
krijgsdienst, openbare
openbare ambten,
ambten, voogdijschap
voogdijschap
lijkheid vrij
lijkheid
vrij was
was van krijgsdienst,
Con sta ij
n tnijen
n zijn
en zijn
onmiddellijke
opvolgersontontenz. Reeds
enz.
Reeds Constant
onmiddellijke
opvolgers
trokken dus
dus den
den clerus aan de
de tijdelijke
tijdelijke beslommering
beslommering 5).
de
trokken
5) . In
In de
eeuw werden
werden de
de bisschoppen
bisschoppen zoowel
zoowel in
in civiele als crimineele
IV eeuw
1)
2)
2)
3)
4)
The
The
5)

Mansi, III,
lIl, 945
945 ss.
ss. Hefele,
HefeZe, 1I,
73, can.
Mansi,
II, 73,
can. 51-53.
51-53.
GeZasius, I, Jaffe',
Jaffé, n.
n. 636,
636, 740.
740.
Gelasius,
516;; Hefele,
HefeZe, 1I,
676.
Anno 516
II, 676.
HefeZe, II,
1I, 663.
663. Vgl
Vgl.. H. Thurston,
Thurston, Stipends for
for Masses,
Masses,
Anno 511 ;; Hefele,
Month 1908,
1908, p. 13.
13.
Month
Euseb., H. E.,
E., X,
X,7.7.Cod.
Cod. Theod.,
Theod., XIV, 1I,
1, 2.
2.
Euseb.,
II, 1,
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Verhouding
staat.
Verhouding tusschen
tusschen Kerk
Kerk en
en staat.

de burgerlijke
burgerlijke rechtbank
rechtbank onttrokken
onttrokken (privilegium
lori).
zaken aan de
(privilegium tori).
Jus
eeuw op
op alle
allegeestelijken
geestelijken
J
u s tin
t i n ii aa nnuuss strekte
strekte dit
dit in
in de VI eeuw
en monniken
monniken uit;
echter, dat
dat de
de schuldige,
schuldige, na
nade
dekerkelijke
kerkelijke
uit ; zoo echter,
veroordeeling
veroordeeling der
der crimineele misdaad,
den wereldlijken
wereldlijken arm
arm
misdaad, aan
aan den
overgeleverd 1).
De bisschoppen
bisschoppen werden
werden door
door de
de provinciale
provinciale
werd overgeleverd
1). De
synode,
de verdere
verdere geestelijkheid
geestelijkheid door
door den
den bisschop
bisschopgevonnisd.
gevonnisd.
synode, de
Ook
betrekkelijk haar
haar goederen verwierf
allengs ververOok betrekkelijk
verwierf de
de Kerk allengs
zij het
heterfrecht
erfrechten
endaarbij
daarbij
schillende voorrechten. Vooreerst
Vooreerst ontving
ontvingzij
vrijstelling
successierechten.
buitengewone algemeene
algemeene
vrijstelling van
van succ
ssierechten. De buitengewone
niet zoo
zoo de
degewone.
gewone.
spaarde altijd•
altijd· de kerkelijke
belasting spaarde
kerkelijke goederen, niet
Wijl het echter vóórkwam, dat men zich in den
den clerus liet opnemen,
verbood
Con
sta n tijij nn
om
de burgerlijke
burgerlijke lasten
om de
lastenteteontgaan,
ontgaan,
verbood
Constant
aan
aan gegoeden,
gegoeden, in den
den geestelijken
geestelijken staat te
te
aan alle decuriones en aan
treden 2).
dan stond
stond TTh
2). Eerst dan
h eeo0ddos
o s ii uu ss II aan de decuriones
de wijding toe, wanneer
wanneer daardoor
daardoor hun goederen niet
niet aan
aan de
de burgerlijke
werden onttrokken.
onttrokken. In
InGallië
Galliëheerscheen
heerschten. nalijke verplichtingen werden
genoeg dezelfde
en 55der
dersynode
synodevan
vanOrleans
Orleans
genoeg
dezelfde wetten, zooals can. 44 en
(511) bewijzen 3).
2°. Een kostbaar
kostbaar voorrecht
voorrecht bezaten
bezaten de
de kerkgebouwen
kerkgebouwen in
het
2°.
in het
zoogenaamde jus asyli,
asyli, dat van
van de
de heidensche
heidensche op
op de
deChristelijke
Christelijke
het in
in 431
tempels
tempels was
was overgegaan.
overgegaan. Th
T h ee 0o dos
d o si iuuslIstrekte
s II strekte het
ook op de bijgebouwen uit. Hield
Hield ook
ook de
de Kerk
Kerk dit
dit recht
recht met
met kracht
kracht
staande,
den anderen
anderen kant
kant stond
stond zij
zij beperkingen
beperkingen toe,
toe, zoodat
zoodat
staande, van den
groote misdaad
misdaad niet
niet ongestraft
ongestraft bleef.
een vervolgde
vervolgde niet
niet
de groote
bleef. Dat een
uit de
de kerkelijke
kerkelijke gebouwen
gebouwen mocht
mochtworden
wordengevoerd,
gevoerd,verhinderde
verhinderde
vaak overijlde,
overijlde, onrechtvaardige
onrechtvaardige veroordeeling
veroordeeling en
enpersoonlijke
persoonlijke
vaak
wraak 4).
3°. Bijzonder groot
groot en
en heilzaam
heilzaam was
was in
inhet
hetRomeinsche
Romeinsche rijk
de invloed der
der bisschoppen.
bisschoppen. Door twistende
partijen uitgenoodigd, de
twistende partijen
zij in
in burgerlijke
burgerlijke zaken
zaken als
als scheidsrechters
scheidsrechters optreden
optreden en
en
mochten zij
mochten
hun
vonnis
meedeelen
aan
den
rechter,
die
verplicht
was
het
hun vonnis meedeelen aan den rechter, die verplicht was het
stiptelijk
De slaaf,
slaaf, in
inde
dekerk
kerkvoor
voorden
denbisschop
bisschopvrijvrijstiptelij k uit
uit te voeren. De
terstondhet
hetburgerrecht.
burgerrecht. Zelfs
Zelfs over
overde
deburgerlijke
burgerlijke
gelaten, ontving
ontving terstond
ambtenaren
bisschop het toezicht.
toezicht. Op
Opgestelde
gestelde tijden
tijden bebeambtenaren had
had de
de bisschop
omtrent hun
hun behandebehandestelde een
een onderzoek
onderzoek omtrent
zocht hij de gevangenen, stelde

e

,

1)
ust., I,
4, 129.
129.
Cod. JJust.,
I, 4,
1) Cod.

2)
2)
3)
3)
')
4)

Cod.
6.
Cod. Theod., XVI, II,
II, 6.
Hefele,
662.
He f ele, II, 662.
Cod.
45.
Cod. Theod.,
Theod., IX,
IX, 45.
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ing in en
en kwam
kwam vaak
vaakbij
bij de
derechters
rechtersen
enden
denkeizer
keizertusschenbeide.
tusschenbeide.
zijn handen legde
legde de bestuurder
bestuurder der
der provincie
provincie den
deneed
eedaf
afen
engaf
gaf
In zijn
hem rekenschap bij het
het heengaan.
heengaan. De
Debisschoppelijke
bisschoppelijke censuur
censuur werd
werd
erkend en
en beschermd.
beschermd.
door de wet erkend
Deze
Kerk en
en staat
staatdeed
deedeen
een kerkelijkDeze enge
enge verbinding
verbinding tusschen Kerk
wereldlijke
wetgeving
ontstaan.
De
kerkelijke
canones
bezaten
ontstaan.
De
kerkelijke
canones
bezaten
wereldlijke wetgeving
meestal de kracht
kracht eener
eener rijkswet
rijkswet;; b.v.
b.v.de
dealgemeene
algemeene en
enparticuliere
particuliere
synoden,
decretale brieven
brieven der Pausen
Pausen en
en de
decanonieke
canonieke der
der
synoden, de
de decretale
Dii o0 n yy ss ii uu ss
Vaders. De meest gebruikte
gebruikte verzameling was
was die
die van
van D
E x i g u u s (t(t536).
536).De
Derijkswetten
rijkswettenininkerkelijke
kerkelijkezaken
zakenwaren
warenzeer
zeer
talrijk:
De Codex
Theodosianus, die
talrijk : De
Codex Theodosianus,
die onder TThheeo0 ddos
o s ii uu ss 11
II
(408-450) door
door de
de juristen
juristen verzameld,
verzameld, de
wetten van 312-438
312-438
de wetten
bevat;; de Codex
uitschift;;
bevat
CodexJustinianeus
Justinianeus (534),
(534), die
die al
al het
het heidensche uitschift
collecties van kerkelijke en
en wereldwereldde talrijke Novellen;
Novellen ; de Gemengde collecties
lijke
door JJo
slijke wetten (Nomocanones) vooral
vooral door
o aannnnes
e s S Sc
c hhol
o 1 aa s577),bisschop
bisschopvan
vanConstantinopel,
Constantinopel,verzameld.
verzameld.
t i c u s (t(t577),
4°.
Tegenover de
vele voordeelen
voordeelen van
samengaan van Kerk
Kerk
40. Tegenover
de vele
van dit samengaan
en staat
staat komen
komen niet
nietgeringe
geringe nadeelen
nadeelen te
te staan
staan:
Staatsalmacht;
: Staatsalmacht
;
afhankelijkheid
synoden, door
door de
de keizers
keizers vaak
vaaksaamgeroepen
saamgeroepen
afhankelijkheid der synoden,
en bekostigd
bekostigd;; slaafschheid
slaafschheid van sommige
sommige bisschoppen,
bisschoppen, die
die hun
hun
benoeming
aan
den
keizer
dankten;
het
uitvaardigen
van
geloofsbenoeming aan
dankten ; het uitvaardigen van geloofsdecreten
de keizers
keizers (Encyclicon,
Anti-encyclicon, Henoticon,
Henoticon,
decreten door de
(Encyclicon, Anti-encyclicon,
Ecthesis,TTypus).
verhinderen,
Ecthesis,
y pus) . AI
Al kon ook
ook de
de Kerk
Kerk dit ingrijpen niet verhinderen,
zij
verzet en
en telkens
telkensmet
metde
deApostelen
Apostelenherhaald
herhaald:
zij heeft zich altijd verzet
:
Obedire
hominibu8.
Obedire oportet
oportet Deo
Deo magis
magis guam
quam hominibus.
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Dom J. M.
M. Besse,
Besse, Les
moines d'
d'Orient
antérieurs au
au
Les moines
Orient antérieurs
concile
Chalcédoine (451),
(451), Paris 1900. Dr. St.
St. Schiwietz,
Schiwietz,
concile de Chalcédoine
Das morgenlándische
morgenländische Mónchtum,
Mönchtum, II-II
Mainz 1904—II Bd., Mainz
1904
1913. Max
Heimbucher. Die
Max Heimbucher.
Die Orden und Kongregationen der
Kath.
Kirche, I Bd.,
Bd., II Aufl., Paderborn 1907. Revue
Kath. Kirche,
Bénédictine, VIII (1901)
Vgl. Jaarg.
Jaarg. 1901,
1901,
(1901) p. 11 ss.
ss. en 49 ss. Vgl.
p. 83
83 s.
s. Adhémar
Adhémar d'd' Alès
Alès Les
désert, Etudes
Etudes1906,
1906,
Les Pères
Pères du désert,
Nau, Histoire
des solitaires
solitaires Egyptiens.
Egyptiens. Revue
Revue
juillet. F.
F. Nau,
Histoire des
de
I'orient chrétien,
chrétien, tom.
tom. XII (1907),
(1907), tom.
tom. XIII (1908).
(1908).
de l'orient
Recherches
science rel., Les
Les origines
origines du
dumonachisme,
monachisme,
Recherches de
de science
1920.
P.
Albers, 9.
s . J..T. Kerkgesch.
Kel'kg.,8ch. I.
1.
P. Albers,

11
17
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Oorsprong en ontwikkeling van
het monnikenleven.
van het

1 0. Tot
1°.
zeer hoogen
hoogen bloei
H. P
a u I u s vvan
Tot zeer
bloei kwam,
kwam, na
na den H.
Paulus
an
Th
bel)
dit tijdvak
tijdvak het
het monnikenleven, dat vooral
vooral beoefebeoefeTheb
e 1) in dit
naars had
had in
in Thebaïs,
Thebaïs, Nitrië
Nitriëen
enBeneden-Egypte.
Beneden-Egypte. Het
Hetascetische
ascetische
leven van Antonius 2) (t
vond veel
veel bijval
bijval en
en trok
trok een
een menigte
menigte
(t 356) vond
leerlingen, die
Thebaïs met hem
hem als
als kluizenaars
kluizenaars leefden.
leefden. Aan
Aan
leerlingen,
die in
in Thebaïs
de
Roode Zee
Zee had
zuster van
van AAnnt ton
opgelijke
gelijkewijze
wijze
de Roode
had de zuster
o n i iuu ss op
vrouwen
vergaderd. A
Am
mmo
stichtte in
in Nitrië
Nitrië
vrouwen om
om zich
zich vergaderd.
m o nn iiuuss stichtte
(Opper-Egypte)
een zelfde
zelfde vereeniging,
vereeniging, Ma c a r i u s deO
(Opper-Egypte) een
de 0 uder
bevolkte de
de Scetische
Scetische woestijn.
woestijn. HHi i1I aa rrio
leerling
i o nn 4),
3) bevolkte
4), leerling
d e r e 3)
van AAnn tton
breidde het
hetkluizenaarsleven
kluizenaarsleven in
inPalestina
Palestina
van
o n i uu s,s, breidde
Al deze
deze anachoreten
anachoretenbewoonden
bewoonden een
eenafzonderlijke
afzonderlijke cel,
cel, hadden
hadden
uit. Al
geen eigenlijken regel, deden zeer strenge
strenge boete
boete in
invasten,
vasten,kastij
kastijding,
ding,
stilzwijgen en eenzaamheid en
en kwamen
kwamen alleen
alleen voor
voor de
de godsdienstige
godsdienstige
bijeen.
oefeningen bijeen.
2°.
vanhet
heteigenlijke
eigenlijkecoenobitische
coenobitische kloosterleven
kloosterleven was
was
2°. Stichter van
de H. Paehomius
Pachomius 5).
Omstreeks 330
Tabennae in
in
5 ). Omstreeks
330 vestigde
vestigde hij
hij te Tabennae
Egypte het eerste
eerste klooster,
klooster, waarop
waarop nog
nog acht andere
andere volgden,
volgden, en
en
Egypte
gaf aan
aan de
de bewoners
bewoners een
eengemeenschappelijken
gemeenschappelijken regel
regel en
en een
een eigen
eigen
dracht 6).
De abt van
van het
hetmoederhuis,
moederhuis, dat
datlater
later7000
7000 leden
leden telde,
telde,
6). De
was
generaal-overste. Tweemaal
Tweemaal 's's jaars kwamen
hoofden der
der
was generaal-overste.
kwamen de hoofden
verschillende
bijeen. De
De monniken
monniken leefden van
van handenhandenverschillende kloosters bijeen.
arbeid. In
In de
de vijfde
vijfde eeuw
eeuw telde
telde het
hetgenootschap
genootschaptot
tot50000
50000kloosterkloosterlingen. De
gesticht,
lingen.
De vrouwenkloosters,
vrouwenkloosters, mede
mede door
door P aach
c h o0 m i u s gesticht,
stonden onder
onder een
een moeder
moeder (ammas) en waren
waren spoedig
spoedig even talrijk
talrijk
bevolkt 7).
Ook
aan
de
bergen
Sinaïen
Horeb
en
in
Syrië
zag
men
bergen Sinai en Horeb en in Syrië zag men
7). Ook
kloosters
den H. Bakloosters verrijzen.
verrijzen. Cappadocië
Cappadocië had
had een ordestichter in den
silius, die aan zijn Basilianen een regel gaf en strenge
strenge gehoorzaamgehoorzaamvoorschreef 8).
Zoowel de
kluizenaars als
als dedecoenobieten
coenobieten
3). Zoowel
de kluizenaars
heid voorschreef
1)
de Decker,
Deeker, Contribution
Vies de Paul
Paul de
de Thébes
Thèbes
Contributionàà l'étude
l'étude des
des Vies
1) J. de
(Recueil
travaux publiés
publiés par
par la
la Faculté
Faculté de
dephilosophie
philosophie et
et lettres),
(Recueil de
de travaux
leitres ),
Gand 1906.
2)
835 ss., waar
waar ook, no. 60, over
G., Tom. 26, 835
2) Vita Antonii, Migne, P. G.,
Ammonius.
3) Soerat.,
E., IV,
IV, 20-24. J.
Theologie
Stoffels, Die mystische
H. E.,
mystische Theologie
J. Stoffels,
Socrat., H.
3)
Makariu8 des
Bonn1908
1908;
Tüb.Quartalschrift
Quartalschrift 1910.
1910.
Makarius
des Egypters
Egypters etc., Bonn
; Tub.
4) Migne, P.
L., T.
T. 23,
23, 17
17 ss.
P. L.,
4)
5) De
Vitae in Acta
Acta SS.
SS. Boll.,
BoH., III
III tom.
tom. Maii,
Maii, 25
25 ss.
De Vitae
5)
6)
bij Migne, P. L., Tom.
Tom. 23,
23, 61
61 ss. en Tom. 50,
50, 271
271 ss.
6) De regel bij
7) Ladeuze,
Ladeuze, Le
cénobitisIT18 Pakhomien
PakhOInien pendant
pendant le
Ie 41lle
la
Ome siècle
siècle et
et in
Le cénobitisme

première moitié
5me, Louvain
Louvain 1898.
1898. Revue
Revue d'hist.
d'hist. ecclés.,
ecclés.,janvier
janvier
première
moitié du
du 5me,
1906,
1906, p.
p. 76-85.
76-85.
8)
bij Migne, P.
G., Tom.
Tom. 31,
31, 905
905 ss.;
1051 ss. Marison,
ss. ; 1051
P. G.,
8) De regel bij
Basile and his
his rule,
rule, London
London 1912.
1912.
Basile
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van bewonderaars
bewonderaars en bezoekers,
bezoekers, die van
van Constantinopel,
Constantinopel,
hadden tal van
Gallië en Spanje
Spanje derwaarts
derwaarts gingen, om
om zich
zich aan
aan het
hetheilige
heilige
Rome, Gallië
te stichten
stichtenof
ofook
ookom
omeenige
eenigebijzonderheden
bijzonderhedenop
opteteteekenen
teekenen 1).
leven te
3°. Naast
Naast de
de coenobieten
coenobieten bestonden
bestonden nog
nog langen
langen tijd
tijd eremieten
eremieten
3°.
"anachoreten. Tot
Tot een
eenongeloof
ongeloofelijken
versterving
en 'anachoreten.
elfij ken graad
graad van versterving
kwamen de
de zoogenaamde
zoogenaamde Stylieten of zuilbewoners.
zuilbewoners. De eerste
eerste
kwamen
Stylites (t 459),
459), die
die 37
37jaren
jarenleefde
leefdeop
opverschillende
verschillende
was Simeon Stylites
zuilen, waarvan
waarvan de laatste zestien
zestien meter
meter hoog
hoog was.
was. Zijn
Zijn woord
woord en
en
zuilen,
nog meer
meer zijn
zijn heilig
heilig leven
levenbewerkte
bewerktetalrijke
talrijkebekeeringen.
bekeeringen. Niet
Niet
nog
weinigen volgden
voorbeeld. In
het oosten
oosten ontmoet
ontmoet men
men
weinigen
volgden zijn
zijn voorbeeld.
In het
tot in
in de
de XV
XVeeuw
eeuw 2).
Stylieten tot
4°. In
In tegenstelling
tegenstelling met
met deze
deze helden
helden vond
vond men
men ook
ook vrij
vrij rondrond4°.
zwervende
monniken,
die
veel
ergernis
gaven
en
vaak
in
ketterij
zwervende monniken, die veel ergernis gaven en vaak ketterij
vervielen. Zoodanig
Zoodanig waren
waren de
de Sarabaieten
Sarabaïeten in Egypte,
Egypte, in
in Syrië
Syrië de
de
vervielen.
Remoboth, in Mesopotamie de Pubulatoren.
Pubulatoren. Niet alleen
alleen de
de bisschopbisschopRemoboth,
pen, maar
maar ook
ook de keizers
keizers traden
traden tegen
hen op
op:: VVal
en
pen,
tegen hen
a 1 e nn ss en
vooral T
T h ee 0o dos
die het
hetstichten
stichten van
vankloosters
kloosters in
in de
de
vooral
d o si iuus s I,
I, die
steden verbood
verbood (390).
deze wet
wet twee
twee jaren
jaren daarna
daarna was
was
steden
(390). Nadat
Nadat deze
ingetrokken, vermenigvuldigden
de steden,
steden,
ingetrokken,
vermenigvuldigdenzich
zich de
de kloosters
kloosters in de
en bijzonder
bijzonder te Constantinopel.
Constantinopel. Hadden
Hadden de monniken
monniken tot dan
dan toe
toe
bijna uitsluitend
behoord, nu
en het
het
bijna
uitsluitend tot
tot de leeken behoord,
nu nam
nam de studie en
onderricht
had, dat
dat een
een altijd
altijd
onderricht gaandeweg
gaandeweg toe,
toe, hetgeen
hetgeen ten gevolge had,
grooter aantal monniken de H.H. Wijdingen ontving. De synoden groteanlmikdH.WjngeotviDsydn
stelden
verschillende canones betrekkelijk
kloosterlingen op.
op.
betrekkelijk de kloosterlingen
stelden verschillende
Die van Chalcedon
Chalcedon verbood hun
hun bij
bij excommunicatie
excommunicatie den
denterugkeer
terugkeer
in de wereld
huwelijk (can.
(can. 7 en 16),
16), en
en stelde
stelde alle
alle kloosters
kloosters
wereld en
en het huwelijk
onder
den bissehop.
bisschop. Zonder
zijn toestemming
toestemming
Zonder zijn
onder het toezicht
toezicht van den
mocht
klooster zich
zich met
met kerkelijke
kerkelijke of
of wereldlijke
wereldlijke zaken
zaken bebemocht geen klooster
lasten (can.
(can. 4)
4).. Dubbelkloosters verbood reeds de synode van
van Agde
Agde
(506).
Tegen de gewoonte,
gewoonte, kinderen
kinderen (oblati,
(oblati, donati)
donati) blijvend
blijvend tot
tot
(506). Tegen
1)
394 reeds door Sozomenus en Palladius
Palladius gebruikt
gebruikt
1) Een reisverhaal van 394
en
door Rufinus
Rufinus vertaald
vertaald onder
onder den
den titel
titel:
Historiamonachorum
monachorum;; de
de
en door
: Historia
Historia
Historia Lausiaca
Lausiaca van Palladius, onlangs door Dom Butler van de Hist.
monachorum
geschift en
enuitgegeven
uitgegevenonder
onder den
den titel
titel:
ronachorum geschift
: The Lausiac history
of
Palladius, Tom.
Tom. VI van
and Studies,
Studies, Cambridge
Cambridge 1898-1904;
van Texts and
1898-1904 ;
of Palladius,
verder
werken van
van Cassianus
Cassianus;; de
de Apophtegmata
Apophtegmata Patrum,
Pat rum, Migne,
verder de
de werken
P.
G., Tom.
P. L.,
L., Tom.
Tom. 73.
73.
P. G.,
Tom. 65,
65, p.
p. 72-440;
72-440 ; P.
2)
Delehaye S. J. Les
(subs. hag. fase.
Bruxelles
Les saints stylites, (subs.
fase. 14), Bruxelles
2) P. Delehaye
1923. Dezelfde,
femmes stylites,
stylites, Analecta
Analecta Boll., Tom.
27 (1908),
(1908),
Les femmes
Tom. 27
Dezelfde, Les
p.
391 s. H. Lietzmann,
Lietzmann, Das Leben des
Texte und Unters.,
des H.
H. Stylites. Texte
p. 391
33 Serie,
Serie, 22 Band,
Band, 5 Heft,
Heft, Leipzig
Leipzig 1908.
1908.
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kloosterleven te verplichten,
verplichten, verhief
verhief zich
zich GGr reg
het kloosterleven
e g o0rri iuuss ddee
1
G r oot e en vorderde den leeftijd
leeftijd van
van 18
18 1),
), het
het Trullanum
Trullanum in
inGrotenvd
692
minstens 10
10 jaren.
jaren.
692 (canon 40) van minstens
5°.
het westen
westen werd
werd het
het kloosterleven
kloosterleven meer
meer bekend
bekend door
door den
den
5°. In het
H.
A t h a n a s i u s,die
dieinin340
340 de
de monniken
monniken I sIsidorus
i dor u s en
en
H. Athanasius,
mee naar
naar Rome
Rome bracht.
bracht. Weldra
Weldra telde
telde men
men ververA mmo
m m onniiuuss mee
schillende
vooral
te Rome,
waar
H ier
0 n y mus er
er
schillendekloosters,
kloosters,
vooral
te Rome,
waar
Hieronymus
later
ijverig voor
voor werkte
werkte 2).
Am
een te
te
later ijverig
2) . A
m bb ros
r o si iuus s stichtte
stichtte er
er een
Milaan;
Poitiers en
enteteTours
Tours(Marmoutier
(Marmoutier ==
Milaan ; Mar ttin
i n uu ss tetePoitiers
Majus
monasterium).. Bij zijn dood (omstreeks
(omstreeks 397)
397) leefden in Gallië
Ma
jus monasterium)
legde in
in410
410de
degrondslagen
grondslagen van
van
2000 monniken 3).
3 Cas
C a s ss ii aa nn uu s legde
St. Victor
V ictor te Marseille
Marseille; ; H o
0 nor
Arles stichtte
stichtte in
in
n o raat tuus s van Arles
405 Lerin
eiland.
A u Augustinus
g u s tin u s ijverde
ijverde
405
Lerinop
op het
hetgelijknamige
gelijknamige
eiland.
voor het kloosterleven
kloosterleven in Afrika.
Afrika. De synode
synode van
vanSaragossa
Saragossa maakt
maakt
melding
monniken. in
Spanje (380).
(380). De H.
H. P Pat
melding van
van monniken
in Spanje
a t r ri ic ci iuuss
kloosterleven uit
uit Gallië
Gallië naar
naar Ierland,
Ierland, waar
waarde
dekloosters
kloosters
bracht het kloosterleven
zich zeer
zeer vermenigvuldigden.
vermenigvuldigden. De
beroemdste waren
waren Bangor
Bangor in
in
zich
De beroemdste
Ierland,
Engeland en
in Schotland.
Schotland. Iersche
Iersche monmonIerland, Bangor
Bangor in
in Engeland
en Hy in
stichtten kloosters
kloosters in
in Duitschland
Duitschland: :FFrri iddol
n, G
a 11 us;;
niken stichtten
o 1 ii n,
Gallus
vooral echter
echter CCol
die ook
ook in
inGallië
Galliëeenige
eenigekloosters
kloosters
vooral
o 1 uu mba
m b an,n, die
bouwde, zooals
Bobbio in het
het
bouwde,
zooals Anegray,
Anegray, Luxeuil,
Luxeuil, Fontanes,
Fontanes, zelfs
zelfs Bobbio
noorden van Italië, en
en een
eenstrengen
strengenregel
regelopstelde
opstelde(t(t615)
615).
noorden
.
6°.
patriarch der
der westersche
westersche kloosterlingen
kloosterlingen is
H. Bene6°. De patriarch
is de H.
dictus (omstreeks
diereeds
reedsop
opzeer
zeerjeugdigen
jeugdigenleeftijd
leeftijdin
in
(omstreeks 490-543),
490 543), die
dietus
dan te
teVicovaro
Vicovaroeen
eenklooster
kloosterbebede eenzaamheid te Subiaco leefde, dan
stuurde
de toestroomende
toestroomende leerlingen
leerlingen in
in twaalf
twaalfandere
andereonderonderstuurde en de
bracht.
Vandaar verdreven,
verdreven, stichtte hij
hij verscheiden
verscheiden kloosters
kloosters te
te
bracht. Vandaar
Subiaco,
en
Subiaco, trok
trok daarna
daarnamet
met enkele
enkele gezellen
gezellennaar
naarhet
het zuiden
zuiden en
bouwde
een berg
berg bij
bij S.
S. Germano
Germano de
de later
later zoo
zoo beroemde
beroemde
bouwde in 529 op een
abdij
M onte Cassino.
Cassino. Weldra
andere kloosters
kloosters in
abdij van Monte
Weldra ontstonden
ontstonden andere
den omtrek,
omtrek, zooals
zooals te
te Terracina.
Terracina. Aan
het hoofd
hoofd der
der vrouwenvrouwenden
Aan het
kloosters stond de
de zuster
zuster des
des Heiligen,
Heiligen, Scholastica,
Seholastiea, die als de moeder
).

1) Ep.
51.
Ep. I, 51.
2) Men
denke aan Pammachius,
Petronius, Fabiola, Demetrias,
Men denke
Pammachius, Petronius,
Marcella, Paula,
Blaesilla, de
de beide Melaniae. Rampolla,
Marcella,
Paula, Eustochium,
Eustochium, Blaesilla,
Rampolla,
Santa Melania giuniore, Roma 1905.
1905. VgI.
d' Alès, Analecta BoII.,
Vgl. Adhémar
Adhémar d'Alés,
Boll.,
Bruxelles 1906.
1906. G. Goyau,
Goyau, Sainte Mélanie, Paris 1908.
1908. Allard,
Allard, Revue des
quest.
janv. et
et avril
avril 1907.
1907.
quest. hist.,
hist., janv.
3) Dom Besse, Revue des
des quest.
quest. hist.
hist. 1902
1902:
Premiers monastères
monastères de
de la
la
: Premiers
gallo.
Dezelfde, Les moines de l'ancienne
Gaule méridionale.
méridionale. Dezelfde,
l'ancienne France,Période
France,Période galloromaine et mérovingienne
mérovingienne (Archives
(Archives de
de la
Ia France
France monastique),
monastique),Paris
Paris1906.
1906.
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der Benedictinessen
vereerd
wordt
en kort
voorvoor
Ben
edict u s
der
Benedictinessen
vereerd
wordt
en kort
Benedictus
stierf (543)
(543) 11).
).
tot hiertoe
hiertoe in
in het
het westen
westen volgens
volgensde
deregels
regels en
en de
de levenslevensHad men tot
enkluizenaars,
kluizenaars,
beschrijvingen
oostersche monniken
monniken en
beschrijvingen der beroemde oostersche
ennog
nogmeer
meervolgens
volgenswillekeurige
willekeurige
de Oollationes
Collationes van CCas
a s ss ii aa nn uu ss en
van Ben
edict us
voorschriften geleefd,
de heerlijke
heerlijke regel
regel 2)
2) van
voorschriften
geleefd, de
Benedictus
bracht
orde en eenheid. Hij verplichtte de
de monniken
monniken tot
tot armoede,
armoede,
bracht orde
zuiverheid. Handenarbeid,
Handenarbeid, overweging
overweging en
en
gehoorzaamheid
gehoorzaamheid en
en zuiverheid.
breviergebed zou
jaar noviciaat legde
legde
breviergebed
zou hen
hen onledig
onledig houden.
houden. Na één jaar
nieuweling de
plechtige geloften
geloften af en
eh verplichtte
verplichtte zich,
zich, altijd
altijd
de nieuweling
de plechtige
in hetzelfde klooster te blijven (stabilitas
verordening inhetzlfdkosrbijven
(stabilitas loci). Deze verordening
moest
rondzwerven der
der monniken
monniken tegengaan
tegengaan en
en den
den familiefamiliemoest het rondzwerven
bevorderen.
geest bevorderen.
Zeer
breidde de orde
orde zich
zich uit.
uit. Plaeidus
den regel
regel
Zeer snel
snel breidde
Placidus bracht
bracht den
naar
Sicilië. Dat Maurus naar
Galliê ging,
door velen
velen bebenaar Sicilië.
naar Gallië
ging, wordt door
De
bekende
staatsman
Cas
s
i
0
dor
us
4)
zeide
de
twijfeld 3).
3). De bekende staatsman Cassiodorus 4) zeide de
stichtte het
hetklooster
klooster Vivarium in BenedenBenedenwereld
wereld vaarwel
vaarwel en
en stichtte
Italië. Of
van
e di c t u volgde,
s volgde,blijkt
blijktniet.
niet.
Italië.
Ofhij
hijden
denregel
regel
vanBen
Benedictus
een bibliotheek
bibliotheek in
in en
enbevorderde
bevorderde de
de studie
studie
Zeker richtte
Zeker
richtte hij
hij er een
(538). De
DeBenedictijnen
Benedictijnen volgden
volgden weldra
weldra dit voorbeeld
voorbeeld en
gaven
en gaven
aan de
demachtige
machtige wetenschappelijke
wetenschappelijke beweging
beweging
den
eersten stoot aan
den eersten
in de
de kloosters.
kloosters. Het
Het duurde
duurde niet
nietlang,
lang,ofofmoeilijkheden
moeilijkhedentusschen
tusschen
de kloosters
kloosters bereidden
bereidden de
de latere
latere exemptie
de
bisschoppen en de
de bisschoppen
Pausen namen
namen de
demonniken
monnikenin
inbescherming
bescherming 5).
voor. De Pausen
5) . In
In Afrika
zij de
de kloosterlingen
kloosterlingen alleen
alleen onder
onder den
denprimas
primasvan
vanCarthago,
Carthago,
stelden zij
gaven hun vele vrijheden
vrijheden in Italië
Italië en
en Gallië,
Gallië, waar
waar de
de abdijen
abdijen van
van
Corbië,
exemptwerden
werden
Corbië,SSt.t. Deo
D e o dd aaaat t en SSt.t.MMar
a r ttin
i n uu s,s, exempt
verklaard. Aldus
begunstigd drong
drong de
de Benedictijner
Benedictijner orde
orde altijd
altijd
verklaard.
Aldus begunstigd
ander merdo,zatpheindr
meer door, zoodat op het einde der VII eeuw nauwelijks een ander
klooster over was.
was.
klooster
1) Zie Greg.
33. Olau88e,
Dialog., H,
II, 33.
Clausse, Les origines bénédictines, PaGreg. M.,
M., Dialog.,
ris 1899.
1899. L'Huiller, Le patriarche
patriarche S.
Paris 1905.
1905. Dat Benedictus
S. Benoit, Paris
priester was, bewijst
bewijst voldoende
voldoende E. Schmidt,
Schmidt, Mitteilungen
dem
Mitteilungen aus
aus dem
Benedictund Cist.
Cist.-orden
1904, 42-64.
-orden 1901,
1901,2-22;
2-22 ; 1904,
42-64.
Benedict- and
2) Ed.
Woelflin, Leipzig
Leipzig 1895.
1895. Regulae
Regulae Benedicti
Benedicti traditio
traditio codicum
codicum
Ed. Woelflin,
2)
msa.
Cassinensium, Monte
Monte Cassino
Cassino 1900.
1900. Die
Die Regel des
H. Benedict
Benedict
mss. Cassinensium,
des H.
erklärt
ihrem geschichtlichen
geschichtlichen Zusammenhang
Zusammenhang (door
(door een Benedictijn),
erklárt in ihrem
Freiburg 1907.
1907.
Freiburg
8)
$) Stud. u. Mitteil. aus dem Bened.Bened.- und
and Cist.-Orden.,
Cist.-Orden.,XVI,
XVI, 639-646
639-646 ; ;
Vgl. XIX,
XIX, 108-110.
')
Alberdingk Thijm,
Thijm, Iets over M. Aurel.
Aure!. Cassiodorus,
Cassiodorus, AmsterAmster4) P. M. Alberdingk
dam
1857.
dam 1857.
5) Jaffé,
Il, nn.
nno 1221,
1221, 1244,
1244, 1277,
1277, 1279,
1279, 1282,
1282, 1390,
1390, 1425,
1425, 1466,
1466,
5)
Ja/f, ed.
ed. II,
1496,
1724 etc.
1496, 1724
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§ 45.
45.
Synoden.
Hefele,
J.,
He f ele, Conciliengeschichte,
Conciliengeschichte,Bd.
Bd. II-lIl.
III. Blötzer
Blótzer S.
S. J.,
Der H. Stuhl und die okumen.
ökumen. Synoden, in Zeitschr.
Zeitschr. f. kath.
Theologie, 1886,
67 ff.
ff. Dr.
Schmid, Der
1893,
Theologie,
1886, S.
S. 67
Dr. Schmid,
Der Katholik, 1893,
I,
318~337. Dr.
Dr. Hóhler,
Höhler, Der
I, 318-337.
Der Katholik,
Katholik, 1893,
1893,I,I, 38-49;
38-49 ;
112-130 ; 242-260 ; 385-397 ;; 511-536. Funk, Abhandl.
und Untersuchungen,
39-86:
Untersuchungen,I, I, Paderborn
Paderborn1897,
1897,S.S. 39-86
:
Die
Berufung der
der ókumen.
ökumen. Synoden
Synoden des
des Altertums.
Altertums. Vgl.
Vgl.
Die Berufung
Tüb.
Quartalschr., 1898,
Die pápstliche
päpstliche BeBeTiib. Quartalschr.,
1898,S.S. 391-396;
391-396 ; Die
stätigung
der acht ersten
ersten allgemeinen
allgemeinen Synoden,
Synoden, in
in Abhandl.
Abhandl.
statigung der
und Unters.,
TheoloUnters.,I,I, 87-121.
87-121. Kneller, Zeitschrift f.f. kath. Theologie,
1903-1904;
1906-1\107.Daartegen
Daartegen Funk, Abhandl.
gie, 1903-1904
; 1906-1907.
und Unters., III Band,
Paderborn 1907,
143 ff.,
406 ff.,
ff.,
Band, Paderborn
1907, S.
S. 143
ff., 406
waarop Kneller antwoordt
kath. Theol.
Theol. 1908,
1908,
antwoordt Zeitschr.
Zeitschr. f.f. kath.
II Heft.
Heft.

1 0. Sedert
1°.
Sedert de
de Kerk
in vrijheid
vrijheid leefde,
leefde, had
had zich
zich de
de synodale
synodale
Kerk in
Dit
vond
zijn
oorzaak
niet
alleen
beweging
krachtig
ontwikkeld.
beweging krachtig ontwikkeld. Dit vond
oorzaak niet alleen
in de
de telkens
telkens ontstaande
ontstaande ketterijen,
ketterijen, maar
den 55 canon
maar ook
ook in
in den
van Nicea,
Nicea, die
die er op
op aandrong,
aandrong, dat
dat jaarlijks
jaarlijksvóór
vóórden
denvastentijd
vastentijd
en in
in den
den herfst
herfstprovinciale
provincialesynoden
synodenmoesten
moestenworden
wordengehouden.
gehouden.
In Gallië
Gallië was
was men
men later
latermet
metééne
éénejaarlijksche
jaarlijksche synode
synode tevreden.
tevreden.
Behalve deze provinciale
men algemeene
of oecumenische,Behalvdz
provinciale hield
hield men
algemeene of
en diocesane
diocesane synoden.
Deze
patriarchale,
primatiale en
patriarchale, nationale,
nationale, primatiale
synoden. Deze
waren eerst
eerst mogelijk,
mogelijk, toen
toen de
de parochiën
parochiën-en
bijgevolg de
de
laatste waren
reen bijgevolg
vrij talrijk
talrijkwaren
warengeworden.
geworden.
pastoors vrij
2°.
de bisschoppen.
bisschoppen. Zij
Zij alleen
alleen
2°. Stemgerechtigd
Stemgerechtigdwaren
waren alleen
alleen de
onderteekenden
acten. En
En wanneer
wanneer ook,
ook, zooals
zooals teteConstantiConstantionderteekenden de
de acten.
dit onderondernopel (448),
(448), anderen
nopel
anderen onderteekenden,
onderteekenden, dan
dan toonde
toonde toch dit
schrift,
hetdoor
dooreen
eenniet-stemgerechtigde
niet-stemgerechtigde was
was geplaatst.
geplaatst. De
De
schrift, dat het
bisschoppen schreven ó(Jlaas
anderen v:né)l(Ja1fla.
bosaas v:né)l(Ja1fla,
vrrémapa, de anderen
1»réyOapa. Nietbisschoppen
gewone priesters
priesters vaak een
een grooten
grooten invloed
invloed op
op den
den
temin hadden gewone
gang
der onderhandelingen.
onderhandelingen. Men
te
gang der
Mendenke
denkeaan
aan 00 rr ii ggen
e n eess te
(244), M
M a 1I cc hh uu s te
teAntiochië
Antiochië(269)
(269) en
en aan
aan den
den H.
H. A tJh
tIh aBosra (244),
naa s ii uu ss te
te Nicea
Nicea (325).
(325). Leeken
Leeken mochten
de synodale
synodale beraadberaadn
mochten in de
niet doen
doen hooren.
hooren.
slaging hun
slaging
hun stem niet
3°.
belangrijkst waren
waren de
de algemeene
synoden. Reeds
zes
3°. Het belangrijkst
Reeds zes
algemeene synoden.
kunnen
hier worden
worden vermeld.
vermeld. Die
Die van
van Nicea in 325
325 tegen
tegen het
kunnen er hier
Arianisme ;; van Constantinopel in 381
381 tegen
tegen Ma
Ma c e don
Arianisme
d o n ii us;
u s;
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van Ephese in 431 tegen
Nes o
tor
van Chalcedon in 451
tegen Nest
r i iuus;
s ; van
tegen de
de monophysieten
monophysieten;; de
de tweede
tweede van
van Constantinopel in 553
553
tegen
Drie Kapittelen en de
de derde
derde van
van Constantinopel in 680
680
tegen De
tegen
De Drie
tegen
monothelieten. De eerste
eerste en
en tweede
tweede van
vanConstantinopel
Constantinopel
tegen de monothelieten.
waren
oorspronkelijk alleen
generale synoden
synoden voor het
het oosten,
oosten,
waren oorspronkelijk
alleen generale
zij
van den
den Paus
Pausen
enhet
hetgansche
gansche
zij werden
werden echter
echter door
door het toetreden van
westen oecumenisch. Die van
van Sardica
Sardica (343)
(343) en
en Ephese
Ephese(449)
(449) daarendaarentegen
werden samengeroepen
samengeroepen als
als oecumenische
oecumenische synoden,
synoden, konden
konden
tegen werden
niet erlangen.
erlangen. Op
Op
echter
de daartoe
daartoe noodzakelijke
noodzakelijke goedkeuring
goedkeuring niet
echter de
deze
zes oecumenische
oecumenische synoden,
synoden, verschenen
verschenen alleen
alleen de
deoostersche
oostersche
deze zes
bisschoppen nagenoeg
westersche slechts
slechts in
in
bisschoppen
nagenoeg voltallig,
voltallig, terwijl
terwijl de westersche
gering aantal aanwezig
aanwezig waren.
waren. Altijd
Alt~jd evenwel
evenwel woonden
woonden legaten
legaten
gering
des Pausen
Pausen deze
deze synoden
synoden bij,
voor in
in zijn
zijn naam
naam en
enonderonderdes
bij, zaten voor
teekenden
eerst. De
De keizer
keizer handhaafde
handhaafde de
deuitwendige
uitwendigeorde,
orde,
teekenden het eerst.
had
vaak eenigen
eenigen invloed
invloed op
op den
dengang
gangder
deronderhandelingen,
onderhandelingen,
had vaak
maar volstrekt
volstrekt niet op
op de
de besluiten.
besluiten. Toch
Toch placht
placht hij
hij deze
deze met
met
maar
zijn keizerlijk
keizerlijk zegel
zegel te
te bevestigen.
bevestigen.
zijn
4°.
algemeene synode
synode samen te roepen,
roepen, heeft
4°. Het recht om een algemeene
alleen
de Paus. Zijn
Zijn standvastig
standvastig verzet
verzet maakt
maakt van
van
alleen en
en uitsluitend
uitsluitend de
een algemeene
algemeene synode een onwettig c.onciliabulum.
eonciliabulum. Feitelijk zijn de
bovengenoemde oecumenische
samengeroepen door
door de
de
bovengenoemde
oecumenische synoden
synoden samengeroepen
keizers,
minstens door
door de
dedeelneming
deelnemingder
derRomeinsche
Romeinsche
keizers, die echter, minstens
de toestemming
toestemming des
des Pausen
Pausenerlangden.
erlangden. Was
Wasdeze
dezetusschentusschenlegaten, de
die dagen
dagen niet
niet noodzakelijk,
noodzakelijk, zij
zij bleef
bleef toch
toch
komst
des keizers
keizers in die
komst des
De postdienst
postdienst stond
stond den
den bisschoppen
bisschoppen ter
ter beschikking
beschikking
uiterst nuttig. De
en tijdens
de vergadering
vergaderingwerd
werdvoor
voor hun
hun onderhoud
onderhoudgezorgd.
gezorgd.Moeilijk,
Moeilijk,
tijdens de
zoo
onmogelijk, kon
stand komen
komen zonder
zonder de
de
zoo niet
niet onmogelijk,
kon een
een synode
synode tot
tot stand
hulp des
des keizers,
keizers, die
die hunnerzijds
hunnerzijds gaarne
gaarne daartoe
daartoemeewerkten,
meewerkten,
hulp
omdat zij
zij wel
rust en
en orde
orde in
in het
het rijk
wel wisten,
wisten, dat de synode vaak de rust
moest herstellen. Daarom noemden zij vaak, op hun caesaropa· moesthrln.Daoemdzijvk,phuncaesrodat door
door
pistischen toon, de bijeenroeping
bijeenroeping der synoden
synoden hun recht, dat
pistischen
de kerkvergaderingen noch de Pausen werd
werd bestreden,
bestreden, omdat
omdatmen
men
Dat dit
dit vermeende
moeilijk de keizerlijke
keizerlijke medewerking
medewerking kon
kon ontberen.
ontberen. Dat
recht een
een door
door de
de Pausen
Pausen verleend
verleend privilegie
privilegie was,
was, daaraan
daaraan schijnt
schijnt
Byzantium en
en ook
ook elders
elders niet te
te hebben
hebben gedacht.
gedacht.
men te Byzantium
5°.
bevestiging der
synodale besluiten
besluiten is voor
voor
5°. De pauselijke
pauselijke bevestiging
der synodale
de algemeene geldigheid
volstrekt
noodzakelijk.
Zoozeer
was
men
geldigheid
noodzakelijk. Zoozeer
men
hiervan
overtuigd, dat
dat zelfs
zelfs de
de ketters
kettersdedepauselijke
pauselijkebevestiging
bevestiging
hiervan overtuigd,
verwerven. Daarom
Daarom vroegen
vroegen de
deVaders
Vaders
hunner canones zochten te verwerven.
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van Chalcedon
Chalcedon de
den 28
28 canon en
zeggen::
van
de bevestiging
bevestiging van
van den
en zeggen
„rrá6av
,,:rrtlaaY Vp,ly
:rre:rr(2aYt-tÉYwY ri
-rr}Y
övyat-tweyvwol6auev
èyyw(2laat-tey
erS ava-raaw
vut"v -rCw
rWV rrerroayuévwv
v bvva,uty
Eis csivra6cv

ii,uEr49av ual
xal rdiv
iv :rre:rr(2ayuÉYwY
rearoayuévwv /3Eflaiwoiv
1)t-ted(2ay
-r6)y irao'
:rra(2'rzu
1)t-t6)Y
f1ef1alwrJIYrE-rewal
uai avyua-ráDeaw"I).
6vyuaráz9E6ty" 1).

D.i. „Wij
"Wij hebben
hebben de
de beteekenis
beteekenis van
vanhetgeen
hetgeenwij
wijgedaan
gedaanhebben
hebben
aan
bekend gemaakt,
gemaakt, zoowel
zoowel tot
totonze
onzerechtvaardiging
rechtvaardiging als
als ter
ter
aan U bekend
beveiliging
bevestiging van hetgeen
hetgeen er
er isisbesloten."
besloten."Daarom
Daarom
beveiliging en
en bevestiging
Paus G
Gel
schrijven:
in sedis
sedisapostolicae
apostolicae
kon Paus
kon
e l a s i uu ss II schrijven
: "Totum
„Totum in
positum est
estpotestate.
potestate.I taque
Itaquequod
quodfirmavit
firmavitin in
synodo
Ohalced.)
positum
synodo
(sc. (sc.
Chalced.
)
apostolica,hoc
hocrobur
roburobtinuit,
obtinuit,
quod
habere
potuit
sedes apostolica,
quod
re frefutavit
utavit habere
nonnon
potwit
firmitatem, et
et sola
solarescindit,
rescindit,quod
quodpraeter
praeter
ordinem
congregaNo
synofirmitatem,
ordinem
congregatio
synoputaveritusurpandum"
usurpandum" 2). Soms
synode de
de besluiten
besluiten
dica putaverit
Soms nam
nam een synode
Een
aan,
die door
door de
de legaten
legaten des
desPausen
Pausenwaren
warenmeegebracht
meegebracht 3).
aan, die
3). Een
Dat de
de Pausen
Pausenhet
hetNicenum
Nicenum
verdere bevestiging was dan overbodig. Dat
naderhand uitdrukkelijk
niet worden
worden
naderhand
uitdrukkelijk hebben
hebben goedgekeurd,
goedgekeurd, kan
kan niet
bewezen.
De
nog
aanwezige
bevestiging
is
onecht.
Dat
ze
echter
bewezen. De
aanwezige bevestiging is onecht.
ze echter
deze eerste algemeene synode hebben erkend, blijkt uit de
de gansche
gansche
kerkelijke
oudheid.
kerkelijke oudheid.
6°.
synode bewaarde
bewaarde men
men zorgvuldig.
zorgvuldig. Of
Of ze
ze
6°. De canones der
der synode
met recht
rechtworden
worden
in elke bisschoppelijke kerk aanwezig waren, kan met
betwijfeld.
Chalcedonense had een verzameling
verzameling van
van canones voor zich.
Het Chalcedonense
Later ontstonden er verschillende. Men
Men denke aan
aan JJoannes
oannes ScholaScholasticus, Dionysius
Dionysius Exiguus
Exiguus en
aan de
de Spaansche verzameling.
verzameling.
en aan
sticus,

§ 46.
46.
Patrimoniën
den H.
H. Petrus.
Petrus.
Patrimoniën van den
Grisar,
H. Stuh.
StubGrisar, Ein Rundgang durch die Patrimonien des H.
les um das Jahr
Jahr 600,
600, in
in Zeitschr.
Zeitschr. fur
für kath.
kath. Theol.
Theol. 1877,
1877,
321
ff. P. Fabre,
Fabre, Les
l'église romaine
romaine au
au
Les colons de l'église
321 ff.,
ff., 526 ff.
VI siècle, in Revue
de littérature
littérature relig. 1896,
tevue d'hist. et de
1896, p. 74
ss. Paul Fabre,
Fabre, De patrimoniis
patrimoniis Romanae
Romanae ecclesiae
ecclesiae usque
usque
ad aetatem Carolinorum,
Carolinorum, Lille 1892.
1892. Doisé, Les patrimoines
de l'église romaine
romaine au temps de
de S.
S. Grégoire,
Grégoire, Etudes,
Etudes, 33juin
juin
1904. E. Agricolas,
Agricolas, La
Sardegna al
secoio VI ed il Pontifi.
PontifiLa Sardegna
al secolo
cato di
di Gregorio
Gregorio Magno,
Magno, Roma 1904.
1904. N. Tamasia,
Tamasia, L'Italia
verso
fine del
del sesto
sestosecolo.
secoio.Profili
ProfiliGregoriani,
Gregoriani, Venezia
Venezia
verso la fine
1906.
I)
156.
V I, p.
p. 156.
1) Mansi, VI,
2) Funk, Abhandl.
Abhandl. u. Untersuchungen, I,
1, 109-110.
2)
3)
680.
3) Zoo te Ephese, Chalcedon en Constantinopel in 680.
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1°.
een onberekenbaar
onberekenbaar nut
bestuur der
der Kerk
Kerk
1 0. Van
Van een
nut voor
voor het bestuur
en het aanzien
aanzien des
des Pausen
Pausen was
was het
het patrimonium Petri of de bezitbezitden H.
H. Stoel.
Stoel. Vóór
Vóórhet
heteinde
eindeder
dervervolgingen
vervolgingen kan
kanhet
het
tingen van den
eigendom
Romeinsche Kerk
groot zijn
zijn geweest.
geweest. Maar
Maar
eigendom der
der Romeinsche
Kerk niet groot
reeds de
de eerste
eerste Christen-keizer
Christen-keizer toonde
toonde een
eenwaarlijk
waarlijk vorstelijke
vorstelijke
reeds
Methem
hemwedijverde
wedijverde de
de zich
zichallengs
allengsbekeerende
bekeerende
vrijgevigheid 1). Met
adel. Onder
G reg
0 r i u s den
G r oot e (590-604)
(590-604) waren
waren
adel.
Onder
Gregorius
den Groote
de grootste
grootste
die goederen
goederen reeds
die
reeds zóózeer
zóózeer toegenomen,
toegenomen, dat
dat de
de Paus de
grondeigenaar
worden genoemd.
bestonden in
in
grondeigenaar der
der wereld
wereld kon
kon worden
genoemd. Ze bestonden
landhoeven,
bouwland, weiden,
weiden, wouden
wouden en
enbergwerken.
bergwerken. Zelfs
landhoeven, bouwland,
enkele steden komen op de lijsten
lijsten der
der kerkelijke
kerkelijke bezittingen voor.
voor. enklstdompe
2°. Bij
Bij de
de indeeling
indeeling plaatste
plaatstemen
men de
debouwhoeven
bouwhoeven (fundi) voorop.
20.
ze bewerkten,
bewerkten, waren
waren wel
wel aan
aan den
den grond
grond verbonden,
verbonden,
De boeren, die ze
maar persoonlijk
persoonlijk vrij. Verschillende
Verschillende dezer
dezer fundi (van
tot 35)
35)
maar
(van 55 tot
vormden
erfpacht werd
werd gegeven
gegeven (conductores
die in erfpacht
vormden een massa, die
massarum
). Vele
dezer goederen
goederen herinnerden
herinnerden nog
aan de
de groote
groote
Vele dezer
nog aan
massarum).
families, die
ze vroeger
vroeger bezeten
bezeten en
en vermoedelijk
vermoedelijk aan
aan de
de Kerk
Kerk
families,
die ze
geschonken hadden.
hadden.
geschonken
We
een functus
fundus Gornelii,
GonstanWe vinden een
Cornelii, fundus
fvndus Pompilianus, Constantinianus, Cajanus
Gajanus ; een massa
massa Papirianensis,
Papirianensis,Furiana,
Furiana, Varroniana,
Varroniana,
Fortejana, Pontiana
massere vormde een patrimonium,
Fortejana,
Pontianaenz. Een aantal massae
dat in Italië vaak
vaak nagenoeg de goederen eener oude Romeinsche
Romeinscheproprovincie besloeg.
besloeg. Men
Men had
had een
een patrimonium
patrimonium Calabritanum,
Galabritanum, Apulum,
Samniticum,
Gampaniae, Tuscum,
Tuscum, Neapolitanum,
N eapolitanum, Panormitanum,
Panormitanum,
Samniticum, Campaniae,
De rijkste
rijkste lagen
lagen in
in Sicilië
Sicilië en
en vormden
vormden haast
haast een
een
Syracusanum etc. De
vorstendom. G Gregorius
reg 0 r i u s ddee Groote
G r ootnoemt
e noemt
daarminstens
minstens
vorstendom.
daar
400 pachthoeven, die
die bijna
bijna f 200.000
200.000 rente
rente gaven.
gaven. Daarbij
Daarbij kwamen
kwamen
levering in
in 591
591 met
met de
de
jaarlijks twee
twee vloten koren naar Rome, welke levering
waarde
Beneden-Italiëbehoorde
behoorde
waarde van f 27.000 werd vermeerderd. In Beneden-Italië
Stoel, volgens
volgens sommigen
sommigen ook
ook Otranto,
de stad Gallipolis
Callipolis aan den H. Stoel,
Otranto,
Terracina,
Volturnum en Napels. Dit klinkt
klinkt echter
echter zeer
zeer onwaaronwaarTerracina, Volturnum
schijnlijk.
eiland Gapri;
schijnlijk. Zeker
Zeker behoorden
behoordenaan
aan den
den Paus
Paus het eiland
Ca pri ; de
Picenum, Ravennatis,
Ravennatis, Histrianum,
Histrianum, bezittingen
in
patrimoniën Picenum,
bezittingen in
Ligurië en
de Gottische
Alpen;; een
patrimonium in Gallië;
Ligurié
en de
Cottische Alpen
een patrimonium
Gallië ; 600
stukken land bij
bij Arles en Marseille;
Afrika, op Gorsica
Marseille ; verder
verder in Afrika,
Corsica

1)
Le Liber
Liber Pontificalis
Pontificalis geeft echter
echter zeer
zeer zeker
zeker een
een veel
veel latere
latere lijst,
lijst,
1 ) Le
dan
bestond in de
de tijden
tijden van
van Silvester.
Silvester. Zie
Zie ed.
ed. Duchesne. p. CXLV
CXL V
dan die
die bestond

en p.
en
p. 70-201.
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en Sardinië, in Dalmatië en Illyrië. Den ganschen omvang berekent
85 0❑ mijlen 1).
men
men op 85
3°. Deze
Deze goederen
goederen bestuurde de
de Paus
Paus door
door rectores, geestelijken
3°.
der Romeinsche
Romeinsche Kerk,
die ondersteund
ondersteund werden
werden door
door actores en
der
Kerk, die
defensores.
bevolking bestond
bestond uit vrije
vrije pachters,
pachters, coloni en
De bevolking
de f ensores. De
familia Romanae
Romanae ecclesiae
ecclesiae bestuurd werd,
werd, leert
leert
slaven.
Hoe deze
deze /amilia
slaven. Hoe
wanneer hij
hij zegt
zegt:: „Ik
"Ik wil
wil niet,
niet, dat
datde
de
ons de
ons
de H. GGrreg
e g o0 r ii u s,
s, wanneer
Kerk door
door gierige
gierige winst
winst wordt
wordtbezoedeld"
bezoedeld" 2).
de
buidel der Kerk
buidel
2). Niet de
groote schatten
schatten zocht
zocht dezelfde
dezelfde Paus,
Paus, maar
maarververopbrengst
opbrengst van
van groote
verspreiden van
van weldaden.
weldaden. Dit
Dit scherpte
scherpte hij
hij den
den
dienste
dienste door
door het verspreiden
rectores in 3),
en wilde,
wilde, dat
dat zij
zij liet
hetstipt
stiptonderhielden
onderhielden 4).
"Onze
3), en
4). „Onze
plaatsvervanger
e g o0 rr iiuu s,s, „en
plaatsvervanger zult
zult gij
gij zijn", zegt GGrreg
"enniet
nietzoozeer
zoozeer
letten
op het
het tijdelijk
tijdelijkgewin
gewin der
der Kerk
Kerkals
alsop
opverzachting
verzachtingen
enleniging
leniging
letten op
den nood"
nood" 5).
gering was
was dan
dan ook
ookde
devoorgeschreven
voorgeschreven
van den
5). Uiterst gering
opbrengst
gedeelte van den
den oogst
oogst;; enkelen
enkelen
een klein gedeelte
coloni : een
opbrengst der coloni:
diende voor
voor het
hetonderhoud
onderhoud
betaalden
alleen recognitiegeld.
recognitiegeld. Dit
betaalden alleen
Dit diende
ondersteuning van
van armen
armen en
en
der Romeinsche
Romeinsche Kerk
der
Kerk en
en vooral
vooral ter ondersteuning
behoeftigen.
Herhaaldelijk
noemt
G reg
0 r i u s M.
M. de
de patripatribehoeftigen.
Herhaaldelijk
noemt
Gregorius
reg 0 ro0moniën "het
moniën
„het goed
goedder
derarmen".
armen".Vandaar
Vandaargetuigt
getuigtzelfs
zelfsGGregor
viu
us:
"DieKirche
Kirchehatte
hatteangefangen
angefangenein
eingrosses
grossesAsyl
Asylder
derMenschMenschs : „Die
heit zu
zu sein".
sein".
De Donatio
Oonstantini werd
door de
de verzameling
verzameling van
van
werd door
44°.
0. De
Donatio Constantini
P
s e u d 0-1 s i dor u senenGratianus
G rat i a n bekend
u s bekend
zeker
Pseudo-Isidorus
enen
is is
zeker
stuk gaf
gaf Constantijn
Constantijn "tam
onecht.
Volgens dit
„tam palatium nostrum,
onecht. Volgens
dit stuk
ut prelatum
prelatum eet,
est, quamque rome urbis et omnes italiae seu
seu (et)
(et) occidenoccidentalium regionem
regionem provincias,
provincias, loca
loca et
et civitates"
civitates" 6).
Dit geloofde
geloofde men
men
6 ). Dit
1) De optelling
optelling bij
bij Greg.
Greg. M.,
M., Migne, P. L.,
L., Tom.
Tom. 75,
75, 110.
2)
44 :: Nos sacculum Ecclesiae ex lucris
nolomus
lurris turpibus nolumus
2) Registr., I, 44
inquinari.
3) Registr., I, 36:
mercedem potius quam
quam
36 : Magnum
Magnum mihi
mihi reportas,
reportas, si mercedem
lucrum congregas.
congregas.
luerum
4)
omnia absque
absque imminutione eustodias,
custodias, quia
quia de
de
44 : Vide
Vide ut omnia
4) Reg., I, 44:
his quae tibi pro
scribo, ego absolvor, et
et tu,
tu, sisinegligis
negligis
pro servanda
servanda justitia scribo,
obligaris.
Terribilem judicem
adventu illius
illius tua
tua
obligaris. Terribilem
judicem considera
considera venientem ; de adventu
roram illo
conscientia contremiscat,
jam timeat,
timeat, cum
cum coram
contremiscat, ne tunc
tune sine causa jam
coelum
terra tremuerit.
tremuerit. Audisti
Audisti quod
quod volo,
volo, vide
videquid
quidagas.
agas.
coelum et terra
5)
verder:: Divina
Divina praecepta
praecepta nos
nos admonent
admonentdiligere
diligereproximos
pro xi mosBicut
sicut
5) En verder
nosmetipsos;
cum hac
hac eos
eospraecipimur
praecipimur caritate
caritate diligere,
diligere, quanto
qUIl,nto
nosmetipsos ; et
et cum
subsidiis necessitatum
necessitatum carnalium
carnalium subvenire,
subvenire, ut
ut
magis debemus his in subsidiis
eorum angustias, si non ea omnibus, saltem aliquibus sustentacuIis
subie·
sustentaculis sublevemus.
6) Tekst in Hist. Jahrb. der
der Gërressellschaft,
Görressellschaft, lIl,
III, 15-29.
6)
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algemeen, tot N i Nicolaus
col a u s van
u s a en
enz0 V
a 11 a
algemeen,tot
vanCCusa
enLor
Lorenzo
Valla
in de XV
XV eeuw
eeuwde
deechtheid
echtheidbestreden.
bestreden.Vermoedelijk
Vermoedelijk isisde
de Donat'io
Donatio
niet te
te Rome,
Rome, maar
maar in
inFrankrijk
Frankrijk ontstaan
ontstaan en
en deed
deed dienst,
dienst, om
om
niet
het keizerschap
keizerschap van Karel
Kar e I den
denGroot
G r oot
vanden
den
e, e,diedie
ditditvan
Paus ontving,
ontving, tegenover
tegenoverde
de Grieken
Grieken te
te verdedigen.
verdedigen. Het
Hetoudste
oudsteheden
heden
Frankrijk in
IX eeuw.
eeuw. Te
Te Rome
Romewerd
werd
bekende Hs.
bekende
Hs. ontstond in Frankrijk
in de IX
de Donatio eerst
IX (1049-54)
(1049-54)vermeld.
vermeld. Het
Hetzou
zou
eerst onder
onder L
L ee 0o IX
overigens
wanneer een Romein der IX
IX eeuw
eeuw
overigens zeer
zeer vreemd
vreemd klinken,
klinken, wanneer
het Primaat
Primaat des
van
sta n tijij nn
het
des Pausen
Pauseneen
eengunstbewijs
gunstbewijs
vanCon
Constant
Constantini het deed 1).
noemde,
noemde, zooals de Donatio Constantini
1)
Grauert, Die Konstant. Schenkung, Rist.
Band lIl-V.
1 ) Grauert,
Hist. Jahrb.,
Jahrb., Band
III —V.
Döllinger, Papstfabeln im
im Mittelalter,
Mittelalter, 1I,
72-125.Cf.
Cf.echter
echter::
II, Auf.,
Dóllinger,
Auf., S.
S. 72-125.
Schönegger S.
J. Die
DieKirchenpolitische
Kirchenpolitische Bedeutung
Bedeutung des
des Oonstitutum
Schónegger
S. J.
Constitutum.
Oonstantini.
Kath. Theol.
Theol. 1918.
1918.
Constantini. Zeitschr. f. Kath.

HOOFDSTUK.
VIERDE HOOFDSTUK.
SACRAMENTEN, EEREDIENST,
KERKELIJK LEVEN.
LEVEN.
SACRAMENTEN,
EEREDIENST, EN KERKELIJK

§ 47.
47.
Doopsel en vormsel.
vormsel.
Doopsel

Corblet,
archéol. du sacrement
Corblet, Histoire dogmatique, liturg. et archéo1.
du baptême,
baptême, 22 vols., Paris
1882. Ermoni,
Ermoni, L'histoire
du
Paris 1882.
du
L'histoire du
baptême depuis
depuis l'édit de
de Milan
Milan (313)
(313) jusqu'au
jusqu'au Concile
Concile in
in
baptême
Trullo,
Trullo, in
in Revue
Revue des
des quest.
quest. hist.
hist. 1893,
1893, Tom.
Tom. 64,
64, 313-314.
313-314.
Abhand1. und
l, 209
209 ff.
ff. Duchesne, Origiand Untersuch., I,
Funk, Abhandl.
nes
du culte
culte chrétien.
chrétien. Étude
Étude sur la liturgie latine
avant
latine avant
nes du
Charlemagne,
Paris 1903.
1903. Cabrol,
Charlemagne,III
III éd.,
éd., Paris
Cabral, Dictionnaire
d'archéol. chrét.
de liturgie, Tom.
Paris 1907
1907 (P.
(P. de
de
Tom. Ir,
II, Paris
d'archéol.
chrét. et de
Puniet).

1°.
hoofdzaak bleef
bleef natuurlijk
natuurlijk de
de doopplechtigheid dezelfde.
1 0. In hoofdzaak
vierde eeuw het doopsel
doopsel nog
nog vaak
vaak tot
totden
denvolwasvolwasTerwijl
Terwijl in
in de
de vierde
in de
devijfde
vijfdededekinderdoop
kinderdoop
sen
leeftijd werd
werd uitgesteld,
uitgesteld, kwam
kwam in
sen leeftijd
algemeen
zoowel een reactie
reactie tegen
tegen het
het PelaPelaalgemeen in
in gebruik.
gebruik. Dit
Dit was zoowel
gianisme,
een gevolg
gevolg van
vandedevoortdurende
voortdurendevermaningen
vermaningen der
der
gianisme, als
als een
De voorbereiding
voorbereiding tot het
hetdoopsel
doopselontwikkelde
ontwikkelde zich
zich
Vaders 1).
1). De
meer
meer. De volwassen
volwassen catechumenen,
catechumenen, die
die het
het.voorloopig
voorloopig
meer en meer.
onderzoek
het doopdooponderzoek hadden
hadden doorstaan,
doorstaan, gaven
gaven veertig
veertig dagen voor liet
electi. Exorcismen,
sel hun namen op als competentes electi.
Exorcismen, vasten, gebed,
belijdenis
zonden en
en onderzoek
onderzoek (scrutinia)
vooraf.
(scrutinia) gingen vooraf.
belijdenis der
der zonden
Ook de verdere plechtigheden, die heden gedeeltelijk nog bij hetOokdevrplchtign,de ltijknogbhe
doopsel
geschieden, zooals
zooals de
de insufflatio,
teekenen met
met het
het
het teekenen
insu f f latio, het
doopsel geschieden,
kruis
mond en borst, het geven
geven van
vangewijd
gewijd zout,
zout,het
hetaanraken
aanraken
kruis op
op mond
der
het uitspreken
uitsprekender
derwoorden
woorden:
de
der ooren onder het
: e effeta,
f f eta, de
de zalving, de
1)
Basiliu8, Homilia cohort. ad s. baptis., Migne, P. G., Tom. 31,
31, 424.
424.
1 ) Basilius,
s. Greg.
Greg. Nyss.,
Nyss., De bapt., Migne, 1.
1. c.,
Tom. 46,
46, 425
425 s. en anderen.
c., Tom.
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sluier en wit
wit gewaad,
gewaad, hadden
hadden
overreiking
overreiking van
van een
een geldstuk,
geldstuk, een
een sluier
destijds
de dagen
dagen der
dervoorbereiding
voorbereiding plaats.
plaats. Daarbij
Daarbij werd
werd het
het
destijds in de
symbolum gegeven en
en later
later opgezegd
opgezegd:: traditio ac redditio symboli 1).
1 ).
doopsel diende
diende de
de bisschop
bisschop 2)
toe door
door drievoudige
drievoudige onderonderHet doopsel
2) toe
dompeling,
Zaterdag voor
voor Paschen of Pinksteren
Pinksteren en in
in
dompeling, en
en wel
wel op Zaterdag
het oosten ook
ook op
op Epiphanie,
Epiphanie, meestal
meestal in
in doopkapellen
doopkapellen (baptisteria).
(baptisteria).
het doopsel
doopsel zette
zette men
men het
het onderricht
onderricht een
een tijd
tijd land
land voort,
voort, tot
tot
Na het
Beloken Paschen (Dominica
albis), waarop
kleed werd
werd
waarop het witte kleed
(Dominica in albis),
afgelegd. Dit noemden de Grieken den mystagogischen catechismus,
omdat men
men daarin
daarin hoofdzakelijk
hoofdzakelijk het
het geheime
geheimeonderricht
onderricht gaf, dat
dat
onder de disciplina arcani
schoon voorbeeld hiervan geven
arcani viel. Een schoon
C yCyrillus
r i 11 u s van
r u z a I e m 3).
de Catecheses van
vanden
denH.H.
van Je
Jeruzalem
In de
de Westersche
Westersche Kerk
Kerk werd
werd door
door sommigen
sommigen het
het doopsel
doopsel van
begeerte erkend,
terwijl anderen,
anderen, vooral
vooral de
de Grieken,
Grieken, alleen
alleen aan
aan
erkend, terwijl
het doopsel
bloeds de
kracht van
eigenlijken doop
doop toetoedoopsel des bloeds
de kracht
van den
den eigenlijken
den ketterdoop heerschte
algemeen 4)
schreven.
schreven. Omtrent den
heerschte over
over het algemeen
oordeel der
der synode
synode van Nicea
Nicea 5),
dat door
door een
een canon uit
de
het oordeel
5), dat
uit de
nader werd bepaald
bepaald:: den doop van
van sommige
sommige ketters
ketters
vijfde eeuw nader
vijfde
hield men
voor geldig,
anderen voor
voorongeldig
ongeldig 6).
6). Deze
Deze
hield
men voor
geldig, dien
dien van anderen
regel
werd
door
den
95sten
canon
van
het
Quinisextum
(692)
regel werd door
95sten canon
het Quinisextum (692) vernieuwd.
20.
2°. Het
Het vormsel werd
terstond na
na het
hetdoopsel
doopseltoegediend.
toegediend.
werd terstond
7 ), terwijl
het westen
westen de
depriester
priester 7),
Slechts bij
bij uitzondering vormde in het
dit regel was in
in het
het oosten.
oosten.Maar
Maar zoowel
zoowel hier
hier als
als ginds
ginds wijdde
wijdde de
de
later in het oosten
alleen de
de patriarch.
patriarch.
bisschop het chrisma;
chrisma ; iets later
oosten zelfs alleen
In het westen
westen geschiedde
geschiedde het toen
toen reeds
reeds op
opWitten
WittenDonderdag.
Donderdag.
Maar ééns
ontvangen. Was
Washet
hetdoor
doorketters
ketters
Maar
ééns mocht men het vormsel ontvangen.
toegediend,
dan
werd
het,
zooals
de
ketterdoop,
verschillend
betoegediend, dan werd
zooals de ketterdoop, verschillend beaard der
der ketterij.
ketterij.
oordeeld naar
oordeeld
naar den aard

1) Het beste boek over het symbolum is thans A. E.
E. Burn,
Burn, The Aposook Vacandard,
des quest.
quest. hist.,
hist.,
tels' creed, Londen 1906. Vgl.
Vgl. ook
Vacandard, Revue
Revue des
1908,
193 ss.
Vgl. ook
ook boven,
boven, bI.
1908, p. 193
ss. Vgl.
bl. 152-153.
2)
2) In buitenparochiën de priester.
3) Catech.
De vijf laatste zijn
zijn mystagogisch.
Catech. XXIII.
XXIII. De
3)
4) Enkelen schijnen
')
schijnen nog
nog den ketterdoop
ketterdoop in 't algemeen te verwerpen.
verwerpen.
5) Can.
19.
Can. 19.
5)
Can. 7 der
6)
der synode van Constant.
Constant. (381) is een
6) Can.
een stuk uit de
de V eeuw.
He/ele,
26, 28.
28.
He
f ele, II, 26,
7)
M. gaf de volmacht aan
aan de priesters van Sardinië. Epist.,
lib.
7) Greg. M.
Epist., lib.
IV, 26
26 ad
ad Januar.
Januar. episc.
episc. Calarit.,
Calarit., Migne, P. L.,
L., 77,
77, 696.
696.
IV,
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en brevier.
brevier.
48. Mis,

§§ 48.
Mis,
Communie en brevier.
brevier.
Mis, Communie
Duchesne, Origines
chrétien, II
Paris 1903.
1903.
Origines du
du culte chrétien,
II éd.,
éd., Paris
Probst, Die
Die Liturgie
Probst,
Liturgie des
des IV
Reform,
IV Jahrh.
Jahrh. und
und deren
deren Reform,
Munster 1893.
1893. Die Abendlándische
Münster
Abendländische Messe
Messe vom
vom V
V bis VIII
VIII
Jahrh.,
Katholik, Jahrg.
47, 49,
49,
Jahrh., Münster
Munster 1896.
1896. Vgl.
Vgl. Der
Der Katholik,
Jahrg. 47,
51, 52,
51,
52, 55.
55. Binterim, Denkwürdigkeiten,
Denkwurdigkeiten, IV,
IV, 2,
2, 3. Funk,
Funk,
Abhandl. und Unters.
Abhandl.
Zeitschrift
Unters.I,I, 293-301. Grisar,
Grisar, in
in Zeitschrift
fur katholische
für
katholische Theologie,
Theologie,Jg.
Jg. 1885-1886. Baumer, GeGeschichte des
Breviers, Freiburg
Freiburg 1895.
1895. Hefele,
des Breviers,
He f ele, Beiträge
Beitrage zur
zur
Kirchengeschichte
Kirchengeschichteetc.,
etc.,Tüb.
Tiib.1864,
1864,I,I,150-244.
150-244. Braun S. J.,
J.,
Die liturgische
Die
liturgische Gewandung
Gewandung im
im Occident
Occident und Orient
Orient nach
Ursprung und Entwicklung,
Verwendung und
Symbolik,
Entwicklung, Verwendung
und Symbolik,
Freiburg 1907.
Freiburg
1907. A. Baumstark,
Baumstark, Liturgia
Liturgia
Liturgia Romana
Romana e Liturgia
dell' Esarchato, Roma 1904.
den'
Vgl. Funk, Abhandl. und
1904. Vgl.
Unters., lIl,
III, Paderborn
Revue BénédicBénédicPaderborn1907,
1907,S.S. 85-143.
85-143. Revue
tine,
année 1901-1902
1901-1902:
Eulogies. Oabrol,
tine, année
: Eulogies.
Cabrol, Introduction
aux études liturgiques,
liturgiques, Paris
Paris 1907.
1907. Max Prinz
Prinz von
von Sachsen,
Sachsen,
Praelectiones
Frib. Brisg.
Brisg.
Praelectiones de
de liturgiis
liturgiis orientalibus,
orientalibus, Tom.
Tom. I, Frib.
1904.
Tom. I1,
1913.
1904. Tom.
II, ibid.
ibid. 1913.

1 0. Het onderscheid
1°.
onderscheid tusschen
tusschen de
de Missa catechumenorum
catechumenorum en
en de
Missa
werd allengs
Missa ficlelium
fidelium werd
allengs minder
scherp en hield
hield vermoedelijk
vermoedelijk
minder scherp
in de VII eeuw
Dit had
hadzijn
zijngrond
grondin
inden
denalgemeenen
algemeenen inde
eeuw op
op te
te bestaan. Dit
de wijziging
wijziging der openbare
openbare boete.
boete. Reeds
Reedsveel
veelvroeger
vroeger
kinderdoop en de
bepaalde
men de
de lezing
lezing bij
bij de
de H. Mis tot
bepaalde men
tot den Epistel en het Evangelie,
die niet meer, zooals in de
de eerste
eerste tij
tijden,
door den
den bisschop
bisschop
den, telkens door
gekozen, maar
lieverlede naar
een vaste orde
orde jaarlijks
jaarlijks op
op de
de
gekozen,
maar van lieverlede
naar een
verschillende Zondagen
feesten werden
werden herhaald
herhaald 1).
Reeds
verschillende
Zondagen en feesten
1) . Reeds in
den tijd der
der groote
groote vaders
vaders (IV
(IV-V
sporen van
van
den
—V eeuw)
eeuw) vindt
vindt men sporen
afzonderlijke Lectionaria en Evangeliaria,
Evangeliaria, die
die zich
zich vooral
vooral onder
onder
afzonderlijke
de Pausen
a s i u s I en
en G
reg 0 r i u s den
den Groote
G r oot e
de
PausenGel
Gelasius
Gregorius
meer en meer
meer ontwikkelden.
ontwikkelden. Na
Na de
de Collecta
Oollecta voor het
het verzamelde
verzamelde
meer
(fidelium vota
vota quasi
quasicolligebantur),
colligebantur), hield de bisschop
bisschop een
een homihomivolk (fidelium
die door
door sommige
sommige oostersche
oostersche en
en westersche
westersche Vaders
Vaders tot
tothooge
hooge
lie, die
volmaaktheid werd
werd gebracht.
gebracht. Daarop
Daarop gingen
gingende
decatechumenen
catechumenen
volmaaktheid
boetelingen heen of
of de
de laatstgenoemden
laatstgenoemden bleven
bleven in
in limine
limine EccleEccleen boetelingen
de vijfde
vijfde en
en zesde
zesde eeuw
eeuw kwam
kwam het
het symbolum
symbolum NicaenoN icaenosiae. Sedert de
Oonstantinopolitanum in gebruik,
gebruik, eerst
eerst te
te Antiochië
Antiochië dan
dan te
te ConstanConstanConstantinopolitanum
St. Beissel,
Beissel, Geschichte
Geschichte der Evangelienbiicher
Evangelienbücher in
in der
der ersten
ersten Halite
Hälfte
) St.
11)
des Mittelalters,
Mittelalters, Freiburg
Freiburg 1906.
1906. St. Beissel,
Beissel, Entstehung der
der Perikopen
Perikopen
des
Röm. Messbuches,
Messbuches, Freiburg
Freiburg 1907.
1907. Ergiinz.
Ergänz. Stimm.
Stimm. a.
a. M.
M. L.,
des Rom.
L., 9-93,
9-93,
96.
96.
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in Spanje
Spanjeen
enGallië
Gallië;; echter
niette
teRome.
Rome.Alleen
Alleendes
desZondags
Zondags
tinopel, in
echter niet
hadden de
de oblatiën plaats, die
die eerst
eerst hoofdzakelijk
hoofdzakelijk in brood
brood en
en wijn
1). In
In het oosten vorhetf,lakindregftbso
voor het offer, later ook in andere giften bestonden 1).
sprak men de woorden der consecratie luid, in het
het westen,
westen, minstens
minstens
sedert
de zesde
zesde eeuw,
Dei werd
Rome
werd te Rome
sedert de
eeuw, in
in stilte
stilte uit.
uit. Het Agnus Dei
sedert SSer
doorde
degeestelijkheid
geestelijkheid en het
het volk
volkgezongen,
gezongen,
e r gg i u s IIdoor
hoewel het
vermoedelijk reeds
maar zacht
zacht
hoewel
het vermoedelijk
reeds vroeger
vroeger in gebruik was, maar
gebeden.
werd gebeden.
2°.
woord Missa
J.rfissa 2)
oorspronkelijk hetzelfde
hetzelfde als
als
2°. Het woord
2) beteekende oorspronkelijk
rnissio, dimissio
dimissio :: wegzending.
het evangelie
evangelie
wegzending. De
De eerste
eerstehad
had plaats
plaats na het
missio,
homilie, de tweede na de
de H.
H. Handeling
Handeling: : Missa
catechumenoof de homilie,
missa catechumenoMissa /jcleljum.
fidelium. Nadat
Nadat de
de eerste
eerste wegzending
wegzending om
om de
de bovenbovenrum en Missa
gemelde redenen
opgehouden, bleef
bleef alleen
laatste bestaan
bestaan:
gemelde
redenen had opgehouden,
alleen de laatste
:
!te,
missa est.
est. Het voorlaatste
voorlaatste woord
woord werd
werd weldra
weldra de
de benaming
benaming van
van
Ite, missa
H. Offer
Offer of
of de
de Liturgie.
Liturgie. Het
Het eerst
eerst vindt
vindt men
men missa in die bebehet H.
teekenis in
de Peregrinatio
Silviae
3)
en
bij
Am
b
ros
i
u
s
4).
teekenis
in de
3)
en
bij
Ambrosius
Peregrinatio Silviae
sommige Missen
Missen zeide
van Ite missa
missa est,
est, BenediBenediIn sommige
zeide men
men in
in plaats van
camus Domino
Domino of Requiescant
Requiescant in pace.
pace. De
oorzaak hiervan was,
was,
camus
De oorzaak
dat in
in die
die Missen
Missen de
de wegzending
wegzending nog
nog niet
niet kon
kon geschieden,
geschieden, omdat
omdat
er andere
andere godsdienstoefeningen
godsdienstoefeningen op
op het
hetMisoffer
Misoffervolgden.
volgden.
3°.
Bleef het wezen
wezen der
der liturgie ook
overal hetzelfde,
hetzelfde, de
de bijbij3°. Bleef
ook overal
komende gebruiken en
en gebeden
gebeden verschilden
verschilden weldra
weldraaanmerkelijk.
aanmerkelijk.
komende
In het
het oosten
oosten roemde
roemde spoedig
spoedig elke
elke voorname
voorname Kerk
Kerk op
op haar
haareigen
eigen
Liturgie. Die van Jeruzalem schreef
den
H.H.
Jac
0 bus toe
toe;
schreefmen
men
den
Jacobus
;
die
Antiochië
eens aan
aan den
den H.
H. CCl
men
danweer
weer
die van A
nu eens
l eem
e n s,
s, dan
ntiochie nu
aan
H. Jac
Jac
wasdaarom
daaromook
ookteteJeruzalem
Jeruzalem in
iiJ.
aan den
den H.
o b0 bus.
u s. ZeZewas
gebruik.
liturgie van
van Alexandrië
Alexandrië hield
men voor
voor het
het werk
werk
gebruik. De
De liturgie
hield men
van den H. Mar
Marc cu us.s.Te
TeConstantinopel
Constantinopel had
hadmen
meneen
een dubbele
dubbele
Liturgie, die
en die
die van
van BBas
Liturgie,
die van CChh rr yy ssos
o s tom
t o m uu ss en
a s i il Ii iuus,s,
welke laatste
echter slechts
slechts bij
bij uitzondering
uitzondering gebruikt
gebruikt werd.
werd. EerEerwelke
laatste echter
waardig
oude Liturgie
Liturgie der
der Oonstitutiones
Apostolicae. Hun
waardig is
is de oude
Constitutiones Apostolicae.
eigen
de N
estorianen in het
het Chaldeeuwsch,
Chaldeeuwsch, de
de
eigen Liturgieën
Liturgieën hadden de
Nestorianen
Jacobieten in het Syrisch, de
de Armeniërs,
Armeniërs, de Kopten en de Aethwpiërs
Jacobieten
Aethiopiërs
de gelijknamige
gelijknamige talen.
talen.
in de
In het
het westen
westen ontmoette
ontmoette men
men de
de Gallicaansche
Gallicaansche Liturgie, die
1)
Thurston, Stipends for Masses,
Masses, The Month
Month 1908,
1908, p. 13.
13.
1) H. Thurston,
2) Hefele,
zur Kirchengeschichte,
Kirchengeschichte, Archeologie und
Liturgik,
2)
He f ele, Beiträge
Beitrage zur
and Liturgik,

Il,
273-276. Tub.
Tüb. Quartalschr.,
Quartalschr., 531-557.
531-557.
II, 273-276.
3) Ed. Gamurini,
47, 50,
50, 51,
51, 56,
56, 59,
59, 60.
60. Cf.
Cf. beneden § 55, waar Egeria
3)
Garnurini, p. 47,
de schrijfster genoemd wordt.
wordt.
4)
20, 4.
4.
4) Epist.
Epist. 20,
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48. Mis,
Mis,Communie
Communie en
en brevier.
brevier.

zeer veel
veel op
op de
de Milaneesche of A'mbrosiaansche
Ambrosiaansche geleek
geleek en waarwaarzeer
haar oorsprong
oorsprong vond
vond;; dan,
dan,vooral
vooralsedert
sedertde
desynode
synode
schijnlijk daarin haar
Toledo (663),
(663), de
de Gotisch-Spaansche, die
die tijdens de
de Arabische
Arabische
van Toledo
M ozarabische werd
werd genoemd.
genoemd. De
De voornaamste
voornaamste
overheersching de
de Mozarabische
overheersching
slotte in
in het
hetwesten
westenalle
alleandere
andereverdrong,
verdrong, isisde
de
Liturgie, die
die ten slotte
Liturgie,
Romeinsche.
Ze
bleef
in
een
drievoudig
Sacramenta1'ium
bewaard;
bleef
drievoudig Sacramentarium bewaard ;
Romeinsche.
Leonianum 1),
dat uit
uitdedevijfde
vijfdeeeuw
eeuwdagteekent
dagteekent en
en enkel
enkel
1 ), dat
het Leonianum
een particuliere
particuliere bewerking
bewerking geeft
geeft;; het
het Gelasianum
Gelasianum 2),
2), dat
dat waarwaareen
schijnlijk met
stand der
der Liturgie
Liturgie van
vanomstreeks
omstreeks 700
700overoverschijnlijk
met den
den stand
eenkomt; ; het
het Gregorianum 3),
3), dat
dat vermoedelijk
vermoedelijk den
tijd van
van
den tijd
eenkomt
Had
(772-795) vertegenwoordigt.
vertegenwoordigt. Veel
Veel is
is hier
hier echter
echter
H
a d r i a nn uu ss I (772-795)
oorzaak waarom de tijd
tijd en
en de
de
zeer onzeker.
onzeker. Dit is de voornaamste oorzaak
oorsprong der verschillende
verschillende wijzigingen,
wijzigingen, waardoor
waardoor de
de Romeinsche
Romeinsche
oorsprong
van alle
alle andere
andere verschilt,
verschilt, zeer
zeer moeilijk
moeil~jk of
of liever
liever tot
tot heden
heden
Liturgie van
4). De
de
De andere
andere Liturgieën
Liturgieën plaatsen
plaatsen de
onmogelijk kan
kan worden bepaald 4).
memento's
of
wel
alle
vóór
Praefatie
of
alle
na
de
Consecratie,
of
wel
alle
vóór
de
Praefatie
of
a
ll
e
na
de
Consecratie,
memento's
de Romeinsche
Romeinsche het
het memento
levenden van
der
der levenden
van dat der
memento der
terwijl de
Rome geschiedde
geschiedde het
het osculum
pacis
overledenen afscheidt.
osculum pacis
overledenen
afscheidt. Te
Te Rome
Communie, elders
het Offertorium.
Offertorium. De
De belangbelangvóór de Communie,
elders vóór
vóór of
of nà het
de weglating
weglating der
der epicle8is,
rijkste
wijziging bestond
epiclesis, die
rijkste wijziging
bestond zeker
zeker in de
eeuw. Dit was
was een
een gebed,
gebed, dat
dat
wellicht nog
wellicht
nog gebruikt
gebruikt werd
werd in de V eeuw.
terstond na
na de
de Consecratie
Consecratie tot
tot God
God den
den Vader
Vader werd
werd gericht,
gericht, opdat
opdat
Hij
brood en
en den
den wijn
wijn in
in het
hetlichaam
lichaam en
en bloed
bloed des
des Heeren
Heeren
Hij het brood
althans
luidden
de
woorden.
Maar
smocht
veranderen.
Zoo
mocht veranderen. Zoo althans luidden de woorden. Maar JJ uu sI ren a e u s, Origenes,
0 r i gen e s, Firmilianus,
F i r m i I i a n u s,CleC I ettinus,
i n us, Irenaeus,
men
s Alexandrinus,
Ale x a n d rin u s, Ambrosius
A m b ros i u s en
en ChrysosC h r y s 0 smens
I)
Tom. 55.
55. Veel beter de
1896.
de editio Feltoe, New-York 1896.
1) Migne, P. L., Tom.
Buchwald, Das sogenannte
Sacramentarium Leonianum
Leonianum and
und sein
Versein Ver
sogenannte Sacramentarium
hältniss zu den beiden andern röm.
1908.
Sacramentarien, Wien 1908.
rom. Sacramentarien,
-haltniszuden
2)
Tom. 74.
74. H. A.
A. Wilson,
Wil8on, The
Gelasian sacramentary,
The Gelasian
2) Migne, P. L., Tom.
Liber Sacram.
with introduction
introduction etc.,
etc., Oxford
Oxford 1894.
1894.
Sacram. Rom.
Rom. eccles.,
eccles., edited with
D.
Plaine, Le
Sacram. gélasien,
Paris 1896.
1896.
Le Sacram.
gélasien, Paris
D. Plaine,
3)
L., Tom.
Tom. 78.
78.
P. L.,
3) Migne, P.
4)
Handbuch der
der Kath.
Thalho f er, Handbuch
Probst, Liturgie enz. ;; Thalhofer,
Vgl. vooral Prob8t,
4) Vgl.
Liturgik,
Aufl., Freiburg
Freiburg 1912
1912;
Zur Entstehungsgeschichte
Drews, Zur
Liturgik, II Aufl.,
; Drew8,
des Kanons in
der röm.
Tübingen 1902
1902;; Baum8tark,
Baumstark, Liturgia
Messe, Tubingen
rom. Messe,
in der
Romana etc., 1904
1904 ;; Funk, Uber den Kanon der röm.
Messe, Abhandl.
Abhandl. u.
rom. Messe,
elkaar verschillen.
Unters.,
1907, die allen in belangrijke
belangrijke punten van elkaar
Unters., III, 1907,
Baumstark betoogt, dat
dat oorspronkelijk
oorspronkelijk de gebeden Te igitur,
igitur, CommuniHanc igitur
igitur
cante8
consecratie stonden,
stonden, dat Hanc
Memento's na de consecratie
cantes en de beide Memento'8
en Quam
oblationem ontbraken,
groot deel
deel aan
aan Supra
quae,
Supra quae,
ontbraken, dat
dat een
een groot
Quam oblationem
Supplice8
obi8 quoque
quoque werd
meent, dat
dat de veranwerd toegevoegd.
toegevoegd. Hij
Hij meent,
Nobis
Supplices en N
de toederingen
onder L
e 0 II en
en Greg
G rego0 rr i uu ss II en dat de
Leo
deringen geschiedden onder
voegselen genomen
werden uit de oude
oude Liturgie van Ravenna.
genomen werden
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die toch
tochmet
metdedegansche
ganscheGrieksche
Grieksche Kerk
Kerk de
de epiclesis
epiclesis
ttom
o m Uu s,s, die
de verandering
verandering geschiedt
geschiedt door
door het
het groote
groote
behielden, verklaren, dat de
gebed, d.i. door
door het
het verhaal
verhaal der
der instelling
instelling en
en de
de epiclesis.
epiclesis. Volgens
gebed,
anderen moest de
de epiclesis
epiclesis de goede uitwerking
uitwerking van het H.
H. SacraSacraanderen
ment in
in de
de geloovigen
geloovigen afbidden
afbidden 1). Nog
Nog heden
heden evenwel
evenwel stellen
stellen de
de
de vis
vis consecrandi
consecrandi in de epiclesis.
epiclesis.
Grieken en Russen de
De kerkelijke
kerkelijke zang
zang 2) dagteekent
dagteekent reeds
reeds uit
uit de
de eerste
eerstetijden,
tijden,
4°. De
zooals de H. P Paulus,
a u 1 u s, PI
i n i u en
s enEusebius
Eu s ebi getuigen.
u s getuigen.In
In
zooalsdeH.
Plinius
323 stichtte
r te
te Rome
Rome een
een schola cantorum.
cantorum.
323
stichtte Paus
Paus SS i 1l vv est
e s teer
Am b ros i uvoerde
s voerde
Milaan een
een bijzondere
bijzondere zangwijze
zangwijze in 3).
3) .
Ambrosius
te te
Milaan
HetmeestdeedteRome
Gregorius
(590-604)
Het
meest deed te Rome
Gregorius de Groote (590-604)
voor den zang, die, evenals de zangschool, een grondige hervormingvordenzag,i lsncho,egrdivmn
onderging, en als
als cantus
cantus choralis,
choralis, cantus
cantus /irmus
jirmus allengs ook door de
onderging,
Ofschoon enkele synoden
synoden
andere westersche Kerken gebruikt werd. Ofschoon
der IV en
en VVeeuw
eeuwalleen
alleenpsalmen
psalmenen
enbijbelsche
bijbelschezangen
zangentoelieten,
toelieten,
der
kwam toch
allengs het gebruik
gebruik der
der hymnen
hymnen in zwang.
zwang. Als
Als voorvoorkwam
toch allengs
naamste hymnendichters
hymnendichters zijn
het westen
westen:: AAm
naamste
zijn bekend
bekend in het
m bbrro-ossi ius,
us, H
i I a r i u s, Sedulius,
Se d u I i u s, Prudentius
P r u den t i u s en
en PauP a uHilarius,
van Nola.
Nol a. Gregorius
G reg 0 r i u sden
denGroote
G r oot heeft
e heeft
I i n u s van
linus
men lang ten
ten onrechte
onrechteals
alshymnendichter
hymnendichterbeschouwd
beschouwd 4).
het
4). In het
men
oosten
11 i nar i s, GGregorius
reg 0 r i u s van
van Nazianze,
N a z i a n z e,
oostenApo
Apollinaris,
Bas i I i u s,Ephrem
E P h rem
S y nes i Sedert
u s. Sedert
eeuw
Basilius,
en en
Synesius.
de de
IVIV
eeuw
cantorum de psalmen en andere
andere gezangen
gezangen bij
bij de
de Mis
Mis
zong de schola cantorum
meestal
twee koren,
koren, terwijl
terwijl de
delitanieën
litanieënvaak
vaakdoor
doorkinderen
kinderen
meestal in twee
werden
uitgevoerd.
werden uitgevoerd.
het Oantatorium,
Als liturgische
liturgische boeken
boeken gebruikte
gebruikte men
men het
Cantatorium, waarvan
zich de
devoorzanger
voorzanger bediende
bediende:: het
het Antiphonarium
de
van zich
Antiphonarium met
met de
gezangen
de 8chola
cantorum;; het Sacramentarium
de
gezangen voor
voor de
schola cantorum
Sacramentarium dat
dat de
ceremoniën
het toedienen
toedienen der
der sacrasacraceremoniën en
en gebeden
gebeden voor de Mis, voor het
bevatte en
en later
later in
in het
het Missale en Rituale
menten en de Benedicties bevatte
werd
verdeeld;; het Lectionarium
lezingen uit
H. Schrift,
Schrift,
werd verdeeld
Lectionarium gaf
gaf lezingen
uit de H.
1)
nostri, ed. Rahmani, Moguntiae
1899. Dr
Testamentum Domini nostri,
Moguntiae 1899.
Dr...
1) Testamentum
J. Brinktrine,
Brinktrine, Zeitschr.
1918, s. 301
301 ff.
ff. Róm.
Röm. Quartalschr.
Quartalschr.
Zeitschr. f.
f. Kath. Theol. 1918,
(1924)
XXXI. Een
Eengoede
goedeverklaring
verklaring geeft
geeft Höller,
der
(1924) B.
B. XXXI.
Holler, Rist.
Hist. Jahrb.
Jahrb. der
Görresgesellschaft,
(1914). Cf.
Cf. de
de Groot
Groot in
in Studiën
Studiën van
van
Górresgesellschaft,B.
B. 35,
35, S.
S. 110 ff. (1914).
1914.
2)
öhler, Die grieehische,
griechische, griechisch-rómisehe
griechisch-römische und altchristlich-Iaaltchristlich-la2) M
Mohler,
teinische
1898.
teinisehe Musik, Rom
Rom 1898.
3)
Dreves, A.
Ambrosius der Vater des
Kirchengesanges, Freiburg
Freiburg
des Kirehengesanges,
A. Ambrosius
3) G.
G. Dreves,
1893.
4)
Dreves, Raben
wir Gregorius
Gregorius den
den Grossen
Grossen als
als hymnendichter
hymnendichter
Haben wir
4) G. Dreves,
anzusehen
Quartalschr. 1907,
548 ff.
ff.
anzusehen ?? Tüb.
Tiib. Quartalschr.
1907, n.
n. 548
P.
Albers, S.
J. Kerkgesch.
Kerkgesch. I.
P. Albers,
S. J.

18
18
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Evangeliarium alleen uit de
de Evangeliën,
Evangeliën, de
de Comes
Gomes (gids) enkel
het Evangeliarium
het begin en het slot van
van alle
alle lezingen. De
De Diptycha
Diptycha was een dubbele
waarop de
de namen
namen der
der Pausen,
Pausen, der
derbisschoppen,
bisschoppen, vorsten
vorstenen
en
tafel, waarop
Al
anderen werden opgeteekend, om bij
bij de
de Mis
Mis te worden herdacht. Al
Evangeliaria, hadden vaak zeer
zeer kostbare
vooral de
de Evangeliaria,
deze boeken, en vooral
banden.
liturgische kleeding
kleedingx)1) ontwikkelde
ontwikkelde zich
der
5°. De liturgische
zichniet
nietuit
uit die der
aanvankelijk dezelfde
dezelfde als
als
joodsche priesters
priesters en
en levieten,
levieten, maar was aanvankelijk
eeuw werd
werd echter
echter over
over
burgerlijke feestkleeding.
de burgerlijke
feestkleeding. Sedert
Sedert de
de IV eeuw
algemeen de
de kerkelijke
kerkelijke kleeding
k1eeding in het
het dagelijksch
dagelijksch leven
leven niet
niet
het algemeen
gedragen. Wisselde
de kerkelijke
kerkelijkediensten
diensten
meer gedragen.
Wisselde men vroeger voor de
kleeding, thans
thans begon
begon men
men de
de liturgische
liturgische over
overde
deandere
andere
vaak van kleeding,
te trekken.
trekken. Het
Heteerst
eerstkwam
kwam de
de Tunica, een
lang, lichtgekleurd
lichtgekleurd
een lang,
aan te
of zonder
zonder mouwen,
mouwen, dat
dat Alba
Alba en azcxecocov
anXáQwv werd
linnen kleed met of
linnen
genoemd. Dan de
de Paenula, een donkergekleurd
donkergekleurd bovenkleed
bovenkleed zonder
zonder
genoemd.
het hoofd
hoofd werd
werd aangetrokken
aangetrokken en
tot aan
aan de
de
mouwen, dat
mouwen,
dat over het
en tot
dcuq ifla2ov en
heette casula, planeta,
planeta, àfupif3a),ov
werd later
later
en werd
knieën reikte. Het heette
alleen door
door de
de bisschoppen
bisschoppen en
en priesters
priesters gedragen.
gedragen. Op
Op feestdagen
feestdagen
alleen
droegen de Paus en zijne diakenen
diakenen een tweede
tweede Tunica met wijde
wijde
droegen
mouwen onder de Gasula
deze had den
den naam
naam van Dalmatica.
Dalmatica.
mouwen
Casula en deze
pallium linostimum,
linostimum, de Manipel,
Het Orarium
Orarium (de latere Stola) en het pallium
oorspronkelijk
een
zweetdoek,
schijnen
te
Rome tetezijn
zijnontstaan,
ontstaan,
jk
een
zweetdoek,
schijnen
te
Rome
li
oorspronke
ofschoon sommigen wi
willen,
dat
de
Stola,
een
lang
stuk
doek,
reeds
stuk doek, reeds
llen,
de
in 481 te Laodicea vermeld wordt. Hoewel het Pallium op vele plaatsen het bisschoppelijk ambtsteeken
ambtsteeken was,
was, bleef
bleefhet
hetlater
laterin
inhet
hetwesten
westen
alleen
voorbehouden aan
metropolieten. De
De ontwikkeling
ontwikkeling ging
ging
alleen voorbehouden
aan de metropolieten.
groote en
en blijvend
blijvend verschil
verschil tusschen
tusschen de
deliturliturlangzaam
langzaam voort.
voort. Het groote
gische
gewone kleeding
aanvang, toen
het
gische en
en gewone
kleeding nam
nam eerst
eerst een
een aanvang,
toen in het
gewone leven
leven de lange tunica voor de
de korte, de paenula voor den open
staat echter
echter met
metden
deninval
invalder
derGermanen
Germanen
mantel moest wijken. Dit staat
in geenerlei
geenerlei verband.
verband.
6°.
Mis nog onder
Communie ontving
ontving men
men tijdens
tijdens de H. Mis
6°. De H. Communie
beide
broods gaf de
de bisschop
bisschop den
den geloovigen
geloovigen
beide gedaanten.
gedaanten. Die
Die des broods
in
de rechterhand,
rechterhand, die
wijnsnsreikte
kelk
in de
die des
des wij
reiktede
dediaken
diakeninin een kelk
Meestal bedekten
bedekten de vrou(scyphus,
ministerialis,ansatus).
ansatus). Meestal
vrou(scyphus, calix ministerialis,
hand met een linnen
linnen doek.
doek. In de
de VI
VI eeuw
eeuw reeds
reeds ontving
ontving
wen
wen de
de hand
men
te
Rome
ook
de
gedaante
des
broods
in
den
mond
Op
2). Op
men Rome ook de gedaante des broods in den mond 2).
1)
S. J.,
Die liturgische Gewandung,
Gewandung, Freiburg
J., Die
Braun S.
Thans vooral Braun
1) Thans
1907.
2)
M., Dial.,
3.
Dial., lIl,
III, 3.
2) Greg.
Greg. M.,
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de woorden
woorden:: Corpu8
Chri8ti, Sanguis
Sangui8Christi
Chri8ti of Corpu8
Domini
Corpus Christi,
Corpus Domini
cU8todiat animam
animam team,
tuam, antwoordde
geloovige:: Amen.
custodiat
antwoordde de geloovige
Amen.
de Mis
Mis communiceerde
communiceerde men
men onder
onder ééne
ééne gedaante,
gedaante,zooals
zooals
Buiten de
eeuw begon
begon de
de ijver
ijver voor
voor de
de H.
H.Communie
Communie
heden. Sedert
heden.
Sedert de
de VI eeuw
bekoelen, zoodat sommigen
sommigen maar
maar eens
het jaar
jaar wilden
wilden nanate bekoelen,
eens in het
1). Daarom
Daarom verordende
verordende de
van Agde
Agde (506)
(506):: „Wie
"Wie
deren 1).
de synode van
Pinksteren niet
niet communiceert,
communiceert, zal niet
niet
op
Kerstmis, Paschen en Pinksteren
op Kerstmis,
meer
voor een
een Christen
Christen worden
worden gehouden"
gehouden" (can.
(can. 18).
18). Dezelfde
Dezelfde
meer voor
straf
Ierlandop
ophet
hetverzuimen
verzuimen der
der
straf had
had de
de H. PPat
a t rr iiccii uu ss ininIerland
paaschcommunie gesteld 2).
hen, die
die gedurende
gedurende de
de Mis
Mis niet
niet communiceerden,
communiceerden, gaf men
men
Aan hen,
op het einde
einde het
hetgezegende
gezegende brood
brood der
der oblatie.
oblatie. Men
Men noemde
noemde dit
dit
op
etvribcaeov en Sanctae Communionis
Communioni8 vivarium.
vicarium. Klimt
Eulogia, ook dvrlö6)!!ov
deze gewoonte in de
de Grieksche
Grieksche Kerk waarschijnlijk
waarschijnlijk op tot de
de derde
derde
eeuw, in
westen ontmoeten
ontmoeten we eerst in de
de VI
VIeen
eenzeker
zekergegeeeuw,
in het westen
het oosten
oosten bestaat
bestaatdit
ditgebruik
gebruiknog
nogheden
hedenalgemeen,
algemeen,
tuigenis 3).
3 In het
in het
het westen
westen hier
hier en
endaar.
daar. Toch
Tochheeft
heefthet
hetdedeoorspronkelijke
oorspronkelijkebebeverloren 4).
teekenis verloren
7°. Het breviergebed,
breviergebed, uit
psalmen, lessen
lessen en
en gebeden
gebeden samensamen7°.
uit psalmen,
eeuwen
later een
een liturgische
liturgische oefeoefegesteld, werd
gesteld,
werd vooral
vooral in
in de
de IV eeuw
en later
ning. De gebedsuren,
gebedsuren, door de Apostelen
Apostelen Petrus
Petrus en
en Joannes
Joannes onderonderning.
de uren
uren der
der Joodsche
J oodsche offers
offers in
in den
den
houden, beantwoordden
beantwoordden aan
houden,
aan de
tempel. De dag
dag der
der Joden
Joden werd
werd op
op drie tijdstippen geheiligd
geheiligd:: bij
bij
tempel.
den opgang
opgang der
der zon
zon en
en het
hetderde
derde uur,
uur,
het morgenojfer
morgenoffer tusschen
tusschen den
waarop
het einde
einde psalmen
psalmen zong,
zong, gebeden
gebeden opzegde
opzegde en
waarop men
men tegen het
de aanwezigen
aanwezigen zegende
zegende;; dan
bij het
het offer der
der oblatie
oblatie kort
den
dan bij
kort na den
middag;; eindelijk
bij het
het avondolfer,
dat
niet
voor
het
negende
middag
eindelijk bij
avondoffer, dat niet voor het negende
uur
begon en niet
niet eindigde
eindigde voor
voor het
hettwaalfde,
twaalfde, bij
bij den
denondergang
ondergang
uur begon
der
afwezigheid der
der offers
offers werd
werd de
de tijd
tijdaan
aanhet
hetreciteeren
reciteeren
der zon.
zon. Bij afwezigheid
Exegeten en
en liturgisten
liturgisten zien
zien hier
hier de
de
van bepaalde gebeden besteed. Exegeten
metten
zag
men
reeds
in
den
beroemmetten de noon en de vesper8.
vespers. Ook
Ook zag
reeds
den beroemPaulus 5)
orationes,
den tekst van Paulus
5) waar hij
hij spreekt van ob8ecratione8,
obsecrationes, orationes,
p08tulatione8 en gratiarum
gratiarum actiones,
actione8, een liturgisch
liturgisch voorschrift.
voorschrift. De
De
postulationes
H. Clemens
Clemens Rom.
Rom. reeds
reeds maakt
maaktwerkelijk
werkelijk onderscheid
onderscheid tusschen
tusschen
).

1)
Ambr08., De
Sacram., V,
4.
1) Ambros.,
De Sacram.,
V, 4.
2)
Hefele,
587.
f ele, Conciliengeschichte,
2) He
Conciliengeschichte,Il,
II, 653, 587.
3)
Turon., Franc., w, 14
14:: "Post
Greg. Turon.,
3) Greg.
„Post Missas autem petiit, ut Eulogias

dare deberemus".
deberemus".
dare
4)
voce.
4) Krau8,
Kraus, Realencycl.,
Realencycl., in voce.
5)
Tim., 2,2, 1-2.
5) 1.
I. Tim.,
1 2.
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andere liturgische diensten
diensten 1);
bevestigt de
de
het misoffer
misoffer en andere
dit bevestigt
1) ; dit
brief van P
Plinius,
antelucani etetvespervesperbrief
linius, die gewag maakt van coetus antelucani
tini 22).
). Ook de Didache spreekt van een gebed,
gebed, dat driemaal
driemaal daags
wordt gedaan;
dit beantwoordt
beantwoordt aan
aan het
hetdrievoudig
drievoudig gebed
gebedder
der
wordt
gedaan ; dat dit
Joden en niet aan
aan tertia, sexta
sexta en nona, is wel zeker
zeker 3).
de eerste
eerste
3). In de
drie eeuwen
eeuwen buiten
buiten de Mis
vigiliën der
der zondagen,
zondagen, de
de
drie
Mis alleen
alleen de
de vigiliën
vigiliën
Martelaren en
de vigiliën
vigiliën der
der Stationes.
Stationes.Men
Men onderondervigiliën der Martelaren
en de
scheidde allengs de Preces, de psalmen,
psalmen, de lectiones, de cantica en de
hymni.
hymni.
de eerste
eerste helft
helft der
der IV
IVeeuw
eeuwhielden
hielden de
deasceten
asceten en
en virgines
virgines de
de
In de
metten en laudes
gemeenschappelijk; ; ook
de
vespers, metten
dage lijks gemeenschappelijk
ook de
landes dagelijks
uren:: sexta en
nona, echter
echter niet
tertia 4).
Het wezen
wezen
overige uren
en nona,
niet de tertia
4). Het
dezer
horae vormden
vormden de lessen,
lessen, psalmen,
psalmen, hymnen
hymnen en
engebeden.
gebeden.
dezer horae
Meer
niet. Toch
Toch kan
kan men
men met
metgenoegzame
genoegzame
Meer bepaalds
bepaalds weet
weet men
men niet.
zekerheid
zangen en
engebeden,
gebeden, omstreeks
omstreeks 400
400
zekerheid besluiten,
besluiten, dat
dat de zangen
in gebruik,
gebruik, ook reeds
het officie
officie vormden.
vormden.
reeds in
in het
het begin
begin der
derIV
IV eeuw
eeuw het
tot omstreeks
omstreeks 600
600 ging
ging de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
vanhet
hetkerkelijk
kerkelijk
Van 350 tot
officie
reuzenschreden vooruit.
sterken invloed
invloed had
hadvoorvoorofficie met reuzenschreden
vooruit. Een sterken
in het
eerst
opnemen van een
een groot
groot aantal
aantal kerkelijke
feesten in
kerkelijke feesten
eerst het opnemen
uitbreiding van het kloosterleven
zoowel in de
kloosterleven zoowel
officie en vooral de uitbreiding
oostersche
de westersche
westersche Kerk.
Kerk. Liep
Liepdedeperfectionneering
perfectionneering
oostersche als
als in de
van
het officie
officie aanvankelijk
aanvankelijk in het
het oosten
oosten en
enwesten
westenvrijwel
vrijwel in
in
van het
dezelfde richting, langzamerhand
langzamerhand echter
echter ontstond
ontstondereraanmerkelijke
aanmerkelijke
afwijking
der VI
VI eeuw
eeuw was
wasde
deafscheiding
afscheidingvoltooid.
voltooid.
afwijking en
en op het einde der
Terwijl de
de oosterlingen
de psalmen en
en lessen,
lessen, maar
maar veeleer de
oosterlingen niet de
hymnen,
idiomelen, benedicties,
benedicties, antiphonen enz. op
op
hymnen, oden, tropen, idiomelen,
den voorgrond plaatsten,
plaatsten, bleven
bleven de westerlingen
bij den ouden vorm,
westerlingen bij
die altijd volmaakter werd
werd door
door den
den invloed
invloed van
vanden
denBenedictijner
Benedictijner
regel en de
de liturgische
liturgische werkzaamheid
werkzaamheid van
vanGregorius
Gregorius den
denGroote.
Groote.
regel
Terwijl de
de.opvolgers
opvolgers van
van Gregorius
Gregorius deze
deze organisatie
organisatie bewaarden
bewaarden en
en
meer en meer
meer bevestigden,
bevestigden, droegen
droegen de
de Benedictijnen
Benedictijnen haar
haar in
inalle
alle
meer
5) .
landen van het westen 5).

1) 1.
Cor., 40,
40, 42.
42.
I. Cor.,
2)
97.
2) X, 97.
3) Didache,
8.
Didache, 8.
')
1887.
Peregrinatio Silviae,
Silviae, Romae 1887.
4) Peregrinatio
5) Dom Suitbert
SuitbertBeiumer,
Bäumer, Rist.
bréviaire, trad.
Paris
trad. Biron,
Biron, 2 vols. Paris
Hist. du bréviaire,
5)
1905,
P.Batiffol,
Batiffol, Rist.
Hist. du brevière Romain,
1905,vol.
vol.I,I,p.p.306-312,
306-312, 312-316.
312-316. P.
Paris
1911.
Paris 1911.
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Kerkelijke straf
straf en
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boete.
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§ 49.

Kerkelijke straf en boete.
Kerkelijke
Hinschius, Katholisches
Katholisches Kirchenrecht,
Kirchenrecht,IV,
IV, 698-797.
Funk, Zur
Unters.,
Zur altchristl.
altchristl. Bussdisciplin,
Bussdisciplin, Abhandl.
Abhandl. und
and Unters.,
I, 155
155 ff.
ff. Die
DieBussstationen
Bussstationen im
imChristl.
Christl. Altertum,
Altertum, ibid.,
ibid.,
182
Büsserentlassung in der
der altenabendl.
Die Biisserentlassung
182 ff. Koch, Die
alten abendl.
Kirche,
Tüb. Quartalschr.,
Quartalschr., 1900,
d' Alès,
Alès,
Kirche, in Tub.
1900, 481
481 ff. Adhémar
Adhémar d'
Limen Ecclesiae, Revue
ecclés., 1906,
1906, p.
16 ss.
Revue d'hist.
d'hist. ecclés.,
p. 16
Frank, Die Bussdisciplin der Kirche,
Kirche, Mainz
Mainz 1867.
1867. Schmitz,
Schmitz,
Die
Bussbücher und
die Bussdisciplin
Bussdisciplin der
der Kirche,
Kirche, Bd.
Bd. I,
Die Bussbiicher
and die
Mainz
1883. Rauschen, Eucharistie und
Busssakrament in
Mainz 1883.
and Busssakrament
den
ersten sechs
sechs Jahrhunderten
Jahrhunderten der
der Kirche,
Kirche, Freiburg
Freiburg
den ersten
1908. Tixeront,
la discipline
discipline pénitentielle,
pénitentielle,
Tixeront, L'évolution
L'évolution de
de la
Université
1912, Fevr.—Mai.
Fevr.-Mai.
Université 1912,
0 • Door de beslissingen der synoden, de
11°.
de uitspraken
uitspraken der
der Pausen
Pausen
en
voorname bisschoppen
bisschoppen ontwikkelde
ontwikkelde zich
het strafrecht
strafrecht der
der
en voorname
zich het
Kerk.
zwaarste straf bleef altijd
altijd de
de exeommunieatio, waarbij
Kerk. De zwaarste
de Kerk
Kerk werd
werd
men voor een bepaalden of onbepaalden
onbepaalden tijd buiten de
van de
de H.
H.Communie
Communie en
ende
de
gesloten.
uitsluiting van
gesloten. Daarop volgde de uitsluiting
H. Mis. De synode
synode van
vanAncyrå
Ancyrà(can.
(can. 22)
22)liet
lietden
denmoordenaar
moordenaareerst
eerst
op
doodsbed, de
natwintigjarige
twintigjarige boete
boete tot
tot
op het doodsbed,
de H.
H. BBas
a s ii lI ii uu s na
de
Communie toe.
De geestelijken
geestelijken trof
trof niet
niet zelden
zelden de
deafzetting
afzetting
de Communie
toe. De
en bij een bijzonder zwaar vergrijp
vergrijp daarenboven
daarenboven de excommunicatie.
excommunicatie.
straf
verwees
hemhem
uit uit
denden
c Ier
u s en
de
Eerstgenoemde
Eerstgenoemde
straf
verwees
clerus
en tot de
laica. De suspensie
suspensie eener hoogere wij
wijding
had
vaak
het
communio laica.
ding had
het
verlies van rechten
rechten en inkomen
inkomen ten
ten gevolge.
gevolge. In
InGallië,
Gallië,Spanje
Spanjeen
en
verlies
Afrika werd
bisschop somtijds
somtijds met
met het
hetonttrekken
onttrekkender
der comAfrika
werd de bisschop
munio fraterna
Iraterna of de uitsluiting
uitsluiting van de synoçlen
stond
synoden gestraft. Nog stond
algemeen op
op apostasie,
ontucht en moord
in het algemeen
apostasie, ontucht
moord de excommunicatie
vrijwillige openbare
openbare boete
boete;; maar
maar nauwkeuriger
nauwkeuriger als
alsvroeger
vroeger
met vrijwillige
werd ieder geval onderzocht
onderzocht en
en naar
naar de
de strafwaardigheid
strafwaardigheid de
de duur
duur
werd
en daar
daar strafte
strafte men
men ook
ook woeker, simonie
simonie en
der boete bepaald. Hier en
beschuldiging met den
den ban.
ban.
valsche beschuldiging
van
leeken en
en de
delagere
lageregeestelijkheid
geestelijkheid strafte
strafte de
de bisschop,
bisschop, van
De leeken
appelleeren tot de
de provinciale
provinciale synode,
synode, die juist
juist tot
tot
wien men kon appelleeren
doeleinde door
door de
de synode
synode van
vanNicea
Niceawerd
werdbevolen
bevolen 1).
Deze
dit doeleinde
1). Deze
grootere synoden,
synoden, vaak ook
ook de
de Pausen,
Pausen, spraken
spraken hun
hunvonnis
vonnis
en grootere
in het
het westen
westen
bisschoppen uit. De
De Pausen
Pausen natuurlijk
natuurlijk meer
meer in
over de bisschoppen
oosten.
dan in het oosten.
11)
)

Nic., can.
can. V.
V.
Nic.,
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§§ 49.
Kerkelijke straf
straf en
en boete.
boete.
49. Kerkelijke

2°. De openbare
openbare boete bleef,
2°.
mildheid tegentegenbleef, behoudens grooter mildheid
over de capitale zonden,
in zwang
zwang en
enwerd
werd zelfs
zelfs nauwnauwover
zonden, voorloopig
voorloopig in
keuriger geregeld 1).
1). Dit duurde
keuriger
duurde voor
voor het oosten
oosten de
de heele
heele vierde
vierde
eeuw.
Toen omstreeks
omstreeks 391
391 door
door de
deopenbare
openbare belijdenis
belijdenis eener
eener
eeuw. Toen
Constantinopel ergernis
de papamatrone
matrone te
te Constantinopel
ergernis was
was gegeven,
gegeven, schafte de
triarch
Nee
op raad
raad van
van den
den priester
priester EE uu dd aa ee m
m o0 n
triarch N
e c tt a rr ii uu ss op
de openbare
boete af 2),
bij de
de andere
andere oostersche
oostersche Kerken
Kerken
de
openbare boete
2), hetgeen bij
weldra navolging
navolging vond.
weldra
De
grootste wijziging
wijziging in het
het westen
westen schijnt
wel de
deafschaffing
afschaffing
De grootste
schijnt wel
der openbare belijdenis door
(440-461).
Deboetelingen
boetelingen
der
door L
e 0 II (440
Leo
461). De
stonden er in limine
limineecclesiae.
ecclesiae. Ofschoon
zooals vroeger,
vroeger,
stonden
Ofschoon ook
ook nu, zooals
ontving
slechts
eenmaal de openbare
openbare boete
boete werd
werd toegestaan
toegestaan 3),
slechts eenmaal
3), ontving
men
na ernstige
ernstige boete
boete spoedig
spoedig kwijtschelding
kwijtschelding en
en werd
werd men
men
men toch na
Mis toegelaten
toegelaten en vóór den dood zelfs tot
tot de H. Mis
tot de
de H. Communie.
De praktijk
praktijk der
der openbare
openbare boete
boete werd
werd door
door een
eenpriester
priestergeregeld
geregeld 4)
en bleef tot
tot ver
ver in
inde
demiddeleeuwen
middeleeuwenbestaan.
bestaan.Gewoonlijk
Gewoonlijk begon
begonzij
zij
op Aschwoensdag met handoplegging
handoplegging en overreiken
overreiken van
van een
een boeteboetelitairen dienst en openbare ambten
ambten
kleed. De boeteling
boeteling moest
moest den
den mi
militairen
onderbreken,
noch den
den huwelijksplicht
huwelijksplichtvervullen.
vervullen.
onderbreken, mocht niet huwen noch
Daarom werd tot de boete
boete de toestemming
gevraagd.
toestemming der wederhelft gevraagd.
eten, drinken,
drinken, kleeding,
kleeding,
Daarbij kwamen
gestrengheden in eten,
Daarbij
kwamen vele gestrengheden
plechtige
het gebruik der baden en het herhaaldelijk kerkbezoek. De plechtige
Rome op
op Witten
WittenDonderdag
Donderdag plaats,
plaats, elders
elders op
op
reconciliatio had
had te Rome
dagen 5). In de VI en VII
VII eeuw
eeuwen
later sloot men
men
een der volgende dagen
en later
te Rome de
lingen soms op in een klooster.
de boete
boetelingen
-

Greg. Nyss.,
Nyss., Epist. canon.
canon. Basilius, Epistolae canonicae,
canonicae, 188,
188, 199,
199,
1) Greg.
Ambros., De poenit.,
poenit., 1I.
2. Aug.,
Aug., Enchyr.,
Enchyr., c.c.64-66,
en
217. Ambros.,
II. 2.
64-66, 82-83;
82-83 ; en
vele synoden.
synoden.
Socrates, H. E.,
E., V,
V, 19
19;; Sozom.,
Sozom., H. E.,
E., VII,
VII, 17.
17. Te ver gaat G.
G. RauRau2) Socrates,
hij meent, dat
dat elke
elkebelijdenis
belijdenis der zonden werd afgeschaft
afgeschaft
schen, wanneer hij
(Jahrbücher der
Theodosius, S.
S. 537
537ff.).
ff.).
(Jahrbucher
der christl.
christl. Kirche unter dem Kaiser Theodosius,
3) Toletan.
Toletan. III,
lIl, (589)
(589) can.
can. 11
II ;; He/dc,
Hefele, III,
lIl, 51.
51.
3)
Batiffol,
prêtres pénitentiers
pénitentiers romains
romains au
au 5me
5me siècle
siècle(Congrès
(Congrès
4) Bati
f f ol, Les prétres
scientif. des cathol.
cathol. de
de Bruxelles
Bruxelles 1895
1895;; Sciences
Sciences relig.,
scientif.
relig., 277-290).
277-290).
5) De reconciliatio
reconciliatio volgens het
het sacramentarium
sacramentarium GGelasii
en andere in
5)
elasii en
Spanje en Gallië,
Gallië, zie bij
bij Duchesne,
Duchesne, Origines
Origines du culte
culte chrétien,
chrétien, III éd.,
éd.,
Spanje
435. B. Kurtscheid
Kurtscheid O.
O. F.
F. M.,
M., Das Beichtsiegel in seiner
seiner geschichtl.
geschichtl.
p. 435.
Entwicklung, Freiburg
Freiburg i. Br. 1912.
1912.
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§§ 50.
Vastendagen
feesten.
Vastendagen en feesten.
DieEntwickEntwickAbhandl. und
und Unters.,
Unters.,I,I, 241-278
241-278 ::Die
Funk, Abhandl.
lung des Osterfastens.
Osterfastens. Kellner, Heortologie
oder das KirchenKirchenHeortologie oder
Freiburg 1901.
1901. N. Nilles,
Nilles, Kalendajahr und
und die
die Heiligenfeste, Freiburg
rium Manuale
orientalis et
et occidentalis,
occidentalis,ed.
ed.
Manuale utriusque
utriusque ecclesiae orientalis
II, 22 Tomi,
Tomi, Oeniponte
Oeniponte 1896-1897.
1896-1897. Delehaye S.
SynaS. J., Synaxarium
ecclesiae Constantinopolitanae
Constantinopolitanae (Propylaeum
(Propylaeum ad
ad
xarium ecclesiae
acta SS.
SS. Nov.)
Nov.) Bruxellis
Bruxellis 1912.
1912. Duchesne, Origines
Origines du culte
chrétien,
ed.,- Paris 1903.
1903. A. Villien,
Villien, Histoire des
des corncomchrétien, III ed.,-Paris
mandements
Paris 1909.
1909. L. Fischer,
Fischer, Die KirchKirchmandements de l'Eglise, Paris
lichen Quatember
Quatember etc.
etc. Mi
München
1914. Hu!
S. J., Liturgische
Liturgische
nchen 1914.
Huf S.
Studiën,
Bussum 1916.
1916.
Studiën, I, Bussum

1°.
Omtrent de
canon van
van
1°. Omtrent
de groote
groote Vasten
Vasten bestaat
bestaat vóór
vóór den
den V
V canon
Nicea geen
zeker getuigenis.
getuigenis. Ze
niet overal
overal tegelijk
tegelijk en
en
Nicea
geen zeker
Ze ontstond niet
was ook niet overal
overal dezelfde.
dezelfde. Deze
Deze boetetijd
boetetijd diende
diende ter
tervoorbevoorbewas
Paaschfeest en tevens
tevens ter
ter herinnering
herinnering aan
aan de
de
reiding
reiding voor
voor het
het Paaschfeest
veertigdaagsclle vasten
westen vastte
vastte men
men
veertigdaagsche
vastendes
des Heeren.
Heeren.In
In het
het westen
oosten zeven
zeven weken. Toch werd het aantal
aantal vastenvastenallengs zes, in het oosten
van schrijvers,
schrijvers, overal
klom tot 36
36
dagen,
dagen, volgens
volgens tal
tal van
overal gelijk
gelijk en
en klom
dagen.
Want
in
het
westen
onderhield
men
gedurende
zes
weken,
dagen.
in het westen onderhield men gedurende zes weken,
alléén
uitzondering der
der Zondagen
Zondagen een strenge
strenge vasten,
vasten, terwijl
terwijl
alléén met uitzondering
in het
het oosten
oosten niet
nietenkel
enkelde
deZondagen,
Zondagen, maar
maar ook
ookde
deZaterdagen,
Zaterdagen,
behalve
Paaschzaterdag, aan
werden onttrokken.
onttrokken. In de
de
behalve Paaschzaterdag,
aan de
de vasten werden
VII eeuw
eeuw kwamen
kwamen de
de vier
Zondag Invocabit
I nvocabit er
bij.
er bij.
dagen vóór Zondag
vier dagen
de Stationes in
in Septuagesima,
Septuagesima,
Omstreeks denzelfden tijd ontstonden de
Omstreeks
in Sexagesima
Sexagesima en in Quinquagesima.
Quinq1tagesima.
Terwijl de groote
groote Vasten zich ontwikkelde,
der
ontwikkelde, kwam
kwam het vasten der
onbruik. Anderzijds
Anderzijds ontmoet men
men reeds
reeds vroeg
vroeg
talrijke Stationes
Stationes in onbruik.
de eerste
eerste sporen
sporen van
vande
deQuatertempervasten:
Quatertempervasten: Woensdag,
Woensdag,Vrijdag
Vrijdag
Pinksterweek en
en van
vaneen
eenweek
weekin
inSeptember
Septemberen
en
en Zaterdag van de Pinksterweek
December.
e 0 I Ikwam
kwamook
ookeen
eenweek
weekininMaart
Maarterbij
erbij 1).
December. Onder
Onder LLeo
2°. Waren
Waren de
de kerkelijke
feesten in
den tijd
tijdder
dervervolging
vervolging
2°.
kerkelijke feesten
in den
schaarsch,
namen thans
thans aanmerkelijk
aanmerkelijk toe,
bleven ook
ook niet
niet
schaarsch, zij
zij namen
toe, bleven
meer, zooals
zooals vroeger,
vroeger, binnen
binnen de
de godshuizen
godshuizen of
of catacomben
catacomben bebemeer,
voorgeschreven. Het
Het Kerstperkt en werden
werden zelfs
zelfs door rijkswetten voorgeschreven.
Kerstjeest, bestond vermoedelijk
vermoedelijk te Rome reeds in 336.
336. „" VIII kal. janu.
janu.
feest,
inBetleem
BetleemJudee"
Judee" 2).
Den 25
25 December
December koos men,
men,
natus
Ohristus in
2 ). Den
natas Christus
1)
heeft, volgens
volgens Morin, haar oorsprong
oorsprong in de
de gewoonte
Deze vasten heeft,
1) Deze
der heidenen, om de feriae messis
messis (Juni), feriae
(September)
feriae vindemiales (September)
en de
de feriae
feriae sementinae
sementinae (December)
(December) te vieren,
vieren, Grisar,
1900,
Grisar, Civ.
Civ. Catt.,
Catt., 1900,
ser. XVII, vol. 12,
p. 440
440 ss.
12, p.
2)
Martyrum, Lib.
Ed. Duchesne, I, p.
p. 11.
11.
2) Depositio
Depositio Martyruro,
Lib. Pont.,
Pont., Ed.
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het heidensche
heidensche Natalis invicti, het geboortevolgens sommigen, om het
feest van den
den onverwinbaren
onverwinbaren zonnegod
te vervangen
vervangen
zonnegod Mi
M i tt hh ras,
r a s, te
door een Christelijk
Christelijkfeest,
feest, dat aan de geboorte van
door
van het
hetware
ware „Licht
"Licht
der
wereld" zou
zou herinneren
herinneren 1).
men
der wereld"
1) . Waarschijnlijker
Waarschijnlijkerisishet,
het, dat men
den 25
25 Maart,
Maart, welke te Rome
Rome werd
werd gehouden
gehouden voor
voor den
den
uitging van den
een
sterfdag des
des Heeren.
Heeren. Men
Men veronderstelde,
veronderstelde, dat
dat CC hh rris
i s tt u s, een
aantal jaren
jaren op
op aarde
aarde doorbracht,
doorbracht, derhalve
derhalve ook op 25 Maart
Maart
vol aantal
ontvangen
bijgevolg den
den 25
25December
Decembergeboren
geboren werd
werd 2).
Ras
ontvangen en bijgevolg
2). Ras
breidde
het
feest
zich
uit
in
het
westen,
ging
omstreeks
375
naar
breidde het feest
in het westen, ging omstreeks 375 naar
het oosten
oosten over
over en
en vertoonde
vertoonde.zich
zich het eerst te
te Antiochië.
Antiochië. In
InArmenië
Armenië
Mesopotamië alléén
alléén vierde
vierde men de
de geboorte
geboorte des
des Heeren
Heeren ook
ook
en Mesopotamië
Advent als voorbereiding voor KerstKerstlater nog op Epiphanie 3). Den Advent
Gallië op het einde
einde der
der V
V eeuw,
eeuw, te
te
mis ontmoeten
ontmoeten wij
mis
wij het eerst in Gallië
Rome
later,
toch
vóór
G reg
0 r i u s II(590
(590Rome omtrent
omtrenteen
eeneeuw
eeuw
later,
toch
vóór
Gregorius
604).
vastte men
men gedurende
gedurende vier weken op Woensdag,
Woensdag, Vrijdag
Vrijdag
604). Hier vastte
en
Zaterdag, in Gallië
Gallië op
op dezelfde
dezelfde dagen
dagen zes weken
weken lang.
lang. Het
en Zaterdag,
Driekoningenfeest
Januari drong
drong in de
de tweede
tweede
op 66 Januari
Driekoningen
f eest of Epiphanie op
eeuw in
in het
hetwesten
westendoor
door en
enherinnerde
herinnerde aan
aan de
de gegehelft der
der IV eeuw
helft
doopsel en
en het
het eerste
eerste wonder
wonder
boorte,4)
de aanbidding der Wijzen, het doopsel
boorte, 4) de
van C
C h rris
Detwee
twee laatste
laatste beteekenissen
beteekenissen raakten
raakten later
later op
op
i s t u s. De
den achtergrond.
achtergrond. Het Feest
Feest der
der Besnijdenis op 1I Januari komt het
eerst in Gallië
Gallië (567) ter sprake 5).
Hiermeewas
was de
de Kersttijd
Kersttijd volledig.
5) .Hiermee
De Paaschtijd
Paaschtijd werd
werd met
meteen
eenfeest
feestvermeerderd
vermeerderd:
Domini
: Ascensio Domini
of Hemelvaart, dat zich
zich spoedig
spoedig verspreidde
verspreidde en in
in de
de tweede
tweede helft
helft
der IV eeuw nagenoeg algemeen was. Gewoonlijk werd het metderIVuwnagolem s.Gwonijkerdhtm
processie
uittocht naar
naar den
den
processie gevierd
gevierdter
ter herinnering
herinneringaan
aanden
den uittocht
Olijfberg.
Olijfberg.Als
Alsvoorbereiding
voorbereidingvoerde
voerdeMam
M a me re tr ut us svan
van VV ii ee nn nn ee
omstreeks
de Kruisdagen (Rogationes)
(Rogationes) in.
De synode
synode van
van
in. De
omstreeks 470
470 de
Orleans
gebruik over heel
heel Gallië
Gallië uit
uit(can.
(can.27)
27)s).
6).
Orleans (511)
(511) strekte
strekte dit gebruik
Rome
iets dergelijks
dergelijks in de
de Sint
Marcusprocessie, die
waardie waarSint Marcusprocessie,
Rome had iets
schijnlijk
reg 0 r i u Is in
I in
plaats
vanhet
hetheidensche
heidensche
schijnlijkonder
onderGGregorius
de de
plaats
van
12, p.
p. 450
1)
Catt., 1900,
1900, ser. XVU,
450 ss.
XVII, vol. 12,
Civ. Catt.,
Grisar, Civ.
1) Grisar,
2) Duchesne, Origines du
culte chrétien,
chrétien, IU
p. 261
261 ss. Hippolyte
du culte
III éd., p.
2)
1905, p. 204.
204.
Légendes hagiographiques,
hagiographiques, Bruxelles
Bruxelles 1905,
Delehaye, Légendes
3) Ohrysotomus,
de beato
beato Philogonio.
Philogonio. De Nativitate
"l'{ativitate Domini,
Domini,
Homil. de
Chrysotomus, Homil.
3)
ed.
Montfaucon, I,
608;; II,
U, 418.
418. Bonaccorsi, Noë)
d'exégèse et
Noël ,.,.~otes
gotes d'exégèse
ed. Montfaucon,
I, 608
d'histoire,
Paris 1903.
1903.
d'histoire, Paris
4)
blijkt uit de praefatie, Communicantes
Communicantes van Epiphanie,
Epiphanie, en
en uit
4) Dit blijkt
de oratie van het octaaf.
5) Synode van Tours,
Tours, can.
can. 17
17;; He
Hefele,
f ele, UI,
III, 25.
5)
6)
Hefele,
665.
II, 665.
6) He
f ele, lI,
.
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was gekomen
1). Toch
feest
der Robigalia was
gekomen 1).
Toch nam
nam Rome
Rome later
later de
de
feest der
Rogationes
Week, vooral Witte
Donderdag en Goede
over. De Goede Week,
Witte Donderdag
Rogationes over.
Vrijdag,
Op de
als ook de Paaschweek
Paaschweek werden
werden bijzonder
bijzonder gevierd.
gevierd. Op
Vrijdag, als
50 dagen
het knielen
knielen en
en ook
ook
dagen tusschen
tusschen Paschen
Paschen en Pinksteren was het
het vasten, behalve
behalve op
op de
dekruisdagen,
kruisdagen, verboden.
verboden.
Het feest der
der Kruisverheffing
eerst te
te Jeruzalem
Jeruzalem
Kruisverheffing vierde
vierde men
men het eerst
(14
het H.
H. Kruis
Kruis in 329.
329.
(14 Sept.)
Sept.) reeds
reeds kort
kort na de terugvinding van het
Het vond
vond spoedig
spoedig verbreiding
verbreiding in
in het
het oosten,
oosten,maar
maardrong
drongeerst
eerstlater
later
in het westen
westen door.
door. Hier
Hier ontstond
ontstond echter
echter omstreeks
omstreeks 650
650 het
hetfeest
feest
der kruisvinding
Kruis naar
naar
kruisvinding (3
(3 Mei),
Mei), dat
dat den terugkeer
terugkeer van
van het H. Kruis
Jeruzalem
herdenkt.
Jeruzalemonder
onderkeizer
keizerHer
Her aa cc lI i u s herdenkt.
De vier
vier oude
oude Mariafeesten
de Grieksche
Grieksche Kerk,
Kerk,
Maria f eesten zijn
zijn ontstaan in de
Maria-Lichtmis ontmoeten
eerst te Jeruzalem
Jeruzalem tegen
tegen het
het
Maria-Lichtmis
ontmoeten wij
wij het
het eerst
einde
en wel
wel onder
onder den
den naam
naam van
van Quadragesima
de
einde der
der IV eeuw, en
Quadragesima de
Epiphania
vóór 518
518 werd
werd het
het te
teConstantinopel
Constantinopel gevierd
gevierd
Epiphania 2).
2 ). Reeds vóór
en
door JJus
14 op
op 22Februari
Februari verlegd
verlegd 3).
en door
u s ttin
i n ii aannuus s van
van 14
vrarravri (occursus) doelt
De Grieksche
Grieksche naam
naam vnanaY1:ll
bijzonder op
het
doelt bijzonder
op het
aandeel,
Heer had
had in
in dit
ditfeest,
feest,terwijl
terwijlde
deLatijnsche
Latijnsche Puriaandeel, dat
dat de Heer
i aherdenkt.
herdenkt. Maria Boodschap
Boodschap (Annuntiatio)
(Annuntiatio)
fficatio
icatio vooral
vooral Mar
Maria
wordt het eerst
eerst door
door Pr
Pro
vanConstantinopel
Constantinopel vermeld
vermeld
wordt
o c Il uu ss van
(omstreeks
430). Maria-Hemelvaart (Assumptio,
(Assumptio, in het
het Grieksch
Grieksch
(omstreeks 430).
Ko4ti
ns) kwam
Koip,Tjo!S)
vermoedelijk inin het
begin der
der VI
VI eeuw
eeuw op
op in
in
kwam vermoedelijk
het begin
Palestina
Keizer
M Mauritius
a u rit i u salgemeen.
algemeen. In
In de
de
Palestinaen
enwerd
werdonder
onder
Keizer
eeuw ontstond
ontstond het feest
feest van
van Maria-Geboorte;
het
VII eeuw
Maria-Geboorte ; of
of het in het
oosten reeds
reeds vóór
vóór 450
450 werd
werd gevierd,
gevierd, isistwijfelachtig.
twijfelachtig. (Nativitas
oosten
(Nativitas
B. M.
B.
M. V.)
V.) Onder
Onder Paus
Paus SSer
(687-701) bestonden
bestonden deze
deze
e r ggii uu ss (687-701)
vier feesten
feesten te Rome
Rome 4)
en gingen
gingen vandaar
vandaar over
over naar
naar die
die landen
landen
vier
4) en
westen, waar
waar ze
ze nog
nogniet
nietbekend
bekendwaren
waren 5).
van het westen,
De feesten der
der Martelaren
Martelaren ontstonden reeds zeer
zeer vroeg, en
en hadden
hadden
Herdacht in de
de vorige
vorige periode
periode elke
elke Kerk
Kerk
gewoonlijk een
gewoonlijk
een vigilie.
vigilie. Herdacht
alleen haar
ha~r eigen martelaren,
martelaren, thans treft
treft men
men eenige
eenigealgemeene
algemeene
alleen
Vooreerst in de V
V eeuw
eeuw de
de Geboorte
feesten aan. Vooreerst
Geboorte en de Onthoofding
Onthoofding
van Jo
Jo a nn nes
(23 Juni
Juni en
en 29
29 Augustus)
Augustus).. Het
n e s den
den DDoop
o o p ee rr (23
feest van
van den
den H.
H. S St
(26Dec.)
Dec.)vond
vondingang
ingang in
in de
de
feest
t e epphhaann uuss (26
Grisar, Civ.
Civ. Cattol., 1900,
1900, ser.
ser. XVII, vol.
vol. 12,
12, p.
p. 450
450 ss.
ss.
1) Grisar,
2) Peregrinatio
Peregrinatio Silviae,
Silviae, ed. Gamurini,
Gamurini, p. 53
53;
"Quadragesimae de
de
; „Quadragesimae
Epiphania . ....
. . .ubi
ubi ....
....
tulerunt
Dominuminintemplum.
templum.
Epiphania
tulerunt
Dominum
Ephrem 11
Rahmani, Studia
Studia syriaca,
syriaca, fase.
fase. III
lIl;; Vetusta doc.
doe.
83)) J. Ephrem
II Rahmani,
liturg., Sem. Scharf.
Scharf. de monte Libano
Libano 1908,
1908, p. 61
61 en
en n.
n. IX.
liturg.,
4) Duchesne, Lib.
Lib. Pont.,
Pont., I,
I, 376
376 en
en 381,
381, noot
noot 43.
43.
5)
5) Zie Greg.
Greg. Tur.,
Tur., De gloria
gloria Mart.,
9;; Synod.
Synod. Tol.
Tol. (656),
(656), can.
can. 1.1.
Mart., c.
c. 9
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415, toen
toen men
men zijn
zijn overblijfselen
overblijfselen vond.
vond. Het
Hetfeest
feest
gansche Kerk na 415,
der Apostelen
Pet
rus en
en Paulus
P a u I u s vierde
vierde men
men in
in de
de IV
IV eeuw
eeuw
der
Apostelen
Petrus
Rome met
met vigilie
vigilie en
en octaaf.
octaaf. Het
Hetverspreidde
verspreidde zich
zich weldra
weldra over
over
te Rome
over het
het oosten
oosten in
in de
de V
V eeuw.
eeuw. In
InGallië
Gallië bestond
bestond
het gansche westen, over
een feestdag
van
denden
H. H.
Mar
tin u s van
T 0 u rs.
s. In
Inde
de
een
feestdag
van
Martinus
van Tour
Grieksche Kerk een feest Aller
Aller Martelaren
Martelaren (octaaf van Pinksteren).
Pinksteren).
Grieksche
3°. De viering
viering der
der gemelde
gemelde feesten
feesten en
en vooral
vooral van
van den
den Zondag
3°.
door kerkbezoek
kerkbezoekenenonthouding
onthouding
van
arbeid.
geschiedde door
van
stafslafelijken
elfij ken arbeid.
dit voor 1).
1). Reeds
Reeds Con
Conststa
a nntt ijij nn
Verschillende synoden schreven dit
verordende, dat
leger, de
de gerechtshoven
gerechtshoven en
en de
dehandwerkshandwerksverordende,
dat het leger,
lieden zich van
van allen
allen arbeid
arbeid zouden
zouden onthouden
onthouden 2).
Later werden
werden
2). Later
lieden
de
tooneelvoorstellingen
en
andere
openbare
spelen
niet
alleen
de tooneelvoorstellingen en andere openbare spelen niet alleen
verboden op
Zon- en feestdagen,
feestdagen, maar
maar zelfs
de vijftig
vijftig dagen
dagen
verboden
op Zonzelfs op de
Pinksteren 3). In een verordening van bisschop
tusschen Paschen en Pinksteren
So
0 n
van Rheims
Rheims (614-631)
(614-631)komen
komenalle
allebovengenoemde
bovengenoemde
n nat
n a t i u s van
feestdagen
rustdagen voor
voor 4).
het oosten
oosten heiligde
heiligde men
men den
den
4). In het
feestdagen als rustdagen
Zaterdag door
vasten was
was er
er op
op dien
dien
door kerkbezoek
kerkbezoeken
en rust;
rust ; het
het vasten
Zaterdag
strengste verboden
verboden 5).
dag zelfs ten strengste
§ 51
51.•
Vereering
der Heiligen, reliquieën, beelden.
Vereering der
Bedevaarten.
Thomas Livins
Livins M.
C. SS.
Die allerseligste
allerseligste Jungfrau
Jungfrau
M. A.
A. C.
SS. R., Die
Vätern der
der ersten
ersten sechs
sechsJahrhunderte.
Jahrhunderte. Uit het
den Vittern
bei den
Engelsch. Trier
Trier 1907.
1907. Delehaye, S.
Les origines du Culte
CuIte
S. J., Les
des Martyrs,
Martyrs, Bruxelles 1912.
1912. Pjister,
ReliquiënkuIt im
Der Reliquiënkult
Pfister, Der
Altertum,
Giessen 1912.
1912. P. P.
P.Delattre.
Delattre. Le
cuIte de
de la
la
Le culte
Altertum, Giessen
Ste.
Vierge en
en Afrique
Afrique d'après
d'après les monuments
archéologimonuments archéologiSte. Vierge
ques,
Paris-Lille, 1908.
1908. St.
Beissel, S.
S. J., Die
Die Verehrung
Verehrung
St. Beissel,
ques, Paris—Lille,
der Heiligen und
ihrer Reliquiën
Reliquiën in
in Deutschland
Deutschland bis zum
and ihrer
Beginn
13. Jahrhunderts,
Jahrhunderts, Freiburg
Freiburg 1890.
1890. H. Delehaye,
Delehaye,
Beginn des 13.
Les
Légendes hagiographiques,
hagiographiques, Bruxelles
Bruxelles 1905.
1905. Günter,
Gunter,
Les Légendes
Legenden-Studien,
Köln 1906.
1906. Ugo
delle
'culto delle
Ugo Mioni,
Mioni, Il ·culto
Legenden - Studien, Köln
reliquie
cattolica, Torino
Torino 1908.
1908.
reliquie nella
nella chiesa cattolica,

1°.
1°. De vereering
veneering der Heiligen is bijna zoo oud als de Kerk. De
hoogste
genoot de
M a a g d Mari
Mar ia,a, die
diedoor
door talrijke
de H.
H. Maagd
hoogste eer genoot
1)
29;; Orleans
Orleans (538), can. 28
28;; Chalons
Chalons (644),
(644),
can. 29
1) Laodicea (4e eeuw) can.
can. 18.
2)
Constant., IV,
8.
I, 8.
Vita Constant.,
IV, 88;; Sozom., I,
2) Euseb., Vita
3)
2.
Cod. Theod.,
Theod., XV,
XV, 5,
5, 2.
3) Cod.
4)
L., Tom.
Tom. 80,
80, 446.
446.
P. L.,
4) Migne, P.
5)
64.
Const. Ap.,
Ap., c.
c. 64.
5) Const.
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tractaten
homilieën der
der HH. Vaders
verheerlijkt, door
door
tractaten en homilieën
Vaders werd verheerlijkt,
kunst in
inopschriften,
opschriften,
beelden en
en tempels
tempelsgeroemd.
geroemd. Geheel
Geheel
de
de kunst
ten, beelden
het gegebijzonder
uit,
bijzonderkwam
kwamdie
dievereering
vereering
uit,toen
toenNes
Nesttor
o r i uu ss het
waagd had,
had, haar
haar het
het goddelijk
goddelijk moederschap
moederschap te ontzeggen.
ontzeggen. I}.
waagd
1). De
vereering der
eeuw toe,
toe, maar
maarbleef
bleefvoorvoorvereering
der martelaren
martelaren nam
nam in
in de IV eeuw
loopig meestal
de plaats
plaats der
der marte
marteling
of der
der grafstede
grafstede
loopig
meestal nog
nog tot
tot de
ling of
het geloof
geloof voor
voorden
denrechter
rechterlíadden
haddenbeleden
beledenen
en
beperkt. Ook zij, die het
de straffen
verhaalt, dat
dat
straffen overleefd,
overleefd,genoten
genotenhooge
hoogeeer.
eer. RR uu fin
f i n uu ss verhaalt,
Con
sta nij tij
n grooten
eerbied
voor
deze
belijdersaan
aanden
dendag
dag
Constant
n grooten
eerbied
voor
deze
belijders
herhaaldelijk in
in zijn
zijn paleis
paleis riep
riep
legde, bisschop
legde,
bisschop PPap
a p hh nnut
u t ii uu ss herhaaldelijk
en
de holte
holte van
vanzijn
zijnuitgestoken
uitgestoken oog
oogvereerde
vereerde 2}.
Toen de
de ververen de
2). Toen
volging voorbij
eer aan
aan hen,
hen, die
die hadden
hadden uitgeuitgevolging
voorbij was,
was, gaf
gaf men ook eer
munt
door heldhaftige
H iilI aa rrio
munt door
heldhaftige deugd,
deugd,zooals
zooals A nn ton
t o n ii uu s,s, H
ion
en anderen, bijzonder kluizenaars,
kluizenaars, monniken en bisschoppen 3}.
3). Zij
werden „Heilig"
(Domnes) genoemd. Onder de Engelen
"Heilig" en
en „Heer"
"Heer" (Domnus)
H. MMi
hoogevereering
vereering 4}.
genoot de
genoot
de H.
i cchhaaëëlI hooge
4) .
20.
2°. De vereering
vereering der
der reliquieën
reliquieën was
reeds in de
de vorige
vorige periode
periode
was reeds
gebruikelijk.
der heilige
heilige lichamen
lichamen
gebruikelijk. Men
Men wilde gaarne in de nabijheid der
worden begraven,
uit talrijke
talrijke opschriften
opschriften blijkt
blijkt 5}.
worden
begraven, zooals uit
5) . Na
Na het
edict
Milaan nam
deze vereering
vereering toe,
toe, maar
maar vertoonde
vertoonde in de
de
edict van Milaan
nam deze
Grieksche
Latijnsche Kerk
Kerk een
een aanmerkelijk
aanmerkelijk verschil.
verschil. Terwijl
Grieksche en
en Latijnsche
men ginds de overblijfselen der martelaren zooveel mogelijk ver- mengidsovrbljf ematnzovlgeijkrdeelde,
gelukkig te maken,
maken, vreesde
VIII
deelde, om
om velen gelukkig
vreesde men
men hier
hier tot
tot de VIII
eeuw
zeer, dan
dan de
de lichamen
brengen of
vereeuw niets
niets zóó zeer,
li chamen over
over te
te brengen
of te verlaatste werd zelfs voor heiligschennis
heiligschennis gehouden.
gehouden. Alleen
deelen.
deelen. Het laatste
Alleen
verdeelde en verzond
verzond men
men voorwerpen,
voorwerpen, die door
door den
den Heilige
Heilige in
in
verdeelde
zijn graf hadden gerust (brandea)
zijn leven waren gebruikt of op zijn
(brandea) 6}.
6 ).
Natuurlijk leidde
hebzucht ook in deze
deze heilige
heilige zaken
zaken soms
soms tot
tot
Natuurlijk
leidde de
de hebzucht
misbruik, zoodat
zoodatmen"onechte'voor
men'onechte~oor echte
echtereliquieën
reliquieënleverde
leverdeen
entwijfeltwijfelmisbruik,
achtige
voor zekere.
zekere. Daarom
Daaromwerd
werdde
dehandel
handelin
reliquieënverboden?).
verboden7}.
achtige voor
in reliquieën
3°.
begrijpt men,
de vereering der
der beelden door de
3°. Lichtelijk begrijpt
men, dat de
samenleving
vervolgers niet zeer
zeer werd
werd bevorderd.
bevorderd. In
In de
de
samenleving met
met de vervolgers
beletsel. Was
Was vóór
vóór dien
dien tijd
tijd het
het aantal
aantalbeelden
beelden
IV eeuw verviel dit beletsel.
1)
1) Mansi, IV, 1242
1242 s. Vgl. Hefele,
He f ele, II, 189.
2) Hist. Ecol.,
4. He
Hefele,
305.
2)
Eccl., I, 4.
f ele, I, 305.
2 ) Reeds
3)
Reeds in
in Christelijke
Christelijke oudheid
oudheid gaf men
men aan
aan de
de kerken
kerken een
eenpatroon.
patroon.
Arch. und Kulturgesch. XIII (1921).
Engel in
in der
der altchristl.
altchristl. Kunst,
Kunst, Freiburg
Freiburg 1897.
1897.
4) Stuhlfauth,
Stuhl f auth, Die Engel
6)
19 ff.
5) Realencycl.,
Realencyel., I,
I, 19
6) Mansi, VIII, 482, 485. Jaf
6)
Jaffé,
fé, ed. II, 1302. Greg.
Greg. Tur., De glor. Mart.,
c.
25, 55.
55. 7)
17.
c. 25,
7 Cod. Theod., VII, 9,
9, 17.
)

reliquieén en
§§ 51.
Vereering der
der Heiligen, reliquieên
en beelden.
51. Vereering

284

en schilderingen
schilderingen reeds
men weldra
weldra de
de meeste
meeste
reeds groot,
groot, thans
thans zag
zag men
voorstellingen in fresco,
fresco, mozaiek
mozaïek en
enbeeldhouwwerk
beeldhouwwerk
kerken met voorstellingen
kerken
rijkelijk versierd.
als historische
historische tafereelen
tafereelen
rijkelijk
versierd. Zoowel
Zoowel enkele
enkele beelden als
uit de H.
H. Schrift
Schrift en
enhet
hetleven
levender
derHeiligen
Heiligendienden
diendenter
terbevordering
bevordering
godsvrucht en godsdienstige
godsdienstige kennis,
kennis, en
en werden
werden daarom
daarom vaak
van godsvrucht
door
verklaard.
door opschriften verklaard.
Bijzonder
men de
de AbgarVeronicabeelden
Bijzonder hoog
hoog schatte
schatte men
Abgar en Veronicabeelden
(shedveg C dXeLflO:nOL1)'rol),
Xecp. onotnVoi), die
(eluóves
zich vooral
vooral in
in de
de VI
VIeeuw
eeuwvermenigvermenigdie zich
uittezich
zichdoor
doorkniebuiging,
kniebuiging,
vuldigen. De vereering
vereering der
der beelden
beelden uitte
vuldigen.
branden van lampen en wierook.
wierook. Hierin was het vurige
vurige
kussen, het branden
westen vooruit.
vooruit. Hoe de kerk de beelden
beelden vereerde,
vereerde, leerde
leerde
oosten het westen
reeds GGregorius
reg 0 r i u s de
d e Groote.
G r oot e Hij
. Hij prees
prees Ser
e n u s van
reeds
Serenus
Mar
se11
i 11
aanbiddingtete
hebbenbelet,
belet,maar
maarlaakte
laaktetevens
tevens
Marsei
e,e,dede
aanbidding
hebben
ter onderrichting
onderrichting waren
waren geplaatst
geplaatst 1) ;
de vernietiging
der beelden,
beelden, die
die ter
vernietiging der
en
elders vermaande
vermaande hij
u nn din
hij van
van liefde
liefde
en elders
hij SSec
ecu
d i nuus,s, dat hij
Hem, wiens
wiens beeld
beeld hij
hij zoo
zoogaarne
gaarne,aan:aanmocht ontvlammen
ontvlammen tot Hem,
mocht
3
2
). Hetzelfde
Hetzelfdeleerde
leerdereeds
reedsAAu ugustin
schouwde 2).
en vele
vele anderen.
g u s t i n uus
s 3)) en
4°.
Ook de
de bedevaarten namen
Vooral het
H. Land
Land
namen zeer
zeer toe.
toe. Vooral
het H.
40. Ook
het doel
doel der
der godvruchtige
werd na de
de terugvinding
terugvinding van het H. Kruis het
der VI
VI eeuw
eeuw „de
"devoornaamste
voornaamste
pelgrims;; zoodat
pelgrims
zoodat reeds
reeds op het einde der
mannen der aarde,
aarde, Galliërs,
Galliërs, Britanniërs,
Britanniërs, Armeniërs,
Armeniërs, Perzen
Perzen en
en
mannen
volken
Indië en
en Aethiopië,
Aethiopië, van
van het
hetaan
aanmonniken
monniken zoo
zoo rijke
rijke
volken van Indië
van Pontus,
Pontus,Coelesyrië,
Coelesyrië,Mesopotamië
Mesopotamië en
entalrijke
talrijkescharen
scharen
Egypte, van
uit het
het oosten
oosten naar
naar de
de H.
H. Stede
Stedespoedden"
spoedden" 4).
4) .Eenige
Eenige reisbeschrUvinreisbeschrijvingen uit deze
deze periode
periode zijn ons bewaard,
bewaard, zoo
het Itinerarium aa
zoo b.v. het
de Peregrinatio
Silviae
Burdigala Hierosolymar
Hierosolymarnusque
usque (333) en
en de
Peregrinatio Silviae
Burdigala
(381-388)
Buitendien ging
men in bedevaart
bedevaart naar
naar de
de catacataging men
(381 388) 5).
5 ). Buitendien
had bijna
bijna zijn.
zijn
comben,
talrijke arafiti
getuigen ; ieder land had
graf iti getuigen;
comben, zooals talrijke
druk bezochte bedevaart, b.v. Gallië het graf van den H. Ma r- drukbezochtva,.GliëhetgrfvandH.Mvan
Fel
i x van
Nola,a,Afrika
Afrikadat
dat
ttin
i n uuss te
te Tours,
Tours,Italië
Italiëdat
dat
van
Felix
van Nol
Cyprus het
het graf
graf van den
Epi
s.
van CC y pp rr i aa nn u s,s, Cyprus
den H. E
p i pp hh aa nn i uu s.
-

-

1)
ed., n.
n. 1736,
1736, 1800.
1800.
Jaf fé, II ed.,
1) Jaffé,
I)
161.
Realencycl., I, 161.
2) Kraus,
Kraus, Realencycl.,
8)
93, 4.
4.
$) Enarr.
Enarr. in
in Ps.
Ps. 93,
C)
Hieronymus wel
wat rhetorisch overdrijvend in
Ep. 46
46 ad
ad
in Ep.
wel wat
4) Aldus Hieronymus
Marcellam.
5) Lalanne,
pélerinages en Terre
Terre Sainte avant les croisades,
croisades, Bibl.
Les pélerinages
Lalanne, Les
Ecole
des chartes
chartes 1845.
1845. Vooral
echter A..
Baumstark, Abendländische
Abendlándische
A. Baumstark,
Vooral echter
Ecole des
Palestinapilger des
des ersten
Jahrtausends and
und ihre
ihre Berichte, Köln
Köln 1906.
1906.
ersten Jahrtausends
Thans uitgegeven in de Wiener Vaster.
Väter. Louis
LouisBrehier,
Brehier, L'Eglise et
et l'l'orient
orient
au
moyen-age, Paris
au moyen-age,
Paris1907,
1907,p.p.1-54.
1-54.
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§§ 52.
52. Kerken
Kerkenen
enkerksieraden.
kerksieraden.

§ 52.
Kerken
en kerksieraden.
kerksieraden.
Kerken en
X. Kraus,
Kraus, Geschichte
I,
F. X.
Geschichte der
der christlichen
christlichen Kunst,
Kunst, Band I,
]'reiburg
1895. Kirsch,
Kultusgebäude im
im AlterAlterKirsch, Die christl. Kultusgebáude
Freiburg 1895.
turn,
1893. Grisar,
Päpste,
tum, Köln 1893.
Grisar, Geschichte
Geschichte Roms
Roms und der Pápste,
I,
336 ff.
ff. Reusens, Eléments
d'archéologie chrétienne,
chrétienne,
Eléments d'archéologie
I, 336
II éd.,
éd., Tom.
Tom. I,I, Louvain
Louvain 1885.
1885. Witting,
Anfänge der
der
Witting, Die Anfange
christlichen
Architektur. Gedanken
Gedanken liber
über Wiesen
Wesen und
und EntEntchristlichen Architektur.
stehen
der christlichen
christlichen Basilika,
Basilika, Strassburg
Strassburg 1902.
1902. Kauffstehen der
Kau f f mann,
der christl.
christl. Archeologie,
Archeologie, Paderborn
Paderborn 1905.
1905.
mann, Handbuch der
Dom
Leclercq, Manuel
Paris
Dorn Leclercq,
Manuel d'archéol.
d'archéol. chrétienne,
chrétienne, Tom.
Tom. 2, Paris
1908. Charles
Diehl, Manuel
byzantin, Paris
Paris 1910.
1910.
Charles Diehl,
Manuel d'art
d'art byzantin,

1°. Na
de bekeering
sta n tijij nn ontstond
ontstond er
er een
een
Na de
bekeeringvan
vanCon
Constant
groote bedrijvigheid
bedrijvigheid onder
onder de
de beoefenaars
beoefenaars der
der kerkelijke
groote
kerkelijke kunst.
Overal
verrezen kerken
kerken;; kleine
kleine werden
werden afgebroken
afgebroken en,
en,dikwijls
dikwijls
Overal verrezen
op
kosten des
des rijks,
rijks, grootere
grootere gebouwd
gebouwd; ; op
de plaats
plaats der
der in
in de
de
op kosten
op de
wonder dat
de
vervolging
verwoeste nieuwe
nieuwe opgericht
opgericht 1).
vervolging verwoeste
1) . Geen
Geen wonder
dat de
bouwkunst zich
sterk ontwikkelde.
ontwikkelde. Weldra
Weldra ontwaarde
ontwaarde men
men een
een
bouwkunst
zich sterk
del' koepelkerk
dubbelen stijl, namelijk dien der
der basiliek
dubbelen
basiliek en dien der
koepelkerk 2).
2) .
2°. De basiliek,
basiliek, die
die hoogstwaarschijnlijk
hoogstwaarschijnlijk haar
haar oorsprong
oorsprong vindt
2°.
de boven
bovendedecatacomben
catacombengebouwde
gebouwde grafkerk
grafkerk (cellae
cimitein de
(cellae cimiteriales, cellae
cellaetrichorae)
trichorae) 3),
vormde een
een langwerpig
langwerpig vierkant
vierkant (oblon3 ), vormde
rijen zuilen
zuilen (zelden
(zelden pilaren)
pilaren) in
of 55
gum) meestal
meestal door
door 22 of 44 rijen
in 33 of
schepen
eeuw, zoo
zoo het
hetkon,
kon,maar
maarvooral
vooral
schepen verdeeld.
verdeeld. Reeds
Reeds in
in de IV eeuw,
later,
basiliek
later, was de basi
liek georienteerd 4).
Gewoonlijk
Atrium(paraclisus.)
(paradisus.)
Gewoonlijk bevond
bevond zich aan de westzijde een Atrium
Vandaar kwam men in
in de
de voorhal,
voorhal, door
door een
eenzuilengalerij
zuilengalerij omgeven
omgeven
Vandaar
(porticus,
narthex).
vaak rijk versierd. Het
Het middenmidden(porticus, narthex)
. De deuren waren vaak
dan de
de zijschepen, de zuilen werden
schip (navis) verhief zich hooger dan
door
architraaf of
of een
een archivolt
archivolt verbonden.
verbonden. Daarboven
Daarboven bebedoor een architraaf
voor;; de
de bebevonden
de vensters.
vensters. Gewelven
Gewelven kwamen
kwamen niet
vonden zich
zich de
niet voor
hout, zeer
zeer dikwijls
dikwijls zelfs
zelfs de
dedakstoel
dakstoelzichtbaar.
zichtbaar.
dekking
dekking was
was van hout,
tribunes waren
waren talrijk,
talrijk, vooral
vooralbij
bij de
deGrieken.
Grieken.
De tribunes
1)
Eccl., X, 2-3
2-3;
VitaConstant.,
Constant., Lib.
Lib. lIl-IV.
1) Eus., Hist.
Hist. Eccl.,
; Vita
III IV.
2) Paulin. Nol., Ep.
32, al.
Vita Paulini,
2)
Ep. 32,
al. 12,
12, carm.
caret.24-25;
24-25 ; Vita
Paulini,c.c. 42-44.
42-44.
Procopius, De aedif.
aedif. Justiniani
Justiniani libri
libri VI
VI;; corpus
corpus Script.
Script. Byz.,
Byz., Tora
Tom III,
lIl,
Procopius,
p. 170
170 ss.
p.
3) De
De Rossi,
Rossi, Roma
Sotterranea, lIl,
495;
262-265. Uit
3)
Roma Sotterranea,
III, 495
; Kraus,
Kraus, I,
I, 262-265.
den tijd vóór Constantijn zijn nog over de cella van den
den H. Sixtus
Sixtus en
en de
de
cella der
Soteris.
der H. Soteris.
')
AlberdingkThij-rn,
Thijm, De Heilige Linie,
Linie. Amsterdam 1858. Lettre
Lettre sur
4) J.
J. Alberdingk
ligne sacrée
sacrée aà M.
M. A.
A. Reichensperger,
Reichensperger, Amsterdam
Amsterdam 1858.
1858.
la ligne
orienteering overeenkomt met den
den stand
stand der
der zon
Men meent,
meent, dat de orienteering
op den dag der consecratie, of waarschijnlijk met den stand
stand der
der zon op
het feest van den
den kerkpatroon.
—
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Kerkenenenkerksieraden,
kerksieraden.
§§ 52. Kerken

In voorname
voorname kerken
kerken trof
trof men
men rijke
rijke mozaïekvloeren
mozaïekvloeren aan,
aan, soms
soms
In
opschriften voorzien.
voorzien. Naar voren
voren gaande
gaande ontmoette
ontmoette men
men in
in
van opschriften
vele basilieken
basilieken een
een transept,
transept, dat
dat meestal
meestal vierkant
vierkant was
was en
en lag
lag
vele
tusschen het koor
koor en
en het
hetschip.
schip.Het
Hetpriesterkoor
priesterkoorhad
hadgewoonlijk
gewoonlijk
in een
een halven
halven cirkel
cirkel (apsis).
(ap8i8). In het
het midden
midden
en eindigde
eindigde in
een gewelf en
tegen den muur
muur stond
stond de troon
troon van
van den
den bisschop
bisschop en
en aan
aan beide
beide
tegen
zijden daarnaast de zetels
zetels der
der priesters.
priesters. De
De bedekking
bedekking en de wanden
wanden
zijden
der kerk,
kerk, vooral
vooral de
de apsis
ap8i8 en de
de triumphboog
triumphboog droegen
droegen een
een rijke
rijke
der
tapijten.
versiering, meestal mozaïekwerk,
mozaïekwerk, marmer,
marmer, schildering
schildering ofof tapijten.
versiering,
Zoowel aan de buitenzijde van het koor als aan de zijschepen
zijschepen vondZowelandbuitzjvhekoralsnd
men nevengebouwen
nevengebouwen voor
voor verschillende
verschillende doeleinden
doeleinden:: sacristie,
sacristie,
men
archief, bib
bibliotheek,
baden,
weldadigheidsinrichtingen.
Torens
otheek,
baden,
weldadigheidsinrichtingen.
Torens
li
behoorden niet
bij het plan
plan der
der basiliek.
basiliek. Zij
Zij komen
komen het
het eerst
eerst in
in
behoorden
niet bij
Syrië als nevengebouw
nevengebouw voor
worden sedert
eeuw in
in het
het
Syrië
voor en worden
sedert de
de VI eeuw
talrijk.
westen talrijk.
3°.
3°. De koepelkerk
koepelkerk is
is cirkelvormig
cirkelvormig of
ofveelhoekig
veelhoekig(polygoon).
(polygoon).
Zij bestaat
bestaat in
in een
een middenbouw
middenbouw of
of koepel
koepel op
op zuilen
zuilenofofpilaren,
pilaren,
Zij
die door
door een
een lageren
lageren omgang
omgang concentrisch
concentrisch gesteund
gesteund wordt.
wordt. Dat
Dat
die
zij haar oorsprong
oorsprong vindt in
in de
deprofane
profaneromeinsche
romeinsche rotonde
rotonde (graf(grafzij
monumenten en
baden), kan niet
niet worden
worden betwijfeld.
betwijfeld. De
De reden,
reden,
monumenten
en baden),
waarom de koepelkerken minder talrijk waren, is zoowel
zoowel te
te zoeken
zoeken
waarom
in de
de architektonische
architektonische moeilijkheden,
moeilijkheden, als in
in haar
haar ondoelmatigheid
ondoelmatigheid
men soms
soms de
dekoepelkerk
koepelkerk
voor
eeredienst. Daarom
Daarom trachtte men
voor den eeredienst.
met de basiliek te vereenigen (H
agia Sophia enz.) Tot de beroemdste
(Hagia
Stefano
Rotondo te Rome,
Rome, San Lorenzo
Lorenzo
koepelkerken behooren S. Ste
f ano Rotondo
Milaan, San Vitale
Vitale te Ravenna.
Ravenna. Voorts
Voorts bestonden
bestonden in
in
Maggiore te Milaan,
dien stijl
stijl veel
veel doopdoop- en
engrafkerken.
grafkerken.
40.
altaar 1)
stond in de
de basiliek
basiliek midden
midden voor
voor de
de apsis
apsis;;
4°. Het altaar
1) stond
was
midden op
op de
de grenslinie
grenslinie tusschen
tusschen transept
transept
was er een transept, dan midden
en koor
koor;; in
in een
eenkoepelkerk
koepelkerk midden
midden onder
onder den koepel.
koepel. Terwijl
Terwijl men
in het westen
westen reeds
reeds in
in de
de V
V eeuw
eeuwmeer
meer altaren
altaren in
inéén
éénkerk
kerkplaatste,
plaatste,
stelde
het oosten
oosten over
over het
hetalgemeen
algemeen met
metéén
éénaltaar
altaar
stelde men
men zich
zich in het
tevreden,
de gezamen
gezamenlijke
viering der
der H.H. GeGelijke viering
tevreden, hetgeen
hetgeen men
men uit de
had
heimen
bisschop en priesters
priesters verklaart.
verklaart. Oorspronkelijk had
heimen door
door bisschop
het altaar den vorm eener tafel, wat
wat later
later dien
dien van
vaneen
eensarcophaag,
sarcophaag,
zooals
ofsteen.
steen.
zooals de
de tijd
tijd der
der catacomben
catacomben ons
ons leert.
leert. De stof was hout of
Men
zuilen
die meestal
meestalop
op1-5
1 5 zuilen
(mensa,) die
Men onderscheidde
onderscheidde de
de tafel (men8a,)
rustte,
de confe88io
reliquieën werden
werden geborgen.
geborgen.
waarin de reliquieën
con f essio waarin
rustte, en
en de
1)
Monographie van A. Schmid,
Schmid, Regensburg
Regensburg 1878.
1 ) Monographie

§§ 53. Godsdienstig
Godsdienstigen
enzedelijk
zedelijkleven
levender
derChristenen.
Christenen.
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Bevonden zich deze
Bevonden
deze onder
onder de
de mensa,
mensa, dan
dan verbond
verbond men
men de
de zuilen
zuilen
met marmermarmer- of
metaalplaten. Boven het altaar
altaar verhief
verhief zich
zich een
een
of metaalplaten.
baldakijn (ciborium). Uit het
het middelpunt
middelpunt hing
hing
door zuilen gesteund baldakijn
H. EucharisEucharisvaak een pixis neer in den vorm eener duif, waarin de H.
tie werd
werd bewaard.
bewaard. Boven aan
aan het
het ciborium waren
gordijnen
waren vier gordijnen
(tetravela) bevestigd, die dichtgetrokken
dichtgetrokken het altaar
altaar bedekten.
bedekten.
5°.
In het
het westen
westen sloot
sloot men
men het
hetpriesterkoor
priesterkoor van het
het schip
schip af
af
50. In
door
traliewerk (cancelli).
tevreden, bouwde
bouwde men
men
door traliewerk
(cancelli) . Daarmee
Daarmee niet
niet tevreden,
in
het oosten
oosten gewoonlijk
gewoonlijk een
een wand,
wand, rijk
rijk met
metbeelden
beeldenversierd
versierd
in het
(ikonostasi8)
koor en de
de ap8is
de blikken
blikken
die het koor
volkomen aan de
(ikonostasis),, die
apsis volkomen
de plaats
plaats daarvan
daarvan zien
zien wij
wij in
in het
hetwesten
westen
des volks
volks onttrok.
onttrok. In de
des
of 66zuilen,
zuilen,door
dooreen
eenarchitraaf
architraafverbonden
verbonden 1).
of twee
twee
vaak 4 of
1). Een of
muur bij
bij de
de
spreekgestoelten (ambo,
stonden aan
aan den muur
(ambo, pulpitum) stonden
het middenschip.
middenschip. In
In de
deeerste
eersteeeuwen
eeuwen
afscheiding
afscheiding van
van het koor en het
geloovigen de
de kerkelijke
kerkelijke oefeningen
oefeningen geknield
geknieldof
ofstaande
staande
woonden de geloovigen
bij.
Nog
Optatus
van
Mileve
(t
384)
vond
zitbanken
bij. Nog Optatus van Mileve (t 384) vond zitbanken
ongepast 2).
Vermoedelijk kwamen
op in
in Italië
Italië 3).
2). Vermoedelijk
kwamen ze
ze het eerst op
§ 53.
53.

Godsdienstig en zedelijk
zedelijk leven
levender
derChristenen.
Christenen.
G.
origines de la
la civilisation moderne,
G. Kurth, Les origines
moderne, 2 vols.,
4me
Paris 1898.
1898. Grupp, Kulturgeschichte des
Mittel4me éd., Paris
des Mittelalters, II Band,
Band, Stuttgart
Stuttgart 1894.
1894. Ratzinger, Geschichte der
kirchl.
Armenpflege, II Aufl.,
Freib. 1884.
1884. P.
Allard,
kirchl. Armenpflege,
Aufl., Freib.
P. Allard,
Esclaves,
serfs et
et mainmortables,
mainmortables, Paris
Paris 1894.
1894. Grisar,
Esclaves, serfs
Grisar, Geschichte Roms und
und der
]j'reib. 1901.
1901. L. Lalleder Päpste.
Papste. IIE.,
B., Freib.
Lalle
mand, Histoire
la charité,
charité, Tom.
Tom. II:
neuf premiers
premiers-mand,
Histoire de
de la
II : les neuf
siècles
de l'ère
Père chrétienne,
chrétienne, Paris 1904.
1904.
siècles de

11°.
0. Het
is onnoodig
onnoodig te zeggen
zeggen dat
dat het
het godsdienstig-zedelijk
Het is
Christenen sedert
Kerk in
in menig
menig
leven onder
onder de
de Christenen
sedert den
den vrede
vrede der
der Kerk
opzicht
dalen. De
De oorzaken
oorzaken zijn
zijn talrijk.
talrijk. Vooreerst
Vooreerst de
de ververopzicht moest dalen.
slapping
de vervolging.
vervolging. De
Deoverblijfselen
overblijfselen der
der heidensche
heidensche ononslapping na
na de
talrijke en vaak
vaak niet
nieternstige
ernstigebekeeringen.
bekeeringen. De
Demenigmenigdeugden.
deugden. De talrijke
vuldige ketterijen,
ketterijen, scheuringen
scheuringen en
invallen der
der barbarvuldige
en twisten.
twisten. De invallen
baren, die
weldadige werking
werking de Kerk
Kerk verhinderden.
verhinderden. Dit
Dit had
had
baren,
die de weldadige
1)
de basiliek van Torcella
Torcella ziet men zes
zuilen uit de
1) In de
zes zuilen
de VII eeuw.
2) De schismate
schismate Donatistarum,
Donatistarum, IV, 78.
78.
2)
3)
Augustinus, De
catech. rudib.,
rudib., cap.
cap. 13
13;; en
en Paulin.
van Nola,
Nola,
2
Augustinus,
De catech.
Paulin. van
Poem.,
114.
Poem., XX, 114.
)
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53. Godsdienstig
lijk leven
§§ 53.
Godsdienstig en
en zede
zedelijk
leven der
derChristenen.
Christenen.

tengevolge,
groot deel
deel der
der Christenen,
Christenen, en
en niet
niet weinig
WeInIg
tengevolge, dat
dat een groot
geestelijken,
de voorschriften
voorschriften der Kerk niet
niet
geestelijken, de
de geboden
geboden Gods
Gods en de
behartigden,
Vaders bitter
bitter klaagden
klaagden over
over het
het verval
verval
behartigden, dat
dat de
de HH. Vaders
der
der tucht 1).
1) .
2°. Daartegenover
Daartegenover stond
voort2°.
stondde
de nooit
nooit rustende
rustende arbeid,
arbeid, de
de voortdurende invloed der Kerk, die de
de heidensche
heidensche wereld
wereld van
van lieverlede
lieverlede
durende
kerstende en hervormde.
hervormde. Niet
Niet tevergeefs
tevergeefs was
washet
hetChristendom
Christendom
kerstende
met een
eenzuurdeesem
zuurdeesemvergeleken.
vergeleken.
door zijn goddelijken
goddelijken Stichter
Stichter met
door
;
talrijk
waren de
de
Gansche familiën van Heiligen kwamen voor 2)
2) ;
HH.
bisschoppen, monniken
mOlIniken en
kluizenaars;; de
de bevolking
bevolking der
der
HH. bisschoppen,
en kluizenaars
kloosters nam
buitengewoon toe.
buiten
nam buitengewoon
toe. De kuischheid kwam
kwam ook buiten
de woestijnen
woestijnen en kloosters
kloosters in
in aanzien.
aanzien. Terwijl
Terwijl vroeger
vroeger de
deheidenheidenbijna alles,
alles, zelfs
zelfs pederastie,
pederastie, toeliet
toeliet en
enalleen
alleenechtechtsc
he opvatting bijna
sche
breuk veroordeelde,
elke zonde
zonde van
van
breuk
veroordeelde,verhief
verhiefde
de Kerk
Kerk zich
zich tegen elke
onreinheid en deed aldus het zedelijk
zedelijk peil
peil rijzen tot een niet gekende
De regeering
regeering begunstigde
begunstigde die
dieheilzame
heilzamewerking
werkingder
derKerk
Kerk 3).
hoogte. De
Ook het menschenleven
Den moordenaar
moordenaar legde
menschenleven werd hooger geschat. Den
allerstrengste boete
boete op.
op. Kindermoord of het afdrijven
afdrijven
de Kerk een allerstrengste
staat met
met zware
zware straffen
straffen bedreigd
bedreigd 4).
der vrucht werd ook door den staat
4) .
Den zelfmoordenaar weigerde
de Christe
Christelijke
begrafenis. Het
weigerde men de
lijke begrafenis.
reeds
vermelde privilegie,
privilegie, waardoor
waardoor de
de bisschoppen
bisschoppen het
hetopperopperreeds vermelde
toezicht voerden
voerden over
over de
de gevangenen,
gevangenen, verzachtte
verzachtte allengs
allengs de
de vontoezicht
eerbied voor den kruisdood van CC hh rris
nissen en straffen. Uit eerbied
i s tt uuss
Ook het asylrecht werkte weldadig.
weldadig. schaftemnd
schafte men de kruisiging af.
af. Ook
gladiatorenspel hield
Het gladiatorenspel
hield op
op te
te bestaan (404). De slavernij verloor
van haar
haar onmenschelij
onmenschelijke
stond de
de vrijvrijveel van
ke hardheid.
hardheid. Niet
Niet alleen stond
maar de
de
lating der
der slaven
slaven onder
onder de
de goede
goedewerken
werkenopgeteekend,
opgeteekend, maar
lating
allen voor
voorGod
Goden
en
priester predikte voortdurend de gelijkheid van allen
priester
de Kerk, die
die in
in het
hetzuiver
zuiver kerkelijke
kerkelijke geen
kende
geen verschil
verschil van stand kende
en den vrijgelatene tot kerkelijke waardigheden
Con
nwaardigheden verhief.
verhief. C
o n ssta
t a ntt ij
ij nn stelde
stelde op
op het
hetvermoorden
vermoorden van
van een
een slaaf
slaaf de
de doodstraf
doodstraf en
en
gafaan
aaneen
eenvrijgelatene
vrijgelatenealle
alleburgerlijke
burgerlijke rechten.
rechten.
JJus
u s ttin
i n ii aa nn uu ss gaf
een Jood
Jood verboden,
verboden, een
een Christen
Christen slaaf
slaaf te
te
Reeds
tevoren was
was het een
Reeds tevoren
koopen (408).
(408).
koopen
3°. De
Dechristelijke
christelijke liefdadigheid
liefdadigheid nam terstond
terstond na
na de
devrijwording
vrij wording
1)
overdreven Salvianus, De Gubernatione
Gubernatione Dei. Isid.
Pelus.,
Isid. Pelus.,
1) Wat overdreven
Epist., lib. III,
lIl, 133,
133, 370.
370. Hieron., Comm.
34 ad Nepot.
Nepot.
Comm. in
in Tit.,
Tit., c. 1 ; Epist. 34
enz.
enz.
enz. enz.
2) De familiën
familiën b.v. van
van Basilius
Basilius en
en Gregorius van Nyssa.
2)
3) Cod.
XV, 7,
7, 4,
4, 10.
10.
Cod. Theod.,
Theod.,IX.,
IX.,1-3;
1-3 ; XV,
f) Cod.
15, 1.
1.
Cod. Theod.,
Theod., IX,
IX, 15,
4)

§§ 53. Godsdienstig
Godsdienstig en
enzedelijk
zedelijk leven
levender
derChristenen.
Christenen.
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der
Dit blijkt
blijkt onder
onder andere
andere ook
ook hieruit,
hieruit, dat
dat
der Kerk
Kerk een hooge vlucht. Dit
J u I i a n u de
s dAfvallige
e A f v a IIze
i gden
e zeChristenen
den Christenen
benij dde 1).
Julianus
benijdde
groote bisschoppen
bisschoppen verzachtten
verzachtten het
het lijden
lijden en
en de
de rampen
rampen der
der
De groote
volksverhuizing,
a, EEu
volksverhuizing,vooral
vooralP Pa au uI ilni un su van
s van Nol
Nol a,
u sseebi
b i uuss
van
M i I a a n, Gregorius
G reg 0 r i u s de
d e Groote
G r oot e enz. Zeer
Zeer talrijk
talrijk
van Milaan,
waren armenhuizen, weeshuizen, hospitalen, herbergen voorwarenmhuiz,senoptal,hrbgv
vreemdelingen,
dagen en
envondelingen.
vondelingen.
vreemdelingen,huizen
huizen voor
voor ouden
ouden van dagen
F a b i 0 lahad
had
groot
ziekenhuisteteRome,
Rome,dedeproconsul
proconsul
Fabiola
eeneen
groot
ziekenhuis
Pa
m
ach
i
u
s,
die
na
den
doop
van
zijn
weldadige
gemalin
P a m a c h i u s, die na den doop van zijn weldadige gemalin
Paulina persoonlijk
persoonlijk de
Porto. Beroemd
Beroemd isis de
de
Paulina
de armen
armen bediende,
bediende, te Porto.
weldadigheid
en zijn
zijn heilige
heilige echtgenoote
echtgenoote Melania
Melania de
de
weldadigheid van
van Pinianus en
jongere, die hun
hun ontzaglijken
ontzaglijken rijkdom
rijkdom aan
aan de
dearmen
armenverdeelden
verdeelden 2).
jongere,
2) .
De
H. BBas
stichttevolgens
volgens de
deuitdrukking
uitdrukking van
van GGrr eeDe H.
a s i i1I ii uu s stichtte
gor
vanN N
"eennieuwe
nieuwestad"
stad"van
vanweldadigweldadigg o riiuuss van
a za iz ai annz zee„een
heid.
bekende Comes Se
S e vver
bracht door
door zijn
zijnrijke
rijke
heid. De bekende
e r i aa nn uu ss bracht
aalmoezen
tal
van
ketters
tot
het
ware
geloof
terug.
De
synode
aalmoezen tal van ketters
het ware geloof terug. De synode
van
Tours (567)
(567) zette
zette elke
elke stad
stad aan,
aan, goed
goed voor
voor haar
haar armen
armen te
te
van Tours
zorgen (can.
(can. 5).
zorgen
1)
Apostata, Epist. 49
49;; Greg.
Naz., Orat.
Greg. Naz.,
Orat. 5.
1) Jul. Apostata,

2)
Rampolla, Santa Melania
2) Baudrillart,
Baudrillart, St. Paulin de Nole, Paris 1905. Rampolla,
giuniore, senatrice
Romana, Roma
Roma 1905.
1905. G.
Goyau, Ste Mélanie,
Mélanie, Paris
Paris
giuniore,
senatrice Romana,
G. Goyau,
1908.
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§ 54.
54.
Algemeen overzicht.
overzicht.
O.
Bardenhewer, Patrologie,
216 ff.
ff.;
0. Bardenhewer,
Patrologie, Freiburg
Freiburg 1894,
1894, S.
S. 216
;
S.
S.498
498ff.
ff. ;; S.
S. 553.
553. Ph. Hergenróther,
Hergenröther, Die AntiocheS. 370
370 ff.
ff. ;S.
nische
Schule und
und ihre
ihre Bedeutung
Bedeutung auf
auf exegetischem
exegetischem GeGenische Schule
biete,
Würzb. 1866.
1866. Harrent,
écoles d'Antioche
d'Antioche au
au
biete, Wiirzb.
Harrent, Les
Les écoles
IVe
siècle, Paris
Paris 1898.
1898. Fessler-Jungmann,
Oenip.
IVe siècle,
Fessler-Jungmann, Tom.
Tom. 1.,
I., Oenip.
1890,
Tom. II,
Il,Pars
ParsI,I,Oenip.
Oenip. 1892,
1892, p.
p. 11 ss.
ss. ;;
1890, p.
p. 366-375;
366-375 ; Tom.
Pars Il,
Oenip. 1896,
1896, p. 1.
1. ss. ;; p. 173
173 ss. H. Kihn, Patrologie,
II, Oenip.
11,
Paderborn 1908.
1908. Bardenhewer, Geschichte
altkirchl.
II, Paderborn
Geschichte der altkirchl.
Lit.
lIl, Freiburg
Freiburg 1912.
1912.
Lit. III,

1°.
uitwendigen vrede
vrede der
der Kerk
Kerken
enlevendig
levendig
1°. Begunstigd door den uitwendigen
gehouden
inwendigen strijd
de talrijke
talrijke ketterijen,
ketterijen,
gehouden door
door den inwendigen
strijd tegen de
kwam de
de kerkelijke
hoogen bloei.
bloei. Deze
Deze hield
hield aan
aan
kwam
kerkelijke wetenschap tot hoogen
de helft
der VV eeuw.
eeuw. Aan
hoofd der
der wetenschappelijke
wetenschappelijke bebetot de
helft der
Aan het hoofd
weging
de Grieksche Kerk
de Nieuw-Alexandrijnsche
weging stond
stond in
in de
Kerk de
Nieuw-Alexandrij nsche
), welke
welke langs
langs nieuwen
nieuwen weg
weg het doel
doel van
vanO 0r ir g
i gen
school 11),
e n eess
nastreefde, maar
diens dwalingen
dwalingen ontweek.
Haarvoornaamste
voornaamste
nastreefde,
maar diens
ontweek. Haar
leerlingen waren
Att hh aa nn aa ss ii u s, de
dedrie
drieCappadociërs
Cappadociërs :: BBas
leerlingen
waren A
a s i1lius,
i u s, Gregorius
G reg 0 r i u s van
van Nyssa,
N y s s a, Gregorius
G reg 0 r i u s van
vanNaN az i a n z e, en
en Cyrillus
C y r i 11 u s van
van Alexandrië.
Ale x a n d r i ë. De
De Antiozianze,
cheensche
school was
bijzonder in de
de exegese
exegese werkzaam.
werkzaam. Reeds
Reeds
cheensche school
was bijzonder
zeer vroeg
vroeg had Antiochië,
Antiochië, de
de eerste
eerste en
en volkrij
volkrijkste
in het
het
zeer
kste stad
stad in
Romeinsclle gedeelte
geloof ontvangen
ontvangen van
van de
deAposAposRomeinsche
gedeelte van Azië, het geloof
telen Pet
rus, Barnabas
Bar n a bas
P a u 1en
u s was
en was
spoedig
telen
Petrus,
en en
Paulus
spoedig
middelpunt van
van kerkelijke
kerkelijke wetenschap
wetenschap geworden.
geworden. Daar
Daarleeraarleeraareen middelpunt
den in
e 0 p h i 1 u(ts omstreeks
(t omstreeks185),
185), SSer
den
in de
de II
II eeuw
eeuw Th
Theophilus
e r apii o
0 n, die
die er
erin
in190
190 bisschop
bisschop werd
werd;; in de
de III
IIIeeuw
eeuw M
Mal
p
a l cc hh iion
on
Alseigenlijke
eigenlijke stichter
stichterder
derAntiocheensche
Antiocheensche
en DDor
o r o0 tt hh ee uu s. Als
gold gewoonlijk
gewoonlijk Luc
(t 312),
312), geboren
geboren te
te Samosate
Samosate in
in
gold
L u ciiaannuus s (t
Syrië en opgevoed
opgevoed aan de
de school
school van
van Edessa.
Edessa. Hij
Hij bewerkte
bewerkteeen
een
Syrië
11))

Zie boven,
boven, bl.
bI. 162
162 v.
v.
Zie
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nieuwe uitgaaf
uitgaaf der Septuaginta, die
nieuwe
veel werd
werd gebruikt,
gebruikt, en ververdie veel
beterde
ook
het
Nieuwe
Testament.
Het
is
te
betreuren,
dat
L
ubeterde ook
Nieuwe Testament.
betreuren, dat. L ucc iiaannu us szich
bij bij
zijnzijn
landsman
P a Paulus
u 1 u s van
azichaansloot
aansloot
landsman
van SSamos
de subordinatiaansche
subordinatiaansche leer
leer voordroeg
voordroeg en
en leeraar
leeraarwerd
werd
m o s aa tt e,
e, de
van A
A rr ii uu s.s. De
Deschool
school van
vanAntiochië
Antiochië heeft
heeft uitgemunt
uitgemunt in
in de
de letterlijke
verklaring der
der H.
H.Schrift,
Schrift,die
dieze
zestelde
steldetegenover
tegenoverde
deallegoriallegorilijke verklaring
der Alexandrijnsche
Alexandrijnsche school.
school. Was
Was deze
deze bekend
bekendom
om
zeerende
zeerende richting der
haar innigheid,
innigheid, gene
nuchter ververgene volgde
volgde meer
meer de
de leiding
leiding van
van het nuchter
stand. Jammer, dat
dat zij
zij juist in haar bloeitijd (370-450)
een rationarationa(370-450) een
listische
insloeg en het
het Nestorianisme
Nestorianisme verspreidde.
verspreidde. Haar
Haar
listische richting
richting insloeg
voornaamste
i 0i dor
rvoornaamste vertegenwoordigerswarenD
vertegenwoordigers waren. D
o d oursu van
s van Ta
Ta rsus,
h e 0 dor u s van
van Mopsueste,
Mop s u est e, Pol
Y c h ron i u s,
sus, TTheodorus
Polychronius,
'1'
h e 0 dor e t u van
s van
C y rus. Haar grootste leerling, Jo
a nTheodoretus
Cyrus.Haargrootsteleerling,
Joannes
hierdoor niet
niet aangetast.
aangetast. De
De
n e s CC hh r y sos
s o stom
t o mu us,s, werd
werd hierdoor
strijd
C y Cyrillus
r i II u s van
I e x a n d r i ë en
en NesNe sstrijdtusschen
tusschen
vanAAlexandrië
tor
hadzijn
zijnoorsprong
oorsprongin
inde
detegenstelling
tegenstellingtusschen
tusschende
deNieuwNieuwt o r i u ss had
Antiocheensche school.
school.
Alexandrijnsche en Antiocheensche
De eerste groote Latijnsche Vader
dit bloeitijdperk,
bloeitijdperk, HHi i1I aaVader van dit
r i uu s,
schepte, ofschoon
ofschoon hij
hij zelfstandig
zelfstandig bleef, uit
uit Grieksche
Grieksche bron
bron
s, schepte,
de theologie
theologie van het
het oosten
oosten naar
naar het
hetwesten
westenover.
over.Ook
Ook
en bracht de
geleerdstealler
allerVaders,
Vaders, stond
stondmidden
midden tustusH
i e I'o 0nnyymmus,
Hier
u s, dedegeleerdste
schen
Grieksche en Latijnsche
Latijnsche godgeleerdheid.
godgeleerdheid. Deze
Deze twee,
twee, met
met
schen de Grieksche
R u fin u s, Marius
Mar i u s Mercator
Mer cat 0 I' en
en Cassianus,
Cas s i a n u s, heeft
Rufinus,
men met recht de "graecizeerende" Latijnen genoemd. Een vanmentrchd„gaizen"Ltjgomd.Eenva
oosten volstrekt
volstrektonafhankelijke
onafhankelijke richting
richtingvolgden
volgdenhoofdzakelijk
hoofdzakelijk
het oosten
u g u s tin u s en
en Leo
L e 0 de
d e Groote,
G r oot e,
A m b ros i u s, A
Ambrosius,
Augustinus
zijn bijbelverklaring
bijbelverklaring op
op de
de Grieken
Grieken steunde.
steunde.
ofschoon de
ofschoon
de eerste
eerste in zijn
In AAuugg uu ss ttin
u
s
ging
de
heerschappij
der
theologie
het
i n u ging de heerschappij der theologie van het
oosten
e 0 IIniet
nietalleen
alleenals
alsPaus,
Paus,
oosten over
overnaar
naar het
het westen,
westen,terwijl
terwijlLLeo
maar ook
ook als
als scherpzinnig
scherpzinnig leeraar
leeraar de
de monophysitische
monophysitische twisten
twisten
maar
besliste. Een bijzondere theologische school bloeide
het begin
begin
bloeide sedert het
V eeuw
eeuw op
op de
de Lerinische
Lerinischeeilanden
eilandeninindedeMiddell
Middellandsche
Zeebij
bij
der V
andsche Zee
Cannes: VVincentius
i nee n t i u sLirinensis
L i rin e n sis
en anderen,te te
MarCannes:
en anderen,
Marseille Cas
s i a n u s.
seille
Cassianus.
22°.
0 . Sedert
Sedert het
het midden
midden der
der VV eeuw
eeuw geraakte
geraakte de
de Grieksche
Grieksche
theologie in
verval. De
De wetenschappelijke
wet,enschappelijke belangstelling
belangstelling kwijnde
kwijnde
theologie
in verval.
de scheppende
scheppende kracht
kracht stierf
stierfweg.
weg. Nog
Nog eenmaal
eenmaalverhief
verhief ze
zezich
zich
en de
mus
r. De
Dehistorische
historischeen
enascetiascetizeer hoog
hoog in
in M a x i m
u s CCon
o n ffes
e s ss o0 r.
bloeidenog
nog voort
voort;
vooralechter
echterde
dekerkelijke
kerkelijkepoëzie.
poëzie.
sche literatuur
literatuur bloeide
; vooral
Ook de Latijnsche
Latijnsclle kerkelijke
kerkelijke wetenschap
wetenschap ging
ging achteruit.
achteruit. Onder
Onder
Ook
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Kerkelijkeschrijvers.
schrijvers.
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de aanvallen
Romeinsche
aanvallen der
der barbaren
barbarenstortte
storttedede
Romeinschebeschaving
beschaving
ineen. Toch
Toch waren
waren de
de nieuwe
nieuwe volken
volken voor
voor de
dewetenschap
wetenschap niet
niet
ineen.
onontvankelijk.
Er ontstond
onontvankel~jk. Er
ontstond een
een nieuw
nieuw letterkundig
letterkundig leven
leven:: op
op
het einde
einde der
der V
V eeuw
eeuw in Gallië,
Gallië, gedurende
gedurende de VI
VI in
in Afrika,
Afrika, Italië
Italië
Spanje. De
Devoornaamste
voornaamstevertegenwoordigers
vertegenwoordigers waren
waren:
en Spanje.
: F Fu u1-1gen t i u s van
van Ruspe,
Rus p e, Gregorius
G reg 0 r i u s de
d e Groote
G r oot een
en
gentius
I s i dor u s van
van Sevilla.
S e v i 11 a.
Isidorus
55.
§ 55.

Kerkelijlm schrijvers.
schrijvers.
Kerkelijke
Geillier, Histoire
Histoire générale
générale des
des auteurs sacrés
sacrés et
Remy Ceillier,
16 vols, éd.
éd. 1I,
Paris 1858-1869.
O. BardenBardenII, Paris
1858-1869. 0.
ecclésiastiques, 16
mann, InFreiburg 1894.
1894. Fessler-Jung
Fessler-Jungmann,
lnhewer, Patrologie, Freiburg
Patrologicae, l-Il
stitutiones Patrologicae,
I—II Tom.,
Tom., Oeniponte
Oeniponte 1890-1896.
1890-1896.
littératures chrétiennes.
Batiffol,
chrétiennes. La
La littérature
littérature
f f ol, Anciennes littératures
P. Bati
grecque,Paris
1897. A. Ehrhard,
Ehrhard, Die altchristl.
altchristl. Literatur
Literatur
grecque,
Paris 1897.
und ihre
ihre Erforschung
Erforschung seit
seit 1880
1880;
1884-1900;
van 1884-1900
;
and
; ook van
Strassb. Theol.
Theol. Studien, Freiburg
Freiburg 1894
1900. Krum1894 en 1900.
Strassb.
Geschichte der
derByzantinischen
ByzantinischenLiteratur
Literatur(527-1453)
(527-1453)
bacher, Geschichte
Anciennes littératures
Aufl., München
München 1897.
1897. Duval, Anciennes
littératures
II Aufl.,
chrétiennes,
éd., Paris
Paris 1907.
1907.
chrétiennes, La
La littérature
littérature syriaque,
syriaque, III
III éd.,
lIl, Freiburg
Freiburg 1912.
1912.
Gesch. der
der altkirchl.
altkirchl. Lit., III,
Bardenhewer, Gesch.
Fr. Benvenutus
Benvenutus O.
O. M.
C., Handleiding der Patrologie,
M. C.,
Fr.
's-Hertogenbosch
1912.
's-Hertogenbosch 1912.
'

0 • Grieksche schrijvers van het begin der I V
midden der V eeuw.
110.
V tot
tot het
het m'idden
den bloeitijd
Eusebius
van
Caesarea
(t
omstreeks
340)
opende
den
bloeitijd
(t
Eusebius van Caesarea
der patristische geschriften. Om zijn beroemde Historia ecclesiastica
ecclesiastica
heeft men hem met recht den vader der kerkgeschiedenis genoemd.
Zijn voornaamste
theologische werken
werken zijn
zijn de Praeparatio
Praeparatio evangelica
evangelica
voornaamste theologische
en de Demonstratio evangelica.
evangelica. Het eerste
eerste toont de dwaasheid van
het heidendom, het tweede de waarheid van het
het Christendom.
Christendom.
niet, dat
Eu
s ebi u s begreep de strekking van het
het Arianisme
Arianisme niet,
Eusebius
vreeze van
van tot het
hij
het SabellianisSabellianisverdedigde, uit vreeze
bedektelij k verdedigde,
hij altijd bedektelijk
me te komen
komen 1).
1) .
Contra Manichaeos,
Serapion
Thuruis (t
360):: Brieven, Contra
Manichaeos,
(t 360)
Serapion van
van Thuruis
Sacramentarium 2).
2 ).
In scherpe
tegenstelling met
u s ebi u s stond
met EEusebius
stond Athanasius
scherpe tegenstelling
Hij werd
van het
(t
373), de machtige
verdediger van
het ware
ware geloof.
geloof. Hij
machtige verdediger
(t 373),
een
en is een
door
N aa z ii aa nn zen
genoemd en
Kerk" genoemd
„zuil der
der Kerk"
z e nuuss de "zuil
door N
der meest grootsche verschijningen der
der gansche kerkgeschiedenis.

1)
G., Torn.
Tom. 16-24.
Ed. Dindorf,
Tom. 1867-1871.
Dindorf, 44 Tom.
P. G.,
16-24. Ed.
Migne, P.
1) Migne,
2)
Didaskalia Il.
II.
2) Funk,
Funk, Didaskalia
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Toegevend
voor de
de zondaars
zondaarsen
engoedgestemden
goedgestemdentoonde
toonde
Toegevend en
en zacht voor
hij een
een ongeëvenaarde
ongeëvenaarde vastheid
vastheid tegenover
tegenover de
de ketters.
ketters.Ofschoon
Ofschoon
hij
richt hij
krachtig apologeet
apologeet (Adversus
gentes libri duo)
duo) richt
hij toch
toch de
de
(Adversus gentes
gansche
tegen de
de Arianen.
Arianen. Dit blijkt
blijkt uit
uit
gansche macht
macht van
van zijn
zijn talent
talent tegen
zijn
schriften, waarvan het
het grootste
grootste en
en voornaamste
voornaamste den
den
zijn talrijke
talrijke schriften,
titel voert
voert:: Orationes
contra Arianos.
Arianos. Zijn
is krachtig,
krachtig,
Orationes II VV contra
Zijn stijl is
edel
zelden verheven.
verheven. Een
Een vijfmaal
vijfmaalherhaalde
herhaaldeballingschap
ballingschap
edel en niet zelden
was zijn
zijn loon.
Voor de
geschiedenis van
Arianisme en de
de ontontwas
loon. Voor
de geschiedenis
van het Arianisme
wikkeling
leer blijven
blijven de
de geschriften
geschriften van
van At
At hanasius
wikkeling der
der leer
uiterst belangrijk
belangrijk 1).
1) .
Ook Cyrillus
Jeruzalem (t
(t 386)
hetArianisme,
Arianisme,
386) bestreed het
Cyrillus van
van Jeruzalem
hetgeen hem
op bittere aanvallen
aanvallen en
en vervolging
vervolging te staan
staan kwam.
kwam.
hetgeen
hem op
Zijn hoofdwerk zijn de
de beroemde
beroemde Oatecheses
Catecheses 2).
Bijna
lijn
met
A Athanasius
th a n a s i u sstaan
staande
dedrie
drie OappaBijnaop
opéén
één
lijn
met
Cappadoc'iërs
het Arianisme
Arianisme en
enhet
het
Macedonianismebestreden
bestreden:
dociérs die
die het
Macedonianisme
:
Basilius de
de Groote
Groote (t
379)
vormde
zijn
scherp
vernuft
te
Caesarea,
(t 379) vormde zijn scherp vernuft te Caesarea,
Constantinopel en
uit als
als dogmaticus
dogmaticus (Oontra
Constantinopel
en Athene.
Athene. Hij
Hij muntte uit
(Contra
Eunomium, De
Spiritu Sancto),
Sancto) , als
exegeet (Hexaëmeron)
Eunomiurn,
De Spiritu
als exegeet
(Hexaëmeron),, als
redenaar en als
de daad.
daad. Als
Als „een
"een lichttoren"
lichttoren" stond
stond hij
hij
redenaar
als man
man van de
in het
het duistere
duistere onweer
onweer der
dergeloofstwisten
geloofstwisten 3).
3). Zijn vriend Gregorius
van Nazianze
Nazianze (t
389 of
of 390)
390) was
was korten
korten tijd
tijd patriarch
patriarch van
vanConCon(t 389
stantinopel.
had een
een groot
grootaandeel
aandeelinindedekerkelijke
kerkelijkebeweging
beweging
stantinopel. Hij had
van
zijn tijd en
en oefende
oefende een
een machtigen
machtigen invloed
invloed door
door zijn
zijn wegwegvan zijn
slepende
welsprekendheid. De vijf
vijf beroemde
beroemdetheologische
theologische Reden
slepende welsprekendheid.
(no.
hebben hem
hem den
den bijnaam
bijnaam Theologus bezorgd.
R uu(n°. 27-31) hebben
bezorgd. R
fin
zegt "non
esse rectae
Gregorio non
f i n uu ss zegt
„non esse
rectae fidei
f ideihominem,
hominem, qU1:
qui in fide Gregorio
concordat" 4).
Veel grooter denker
denker is
is Gregorius
om4). Veel
Gregorius van Nyssa
Nyssa (t
(t omstreeks
395), de jongere
jongere broeder
broeder van
vanBBas
i Iiiuu s.s. Als
Alsbisschop
bisschop
streeks 395),
asi1
1)
Migne, P.
G., Tom.
Ed. Montfaucon,
fol.
Mont f aucon, Parisiis
P. G.,
Tom. 25-28.
25-28. Ed.
Parisiis 1698,
1698, 33 fol.
1 ) Migne,
Ferdinand Cavallera,
Oavallera, St.
Athanase (295-373),
(295-373), Paris
Paris 1908.
1908. Thèse.
Thèse.
Ferdinand
St. Athanase
G.
Paris 1913.
1913. Weigl, Untersuchungen zur
zur ChristoloG. Bardy, St. Athanase, Paris
gie des
Athanasius, Paderborn
Paderborn 1915.
12, 4).
4).
des H. Athanasius,
1915. (Forsch.
(Forsch.Lit.
Lit. u.
u. D. 12,
2)
G., Tom.
Tom. 33.
33. Ed.
Ed. Toutté, Parisiis 1720.
1720.
2 ) Migne, P. G.,
3)
Migne, P.
G., Tom..
Tom, 29-32.
Ed. Garnier,
Garnier, Parisiis
3 ) Migne,
P. G.,
29-32. Ed.
Parisiis 1721-1730.
Basile, IV
IV éd.,
éd., Paris
Paris 1903.
1903. Nager, Die Trinittitslehre
Trinitätslehre des
des
Saint Basile,
Allard, Saint
H. B.,
B., Munster
Münster 1912.
1912.
4)
Migne, Tom.
Ed. Olémencet-Oaillau,
Clémencet--Caillau, Parisiis
4 ) Migne,
Tom. 35-38.,
35-38., Ed.
Parisiis 1771-1840.
1771-1840.
Grégoire de
éd., 22 vols, Paris
X.
S. Grégoire
de Nazianze,
Nazianze, II
II éd.,
Benoit, S.
Paris 1884-1885.
1884-1885. X.
Hürth, De
Gregorii Nazianzeni
Nazianzeni orationibus
orationibus funebribus,
funebribus, Argentorati
Argentorati
De Gregorii
Hiurth,
1906. L.
F. M.
M. de
de Jonge S.
J. De
DeS.S.Gregorii
GregoriiNaz.
Naz.Carminibus,
Carminibus, quae
quae
L. F.
S. J.
inscribi solent
solent rrevi
moQi éavrov,
Éavrov, Amstelodami
1910. Donders, Der KirchenKirchenArnstelodami 1910.
lehrer
Greg. v. Nazianz
Nazianz als Homilet, Munster
Münster 1909.
1909.
lehrer Greg.
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van Nyssa
Nyssa had hij
hij hevig
hevig met
met de
de Arianen
Arianen te
te strijden.
strijden. Toonde
Toonde hij
hij
zich
de exegetische
exegetische werken
werken het
meest vruchtbaar,
vruchtbaar, het
het grootst
grootst
zich in de
het meest
is hij
hij in
inzijn
zijndogmatische
dogmatische geschriften
geschriften (Oratio
is
(Oratio catechetica
catechetica magna,
magna,
XII contra
contra Eumonium)
Eumonium).. Zijn
voorname kracht
ligt in
in de
de
Zijn voorname
kracht ligt
Libri XII
philosophisch-theologische verdediging des
des geloofs
geloofs 1).
philosophisch-theologische
Didymns de Blinde
Blinde (t
395) is
is een
een der
dermerkwaardigste
merkwaardigste mannen
mannen
(t 395)
Didymus
zijns
Ofschoon van
blind, kwam
kwam hij
hij toch
toch
zijns tijds.
tijds. Ofschoon
van zijn
zijn vierde
vierde jaar
jaar blind,
tot
hooge geleerdheid
geleerdheid en
eeuw
tot hooge
enwas
wasgedurende
gedurendemeer
meerdan
daneen
een halve
halve eeuw
het hoofd
hoofd der
der Alexandrijnsche
Alexandrijnsche school.
school. Hij
Hij schreef
schreefexegetische
exegetische en
en
beste (De 8piritu
8ancto) is
ier oodogmatische werken. Het
Het beste
Spiritu Sancto)
is door
doorHHier
nnymus
y musvertaald
vertaald 2).
403), bisschop van Salamis,
Salamis, was een voor dien
dien tijd
tijd
(t 403),
Epiphanius (t
zeer groot
Zijn alom
alom bekend
bekend hoofdwerk
hoofdwerk is het
het Panazeer
groot taalkenner. Zijn
PanaHaere8e8 genoemd.
Ancoratu8 handelt over
over
genoemd. De Ancoratus
rium, gewoonlijk Haereses
de
Drievuldigheid. Toont
zich in het
het eerste
eerste geschrift
geschrift nog
nog
de H. Drievuldigheid.
Toont hij
hij zich
al lichtgeloovig,
lichtgeloovig, in
tweede dwaalt
dwaalt hij
hij vaak
vaak van
vanzijn
zijnonderonderin het
het tweede
werp af 3).
was Diodorus
vau Tarsus
Tarsus (t
omstreeks
3) .Zeer
Zeervruchtbaar
vruchtbaar was
(t omstreeks
Diodorus van
meeste werken
werken zijn
zijn alleen
alleen met
met name
name bekend.
bekend. Bij
Bij
399),
399), maar
maar de meeste
zijn leven
leven als orthodox
orthodox geroemd,
geroemd, ontving
ontving hij
hij later
later een
eentreurige
treurige
zijn
zijn geschriften
geschriften het
hetNestorianisme
Nestorianisme begunbegunvermaardheid, omdat zijn
vermaardheid,
stigden 4).
Zijn leerling
leerling Theodorus
Mopsueste (t
428) ontont4). Zijn
(t 428)
Theodorus van Mopsueste
des meesters
meesters en werd door de
de V
V algemeene
algemeene synode
synode
wikkelde de leer des
(553) veroordeeld 5).
Joannes Chrysostoinus
Chrysostomus (t 407),
door zijn
zijn heiligheid
heiligheid en
en
407), groot
groot door
Joannes
verheven
datgeen
geenmenschenvrees
menschenvrees kende,
kende, ontleende
ontleende zijn
zijn
verheven karakter, dat
aan zijn
zijn ongeëvenaarde
ongeëvenaarde welsprekendheid.
welsprekendheid. De
De meest
meest
biizonder aan
roem bijzonder
toen
bewonderde homilieën
bewonderde
homilieëndagteekenen
dagteekenenuit
uitde
de jaren
jaren 386-397,
386 397, toen
hij
te
Antiochië
predikte.
Groot
is
C
h
r
y
sos
tom
u
s
in
zijn
hij Antiochië predikte. Groot is C h r y s o s t o m u s in zijn
exegetische werken, die hij meestal vooruroeg in den vorm derexgtischwrkn,djmetalvorgindme
homilie. Genoemd kunnen
kunnen nog
nogworden
wordende
de21
21homilieën
homilieën De Statuis,
8tatui8,
homilie.
VI.
In
het
jaar
398
tot
patriarch
van
ConDe
8acerdotio
libri
het
jaar
398
tot
patriarch
van
ConDe Sacerdotio libri
1)
G., Tom.
Tom. 44-46. Ed.
Ed. Ducaeu8,
1638, 33 fol.
Ducaeus, Parisiis
Parisiis 1638,
P. G.,
1) Migne, P.
Meridier, Greg.
Paris 1908.
1908.
Discours catéchétique, Paris
Greg. de Nysse, Discours
L. Meridier,
2)
G., Tom.
Tom. 39.
39. Cf.
Cf. Spicil. Solesm.,
284. J. Leipoldt,
Solesm., I,
I, 284.
P. G.,
2) Migne, P.
1905. Tekste
Tekste und Unters. XIV, 3. Gustave
Didymus der Blinde, Leipzig 1905.
l'aveugle, Paris
Paris 1910.
1910.
Didyme l'aveugle,
Bardy, Didyme
3) Migne, P.
G., Tom.
Tom. 41-43. Ed.
Ed. Petav.,
1622, 22 fol. Ed.
Parisiis 1622,
Petay., Parisiis
P. G.,
3)
Ancoratus u. Panarion,
Panarion, Ed.
Ed.Holl,
Holl,Leipzig
Leipzig 1915.
1915.
1859-1862. Ancoratus
Dindorf, 1859-1862.
4)
G., Tom.
Tom. 33.
33. Funk, Abhandl. und Unters.,
PaderUnters., lIl,
III, Pader4) Migne, P. G.,
born 1907,
1907, S.
born
S. 323-350.
323-350.
5)
G., Tom.
Tom. 66.
66.
5) Migne, P. G.,
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stantinopel verheven kwam hij
T hh ee o0 pp hh ii l1uu ss van
hij in
in twist
twist met
met T
Ale x a n d r i ë en keizerin E u d 0 x i a en stierf in zijn tweede AlexandriëkzEuoxaenstirfzjwd
ballingschap
ballingschap te
te Kumana
Kumana in Pontus 1).
1) .
De Constitutiones
Apostolicae is
een collectie,
collectie, die
die ontstond
ontstond
is een
Constitutiones Apostolicae
Syrië door
door de
de bewerking
bewerking van andere
andere geschriften,
geschriften, in
in het
het begin
begin
in Syrië
del' V eeuw.
eeuw. Het werk
werk bestaat
bestaat uit
uitacht
achtboeken.
boeken.De
Deeerste
eerstezes
zeszijn
zijn
der
een omwerking der Didaskalia 2)
vorm van een
een
2 ) en
en hebben
hebben nu
nu den vorm
zendschrijven
Apostelen aan alle
alle geloovigen
geloovigen uit de
de heidenen.
heidenen.
zendschrijven der
der Apostelen
zevende boek
boek heeft
heeft de
de Didache
grondslag, terwijl
terwijl het
het
Het zevende
Did actie tot grondslag,
achtste een
een volledige
volledige liturgie en
en de
de Canones
A postolici bevat.
en
bevat en
Canones Apostolici
eveneens
eerste gedeelten
gedeelten zijn
zijn wel
wel van
van
eveneens een
een omwerking
omwerking is.
is. De beide eerste
één
Apostolisch, maar
één hand.
hand. Het Quinisextum
Quinisextum (692)
(692) hield
hield ze
ze voor Apostolisch,
verwierp ze
ze als door de ketters vervalscht
vervalscht 3).
De
85
85 Canones aposto3).
lici 4)
daarentegen werden
achtste boek
boek der
der
4) daarentegen
werden aanvaard.
aanvaard. Uit
Uit het achtste
Constitutiones
apostolicae ontstond
de Egyptische
Didaskalia en
Constitutiones apostolicae
ontstond de
Egyptische Didaskalia
deze wederom vóór het einde der
der V
V eeuw het
het onlangs
onlangs verschenen
verschenen
uit deze
Testamentum Domini
Domini nostri
nostri 5)
de Canones
5) en verder de
Canones Hippolyti
Hippolyti 6).
6 ).
Synesius
Cyrene (omstreeks
de bekende
bekende
(omstreeks 413)
413) ontving
ontving van de
Synesius van Cyrene
H y pat
Alexandriëonderwijs
onderwijs in
inhet
hetNieuw-Platonisme,
Nieuw-Platonisme,
H
p a t iiaa teteAlexandrië
bekeerde zich tot het
het Christendom
Christendom en
en werd
werd bisschop
bisschop van
vanPtolemais.
Ptolemais.
Zijn werken zijn een wonderlijk mengsel van
van Christelijke
Christelijke en
en heidenheidensche
denkbeelden 7).
sche denkbeelden
Cyrillus
Alexandrië (t
444) is
is een
een der
der grootste
grootste leeraars
leeraars der
der
(t 444)
Cyrillus van Alexandrië
oudheid en de
de roem
roem der
der Alexan
Alexandrijnsche
zeer
drij nscheschool,
school,die
die na
na hem zeer
oudheid
daalt. Hij
Hij was
was de grootste tegenstander
tegenstander van NNes
s, dien
dien
e s ttor
o r ii uu s,
hij
talrijke geschriften
geschriften bestreed.
bestreed. Voor
Voor de
de geschiedenis
geschiedenis van het
het
hij in talrijke
dogma
y r i 11 una
s na
s het
meestbelangrijk.
belangrijk.
dogmaisis CCyrillus
A t At
h ahnaana
s isui su het
meest
.

1)
G., Tom.
Tom. 47-64. Ed.
Ed. Montfaucon,
Mont f asicon, Parisiis
Parisiis 1718-38,
1) Migne, P.
P. G.,
Jean Chrysostome
Chrysostome et
et les
les moeurs
moeurs de
de son temps, II éd.,
13 fol. Puech, St. Jean
Paris 1900.
1900. Dom
Chr. Baur,
Battr, St. Jean
Jean Chrysostome
Chrysostome et
et ses oeuvres
Dom Chr.
oeuvres dans
Paris
I'hist. littéraire,
littéraire, Paris
Paris 1907.
1907.
l'hist.
2)
165-166.
2) Zie
Zie boven,
boven, bI.
bl. 165-166.
3) De Constitutiones
Constitutiones Apost.
Apost. bij
bij Migne, P. G.,
G., Tom.
Tom. 1.
B. Cotelerius,
CoteZeriu8,
I. J. B.
3)
Patresaeviap.,
T. I,I, Par.
Par.1672.
1672. Vooral
Vooral echter
echter deed.
de ed. Funk, Paderborn
1906.
Patres
aevi ap., T.
Paderborn 1906.
4)
800 ff.
ff.
4) HefeZe,
Hefele, I, 800
5) Ed. Rahmani, Moguntiae 1899.
1899.
5)
6)
Quartalschr., 1893,
Tiib. Quartalschr.,
1893,594-666;
594-666 ; 1906,
1906, S.
S. 1-27.
1-27. Rist.
Hist.
6) Funk, Tüb.
Jahrb. 1895,
1895, 1~36,
473-509.Das
DasTestamentum
Testamentumunseres
unseres Herrn
Rerrn und die
1-36, 473-509.
verwandten
Schriften, (Forschungen
(Forschungen zur
christl. Litt.
Litt. und Dogmengeverwandten Schriften,
zur christl.
Mainz 1901.
1901. G.
orner, The Statutes
of the Apostles,
Aposties, London
1904.
schichte)
schichte) Mainz
G. H
Horner,
Statutes of
London 1904.
7)
G., Tom.
Tom. 66.
66. Rist.
1902, S.
S. 751
751 ff.
H. C. Vellav,
Hist. Jahrb., 1902,
7) Migne, P. G.,
Etudes sur
sur les
les hymnes
hymnes de
de Synesius,
Synesius, Paris
Paris 1904.
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Het grootste deel
deel zijner
zijner werken
werken is
is exegetisch,
exegetisch, het
hetandere
anderepolemisch
polemisch
tegen Jul
Julianus
A p o0ssta
t att aa en
tegen
i a n u sAp
enhet
hetNestorianisme
Nestorianisme 1).
1) .
De
voornaamste tegenstander
vanvan
Cy
r i 11 u s was
waszonder
zonder
De voornaamste
tegenstander
Cyrillus
twijfel Theodoretus van
van Cyrus
Cyrus (t
458) uit de
de Antiocheensche
Antiocheensche school.
(t 458)
Vele
zijner
werken
zijn
verloren.
Bekend
zijn
vooral de
de apologie
apologie::
Vele zijner werken zijn verloren.
zijn vooral
Graecarum
zijn Historia
Ecclesiastica 2).
Graecarum afaffection·um
f ection-um curatio en
en zijn
Historia Ecclesiastica
2 ).
Nog noemen
Nog
noemen wij
wij:: Philostorgius (Historia ecclesiastica),
ecclesiastica), Ariaan
uit Cappadocië
Cappadocië 3).
vanvan
EuEusebius
s ebi u sen
enzeer
zeer
3). Socrates,
Socrates,voortzetter
voortzetter
goed geschiedschrijver
:
geschiedschrijver: Historia Ecclesiastica
Ecclesiastica 4).
4 ). Minder
Minder goed
goed is de
Historia Ecclesiastica,
Historia
Ecclesl:astica, van Sozomenus;
gaat van
344--425,
Sozomenus ; zij
zij gaat
van 344-425,
terwijl
van
S 0Socrates
era t e s reikt
reikt van
s ebi u stot
tot439.
439.
terwijldiedie
van
van Eu
Eusebius
Isidorus van
abt bij
bij Pelusium
Pelusium
van Pelusium (t
(fi omstreeks
omstreeks 440), priester en abt
is
vooral om
om zijn
zijn 2000
2000 brieven
brieven bekend
bekend 5).
is vooral
5) . Palladius schreef
schreef de
Historia Lausiaca,
Historia
Lausiaca, die
biographieën van monniken
monniken bestaat
bestaat 6).
die uit biographieën
Onder
schrijvers munt
munt Nilus (t
omstreeks 430)
430) uit 7).
Onder de
de ascetische schrijvers
(t omstreeks
2°. Latijnsche
schrijvers van
van het
het begin
begin der
der I VV tot
tot het
het
Latijnsche schrijvers
midden
der VV eeuw.
eeuw.
midden der
Hilarius
Poitiers (t 366)
366) is een
denker, goed
vol
Hilarius van Poitiers
een diep
diep denker,
goed stilist, vol
gevoel en
en vrijmoedigheid.
vrijmoedigheid. Als At
At h
h aa nn aa ssiiuuss streed
streed hij
tegen
hij tegen
het Arianisme
Arianisme en werd
werd zooals
zooals hij
hij ininballingschap
ballingschapgejaagd.
gejaagd. Zijn.
Zijn
voornaamste werk heeft den titel: De Trinitate, ofschoon
oor-vornamstewkhfdil:
ofschoon het oorfide adversus
adversus Arianos
Arianos heette. Ook
Ook zijn
zijn historischhistorischspronkelijk De fide
polemische en exegetische
exegetische werken
werken zijn
zijn zeer
zeerbelangrijk
belangrijk 8).
polemische
Andere
bestrijders
van
het
Arianisme
waren Lucifer
Lucner van
van
Andere bestrijders van het Arianisme waren
370 of
of371),
371),die
diealalzijn
zijngeschriften
geschriftentegen
tegenCCon
nCagliari (t
(t 370
o n ssta
t a nrichtte 9);
de groote
groote Hosius
Hosius van
vanCordova
Cordova (t
357) 10
10),)
9) ; de
t i uu ss richtte
(t 357)
1)
G., Tom.
Tom. 68-77. Ed.
Ed. Aubert,
Aubert, Parisiis
1638, 6.
6. fol.
P. G.,
1) Migne, P.
Parisiis 1638,
d' Alexandrie, Paris 1892.
1892. Rehrmann, Die Christologie
Christologie
Largent, St. Cyrille d'Alexandrie,

des H.
H. Cyrillus,
Cyrillus, v.
v.Alex.
Alex.systematisch
systematischdargestellt,
dargestellt,Hildesheim
Hildesheim1902.
1902.
des
2) Migne, P.
P. G.,
G., Tom.
Tom. 80-84.
Cyrus als
80-84. J. Schulte, Theodoretus
2)
Theodoretus v. Cyrus
1904.
Apologet, Wien 1904.
G., Tom.
Tom. 65.
65.
3) Migne, P. G.,
4) Migne, P. G.,
G., Tom.
Tom. 67.
67.
4)
ó) Migne, P. G.,
G., Tom.
Tom. 78.
78.
5)
6) Migne, P.
P. G.,
G., Tom.
Tom. 65.
65. Ed.
Ed. Butler, Oxford
Oxford 1904.
1904.
6)
7) Migne, P. G.,
G., Tom.
Tom. 79.
79.
7)
8) Migne, P.
P. L.,
L., Tom.
Tom. 9-10.
Ed. Coustant,
Goustant, Par. 1693.
1693. Largent, St.
9-10. Ed.
8)
Hilaire, Paris
Paris 1902.
1902. Schiktanz,
Schiktanz, Die
Die Hilariusfragmente,
Hilariusfragment.e, Breslau
Breslau 1905.
1905.
Hilaire,
L. Feder
Feder S.
S. J.
J. Studien zu Hilarius
Hilarius von Poitiers
Poitiers etc.
etc. Wien
Wien 1910.
1910.
A. L.
L., Tom.
Tom. 73.
73.
9) Migne, P. L.,
10) Migne, P. G.,
G., Tom.
v. Spanien,
10)
Tom. 25,
25, 744-748.
744-748. Gams, Kirchengesch. v.
II,
Il, 1,
1. 137-309.
137-309.
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(- 371),
Marius
Victorinus 1),
Eusebius van
van Vercelli
Vercelli (t
371), Zeno
van
Marius Vietorinus
1), Eusebius
Zeno van
Verona (t
380) 2).
(t 380)
Vermelding
die omstreeks
omstreeks 330
330 een
een
Vermeldingverdienen
verdienen JJ u
u ven
v e n ccuus,s, die
Historia Evangelica
Evangelica schreef;
omstreeks 391),
391), van
schreef ; Pa
P a c e aa nn uu ss (t(tomstreeks
wien
beroemde woord
woord:: Christianus
nomen est,
est, catholicus
catholicus
wien het beroemde
Christianus mihi nomen
vero
cognomen"
3);
~
h
i
1
ast
r
i
u
s
van
B
r
e
s
c
i
a,
schrijver
vero
Philastrius van Brescia, schrijver
van
een Liber
de haeresibus
haeresibus;; 4)
dan de
de Peregrinatio
van een
Liber de
4) dan
Peregrinatio Silviae,
Silviae, de
beschrijving
Land, die
die vroeger
vroeger
beschrijvingeener
eener pelgrimsreize
pelgrimsreizenaar
naarhet
het H.
H. Land,
aan
zuster van
van den
den staatsman
staatsman RRuuffin
u s,
s, thans
thans
aan SS ii l1 v
v ii a,
a, zuster
inu
echter
met groote
groote waarschijnlijkheid
waarschijnlijkheid aan de
de Spaansche
Spaansche maagd
maagd
echter met
Eg
wordttoegeschreven
toegeschreven á).
E g ee rr ii aa wordt
5).
Ambrosius (t
397), van
terstond tot
totbisschop
bisschop
(t 397),
van staatsambtenaar terstond
van Milaan
Milaan gekozen,
gekozen, is
der grootste
grootste mannen
mannen der
derkerkelijke
kerkelijke
is een der
oudheid,
door zijn
zijn geleerdheid,
geleerdheid, vastheid
vastheid van
van karakter,
karakter,
oudheid, en
en had door
plichtbesef en heiligheid
heiligheid grooten
grooten invloed
invloed op
op de
degeschiedenis
geschiedenis zijns
zijns
plichtbesef
tijds.
Begaafd schrijver,
schrijver, redenaar en
en bisschop,
bisschop, heeft
heeft hij
hij zeer
zeerveel
veel
tijds. Begaafd
gewerkt.
voorname helft
helft zijner
zijner geschriften
geschriften isis exegetisch
exegetisch (H
exgewerkt. De voorname
(Hexaëmeron) in allegorisch-mystischen
allegorisch-mystischen zin.
Veel werden
werden gelezen
gelezen de
de
zin. Veel
ascetische
werken De
Officiis
Virginibus ad
ad
ascetische werken
De O
f f iciisministrorum
ministrorum; ;De
De Virginibus
sororem;; de dogmatische
dogmatische De
fide ad
ad Gratianum
Gratianll,m en
Marcellinam sororem
De fide
De Spirit
S. ad
ad Gratianum.
Gratianum. Beroemd zijn
zijn:: De Obitu
De
Spirituu S.
Obitu Valentiniani
obitu Theodosii
Theodosii oratio.
oratio. Hoe
m b ros i u s de
de
consolatio en De obitu
Hoe AAmbrosius
in zijn
zijn macht
macht had,
had, toonen
toonen de
de talrijke
talrijkeschoone
schoone hymnen
hymnen 6).
6).
taal in
405) is de grootste Christelijke dichter
dichter der
der Latijnen.
Latijnen.
Prudentius (t
(t 405)
Van de
de zeven
zeven boeken zijner
zijner verzameling
verzameling hebben het
het Cathemerinon,
hymnen voor
voor het
het dagelijksch
dagelijkschgebruik,
en het
het Peristephanon,
Peristephanon, hymnen
hymnen
gebruik, en
het meest
meest bijgedragen tot
tot zijn
zijn grooten
grooten naam
naam 7).
op de martelaren, het
7) .
V ic
omstreeks407)
407)schreef
schreef De
V
i c tt I'r iicci iuus s van
van RRou
o u a aaann(t (t
omstreeks

L., Torn.
Tom. VIII,
VIII, 1019
1019 ss. en
Tom. 64,
1) Migne, P. L.,
en Tom.
64, 891-910.
2) Migne, P. L.,
1.., Torn.
Tom. 11.
lI.
L., Tom.
Tom. 13.
13.
3) Migne, P. L.,
4) Migne, P. L.,
L., Torn.
Tom. 12.
12.
4)
Feronti, Rev. d.
d. quest.
quest. hist.,
hist., oct.
oct. 1903,
1903, 367
367 ss. A. Bludau,
Bludau, Der
5) M. Feronti,
Katholik, 1904,
1904, S.
S. 61,
61, 81,
81, 167.
167. Vgl. Analecta
Analecta Boll.,
BolI., 1910
1910 p.
p. 377
377 ss. cf.
Katholik,
Bénéd., 1911,
19lI, p.
p. 68
68 ss.
Revue Bénéd.,
6)
6) Migne, P. L.,
L., Tom.
Tom. 14-17.
14-17.Corpus
Corpus script.
script. lat. Vindeb. Verschenen
Ambroise, Paris
Paris 1871.
1871. P. de
de Labriolle, St. AmbroiAmbroi6 deelen. Baunard, St. Ambroise,
Paris 1908.
1908.
se, Paris
7) Migne, P.
P. L.,
L., Torn,
Tom. 59-60.
59-60.Tiib.
Tüb.Quartalschr.
Quartalschr. 1894,
1894, 77-126.
77-126.
D ..essel 1860.
Ed. Dressel
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laude
zich voor
voor de
de Kerk
Kerk van
vanGallië
Gallië zeer
zeer ververlaude Sanctorum en heeft zich
dienstelijk
dienstelijk gemaakt 1).
1) .
(t 431)
Paulinus
Nola (t
431) schreef
schreef zeer
zeer goede
goede gedichten.
gedichten. Het
Het
Paulinus van Nola
beste zijn de Carmina
i x van
vanNNol
Carmina natalitia
natalitia op
opden
denH.H.Fel
Felix
o l aa 2).
Sulpitius Severus (t
vermoedelijk 420-430),
een der
der voornaamste
voornaamste
(1- vermoedelijk
420 430), een
tijd, leverde
leverde de
de belangrijke
belangrijke Chronicorum
schrijvers
schrijvers van
van zijn tijd,
Chronicorur libri
libri
duo, Vita S. Martini enz. 33).) .Ruïinus
duo,
Rutinu s(t(t 410)
410) maakte
maakte zich verdiensteverdienstevan verschillende
verschillende
lijk als geschiedschrijver,
geschiedschrijver, maar vooral als vertaler
vertaler van
Grieksche
werken 4).
Grieksche werken
geleerdste aller Vaders
Vaders was
was Hieronymus (t
420) uit Stridon
Stridon
De geleerdste
(t 420)
Pannonië. Hij
Hij studeerde
studeerde te
teRome,
Rome, teteTrier,
Trier,teteConstantinopel.
Constantinopel.
in Pannonië.
Dam
hebben, vertrok
vertrok
Na drie
drie jaren
jaren bij
bij Paus D
a m a sus
s u s gewerkt
gewerkt te hebben,
hij naar Bethlehem,
Bethlehem, waar hij
hij van
van 386-420
386-420verbleef.
verbleef.Zijn
Zijnhoofdhoofdhij
werk is vertaling
vertaling en
en verklaring
verklaring des
des bijbels.
bijbels. Van
Vanzijn
zijnhistorische
historische
werk
schriften zijn
zijn De
De Viris
Viris illustribus
illustribus en
belangen het ChTonicon
Chronicon zeer belangrijk. De
De dogmatische
dogmatische werken
werken hebben
hebben alle
alle een
een polemisch
polemisch karakter.
karakter.
rijk.
meest werden
werden wellicht
wellicht zijn
zijn heerlijke
heerlijke brieven
brieven gelezen.
gelezen. Wat
Wat
Het meest
den
ier 0 n y mus
eerste
schrijvers
den vorm
vormaangaat
aangaatisisHHieronymus
eeneen
derder
eerste
schrijvers
der oudheid
oudheid 5).
De
grootste, oorspronkelijkste
oorspronkelijkste en veelzijdigste
veelzijdigste der Vaders
Vaders en
en
De grootste,
een
machtigste geesten
geesten aller
aller tijden
tijden was
was Augustinus
430).
een der machtigste
Augustinus (t 430).
Hij
ontwikkelde zijn
buitengewonen aanleg
Tagaste, zijn
zijn gegeHij ontwikkelde
zijn buitengewonen
aanleg te
te Tagaste,
Vroeg ging
hij tot
tot het
hetManichaeisme
Manichaeisme
boorteplaats, en te Carthago. Vroeg
ging hij
over (374).
(374). Na zijn bekeering te
te Milaan
Milaan (387) keerde hij naar
naar Afrika
Afrika
een hoogen
hoogen graad
graad van
van heiligheid
heiligheid op en
en was
was van
van
terug,
klom tot een
terug, klom
396--430
bisschop van
van Hippo
Hippo Regius.
Regius. Hier
Hier besteedde
besteedde hij
hij al
al zijn
zijn
396-430 bisschop
aande
debestij
bestijding
derDonatisten,
Donatisten,Pelagianen
Pelagianenen
enSemipelaSemipelatalent aan
ding der
gianen. In vruchtbaarheid
vruchtbaarheid komt
komt hem
hem alleen
alleen CChhr rys
yso0 ssttom
gianen.
o m uu s,s,
1)
Vacandard, St. Vitrice, évêque
P. L.,
L., Tom.
Tom. 20,
20, 443-458.
443-458. E. Vacandard,
1) Migne, P.
de Rouen,
Rallen, Paris
Paris 1903.
1903.
de
2)
Tom. 61.
61. Reinelt.
Paufiber die Briefe des
des H. PauReinelt, Studien über
2) Migne, P. L., Tom.
linus van
Breslau 1904.
1904. A. Baudrillart,
Baudrillart, St. Paulin, évêque de Nole,
von Nola, Breslau
Paris 1905.
1905.
Paris
3) Migne, P. L.,
L., Tom.
Tom. 20.
20. Editio
Editio Halm, Vindeb.
1886.
Vindeb. 1886.
4) Migne, P.
L., Tom.
Tom. 21.
21.
P. L.,
4)
5) Migne, P. L.,
L., Tom.
Ed. Vallarsi, Vel'ona,
11 fol.
Verona, 1734-42,
1734-42, 11
Tom. 22-30.
22-30. Ed.
5)
Largent, St. Jéróme,
Jéröme, Paris
Paris 1899.
1899. Sanders, Etudes SUl'
Jérênne, BruxelBruxelsur St. Jéróme,
Largent,
zur
les
1903. G.
Grützmacher, Hieronymus,
Eine Biographische
Biographische Studie ZUl'
Hieronymus, Eine
G. Grutzmacher,
les 1903.
Ferdinand
alten Kirchengeschichte,
Drei Bnde.
Bnde. 1"erdinand
Kirchengeschichte,Berlin
Berlin 1900-1908.
1900-1908. Drei
Oavallera
Saint Jéróme,
Jéröme, sa vie et son
son oeuvre,
oeuvre, Tomes I----II,
I-II, Louvain
Louvain
Cavallera S. J. Saint
1922.
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in
diepte van
van gedachte
gedachte niemand
niemand nabij
nabij.. Niemand
Niemand weet
weet zoo
zoo het
het
in diepte
leven der
als als
hij. hij
A .u Augustinus
g u s tin u s wordt
wordt doctor
leven
derziel
zielteteschilderen
schilderen
gratiae genoemd.
op de
de wijsbegeerte
wijsbegeerte en
en godgegodgegenoemd. Geen
Geen Vader
Vader heeft op
gratiae
leerdheid
volgende tijden
tijden zulk
zulk een
een invloed
invloed uitgeoefend.
uitgeoefend. Zijn
Zijn
leerdheid der volgende
meest bekende
zijn De
De Civitate
Oivitate Dei
Dei en
de Oonfessiones
en de
Conf essiones 1). mest
werken zijn
bekende werken
Tot
leerlingen
vanvan
A uAugustinus
g u s t i 11 U sbehoorden
behoorden:
Tot de
de vrienden
vriendenenen
leerlingen
:
Mercator (t
omstreeks 451),
451), die
die te
te Constantinopel
Constantinopel tegen
tegen
(t omstreeks
Marius Mercator
Pel a g i u s en
en Nestorius
Nes tor i uschreef
s schreef 2); Orosius (t
na 417),
417),
(t na
Pelagius
wiens
hoofdwerk is
is Historiarum
Historiarum adv.
adv. paganos
pagano8 libri
libri septem
septem 3);
3 de
wiens hoofdwerk
dieaan
aanAAugustin
463) en Hilarius, die
u g u s tin ur`s
u'~
leeken Prosper (t
twee leeken
(t 463)
een
bericht zonden
zonden over
verzet tegen
tegen zijn
zijn leer
leer in
in zuidelijk
zuidelijk
een bericht
over het
het verzet
Gallië 4).
A Augustinus
u g u s tin u het
s het
best
temperde Galië
4). De
Deeerste
eerstebegreep
begreep
best
enentemperde
hier en daar
daar zijn
zijn leer
leer 5).
Marseille ontmoette men
men Cassianus
hier
5) . Te
Te Marseille
(omstreeks
schrijver der
der Oollationes
(omstreeks 435),
435), schrijver
Collationes Patrum
Patrum en Instituta
Lyon (t
omstreeks 450)
450) wiens
wiens
coenobiorum 6);
6 ) ; Eucherius
(t omstreeks
Eucherius van
van Lyon
Formulae
spiritalis
intelligentiae
zeer
veel
lezers
heeft
gevonden
7) .
Formulae
intelligentiae
gevonden 7).
Nog meer
men de
de Oommonitoria
Lirinensis
Nog
meer las
las men
Commonitoria van Vincentius
Vincentius Lirinensis
(t
omstreeks 450)
450) 8).
(t omstreeks
Paus Leo
(t 461),
461), met
reg 0 r i u s I de
grootste Paus
Paus
Leo II (t
met G
Gregorius
de grootste
der oudheid,
oudheid, schreef
schreef 96
96 redevoeringen
redevoeringen en vele
vele brieven.
brieven. De
Derederedevoeringen munten uit
uit door
door schoone
schoone taal,
taal,diepzinnigheid
diepzinnigheiden
enfeestefeestevoeringen
lijke
stemming. Beroemd
Beroemd is zijn
zijn Epistola dogmatica
dogmatica;; het Sacralijke stemming.
Sacramenfarium Leonianum
Leonianum is niet van hem
hem 9).
mentarium
9) .
Petrus
Chrysologus (waarschijnlijk tt 450)
450) isis beroemd
beroemd als
als
Petrus Chrysologus
redenaar en
en werd
werd veel
veelgelezen
gelezen 10)
evenzoo Maximus
Turijn
10) ;; evenzoo
Maximus van Turijn
) ;

1) Migne, P.
1)
L., Tom.
Tom. 32-47. Ed.
Ed. Coustant, Parisiis
P. L.,
Parisiis 1679-1700,
11 fol. Hünerrnann,
Busslehre des
des H.
H. Augustinus,
Augustinus, Paderborn
Paderborn 1914.
1914.
Hunermann, Die Busslehre
L. Bertrand,
Bertrand, St. Augustin,
Augustin, Paris
Paris 1913.
1913. Portalié,
Dict. de
de Théol.
Théol.
Portalié, S.
S. J.
J. in Diet.
cath. Pelz, Die Engellehre
Engellehre des H.
H. Augustin,
Augustin, Breslau
Breslau 1912.
1912.
2)
L., Tom.
Tom. 48.
48.
2) Migne, P.
P. L.,
3) Migne, P. L.,
L., Tom.
Tom. 48.
48. Ed.
Ed. Zangemeister, Vindeb.
1882.
3)
Vindeb. 1882.
4) Migne, P.
L., Tom.
Tom. 33,
S. Prospero
4)
P. L.,
33, 1007-1012.
1007-1012. Borelli, S.
Prospero di Aquitania, Carpi
Carpi 1907.
1907.
Ii)
L., Tom.
Tom. 51.
51.
5) Migne, P.
P. L.,
6) Migne, P.
6)
L., Tom.
Tom. 49-50.
Ed. Petschenig, Vindeb.
1886.
P. L.,
49-50. Ed.
Vindeb. 1886.
7) Migne, P.
L., Tom.
Tom. 50.
50.
7)
P. L.,
8) Migne, P.
8)
L., Tom.
Tom. 50,
50, 637-686.
637-686. Brunetière et de
Labriolle, S.
P. L.,
de Labriolle,
Vincent de Lér.
Lér. Paris
Paris 1906.
1906. L. Globus
Clobus S.
S. J. Studien 1912. Cooper, Hist.
Islands
of the
the Lerins,
Lerins, Cambridge
Cambridge 1913.
1913.
Islands of
9)
L., Tom.
Tom. 54-56.
Ed. Ballerini, Ven. 1753-1757,
fol.
9) Migne, P.
P. L.,
54-56. Ed.
1753-1757, 33 fob
10)
L., Tom.
Tom. 52,
52.
30 ) Migne, P.
P. L.,
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(tna
1). Si
Sidonius
(t
na 465)
465) 1).
don i u sAp
0 II i nar is (t 485)
485) schreef
schreef een
een
Apollinaris
rede,
24 gedichten
gedichten 2).
rede, 9 boeken brieven en 24

3°. Grieksche
tothet
het
Grieksche schrijvers van het midden der VV tot
einde
einde der VII eeuw.
Op een samenkomst
samenkomst der
der Severianen
Severianen (aldus
(aldus genoemd
genoemd naar
naar den
den
Op
monophysiet SSe
enrechtgeloovigen
rechtgeloovigen teteConstantinopel
Constantinopel
monophysiet
e vver
e r u s)
s) en
in 531,
531, beriepen
beriepen zich de
de eersten
eersten op
op de
de werken
werken van
van Dionysius Areopagita. Het onderzoek
onderzoek aangaande
aangaande die
ten
die geschriften
geschriften isis nog
nog niet ten
einde.
Zeker zijn
van den
den Areopagiet
Areopagiet en
en eerst
eerst ontstaan
ontstaan
einde. Zeker
zijn ze .niet
,niet van
omstreeks
500, afhankelijk
afhankelijk van den
den Nieuw-Platonist
Nieuw-Platonist Pr
Pro
omstreeks 500,
o c 1I us
us
(t 485).
485). Omdat
Omdat men
men ze
ze in
inde
demiddeleeuwen
middeleeuwen aan
aan den
den leerling
leerling van
van
P a u I u toeschreef,
s toeschreef, werden
werden ze
ze zeer
zeer veel
veel gelezen.
gelezen. De
Deschrijver
schrijver
Paulus
Christelijk Nieuw-Platonist
Nieuw-Platonist 3).
is een Christelijk
3) .
strijder in dezen tijd van
van verval
verval was
was Leontius
Een geducht strijder
Leontius van
omstreeks 543).
543). Van
Van hem
hem zijn
zijn Adversus NestoriNestoriByzantium (t omstreeks
et Eutychianos
Eutychianos libri
libri tres
tres 4).
Genoemd mogen
mogen worden
worden keizer
keizer
anos et
anos
4 ). Genoemd
(t 565)
565) ;; Romanus,
Romauus, een der eerste dichters
dichters der
der GriekGriekJustinianus 5)
5) (t
sche
Kerk, wellicht
wellicht uit
het begin
begin der
der IV
IV eeuw
eeuw 6) ; Cosmas
sche Kerk,
uit het
Cosmas IndicopIeustes,
547 een
een Topographia
eopleustes, die omstreeks 547
T o pographiaOhristiana
Christiana schreef 7).
7).
Sophronius
Jeruzalem (t 638)
638) is
is bekend
bekend als
als strijder
strijder tegen
tegen het
het
Sophronius van Jeruzalem
monotheletisme,
dichter
en en
schreef
metmet
J 0Joannes
a n nes
monotheletisme,als
alsredenaar
redenaarenen
dichter
schreef
Mos
spirituale, stichtende
voorbeelden van
M
o scchhuus s het Pratum
Pratum spirituals,
stichtende voorbeelden
tijdgenooten 8). Joannes Climacus
Climacus (t omstreeks
omstreeks 600)
600) is de
de bekende
bekende
schrijver van
van de
de Scala
beroemdste strijder
strijder
Scala paradisi
paradisi 9).
9 ) . De
De eerste en beroemdste
de monothelieten
monothelieten was
was l\Iaximus
Confessor (t
die onder
onder
tegen de
Maximus Confessor
(1 662), die
andere de
de M
ystagogia en
een commentaar
commentaar op
op DDi ion
Mystagogia
andere
en een
o n yy ss ii uu s
1) Migne, P.
L., Tom.
Tom. 57.
57.
P. L.,
2) Migne, P.
L., Tom.
Tom. 58.
58. Krusch,
Germ. hist. Tom.
8. P.
Krusch, Monum.
P. L.,
Monum. Germ.
2)
Tom. 8.
AZZard, Revue des
des quest.
quest. hist., Octob.
1908.
Octob. 1908.
Allard,
3)
G., Tom.
Ed. Corderius,
1634. Stiglrnayr,
P. G.,
Tom.3-5.
3-5. Ed.
Corderius, Antverp. 1634.
3) Migne, P.
Stiglnayr,
S. J. Programm der
matutina von
von Feldkirch
Feldkirch 1895.
1895. Rist.
der Stella matutina
Hist. Jahrb.
1895. H. Koch,
Koch, Pseudo-Dionysius Areopagita
Areopagita in
in seinen
seinen Beziehungen
Beziehungen zzum
um
Mainz 1900.
1900.
Mysterienwesen, Mainz
Neuplatonismus und Mysterienwesen,
4) Migne, P. G., Tom. 86.
86. J. P. Junglas,
Byzanz, Paderborn
Paderborn
dunglas, Leontius v. Byzanz,
4)
1908.
,)
G., Tom.
Tom. 86.
86.
P. G.,
5) Migne, P.
6)
Zeitschr., XV Band,
Band, 1906,
1906,S.S.1-44;
1-44 ; 337-340.
6) Byzantinische Zeitschr.,
7) Migne, P.
G., Tom.
Tom. 88.,
88,
7)
P. G.,
8)
G., Tom.
Tom. - 87. Revue
Revue de
de1'l'Orient
1902.
Orient chrétien, 1902.
8) Migne, P. G.,
9) Migne, P. G.,
G., Tom.
Tom. 88.
88.
9)
_
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A r e 0o pp aa git
g i t aa schreef
1 ) ;;
Are
schreef en het
liet leven
leven veil
veil had
hadvoor
voorhet
hetgeloof
geloof 1)
tegen de monophysieten trad
Sinaita ("f
na 700)
700) op.
op. Het
trad Anastasius Sinalta
(t na
Chronicon
Pasch~ûe, onder
keizer HHer
(610-641)
onder keizer
e r a accl Iiiuu ss (610-641)
Chronicon Paschale,
ontstaan, is een der
der rijkste
rijkste van
vanalle
alleChristelijke
Christelijkekropij
kronijken
2) .
ken 2).
ontsa,
4°.
Latijnsche schrijvers
schrijvers van
van het
het midden
midden der
der VVtot
tothet
het
4 0. Latijnsche
einde
VIIeeuw.
eeuw.
einde der
der VII

men het
het
Zooveel
Zooveel mogelijk
mogelijknaar
naar tijdsorde
tijdsorde voortgaande
voortgaande ontmoet men
eerst Salvanius
Marseille (t
omstreeks 480),
480), die
die het
het merkmerk(t omstreeks
Salvanius van Marseille
waardig, ofschoon
ofschoon wat overdreven
overdreven gekleurd
gekleurd boek
boek De Gubernatione
Gubernatione
waardig,
490) was
was Semipelagiaan,
Semipelagiaan, maar
Dei, schreef 3).
3 ). Faustus van Riez (t
(t 490)
streed
ijverig tegen
tegen de
de Pelagianen
Pelagianen en
enpraedestinatianen
praedestinatianen 4).
streed ijverig
4) . Gennadius van Marseille
Marseille (t
omstreeks 485)
485) zette het
het werk
werk De
Viris
(t omstreeks
nadius
De Viris
illustribus van
H ier 0 n y mus
voort
schonkons
onsnog
nog het
het
van Hieronymus
voort
en en
schonk
ecclesiastiris dogmatibus
dogmatibus 5).
Caesarius van Arles
Arles (t 542),
542),
boek De ecclesiasticis
5 ). Caesarius
voorzitter
hetArausicanum
Arausicanum (529),
(529), heeft
heeftgroote
grooteverdienste
verdienste
voorzitter van het
als volksredenaar
volksredenaar s).
6). Patricius (t
omstreeks
493),
de
bekeerder
(t omstreeks 493), de bekeerder
van Ierland,
Ierland, liet
liet een
een Conjessio
Corot-icum na 7). Victor
Con f essio en Epistola ad Coroticum
Vitensis schreef
486 de bekende
bekende Historia persecutionis
persecutionis Af
Ajricanae
schreef in 486
ricanae
provinciae 8).
De krachtigste strijder
strijder tegen
tegen het
hetArianisme
Arianisme en
en het
hetPelagianisme
Pelagianisme
en tevens
tevens de
de grootste
grootste godgeleerde
godgeleerde zijns
zijns tijds
tijds was
was Fulgentius van
van
533) ; zijn
zijn beste
beste werk
werk is
is De fide
jide s.
s. de
de regula
regula verae
verae fidei
Ruspe (t
(t 533)
fidei ad
Petntm, een compendium der dogmatiek
dogmatiek 9).
Petrum,
521) was
was bisschop,
bisschop, rhetor, prozaschrijver
prozaschrijver
Ennodius van Pavia (t 521)
en dichter.
dichter. Hij
Hij schiep
schiepgeen
geenmeesterwerken
meesterwerken 10).
10). Beroemd zijn Boëtius
en Cassiodorius. De eerste (t
(t 624)
624) was
was senator, consul
consul en raadsman
raadsman
van koning
koning TT hh ee o0 d
der
die hem
hem om
om vermeend
vermeend verraad
verraad liet
liet
e r ii k,
k, die
terechtstellen.
Onder vele
vele andere
andere geschriften
geschriften is vooral
vooral zijn
zijn boek
boek
terechtstellen. Onder
1)
G., Tom
Ed. Gambe/is,
1675. H. StrawSfrau1) Migne, P.
P. G.,
Tom 90-81.
90-81. Ed.
Combs/is, Parisiis 1675.
binger, Die Christologie des
H. Maximus
Maximus Confessor,
Confessor, Bonn
Bonn 1906.
1906. Der
Der
des H.
Katholik, 1908,
39 ff.
ff.
Katholik,
1908, I,
I, 39
2)
G., Tom.
Tom. 92.
92.
2) Migne, P.
P. G.,
3)
L., Tom.
Tom. 53.
53. Ed.
Ed. Pauly, Vindeb.
1883.
3) Migne, P. L.,
Vindeb. 1883.
')
L., Tom.
Tom. 58.
58.
4) Migne, P.
P. L.,
5)
L., Tom.
Tom. 58.
58. B. Czapta,
Gzapta. Gennadius Literarhistoriker,
Literarhistoriker,
5) Migne, P. L.,
Kirchengeschichtl. Stud., Munster
Münster 1988.
1988.
Kirchengeschichtl.
6)
L., Tom.
Tom. 39,
39, 1735
1735 ss. Tom.
67.
6) Migne, P.
P. L.,
Tom. 67.
7)
L., Tom.
Tom. 53.
53.
7) Migne, P.
P. L.,
8)
L., Tom.
Tom. 68.
68. Ed.
Ed. Petschenig, Vindeb.
1881.
8) Migne, P.
P. L.,
Vindeb. 1881.
9)
L., Tom.
Tom. 66.
66. Ed.
Ed. Mangeant, Parisiis
1684.
9) Migne, P.
P. L.,
Parisiis 1684.
10)
P. L.,
L., Tom.
Tom. 63.
63. Ed.
Ed. Hartel,
1882.
10) Migne, P.
Hartel, Vindeb.
Vindeb. 1882.
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consolatione philosophiae,
philosophiae, in de gevangenis
De consolatione
dl)
gevangenis geschreven,
geschreven, beroem
beroemd')
De tweede (1De
(t omstreeks
omstreeks 570)
570) verliet
hof van
van TTh
verliet het hof
h eeo
o dder
e r ii kk
werd monnik
monnik in het door
en werd
door hem
hem gestichte
gestichte klooster
klooster Vivarium. Hij
schreef voor de practische behoeften zijns
zijns tijds. Voor de geschiedenis
actibusque Getarum
Getarum en
ecclesiastica trizijn De origine actibusque
en de Historia
Historia ecclesiastica
tripartita (80
era t e s, Sozomenus
80 z 0 men u s en
en Theodoretus)
Th e 0 dor e t u s)
partita
(Socrates,
belangrijk 2).
2) .
Facundus van Hermiane
Facundus
Hermiane verdedigde
Drie kapittelen
kapittelen:: Pro
verdedigde de
de Drie
Pro
def ensione trium
trinm capitulorum
defensione
capitulorum 3). Gregorius
594) heeft
Gregorius van
van Tours (t
(t 594)
als eerlijk en tot
hoogte critisch
critisch geschiedschrijver
geschiedschrijvergroot
grootgezag
gezag:
tot zekere hoogte
:
Historia Francorum
zijn Historia
Francorum is „een
"een der
der belangrijkste
belangrijkste voortbrengselen
voortbrengselen
der
gansche geschiedkundige
geschiedkundige literatuur"
der gansche
literatuur" 4). Venantius
VenaIttius Fortunatlls
Fortunattis
(t
twee
(^ omstreeks
omstreeks 603)
603)isisals
alsdichter
dichterbekend.
bekend.Zeer
Zeer schoon
schoon zijn
zijn de
de twee
passiehymnen : Pange
passiehymnen:
lingua gloriosi
gloriosi en Vexilla
regis prodeunt
prodeunt 5).
Pange lingua
Vexilla regis
Alle genoemden
Alle
genoemden overschaduwt
overschaduwt Gregorius
Groote (t
(t 604).
Gregorius de
de Groote
Als
heeft hij
hij meer
meer dan
dan eenig
eenig ander
ander vóór
vóór hem
hem gewerkt,
gewerkt, en
en
Als Paus
Paus heeft
is door zijn geschriften een der vier
vier groote
groote Latijnsche
Latijnsche Kerkleeraars
Kerkleeraars
geworden.
slechts in
in uittreksels
uittreksels is
is overovergeworden. Van
Van het Registrum,
Registrurm, dat slechts
wij 848
848 brieven.
brieven. Van
Van de
deoverige
overigegeschriften
geschriften
gebleven,
gebleven, bezitten
bezitten wij
werden vooral
vooral beroemd het
het Liber regulae
regulae pastoralis,
pastoralis, dat terstond
terstond
werden
in het
het Grieksch
Grieksch en onder
onder Alfred
A I f red (t(t901)
901) koning
koning van
van Engeland,
Engeland,
in 't'tAngelsaksisch
Angelsaksisch werd
werd vertaald
vertaald;; Expositio
librum Job
Job sive
sive
Expositio in librum
Moraliu,m libri
Dialogi en het 8acramentari'um
Gregorianum.
Moralium
libri XXXI,
XXXI, Dialogi
Sacramentarium Gregorianum.
Of
vanvan
G reg
0 r i u sis,
Of echter
echterdit
ditlaatste
laatstevoor
voordedehoofdzaak
hoofdzaak
Gregorius
is,
nog onzeker
onzeker 6).
6).
blijft nog
Pontilicalis, een verzameling
verzameling van levens
leveng der
der Pausen,
Pausen,
Het Lîber
Liber Pontificalis,
behoort niet
aan aan
A n ast
a s i u s bib
1 i 0 t h e c a r i u s,maar
maar
behoort
niet
Anastasius
bibliothecarius,
is bij
bij tusschenpoozen
tusschenpoozen ontstaan.
Het
oudste
gedeelte,
dat
tot
den
ontstaan. Het oudste gedeelte,
tot den
Fel i x IV
IV(530)
(530) reikt,
reikt, werd
werd onder
onder BBon
dood van Felix
o n ii ffa
a tt ii uu ss IJ
II
opgesteld;; als grondslag diende
diende de
de Oatalogus
(530-532) opgesteld
Catalogus Liberianus
Liberianus
Een uittreksel
uittreksel van
van dat
dateerste
eerste werk
werk gaf
gaf niet
niet
(tot LL ii bb ee r i uu s).
s). Een
1) Migne, P. L.,
L., Tom.
Tom. 63-64.
63-64.Stimmen
Stimmenaus
ausM.-Laach,
l\L-Laach, B.
B. 39
39(1890),
(1890),
1)
374
374 ff.
ff.
P. L.,
L., Tom.
Tom. 69-70. Ed.
Ed. Garet, Rouen
Rouen 1679.
1679.
2) Migne, P.
L., Tom.
Tom. 67.
67.
3) Migne, P. L.,
P. L.,
L., Tom.
Tom. 71.
71. Ed.
Ed. Ruinart, Parisiis
Parisiis 1699.
1699.
4) Migne, P.
5) Migne, P. L.,
L., Tom.
Tom. 88.
88.
5)
6) Migne, P. L.,
L., Tom.
Ed. Maurin. Parisiis 1705.
1705. Wolf8gruber,
Tom. 75-79.
75-79. Ed.
6)
Wol f sgruber,
Gregor der
Grosse, II Aufl.,
Aufl., Ravensberg
Ravensberg 1896.
1896. Dudden, Gregory
Gregory the
thc
Gregor
der Grosse,
Great : his
thought, London
London 1906.
1906. Delehaye, Analecta
his place in history and thought,
Bol!. 1904.
1904. Tom.
Tom. 23.
23.
Boll.
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alleen de Catalogus
de Catalogus
Catalogus Cononianus,
Cononianus,
Catalogus Felicianus,
Felicianus, maar ook de
welke
tevens den arbeid vervolgde
vervolgde tot den
den dood
dood van
van Paus
Paus
welke laatste
laatste tevens
Con
(t 687).
687). Door
Door verschillenden
verschillenden is
het Liber
C o n0onn (t
is daarna het
Liber Pontivoortgezet tot HHad
a d r I'i iaann uu ss II (t 872) of
o.f liever
liever tot
tot
ficalis voortgezet
St
891), terwijl daartusschen
daartusschen drie
drie pontificaten
pontificaten
S t ee pp hh aannuuss V
V (t(t891),
ontbreken. Van
IX eeuw
eeuw is
is het
het Liber
Pontificalis een
Liber Pontificalis
ontbreken.
Van de
de VI
VI tot
tot IX
van den
den eersten
eersten rang,
rang, niet
nietechter
echterhet
heteerste
eerstegedeelte
gedeelte 1).
bron van
Zeer
groote verdienste
verdienste als
als bisschop
bisschop en
en schrijver
schrijver heeft
heeft Isidorus
Zeer groote
Sevilla (1(t 636). Hij
alle kennis van zijn
zijn tijd
tijd en
en overtrof
overtrof
Hij omvatte
omvatte alle
van Sevilla
in vruchtbaarheid
vruchtbaarheid alle
alle Spaansche
Spaansche schrijvers
schrijvers der
der kerkelijke
kerkelijke oudheid
oudheid
en had grooten
grooten invloed
invloed op
op de
detheologie
theologieder
dermiddeleeuwen.
middeleeuwen. Onder
Onder
zijn
talrijke geschriften
geschriften munten
de Etymologiae ook Origines
zijn talrijke
munten uit de
genaamd,
soort encyclopaedie,
encyclopaedie, en
en De Eccl
Ecclesiasticis
genaamd, een soort
esiasticis o officiis
f f iciis 2).
2) .
5°.
en Armenische
Armenischeschrijvers.
schrijvers.
Syrische en
5 0. Syrische
Aphraates schreef
336--345 verschillende
verschillende homilieën
homilieën 3),
die
schreef van 336--345
3), die
1869 aan
0 bus
van
werden
toegeschreven.
tot 1869
aanJac
Jacobus
van
N i sNis
i b i bis
s werden
toegeschreven.
Ephrem (t
(t 373), die „leeraar
De voornaamste
voornaamste Syrische
Syrische schrijver
schrijver is
is Ephrcm
"leeraar
der wereld"
wereld" en
en „zuil
"zuil der
der Kerk"
Kerk"werd
werdgenoemd.
genoemd. Zijn
Zijngeschriften
geschriften
der
zijn
zeer talrijk:
talrijk: Hymnen,
Hymnen, liederen,
liederen, homilieën
homilieën en commentaren
commentaren
zijn zeer
den bijbel
bijbel 4)
4).. Rabulas
Edessa, sedert
412 bisschop
bisschop dezer
dezer
Rabulas van Edessa,
sedert 412
op den
stad, was
was dichter
dichteren
enprozaschrij
prozaschrijver.
ver. Izaak van Antiochië
Antioehië (omstreeks
460), is
en dichter
dichterzeer
zeer gezien
gezien 5).
460),
is als
als redenaar en
Mesrop (t 441)
Armenische schrift
schrift en
en bezorgde
bezorgde in
in
441) schiep
schiep het Armenische
Mesrop
die taal met
met anderen
anderen een
eenvertaling
vertaling des
desbijbels.
bijbels. Hem
Hembehooren
behooren
die
de
vroeger
aanaan
G Gregorius
reg 0 r i u sI 11
I 11u ummin
ade homilieën,
homilieën,die
diemen
men
vroeger
i n a0 I'r toeschreef
toeschreef (t
(t 332).
332). Eznik (t
omstreeks 487),
leerling van
to
(t omstreeks
487), leerling
Mes
schreef een Wederlegging der sekten,
sekten, waarin hij een scherp
M
e s I'r 0o p, schreef
groote kennis
kennis verraadt
verraadt 6). Mozes
Chorene (V eeuw)
vernuft en groote
Mozes van Chorene
1)
1886-1892;
1) Duchesne, Le Liber Pont.
Pont. etc.,
etc., II vol., Paris
Paris 1886-1892
; ook
Mommsen, Tom.
1898. Rosenfeld,
Rosenfeld, über
die Composition
Composition des Lib.
Lib.
Mommsen,
Tom. I, 1898.
fiber die
Pontificalis, 1896.
1896. Grisa1',
1899.
Grisar, Analecta Romana,
Romana, Roma 1899.
2) Migne, P.
L., Tom.
München 1913.
1913.
P. L.,
Tom. 81-84.
81-84. Beeson, Isidor-Studien,
Isidor- Studien, München
2)
3) J. Parisot,
Parisot, O.
B. bij Graffin, Cursus patrologiae
I,
3)
0. S.
S. B.
patrologiae syriacae,
syriacae, I,
Paris 1894.
1894.
Paris
4)
fol., 1732-1746.
1732-1746. J. E.
Rahmani, S.
4) Ed. Assemani,
Assemani, Romae,
Romae, 66 fol.,
B. Rahmani,
Efraemi
Virginitate, quas
quas e codice
codice Vat.
Vat. III
IIInunc
nuncprimum
primum
Efraemi hymni
hymni de
de Virginitate,
edidit. In
In seminario
seminario Scharfensi
Scharfensi prope
prope Berythum
Berythum 1906.
1906.
ó) Ed. Bickel,
Bickel, Pars
I-U, Gissae
Gissae 1873-1877.
1873-1877. Vgl.
ook Duval, La
5)
Pars I—II,
Vgl. ook
littérature syriaque,
éd., Paris
Paris 1907.
1907.
littérature
syriaque, III
III éd.,
6) Ed. Venet. 1863.
6)
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een gevierd
gevierd schrijver
schrijver;; maar
maar de
dezeer
zeeruitgebreide
uitgebreidegeschiedenis
geschiedenis
is een
van Groot-Armenië
werd
geschreven
door
een
ander
Groot-Armenië werd geschreven door een ander onder
onder zijn
zijn
naam; zij ontstond eerst in de VII of VIII eeuw 1).
nam;zijotsdernVIofeuw
1) .
1)
A. Oarriere,
sources de
Moïse de Khoren.
Khoren. Etudes
Etudes criticritiCarrière, Nouvelles
Nouvelles sources
de Moïse
1 ) A.
ques.
1893. Op.
Op. Omnia,
Omnia, Venetiae
Venetiae 1881.
1881. Over
Over alle
ques, Vienne 1893.
alle bovenstaande
Oostersche schrijvers zie Dr. A.
A.Baumstark,
Baumstark, Die Christ!.
Christl. Literaturen des
Orients,
1911, 22 Bnde.
Bnde.
Orients, Leipzig
Leipzig 1911,

T'I]DVAK.
TWEEDE TUDVAK.
MlD DEL E E UWE N.
MIDDELEEUWEN.

692-1517.
EERSTE PERIODE.
PERIODE.
VAN
HET EINDE
EINDE DER
DER VII
VII EEUW TOT GREGORIUS
GREGORIUS VII.
VAN HET

692-1073.

P.
A.lberj, S.
8. J.
J. Kerkgesch.
Kerkgesch. I.
1.
P. Alberi,

20

EERSTE
HOOFDSTUK.
EERSTE HOOFDSTUK.
I TBR E I DIN G DER
K E R K.
U
UITBREIDING}
DER KERK.

§ 56.
Bekeering
der Friezen.
Bekeering der
Beda, Hist. Ecclesiastica gentis Anglorum, lIl,
III, 13;
13 ; V,
1O-1l,
Tom. 95.
95. Alcuinus,
S. WilleWille10-11, Migne, P. L., Tom.
Alcuinus, De vita S.
brordi
duo, Migne. Tom.
P. M.
brordi libri
libri duo,
Tom. 101,
101, 693-724. P.
P. P.
Alberdingk Thijm,
Thijm, De
H.Willebrordus,
Willebrordus, Amsterdam—
AmsterdamAlberdingk
De H.
Brussel 1861.
Brussel
1861. W.
W. Moll, Kerkgeschiedenis
Nederland
Kerkgeschiedenis van
van Nederland
vóór
Hervorming, I,
Deel, Utrecht
Utrecht 1864.
1864. Vgl.
Vgl. C. BotteBottevóór de Hervorming,
I, Deel,
manne, De
De Katholiek.
Katholiek. Deel
Deel 69,
69, bl.
bI. 197,
197, 261,
261, 329
329;; Deel
Deel 70,
70,
J. A.
A.Coppens,
Coppens, Algemeen
der KerkgeKerkgebI.
1. H. J.
bl. 1.
Algemeen overzicht der
schiedenis
voor Noord-Nederland.
Noord-Nederland. Tweede
Tweede verm.
verm. uitgaaf,
uitgaaf,
schiedenis voor
Utrecht 1902.
1902. J. A.
A. F.
F. Kronenburg,
Kronenburg, Neerlands
Neerlands Heiligen in
vroeger eeuwen,
eeuwen, Il
Amsterdam.
vroeger
II Uitg., Amsterdam.

P. Vóór
1°.
Vóór de
de zevende
zevende eeuw
eeuw vond
vond het
het Christendom
Christendom bij
bij de
de noordenoordelijke Friezen geen
geen toegang.
men van de
de zijde
zijde der
der Franken
Franken
toegang. Wat
Wat men
beproefde had
geen blijvend
blijvend gevolg.
den Frank,
Frank,
beproefde
had geen
gevolg. De
De Fries
Fries haatte den
belager zijner
zijner vrijheid,
vrijheid, en
enverafschuwde
verafschuwde evenzeer
evenzeer den
dengodsgodsden belager
zijn aartsvijand. Beter
Beter waren
waren de
de Britten
Brittenbij
bij de
de Friezen
Friezen
dienst van zijn
en handelsverkeer
handelsverkeer had
hadaaneensluiting
aaneensluiting
gezien. Taalverwantschap
Taalverwantschap en
gezien.
en vriendschap
vriendschap veroorzaakt.
veroorzaakt. Door
Door Britsche
Britsche predikers
predikers wilde
wilde dan
dan
de Voorzienigheid
Voorzienigheid de Friezen
Friezen bekeeren
bekeeren en
enbeschaven.
beschaven.
ook de
Engeland vervolgd,
vervolgd, landde
landde de
de H.
H.W
Wi il Iffrr ii ddl)
omstreeks
In Engeland
1) omstreeks
679 op
en predikte
predikte er
ereen
een jaar,
jaar,niet
nietzonder
zondergevolg.
gevolg.
679
op de Friesche kust en
later kwam W
Wig
herwaarts,maar
maaroogstte
oogstteslechts
slechts
Zes jaren later
Zes
i g bb ee rr tt herwaarts,
Vita Wilfridi
Wilfridi bij
bij Mabillon,
Mabillon, Acta SS.
SS. Ordin.
Ordin. s. Ben., saec. IV, 11 ApAp11)
) Vita
pend., p. 676:
676 :Supplem.
Supplem. 2,
2, p.
p. 550
550 ss.
ss. Obser, Wilfrid der Aeltere, Bisschof
Bisschof
pend.,
von York,
York, Karlsruhe
Karlsruhe 1884.
1884.
von
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geringe
Rad
b 0 u d (680
(680-719)
de uituitgeringevrucht,
vrucht,omdat
omdatkoning
koning
Radboud
719) de
des Christendoms
Christendoms bemoeilijkte.
bemoeilijkte.
breiding des
2°. De
eigenlijke apostel
Friezen was
was de
de H. Willebrord.
Willebrord.
2°.
De eigenlijke
apostel der
der Friezen
657 geboren
geboren trad hij
hij reeds
reeds vroeg
vroeg in de orde van
van den
den H. Ben
In 657
B e n een maakte
maakte te
te Rippon
Rippon in
inEngeland
Engeland en
en teteRathmelsigi
Rathmelsigi
d ii cctt uuss en
d
in Ierland
Ierland snelle
snelle vorderingen
vorderingen in wetenschap
wetenschap en deugd.
deugd. Op
Op zijn
zijn
drie-en-dertigste jaar landde hij, vermoedelijk in 691, met elfdrie-ntgsjaldhi,vermojkn691tlf
gezellen
Pep
va nn H
Hee rgezellente
teKatwijk,
Katwijk,en
enreisde
reisdeterstond
terstondnaar
naar P
e p ijij nn va
sta
1,
om
steun
te
vragen
voor
zijn
moeilijke
taak.
Na
vervolgens
s t a 1, om steun te vragen voor zijn moeilijke taak. Na vervolgens
Rome de noodige
noodige zending
Ser
te Rome
zending en
en reliquieën
reliquieënvan
vanPaus
Paus S
e r gg ii uu ss II
hebben ontvangen,
ontvangen, toog
toog hij
hij aan
aan den
denarbeid.
arbeid. God
Godzegende
zegende het
het
te hebben
werk en bekeerde
bekeerde door
door de
de prediking
prediking van
vanWW
i 11eebb rr 0orr dd in.
in
werk
i 11
korten tijd
tijd zeer
zeer velen
velen tot
tothet
hetware
waregeloof
geloof 1).
vertrok de
de zendezende1 ). Nu vertrok
ling opnieuw naar
naar Rome
Romeen
enwerd
werder
erden
den21
21Nov.
Nov.695
695door
doordenzelf
denzelfden
den
Paus SSer
totaartsbisschop
aartsbisschop der
derFriezen
Friezengewijd.
gewijd. TerugTerugPaus
e r gg i u ss tot
gekeerd
zieh W
Wiil11
teUtrecht
Utrecht en
enstichtte
stichtte
gekeerd vestigde
vestigde zich
l ee bb r 0orr dd te
daar het
het beroemde
beroemde bisdom,
bisdom, dat
dat zoo
zoo onnoemlijk
onnoemlijk veel
veel voor
voor de
de bebebeschaving van
Nederland heeft
gedaan. Nadat de
de
keering en
keering
en beschaving
van Nederland
heeft gedaan.
bisschop zoowel
ons land
land overvloedig
overvloedig voor
voor zijn
zijn God
God
bisschop
zoowelin
in als
als buiten ons
gewerkt, het geloof
geloof voorgoed
voorgoed gevestigd,
gevestigd, kerken en
en kloosters
kloosters gegegewerkt,
bouwd had,
hij den 77 Nov. 739
739 te Echternach
Echternach in
in Luxemburg
Luxemburg
bouwd
had, stierf hij
een zaligen dood 2).
2 ).
medehelpers van
vanW
W ii 11
11 e b r 0orr d behoorden
behoorden
Tot de voornaamste
voornaamste medehelpers
S
(t 713)
713),, die
die eerst
eerst in
in ons
ons land
land predikte
predikte en
endaarna
daarna
S uu iit t bbeer rt t (t
onder
de Saksers
Saksers 3);
We
apo3tel der
der Betuwe
Betuwe 4)
4) ;
e ren
r e n ffrri ieed,d, apostel
onder de
3) ; W
de
beiden E wal
den enenTil
man; Wir
0, P
lee hel m en
en
debeiden
Ewalden
Tilman;
Wiro,
Plechelm
oO tt g er,
die in
inhet
hetKleefsche
Kleefscheen
enGeldersche
Geldersche predikten
prediktenen
enstierven
stierven
e r , die
St. Pietersklooster
Pietersklooster bij
bij Roermond
Roermond 5);
A ddel
apostel
5) ; A
e 1 bb eerrt,t, apostel
in het St.
van Kennermerland 6);
te Velsen
Velsen en
en omomE n g e l mund,
u n d,die
die werkte
werkte te
6 ); Engelm
streken;
slotte Wui
uit het
het klooster
klooster van
vanFontenelle
Fontenelle 77).
).
Wulff r a nn uit
streken; ten slotte
1)
V, 10.
10.
Eccl., V,
Hist. Eccl.,
1) Beda, Rist.
2)
van Clemens,
Clemens, wiens
wiens feest
feest twee
twee
Willebrordus ontving
ontving den
den naam van
2) Willebrordus
dagen na zijn
zijn wijding gevierd
gevierd werd.
werd. Neues
Neues Archiv.,
Archiv., B. 33
51733 (1908), 517—
dagen
530.
Mei 1920: Abdij
Abdij van Echternach.
Echternach.
530. De
De Katholiek,
Katholiek, Mei
3) Beda, R.
V, 11.
11. Het
Ret Vita
Vita Suitberti
Suitberti van
van }}larcellinus
is een
een later
Marcellinus is
H. E., V,
3)
verdichtsel. Rist.
1881, 273
273 ff.
ff.
Hist. Jahrbuch, 1881,
4)
Boll., 27
27 Aug.
14 Aug. Acta SS. BoU.,
4) Acta bij Surius, 14
Ii)
A. Wolters,
Walters, De RH.
'Viro, Plechelmus
Plechelmus en
en Otgerus,
Otgerus, Roermond
Roermond 1861.
1861.
HH. Wiro,
5) A.
G)
Belgii, VI, 661.
SS. Belgii,
6) Acta SS.
7)
mislukte bekeering
bekeering van
van Radboud
Radboudschreef
schreef Kluit, Hist.
Tegen de
de mislukte
7) Tegen
Crit.,
pars Il,
ervoor Moll, I, 130.
130.
II, p. 77;; ervoor
Crit., Tom.
Tom. 1.,
I., pars

57.
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Bekeering der
der overige Germaansche
Germaansche landen.
Bekeering

3°. Onder
Onder W
Wi i11
11 eebI'
0 I' d
d en
enna
nadiens
diens dood
dood werkte
werkte bij
bij de
de
3°.
b r or
Friezen de
H. Bonif
Bon iafat
s en
vooral
zijn
beroemdeleerling
leerling
Friezen
de H.
ti ui suen
vooral
zijn
beroemde
G I' ego I' i u SI)
uit het
hetgeslacht
geslacht der
derMerovingers,
Merovingers, die
die het
het bisdom
bisdom
Gregorius
1) uit
bestuurde en leeraarde
leeraarde aan de
de kloosterschool
kloosterschool te Utrecht
Utrecht (t(t775).
775).
bestuurde
medehelpers waren
Zijn medehelpers
waren de
de wijbisschop
wijbisschop A 11uubel'
b e rt:
t: LLeb
e b uui inn 22))
777) en
en Mar
M acI' hc hel
m, die
dieininOverijsel
Overijsel predikten
predikten en
en een
een
e 1 m,
(t 777)
stichtten te
te Deventer
Deventer;; WWi i11
11 ee hhad,
apostelininFriesland
Friesland
kerk stichtten
a d, apostel
Groningen, eerste
Lu
809).
en Groningen,
eerste bisschop
bisschop van
van Bremen;
Bremen ; L
u d gel'
g e r (t 809).
aan de
de domschool
domschool te
te Utrecht
Utrechten
eneerste
eerstebisschop
bisschopvan
vanMunMünleeraar aan
ster. Te
Te Noordwijk
Noordwijk werkte
eenSchot,
Schot, en
enververster.
werkte de
de H.
H. JJe
e rI'o0 ee n, een
wierf er in 856
856 de martelkroon
martelkroon 3).
3). Als
bisschoppen
Als de voornaamste bisschoppen
wierf
4), R
van Utrecht
FrFrederik
ede I' i k (t(t838)
838)t),
R aa ddvan
Utrecht worden
wordengenoemd
genoemd
b 0 udC,
917) 5),
Balderik (t(t 977),
977), Ansfried
A n s f I' i e (1010)
d (1010)s),
6),
5), Balderik
boud
(t 917)
Ad e 1 bol(td omstreeks
(t omstreeks1025)
1025) enBernulf
en Bel' nul
(t omstreeks
1054).
Adelbold
(tfomstreeks
1054).
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§ 57.
57.
BeJmering
der
overige
Germaansclie landen.
Germaansehe
Bekeering der
Vitae
S. Bonifatii
Bonifatii van
van Willibald,
Othlo en Anonym.
Anonym.
Willibald, Othlo
Vitae S.
III. Epistolae
Traiect.
Mon. Germ.
Germ. Scipt.,
Scipt., Tom.
Tom. lIL
Traject. bij Pertz, Mon.
Oxon. 1842.
S.
Bonif., ed.
ed. Giles, 2 voL,
1842. Buss-Scherer,
vol., Oxon.
S. Bonif.,
Winfrid
Bonifatius, Gratz
Gratz 1880.
1880. G.
Kurth, S.
S. Boniface,
G. Kurth,
Winfrid Bonifatius,
IV éd., Paris
Paris 1903.
1903. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands,
Deutschlands,
I-lIl,
IV Aufl.,
Auf!., Leipzig
Leipzig 1904-1906.
1904-1906. W.
W. J. Karup,
Karup, Gesch.
I—III, IV
der Kath.
Kath. Kirche
Kirche in
in Dánemark
Dänemark (uit het Deensch),
Deensch), Munster
Münster
Stammes,
1863. K. Maurer,
Matlrer, Bekehrung des
des Norwegischen
Norwegischen Stamrnes,
München
conquête de
de la
la Germania
Germanie
La conquête
Munchen 1855--56. Lavisse, La
par l'Eglise, Revue des deux mondes, avril 1887.
1887. G.
G. SchnüSchniirer,
Saux, der
der H.
H. Bonifatius,
Bonifatius,
Bonifatius, Mainz
Mainz 1909.
1909.1.I. J. Saux,
rer, Bonifatius,
Freib.
1920.
Freib. 1920.

1°.
de apostelen
apostelen der
der Nederlanden
Nederlanden kan
kan
1°. Hoewel BonHatius
Bonifatius tot de
gerekend
toch hoofdzakelijk
hoofdzakelijk aan
aan de
debekeering
bekeering
gerekend worden,
worden, werkte hij toch
van Duitsehland. Geboren
in Engeland
Engeland
Geboren ómstreeks
omstreeks 681
681 te
te Kirton in
en opgevoed
opgevoed in de Abdij
Abdij Nhut-celle,
Nhut-celle, kwam hij
hij in
in 716
716 te
te Wijk-bij1)
Albers, S.
S. J., Jaarboekje van Alberdingk Thijm,
Thijm, 1893,
1893, bI.
bl. 1 vvo
vv. ;
1) P. Albers,
De
B. van
van Utrecht.
Utrecht.
De H. Gregorius, III B.
2)
S. Lebuini,
Lebuini, presbyteri
presbyterietetConfessoris
Confessoris ;; Arch.
Arch. voor Kerkgesch.
2) Vita S.
1909,
3.
1909, afl.
afl. 3.
3)
Thijm, 1861,
1861, bI.
bl. 11 vvo
vv. Een geleerd
3) Het Jaarboekje van Alberdingk Thijm,
en waardeerend
gaf Prof.
Prof. P.
Bijdr.
dr. voor vaderl. GeP. J.
J. Blok in Bij
opstel gaf
waardeer. end opstel
schied., IV
reeks, III
bl. 1-23.
IV reeks,
III Deel, bl.
')
Albers, S.
1892.
v. h. Aartsbisdom Utrecht, 1892.
S. J., in Archief v.
4) P. Albers,
ó)
Albers, S. J.,
a. p.
p. 1894.
1894.
t. a.
J., t.
P. Albers,
5) P.
6)
Albers, S.
a. p.
p. 1894.
1894.
8 ) P.
P. Albers,
S. J., t. a.
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§ 57.
57. Bekeering
Bekeering der
der overige Germaansche
Germaansche landen.
§

Duurstede, aan,
aan, van
vanwaar
waarhij
hijechter,
echter,wegens
wegens de
deongunstige
ongunstige tijden,
tijden,
weldra terugkeerde. Kort daarop toog hij opnieuw ter zending,weldratugk.Kopthijneuwrzdg,
was
was 718
718 te Rome
Rome en
en kwam
kwam met
met de
de noodige
noodige volmacht
volmacht van
van Paus
Paus
uitschland, waar
G reg 0 r i us II (715-731)
(715-731)inin719
719ininDDuitschland,
waar hij
hij niet
niet
Gregorius
lang vertoefde.
vertoefde. Na drie
drie jaren
jaren met
metWW
i 11eeb
0 r d
d onder
onder de
de
lang
i 11
b rr or
Friezen te hebben
hebben gewerkt,
gewerkt, vertrok
vertrok de
deHeilige
Heiligevoor
voordedetweede
tweede
Friezen
naar Rome,
Rome, ontving
ontvingererinin
723dede
bisschoppelijkewij
wijding,
maal naar
723
bisschoppelijke
ding,
waarbij
zijnnaam
naam Win
W i nf fr ri ei de dinindien
dienvan
van Bonif
a t i iuuss
waarb~i zijn
Bon i fat
en predikte
predikte daarna
daarna in
inHessen,
Hessen, Thuringen
Thüringen en
en
veranderd 1),
werd veranderd
1), en
Beieren, velde
den heiligen
heiligen eik te
te Geismar
Geismar en
en bouwde
bouwde daarmee
daarmee
Beieren,
velde den
rus;
stichtte
kloosters
een kapel
een
kapelter
tereere
eerevan
vanden
denH.
H. Pet
Petrus;
stichtte
dede
kloosters
Ohrdruf
en
Tauberbischofsheim,
Kitzingen,
Ochsenfurt,
Fulda
en
Tauberbischo
f
sheim,
Kitzingen,
Ochsen
f
urt,
Fulda
Ohrdru f
die hij
hij deels
deels met
metmissionarissen
missionarissen en
enkloosterzusters
kloosterzusters
Heidenheim, die
Engeland, deels
deels met
metDuitsche
Duitscheleerlingen
leerlingen bevolkte
bevolkte 2).
2). Na zulk
zulk
uit Engeland,
een
apostolaat vertrok
vertrok hij
hij in
in 737
737 voor
voor de
de derde
derde maal
maal
een vruchtbaar apostolaat
Rome en
en ontving
ontving volmacht
volmacht om
om de
de Duitsche
Duitsche Kerk
Kerkteteorganiorganinaar Rome
seeren. Terstond
Beieren, dat in
in
seeren.
Terstond vergaderde
vergaderdehij
hij een
een synode
synode in
in Beieren,
Passau werd
bisdommen Salzburg,
Freising, Regensburg
Regensburg en Passau
Salzburg, Freising,
de bisdommen
zichnaar
naarThuringen
Thüringen en
en
verdeeld. Dan
verdeeld.
Dan begaf
begaf Bon
Bonifi fatatii uu ss zich
W l2rzburg, Buraburg,
Buraburg,
Hessen
daarvier
vierbisdommen
bisdommenop
op:
Hessen en richtte daar
: WUrzburg,
Erfurt
later Eichstätt
Eichsttitt (745).
(741) en
en wat later
Er
f urt (741)
Na den dood van Kar
e 1 Mar
tel (741)hieldBonifatius
(741) hield Bon i fat i u s
Nadendoodvan
Karel
Martel
Concilium Germanicum
b~ina
jaarlijks
synoden.
Vooreerst
het
Germanicum
bijna jaarlijks synoden. Vooreerst het Concilium
(742),
hij op
op last
last van
van Paus
Paus ZZa
optrad
3) streng optrad
a cchhar
a r ii aa ss 3)
(742), waar hij
tegen de
de geestelijkheid
geestelijkheid;; te Soissons in 744, te Liftinae
743 4).
Li f tinae in 743
Dat er
er veel
veel uit
uit te
te roeien
roeien was,
was, leert
leert de
de IIndiculus
ndiculus superstitionum
superstitionum
et
paganiarum 5) : doodenoffers,
verbrandoodenof f ers,lijkverbranding
lijkverbranding en
en zelfs verbranet paganiarum
ding
achtergebleven vrouwen
vrouwen en slaven,
slaven, voorspellen
voorspellen uit
uit herherding van achtergebleven
dieren, uit
uit de
de vlucht
vluchtder
dervogels
vogels en
en uit
uit ontelbare
ontelbare andere
andere
senen
senen van dieren,
teekenen, tooveren,
tooveren, halve
halveof
ofheele
heele afgoderij
afgoderij enz.
enz. enz.
enz. De
De Frankische
Frankische
als metropolitaanzetel
gansch
synode
(745) besloot,
besloot, Keulen als
metropolitaanzetel van gansch
synode (745)
Duitschland
fat
toetete
wijzen;
hetgeen echter
echter
Duitschlandaan
aan Bon
Bonifi a
t i iuusstoe
wijzen
; hetgeen
ontving dit
om
onbekende redenen
redenen niet
niet werd
werd volvoerd.
volvoerd. Mainz ontving
om onbekende

1)
15 Mei. Den 14den
14den vierde men er den martelaar
Rome 15
1) Hij was te Rome
Bonifatius. Zie Neues
Neues Archiv,
Arehiv, B.
B. 33
33 (1908),
(1908), 517-530.
517-530.
2)
366 ss.
MIonum.Germ.,
Germ.,Script.,
Script.,Tom.
Tom. Il,
II, 366
2) Monum.
S)
Il, n.
n. 2264.
2264.
ed. II,
Jaf fé, ed.
3) Jaffé,
4)
oud-Duitsche
afzwering opgesteld.
-Duitsche afzwering
beroemde oud
4) Hier werd de beroemde
5)
19. Vgl. He/ele,
lIl, 506.
Heide, III,
506,
5) Mon.
Mon. Germ.,
Germ., lIl,
III, 19.
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voorrecht in 746,
746, terwijl
terwijl eerst
eerst later
later ook
ookKeulen
Keulenmetropole
metropolewerd
werd
voorrecht
met Utrecht
Utrecht alleen
alleen als
als suffragaan
suffragaan (794-799)
(794-799) 11).) .
Toen BBon
ditreuzenwerk
reuzenwerkininDuitschland
Duitschlandvoltooid
voltooid
Toen
o n ii ffat
a t ii uu ss dit
had,
werkte hij
hij in den
den zomer
zomer van
van 753
753 en
en 754
754 bij
bij de
de Friezen
Friezen en
en
had, werkte
bekeerde velen.
lente van
van 755
755 zakte
zakte hij
hij opnieuw
opnieuw den
den Rijn
Rijn
bekeerde
velen. In
In de lente
af en toog naar
naar Dokkum.
Dokknm. Terwijl
Terwijl hij
hij den
den 55 Juni
Junizich
zichgereed
gereed maakte,
maakte,
om
H. Vormsel
Vormsel toe
toe tetedienen,
dienen,onderging
onderging de
deHeilige
Heilige-- met 52
52
om het H.
gezellen den
een zoo
zoo rijk
rijk en
en
gezellen
den marteldood:
marteldood : een
een waardig
waardig einde
einde van een
leven.
vruchtbaar leven.
2°.
Onder de
de Saksers
Saksers 2)
werkten reeds
het begin
begin der VIII
VIII
2°. Onder
reeds in
in het
2) werkten
eeuw
wal
eeuw de
de beide
beide E
Ew
a 1 den
d e n en stierven den marteldood. LLeb
e b uu ii nn
moest
krijgshaftig volk,
de Elbe
Elbe
moest vluchten.
vluchten. Het
Het krijgshaftig
volk, dat
dat het
het land van de
en de
de Saale
SaaIe tot den
den Rijn,
Rijn, van
van den
den Hartz
Hartztot
totdedeEider
Eiderbewoonde,
bewoonde,
haatte, zooals
zooals de
de Friezen,
Friezen, den
den machtigen
machtigen Frank.
Frank. Daarom
Daaromscheen
scheende
de
haatte,
onderwerping der
des rijks
rijks noodzakelijk.
noodzakelijk. In
In
onderwerping
der Saksers
Saksers voor
voor de
de rust des
jaar772
772 begon Karel
Kar e I dde
langdurigenstrijd.
strUd.
het jaar
e GGrrooot
o t eeden
den langdurigen
In den
den eersten
eersten veldtocht
veldtocht vernietigde hij
hij het
hetnationale
nationaleheiligdom
heiligdom
der Saksers, de
de Irminzuil;
herhaaldeIrminzuil ; versloeg hun leger vervolgens herhaaldelijk, waarop ze
ze zich
zich onderwierp
onderwierpën
de aanvaarding
aanvaarding des
des doopsels
doopsels
lijk,
e n en de
beloofden.
Paderborn (777)
(777) werd
werd het
het missiemissie·
beloofden. Op
Op den
den rijksdag
rijksdag van Paderborn
werk
de naburige
naburige bisdommen
bisdommen (Wiirzburg,
(Würzburg, Keulen,
Keulen, Utrecht)
Utrecht)
werk aan de
en
kloosters (Fulda
(Fulda en
en Amoenaburg)
Amoenaburg) opgedragen.
opgedragen. Daar
Daar brak
brak
en kloosters
echter
i d u kin een
deen
algemeeneopstand
opstand uit
uit (782):
(782) : de
de
echter onder
onderW
Widukind
algemeene
missionarissen
of vermoord,
vermoord, de
de kerken
kerkenverwoest,
verwoest,
missionarissen werden verdreven of
de Christenen tot
tot afval
afvalgedwongen.
gedwongen. Karel
Karel nam
nameen
eenverschrikkelijke
verschrikkelijke
wraak en liet
liet in
in783
783 bij
bijVerden
Verden4500
4500 Saksers
Saksers dooden
dooden 3).
zal
3). Wie zal
deze
een zoo
zoo vaak
vaak herhaalde
herhaalde trouwbreuk,
trouwbreuk, onrechtvaardig
onrechtvaardig
deze daad, na een
noemen ~? Vooral
Saksers zelf
zelf de
de oproer
oproerlingen
Karel
noemen
Vooral wijl
wijl de Saksers
lingen aan Karel
overleverden
overleverden ??
Opnieuw
de woede
woede der
der Saksers,
Saksers, die
die met
metheldenheldenOpnieuw ontvlamde
ontvlamde nu de
moed
streden,
doch
weldra
(783)
voorgoed
moesten
onderdoen.
moed
doch weldra (783) voorgoed moesten onderdoen.

1) Jaffé,
n. 2273,
2273, 2286,
2286, 2292
2292 en Jaffé,
p. 309
309 (in
(in itinere).
itinere).
Jaf f é, Il
II ed., n.
Jaf f é, ibid., 1.
I. p.
2)
Laurissenses, Mon.
Mon. Germ.,
Germ., Script., I,
I,
2) Einhardi,
Einhardi, Annales
Annales ;; Annal.
Annal. Laurissenses,
135 ss. H. Bóttger,
Böttger, Einführung
Einfiihrung des
des Christent.
Christent.ininSachsen
Sachsenvon
von775-786,
775-786,
^)

Hannover
1859.
Hannover 1859.
der SachsenSachsen·
3) Zie vooral Ha1{ck,
Hauck, Il,
II, 347-349. Diekamp, Widukind, der
führer
und Geschichte,
Geschichte, Munster
Münster 1877.
1877. Bippens (Zeitschr.
f iihrernach
nach Sage
Sage and
(Zeitschr. f.
Gewichtswissenschaft,
hebben de daad
ontkend.
G
ewichtswissenschaf t, I, 75 ff.) en anderen
anderen hebben
daad ontkend.
Zie echter Hauck, t. a.
a. p.
p.
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van Paderborn
Paderborn(7(785)
verordende de
de bekeering
bekeering
De t.weede
tweede rijksdag van
85) verordende
t.ot het
het Christendom
Christendom op
op straffe
straffedes
des doods
doods 1).
tot
1) .
W ii dd uu kin
en AAl1bb o0 ii nn ontvingen
ontvingenhet
hetdoopsel
doopsel en
en met
met hen
hen
W
k i n dd en
nu het
het Christendons
Christendoni door.
door. De
De voornaamste
voornaamste
velen. Altijd meer drong nu
missionarissen waren
Wi i11
11 ee hhad
en LLu
3). De eerste
missionarissen
waren W
a d 2)
2) en
u ddg
g ee r 3).
van Bremen,
werd bisschop van
Bremen, de
de laatste van Munster. Verder werden
bisdommen opgericht
Verden, .Paderborn
Paderborn;;
bisdommen
opgericht te Osnabrück,
Osnabruck, Minden, Verden,
onder
0 de w ij k den
V rom e te
te Hildesheim en Halberstadt.
onderLLodewijk
den Vrome
Halberstadt.
3°.
Scandinavië begint eigenlijk
eigenlijk met de
de predipredi3°. De
De bekeering
bekeering van Scandinavië
king van
van AAnnssgg aa rr 4),
ofschoon reeds
reeds WWi il 11
en
4), ofschoon
king
l eebb rr 0orr dd en
E bb bov
a nR R
hei
kort
haddengewerkt.
gewerkt.InInhet
hetgevolg
gevolg
E
b o van
he
i mms serer
kort
hadden
van H
Har
van Denemarken, die
826 met zijn hof te IngelIngela r aaId
1 d van
die in 826
heim werd
A n s gg aa rr naar
naar het
hetnoorden.
noorden. Toen
Toen de
de
heim
werd gedoopt,
gedoopt, trok
trok A
koning kort daarna
daarna werd
werd verdreven,
verdreven, ging
ging de
deHeilige
Heilige van
vanDeneDenekoning
marken nog
nog meer
meer noordwaarts
noordwaarts en predikte ook
ook dáár
dáár met
metvrucht.
vrucht.
marken
833 stichtte LL o0 dde
w ij
ij k de Vrome
V rom het
e het
bisdomHamburg,
Hamburg,
In 833
ew
bisdom
waarop A
r rnaar
reisde
en en
door
G reg
0 r i u s IV
IV
waarop
Anns sg ga a
naarRome
Rome
reisde
door
Gregorius
aartsbisschop van
van Hamburg en Vicarius
Vicarius Apostolicus
Apostolicus voor
tot aartsbisschop
voor het
de rooftochten der Noornoorden werd benoemd.
benoemd. Niettegenstaande
Niettegenstaande de
mannen, die
die zelfs
zelfs Hamburg
Hamburg verwoestten
verwoestten(845),
(845), bleef
bleef hij
hij zijn
zijnmissiemissiewerk
In 849
849 werd
werd het
het bisdom
bisdom Bremen
Bremen met
metHamburg
Hamburg
werk voortzetten. In
vereenigd. Er
ic hI en
I en
II gaven
vrijheid
van
godsdienst, maar
maar
vereenigd.
Erich
II gaven
vrijheid
van
godsdienst,
laatste vertraagde
vert.raagdede
debekeering
bekeeringder
derDenen.
Denen.
bekeerden zich
zich niet. Dit laatste
A nn ss ggaarr stierf
stierf in 865
865 en werd
werd door
door RRem
A
e m bb ee r ttopgevolgd
opgevolgd 5).
Nog een
een gansche
gansche eeuw
eeuw bleven
bleven de
de koningen
koningen hardnekkig,
hardnekkig, totdat
totdat
Nog
Har
I a a tand
a n zich
d zich
965
liet
doopen.De
Debisdommen
bisdommen
H
a r aa I1dd B
Blaat
in in
965
liet
doopen.
Ripen en Aarhus werden
werden opgericht.
opgericht.Onder
Onder Kan
K a nuut t I
Sleeswijk, Ripen
(t
1035) was
was het
het grootste
grootste deel
deel der
derbevolking
bevolking bekeerd.
bekeerd. In
In1102
1102
(t 1035)
vestigde men den metropolitanen-zetel
metropolitanen-zetel te
te Lund.
vestigde
meer tijd
tijd kostte
kosttededebekeering
bekeering van
van Zweden. Het werk
werk
Nog meer
1) "Si
deineeps in gente Saxonum inter eos latens
Iatens non
non baptizatus
baptizatus
„Si quis deinceps
se abscondere
abscondere voluerit et ad baptismum
baptismum venire
venire contempserit,
contempserit, paganusque
paganusque
manere voluerit, morte moriatur".
Mon. Germ.,
Germ., Leg.,
Leg., I, 1,
1, 68
68-70.
moriatur". Mon.
70.
2) Vita
Willehadi, Mon.
Vita Willehadi,
Mon. Germ.,
Germ.,Script,
Script,II,
II, 378-390.
378-390.
2)
3) Vita Ludgeri
Ludgeri auctore
auctore Alt
Altfrido.
frido, ibidem, 405
405 ss.
4) Vita
Ansgarii, Mon.
4)
Vita Ansgarii,
Mon. Germ.,
Germ.,Script.,
Script.,II,
II, 283-725.
283-725.
6)
Joachim, Zur
GrünVita Remberti,
Remberti,ibid.,
ibid.,II,
II, 764-775.
764-775. Hermann
Zur Griin5) Vita
Hermann Joachim,
dungsgesch. des
Erzbistums Hamburg.
Hamburg. Mitteilungen
Mitteilungen des
Instit. fur
für
dungsgesch.
des Erzbistums
des Instit.
Oesterreich. Geschichtsf.
201 ff.
S. J., Die
Die HamHamGeschichtsf. 1912,
1912, XXXIII,
XXXIII, s,s. 201
Peitz S,
ff, Peit;;
burger Fälschungen,
Freiburg 1919,
1919.
burger
F,lschungen, Freiburg
-

58. Bekeering
Bekeeringder
derOost-Europeesche
Oost-Europeesche volken.
volken.
§ 58.

313
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van AA nn ss gg a r, GG aa uu tt zz bb e rr.t t en U
U nnni
kwijnde er
er tot
totininde
de
van
n i kwijnde
XI eeuw,
eeuw, toen
toen koning
koning 0 1I aa ff in
in 1002
1002 het
het H.
H.Doopsel
Doopselvroeg
vroeg en
XI
e r kk ee rr (1133--1155)
te Skara. Koning SSvver
(1133--1155)
een bisdom oprichtte te
stichtte de
de eerste
eerste kloosters
kloosters en de
de kerk
kerk tete Upsala, dat 1162
1162 de
de
stichtte
werd.
metropole werd.
Hak o0 nn de
Noorwegen had sedert
sedert 938
938 Christen
Christen koningen.
koningen. Hak
de
Noorwegen
Go ede (938-961) werkte veel voor de uitbreiding der wareGoed(938-61)wrktvlodeuibngrwa
en
f T r yy gg vv ee ssen
religie, doch met gering gevolg. Eerst
Eerst onder
onder 01
0 1aafT
(995-1000) enenOl
1 i g e (1014-1030)
(1014-1030) kreeg
kreeg
(995-1000)
Oalf a den
f den Hei
Heilige
Christendom vasten voet.
voet. In
In1148
1148 werd
werd Drontheim tot
tot metrometrohet Christendom
politanen zetel
verheven. Heidenen
einde der
der
politanen
zetel verheven.
Heidenen vond
vond men
men op
op het einde
XII eeuw
eeuw in
inNoorwegen
Noorwegen niet
niet meer.
meer.
XII
r y gg v e sen
s e n in
4°. Naar
Naar IJsland zond
zond koning
koning TTry
in 997
997 (999)
(999)
4°.
h aank
nkb
r a nn d,
d, die
een gezantschap
gezantschap onder
onder zijn
zijn hofkapelaan
hofkapelaan TTh
bra
die
een
wegens zijn
optreden werd
werd afgewezen.
afgewezen. Om
Om den koning
koning niet
niet
wegens
zijn stug optreden
verbitteren, kwam
kwam echter
echter weldra
weldra van
vanIJsland
IJslandeen
eenonderdanig
onderdanig
te verbitteren,
jaar 1000
1000 bekeerde
bekeerde zich
zich nu
nu het
het
verzoek om
missionarissen. In
verzoek
om missionarissen.
In het jaar
dat
eerst
in
982
ontdekt
was,
werd
reeds
volk. In Groenland,
eerst in 982 ontdekt was, werd reeds in
in
volk.
opgericht. Het bestond
1055
bestond er
er echter
echter niet
nietlang,
lang,
Gardar opgericht.
1055 het
het bisdom Gardar
Noormannen, die zich
omdat de
de Noorsche
Noorsche bevolking
bevolking uitstierf.
uitstierf. De
De Noormannen,
onder
R
0
11
0
in
Frankrijk
hadden
neergelaten,
namen na
na de
de
Frankrijk
hadden
neergelaten,
namen
onder R o 11 o
bekeering
aanvoerder (912)
(912) het
het Christendom
Christendom aan.
aan.
bekeering van hun aanvoerder

§§ 58.

Bekeerillg
der Oost-Europeesclle
Oost-Europeesch e volken.
Bekeering der
.

Hergenröther,
II, 604
604 ff.
ff. Anonymi Salisburgensis
Photius, II,
Hergenróther, Photius,
Gesch. der
der SlavenRist.
conversionis Carantan., bij Ginzel,
Ginzel, Gesch.
Hist. conversionis
apostel Cyrillus
Wien 1861,
1861, Anh. I,
I, S.
S. 46
46 ff.
ff.
Cyrillus und
and Methodius, Wien
Einhardi
135 ss. Annales
Annales, Mon.
Mon. Germ.,
Germ., Script.,
Script., I, 135
Einhardi Annales,
Fuldenses,
343 ss. Arndt, Die
ältest.en polnischen
polnischen
Die tiltesten
Fuldenses, ibid.,
ibid., 343
Russische
Bistümer,
Zeitschr. f.
Theol., XII,
XII, 44
44 ff.
ff. Die
Die Russische
Bistumer, Zeitschr.
f. kath. Theol.,
Kirche, Hefele,
344 ff.
ff. Hergenröther,
Hergenróther,Photius.
Photius.
Beitráge, I, 344
Hef ele, Beiträge,
II 535
594 ff.
ff.;; Il,
608 ff.
ff.;; lIl,
II, 300
300 ff.;
ff. ; 608
III, 703
703 ff. Bod,
535 ff.,
ff., 594
Ristoria
Rungarorum ecclesiastica,
Batav.
Historia Hungarorum
ecclesiastica,33 Tom.,
Tom., Lugd.
Lugd. Batay.
II
1888-1890.
Kirchengeschichte, Il
Hergenróther--Kirsch, Kirchengeschichte,
1 888--1890. Hergenröther--Kirsch,
Band, Freiburg
Freiburg 1904,
1904, S.
S. 272
272 ff.
ff. Lapétre,
Ie
Europe et le
Lapetre, S.
S. J.,
J., Europe
S.-Siège,
1895.
S.-Siège, I,I, Paris 1895.

1°.
alle Slavische
Slavische volken
volken bekeerden
bekeerden zich
zich de
de Croaten
1°. Van
Van alle
het
Croaten het
eerst. Reeds onder hun vorst Por
die missionarissen
missionarissen van
van den erst.Rdon
P o r g a, die
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58. Bekeering
Bekeering der
der Oost
Oost-Europeesche
-Europeesche volken.
§§ 58.

Stoel had gevraagd,
gevraagd, ontvingen
ontvingen zij
zij het
het H. Doopsel
Doopsel omstreeks
omstreeks
H. Stoel
640. In de
de IX
IXeeuw
eeuwvindt
vindtmen
menererbisdommen
bisdommenvermeld,
vermeld, die
die echte
echterr
640.
in de X werden verwoest. Eindelijk richtte de H. L a dis I a u s,indeXwrvost.EindeljkrchHLais1u,
koning
koning van Hongarije,
Hongarije, die
die een
een deel
deel van
vanCroatië
Croatiëveroverde,
veroverde, omomstreeks 1095,
1095, het bisdom
bisdom van
van Agram
Agram op.
2°. De
De Carantanen, bewoners
bewoners van het
hethedendaagsche
hedendaagsche Stier2°.
ma,rken, Karinthië
Karinthië en
en Kra'in,
Krain, werden
werden door
door de
de bisschoppen
bisschoppen van
van
marken,
Salzburg bekeerd.
V i r g i Il ii us
(t784)
78-!) zond den vorst CChhet
uSalzburg
bekeerd. V
u s (t
e t urn aa rr evangeliepredikers.
evangeliepredikers. Ar
n 0(t(t821)
821)zette
zettedit
ditwerk
werkvoort.
voort.Het
Het
zn
Arno
zuidelijk gedeelte
van Aquileja,
Aquileja, het
het
zuidelijk
gedeelte kwam
kwam onder
onder den
den patriarch
patriarch van
noordel~jke onder
noordelijke
onder Salzburg.
Salzburg.In
In 1072
1072 richtte
richtte de
de H. GGeb
e b hhar
a r dd
het bisdom
bisdom Gurk op.
op. Dat van Seckau ontstond
eerst in
in het
het begin
begin der
der
ontstond eerst
het
XIII eeuw 1).
1) .
3°. De
De Serviërs, die het
het tegenwoordig
tegenwoordig Servië, Bosnië,
Bosnië, HerzegoHerzego3°.
en
oostelijk
Dalmatië
bewoonden,
werden
in de
de
wina,
Montenegro
bewoonden,
werden
oostelijk Dalmatië
vina, Montenegro
(610-641) tot
tothet
hetChristenChristeneeuw door
door keizer
keizer Her
H e r a c Il ii us
u s (610-641)
VII eeuw
dom gedwongen,
juk der
der ByzanByzangedwongen, en
en wierpen
wierpen daarom
daarom in
in 827
827 met
met het juk
ook het
het Christendom
Christendom van
van zich
zich af.
af. Maar
Maarkeizer
keizerBBas
i Iiiuu ss
tijnen ook
asi1
dwong hen in 868
868 beide
aanvaarden.
dwong
beide opnieuw
opnieuw te aanvaarden.
die aan
4°. In denzelfden
denzelfden tijd bekeerden
bekeerden zich
zich de
de Bulgaren, die
aan
4°.
van den
den beneden-Donau
beneden-Donau woonden.
woonden. Zij
Zij ontvingen
ontvingen
den rechteroever van
het eerst
eerst van
vangevangen
gevangenGrieken.
Grieken. De eigeneigende
blijde boodschap
boodschap het
de blijde
lijke
bekeerder was
koning BB o0 ggor
s, die
diezich
zichomstreeks
omstreeks864
864
lijke bekeerder
was koning
o r i s,
niet alleen
alleen te
te Constantinopel
Constantinopel liet
doopen, maar
ook van
van Paus
Paus
niet
liet doopen,
maar ook
Ni col
(858-867)bisschoppen
bisschoppen en
en priesters
priesters vroeg.
vroeg. Met
Met de
de
Nico
1 aa uu ss II (858-867)
gevraagde
tevenszijn
zijnberoemde
beroemde
gevraagde missionarissen
missionarissen zond
zond N i ccol
o l a u s tevens
Responsa
ad consulta
consulta Bulgarorum
Bulgarorum 2).
Het grootste
grootste gedeelte
gedeelte des
des
2 ). Het
Responsa ad
volks
bekeerde zich.
echter wisten
wisten de
de listige
listige Grieken
Grieken de
de
volks bekeerde
zich. Weldra
Weldra echter
Latijnen
verdringen en
stelden den
deneersten
eerstenBulgaarschen
Bulgaarschen
Latijnen te
te verdringen
en stelden
metropoliet
aan.InIn1019
1019werd
werdBulgarije
Bulgarije
metropoliet TTh
h eeo0 pp hhyy11 aact
c t uuss aan.
een Grieksche
Grieksche provincie.
provincie.
50.
bewoners van
van Moravië en
noordelijk Hongarije
Hongarije ontonten noordelijk
5°. De
De bewoners
vingen,
onder
Kar
e
I
den
G
r
oot
e,
de
eerste
zaden
des
den
Groot
e,
de
eerste
zaden
des
Karel
vingen, onder
Christendoms
bisschoppen van
van Salzburg.
Salzburg. De
Devolledige
volledige
Christendomsvan
van de bisschoppen
3). Deze
bekeering
Meth ho0ddi iuus
Deze
bekeering bewerkten
bewerkten C yy rr ii11
11u us s en
en Met
s 3).
1)
und Unterpannonien
Unterpannonien in
in der
der KarolingerKarolingerPirchegger, Karantanien und
1) H. Pirchegger,
zeit,
f. Oesterreich.
Oesterreieh. Geschichtsf.
Geschiehtsf. 1912,
1912, XXXIII
zeit, Mitteilungen
Mitteilungen des
des Instit.
Instit. f.
XXXIII
B.
272 ff.
ff.
B. 272
2)
401. Hefele, IV,
346 ff.
ff,
IV, 346
Coil. Cone.,
Cone., XV,
XV, 401.
2) Mansi, Collo
3)
12 ss.
ss. Stimmen
Stimmen aus
aus M.-L.,
M.-L., Bd.
Bd. 22.
22. St.
St.
Acta SS.
SS. Boll.,
Boll., Tom.
Tom. Il,
II, 12
3) Aeta
Méthode, ApStre
Apötre des Slaves,
Slaves, in Revue
quest. hist.,
hist.,Tom.
Tom.28
28(1888),
(1888),36988.
Revue d. quest.
369 ss.

-Europeesche volken.
§ 58.
58. Bekeering
Bekeering der
der Oost
Oost-Europeesche
§
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kwamen
in 863
kwamen in
863 in
in Moravië
Moravië aan,
aan, predikten
predikten met
met groote
groote vrucht,
vrucht,
schiepen de Slavische
Slavische letters
letters 1) vertaalden
vertaalden de
de H.
H. Schrift
Schrift 2)
2) en de
de
schiepen
Liturgie in de
de volkstaal,
volkstaal, die
die nu
nutevens
tevensde
deliturgische
liturgischewerd.
werd.Door
Door
Liturgie
N ii ccol
naar Rome
Rome geroepen,
geroepen, stierf
stierf daar
daar CCyyr ri i11
11uus.s.
Paus N
o l a u ss I naar
Met h 0 d i u swerddoor
werd door Had
r i a n u s II (867totaarts(867-872) tot aartsMethodius
Hadrianus
bisschop van Moravië
Moravië en
en Pauselijk,
Pauselijle vicari'us
benoemd. Nadat ook
ook
vicarius benoemd.
bisschop
het gebruik
gebruik der
der Slavische
Slavische liturgie
liturgiewas
was goedgekeurd,
goedgekeurd, keerde
keerdeM
Met
0het
e t hhoterug, De
Debisschoppen
bisschoppen der
derkerkprovincie
kerkprovincie Salzburg,
Salzburg, die
die
d ii uu ss terug.
Moravië als
hun gebied
gebied beschouwden,
beschouwden, vielen
vielen den
den Heilige
Heilige lastig
lastig
Moravië
als hun
en klaagden
bijbij
JoJoannes
a n nes VIII (872-882).
(872-882), Deze
Deze riep
riep M
Met
0e t hh oen
klaagden
opnieuw naar
naar Rome,
Rome, sprak
sprak hem
hem vrij,
vrij, bevestigde
bevestigde zijn
zijn jurisjurisd i uu ss opnieuw
de Liturgie,
Liturgie, mits
mits
dictie en
en veroorloofde
veroorloofdehet
het gebruik
gebruik der
der landtaal
landtaal in de
Evangelie eerst
het Latijn
Latijn werd
werd gelezen
gelezen en daarna
daarna in
in het
het
het Evangelie
eerst in het
Slavisch. De
Heilige stierf in 885,
885, na door
door toedoen
toedoen van
vanAA!'
Slavisch.
De Heilige
r n nu u1 Iff
van Karinthië
Kar int hveeltehebbengeleden.Koning
i ë veel te hebben geleden, Koning MMoimirus
0 i m i rus
van
inrichting,
die die
Jo Joannes
a n nes IX
IX
vroegde
dehiërarchische
hiërarchische
inrichting,
II (894-906) vroeg
gaarne toestond.
toestond. De
De uitvoering
uitvoering werd
werd echter
echter door
door de
de
(898-900) gaarne
bisschoppen van
daarna
bisschoppen
van Salzburg
Salzburg en
en Mainz
Mainz verhinderd,
verhinderd. Niet
Niet lang daarna
ging de zelfstandigheid
zelfstandigheid van Moravië
Moravië verloren,
gebruik der
der
ging
verloren. Het
Het gebruik
Slavische
den dood
dood van
van Met
Met
SlavischeLiturgie
Liturgiehad
hadkort
kort na
na den
h ho 0d di iuuss
reeds opgehouden.
opgehouden.
60.
Bohemen
3) volgde
eeuw Moravië
Moravië in
het geloof.
geloof.
volgde in
in de
de IX eeuw
in het
6°.
Reeds hadden in 845 veertien Boheemsche hoofden te Regensburg
RegensburgRedshani845vrteBohmsc
het doopsel
doopsel ontvangen,
ontvangen, maar
maar ze
ze moesten
moesten voor
voor hun
hunheidensche
heidensche
onderdanen
vluchten, Al
Al werden
werden ze
ze door
door de
deDuitscliers
Duitsehers hersteld,
hersteld,
onderdanen vluchten.
eerst
ging het
het geloof
geloof duurzaam
duurzaam vooruit,
Dat BBo 0r rzzi ivvo0 ii
eerst later ging
vooruit. Dat
(870-894)
met zijn
zijn gemalin
gemalin LLu
m ii 11
11 a aan
aanhet
hethof
hofvan
vanMoraMora(870-894) met
u ddm
vië
h 0 d i uzou
s zou
gedoopt
zijn,isiseen
eenfabel
fabel 4),
4) . Maar
vië door
door Met
Methodius
gedoopt
zijn,
Maar
zoowel
n en ve vI I (894-912)
en
zooweldeze
dezeals
alshun
hun zonen
zonen Spi
S p it ti h
ih
(894-912) en
W
(912-925),
maarvooral
vooralhun
hunkleinzoon
kleinzoon W
We
nW rat
r a t ii ss Il aa uu ss I (912
925), maar
e nzes
bevorderden het
het Christendom
Christendom 5).
z e s 11aauuss (925-935)
(925-935) bevorderden
5). Toch bleef
het heidendom
heidendom sterk, zelfs
zelfs aan het
het hof.
hof. LLuuddm
m ii 11
11 aa werd
werd door
door
haar schoondochter
schoondochter D
Dra
Wen
doorzijn
zijn
r a hhom
o m i r a, W
e n zzes
e s l1 a u s door
broeder
Bol
e
sla
u
s
I
(935-967)
gedood,
De
vrome
Bol
sB o l ee sbroeder B o l e s l a u s I (935-967) gedood.
.

1)
wijziging der
der Grieksche
Grieksche hoofdletters.
hoofdletters.
1) Door
Door de wijziging

2)
evangeliorum versionis palaeo-slovenicae codex
codex
2) V.
V. Jagic, Quatuor evangeliorum
Marianus,
Berolini 1883.
1883.
Marianus, Berolini
3)
Boem" Mon. Germ"
Script" IX, 1-32.
3) Chron,
Chron. Boem.,
Germ., Script.,
1-32.
4)
der Górresgesellschaft,
Görresgesellschaft, 1911,
4) Rist.
Hist. Jahrb. der
1911,Reft
Heft 2-3,
2-3.
6)
Wenzeslai, Mon. Germ,
5) Vita Wenzeslai,
211-223.
Germ.,, VI, 211-223,
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68. Bekeering
§§ 158.
Bekeering der
der Oost-Europeesche
Oost -Europeesche volken.

iI aa uuss II (967-999)
(967-999) richtte
richtte het
het bisdom
bisdom Praag
Praag op.
op. Wel werd nog
A d a 1I be
tweedebisschop
bisschop van
van Praag,
Praag, van
vanzijn
zijn zetel
zetel verdreven,')
verdreven,1)
b e rr t, tweede
maar omstreeks
omstreeks het
het jaar
jaar1000
1000was
wasBohemen
BohemenChristelijk.
Christel~jk.
7°.
Bohemen ging
ging het
het Christendom
Christendom naar
naar Polen 2) over.
7°. Van
Van Bohemen
Want
hoewel eenige
eenige Moravische
Moravische priesters, in het
het begin
beginder
derXXeeuw,
eeuw,
Want hoewel
na de
de verovering
verovering van hun
hun vaderland,
vaderland, de
de wijk
wijk naar
naar Polen
Polen hadden
hadden
genomen
en omstreken
omstreken een
een aantal
aantalheidenen
heidenengedoopt,
gedoopt,
genomen en
en te
te Krakau
Krakau en
eigenlijke bekeering
hertog M
Mie
sde eigenlijke
bekeering des
des volks
volks dankt
dankt men aan hertog
i e cciisI aa u s (962-992)
(062-992) die in 965
w sska
1
965 de
de Christelijke
Christelijkeprinses
prinses Dub
D u b r aa w
ka
huwde en van
van haar
haarhet
hetgeloof
geloof ontontdochter van BBol
o 1 e s I1aauuss I, huwde
ving. Door middel van strenge
strenge wetten
wetten en
enmet
metde
dehulp
hulpvan
vanmissionamissionarissen bracht hij het
het volk
volk tot
totde
deKerk
Kerken
enliet
lietalle
alleafgodsbeelden
afgodsbeelden in
in
rissen
water werpen
werpen (967).
(967). In
In 968
968 werd
werd het
het bisdom
bisdom Posen, in 1000 het
het water
aartsbisdom Gnesen opgericht.
Koning CCas
m i rus
(1050opgericht. Koning
a s ii m
r u s (1050
1058)
bouwde
scholen
en
kloosters
voor
de
Benedictijnen.
1058) bouwde scholen en
de Benedictijnen.
8°. De
De Russen 3)
werden door
Ru
in 826
826
8°.
3 ) werden
door den
den Noorman
Noorman R
u rik
r i k in
vereenigd en ontvingen
ontvingen Evangeliepredikers
Evangeliepredikers uit
uitConstantinopel.
Constantinopel.
vereenigd
De
bekeeringen waren
totdat inin955
955grootgrootDe bekeeringen
waren echter
echter niet
niet talrijk,
talrijk, totdat
te Constantinopel
Constantinopel het
hetdoopsel
doopsel ontving.
ontving.
g o ((H
II e I1eenn a)
a) te
vorstin 0
0 I1go
Ofschoon
wat
(945-957) heiden bleef, nam
Ofschoon haar
haar zoon
zoon SS w
at o0 s 1I a w (945-957)
haar kleinzoon
kleinzoon W
W 11 aa dim
(980-1015),
die een
eenGrieksche
Grieksche
haar
d i mi ir r (980
1015), die
prinses
huwde, het Christendom
Christendom aan.
aan. Leer
Zeer snel
snel bekeerde
bekeerde zich
zich het
het
prinses huwde,
gansche volk,
allengs met Constantinopel, van waar
waar het
het
gansche
volk, maar ging allengs
de metropo
metropolieten
ontving, tot
tot het
hetoostersche
oostersche schisma
schisma over.
over. De
De
lieten ontving,
metropolitaan-zetel
was Kiew.
metropolitaan-zetel was
9°.
eerste zaden
7,aden des
des geloofs
gcloofs uit
uit
ontvingen de
de eerste
9°. De Hongal'en
Hongaren. ontvingen
de
Grieksche Kerk,
Kerk, toen
toen twee
twee hunner
hunnerhertogen
hertogenB Bol
de Grieksche
o 1 o0ssuuddes
es
en
in de
deXXeeuw
eeuwte te
Constantinopelwerden
werdengedoopt.
gedoopt.
en GGyy 11 aa ss in
Constantinopel
vanPassau
Passauzond
zondmissionarissen
missionarissen:: AAdda a1-1Bisschop PPil
Bisschop
ilgrim
m van
b
e
r
t
van
P
r
a
a
g
bevestigde
niet
alleen hertog
hertog Geisa
Gei s a
bert van Praag bevestigde niet alleen
(972-997),
die door zijn
dochter van
van GGyyl1aass
(97Z 997), die
zijn gemalin
gemalin Sar
S a r 0o Il tt a,
a, dochter
tot het
het. Christendom
Christendom was
was gebracht,
gebracht, maar
maar doopte
doopte ook
ookdiens
diens zoon
zoon

1)
Adalb., Mon.
Mon. Germ.,
Germ., Script.,
Script., VI,
VI, 574-612.
574-612.
1) Vita Adalb.,
2)
Annales Poloniae,
Poloniae, Mon.
Mon. Germ.,
Germ., Script.,
Script., XIX, 571-689.
2) Annales
3)
Leonis Diac.
Diac. Caloéns,
Oaloëns, Hist. lib.
X, De
De velitatione
velitatione bellica
bellica Niceph.
Niceph.
lib. X,
3) Leonis
Aug., lib.
10;; IX, 6,
6, 8,
8, 9,9,10
10;
Corp. Script.
Script. Byz.,
Byz., Tom.
Tom. 30,
30, 10.
10.
Aug.,
lib. VI,
VI, 10
; Corp.
J. Bois,
Bois, Les
du catholicisme
catholicisme ààMoscou.
Moscou. Echos
Echos d'd'Orient,
1907,
Les débuts du
Orient, 1907,
tom. X.
X. Dr.
Dr. F. Haase,
Haase, Russische Kirche und Römischer
R6mischer Katholicismus.
tom.
Der Katholik,
Katholik, 1918.
1918.
Der

§§ 59.
59.

Mohammedanen
Europa.
Mohammedanen in
in Europa.

317
317

denberoemden
beroemden
den
H. H.
StStephanus
e p h a n us(997-1038)
(997-1038) 1).
1). Deze
Deze bekeerde
bekeerde
en
Hongaren. Uit D
Duitschland,
Bohemen en Italië
Italië
en beschaafde
beschaafde de
de Hongaren.
uitschland, Bohemen
riep
priesters naar Hongarije
Hongarije en richtte
richtte onder
onder den
den metropolimetropoliriep hij
hij priesters
tanen zetel van'Gran
van'Gran tien
tanen
bisdommen op, bouwde
bouwde vele
vele kloosters,
kloosters,
tien bisdommen
gaf
volk wijze
wijze wetten, bevorderde
bevorderde het
het onderwijs,
onderwijs, en
en liet,
liet,
gaf aan zijn volk
om
de
bedevaarten
te
begunstigen,
te
Ravenna,
te
Rome,
Conom de bedevaarten begunstigen, Ravenna, te Rome, Constantinopel
Jeruzalem groote
groote gasthuizen
gasthuizen stichten.
stichten. Om
Om al
al deze
deze
stantinopel en
en Jeruzalem
verdiensten
t e p h a n u sdoor
doorPaus
PausS iSl iv1 ve est
verdienstenwerd
werdS Stephanus
s t ee rI' II
(999-1003) met
met de
dekoninklijke
koninklijke waardigheid
waardigheid begiftigd.
begiftigd. Na
zijn
Na zijn
dood
nog heidensch
heidenscll gezinde
die echter
echter door
door
dood stond
stond een nog
gezinde partij
partij op, die
A
n dl' e a(1046-1061)
s (1046-1061)
werd
onderdrukt.Ook
Ookkoning
koningBBel
Andreas
werd
onderdrukt.
e 1 aa
(1061-1063)
daarmee te
te strijden.
strijden. De
Delaatste
laatsteoverblijfselen
overblijfselen
(1061-1063) had
had daarmee
des
heidendoms vernietigde
H. LLa
(1077-1095).
des heidendoms
vernietigde de
de H.
a d dis
i s 1Iaa uu ss (1077-1095).
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herziene druk,
druk,
Dezelfde, Het Islamisme, Tweede
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Haarlem
Kirchengeschichtevon
von Spanien,
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byzantinischen Kaisergeschichte,
der byz. Lit.,
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IIAufl.,
Aufl.,München
München 1897,
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Schäfer-Schirrmacher,
Geschichte von
Spanien, 7 Bde,
Bde,
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Histoire de
de l'Afrique
l'Afrique et
et de
del'Espagne,
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intitulée Al
Al Bayano
Bayano '1-Moghrib,
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traduite et annotée
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11°.
0 . Terwijl
Terwijl het
het oostelijk
oostelijk gedeelte
gedeelte van
van Europa
Europa zich
zich allengs
allengs bebekeerde, dreigde
dreigde in het zuiden
zuiden steeds
steeds het
het gevaar
gevaar van
vanden
den Islam en
keerde,
daarmee het
hetverlies
verliesdes
desgeloof
geloofs.
711 stak
stak een
een leger
leger van
vanArabieren
Arabieren
daarmee
s. In
In 711
onder hun
hun aanvoerder
aanvoerder T
T aa I'r ii kk naar
naar Spanje
Spanje over
over en
enbezette
bezette
onder
Gibraltar. De
De zonen
zonen van
van den
denonttroonden
onttroonden koning
koning WWit
Gibraltar.
i t i ikkaa
gingen over
over tot
tot den
denvijand,
vijand,terwijl
terwijldiens
diensopvolger
opvolger RRo 0d der
gingen
e r i ik
k
zich gereed maakte, de
de Arabieren
Arabieren over
over de
de zee
zee terug
terug tetejagen.
jagen.Deze
Deze
zich
echter overwonnen
overwonnen de
de Spanjaarden
Spanjaarden in
in den
den beroemden
beroemden slag
slag van
van
echter
Xeres
Xeres de
de la
la Frontera
Frontera 19
19 Juli
Juli 711.
711. Heel
Heel Spanje
Spanje kwam
kwam in
in de
de macht
macht
11)
)

Vitae S.
S. Stephani,
Stephani, M.
M. Germ.,
Germ., Script,
222-238.
Vitae
Script, XI,
XI, 222-238.
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Muzelmannen, die
in 718
718de
dePyrePyreder Muzelmannen,
die hiermee
hiermee niet eens tevreden, in
overtrokken, in
in720
720 Narb
Narbonne
eninin725
725Nimes
NimesenenCarc
Carcasneeën overtrokken,
onne en
as sonne veroverden.
veroverden. Nadat
Abdder
h man
aan het hoofd
hoofd van
van
sonne
Nadat Ab
e r rr aah
m a n aan
Spanje
Spanje was
was geplaatst,
geplaatst, drong
dronghijhijweldra
weldraopnieuw
opnieuwGallië
Galliëbinnen,
binnen,
belegerde Bordeaux,
maar stuitte tusschen
tusschen Tours
Tours en
en Poitiers
Poitiers op
op
belegerde
Bordeaux, maar
Kar e 1 Mar
Mart etel,
den
gevreesdenArabier
Arabierversloeg
versloeg(732)
(732) en
en
1, diedieden
gevreesden
Karel
weldra over de
de Pyreneeën
Pyreneeënterugdrong.
terugdrong. Daarenboven
Daarenbovenbevestigde
bevestigde
weldra
het koninkrijk
koninkrijk van
van Asturië.
Asturië. Karel
Kar e 1 dd e Groot
G r ootee
allengs het
zich allengs
"Spaansche Mark".
Mark". Intusschen
Intusschenkwam
kwamde
deOmmayade
Ommayade
veroverde de „Spaansche
Ab
maIl,
diealleen
alleenaan
aanden
denondergang
ondergangvan
vanzijn
zijn geslacht
geslacht
A
b dder
e r rraa h m
a ii, die
Damascus was
was ontkomen,
ontkomen, in
in 755
755 naar
naar Spanje
Spanje en
en stichtte
stichtte het
het
te Damascus
kalifaat van
van Cordova,
Oordova, dat zoowel
zoowel door
door stoffelijke
stoffelijke welvaart
welvaart als
alsdoor
door
~an kunsten
kunsten en
en wetenschappen
wetenschappenberoemd
beroemd werd.
werd.
den bloei van
Noodlottig was
was de
deMohammedaansche
Mohammedaansche heerschappij
heerschappij voor
voor de
de
Noodlottig
Spanje. Want
Wantofschoon
ofschoonerergodsdienstvrijheid
godsdienstvrijheid heerschte,
heerschte,
Kerk van Spanje.
door verleiding
verleiding en
enverdrukking
verdrukking tallooze
talloozeChristenen
Christenen af.
af. In
In
vielen door
850 brak zelfs een
een zware
zware vervolging
vervolging uit,
uit, omdat
omdatop
opsmaadredenen
smaadredenen
850
den propheet
propheet de
de doodstraf
doodstraf gesteld
gesteld was.
was. Velen
Velenzochten
zochtenaldus
aldus
tegen den
den dood
dood en
en werden
werden als
alsmartelaren
martelaren vereerd.
vereerd. Door
Door den
den priester
priester
den
E
ulo g i uen
s en
zijn
vriendAlvarus
A 1 var uwerd
s werd
stemmingbebeEulogius
zijn
vriend
diedie
stemming
vanCordova
Cordova (852)
(852) verbood
verbood de
de vereering,
vereering,
gunstigd. Doch de
de synode
synode van
zeggend, dat
zij geen
geen wonderen
zooals de
de echte
echte
wonderen hadden
hadden gedaan,
gedaan, zooals
zeggend,
dat zij
martelaars,
li chamen waren vergaan 1).
martelaars, en
en dat hun lichamen
2°.
In de
de IX
IXeeuw
eeuwkregen
kregende
deSaracenen
Saracenen vasten
vasten voet
voet op
opSicilië
Sicilië
20. In
en veroverden
veroverden Palermo
Palermo (831).
(831). Zelfs
Zelfs waagden
waagden zij
zij omstreeks
omstreeks 867
867
den kerkelijken
kerkelijken staat,
staat, zoodat
zoodat de
de Paus
Pausin
ingevaar
gevaar kwam
kwam
invallen in den
en
reeds een
een jaarljksche
jaarlijksche schatting
schatting had
had moeten
moeten beloven
beloven 2).
2) . De
en reeds
den vijand
vijand naar
naar
trouwelooze nomenclator G
G reg
r e g0 or ri ui us s riep
riep den
Rome
opende de
poorten. JJ o0 aa n nes
VIIIweerde
weerde hem
hem af.
af.
Rome en
en opende
de poorten.
n e s VIII
Toen de Saracenen, om de nalatigheid van Lam b e r t u s van ToendSarc,mltighedvanLmbrus
Spo let 0 en Ad e 1 b e r t u s van Tos kan e n in 877-878 SpoletnAdbrusvaToknei87
opnieuw het Pauselijk gebied verwoestten,
verwoestten, werd
werd de
de Paus
Paustot
totbrandbrandAtt h aa nn aassi iuus s van
van Napels
Napels
schatting
gedwongen. Bisschop
schatting gedwongen.
Bisschop A
heulde
den vijand
v~jand 3).
heulde zelfs
zelfs een tijd lang met den
3°.
Grooten roem
het Byzantijnsche
Byzantijnsche rijk
rijk in
in den
den strijd
strijd
3°. Grooten
roem heeft
heeft het
.

1)
179. Baudissin,
Baudissin, Eulogius und Alvarus, Leipzig
1873.
Leipzig 1873.
IV, 179.
1) Hefele,
Hef ele, IV,
2)
304, 448,
448, 458.
458.
IV, 304,
Hef ele, IV,
2) Hefele,

3)
IV, 515,
515, 522,
522, 526,
526, 542.
542.
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3) Hefele,
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tegen
de Saracenen
Saracenen behaald.
behaald. Voortdurend
Voortdurend werd
werd die
die voorpost
voorpost van
van
tegen de
Europa bestookt.
lIL
Europa
bestookt. Vooral
Vooralechter
echterten
ten tijde
tijde van
van keizer
keizer L
L ee 0o III.
Zeker
is de
de belegering
belegering van
van Constantinopel
Constantinopel inin 717-718
en de
de
Zeker is
717-718 en
overwinning
keizers een
een feit
feit van
vande
deallergrootste
allergrootstebeteekenis
beteekenis
overwinning des
des keizers
geweest en kan gelijk gesteld
van Karel
Kar e I
gesteld worden met de zegepraal van
Mar
tel.
L
e
0
III
heeft
toen
het
Christendom
van
oostelijk
Martel. Leo III heeft toen het Christendom van oostelijk
Europa gered.
Europaged.
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TOT
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BURGERLIJKE MACHT.
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§ 60
60

Invloed
den Paus
Paus en
ende
debisschoppen.
bisschoppen.
Invloed van den

~lhomassinus,
nova discipl.,
disoipl., Tom.
lib. I.
Thomassinus, Vetus
Vetus et
et nova
Tom. lIl,
III, lib.
o.
61 H.
B., S.
S. 144
144
Kirchenrecbt, III
III B., 61
ff, ; VII B.,
c. 22 ss. Phillips, Kirohenreoht,
Hergenröther, Katholische Kirche
Kirche und christlioher
ff. Hergenróther,
christlicher Staat,
Freiburg,
ff. ;; S. 77
77 ff.
ff. A.
A. Wermingho
Werminghoff,
Freiburg, S. 11 ff.
f f, Geschiohte
Geschichte der
der
im Mittelalter,
Mittelalter, II Band,
Band,
der Kirohenverfassung
Kirchenverfassung Deutsohlands
Deutsehlands iØ
Hannover
1905. Lesne, La
hiérarchie épiscopale
épiscopale en
en Gaule
Gaule
Hannover 1905.
La hiérarchie
et en
en Germanie
Germanie de
Paris 1905.
1905. F. NobiliNobili-VitelleVitellede 742-882,
742-882, Paris
Papato da Carlomagno
schi, Della storia civile e politica del Papato
al
rinasoimento, Tom.
Torino 1906.
1906.
al rinascimento,
Tom. I-lIl,
I--III, Torino

1°.
oorzaak van den
den invloed
invloed der
derbisschoppen
bisschoppen moet
moet voorvoor10. De
De oorzaak
eerst
worden gezocht
gezocht in
inhun
hunwetenschappelijke
wetenschappelijke ontwikke
ontwikkeling
eerst worden
ling en
meer nog
heiligheid van hun
hun ambt
ambt;; vervolgens
vervolgens in de
de dankdankmeer
nog in de heiligheid
baarheid der
volken voor
voor hun
hun beschavers
beschavers en
en weldoeners.
weldoeners. Het
Het
baarheid
der volken
duurde
niet
lang,
of
verschillende
kerken,
vooral
in
het
:Frankische
duurde
of verschillende kerken, vooral in het Frankische
rijk, werden
werden rijkelijk
rijkelijk met
goederen begiftigd.
begiftigd. De
De schenking
schenking gegerijk,
met goederen
schiedde op tweeërlei wijze
wijze:: ofwel aan
aan den
den patroonheilige
patroonheilige der
der kerk
kerk
en onherroepelijk
onherroepelijk (allodia) ofwel
volgens de
de oude
oudeGermaansche
Germaansche
ofwel volgens
leengoed (feudum).
bezat aanzienlijke
aanzienlijke
(feuduin). De koning toch bezat
gewoonte als leengoed
goederen voor het algemeen nut,
nut, die
die hij
hij aan
aan verdienstelijke
verdienstelijkemannen
mannen
als leengoed moest afstaan
afstaan op
op voorwaarde
voorwaarde van
van trouwen
trouwen dienst
dienst en
en
krachtige hulp in den
den oorlog.
oorlog. Gaarne
Gaarne verleenden
verleenden de
dekoningen
koningenzulke
zulke
goederen
de bisschoppen,
bisschoppen, omdat
omdatzij
zij den
denleeneed
leeneedtrouw
trouw onderondergoederen aan de
Daarbij voegden de vorsten
vorsten vaak de zoogenaamde
zoogenaamde regalia:
regalia
hielden. Daarbij
crimineele
en
burgerlijke
rechtsmacht,
het
recht,
om
belasting
en
crimineele en burgerlijke rechtsmacht, het recht, om belasting en
eischen, munt
munt te
te slaan,
slaan, enz.
enz.
tol te eischen,
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en abten niet
Wijl nu
nu weldra bisschoppen
bisschoppen en
niet alleen
alleen in
in rijkdom
rijkdom
2°. Wijl

macht met
metdederijrijksgrooten
wedijverden, maar
maar deze
deze ook
ookdoor
door
en macht
ksgrooten wedijverden,
geleerdheid
en deugd
geleerdheid en
deugd verre
verre overtroffen,
overtroffen, hadden
hadden zij
zij meestal
meestal het
het
grootste aandeel
aandeel in
in het
hetbestuur
bestuurdes
desrijks,
rijks,inindede
vergaderingen
grootste
vergaderingen
de eerste zetels
zetels en het
het recht,
recht,om
omvóór
vóórallen
allentetespreken.
spreken.De
Degrootere
grootere
kennis en ervaring
ervaring in
in de
de behandeling
behandeling der
der zaken
zaken opende
opende hun
hun gegekennis
woonlijk de
den geheimen
geheimen raad
raad der
der vorsten,
vorsten, die
dietevens
tevens
woonlijk
de deur
deur tot den
uit de
de abten
abtenen
enbisschoppen
bisschoppen hun
hungezanten
gezantenkozen.
kozen.
uit
Zelfs op
de keuze
keuze der
der koningen
koningen oefenden
oefenden de
de bisschoppen
bisschoppen een
een
Zelfs
op de
Bij voorkeur ontvingen de vorsten uit
uit hun
hun hanhanmachtigen invloed. Bij
den de
de kroon
kroon en
en de
de zalving,
zalving, overtuigd,
overtuigd, dat
datde
deplechtigheid
plechtigheid het
het
den
koninklijk gezag
hoofd van den staat
staat heilig
heilig
koninklijk
gezag zou
zou bevestigen
bevestigen en
en het
het hoofd
onschendbaar zou
zou maken.
maken.
en onschendbaar
3°. Reeds vroeger hadden de
de bisschoppen
bisschoppen het recht,
recht, het
het burgerburger3°.
lijk rechtsgeding
rechtsgeding tete onderzoeken;
verordende
K Karel
a I' e I dcl.ee
lijk
onderzoeken zelfs
; zelfs
verordende
G I' oote,e,datdat
ook
onwillige partij
partij moest verschijnen
verschijnen voor de
de
Groot
ook
dede
onwillige
kerkelijke rechtbank.
soort crimineele
crimineele rechtsrechtskerkelijke
rechtbank. Hierbij
Hierbij kwam
kwam een soort
macht omtrent
omtrent alle misdrijven,
misdrijven, ook
ook der
der leeken.
leeken. Want
Want ofschoon
ofschoon
macht
M issi dominici
dominici recht
recht spraken
spraken in
in een
een district,
district, toch
toch hield
hield de
de
de Missi
bisschop
bisdom het Sendgerecht 1),
er recht
recht en
en gege1 ), opdat er
bisschop in
in zijn bisdom
rechtigheid,
willekeur en
wreedheid zou
zou heerschen.
heerschen. In
In deze
deze
rechtigheid, geen
geen willekeur
en wreedheid
periode namen
namen ook
ook de
de voorrechten
voorrechtender
derkerkelijke
kerkelijkepersonen,
personen,gebouwen
ge bouwen
en bezittingen aanmerkelijk
aanmerkelijk toe.
4°.
Sedert de
de VIII
VIneeuw
eeuwvooral
vooral groeide
groeide niet
niet minder
minder het
het aanzien,
aanzien,
4°. Sedert
de
invloed en de
de macht
macht der
der Pausen.
Pausen. De
De oorzaak
oorzaak was
was de
de hooge
hooge
de invloed
waardigheid,
over de
de hun
hun toevertrouwde
toevertrouwde
waardigheid, de
de weldadigheid,
weldadigheid, de zorg over
kudde,
tegen de
de hardheid
hardheid en
enrechtsverkrachting
rechtsverkrachting der
der vorsten
vorsten
kudde, die tegen
door
beschermd werd.
werd. Daarom
Daarom ging
Paus vóór
vóór den
den
door de
de Pausen beschermd
ging de Paus
koning,
bisschoppen de
de eereplaats
eereplaats hadden
hadden vóór
vóórde
derijksrijkskoning, zooals de bisschoppen
grooten.
vermaande de vorsten,
vorsten, schreef
schreef hun
hun kerkelijke
kerkelijke wetten
grooten. Hij
Hij vermaande
voor,
verdedigde hunne
hunne rechten,
rechten, gaf
gaf iningewichtige
gewichtigegeschillen
geschillen
voor, verdedigde
tusschen vorsten en volk, tusschen
tusschen den
den koning
koning en
en zijn
zijn medestanders
medestanders
of
mededingers de
gevraagd of minstens
minstens over
over
of mededingers
de beslissing,
beslissing, die
die vaak gevraagd
het algemeen erkend
erkend werd.
werd.
5°.
Reeds zijn
zijn in
indeze
dezeperiode
periodede
de voorbeelden
voorbeelden talrijk.
talrijk. Men
Men denke
denke
5°. Reeds
aan
n nden
Kor
tot koning
koning door
door
or tt ee tot
aande
deverheffing
verheffingvan
vanPep
P e pij ij
den K
Paus
Za
c
h
a
I'
i
a
s
(741-752);
aan
de
beslissing
van
G
e(741-752); aan de beslissing van G rI' ePaus Z a c h a r
gor
i u sIV
IV(827-844)
(827-844) tusschen
0 de w ij k den
V I' 0 m e
gorius
tusschenL Lodewijk
den Vrome
1)
1864,S.S.1-45;
1 45 ; 1865,
1865,S.
S. 1-42.
1--42.
f iir Kirchenrecht,
Kirchenrecht, 1864,
1 ) Zeitschrift für
P.
Alber~, s.
J. Kerkgesoh.
Kerkgesoh. 1.
P. Albers,
S. J.
I.

21
21
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Ontstaan van
den kerkelijken
van den
kerkelijken staat.

en diens
aanhet
het vonnis,
vonnis,dat
dat N
o l aauuss I (858-867)
en
diens zonen
zonen; ;aan
Nii c
col
(858-867)
streek
har i uII,s koning
1I, koning
van
Lotharingen,die
die zijn
zijn
streek over
over Lot
Lotharius
van
Lotharingen,
gemalin T
h ee uu tt bbel'
e r gg aa wederrechtelijk
; aan
gemalin
Th
wederrechtelijkhad
hadverstooten
verstooten;
aande
de
(867-872)verleend
verleend aan
aan
krachtige hulp,
krachtige
hulp, door
door Had
H a d I'r iiaannuuss II
II (867-872)
keizer LL0 od de w
ij kij 1I,
diedie
nana
denden
dood
van van
LotLotharius
h a I' i u s II
II
keizer
ew
k II,
dood
(t
869) recht
a I' e I den
den
(t 869)
recht had
had op
op Lotharingen,
Lotharingen,dat
dathem
hemdoor
doorKKarel
Kale betwist
betwist werd;
werd; eindelijk
eindelijk aan
Nicolaus
(1058-1061),
aan N
i c o l a u s II (1058-1061),
die
Rob e I'Gt uGi us icsac rar
1095
met
Apulië,Calabrië
Calabrië en
en
die Robert
d din in
1095
met
Apulië,
Sicilië
Sicilië beleende.
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61.
Ontstaan van den kerkelijken staat.
'l'heiner,
Tom.
Theiner, Codex
Codex diplomaticus
diplomaticus dominii
dominii temp.
temp. s. Sedis, Tom.
I-Il,
Romae 1861
1861 ss.
ss. Schnürer,
Entstehung des
des
I—II, Romae
Schniirer, Die
Die Entstehung
Kirchenstaates, Köln
Köln 1894
1894 (Vereinsschrift
(Vereinsschrift der
der G6rresgesellGÖrresgesell.
schaft). Niehnes, Die Schenkungen
Schenkungen der
der Karolinger an
die
an die
Päpste,
der Górresgesellschaf
Görresgesellschaft, t,Il,II, 76-99,
Papste, Rist.
Hist. Jahrb.
Jahrb. der
76-99,
201-24l.
Hüffer, Die
Die Aechtheit
Aechtheit der
der Schenkung
Schenkung Karl's
Karl's
201-241. G.
G. Hillier,
von
774, ibid.
Duchesne, Les
premiers temps
von 774,
ibid. 242-253.
242-253. L. Duchesne,
Les premiers
de
Paris 1904.
1904. Hauck,
de l'Etat,
1'Etat Pontifical
Pontifical (754-1073),
(754-1073), n·éd.,
II• éd., Paris
Kirchengeschichte
IlII B.,
Leipzig 1904.
1904.
KirchengeschichteDeutschlands,
Deutschlands,
B., Leipzig
Jungmann, Dissertationes XIV et XV, Tom.
lIl, Ratisb.
Ratisb.
Tom. III,
1882. Duchesne, Le
Liber Pontificalis,
Pontificalis, I-Il.
W. Barry,
Le Liber
I—II. W.
The papal monarchy from
from St. Gregory
Gregory the Great
Great to Boniface
Boniface
VIII (590-1303),
London 1902.
1902. J. Haller,
Haller, Die Karolinger
(590-1303), London
und das Papsttum. Rist.
Zeitschrift, 1912,
1912,B.
B.108,
108,S.S.38-76.
38-76.
Hist. Zeitschrift,

1°.
oostgothische rijk bezweek
bezweek in 555
555 voor
voor de
de overmacht
overmacht
1°. Het oostgothische
der
Byzantijnen. Rome en
en Italië
Italië verheugde
verheugde zich
zich zeer
zeer en
enwas
wasgegeder Byzantijnen.
lukkigrust
lukkig rust te vinden
vinden onder
onderde
debescherming
beschermingvan
vanJus
J u s tin
t i n i a n uu sSI).
1).
Die vreugde
vreugde duurde
duurde niet
niet lang.
lang. Reeds
Reeds in
in568
568vielen
vielende
deLongoLongoDie
barden in het
het land.
land. Daarbij
Daarbij kwamen
kwamen niet
nietalleen
alleen de
develerlei
velerlei afafbarden
persingen der
Byzantijnen, maar
maal' ook
ookde
dedroevige
droevigeondervinding,
ondervinding,
persingen
der Byzantijnen,
dat deze
deze voor
voor de
dezware
zwarebelasting
belasting geen
geenvoldoende
voldoende hulp
hulp boden
boden
tegen koning A
A 11 bb 0o ii nn en
en zijn
zijn opvolgers.
opvolgers. Onder Paus Joannes VI
(701-705) verwoestte
verwoestte GGis
deCampagna,
Campagna, voerde
voerde velen
velen
i s uu1I ff u
uss de
den vrede
vrede en
en de
de gevangenen
gevangenen moest
moest
gevankelijk weg,
weg, zoodat
zoodat de Paus den
1) Duchesne, I.e
Lib. Pont.,
305: „Erat
"Eratenim
enim tota
tataItalia
Italiagaudens".
gaudens'·.
Le Lib.
Pont., I, 305:
^)
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afkoopen met kerkelijke
kerkelijke gelden
gelden (Apostolicis
donariis)
afkoopen
(Apostolicis donariis
) 1).
1) . Ofschoon
Joannes VII
dereeds
reedsveroverde
veroverde patrimonia
patrimonia aan de kusten
VII (705-707)
(705-707) de
van Genua
Genua terug
bleef toch
toch de
de toestand
toestandhachelijk.
hachelijk. Altijd
Altijd
terug ontving, bleef
nauwer werd Rome door de Longobarden ingesloten, zoodat Paus nauwerdRom Lngbardeislot,zPau
Sisinnius
Sisinnius (708)
(708) de
de muren
muren der
der stad
stad begon
begon te
te herstellen.
herstellen. In stede van
hulp te
te bieden,
bieden, bemoeilijkte
bemoeilijkteConstantinopel
Constantinopelde
de Pausen
Pausenmet
metcaesarocaesaropapistische
Paus Constantinus
eischte
papistische eischen.
eischen. Van
Van Paus
ConstantinusI I (708-715)
(708-715) eischte
Jus
goedkeuringder
derTrullaansche
Trullaanschecanones
canones 2),
J u s tin
t i n i a n us
u s IIIIdedegoedkeuring
terwijl L
Leo
de Is
Isauriër
van Gregorius 11
(715a u r i ë r (717-741) van
II (715
terwijl
e o de
731)
den beeldenstrijd
beeldenstrijd vroeg.
vroeg. Beide
Beide Pausen
Pausen
7 31) de
de toestemming
toestemming in
in den
echter antwoordden met een
een weigering
weigering 3).
Byzantijnen zochten
zochten
3 ). De Byzantijnen
reg 0 r i utes dooden,
te dooden,
zonden
troepentegen
tegenRome,
Rome,dat
datdoor
door
G
Gregorius
zonden
troepen
L
u i tt pP rr aa nn d,
den koning
koning der
derLongobarden,
Longobarden, werd
werd ontzet.
ontzet.
Lui
d, den
(731--741) hield
hield voet
voet bij
bij stuk
stuk en
enbleef
bleef daarom
daarom in
in
Gregorius 111
III (731--741)
vijandschap
e 0 den
denI sIas ua ru ir ëi ër.r.Intusschen
Intusschenvielen
vielen de
de
vijandschapmet
metLLeo
Paus vroeg
vroeg aan
aan
Longobarden
Longobarden in
in het gebied der Romeinen (739). De Paus
L
u i t Pand
r a nded geroofde
de geroofde
steden
terug,
hetgeen
geweigerdwerd.
werd.
Luitpr
steden
terug,
hetgeen
geweigerd
2°.
Aldus in het
het nauw
nauw gebracht,
gebracht, staande
staande tusschen
tusschen de
de ByzanByzan2°. Aldus
tijnen
zond
G reg
0 r i u s III
IIIeen
eengezantgezanttijnenen
en de
de Longobarden,
Longobarden,
zond
Gregorius
schap naar Karel
Kar e I Mar
Marte
tel.
Meteerbied
eerbiedwerd
werdhet
hetontvangen,
ontvangen,
1. Met
maar
de nog
nog tweemaal
tweemaal herhaalde
herhaalde vraag
vraag
maar verkreeg
verkreeg geen
geen hulp.
hulp. Zelfs de
bleef onverhoord
onverhoord 4).
Kar
e
I
Mar
tel
wilde
zijn
vriendschap
4). Karel Martel wilde zijn vriendschap
met Luitpr
L u i t P rand
a n dniet
nietverbreken.
verbreken. G
reg 0 r i u sstierf
stierf en
en
met
Gregorius
door Zachru'Ïas
(741-752).Door
Doorzijn
zijninvloed
invloed hield
hield
werd opgevolgd door
Zacharias (741-752).
deze
u i t P and
r a n(td 744)
(t 744)
diensopvolger
opvolger R
Rat
(744deze L
Luitpr
enen
diens
at c h i s (744
749) in
inbedwang.
bedwang. Hachelijker
Hachelijker werd
werd opnieuw
opnieuw de
de toestand,
toestand, toen
toen
A i s tt u I1 ff den
den troon
troon der
der Longobarden
Longobarden beklom.
beklom.
3°.
Intusschen had er
er een
een gebeurtenis
gebeurtenis plaats,
plaats, die
die zoowel
zoowel voor
voor
3°. Intusschen
Franken de
debelangrijkste
belangrijkste gevolgen
gevolgen had.
had. Reeds
Reeds
Rome
voor de
de Franken
Rome als voor
hadden de
de Merovingische
Merovingische vorsten den
den koningstitel
koningstitel gevoerd
gevoerd
lang hadden
lang
regeeren. Alle
macht was
was bij
bij de
de hofmeiers,
hofmeiers, thans
thans bij
bij
zonder te
zonder
te regeeren.
Alle macht
Pep ij nn den
te (741-768).
(741-768). In 751
751 kwamen de Frankische
Frankische
Pepij
den Kor
Korte
grooten
besluit, in
in de
de plaats
plaats van
vanCChhi i1I dder
III den
den
grooten tot
tot het besluit,
e r i kk III
Pep
ij nn op
op den
dentroon
troon teteplaatsen.
plaatsen.Zij
Zij zonden
zonden een
eengegehofmeier P
hofmeier
e p ij
zantschap
naar Paus
Paus Z
ach a r i a s met
met de
de vraag,
vraag, of
of het
het niet
niet
zantschap naar
Zacharias
-

1)
C., I,
I, 383.
383.
1) Duche8ne,
Duchesne, 1. c.,

2)
p. 248.
248.
II, p.
2) Jaffé,
Ja f f é, ed. Il,
3) Jaffé,
2180-2182.
Jaf f é, n.
n. 2180-2182.
')
2249, 2250,
2250, 2252.
2252.
Jaf f é, n.
4) Jatté,
n. 2249,
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beter was,
was, dat
dat hij,
hij,die
dieregeerde,
regeerde, de
dekroon
kroondroeg
droeg:: "Interrogando
„Interrogando
de
regibus in Francia,
Francia, qui
qui illis
illistemporibus
temporibus non
non habentes
habentes regalem
regalem
de regibus
pote8taten~,
Zacharias Papa
mandavit
potestatem,sisi bene
benefuisset,
fuisset,anannon.
non.Et
Et Zacharias
Papa mandavit
utmelius
meliusesset,
e8set,ilium
illumregem
regemvocari,
vocari,qui
quipotestatem
potestatemhaberet,
haberet,
Pipino, ut
quam
illum,
qui
sine
regali
potestate
manebat;
ut
non
conturbaretur
quam ilium, qui sine regali potestate manebat ; ut non conturbaretur
ordo,
auctoritatem apostolicam
fieri" 1).
ordo, per
per auctoritatem
apostolicamjuss'it
jussit Pipinum
Pipinum regem
regent /ieri"
1 ).
Pep
werd koning
koning der
der Franken
Franken met
mettoestemming
toestemming des
des Pausen
Pausen
P
e p ijij nn werd
(752)
of hij
hij vond
vond gelegenheid
gelegenheid den
den Paus
Paus
2) . Niet
(7 52) 2).
Niet lang
lang duurde
duurde het, of
zijn dankbaarheid
dankbaarheid te toonen.
toonen.
zijn
4°.
A ii ss tt uu Ilff nam
nam veldra
weldra Ravenna
Ravenna in
in en
en keerde
keerde in
in 752 zijn
4 0. A
wapenen
dood van
van Paus
Paus Z
ach a r i a s
Zacharias
wapenen tegen
tegen Rome.
Rome. Naden
Na den dood
werd S t e p h a n u s gekozen, die zijne keuze slechts drie dagenwerdStphanusgkoz,iej slchtdragen
overleefde
gewoonlijk niet meegeteld
meegeteld wordt
wordt 3).
opvolger
overleefde en
en gewoonlijk
3) . Zijn
Zijn opvolger
Stephanus I11I (752
(752-757)
den koning
koning te
te vermurwen,
vermurwen, doch
doch
757) trachtte den
te vergeefs
vergeefs 4).
den winter
winter 752-753
752-753 onderonder4) . Nu
Nu begon
begon de
de Paus
Paus in den
handelingen met
Pep
die daarop gaarne inging
handelingen
met P
e p ijij n,
n, die
inging :: de
de uitkomst
was,
e p ha n zich
u s zich
Gallië
zoubegeven
begeven 5).
was,dat
dat St
Stephanus
naarnaar
Gallië
zou
5 ). Om voor
den keizer
keizer Ravenna
te vragen,
vragen, reisde
reisde hij
hij over
over Pavia,
Pavia, de
de
den
Ravenna terug
terug te
residentie
A ii ss t uu 1
I f,f, en
en begaf
begaf zich
zich van
van daar
daarnaar
naarGallië,
Gallië,
residentie van
van A
waar hij
het paleis
paleis te
te Ponthion,
Ponthion, 6 Jan. 754.
754. In
In boeteboetehij aankwam in het
kleederen vroeg
vroeg hij
hij bijstand
bijstand aan PPep
n, welken
welken deze
deze beloofde.
beloofde.
e p ijij n,
S
Denis PPep
met zijn
zijn
zalfde daarop
daaropte
te St.
St. Denis
e p ijij nn met
Stt ee pp hhaannuus s zalfde
zonen en benoemde hem tot patricius
patricius Romanorum
Romanorum 6).
Gezanten
).
Gezanten
zonebmdht
6
gingen
A ii ss t u Il ff tot
tot driemaal
driemaal toe, waarna
waarna
gingenvan
van Pep
P e p ijijnn naar A
de Franken te Braisne
Braisne en
en Quiercy
Quiercy (1
(1 Maart
Maart en
en 14
14 April)
April) tot
tot den
den
de
oorlog
Longobarden besloten
besloten 7).
7) . A ii ss tt u I1f,f, belegerd in
oorlog tegen
tegen de Longobarden
Pavia,
zwoer alles
alles terug te
te geven
geven (754)
(754) herriep
herriep echter
echter later
laterzijn
zijn
Pavia, zwoer
-

1)
Script., r,
Cf.
Germ., Script.,
136. Cf.
I, 136.
Annal. Laurissenses,
Laurissenses, ad an. 749. Mon. Germ.,
1) Anna!.
137. PU8tel
de Coulanges,
Coulanges, Histoire
des institutions
Fustel de
Histoire des
Einh., Annal., p. 137.
politiques de l'ancienne
l'ancienne Frallce.
la royauté
royauté
de la
France. Les transformations de
politiques
l'époque carlovingienne,
carIovingienne, 22 éd.,
éd., Paris
Paris1907.
1907.
pendant l'époque
2)
Verfassungsgeschichte,
Georg Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte,
2) Over de beoordeeling Georg
55. Jungmann, Dissert., Torn.
Tom. lIl,
III, 113.
II Aufl., III R,
B., S.
S. 55.
3)
p. 440
556, noot 3.
3.
440 en
en 556,
3) Duchesne, Lib. Pontif., I, p.
t)
271.
I, 271.
Jaf fé, r,
4) Jaffé,
ó)
2311.
5) Jaffé,
Jaf fé, n. 2311.
6)
557) geeft het verhaal
verhaal der
det'zalving.
zalving.
6) Mansi, (XII, p. 557)
7)
eenstemmig:: zie
zie Einhard,
Einhard, Vita
Caroli, 6.
6. Over
Over hetgeen
hetgeen te
te
Vita Caroli,
7) Niet eenstemmig
Quiercy
besloten zie
zie Schnürer-Ulivi,
FantuzziaDas Fragmentum FantuzziaSchniirer Ulivi, Das
Quiercy werd besloten
num neu
neu herausgegeben
herausgegeben und kritisch
untersllcht,. Ein
Ein Beitrag
Beitrag zur
zur Gekritisch untersucht.
schichte der
Entstehung des
des Kirchenstaates,
Kirchenstaates, Freib.
Freib. hi",t.
III,
der Entstehung
hist. Studien, lIl,
1906.
-
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woord
bijna onder
onder de
de muren
muren van
vanRome.
Rome. Wederom
Wederom
woord en
en kwam
kwam tot bijna
ging
de Alpen
Alpen
1), die opnieuw over de
ging een
een gezantschap
gezantschap naar
naar PPep
e p ijij nn 1),
trok, AAii ss tt uu1I f versloeg
versloeg en
en hem belegerde
belegerde in
in Pavia.
Pavia. Hier trachtte
trachtte
een
Byzantijnsch gezantschap
te stuiten
stuitenen
envorderde
vorderde
een Byzantijnsch
gezantschap Pep
P e p ijijnn te
de
door hem
hem veroverde
veroverde steden
steden terug
terug:: "imperiali
cederet ditioni."
de door
„imperiali cederet
ditioni."
Pep
weigerde volstrekt
volstrekt . en
onder eede,
eede, dat
dat hij
hij
P e p ijij nn weigerde
en verklaarde
verklaarde onder
rus
vergiffeniszijner
zijner
alleen
alleenter
terliefde
liefdevan
vanden
denH.
H. Pet
Petrus
en en
ter ter
vergiffenis
had ondernomen
ondernomen en dat
dat hij
hij voor
voor geen
geen schatten
schatten
zonden den veldtocht had
gelds
Pet rus
gedane
zou
herroepen 2).
geldsde
de aan
aan den
den H.
H. Petrus
gedane
giftgift
zou
herroepen
Fu1
I dra
ij n de
deopdracht,
opdracht,de
deheroverde
heroverde
d r adus
d u s ontving
ontving van
van PPep
e p ij
steden
Paus
S tStephanus
e p h a n u ste te
stellen,en
entrok
trok
stedenininhet
hetbezit
bezitvan
van
Paus
stellen,
daarop naar Rome,
Rome, waar hij
hij op
op de
de Oonfessio
daarop
Con f essio Petri
Petri nederlegde
nederlegde de
sleutels
bedoelde steden
waarbij PPep
deze
sleutels der
der bedoelde
steden en
en een
een acte,
acte, waarbij
e p ijij nn deze
gift deed
Pet rus
en diens
opvolgers.Deze
Dezeacte
acte
gift
deed aan
aan den
den H.
H. Petrus
en diens
opvolgers.
de lijst
lijst der
der steden
steden is
is bewaard
bewaard in
in het
het Vita Stephani
is verloren, maar de
11
Ravenna en
en 21
21 andere
andere steden
steden 3).
3). Sedert deze beroemde
II en bevat Ravenna
donatio Pipini van 756
756 bestond de kerkelijke staat.
staat.
5°.
hetzelfde jaar. Om
Om den
den troon
troon streden
streden
5°. A
A ii sstt uu I1f f stierf
stierf in
in hetzelfde
de vroegere
vroegere koning
Rat
die voorheen
voorheen de
de kroon
kroon aan
aan
nu de
koning R
a t cc h i s,
s, die
zijn broeder
broeder A
A i s t u I1ff had
gegeven, om
monnik te worden
worden te
te
zijn
had gegeven,
om monnik
Monte Cassino,
enenDes
i der i s,
u s,hertog
hertogvan
van
Toskane.Deze
Deze
Monte
Cassino,
Desideriu
Toskane.
s, onderonderlaatste stelde zich in betrekking
betrekking met
met Paus SS tt ee pp hh aa nn uu s,
teekende onder de oogen
oogen van
F
u
I
dra
dus
de
belofte,
de
steden
van F u 1 d r a d u s de belofte, de steden
Faenza, Imola,
lmola, Ferrara,
Ferrara, Ancona,
Ancona, Osimo,
Osimo, Umana
Umana en
en Bologna
Bologna te
te
Faenza,
zullen teruggeven,
verkreeg aldus
de hulp
hulp der
derRomeinen.
Romeinen.
zullen
teruggeven, en
en verkreeg
aldus de
St
e p h a n II
uszond
II zond
dankschrijvenaan
aanP Pep
voorde
de
Stephanus
eeneen
dankschrijven
e p ijijnnvoor
vroeger
Des
op de
de
vroeger verleende
verleende hulp
hulp en
en vroeg
vroeg hem,
hem, bij
bij D
e s i der
d e r ii uu ss op
vervulling
gedane belofte
belofte aan te
te dringen
dringen 4).
i der i u ss
4). Des
vervulling der
der gedane
Desideriu
(757-774) werd
werd koning
koning der
der Longobarden,
Longobarden, maar
maar hield
hield zijn
zijn belofte
belofte
slechts
Op Op
StStephanus
e p h a n u s volgde
volgde Paulus I (757—
(757slechtsgedeeltelijk.
gedeeltelijk.
767),
zeer moest
moest
767), die
diede
detrouweloosheid
trouweloosheidvan
vanden
den koning
koning maar
maar al te zeer
datde
deGrieken
Grieken
kwam de
de voortdurende
voortdurende vreeze,
vreeze, dat
ondervinden. Daarbij kwam
en
Longobarden een
politiek verbond
verbond zouden
zouden aangaan,
of dat
dat
en Longobarden
een politiek
aangaan, of
de beeldenstrijd
beeldenstrijd zou
zou worden
worden overgebracht
overgebracht naar
naarGallië.
Gallië. P
a u I us
Paulus
stierf in 767 en bij de keuze van zijn opvolger deed zoowel de hertogstierfn76bjdkuzvainoplgerdzwhtog
1) Jaf
Jafté,
2325, 2326,
2326, 2327.
2327.
n. 2325,
fé, n.
2)
Pont., I, 452
452 s~.
ss.
Lib. Pont.,
2) Lib.
8)
J, 454.
454.
Lib. Pont., T,
$) Lib.
.Taffé, n. 2335.
2335.
44)) Jaffé,
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als de
de koning
koning der
der Longobarden
Longobarden zich
zich gelden,
gelden. zoodat
zoodat twee
twee
van Nepi als
tegenpausen,
Con
sta n tin u s II
(767-768) en Ph
i I i P pus
tegenpausen,
Constantinus
II(767-768)en
Philippus
(768)
werden gesteld. Onder
Onder groote
groote onlusten
onlusten kozen
kozen de
deRomeinen
Romeinen
(768) werden
772). Deze
Stephanus
111 (768
(768-772).
zich aan
aan bij
bij Karel
Kar e 1 en
en
Stephanus III
Deze beval zich
Kar]
768 PPep
waren opgevolgd
opgevolgd 1).
Zeer
K
a r I0oman,
m a n, die
die in 768
e p ijij n waren
1) .
hachelijk
toestand des
des Pausen,
Pausen, toen
toen Karel
Kar e 1 in
in 770
770
hachelijk werd
werd de
de toestand
Des
i der a t a,dede
dochter van
van Desiderius
Des i der i u tot
s tot
gemalin
dochter
gemalin
D esiderata,
verkoos. Lang
duurde deze
verhouding tot den
den koning
koning der
der
verkoos.
Lang duurde
deze goede verhouding
Longobarden
771 zond
zond Karel
Kar e I Des
DesiiLongobarden echter
echter niet,
niet, want reeds in 771
der
naar haar
haar vader
vader terug
terug 2).
d e r aa tt aa naar
6°. Hadrianus
een wijs
wijs en krachtig
krachtig man,
man, maakte
maakte
HadrianusII (772-795),
(772 795), een
een einde
diendien
Des
i der i u s teteRome
Romehad
had
een
eindeaan
aanden
deninvlQed,
invlQed,
Desiderius
geoefend.
viel deze
deze nu
nu in
inhet
hetRomeinsche
Romeinschegebied,
gebied,nam
nam
geoefend. Uit
Uit spijt viel
de
steden Ferrara,
Ferrara, Comacchio,
Comacchio, Faenza
Faenza en
en bedreigde
bedreigde Ravenna.
Ravenna.
de steden
Kar
e I de
de Groot
G r oot
e, sedert
alleenheerscher, eischte
eischte tot
tot
Karel
e, sedert
771771
alleenheerscher,
tweemaal
derder
steden,
hetgeen
Des
i der i u s
tweemaaltoe
toededeteruggave
teruggave
steden,
hetgeen
Desiderius
Kar e 1 trok
troknu
nueen
eenleger
leger samen,
samen, veroverde
veroverde
hardnekkig weigerde. Karel
het
rijk,
behalve
Pavia,
waarwaar
DesDesiderius
i der i u s zich
zich
het Lombardische
Lombardische
rijk,
behalve
Pavia,
opsloot,
en
vierde
774
Paschen
te
Rome.
Woensdag
na
Paschen
opsloot, vierde 774 Paschen te Rome. Woensdag na Paschen
(6
April) werd
werd de
de donatio
uitgebreid met
met
(6 April)
donatio Pipini
Pipini bevestigd
bevestigd en uitgebreid
de
steden Imola,
Imola, Bologna,
Bologna, Ferrara,
Ferrara, Comacchio
Comacchio en
Faenza. Deze
Deze
de steden
en Faenza.
den Paus,
Paus, toen
toenkort
kortdaarop
daarop Karel
Kar e I
bezittingen kwamen eerst aan den
Pavia innam en het Lombardische rijk vernietigde 3).
De
verderePavinmehtLobardiscjkventg
3).
verdere
regelde Kar
e 1 op
opde
deRoomsche
Roomsche reizen
reizen
Karel
uitvoering der schenking regelde
van
781 en
en 7787.
van 781
87 .Men
Menkan
kanzeggen,
zeggen, dat de ducatus Romanus de grenzen
ontving,
de XIX
XIXeeuw.
eeuw. Buiten
Buitendeze
deze ononontving, die
die gebleven
gebleven zijn
zijn tot
tot in de
middellijke bezitting was de Paus nog souverein over het
het Exarchaat,
Exarchaat,
de Pentapolis,
Todi, en Perugia.
deze giften
giften werden
werden
Perugia. Al deze
Pentapolis, Amelia, Todi,
later
0 d e w ij kk den
den Vrome
V rom bevestigd.
e bevestigd.
laterdoor
doorLLodewij
-

1)
2380.
Jaf f é, n.
n. 2380.
1) Jaffé,

2) Over
de redenen der
verstooting zie b.v. Hergenröther-Kir8ch,
der verstooting
Over de
Hergenróther Kirsch,
2)
Kirchengeschichte,
1904, S.
S. 71
71 f f..
Kirchengeschichte, Freiburg
Freiburg 1904,
3)
vanhet
hetVita
VitaHadriani,
Hadriani, zie Le
Over de
de beteekenis
beteekenisvan
van cap.
cap. 41-43
41-43 van
3) Over
Lib.
I, CCLXII
CCLXII ;; en Les
Les premiers
premiers temps
pontif., p.
p. 146
146 ss.
Lib. Pont., I,
temps de
de l'état pontif.,
-
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Herstel van het westersehe
westersche keizerrijk.
Le Liber Pontificalis.
Pontificalis. Tom.
Tom. Il,
II, p. 11 ss. Einhard,
Einhard, Annales,
Mon.
Caroli
Mon. Germ.,
Germ., Script.,
Script.,I,I, 135-218. Einhard,
Einhard, Vita
Vita Caroli
Magni,
426-463. Döllinger,
D5llinger, Das Kaiserthum
Magni,ibid.,
ibid.,Il,
II, 426-463.
Karis
seiner Nachfolger,
Nachfolger, München
München 1864.
1864.
Karls des Grossen und
and seiner
Duchesne, Les premiers
pontifical,II
IIéd.,
éd.,Paris
Paris
premiers temps
temps de l'état
l'état pontifical,
1904,
171 ss. Hauck, Kirchengeschichte
1904, p. 171
Kirchengeschichte Deutschlands,
Deutschlands, Il
II
Band. Jungmann,
Diss. XV. G.
G. Waitz,
Jungmann, Dissert.,
Dissert., Tom.
Tom. lIl.
III. Diss.
Deutsche
Verfassungsgeschichte,:rI Auf!.,
Deutsche Verfassungsgeschichte,
Auf l .,lIl,
III,S.174-188.
S. 174-188.
Wells, The age of
ofCharlemagne,
Chariemagne, London
London1898.
1898.TV.
W. Ohr,
Ohr, Die
Kaiserkrönung
Kaiserkrónung Karls des Grossen, Tübingen
Tubingen 1904. Birot, Le
Saint
Revue des
des quest.
quest. hist.,
hist., avril
avril
Saint Empire,
Empire, Paris
Paris 1903.
1903. Revue
1903. J. Haller,
Haller, Die Karolinger
Karolinger and
und das Papsttum.
Rist.
Papsttum. Hist.
Zeitschrift,
der
Karl der
Zeitschrift, 1912,
1912, B.
B. 1108,
08, S.
S. 38-76. Kampers, Karl
Grosse,
Mainz 1910.
1910.
Grosse, Mainz
.

1°. Na Had
ri a n u sI,I,wiensdood
wiens dood Kar
e I de
r oot e
Hadrianus
Karel
de G
Groote
als een
volgde Leo
een vriend
vriend betreurde, volgde
Leo111
III (795-816).
(795-816). Deze
Deze zond
zond aan
Kar
e I de
de sleutels der confessio
den standaard van Rome,
Karel
con f essio en
en den
Rome,
ten teeken van het
het protectoraat over het graf van
H.H.
Pet
rus
vanden
den
Petrus
en den
den kerkelijken
rijkskerkelijken staat en vroeg hem, een Frankischen
Frankischen rijksgroote te zenden,
zenden, voor
voor wien
Romeinsche volk den eed
wien het Romeinsche
eed kon
vernieuwen 1).
1) .
De
van
e I in
in een
droevige gebeurtenis
gebeurtenis
De tusschenkomst
tusschenkomst
vanKar
Karel
een droevige
weldra toonen, hoe
hoe degelijk de betrekking was
tusschen den
den
zou weldra
was tusschen
Paus en
den koning, en gaf aanleiding
aanleiding tot het
het herstel van
en den
van het
westersche keizerrijk. De familieleden van
r i a n u sI overI overwestersehe
van Had
Hadrianus
vielen L e 0o III tijdens de
de Marcusprocessie
Marcusprocessie en
en mishandelden hem
deerlijk. Door
Spoleto verlost,
den hertog van Spoleto
Door den
verlost, vluchtte de Paus
over
over de
de Alpen
Alpen naar Paderborn, waar Kar
e I de
d e Groote
G r oot e
Karel
van C
h
ris
t u smet
vertoefde. Deze
Deze ontving
ontving den Stedehouder
Stedehouder van
vertoefde.
met
Christus
eerbied en liet hem onder eervol
eervol en sterk geleide
geleide terugvoeren
terugvoeren naar
naar
synode kwam
kwam bijeen.
Rome. Een synode
gruwelijke aanklachten, tegen
tegen L eeo
Op de gruwelijke
o III ingebracht, antwoordden de bisschoppen,
bisschoppen, dat het hun niet
niet vrij
vrijstond
stond te oordeelen
over den Paus. Daarop
Daarop reinigde
reinigde L e o0 zich voor het volk en
e1
en Kar
Karel
den Groot
G r oot
intusschenwas
was aangekomen, met den
den eed
den
e, e,
diedie
intusschen
en zeide,
zeide, dat hij
hij zich
zich van geen der bedoelde
bedoelde misdaden bewust
bewust
Deze zitting had plaats den 23
23 December
December 800.
800.
was 2). Deze
2°.
2°. De
De plechtigheid van het
het Kerstfeest
Kerstfeest vereenigde,
vereenigde, twee dagen
daarna, L
e Imet
metde
de Romeinen en Franken in den
den
L ee0 o en
en Kar
Karel
J affé, n. 2492.
2492.
1) Jaffé,
Lib. Pont,.,
2) Duchesne, Lib.
Pont.,1I,
II, p.
p, 4--7.
4-7.
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St.Pieter.
de koning
koning neergebogen
neergebogen voor de
de Confessio
Petri
St.
Pieter. Nadat de
Con f essio Petri
verricht, zette hem
hem de
de Paus
Paus een
eenkostbare
kostbarekroon
kroon
zijn
gebed had
zijn gebed
had verricht,
op
het hoofd,
hoofd, waarop
waarop het
het volk
volk losbarstte
losbarstte in
in den
den kreet
kreet:
op het
: Carolo
A ugustoa aDeo
Deo
coronato,
magno
pacifico
imperatori,
piissimo Augusto
coronato,
magno
paci
f ico imperatori,
vitavita
et victoria
victoria!! Vervolgens zong men
men de
de keizerlijke
keizerlijke Laudes
Laudes 1)
1 ) ten einde,
waaronder
den jongen K
Kar
dienaast
naastden
denkeize
keizerr stond,
waaronder LL ee 0o den
ar ee1,1, die
erfgenaam van
van den
den troon.
troon.
zalfde tot erfgenaam
3°.
324 jaren
jarenwas
wasdus
dushet
hetwestersche
westerschekeizerrijk
keizerrijkherrezen
herrezen:
3°. Na 324
:
Kar
e
1
,d
e
G
r
oot
e
was
Romeinsch
Imperator
2).
Voor
het
Karel ,d Groote was Romeinsch Imperator 2 ). Voor het
westen
bleef het voorloopig
voorloopig bij
bij de
de wijziging
wijziging van titel
titel en
encerecerewesten bleef
van het
hetFrankische
Frankische en
enLombarLombarmonieel. De inwendige
inwendige politiek
politiek van
monieel.
dische
rijk onderging
onderging geen
geen verandering.
verandering. Maar
Maar de
de grondslag
grondslag der
der
dische rijk
gansche
middeleeuwsche verhouding
en keizer
keizer
gansche middeleeuwsche
verhouding tusschen
tusschen Paus
Paus en
was
gelegd. De
De titel
titel imperator
verklaring meer.
meer.
was gelegd.
behoefde geen verklaring
imperator behoefde
De geschiedenis, de overlevering
overlevering en het
het geschreven
geschreven recht
recht bepaalden
bepaalden
hem nauwkeurig. Waren de vroegere keizers souvereinen van Rome,
Rome,
zij er allen, ook
ook den
den Paus,
Paus, hun
hunonderdaan
onderdaan konden
konden noemen,
noemen,
zoodat zij
van die macht
macht was
was voor
voor het
het herstelde
herstelde imperium
imperium door
door de
de stichting
van den
den kerkelijken
kerkelijken staat afstand
afstand gedaan.
gedaan. Daarom
Daarom kon
kon alléén
alléén de
de
den keizerlij
keizerlijken
keizerlijke macht
macht verleenen
verleenen;
Paus den
kentitel
titelmet
met de
de keizerlijke
;
door den
den Paus
Paus gegedaarom
daarom werd
werd algemeen
algemeen erkend,
erkend, dat
dat alléén
alléén de door
zalfde
geen geval
geval heeft
heeft de
dePaus,
Paus,
zalfde koning
koning tevens
tevens keizer
keizer was.
was. In geen
uit eigen
eigen vrijen
vrijen wil
wilhet
hetwestersche
westerschekeizerrijk
keizerrijk herstelde,
herstelde, aan
aan
die
die uit
opvolgers een
een gebieder
gebieder willen
willen geven.
geven. Zooals
Zooals andere
andere
zichzelf en zijn opvolgers
onafhankelijkheerscher
heerscher in zijn kerkelijken
vorsten bleef
bleef de Paus onafhankelijk
kerkelij ken staat.
staat.
vorsten
4°.
de opvatting
opvatting des
des Pausen
Pausen was
was de
dekeizer
keizerde
deopperste
opperste bebe4°. In de
en bijzonder
bijzonder der
der Romeinsche
Romeinsche Kerk.
Kerk. Hij
Hij
schermheer
schermheer der
der Kerk
Kerk en
bezat vervolgens
vervolgens een
een voorrang
voorrang boven
bovenalle
alleandere
andereChristelijke
Christelijke vorsten
vorsten
1)
Carolinae, die vermoedelijk reeds
774, 781
781 en 787
787
reeds in
in 774,
1) De Litaniae Carolinas,
waren
bij P. Alberdingk
Alberdingk Thijm,
Thijm, Karel
Groote, Amsterdam
Amsterdam
Karel de Groote,
waren gebruikt, bij
1867 ;; Bijlagen p.
530 vv.
vvo
p. 530
2) Over de ontevredenheid van Karel,
Karel, door
door Einhard
Einhard (Vita
(Vita Caroli
Caroli M.
M.
2)
Mon. Germ.,
p. 458)
458) vermeld,
zie Duchesne,
premiers
Mon.
Germ., Script.,
Script., Il,
II, p.
vermeld, zie
Duch esne, Les
Les premiers
temps, p.
p. 178
178 s. Karl
Zeumer, Heiliges Römisches
Karl Zeumer,
Rómisches Reich deutscher Nation.
Quellen
Verfassungsgeschichte des
Reiches
zur Verfassungsgeschichte
des deutschen
deutschen Reiches
Q
u ellen und
and Studien zur
in Mittelalter
Mittelalter und
Heft, Weimar
"Weimar 1910.
1910. De
De uitdrukking
and Neuzeit,
Neuzeit, IV B. 22 Heft,
Imperium Romanum kwam
kwam eerst
eerst onder
onder Koenraad
Koenraad in gebruik;
gebruik ; onder
Barbarossa ook die
Sacrum Imperium. Sedert
Sedert "\Villem
Holland
die van Sacrum
Willem van
van Holland
werden
beide verbonden
verbonden:: Sacrum
Sacrum Imperium Romanum
Heiliges
werden beide
Romanum of Heiliges
Römisches Reich.
De bijvoeging Deutscher
Nation komt
eerst onder
onder
Rómisches
Reich. De
Deutscher Nation
komt eerst
Frederik
IU in zwang. L. Halphen, Revue
Historique,
Mai·Juin
Revue ITistorique,
1VMai
Frederik ITT
-Juin. 1920.
.
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en wel ter
ter verdediging
verdediging van
van de
deKerk
Kerkenendedealgemeene
algemeeneChristelijke
Christelijke
reeds
vroeger
bebelangen.
als patricius Romanorum reeds
bebelangen. Was
Was Karel als
werd hij
hij beschermer
beschermer der
der
schermer
schermer der
der Romeinsche
Romeinsche Kerk,
Kerk, thans werd
zich moet
moetuitbreiden
uitbreiden
gansche
gansche Christenheid.
Christenheid.Wijl
Wijl echter
echter de
de Kerk zich
over de gansche
gansche aarde,
aarde, daarom
daarom bevatte
bevattede
dekeizerlijke
keizerlijkewaardigheid
waardigheid
keizer alleen
alleen
tevens een
een zekere
zekerewereldheerschappij
wereldheerschappij, , waarvan
waarvan de keizer
gebruik
maken tot uitbreiding
uitbreiding der
der Kerk
Kerk onder
onder de
deheidenen
heidenen
gebruik kon
kon maken
en tot haar bloei
bloeiover
overde
degansche
ganschewereld.
wereld.
bijzondere beschermheer
beschermheer der
Romeinsche Kerk
de
Als bijzondere
der Romeinsche
Kerk bezat de
keizer te Rome
Rome eenige
eenige rechtsmacht,
rechtsmacht, die
dieuitgeoefend
uitgeoefend werd
werddoor
door
keizer
keizerlijke
van
keizerlijkegezanten.
gezanten.Daarom
Daaromdeden
deden de
de Romeinen
Romeinen een
een eed van
trouw aan den keizer en aan den Paus;
als souverein,
souverein,
Paus ; aan den laatste
laatste als
eerste als
als beschermer
beschermer en
en advocatu8
aan den eerste
advocatus Romanorum. Gelijk de
vorsten, zoo ook
ook over
over
keizer een
zekeren voorrang
keizer
een zekeren
voorrang had
had boven
boven alle
alle vorsten,
als wereldlijk
wereldlijk vorst. In
In de
deerkenning
erkenning daarvan
daarvan gaf
gaf deze
deze
den
den Paus als
voorbeeld. De
De Paus
Paus en
ende
dekeizer
keizeronderonderaan de andere vorsten het voorbeeld.
steunden elkaar
elkaar wederkeerig
wederkeerig ; zij
zij waren
waren van
vanelkander
elkanderafhankelijk.
afhankelijk.
De
Romeinsche munten
munten en
en oorkonden
oorkonden droegen
droegen den
den naam
naam des
des
De Romeinsche
van hulde
hulde
keizers.
afhankelijkheid bleek
keizers. De onderlinge afhankelijkheid
bleek uit den eed van
en vereering,
vereering, dien zij
z\i elkaar
elkaar zwoeren.
zwoeren. De
De Paus
Paus gaf
gafdedekeizerlijke
keizerlijke
waardigheid aan
koning, deze
deze de
de erkenning
erkenning aan
aan den
den nieuw
nieuw
waardigheid
aan den
den koning,
gekozen Paus, vóór
vóór de
de consecratie.
consecratie. Zij
Zij bewezen
bewezen elkander
elkander de
de wederwederzijdsche
onbruik kwam.
kwam.
zij dschehuldiging
huldigingofofadoratie,
adoratie,die
dieechter
echterlater
later in onbruik
5°.
bovenstaande ging weldra
weldra over in de
de praktijk.
pralitijk. LL o0 dd ee50. Het bovenstaande
wij kk de
V rom e (814-840)
e p h a n u s IV
IV
wij
de Vrome
(814 840) werd
werddoor
doorStStephanus
gekroond.
schenking zijner
zijner voorvaders
voorvaders aan de
de Pausen
Pausen bevesbevesgekroond. De schenking
tigde de
de keizer opnieuw
opnieuw;; terwijl
terwijl dezelfde
dezelfde acte
acte 1) het protectoraat des
de aankondiging
aankondiging daarvan
daarvan na
na
keizers, de vrijheid der pauskeuze
pauskeuze en de
keizers,
de consecratie uitdrukte. P
Pas
c h 1a iI si zette
s zette
reedsinin823
823de
dekroon
kroon
ascha
reeds
van medekeizer
medekeizer (823-840)
aan L
Lot
(823 840) op
op aan
o t hhar
a r ii uuss II (840-855),
(840 855),
die in 824 een beschermende,
beschermende, maar
tevens
het
gezag
des
Pausen bebemaar tevens
des Pausen
uitvaardigde 2).
perkende constitutie
constitutie uitvaardigde
2) . Diens
Diens zoon
zoon L o0 dd ee wijk
w ij k IJ
II
(855-875)
ontving de
de kroon
kroon van
IV 3).
875 stonden twee
(855-875) ontving
van L eo
e o IV
3). In 875
-

-

1)
ad an.
10. Over
Over de echtheid
1) Privilegium Ludovici, Baronius, ad
an. 817, n. 10.
Duchesne, Les
premiers temps
pontifical, II
éd., Paris
Paris 1904,
1904,
Les premiers
temps de
de l'état
l'état pontifical,
II éd.,
190 ss.
p. 190
2) Mon.
Germ., Leges, IV,
p. 545.
545.
2)
Mon. Germ.,
IV, p.
westerschen keizers in
3) Lodewijk II verklaarde de waardigheid des westerschen
een brief aan Basilius
ad an.
871, n.
ss.
Basilius II in S7l.
n, 51
51 es,
an. 871,
$71, Zie Baronius, ad
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63. De
DePausen
Pausen onder
onder de
de Karolingers.
Karolingers.
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canclidaten voor de keizerskroon op, uit welke
welke J
J o0 aa nn nes
VIII
n e s VIII
candidaten
Met
Karel
den
Kar e 1 den
den Kale
K a I e (t
(t 877)koosenkroonde.
877) koos en kroonde. Met
Kar
e 1 den
Karel
Dik k e (876-887)
(876-887) begon de tijd der machtelooze keizers. Bij
Bij de
Dikke
troonbestijging
van
G rr ooot
o t ee (936-973)
troonbestijging van
0 tOtto
todden
enG
(936-973) brak een
een
ontving in 962
962 de
de kroon van JJo
o aa nn nnes
e s XII
nieuwe tijd aan. Hij ontving
bevestigde de schenkingen van
van Kar
e 1 den
denGroot
G r oote.e.Van
Van
Karel
en bevestigde
de keizerskroon met de
de Duitsche
Duitsche koningskroon vereenigd,
nu af is de
roomsch-koning ze uit
uit de hand des
des pausen ontvangt.
mits de roomsch-koning

§ 63.
63.
onder de Karolingers.
De Pausen onder
Pontificalis, Tom.
Tom. II.
Il. Ja/Je',
Jaffé, ed.
Il,
ed. II,
Duchesne, Le Liber Pontificalis,
Tom. I.
1. Luitprandi, Historia rerum
rerum gestarum
gestarum ab Europae
Tom.
imperatoribus et regibus.
regibus. Pertz, Mon.
Mon. Germ.,
Germ., Script.,
Script.,
imperatoribus
Tom. V. Duchesne, Les
Les premiers
premiers temps
pontifical,
temps de
de l'état pontifical,
Tom.
Il éd.,
éd., Paris
Paris 1904.
1904. Hauck, Kirchengeschichte
DeutschKirchengeschichte DeutschII
f ele, Conciliengesch.,
Conciliengesch., Band
lands,
Hefele,
lands, Band
BandIl,
II, S.
S. 435-516.
435-516. He
IV. Dóllinger,
Döllinger, Die Papstfabeln
Papstfabeln des
des Mittelalters,
Mittelalters, Il
Auf l.,
II Aufl.,
Stuttgart 1890.
1890. Lapótre,
Lapótre, S. J., L'Europe
L'Europe et le
Ie S.-Siège,
S.-Siège, à
l'époque
Paris 1895.
1895.
l'époque carolingienne,
carolingienne,I:
I :Iele Pape
Pape Jean
Jean VIII,
VIII, Paris
Gay, L'Italie
méridionale et
L'Italie méridionale
et l'empire
l'empirebyzantin
byzantin (867-1071),
(867-1071),
Paris
1904. L. Halphen,
Halphen, Etudes sur l'administration
de
l'administration de
Paris 1904.
Rome
au moyen
moyen àge
Paris 1907.
1907. Kampers,
Age (751--1252),
(751--1252). Paris
Rome an
Kar!
der Grosse,
Grosse, Mainz
Mainz 1910.
1910. Engelmann, Die piipstlichen
päpstlichen
Karl der
Legaten in Deutschland bis ZUl'
ahl'h. Marburg
Marburg
11. JJahrh.
zur Mitte des 11.
1913. L. Ha'phen,
Ha!phen, Etudes
crit., Revue
RevueHistorique,
Historique, ;Tom.
,Tom.
Etudes crit.,
124 ss. 1919-1920
1919-1920 en
en vroeger.

a

10. Na het herstel van het westersche
1°.
westersche keizerrijk
L ee 0o III
keizerrijk sloot L
zich zoo mogelijk nog vaster bij Kar
e Iden
den
r oot
Karel
GG
ro
o t ee aan.
Deze verdiende dit vertrouwen
vertrouwen ten volle en werd de groote ChristeChristelijke hervormer van het westen. Bij
Bij de geestelijkheid zocht
zocht hij
hij zijn
zijn
voornaamsten
Zijn wetgeving
wetgeving der beroemde capitularia
voornaamsten steun.
steun. Zijn
ging hand
hij het stoffeZóó wilde hij
hand in
in hand
hand met het kerkelijk recht. ZÓÓ
werd geschaad.
geschaad. Aan
Aan de
lijke bevorderen,
geestelijke niet werd
bevorderen, dat het geestelijke
besluiten der hervormende synoden, b.v. van Arles,
Arles, Rheims, Tours
Tours
1) .
Chalon sur Saone en
en Mainz
Mainz (813)
(813) gaf Karel
Kar e I kracht van wet 1).
Om
de
verschillende
volken
en
stammen
aan
zich
te
verbinden
stammen aan zich verbinden
verschillende
Om
spaarde hij
hij zooveel mogelijk
mogelijk hun
hun wetten en gebruiken en bestuurde
gerechtigheid zou
ze
aldus volgens hun
hun eigen
eigen karakter.
karakter. Recht en gerechtigheid
ze aldus
1)
Bartelli, La
polizia ecclesiastica,
ecclesiastica, nella
nella legislazione
legislazione carolingica,
carolingica,
La polizia
1 ) Bartelli,
Roma
1899. Dubois, De
conciliis et theologicis
theologicis disputationibus
disputationibus apud
apud
De conciliis
Roma 1899.
Fl'ancos
Carolo M.
Alençon 1902.
1902.
Francos Carolo
M. regnante, Alengon
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er zijn
gelaten::
zijn in
in zijn
zijn rijk
rijk en
en daarom
daarom werd
werd niemand
niemand zonder toezicht
toezicht gelaten
de oude instelling der
der missi dominici deed
elsdagen
dagenzeer
zeer
deedinin Kar
Karels
veel
goed. Als een
een der
der eerste
eerste behoeften
behoeften der
der volken
volken beschouwde
beschouwde
veel goed.
Karel
Kar
e I de
debeoefening
beoefening van
van wetenschap
wetenschap en
en kunst.
kunst. Niet
Nietalleen
alleen stustuen
riep
groote
geleerden
aan
zijn
hof,
maar
hij
richtte
deerde hij
zelf
hij
geleerden aan zijn
hij
ook
onderrichting en beschaving des volks 1).
ook alom
alom scholen op ter onderrichting
1).
Aan
jeugdige geestelijken werd de beoefening
beoefening en de
de studie
studievan
van
Aan de jeugdige
den
kerkelijken zang
zang voorgeschreven.
voorgeschreven. Zeer
Zeer veel
veel hield
hield Karel
Kar e 1
den kerkelijken
van godsdienstoefeningen en kerkelijke plechtigheden en trachtte vangodsietf nkrlijepchtgdnrae
die
liefde door
door woord
woord en voorbeeld
voorbeeld bij
bij anderen
anderen te bevorderen
bevorderen
die liefde
vooral
elskrachtig
krachtigenengodsdienstig
godsdienstig
vooral bij
bij den
den clerus.
clerus.Aan
Aan Kar
Karels
bestuur
deChristelijke
Christelijke beschaving
beschaving onder
onder de
de volken
volken
bestuur gelukte
gelukte het, de
te verbreiden,
verbreiden, de wetgeving
wetgeving te
te verbeteren,
verbeteren, oproerige
oproerige stammen
stammen te
te
onderwerpen
het groote
groote rijk
rijk orde
orde en
en veiligheid
veiligheid
onderwerpenen
en te
te temmen en in liet
te brengen.
brengen. Karel
Kar e I had
had niet alleen
alleen alle
alle hoedanigheden
hoedanigheden van een
een
groot
vorst, maar
maar was
was ook
ook in
in zijn
zijn bijzonder
bijzonder leven
leven werkzaam,
werkzaam,
groot vorst,
vriendelijk en
zeer godsdienstig.
godsdienstig. Kan
Kan
matig,
voorkomend en
matig, voorkomend
en vriendelijk
en zeer
men de slachting te
te Verden
Verden (7
(782)
moeilijk van
van alle
alle schuld
schuld
82) wellicht moeilijk
elshuwelijksleven
huwelijksleven te
te
zuiveren,
het,
zuiveren,nog
noghachelijker
hachelijkerschijnt
schijnt
het,Kar
Karels
redden. Zeker
Des
redden.
Zeker nam
nam hij
hij bij
bij leven
leven van zijn eerste gemalin nog D
e s ideraa tt a.
a. Of
Ofmen
mende
deandere
andere acht
acht alle voor
wettige vrouwen
vrouwen
voor wettige
kan houden is moeilijk te zeggen. Ter verontschuldiging kan dienen
dienen
dat zelfs enkele
enkele locale
localesynoden
synodende
degestrengheid
gestrengheid der
der huwelijkswetten
huwelijkswetten
niet handhaaf
handhaafden
e I stierf
stierf zeer
zeer stichtend
stichtend 28
28 Jan.
Jan. 814
814 in
in
den 2).
2) . Kar
Karel
den leeftijd van 72
72 jaren. De tegenpaus P
Pas
c h a1I ii ss III canoniascha
vanvan
F red
e I' i k Bar
B a bI' bara oI' 0s Ss Sa.a.
zeerde hem
zeerde
hemop
opaandringen
aandringen
Frederik
Ofschoon deze
toch de
de Kerk
Kerk
Ofschoon
deze heiligverklaring
heiligverklaring niet werd erkend, liet toch
hem te Aken
Aken en
en elders
elders tot
tot heden
heden toe
toeals
alseen
eenZalige
Zaligevereeren
vereeren 3).
hem
L e o0 III die met den
den grooten
grooten keizer
keizer had
hadsamengewerkt,
samengewerkt,overleed
overleed
jaren daarna
daarna in 816.
twee jaren
derhalve niet
niet alleen
alleen
Sedert de kerkelijke
kerkelijke staat
staat bestond en de Paus derhalve
opperpriester, maar
de heerschheersch- en
en
opperpriester,
maar ook
ook wereldlijk
wereldlijk vorst
vorst was, werd de
1) Maitre,
ltI aître, Les
I,es écoles
écoles épiscopales
épiscopales et
et. monastiques
monast.iques de
de l'occident
l' occident. depuis
depuis
Charlemagne jusqu'
Philippe-August.e, Paris
Pal'is 1866.
1866.
Charlemagne
jusqu' àa Philippe-Auguste,
2)
2) De synode van Vermeria
Vermeria (753),
(753), die
die van
vanCompiègne
Compiègne (757).
(757). Cf.
Cf. JungJung.
mann,
mann, Dissertationes
Dissert.at.iones etc.,
Zie ook boven, bl.
bI. 326.
326.
etc., Tom
TomlIl,
III, p.
p. 196-198.
196-198. Zie
Waleh, Hist.
Rist. canonisationis
canonisationis Caroli
Caroli Magni,
Magni, Jenae
J enae 1750.
1750. Benedictus
Benedietu8
3) Walch,
XI
XIVV (De servorum
sel'vorum Dei beatifications
beatificatione et
et, beatorum
beatorum canonisatione,
canonisatione, lib.
lib.
I, cap.
4) vond het billijk,
cap. 9,
9, n.
n.4)
billijk, dat
dat men Karel
Karel wel
wel niet als
als „heilig
"heilig".
",
maar
maar toch als
als „zalig"
"zalig" vereert.
vereert.. Over Karel zie vooral
vooral Fr. Kampers,
Kampers, Karl
der Grosse,
Grosse, Mainz
Mainz 1910.
1910.
der

332

§§ 63.
a3. De
DePausen
Ps.'lsen onder
onder de
de Karolingers.

adellijke Romeinen gaande gemaakt.
gemaakt. Voor
Voor vele
veleaanaanhebzucht der adellijke
zienlijke
Pauselijke stoel veel
veel meer
meer dan
dan
zienlijke familiën
familiën was
was voortaan
voortaan de Pauselijke
vroeger het voorwerp
voorwerp eener
begeerte. Op de
de vaak
vaak zeer
zeer gegevroeger
eener hevige
hevige begeerte.
ringe
geschiktheid voor het
het hoogepriesterlijk
hoogepriesterlijk ambt
ambt werd
werdmin
minder
der
ringe geschiktheid
op het
het hoofd
hoofd van
van een
eenlid
lidder
der
gelet,
men de
de kroon
kroon kon zetten op
gelet, mits men
familie.
Kar
te Rome
Rome eenigen
eenigen invloed
invloed
familie. Zoolang
Zoolang de
de K
a r o0 lI i n
n gg ers
e r s te
bezaten
en den
den adel
adelbedwongen,
bedwongen, liep
liep alles
allesgeregeld.
geregeld. Waarlijk
Waarlijk
bezaten en
negende eeuw
eeuw den
den PausePausegroote Pausen
Pausen beklommen dan
dan ook
ook in de negende
lijken stoel. Stephanus IV (816-817) regeerde zeer kort.
liet'He
kort. Hij liet
de
Romeinen
0 d e wijij kk d
~n
Romeinen den
den keizer
keizertrouw
trouwzweren
zwerenenenkroonde
kroondeLLodew
den
V rom e te Rheims met een kostbare kroon, die hij zelf had mee- VrometRhisnkobare,dihjzlfmegebracht 1). Paschalis
(817-824)
vriendschappe824) hernieuwde
Pasehalis I (817
hernieuwde de vriendschappe0 d e w
regeerdekrachtig,
krachtig, maar
maar
lijke
lijke betrekking
betrekkingmet
met L
Lodew
ijijkkenen
regeerde
kon niet
har i u het
s het
Pauselijkgezag
gezagbebekon
niet beletten,
beletten,dat
datLot
Lotharius
Pauselijk
perkte.
Zeer
veel
deed
deze
Paus
voor
de
restauratie
van
kloosters
perkte. Zeer
voor de restauratie van kloosters
en kerken,
kerken, die hij
hij met
met reliquieën
reliquieën uit
uitde
decatacomben
catacombenverrijkte.
verrijkte. Bij
Bij
zegevierdede
dekeizerlijke
keizerlijkepartij.
partij.
de keuze van Eugenius 11
(824-827) zegevierde
II (824-827)
Voor
sloot
nunu
Lot
har i u shet
het
volkvan
vandedePausPausVoorhet
hetvervolg
vervolg
sloot
Lotharius
volk
Eu gen i riep
u s riep
in 826
eene
groote
synodebijeen,
bijeen,
keuze uit 2).
in 826
eene
groote
synode
2). Eugenius
waardoor
hervormende canones werden
uitgevaardigd 3).
werden uitgevaardigd
waardoor 38 hervormende
3 ) . Paus
dagen en
en werd
werd opgevolgd
opgevolgddoor
door
(82 7) regeerde
regeerde slechts
slechts 40 dagen
Valentius (827)
Gregorius IV (827-844),
Lot
a(827 844), wiens
wiens keuze door
door een
een gezant
gezantvan
van L
o t hh ar ii uus,s, volgens
volgens de
de Constitutiones van 825, vóór
de consecratie
consecratie
vóór de
r
en goedgekeurd
goedgekeurd 4).
Groot verdriet
verdriet beleefde
beleefde deze
deze
werd onderzocht en
4). Groot
werd
Paus van
tusschen
L 0 Lodew
d e w ij kij k
den
rom e en
en
Paus
vande
detwisten
twisten
tusschen
denVVrome
diens
817 was
was het
het rijk
rijk verdeeld
verdeeld onder
onder LLot
adiens zonen.
zonen. Reeds
Reeds in 817
o t hhaL 0 d ewwijk
ontevreden over de
de
rr ii uus,s, Pep
P e pijijnn en
en Lode
ijk 5).
5) . Hoogst
Hoogst ontevreden
wijziging
gunste van
vanhun
hunbroeder
broeder Karel
Kar e I
wijziging dezer
dezer verdeeling
verdeeling ten gunste
den K a I e, die eerst in 823 was geboren, stonden de drie zonen denKal,irst823wgebon,drize
tegen hun vader op. Al
Al werd
werd ook
ook de
de strijd
strijd in
in 830
830op
opden
denrijksdag
rijksdag
te Nijmegen
Nijmegen bijgelegd,
bijgelegd, de
de ontevredenheid
ontevredenheid duurde
duurde voort
voort en
en ontont833 tot
tot een
een volslagen
volslagen oorlog,
oorlog, waarin
waarin de
de zonen
zonen tegenover
tegenover
vlamde in 833
-

1)
Ludovici, Mon.
Mon. Germ.,
Germ., Scrip.,
Scrip., Tom.
Tom. I-II.
1) Vitae Ludovici,
2) Constitutiones
et juramentum
juramentum Romanorum,
Romanorum, Pertz,
Germ.,
Mon. Germ.,
Pertz, Mon.
Constitutiones et
2)
s. Over
Over de
de echtheid van het
het juramentum
juramentum bestaat
niet
bestaat een niet
239 s.
Leg., I, 239
ongegronde
twijfel.
ongegronde twijfel.
3) He
He/ele,
IV, 48-50.
3)
f ele, IV,
4) Acta
SS. Nov.,
Nov., Tom.
Tom. II,
p. XXXII
XXXII;; ook Mon.
Germ., Script.,
Script.,
Mon. Germ.,
Acta SS.
II, p.
4)
216.
I, 216.
5}
imperii, Mon.
Mon. Germ.,
Germ., Leges, I, 198
198 ss.
5) Divisio imperii,

~
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den vader
kwam
G Gregorius
reg 0 r i u IV
s IV
naarDuitschland,
Duitschland,
den
vaderstonden.
stonden.Nu
Nu
kwam
naar
bereikte echter
Lot
reisde en
enzoo
zoo
bereikte
echter niets,
niets, omdat
omdat hij
hij met
met L
o t hhar
a r ii uu s reisde
partijdigheid op
op zich
zich laadde
laadde 1).
1) .
den schijn van partijdigheid
847) was
was zeer
keuze van
van Sergius
Sergius II
11 (844
(844-847)
zeer onrustig,
onrustig, zoodat
zoodat
De keuze
tegenpaus JJo
(844) het
hetLateraan
Lateraan in
inbezit
bezitnam.
nam.TerTerde tegenpaus
o aa nn nnes
e s (844)
stond spoedde
spoedde zich LLo0 dde
wij
koningvan
vanLombardije,
Lombardije, naar
naar
stond
ew
ij k, koning
Rome. Sergius
Ser g i utoonde
s toonde
zich
krachtigenenliet
liethem
hemniet
niettot
totden
den
Rome.
zich
krachtig
Pieter toe, voordat
voordat hij
hij zijn
zijn goede
goede bedoelingen
bedoelingen kende,
kende, en
enweigerde
weigerde
St. Pieter
den eed
eed aan
aan LLo 0ddeewwijij kk als
alskoning
koningvan
vanLombardije.
Lombardije.Onder
Onder
den
Ser g i u plunderden
s plunderdendedeSaracenen
Saracenenden
den St. Pieter
Pieter en St.
St. Paul,
Paul,
Sergius
die destijds
destijds beide
beide buiten
buiten de
de stadsmuren
stadsmuren lagen.
lagen. In
In die
diehachelijke
hachelijke
die
855)
tijden overleed
g i u senen
zijnopvolger
opvolgerLeo
LeoIV
IV (847
(847-855)
tijden
overleed Ser
Sergius
zijn
werd zonder tusschenkomst des keizers gekozen en geconsacreerd.werdzontuschkmdeizrgoncsaerd.
Hij herstelde
herstelde de vestingwerken
vestingwerken der
der stad,
stad, omgaf
omgaf het
hetVaticaansche
Vaticaansche
Hij
gedeelte met muren
muren en torens
torens en
en is
is dus
dus de
de stichter
stichtervan
vande
denaar
naarhem
hem
genoemde Leostad.
keizer L
L o0 dde
w ij
ij kk II.
Il.
genoemde
Leostad.In
In 850
850kroonde
kroonde LL ee 0o keizer
ew
Hij hield in 850
850 en 853
853 zeer
zeer vruchtbare
vruchtbare synoden en
en overleed
overleed na
na een
een
Hij
krachtig en gezegend
gezegend bestuur.
bestuur.
krachtig
2°. Tusschen
L eeo
IVen
endiens
diensopvolger
opvolger plaatst
plaatst de
de fabel Pausin
2°.
Tusschen L
o IV
Joanna, en
g nes of
of Gilbert
Gil b e r t a,
a, te
teMainz
Mainz
Joanna,
enzegt,
zegt,dat
datzekere
zekereAAgnes
of
in Engeland
Engeland geboren,
geboren, als
als man
man verkleed
verkleed de
de universiteit
universiteit van
van
of in
Athene bezocht,
bezocht, te Rome
Rome leeraarde
leeraarde en eindelijk
eindelijk op
stoel van
van
Athene
op den stoel
Pet rus
kwam;
dan,
plechtige
processie,door
doorbarensbarensPetrus
kwam
; dan,
bij bij
eeneen
plechtige
processie,
weeën overvallen, stierf.
stierf. Het
Het eerst
eerst werd
werd dit verhaal uit den
den volksvolksmond
a n de
de M
Maa ii 11
11 Y
tusschen (1240
(1240y tusschen
mond opgeteekend
opgeteekenddoor
doorJe
Jean
1250 22),
), ging
inin
dede
kronijk
van van
St e Stephanus
p h a n us de
0 u rgingover
over
kropijk
de B
Bourbon
(t
1261)
3),
en
van
daar
in
de
veel
gelezen
kronijk
van
Ma
rgelezen
M a rb o n (t 1261) 3),
ttinus
in u sPo
Ion uvan
s van
T rop p waaruit
a u, waaruit
zijnweg
weg
Polonus
Troppau,
hethet
zijn
vond
door de
de wereld.
wereld. Onze
Onze MMaaeerr 1I aa nn tt twijfelde
twijfelde echter
echter op
op
vond door
het laatst der
der XIII
XIIIeeuw
eeuwnog,
nog,of
ofhet
hetverhaal
verhaalop
opwaarheid
waarheid berustte,
berustte,
omdat
invele
velekropij
kronijken
ontbrak 4).
het
4) . Wat
Wat later
later hield
hield men het
omdat het in
ken ontbrak
algemeen
Siena richtte
richtte men
men ter
ter eere
eere der
der Pausin
Pausin
algemeen voor
voor een
een feit.
feit. Te Siena
een
borstbeeld op
1459)behandelde
behandelde
een borstbeeld
op en
en de
de H.
H. AAnn tton
o n ii nn uu s (t(t1459)
-

-

1)
den
tusschen de keizerlijk
keizerlijk gezinde bisschoppen en
en den
1) Correspondentie tusschen
Paus, bij
bij Mansi, XIV,
519 s. 1.
Heyer, De intestinis sub Ludovico Pio
I. Heyer,
XIV, 519
ejusque
filiis in Francorum
Francorum regno
regno certaminibus,
certaminibus, Monasterii
Monasterii 1858.
1858.
ejusque filiis
2)
für ältere
17 ff.,
ff., 4469
H.
2) Archiv
Archiv fur
deutsche Gesch.,
Gesch., XII, 17
69 ff.
altere deutsche
3)
p. 568.
568.
3) Echard, S. Thomae Summa suo
suo auctori
auctori vindicata,
vindicata, Paris 1708, p.
')
Vrie8 en Verwij8,
220.
Verwijs, Leiden
Spiegel Historiael, ed. De
De Vries
4) Spiegel
Leiden 1863,
1863,IIl,
III, 220.
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de vraag,
vraag, of haar wijdingen geldig
de
geldig waren
waren geweest.
geweest. Het eerst drukte
de geleerde
geleerde PP i u
II (1458-1564)
(1458 1564) zijn twijfel uit,
de
uss Il
a.
uit, dan
dan PPI1 a tin
t i n a.
P a n vv iinniiuuss (t 1568)
1568) verwierp
Pan
verwierp het
het verhaal.
verhaal. De
De Maagdenburgsche
Centuriatores echter
Oenturiatores
andere Protestanten
niet los
los 1)
echter en
en andere
Protestanten lieten
lieten het niet
1) ;
ook
hethet
vast.
- Dat
Dathet
hetechter
echtereen
een
ook nu
nu nog
noghouden
houdenenkele
enkeledwepers
dwepers
vast.
fabel is,
is, blijkt
hieruit : L ee 0o IV
fabel
blijkt hieruit:
IV stierf
stierf den
den 17
855 en den
den
17 Juli
Juli 855
77 October
October daarna
zijnzijn
opvolger
Ben
e di c t u s III
daarnavaardigde
vaardigde
opvolger
Benedictus
een oorkonde
oorkonde uit voor de abdij
een
abdij Corvey
Corvey;; er is dus voor
voor de
de 212l- jarige
regeering der
der Pausin
Pausin geen plaats 2).
Romeinsche munt
munt toont
regeering
2). Een Romeinsche
de
vanvan
Ben
e d i c t u s III
III en
har i u s I,
debeelden
beelden
Benedictus
en keizer
keizerLot
Lotharius
I,
die stierf
stierf1717September
September
; dus
Benedictus
die
855855
; dus
was was
Ben
e d i c t u s III reeds
vóórdien
dientijd
tijd
gekozen.
van Rheims
vóór
gekozen.
EenEen
bodebode
van van
H i nHinkmar
kma r van
Rh e i m s
vernam op zijn reis naar Rome den dood van L e 0 IV, en vondvernamopzijsRednovaLIV,end
bijzijn
zijnaankomst
aankomst
Benedictus
bij
Ben
e di c t u s III 3).
3 ).
Er
behoeft
na
dit
alles
niet
meer
op
gewezen, dat
dat geen
geenenkel
enkel
Er behoeft na dit alles niet meer op gewezen,
tijdgenoot
een Pausin
Pausin en
en het
hetverhaal
verhaaleerst
eerstopduikt
opduikt
tijdgenoot iets
iets weet van een
drie
ontstaan der
der fabel
fabel wordt
wordtop
opverschillende
verschillende
drie eeuwen daarna.
daarna. Het ontstaan
wijze verklaard
4) .
wijze
verklaard 4).
3°. Benedictus
111 (855-858), door
door de
degeestelijken
geestelijkengekozen,
gekozen,
Benedictus III
werd door
gezanten des
des keizers
keizers geweigerd.
geweigerd. De
De eersten
eersten hielden
hielden
werd
door de gezanten
bij stuk,
stuk, zoodat
zoodat de
dekeizerlij
keizerlijken
de tegenpaus
tegenpaus
voet bij
ken toegaven
toegaven en
en de
(855) werd
werd afgezet.
afgezet. Op
Op hem
hem volgde
volgde Nicolaus
A nn ast
a s t aa ss iiuuss (855)
Nicolaus II
(858
867) 5),
5 ), wiens keuze keizer LLo0 dde
(858-867)
Hij
e wwij
ij kkIlbijwoonde.
II bijwoonde. Hij
enheiligste
heiligste Pausen
Pausen:: terecht
terechtisiszijn
zijnregeering
regeering
grootste en
werd een der grootste
aartsbisschop van
van Ravenna,
Ravenna, die
die
beroemd. Hij
beroemd.
Hij riep
riep JJo
o aa nn nnes,
e s, aartsbisschop
zijn kerkprovincie
kerkprovincie met belasting
bela3ting wederrechtelijk
wederrechtelijk bezwaarde,
bezwaarde, de
de
zijn
en
hun
verkeer
met
Rome
vercanonieke
keuze
der
bisschoppen
canonieke keuze der bisschoppen en
verkeer
Rome verhinderde, tot
i n kma rvan
vanRheims
Rheimsververhinderde,
totzijn
zijnplicht.
plicht.Tegen
TegenHHinkmar
dedigde Ni
col a ude
s appellatie
de appellatie
naarRome.
Rome.Bekend
Bekend isis zijn
zijn
dedigde
Nicolaus
naar
Il, die
die zijn
zijn gemalin
gemalinkrachtigopedn kLotharius
krachtig optreden tegen koning Lotharius II,
-

-

Nederland was
was tegen
tegen het
het verhaal
verhaal Blondel
Blondel (1647),
(1647), veel
veel later
later
1) In Nederland
Delprat (1826)
(1826);; tegen den laatste
laatste schreef
schreef Kist,
Ki.st, die door Wensing
Wensing afdoende
Delprat
bestreden. De
De literatuur
literatuurbij
bij Ch.
Oh. Sep
Sepp,
Nederlandwerd bestreden.
p, Bibliotheek van NederlandKerkgeschiedenis, Leiden
Leiden 1886,
1886, bl.
bI. 114
114-116.
sche Kerkgeschiedenis,
116.
fé, 2663.
.Jaffé,
2) Jaf
36 ad
ad Nicol.
Nicol. I.
I.
3) Ep. 36
4) Zie vooral
vooral Ddllinger,
Döllinger, Papstfabeln,
Papstfabeln, S. 32
32 ff.
ff.;
E. Rhoidis,
Rhoidis, P€pstin
Päpstin
; E.
4)
Johanna. Eine
Eine Studie
Studie aus
aus dem Mittelalter. Aus
Aus dem Neugrieehischen
Neugriechischen von
von
Johanna.
P. Friedrich,
Friedrich, Leipzig 1904.
1904.
P.
J. Richterich,
Richterich, Papst
Papst Nicolaus
Nicolaus I.
1. Monographie,
Monographie, Bern
Bern 1903.
1903. Jules
Jules Roy,
Roy,
5) J.
St. Nicolas,
Nicolas, 33 éd.,
éd., Paris
Paris 1904.
1904.
St.
-
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Th
eu t be r gverstiet,
a verstiet,
omzijn
zijn bijzit
bijût Wal
dra d te
a te
huwen.
Theutberga
om
Waldrada
huwen.
Men
beschuldigdeT Theutberga
bloedschande
Men beschuldigde
h e u t b erg van
a van
bloedschandemet
methaar
haar
broeder,
broeder, een misdaad, die naar
naar Frankisch
Frankisch recht
recht het
hethuwelijk
huwelijkongelongeldig
maakte. Nico
N i col
vernietigdede
debeslissingen
beslissingen van
van twee
twee
dig maakte.
1 aauussvernietigde
synoden,
Gun
1 enen
tsynoden,die,
die,onder
onder
G uter
n t evan
r vanKeu
Keulen
en T Thhi ieetg aauudus,
vanvan
Tri
er, koning
Lot
har i u s in
in het
het gelijk
gelijk
g
d u s,
Trier,
koning
Lotharius
hadden gesteld. Keizer L 0 d e w ij k II, de broeder van Lot h a- hadengstl.KizrLodewjkI,brvanLothbelegerde den
Paus op
op het
hetVatikaan,
Vatikaan, doch
dochtevergeefs.
tevergeefs.
rr ii uus,s, belegerde
den Paus
Lot har i u moest
s moesttoegeven
toegeven en
h e u t b erg aweer
weer
Lotharius
ennam
namTTheutberga
tot zich.
zich. Waldrada
Wal dra dop
a weg
op weg
naar
Romeinschklooster,
klooster,
tot
naar
eeneen
Romeinsch
vluchtte echter
har i u sterug,
terug,maar
maar werd
werd geëxgeëxvluchtte
echternaar
naarLot
Lotharius
communiceerd. Had.rianus
11 (867-872)
(867-872)ontsloeg
ontsloegLLot
o t hhar
a r i iuu s,s,
Hadrianus II
na diens
eede,
datdat
hij hij
metmet
Wal
dra d a sedert
sedert
na
diensverklaring
verklaringonder
onder
eede,
Waldrada
haar
van den
den ban,
ban, maar
maar
haar excommunicatie
excommunicatie geen omgang had gehad, van
handhaafde diens
Dekoning
koningstierf
stierf
handhaafde
diens huwelijk
huwelijkmet
met T hh e u t b eerg
r g a. De
schielijk
de terugreis.
terugreis. Joannes
een zeer
zeer
1 ) was een
schielijk op de
Joannes VIII
VIII (872-882)
(872-882) 1)
Weldra stond
stond hij
hij voor
voor de
de moeilijkheid,
moeilijkheid,
bekwaam en krachtig Paus. Weldra
keizerlijke candidaten een keuze te doen. Na
Na den
den dood
dood van
van
uit twee keizerlijke
L
0 d e w ij klIwierpen
namelijk
Kar
e 1 deK
a I e en
0 d enamelijk
Karel
de Kale
en L
LodeLodewijk
II wierpen
ij k ddee DDuuiitt sscchher
zichop.
op.De
DePaus
Pausbesliste
besliste voor
voor Kar
e1
w ij
e r zich
Karel
den Kal e, die echter reeds in 877 stierf. In
In 881
881 kroonde
kroonde hij
hij denKal,ichtrdsn87
vervolgens Kar
1 den
e. Niet
enkel
tegen
Saracenen
vervolgens
Karele den
D i Dik
k k e.k Niet
enkel
tegen
dedeSaracenen
had
Jo
a
n
nes
te
strijden,
maar
ook
tegen
zijn
eigen
omgeving.
had Joannes te strijden, maar ook tegen zijn eigen omgeving.
Karolingers konden
konden geen
meer verleenen.
verleenen. De Paus
Paus werd
werd
De Karolingers
geen hulp meer
vergeven
en daarop
daarop doodgeslagen.
doodgeslagen. Jo
J 0 a
a nnnes
VIII was
was de
de
vergeven en
n e s VIII
die door
door zijn
zijn omgeving
omgeving vermoord
vermoord werd.
werd. In
In de
de volgende
volgende
eerste Paus, die
droeve tijden zouden nog
nog verschillenden
verschillenden hem
hem volgen.
volgen.
4°.
De korte
korte regeering
regeering van
van Marinus II (882
(882-884),
4°. De
884), Hadrianus
Hadrianus 111
III
(884-885)
enStephanus
Stephanus V (885-891)
wasteteRome
Romezeer
zeeronrustig.
onrustig.
(884-885) en
(885-891) was
beschermer der Kerk
Karolingische rijk viel
viel bij
bij
Een beschermer
Kerk ontbrak.
ontbrak. Het Karolingische
de afzetting van Karel
Kar e 1 den
denDikke
Dik k(887)
e (887)
elkaar:
Duitschuituit
elkaar
: Duitschland
kwam onder
A rrnul
vanK Kar
ë, Frankrijk
land kwam
onder A
n u lf f van
a r i int
n t hh ii ë,
onder de laatste Karolingers. In Italië streden Be ren g a r i usonderlatsKig.InalëstredB gi
van F r i a u I en G u i d 0 van Spo 1 e toom de konings- vanFriuleGdoSptmeknigskroon. Toen
overwon,
eischte
hij van
S t eStephanus
phanusV
V
kroon.
Toendedelaatste
laatste
overwon,
eischte
hij van
de keizerskroon voor zich
zich zelf,
zelf, en
en kort
kort daarna
daarna van Paus
Paus Formosus
(891-896),
dieintusschen
intusschenals
alsbisschop
bisschop van
van Porto
Porto op
op den
den zetel
zetel van
van
(891 896), die
Rome
was verheven,
verheven, ook
ook voor
voor zijn
zijn zoon
zoon LLam
(892).
Rome was
a m bb ee rr t u s (892).
1)
A.Lapótre,
Lapótre, S.
S. J., L'Europe
L'Europe et
et le
Ie S.-Siège
S.-Siège aà l'époque
l'époque carolingienne.
carolingienne.
1 ) A.
Le
Pape Jean VIII,
VIII, Paris
Paris 1895.
1895.
Le Pape
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Hoogst ontevreden
ontevreden over den
den druk
druk der
der Spoletanen,
Spoletanen, riep
riep FFo0rrmmoossus
u sAr
n u I van
f van
Kar intnaar
h i ë Rome,
naar Rome,
lente
Arnulf
Karinthië
diedie
in in
dedelente
895 de
de keizerskroon
keizerskroon ontving, maar
maar niet was
was opgewassen
opgewassen tegen
tegen
van 895
de Spoletaansche partij.
0 r
rm
mos
doorde
de
partij .De
Dekeizer
keizervertrok.
vertrok. F
Fo
o s u s, door
Italianen
hij AArr nn uu 1I ff gekroond
gekroond had,
had, zag
zag al
al zijn
zijn
Italianen gehaat,
gehaat, omdat hij
plannen
en stierf
plannen verijdeld
verijdeld en
stierf kort
kort daarna.
daarna. Bonifatius
Bonifatius VI
VI (896)
(896) reregeerde
eenige dagen.
dagen.
geerde slechts eenige
(896-897), door
door de
de Spoletaansche
Spoletaansche partij
partij verver5°. Stephanus VI (896-897),
hatelijk
van karakter,
karakter, was
was tegen
tegen AAr
u 1I ff en
en
heven,
wreed en hate
lieven, wreed
lijk van
r nn u
F
0 rr mos
deed het
het lichaam
lichaam des
des laatsten
laatstenopgraven,
opgraven, voor
voor het
het
Fo
m o s uu s,s, deed
gerecht stellen
stellen en
enverklaarde
verklaarde daarop
daarop zijn
zijn wijdingen ongeldig,
ongeldig, omdat
hij tegen
tegen de
dekerkelijke
kerkelijke voorschriften
voorschriften 1)
van den
den zetel
zetel van
van Porto
Porto
hij
1) van
tot dien
dien van
van Rome
Rome was
wasovergegaan
overg~gaan 2).
Wijl die
die daad
daad aan
e2). Wijl
aan SSt
t ep hh aa nn uu ss het
het leven
leven kostte,
kostte, volgde
volgde Romanus
vier
p
Romanus 11
II (897)
(897) en
en na vier
(897), die
die de
de wij
wijdingen
mos
us
maanden Theodorus
Theodorus II
lI (897),
dingen van
van FF o0 rr m
osu
wederom geldig verklaarde en na
dagen stierf. Nadat SS ee rrwederom
na twintig dagen
onwettig was
was gekozen,
gekozen, zette
zette keizer
keizer LLam
b e rr tt uuss de
de
g ii uu ss onwettig
amb
verheffing
(898-900) door.
door. Hij
Hij was
was een
een zeer
zeer
verheffing van Joannes
Joannes IX (898-900)
voortreffelijk
wonden des
des tijds
tijds te
te heelen,
heelen, vooral
vooral
voortreffelijk Paus,
Paus, trachtte
trachtte de wonden
de pauskeuze
pauskeuze in veiligheid
veiligheid te
te stellen
stellen 3)
verklaarde opnieuw
opnieuw de
de
3 ) en verklaarde
veroordeeling van
0 r mos u sonwettig
onwettigenen
zijn
veroordeeling
vanFFormosus
zijn
wijwijdingen
dingen
Benedietus IV
IV (900-903)
kroonde LLo0ddeeww ijij kk van
geldig. 4)
4 ) Benedietus
(900-903) kroonde
Pro ven c e (901), maar vond in hem geen steun. Leo V (903)
(903) en Provenc(901),maodinhegstu.
Christophorus (903-904)
werdenbeiden
beidenvermoord.
vermoord.
(903-904) werden
§ 64.
64.

Pausen der
eeuw.
der X eeuw.
Le
Liber Pontificalis,
Pontificalis, Tom.
Tom. II.
Il. Luitprandi
Luitprandi Antapodosis,
Le Liber
Mon.
Vercellensis, De
Mon. Germ.,
Germ.,Script.,
Script.,lIl,
III, 246-339.
246-339. Atto Vercellensis,
pressuris
L., Tom.
Tom. 134,
134, 51
51 ss.
ss. Gregoro.
Gregoro.
pressuris ecclesiae, Migne, P. L.,
Rom, III Band,
Band, Stuttg.
Stuttg. 1890.
1890.
vius,
der Stadt
Stadt Rom,
vins, Geschichte der
Hauck, Kirchengeschichte
Band,
KirchengeschichteDeutschlands,
Deutschlands,III
III Band,
A. Hauck,
S.
205 ff.
ff. K. UUh1irz.,
Wïen 1902.
1902.
hlirz., Otto
Otto lIl,
III, Wien
Otto Il
II und Otto
S. 205
premiers temps
l'état pontifical,
pontifical, Il
éd.,
Les premiers
temps de l'état
II éd.,
Duchesne, Les
Paris 1904. R. L.
L. Tole,
1'01e, The
The names
names and
and number
number of
of medieval
Papcs,
Hist. Review,
Oct. 1917.
1917.
Papes, Engl. Hist.
Review, Oct.
Conc.
can. 15.
15.
Conc. Nic.,
Nic., can.
a) Acten
dezer Rom.
Rom. synode bij Mansi,
222 ss.
Man8i, XVIII, 222
Acten dezer
2)
3)
Unters., I, 460-478.
460-478.
3) Funk, Abh. und linters.,
4)
898, He
Hefele,
Saltet, Les Réordinantions,
f ele, IV,
IV, 567-569. Saltet,
van 898,
4) Synode van
Paris 1907.
1907.
Paris
1)
1)
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11 00.• Wel is het
het te
tebetreuren,
betreuren, dat
datde
dehoofdbronnen
hoofd bronnen voor
voorde
depauspausgeschiedenis
eeuw, die
diezonder
zondertwijfel
twijfelzeer
zeeronverkwikkelijk
onverkwikkelijk
geschiedenis der
der X eeuw,
u i t pr
P r aa nn d.
d. Te
Te hartshartsis,
zich bepalen
is, zich
bepalentot
totde
degeschriften
geschriftenvan
vanLLuit
tochtelijk schrijft
ergerlijk, te vaak
vaak wordt
wordt hij
hij op
op overovertochtelijk
schrijft hij
hij en
en te ergerlijk,
vertrouwen in te
te boezemen
boezemen 1).
drijving
drijving en
en onjuistheid
onjuistheid betrapt,
betrapt, om vertrouwen
Dit neemt
neemt echter
echter niet weg,
weg, dat
dat de
de toestand
toestand te
teRome
Romenooit
nooitramprampzaliger geweest is. Alle beheer voerde de machtige
machtige adel,
adel, die
die 50
50 jaren
jaren
lang Rome beheerschte,
beheerschte, Pausen
leven
Pausen aanstelde,
aanstelde, afzette en om het leven
het hoofd
hoofd der
der partij
partij stonden
stondendrie
drie onbeschaamde
onbeschaamde vrouvroubracht. Aan het
wen: :TTheodora
h e 0 dor a de
deo
u der
gemalinvan
vanden
densenator
senator
wen
ouder
e, e,gemalin
T
h e 0 p h y I act umetharedochters
s met hare dochters Mar
0 z i a en T
h e 0Theophylactus
Maroziaen
Theodora
dor
a de
d e jonger
jon g ere.
Haar
eerstebescherme
beschermeling
e. Haar
eerste
ling was Sergius 111
III
(904-911),
die
reeds
vroeger
den
Pauselijken
stoel
had
trachten
te
(904-911), die reeds vroeger den Pauselijken stoel had trachten te
Opnieuw verklaarde ook
ook hij
hij wederom
wederom de
de wijdingen van
beklimmen. Opnieuw
F
ongeldig. De
De kerkelijke
kerkelijke tucht
tuchthandhaafde
handhaafde echter
echter
F o0 rr mos
m o suuss ongeldig.
Ser
g i uins verschillende
in verschillende
synoden
hersteldededeLateraansche
Lateraansche
Sergius
synoden
enen
herstelde
basiliek.
de korte
korte regeering
regeering van Anastasius
en
basiliek. Na de
(911 913) en
Anastasius 111
III (911-913)
Lando (913-914)
werd Joannes
verheven, die
die aan
aan
(913-914) werd
(914-928) verheven,
Joannes X (914-928)
Kar
e I den
denEenvoudige
Een v 0 u d i gde
e de
investituur
toestond,enenevenals
evenals
Karel
investituur
toestond,
Sergius
door
Luitprand
van
verboden
omgang
werd
beschulSergius door Luit p r a n d van verboden omgang werd beschuldigd. Zekerheid
oannes gemakgemakdigd.
Zekerheidisisererniet,
niet,dan
danalleen
alleenhierin,
hierin,dat
datJ Joannes
g i u daarentegen
s daarentegenzeer
zeermoeilijk
moeilijk 2).
kelijkk wordt
kelij
wordt verdedigd,
verdedigd,Ser
Sergius
2) .
Mar
schonk vervolgens
vervolgens de
dehoogste
hoogstewaardigheid
waardigheid aan
aan
Mar o0 z i aa schonk
(929-931)en
endan
danaan
aanhaar
haar zoon
zoon
Leo VI (928-929),
(928 929), Stepbanus
Stephanus VII (929-931)
Zelfsnaar
naarde
dekeizerskroon
keizerskroonstreefde
streefdede
de hooghoog(931 935). Zelfs
Joannes XI (931-935).
Hu
0,
moedige
moedige vrouw.
vrouw. Te
Te dien einde schonk
schonk zij
zij haar
haar hand
hand aan
aan H
u gg o,
koning van
Provence en Italië,
Italië, overtuigd,
overtuigd, dat
dat deze
deze keizer
keizer zou
zou
koning
van Provence
n nes.
Kort daarna
daarna echter
echter werd
werd
worden
worden gekroond
gekroond door
door JJ o0 a n
n e s. Kort
Mar
u g 0verdreven.
verdreven.De
Debewerker
bewerker
M a r0ozzi ia a gevangen
gevangengezet
gezeten
en H
Hugo
van
dien staatsgreep
staatsgreep was
was AA1 Ibbee rrik,
a' ssjongeren
van dien
i k, MMar
a r o0 zz ii a'
jongeren
Romanorum, gedurende
zoon, die nu als Senator et princeps omni'um
omnium Romanorum,
20
jaren,
Rome
beheerschte
3).
Jo
a
n
nes
zijnopvolger
opvolger
20 jaren, Rome beheerschte 3) . Joannes XIXI
enen
zijn
Leo VII (936-939),
(936-939), Stephanus
Stepbanus VIII
VIII (939-942),
(939-942), Marinus
lUarinus 11
(942
II (9421)
Luitprands von
vonCremona.
Cremona. Quellen
QueUen and
undLinters.
Unters.
Becker, Textgesch.
Textgesch. Luitprands
1) J. Beeker,
M. A.,
lIl, B.
B.2.2.München
München 1908.
1908.
zur lat. Philol.
Philol. des
des M.
A., III,
2) Duchesne, in
Le Lib.
Lib. Pont.,
Pont., II,
lI, 241
241 en
en vooral in Les
Les premiers
premiers
in Le
2)
temps de
de 1'état
l'état pontifical,
pontifical, Paris
Paris 1904,
1904, houdt de beschuldiging van LuitLuit
prand tegen Sergius voor geloofwaardig.
geloofwaardig. Joannes
Joannes diaconus (Migne,-prand
P. L.,
L., Tom.
Tom. 194,
194, p.
p. 1559)
1559) en
en Flodoardus
Flodoardus (Migne, P. L., Tom. 135,
135, p.
p.831)
831)
oordeelen gunstiger over dezen
dezen Paus.
3)
Instituts f für
österr. Geschichtsforschung,
Geschichtsforschung, 1902,
1902,
3) Mitteilungen
Mitteilungen des
des Instituts
iir ósterr.
XXIII Band,
Band, S.
S. 50-126
50-126:
AlberichIIIIand
undder
derKirchenstaat.
Kirchenstaat.
XXIII
: Alberich
P. Albers,
Alber!'l, S.
s. J.J. Kerkgesch.
Kerkgesch. I.
I.
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946)
en Agapitus
Agapitns11
II (946-955) hadden
946) en
hadden niet
niet het
hetgeringste
geringsteaandeel
aandeel
in het
het wereldlijk
wereldlijk beheer
beheer en
enondervonden
ondervondenvoortdurend
voortdurendmoeilijkmoeilijkheden in het
het geestelijk
geestelijk bestuur
bestuur der
der Kerk.
Kerk.
heden
22°.
0. De
De tijdelijke
tijdelijke macht
macht vereenigde
vereenigde wederom
wederom met
met de
degeestelijke
geestelijke
Joannes
(955-964), zoon
zoon van
van AA1I bb eerr i kk en
en voor
voor zijn
zijn ververJoannes XII (955-964),
heffing 0Oct
ct a vv ii aa nn uu ss geheeten
geheeten 1).
jonge1) . Deze
Deze achttienjarige jongeling leidde
ongeregeld leven,
zich moeilijk
moeilijk aan
aan de
de hooge
hooge
ung
leidde een
een ongeregeld
leven, kon zich
alles veeleer
veeleer een
een
geestelijke
geestelijke waardigheid
waardigheidgewennen
gewennenen
en was
was in
in alles
wereldlijk
vorst
dan
een
Paus.
In
twist
geraakt
met
Be
r
e
nwereldlijk vorst dan een Paus. In twist geraakt met B e r e ngg aa rr ii uuss II
II enendiens
dienszoon
zoonAAd del
koningen van
van Italië,
Italië,
e 1 bb ee r t, koningen
riep
naar Rome.
Rome. Deze
Deze trok
trok in
in 961
961 opnieuw
opnieuw
riep hij
hij 00 tt tol
t o I (936-973) naar
Februari 962
962 met
met zijn
zijn gemalin
gemalin AAddeeover de Alpen,
Alpen, ontving den 2 Februari
vanvan
J 0Joannes
a n nesXII
XIIenenvaardigde
vaardigde het
het
11aaï ïdde ede
dekeizerskroon
keizerskroon
beroemde Privilegium
Privileginnt Ottonis
waarin hij
hij de
de rechten
rechten des
des
Ottonis II uit 2),
2), waarin
Pausen op de
de tijdelijke
tijdelijke bezittingen
bezittingen handhaafde
handhaafde en
en die
die des
des keizers
keizers
vertrok de
de keizer, streed tegen B
Be
bepaalde. Daarna vertrok
e rren
e n gg aa rr ii uu ss
en AAd
envernietigde
vernietigdehun
hunheerschappij
heerschappij.. Intusschen
Intusschen
d ee 1I bb ee rrtt en
maakte JJo0 aann nnes
de vijanden
vij anden des
des
maakte
e s XII gemeene
gemeene zaak
zaak met
met de
keizers; ; waarop
Rome terugkeerde,
terugkeerde, en
en een
eensynode
synode
keizers
waarop 0Ott tonaar
t o naar Rome
belegde, waarin
op grond
grond van
vanzeer
zeerhartstochtelijk
hartstochtelijkgeforgeforbelegde,
waarin de
de Paus op
muleerde en
VIII
muleerde
en grove
grove beschuldigingen
beschuldigingenwerd
werdafgezet
afgezetenen LL ee0o VIII
(963-965) in
in zijn
zijn plaats
plaatsgekozen.
gekozen. Aan
Aanbeide
beidezijden
zijdenwas
wasschuld.
schuld.
Ot
beschermde den
den Paus
Paus zóó
zóó krachtig,
krachtig, dat
dat er
erweinig
weinig
O t toltoch
t o I toch beschermde
,van
diens tijdelijke
tijdelijke macht
macht overschoot
overschoot 3).
Daarbij had
had de
de keizer
keizer
,van diens
3). Daarbij
zich
synode vergrepen
vergrepen aan hem,
hem, die
die „door
"doorniemand
niemandwordt
wordt
zich in een synode
geoordeeld". Lang
algtlmeen was
was dan
dan ook
ook de
deinstemming
instemming
geoordeeld".
Lang niet
niet algemeen
met
0 tt tt o.
o. Want nauwelijks
deze
vertrokken,
of of
JoJoannes
a n nes
met 0
nauwelijkswas
was
deze
vertrokken,
XII kwam
kwam naar
naarRome,
Rome,belegde
belegdemet
metbijna
bijnadezelfde
dezelfdebisschoppen,
bisschoppen, die
die
XII
hem
haddenafgezet,
afgezet,een
eennieuwe
nieuwesynode
synode (964),
(964), zette
zette
hem onder
onder 0Ottt
t o0 hadden
op zijn
vernietigde de
de besluiten
besluitendes
des keizers.
keizers.
VIII af en vernietigde
zijn beurt
beurt LL ee o0 VIn
Kort daarop
daarop stierf JJ o0 aannnnes.
e s.
0 • De
3V.
De Romeinen
Romeinen kozen
kozen Benedictus
V (964).
(964). Te
Tedieper
dieperwas
was
Benedietus V
1)
veranderde zijn
zijn naam
naam Joannes
Joannes II (533-535),
dievoorheen
voorheen
1) Het eerst veranderde
(533-535), die
Mercurius
Joannes XII. Joannes XIV (983-984),
omdat
(983-984), omdat
Mercurius heette.
heette. Dan Joannes
hij als
als Paus zijn
zijn vroegeren
vroegerell naam Petrus niet
niet wilde
wilde voeren.
voeren. Na
Nahem
hemververhij
anderden Gregorius
Gregorius V
en Silvester
hun naam
naam;;
Silvester II (999-1003) hun
V (996-999)
(996-999) en
waarop weer
anderen het
het niet
nietdeden.
deden.Sergius
Sergius IV (1009-1012)
(1009-1012)
waarop
weer vier
vier anderen
heette vroeger
vroeger Petrus
Petrus met
met den
den bijnaam
bijnaam Buccaporac.
Buccaporac. Van
Van nu
nu af
af verandeverandebij de
de keuze
keuze alle
alle Pausen
Pausen hun
hun naam.
naam. Zie
Zie Knöpfler,
Compte-rendu
Knop/ler, Compte-rendu
ren bij
du 4.
4. Congr.
Congr. scientif.
d. Oath.,
Cath., Sciences
Sciences rel., Frib.
Frib. 1898,
1898, p.
p.158
158'ss.
ss.
scientif. internat.
internat. d.
2)
f. die
die röm.
962, Innsruim. Kirche vom Jahre 962,
Sickel, Das Privil. Ottos II f.
2) Sickel,
bruck 1883.
1883.
3)
urbe Roma. Pertz, Script., 1I,
ss.
7198s.
3) Libellus de
II, 719
de imperatoria
imperatoria potestatein
potestate in urbe
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hierover O
0 tto
0 gegriefd,
gegriefd, omdat
omdat ze
ze den
denafgepersten
afgepersten eed
eed niet
niet
hierover
hadden gehouden
gehouden en een Paus
Paus gekozen
gekozen tegen
tegen zijn
zijn zin.
zin. Naar
NaarRome
Rome
teruggekeerd verbande
hij hij
denden
vromen
Ben
e d i c t u s VVnaar
naar
teruggekeerd
verbande
vromen
Benedictus
en herstelde
herstelde zijn
zijn tegenpaus
tegenpaus L e 0o VIII,
VIII, die
die echter
echter kort
kort
Hamburg en
stierf 1). Joannes
JoaIlIles XIII (965-972)
(965-972) was
was de
de zoon
zoon van
van TTh
0h eeodaarop stierf
dor
de jongere
jon g ere
en werd
gekozenopop
aanwijzing van
van
en werd
gekozen
aanwijzing
d
o r a de
o tt ttor.
Hijtrachtte
trachtte
den
opstanddes
desadels
adelstetebeteugelen,
beteugelen,kwam
kwam
0
a I. Hij
den
opstand
gevangenschap, waaruit
waaruit hem
hem de
de keizer
keizer bevrijdde.
bevrijdde. KerstKerstechter in gevangenschap,
mis 967
967 kroonde
tot
keizerenenzegende
zegendeinin972
972zijn
zijn
mis
kroondehij
hij 0 ttt
t o0 IIIItot
keizer
huwelijk met de Grieksche
Grieksche prinses
T hh ee o0 p h a nn o0 in.
in.VermoedeVermoedehuwelijk
prinses T
lijk wederom
wederom door
aangewezen kwam
kwam Benedietus
Benedictus VI
VI
lijk
door 00 tt ttoo lI aangewezen
(973-974) op
op den
denPauselijken
Pauselijken stoel. Te
Te vroeg
vroeg stierf
stierf nu
nu 00 ttt
t o0
d e Groot
G r oot
oprecht
meendeenenhet
hetPausdom
Pausdom aan
aan de
de
e, e,
diedie
hethet
oprecht
meende
de
(973). Reeds
Reeds in
in 974
974 brak te
tediepvrngwlotuke
diepe vernedering wilde ontrukken (973).
Rome een
geleid
werd
door
C rCrescentiu
e s c ent i us,s,
Rome
eenopstand
opstanduit,
uit,die
die
geleid
werd
door
zoon van
T hTheodora
e 0 dor a dde
e jon
g ere.
zoon
van
jongere.
Hij zette
Ben e d i c t uVI
s in
VIden
in den
Engelenburchten
enkoos
koos
Hij
zette Benedictus
Engelenburcht
den tegenpaus
Bon
i fat i u s VII (974).
(974). De
De keizerlijke
keizerlijke graaf
graaf
den
tegenpaus
Bonifatius
0 stond
aanvankelijk machteloos,
machteloos, zoodat
Ben
edict us
F r anc stond
Franco
aanvankelijk
zoodat
Benedictus
VI zelfs in de gevangenis vermoord werd
werd 2).
kon hij echter
Eindelijk kon
2). Eindelijk
Bon
i fat i VII
u s verjagen,
VII verjagen,
naar
Constantinopelvluchtte.
vluchtte.
Bonifatius
die die
naar
Constantinopel
Benedictus VII
980 kwam
0 tt
Gekozen
kwam O
t t o0
VII (974-983).
(974-983). In 980
Gekozen werd nu Benedietus
II
zelf naar
naar Rome
Rome en
en stierf
stierf er
er drie
drie jaren
jaren later
later (983),
(983), in zijn
zijn laatste
II zelf
oogenblikken
door Joannes
XIV (983--984).
(983--984). Terstond
Joannes XIV
oogenblikken bijgestaan
bijgestaan door
keerde
i fat i uVII
s VII
uit Constantinopelterug,
terug,wierp
wierp
keerdenu
nu Bon
Bonifatius
uit Constantinopel
JJoannes
0 a n nes
in den
Engelenburcht,
waar
verhongerde.
XIVXIV
in den
Engelenburcht,
waar
hijhij
verhongerde.
Bon
i fat i ontving
u s ontving
echter
zijn
verdiendestraf
strafen
enviel
viel der
der
Bonifatius
echter
zijn
verdiende
volkswoede ten
offer (985)
(985) 3).
3 ).
ten offer
4°.
dede
beschermer
van van
Bon
i fat i u s was
was
4°. Cr
C rees sc cent
e ni tui s,u s,
beschermer
Bonifatius
kort
tevoren gestorven,
zijn
zoon
r e s c ent i uss
kort tevoren
gestorven,waarop
waarop
zijn
zoonC Crescentiu
No
gezag voerde
titel
N o men
m e nt taannuuss een tijdlang
tijdlang het
het gezag
voerde onder
onder den
den titel
van PatriciU8
Rornanorurn. Door
kwam Joannes
(985
Door hem kwam
Joannes XV (985Patricius Rornanorurn.
996)
Pauselijken stoel.
stoel. In
In989
989verscheen
verscheenkeizerin
keizerinTTh
o996) op
op den Pauselijken
h eeol)
investitura, dat aan Leo wordt
toegeschreven,
wordt toegeschreven,
1) Het Privilegium de investitura,
is onecht.
Zie het stuk bij
bij Pertz, Leges, IV,
1, 663
663 ss.
Vgl. Hefele,
ss. Vgl.
Hef ele, IV,
onecht. Zie
IV, 1,
609--626.
2)
verkeerdelijk een
een Donus
Donus IJ
II vermeld.
2) Na hem vindt men vaak verkeerdelijk
Overigens
Pauskatalogen nog al, om het
niet meeOverigens verschillen de
het al
al of
of niet
de Pauskatalogen
tellen van tegenpausen.
3)
Papstwahl unter
unter den
den Ottonen,
Ottonen, Freiburg
Freiburg 1858.
1858. P.
PaFloss, Die
P. Pa8 ) Floss,
Die Papstwahl
gliucchi, I. Castellani del Castel
relativi
Castel s.
s. Engelo
Engelo di
di Roma con documenti relativi
alla storia
mole Adriano
Adriano tolti dall'
archivio secreto
secreto Vaticano,
Vaticano,
scoria della
della mole
dall' archivio
ROffia
1906.
Roma 1906.
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Pausen der
der XI eeuw
tot Gregorius
Gregorius VII.
eeuw tot

pp hh aa nn 0o te
te Rome
Rome en
engedroeg
gedroeg er
er zich
zich als
als souvereine
souvereine naast Cere
r e sce
DePaus,
Paus,beroofd
beroofdvan
vanzijn
zijntijdelijke
tijdelijke
c e nn tt i u s NNo
o mmen
e n tt aannuus.s.De
macht,
heerschzuchtigen P
Pat
macht, geraakte
geraakte spoedig
spoedigmet
met den
den heerschzuchtigen
a t rr i cc ii uu ss
in twist en
IIItetehulp,
hulp,maar
maaroverleed
overleedniet
nietlang
langdaarna.
daarna.
en riep
riep 0 tt tto0III
van
0
t
t
0
III
de
drie-enVerlieven
werd
door
tusschenkomst
Verheven werd door tusschenkomst van 0 t t o III de drie-entwintigjarige
run 0 , zoon
, zoon
vanden
denhertog
hertogvan
vanKarinthië,
Karinthië,
twintigjarigeBBruno
van
die
Gregorius VV (996-999)
noemde.
die zich Gregorius
(996-999) noemde.
Na
van
0O
t tostelde
ere
s c ent i u sNNo
nNa het
hetvertrek
vertrek
van
t t o stelde
Crescentius
o mmeentt aanus
n u s een
een tegenpaus
tegenpaus aan
in inJoJoannes
a n nes XVI
XVI (997--998).
(997--998). De
De
aan
keizer
den tegenpaus
tegenpaus af
af en
enbracht
bracht
keizer keerde
keerde spoedig
spoedig terug,
terug, zette
zette den
ere
s c ent i uter
s ter
dood.Op
Op Gregorius
G reg 0 r i uVs volgde
V volgde
leerCrescentius
dood.
dedeleermeester des keizers,
meester
keizers, Silvester
degrootste
grootstegeleerde
geleerde
Silvester 11
II (999-1003),
(999 1003), de
zijns tijds 1).
zijns
onder de Romeinen
Romeinen niet
niet veilig,
veilig,
1) . Ook
Ook hij
hij bevond
bevond zich
zich onder
zoodat hij
hij bij
bij den keizer telkens er op aandrong, te Rome te
te blijven.
blijven.
De vrome O
0 tt ttostierf
1002,het
hetjaar
jaardaarna
daarna Paus
Paus SSi i1I vv eest
o stierf inin1002,
s t eer.r.

§ 65.
65.
Pausen der
der XI eeuw tot Gregorius VII.
Will,
Anfänge
im 11
11
Will, Die
Die Anf
finge der
der Restauration
Restauration der
der Kirche
Kirche im
Jahrhundert,
premiers
Jahrhundert, Marburg
Marburg1859-1860.
1859-1860. Duchesne, Les premiers
temps
de l'état
l'éta,t pontifical,
pontifical, II
U éd.,
éd., Paris
Paris1904.
1904. Zöpfel,
temps de
Zóp f el, Die
Papstwahlen
11-14Jahrhundert,
Jahrhundert, Gottingen
Göttingen 1872.
1872.
Papstwahlen vom
vom 11-14
Jahrbucher
Geschichte, Heinrich
Heinrich II
U (HirschJahrbucher der
der deutschen Geschichte,
Breslau), 33 Bde,
Bde, Leipzig
Leipzig 1879.
1879. Konrad
Bde, Leipzig
Leipzig
Breslau),
Konrad U,
II, 2 Bde,
1879-1884.
Heinrich lIl,
2 Bde,
Bde, Leipzig
Leipzig 1874-1881
1874-1881
1879-1884. Heinrich
III, 2
(Steindorff).
Hauck, Kirchengeschichte
IU
(Steindorf f ). Hauck,
Kirchengeschichte Deutschlands,
Deutschlands, III
Baud,
1896, S.
665 ff.
ff. H. Giinter,
Günter, Kaiser Heinrich
Heinrich
Band, 1896,
S. 516-623
516-623 ;;665
U, der
der Heilige, Kempten-München
1904.
II,
Kempten—Munchen 1904.

1 0. Na den dood van
1°.
van 0Otto
t t 0 III
III kreeg Jo
a n nes Cresere sJoannes
de drie
c ent
e n t i u s alle macht in handen en beheerschte de
drie volgende
Pausen:: Joannes
Joannes XVII
XVII (1003),
(1003), Joannes
Joannes XVIII
XVIII (1003-1009)
(1003-1009) en
Pausen
deden zich reeds
Sergius IV (1009-1012). Bij de keuze des laatsten deden
'l'usculum gelden, die na het overlijden van Cere
sde graven van Tusculum
r e shunner familie
familie op den
den Apostolischen
Apostolischen stoe1
c eent
n t i u s drie
drie leden hunner
stoel
Benedictus VIII (1012---1024),
(1012--1024), had een medeverhieven. De eerste, Benedietus
G reg 0 r i u s (1012),
(1012), die
die gesteund werd
werd door
door de overoverdinger in Gregorius
clinger
Döllinger Papstfabeln,
Papstfabeln, S.
Degeschriften
geschriften van
van Silvester bij
11)) Dóllinger
S. 184-188.
184-188. De
L., Tom.
Tom. 139,
139, p.
p. 85
85 es.
ss. Picavet,
Pica vet, Gerbert,
philosophe,
Migne, P. L.,
Gerbert, un
un pape philosophe,
1897. Lux,
Lu:!'. Papst Silvesters
Silvesters II
U Einfluss
Einfluss auf
auf die
die Politik Kaiser Ottos
Paris 1897.
UI, Breslau
Breslau 1898.
1898. B. Carrara,
Carrara, S.S. J. L'opera
L'opera scientifica
scientifica di
di Gerberto
Gerberto o0
III,
Papa Silvestro
Silvestro II,
U, novellemente discussa ed illustrata, Roma
Roma 1908.
1908.
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blijvende partij
der Crescentii.
Crescentii. Beiden
He
blijvende
partij der
Beiden wendden
wenddenzich
zichtot
tot H
e nnr i k II
1024), die
e n eedd ii cc t uuss VIII
dd rik
II(1002
(1002-1024),
die voor
voor BBen
VIII besliste
en in 1014
1014 met zijn
zijn gemalin
gemalin CCu
naarRome
Rome kwam,
kwam,
u nn ii ggun
u n de naar
waar
e di c t utot
s tot
keizer
kroonde 1).
streed
waarhem
hemBen
Benedictus
keizer
kroonde
1 ) .Krachtig
Krachtig streed
deze
tegen simonie,
simonie, de
de schending
schending van het
het coelibaat
coelibaat 2)
de
deze Paus tegen
2) en de
Saracenen
Beneden-Italië. In
1024 stierf
Juli
van
Saracenen in
in Beneden-Italië.
In Febr.
Febr. 1024
stierf hij,
hij, in Ju
li van
hetzelfde jaar
de keizer
keizer 3).
broeder van
Ben
hetzelfde
jaar de
3 ) . Rom
R o m aa nn uu s,s, de broeder
van B
e n eddict
i c t u s,
toen reeds
reeds Senator
omni'ttm Romanorum,
Romanorum, trad in
in diens
diens
s, toen
Senator omnium
plaats en
en noemde
noemde zich
zich Joannes
(1024---1032). Zeer
veel
verJoannes XIX (1024--1032).
Zeer
verschilde
e di c t uVIII,
s VIII,
zoodat
diens
hervorming
schildehij
hijvan
vanBen
Benedictus
zoodat
diens
hervorming
niet werden
werden doorgezet.
doorgezet. Het grootste
grootste feit
feit zijner
zijner regeering
regeering is
is de
de
niet
kroning
n r a aIId (1027).
°II (1027).
derdePaus
Pausuit
uithet
hethuis
huis
kroningvan
van Koe
Koenraad
DeDe
derde
Tusculum was
was Benedictus
(1032-1044),
twee
4) (1032
1044), neef
van Tusculum
Benedietus IX 4)
neef der twee
voorgaanden, een knaap van
van 12
12 jaren.
jaren. Zijn
Zijn regeering
regeering en
en zijn
zijn slecht
slecht
voorgaanden,
gedrag
aan
0 a n nesXII.
XII.
Niet
gezienbij
bijde
deRoRogedragherinneren
herinneren
aanJ Joannes
Niet
gezien
meinen,
werd
hij
door
keizer
Koe
n
r
a
a
d
(1024-1039)
gesteund.
meinen, werd hij door keizer Koenraad (1024-1039) gesteund.
In 1044
1044 sloeg
sloeg de
Rome tot
toteen
een volslagen
volslagen revolurevoluIn
de ontevredenheid te Rome
tie
e di c t uverdreven
s verdrevenenenS Si il Ivveest
e r III
tie over,
over,waarin
waarinBen
Benedictus
s t er
(1045) werd
aangesteld, die echter na
na drie
drie maanden
maandenweer
weer voor
voor de
de
werd aangesteld,
macht
Ben e d i c t uzwichtte.
s zwichtte.
Dezewas
wastegen
tegende
deononmacht van
van Benedictus
Deze
tevredenheid der
Romeinen niet
dankte af
af ten
tengunste
gunste
tevredenheid
der Romeinen
niet bestand en dankte
van Gregorius VI (1045-1046),
(1045 1046), die als Ecclesiae
Ecclesiae liberator
liberator werd begroet. Ofschoon
Ofschoon de wijze
wijze zijner verheffing
verheffing niet
niet geheel
geheel onberispelijk
onberispelijk
is, was hij een degelijk en ,vaardig man.
is,wahjendglk riman.
2°. In 1046 kwam
kwam Hen
d rik
(1039--1056)naar
naarItalië,
Italië,
2°.
Hendrik
IIIIII
(1039-4056)
riep
synode van Sutri
Sutri bijeen, zette
zette Ben
e d i c t u s IX
IXen
en
riep de synode
Benedictus
S
i I v est e rIIIIII
waarna Gregorius
G reg 0 I' i uVI
s VI
hoogste
Silvester
af,af,
waarna
de de
hoogste
waardigheid
Onder
denden
invloed
vanvan
Hen
d rik bebewaardigheidneerlegde.
neerlegde.
Onder
invloed
Hendrik
klommen
Stoel. De
De
klommen achtereenvolgens
achtereenvolgens44 Duitsche
Duitsche Pausen
Pausen den
den H. Stoel.
eerste was de bisschop
bisschop van
van Bamberg,
Bamberg, Clemens
(1046-1047).
1047). Hij
Clemens 11
II (1046
bevorderde
met krachtige
krachtige hand,
hand, nadat
nadat hij
hij
bevorderde de
de kerkelijke
kerkelijke tucht
tucht met
Hen d I' i kIIIIII
zijner
intronisatie had
had gekroond.
gekroond.
Hendrik
op op
denden
dagdag
zijner
intronisatie
-

1)
bij Pertz, Mon.
Germ., Script.,
Script., III,
III,835
835ss.
ss.
Mon. Germ.,
1) Privilegium Henrici
Henrici bij
2)
Pavia 1018.
1018. He
Hefele,
669 f.
f.
f ele, IV,
IV, 669
2) Synode van Pavia
3) Mon.
Script., IV,
IV,787
787ss.
ss.Over
Overhet
hethuwelijksleven
huwelijksleven Sä[lmüller,
Seigmuller,
Mon. Germ., Script.,
Tüb.
Quartalschrift 1905,
1905, Vgl.
Vgl. 1907.
1907. H. Koch,
Koeh, Die
Die Ehe Heinrichs II
Tub. Quartalschrift
Köln 1908.
1908. Hendrik zeide 1007
1007 op de syn. v.
Frankfurt::
v. Frankfurt
mit Kunigunde, Köln
"Si
se Deus
Deus privaret fructu
fructu ventris
ventris sui
sui et
et humana
humanaprole
prole exhereditaret,
exhereditaret,
„Si se
se
Deum, si dignaretur, libenter
libenter sibi
sibi heredem
heredem facturum".
facturum".
se Deum,
4)
storia di
di Pontefice
Pontefice Romano
Romano (1040(1040Benedetto IX,
IX, storia
4) Giovagnoli, Benedetto
1049), Milano 1900.
1900. S. Messina,
Messina, Benedetto IX
IX Pont.
Pont. Rom.,
Rom., Catania
Catania 1922.
1922.
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Clemens
Cl
e men s stierf
stierf weldra
weldra en
en rust in den Dom te Bamberg. Nu
Nu kwam
kwam
Ben
IXwederom
wederom te
te voorschijn
voorschijn en
en hield
hield zich
zich staande
staande
B e n ee dd ii cc tt uu ss IX
tot
Juli 1048,
1048, toen
vanvan
Hen
d rik III
tot in
in Juli
toen door
doortusschenkomst
tusschenkomst
Hendrik
III
Damasus 11
II (1048)
Damasus
(1048) gekozen
dagen stierf. Op
gekozen werd,
werd, die
die echter na 23 dagen
den Rijksdag van Worms werd Leo
(1049-1054)
den
Leo IX
IX 1)
1 ) (1049
1054) benoemd en
daarop
H i lI d e bra
gedaarop door
door de
de Romeinen
Romeinen gekozen.
gekozen. Door
Door H
b r anndd gesteund trachtte hij niet alleen
alleen te
te Rome,
Rome, maar
maar in
in het
hetgansche
gansche westen
westen
de
te roeien,
roeien, riep
riep synoden
synodenbijeen
bijeen te
te Pavia,
Pavia,
de bestaande misbruiken uit te
te Rheims
Rheims en
en te
teMainz,
Mainz, ondernam
ondernam moeilijke
moeilijke reizen,
reizen, om
om door
door zijn
zijn
tegenwoordigheid
te moedigen.
moedigen.
tegenwoordigheiddede hervorming
hervormingder
der zeden
zeden aan
aan te
Zijn
veldtocht tegen
tegen de
deSaracenen
Saracenen en
enNoormannen
Noormannen mislukte.
mislukte.
Zijn veldtocht
Onder Leo
Leo IX hernieuwde
Onder
hernieuwde Ca
C a eerr uu 1I aa rriiuuss den
den strijd,
strijd, die later
later
uitliep op de oostersche
oostersche scheuring.
scheuring. In
In 1055
(10551055 volgde Victor 11
II (1055
eveneensdoor
doorHen
Hendrik
1057), eveneens
d rik III benoemd.
zocht in
in
benoemd. Hij
Hij zocht
Duitschland
hulp
tegen
de
Noormannen.
Hendrik
was
echter
den
Duitschland hulp
de Noormannen. Hendxik
den
dood nabij
dood
nabij en stierf
stierf in
in zijn
zijn armen.
armen. Stephanus
(1057-1058),
Stephanus IX 2) (1057
1058),
vroeger
Cassino, zette de
de hervorming
hervorming voort en
en riep
riep
vroeger abt
abt van Monte Cassino,
rusD Dam
i annuussopopden
denzetel
zetelvan
vanOstia.
Ostia.
den
den ijverigen
ijverigenPet
Petrus
amia
Nu de
d rikIIIIII
niet
meertetevreezen
vreezen
Nu
de Tusculaansche
Tusculaanschepartij
partijHen
Hendrik
niet
meer
met geweld
geweld BBen
X (1058
(1058--1059),
had, verhief
verhief zij
had,
zij met
e n e di
d i cctt uuss X
1059),
die
als een
indringer werd
werd beschouwd
beschouwd door
door HHi il Iddeebbra
d,
die als
een indringer
r a nn d,
Pet rusD aDam
i annuu ss en
endedetrouwe
trouwe geestelijkheid.
een
Petrus
mia
geestelijkheid. Bij
Bij een
nieuwe keuze
nieuwe
keuze werd
werdNicolalls
Nicolaus11II(1058-1061)
(1058-1061) verheven.
3°. Het
Hetgrootste
grootstefeit
feitonder
onderzijn
zijnregeering
regeering isis de
de uitvaardiging
uitvaardigingvan
van
3°.
beroemde decreet
decreet over
was
het beroemde
over de
de PallsliCllze.
Pauskeuze. Na al wat er geschied was
die keuze
keuze beveiligd
beveiligd worden
worden tegenover
tegenoverde
deRomeinsche
Romeinschepartijen
partijen
moest die
Duitsche hof. Dit
Dit deed
deed N
i col a u II
s met
II met
hulpvan
van
en het Duitsche
Nicolaus
dedehulp
synode van
van 1059,
in tegenwoordigheid
tegenwoordigheid
1059, in
H i I1ddeebra
b r an nd,d, op
op de
de synode
U3 bisschoppen 3)
3). . Van
decreet is ons
ons een
eenPauselijke
Pauselijke en
en
van 113
Van het decreet
keizerlijke tekst
overgeleverd. Alleen
eerste kan
kan als
als echt
echt
een keizerlijke
tekst overgeleverd.
Alleen de
de eerste
4). .Het
de handen
handen
worden beschouwd 4)
Het stuk legt de eigenlijke keuze in de
-

-

-

Brucker, L'Alsace
L'AIsace et
l'église au
Pape Léon
Léon IX,
IX, 22 vols,
1) Brucker,
et l'église
au temps
temps du
du Pape
1889. Eugène Martin, S.
S. Léon IX, 22 éd.,
éd., Paris
Paris 1900.
1900. J. Drehmann,
Drehmann,
Paris 1889.
Papst Leo
Leo IX and
und die
die Simonie,
Simonie, Leipzig
Leipzig 1908 (Beitr.
(Beitr. zur
zur Kulturgesch.
Kulturgesch.
Papst
des Mittelalters,
Mittelalters, Heft
Heft 2).
2).
Robert, Le Pape
Pape Etienne
Etienne IX,
IX, Bruxelles
Bruxelles 1892.
1892.
2) H. Robert,
3)
3) Hefele,
He/eZe, IV, 800
800 ff.
ff.
4) De teksten
teksten bij
bij Sche
Schejjer-BoichoTst,
Die Neuordnung
Neuordnung der
Papstwahl
der Papstwahl
4)
f f er- Boichorst, Die
durch Nicolaus
Nicolaus II,.
II,'Strassburg
Strassburg 1879
1879;
bij Pertz, Leges,
Leges, II, 176
176 ss
ss;;
; ook bij
Script. VIII,
VIII, 408.
408. Gratiatnus,
Gratianus, cap. I, dist.
dist. 23.
23. Schober,
Schob er, Das Wahldekret
Wahldekret
en Script.
Jahre 1059
1059(Dissertation),
(Dissertation), Breslau
Breslau1914.
1914. L.
L. Lector,
Lector, Le Conclave,
Conclave,
vom Jahre
1894.
Paris 1894,
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65. Pausen
Pausen der
der XI eeuw
tot Gregorius
Gregorius VII.
eeuw tot
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der
kardinalen. De
De kardinaal-bisschoppen
kardinaal-bisschoppen stellen
stellen na een
een beraadberaadder kardinalen.
slaging
candidaten 1),
waarop de
de andere
andere kardinalen
kardinalen toetreden
toetreden
slaging de
de candidaten
1 ), waarop
om samen
samen met hen
hen de
de keuze
keuze te
tedoen.
doen.Het
Hetwezenlijke
wezenlijke isishiermee
hiermee
om
voltooid.
De clerus en het
het volk
volk zullen
zullen vervolgens
vervolgens neet
met de
de keuze
keuze
voltooid. De
instemmen.
en de
de
instemmen. De kardinalen (religiosi
(religio$i viri) gaan derhalve voor en
anderen (reliqui) hebben
Hen
d rikIV
IVzal
zalhet
het
hebbentetevolgen.
volgen.Keizer
Keizer
Hendrik
recht der
der bevestiging
bevestiging hebben,
hebben, en
en ook
ook zijn
zijn opvolgers,
opvolgers, mits
mits hun
hun persoonlijk
zal toestaan.
toestaan. De
De keuze
keuze zal
zal te
te Rome
Rome
soonlijk de
de H.
H. Stoel
Stoel dit recht zal
en uit
de
leden
van
den
Romeinschen
clerus
geschieden.
Wordt
daar
geschieden. Wordt daar
uit de leden van den Romeinschen
de
keuze verhinderd
verhinderden
enisiser
ergeen
geengeschikt
geschikt candidaat,
candidaat,
de vrijheid der keuze
dan staat
staat het
hetvrij
vrij,, ze
ze elders
elders en uit de
de leden
leden van
van andere
andere Kerken
Kerken te
te
doen.
na de
de wettige
wettigekeuze
keuzedoor
dooroorlog
oorlog of
of andere
andereomstandigomstandigdoen. Wordt na
heden
intronisatie te
te Rome
Rome bemoeilijkt,
bemoeilijkt, dan
danzal
zaldedegekozene
gekozene
heden de intronisatie
ook
zonder intronisatie de
de volle
volle Pauselijke
Pauselijke macht
machtuitoefenen.
uitoefenen.
ook zonder
Voor
het decreet
decreet spreekt
spreekt de
de tekst
tekst der
der synodale
Voor dezen
dezen zin
zin van het
Canones 2);
brief van
Ni col
aande
desuffraganen
suffraganen van
van
de brief
van Nico
1 aauu ss aan
2 ) ; de
Amalphi 3)
de brief
van
Pet
rus DDamianus
a In i a n u saan
aan Cad
Cad a·
a3 );; de
brief
van
Petrus
11 u s, tegenpaus
tegenpaus 4)
Di8ceptatio 8ynodalis
advocatum
synodalis inter
inter regi8
regis advocatum
4 ) ;; de Disceptatio
et ecclesiae
eccle8iae de
defen80rem
slotte de
de ontevredenheid
ontevredenheid van
van het
het
ten slotte
f ensorem 5)
5 ) ; ten
.Duitsche
Hof 6).
,Duitsche Hof
6 ).

Tegen mogelijke
mogelijke gevolgen
oTegen
gevolgen dezer
dezer ontevredenheid
ontevredenheid zocht NNi icco1laus
a u s steunbij
steun bij RRichard
i c har d en
en Rob
e l' t Guiscard,
G u i s c a l' d,deherde her·
Robert
togen der Noormannen
Noormannen van Peneden-Italië.
Beneden-Italië. Met
Met dezen
dezen sloot
sloot hij
hij in
in
1059
van1VIJYIelfi,
zij niet
met Apulië,
Apulië, Calabrië
Calabrië en
en
1059 het verdrag
waarin zij
verdrag van
el f i, waarin
Sicilië
betalen en
en
Sicilië werden
werden beleend
beleend onder
onder belofte,
belofte, een
een lijfrente
lijfrente te
te betalen
de
Romeinsche Kerk
tegen haar
haar vijanden
v~janden te
teverdedigen
verdedigen 7).
De
7). De
de Romeinsche
Kerk tegen
verwachte vijandschap
Men was
was in
in Duitschland
Duitschland
verwachte
vijandschap bleef
bleef niet
niet uit.
uit. Men
ontevreden
verdrag en
en het
hetdecreet
decreetover
overdedePauskeuze,
Pauskeuze,
ontevreden over
over het verdrag
dat men
men in
in1060
1060 nietig
nietigverklaarde.
verklaarde. NNi
daarentegen
i c col
o l aa uu ss daarentegen
opnieuw op
op de
de Romeinsche
Romeinsche Synode
Synode (1061)
(1061) en
en overover·
bevestigde het opnieuw
leed
daarna 8).
leed kort daarna
1)
karakteristieke gedeelte
het decreet
decreet kwam
kwam echter
echter spoedig
spoedig
1) Dit karakteristieke
gedeelte van het
onbruik.
in onbruik.
2)
Man8i, XIX, 897.
897.
2) Mansi,
3) Man8i,
907.
3)
Mansi, ibid.,
ibid., 907.
4) Migne, P.
L., Tom.
Tom. 144,
144, p.
p. 238.
238.
4)
P. L.,
5)
Man8i, XIX, p.
p. 1003.
1003.
5) Mansi,
6)
45.
6) Pertz, Leges,
Leges, 1I,
II, 45.
7)
180.
7) Pertz, Script.,
Script., lIl,
III, 180.
8)
des Instituts
Institutsf iir
für6sterreichische
österreichischeGeschichtsf
Geschichtsforschung
8) Mitteilungen des
orschung
1906,
waarmen
menpoogt
poogtte
tebewijzen,
bewijzen, dat
dat beide
beide teksten
teksten van
van het
het
1906, S.
S. 11-53,
11-53, waar
decreet door de kerkelijke
kerkelijke partij
partij vervalscht
vervalscht zijn.
zijn. Voor
Voor het bovenstaande
zie A.
A. Clavel,
Cla'vel, Le
Nicolas II.
1I. Son
Son oeuvre
oeuvre disciplinaire,
disciplinaire, Lyon
Lyon 1906.
1906.
Le Pape Nicolas
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zijn dood
dood wezen
wezen de
de Duitschers
Duitsehers op
op verzoek
verzoek der
der RomeinRomein4°. Na zijn
sche partij, die geen hervorming wilde, een Paus
Paus aan
aan in
in den
den bisschop
bisschop
Cadalus
Cad
a I u s van
vanParma,
Par m a,Honorius
Ho nor i uII
s (1061--1069).
II (1061--1069).
r a nndd voor
Toch
hen de
de moedige
moedige H
H ii lI dd e b
bra
voor en
en deed
deed een
een
Toch was hen
Paus kiezen volgens het
het decreet
decreet van 1059. De stemmen
stemmen vereenigden
vereenigden
zich
n s e I mus van
vanL Luc
a, die
die Alexander
(1061Alexander 11
II (1061
zichop
opAAnselmus
u c cca,
1073) genoemd
partijen der
der twee Pausen
Pausen ontontgenoemd werd.
werd. Tusschen
Tusschen de
de partijen
een bloedige
bloedige strijd
strijd 1).
brandde te
1 ).
brandde
te Rome een
lang echter
echter stond
stond Duitschland
Duitschland op
de zijde
zijde van HHo
oNiet lang
op de
o nnorr ii uus.s. Men
Men dankte
H.H.
bisschop
A nno
udanktedit
ditaan
aanden
den
bisschop
Anno van
van KKeeuI1een,n, die
d rikIVIV
methem
hemalle
allemacht
macht aan
aan
die den
denkleinen
kleinen.Hen
Hendrik
enen
met
koningin
Ag
nes
onttrok.
Inden
zomer
van
1064
werd
A
I
e
x
a
nkoningin Agnes onttrok. In den zomer van 1064 werd A 1 x a nder
II op
op de
de synode
synode van
van Mantua
Mantua erkend.
erkend. Hij
Hij was
was een
eenwaardig,
waardig,
d e r II
zeer krachtig
die grooten
grooten steun vond
vond in
in HHi li Idde ebbra
zeer
krachtig Paus,
Paus, die
r a nn dd
en
Pet rus
s. Met
Met de
de Pataria,
Pataria, een Milaansche
Milaansche
en Petrus
D aDam
m i ai annuu s.
vereeniging tegen
concubinaat, bestreed
bestreed hij
hij de
de heerheervereeniging
tegen simonie
simonie en concubinaat,
schende
de zedeloosheid
zedeloosheid en de
de
schende misbruiken;
misbruiken ;verhief
verhiefzich
zich tegen
tegen de
echtscheiding
d rik
wiens
slechte
raadgevershij
hij
echtscheidingvan
vanHen
Hendrik
IV,IV,
wiens
slechte
raadgevers
den ban
ban deed
deed (1073).
(1073).
in den
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College der
der kardinalen.
kardinalen.
Sägmüller,
der Kardinale
Kardinäle bis
Thátigkeit und Stellung
Stellung der
S ti gm aller, Thätigkeit
Bonifaz
Freiburg 1896.
1896. Phillips, Kirchenrecht,
Bonifaz VIII, Freiburg
Kirchenrecht, VI
Band. Duchesne, Notes sur la
topographie de
Rome au
au
la topographie
de Rome
moyen-àge.
titres presbytéraux
presbytéraux et
et les diaconies,
Mémoyen-age. Les
Les titres
diaconies, Mélanges
d'archéologie et
d'histoire, VII
VII (1887).
(1887). Wurm,
langes d'archéologie
et d'histoire,
Wurm., Die
PapstwahI.
Ihre Geschichte
und Gebräuche,
1902.
Geschichte und
Papstwahl. Ihre
Gebráuche, Köln
Köln 1902.
X.Wernz,
Wernz, Jus Decretalium,
Decretalium, Tom
Tom II, J,us
Jus Constitutionis
F. X.
Eccles.
cath., ed. II, Romae
1906.
Romae 1906.
Eccles. cath.,
1
0. Al is
is ook
ook de
deverdeeling
verdeeling der
der Romeinsche
Romeinsche Kerk
Kerk in
in provinciën
provinciën
1°.

niet zoo
zoo oud
oud als
als het
het Liber Ponti
Pontificalis
toch was
was er
er
f icalis beweert 2),
2), toch
niet
reeds
kerken, die
die ook
ook later
later boven
boven alle
alle andere
andere
reeds vroeger
vroeger een
een aantal
aantal kerken,
een
voorrang behielden.
behielden. De
De daar
daar aangestelde
aangestelde priesters
priesters dienden
dienden
een voorrang
er de
sacramenten
der
boete
en
des
doopsels
toe
en
boden
hulp
de sacramenten der boete en des doopsels toe en boden hulp
1)
Munerati, Sulle origini
origini dell'antipapa Cadolo,
CadoIo, Riv.
scienz. stor.,
stor.,
1) D. Munerati,
Riv, scienz,
1906,
1.
1906, Tom.
Tom. I.
2) Ed.
])uc!tcsne, I, 126,
126, 157,
157, 164.
16~.
2)
d. Duchesne,
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kardinalen.
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in de
de vier
vier patriarchale
patriarchale kerken
kerken:: S.
Maria Maggiore,
Maggiore, St.
Pieter,
S. Maria
St. Pieter,
St.
Paul
en
S.
Lorenzo.
St. Paul en
Lorenzo. Deze
dagteekent vermoedelijk
vermoedelijk
Deze inrichting
inrichting dagteekent
van Paus SSim
i m pp lI ii c i u s (468-483).
van
(468-483). JJo
(872o aa nn nnes
e s VIII
VIII (872882) wees
wees aan de priesters een vast aandeel
aandeel in
in de
de obiaties
oblaties der
der vier
vier
genoemde
aantal dezer
dezer bevoorrechten
bevoorrechten was
was
genoemde hoofdkerken
hoofdkerkentoe.
toe. Het
Het aantal
aanvankelijk 25,
25, later 28.
aanvankelijk
28. Oardinali8
eigenlijk elk geestelijke,
geestelijke,
Cardinalis was
was eigenlijk
die bij
bij een
een kerk (titulu8),
(titulus), welke
ook, een blijvende
blijvende aanstelling
aanstelling
die
welke dan ook,
(intitulatus, incardinatus),
had (intitulatu8,
incardinatu8), te meer wanneer
wanneer hij
hij tot
tot een
een hoofdhoofdkerk,
kathedraal, een
een Pauselijke
Pauselijke kerk
kerk behoorde.
behoorde. Wijl
Wijl echter
echter
kerk, een kathedraal,
later niet alle
alle vast
vast aangestelde
aangestelde pre8byteri
presbyteri te Rome kardinaal-priesalleen de
de eersten
eersten van
van eiken
eIken titel,
titel, ontving
ontving Oarditers heetten, maar alleen
Cardiook den
den zin
zin van principalis.
nalis ook
principalis.
nali8
2°.
armenzorg verdeelden
verdeelden de
Rome in
in zeven
zeven
2°. Voor
Voor de
de armenzorg
de Pausen Rome
regiones en stelden over elke een diaken aan, die
regione8
die een
een armengesticht
armengesticht
met een
een daarbij
daarbij gelegen
gelegen kerk
kerk bestuurde.
bestuurde. Hun
Hunbenaming
benaming diacone8
diacones
ecclesiae
Romanae
eccle8iae Rornanae drukte
zij den
den Paus
Paus bij
bij den
den
drukte tevens
tevens uit,
uit, dat
dat zij
godsdienst
de
godsdienst assisteerden.
assisteerden. Niet
Niet alleen
alleen behoorden
behoorden zij
zij weldra
weldra tot de
voornamere geestelijkheid,
maar werden
voornamere
geestelijkheid, maar
werden zelfs
zelfs kardinaal-diaken.
Had
(772-795) bracht
bracht hun
hun aantal
aantal op
op 18,
18, dat
datononH a d rriiaannuus s II (772-795)
veranderd bleef
bleef tot in
in de
de XVI
XVIeeuw
eeuw 1).
3°.
een zeer
zeer nauwe
nauwe betrekking
betrekking tot den
den Paus
Paus stonden
stonden van
van
3°. In een
ouds
bisschoppen der
der kleine
kleine diocesen
diocesen rondom
rondom Rome
Rome (eccle8iae
ouds de bisschoppen
(ecclesiae
suburbicariae). Bij
8uburbicariae).
ontwikkeling van
en de
de daarmee
daarmee
Bij de ontwikkeling
van het primaat en
aangroeiende
voor kerkelijke
kerkelijke en
en bijbijaangroeiende bezigheden
bezigheden werden
werden zij
zij vaak
vaak voor
zonder voor bisschoppelijke
bisschoppelijke functies
geroepen. SS tt ee pp hh afuncties te
te hulp geroepen.
n
u s III
nu
III(768-772)
(768-772)veronderstelt
verondersteltreeds
reedshun
hunvaste
vasteaanstelling
aanstellingbij
bij
Lateraan.Werden
Werdende
depriesters
priestersder
der28
28 tituli en de diakenen
der
het Lateraan.
diakenen der
Regiones,
Regiones, Cardinales
Cardinale8 genoemd om
om hun
hun deelneming
deelneming aan den
den PausePausehet van
van zelf, dat
dat, de
de plaatsvervangers
plaatsvervangers
lijken godsdienst,
godsdienst, dan spreekt het
des
Pausen bij
bij het
het Lateraan
Lateraan kardinaal-bisschoppen
kardinaal-bisschoppen heetten.
heetten. Het
Het
des Pausen
aantal was
was destijds
deRtijds zeven. Hun bisdommen
bisdommen waren
waren:: Ostia,
08tia, Albano,
Albano,
Porto, Silva Candida
Oandida of S. Ru
Rulina,
Praeneste of Palestrina
PalestTina en
f ina, Sabina, Praeneste
Tusculum
'l'usc1tlum of Frascati.
Fra8cati. Reeds CCaa1I i x t us
u s II
II ((1119-1124) heeft
heeft
S.
f ina met Porto vereenigd.
S. Ru
Rulina
vereenigd.
in waardigheid
waardigheid boven
boven den
den
reeds vroeger
vroeger de
de kardinalen
kardinalen in
Stonden reeds
clerus
cleTus van Rome,
Rome, hun
hunhooge
hoogebeteekenis
beteekenis dagteekent
dagteekent bijzonder
bijzonder
sedert Ni col a u s II (1058-1061),
(1058-1061), die
die hun
hun de
dePauskeuze
Pauskeuze in
insedrtNico1auI
11)
) Soms
Soms komen
komen ook
ook subdiaconi
8ubdiaconi cardinalee
cardinale8 voor (Ja
(Jaffé,
4336, 4347,
4347,
f f é, n. 4336,
4338,
4338, 4346).
4346).
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handen gaf. In de XIII
XIII eeuw
aartsbisschoppen
eeuw gaan
gaan zij
zij reeds vóór de aartsbisschoppen
en patriarchen.
patriarchen. Hun
en
Hun benoeming
benoeming en
en afzetting
afzetting behoorde
behoorde alleen
alleen bij
bij den
den
Paus.
aantal was
was ininverschillende
verschillende tijden
tijden verschillend.
verschillend. Sedert
Sedert
Paus. Het aantal
de twaalfde
twaalfde eeuw werden ook buiten Rome resideerenden
de
resideerenden benoemd.
benoemcl.
Het college
college der
des Pausen,
Pausen, had
hadeen
een
der kardinalen
kardinalen vormde
vormde den
den raad des
in het
het bestuur van
groot aandeel in
van den kerkelijken staat
staat en de gansche
sedisvacatio. In
Kerk, vooral tijdens de sedisvaeatio.
noc ent
s IV
(1243Innocent
i ui su IV
(1243—
1254)
252 aan
kardinalen den
denrooden.
rooden hoed
hoed;;
1254)gaf
gafin
in ]1252
aan de
de niet-reguliere
niet-reguliere kardinalen
aan
schonk
hem
eerst
G reg
0 r i u s XIII
XIII (1572
(1572aan de
de reguliere
reguliere
schonk
hem
eerst
Gregorius
1585) 11).). Later
purperen mantel
mantel en
en door
door een
een gunst
gunst
Later kwam daarbij de purperen
van U
b a nn uu ss VIII
van
U rrba
VIII de
de titel
titel Eminentie (1630).
jaar 1229
1229
(1630).In
In het
het jaar
ontvingen
eigen inkomsten,
inkomsten, die
die zij
zij zelf
zelf bestuurden.
bestuurden.
ontvingen de
de kardinalen eigen
Weldra
helft van
van het
hetinkomen
inkomender
derRomeinsche
Romeinsche Kerk,
Kerk,
Weldra viel
viel hun de helft
de zoogenaamde
zoogenaamde servitia
eommunia, census,
eens'us, exemptiegelden
enz.,
servitia communia,
exemptiegelden enz.,
ten deel.
deel.
4 0• Ofschoon, vele
40.
vele der
der voornaamste
voornaamste ambten
ambtendoor
door de
de kardinalen
kardinalen
werden
het P Pa au us seel Iijij kk
werden bekleed,
bekleed, behooren
behooren daarenboven
daarenboventot
tot het
paleis of de Curie der
der kamerlingen
kamerlingen (eubieularii)
judiees palatini, de
(cubicularii) de jvdices
schatbewaarder (aerarius)
(aerarius),, de saeellarius,
schatbewaarder
ambtenaren van
het
sacellarius, de
de ambtenaren
van het
archief (seriniarii),
(scriniarii), de overste
overste van
van het
het pauselijk
pauselijk paleis
paleis (vieedorninus)
(vicedominus)
en
de vestiarius. Later werd
werd de
deCurie
Curieaanmerkelijk
aanmerkelijkgewijzigd.
gewijzigd.
en de
primieerius, of eerste der notarissen, ging de uitvaardiging
uitvaardiging
Van den prirnicerius,
Pauselijke oorkonden
eeuw op
op den
den bibliotheearius,
der Pauselijke
oorkonden in
in de
de IX eeuw
bibliothecarius, in
XI op
opden
denkanselier,
kanselier,den
denlateren
laterenvice-kanselier
vice-kanselierover.
over.TwistgeTwistgede XI
dingen, die
die een
een grondig
grondig onderzoek
onderzoek behoefden,
behoefden, werden
werden aan
aan een
een
dingen,
college van rechtskundigen
rechtskundigen (auditores) overgelaten.
overgelaten. Eerst
in de
de
college
Eerst in
XIII eeuw
eeuw ontwikkelde
ontwikkelde zich
vast gerechtshof,
gerechtshof,
XIII
zichuit
uit dit
dit college
college een
een vast
de zoogenaamde Rota Romana
Romana 22).).
dezognam
-

ThuTston, S. J.
J. The
'l'heCardinal's
Cardinal's Hat
Hat and
and its
itshistory,
history,Month.
Month. 1912,
1912,
11)
) Thurston,
p.
p. 11 ss.
ss.
2) Tub.
'l'Üb. Quartalschrift,
Quartalschrift, T.
97 ff.
ff.
T. 77,
77, S. 97
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van Pseudo-Isidorus.
Pseudo-Isidorus.
Metropolieten. Decretalen
Decretalen van
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§ 67.
67.
Metropolieten. Decretalen van Pseudo-Isidorus.
Pseudo-Isidorus.
Inrichting der
der bisdommen.
Philipp8,
61 ff.
ff. Hinschiu8,
Hinschius,
Philipps, Kirchenrecht,
Kirchenrecht,IV
IV Band,
Band, S.
S. 61
Decretales Pseudoisidoriani
Pseudoisidoriani et capitula
capitula Angilramni,
Angilramni, Lipsiae
Lipsiae
1863. Thomassinus, Vetus et nov. Ecclesiae discipl.,
Tom. I,
discipl., Tom.
Lib.
21 ss. Sägmüller,
Lib. 2, cap. 21
Sdgmuller, Entwicklung
Lib. 2, cap. 66 ss ;; Lib.
des
Archipresbyterates und
Dekanates, Tubingen
Tübingen 1898.
1898.
des Archipresbyterates
and Dekanates,
1mbart
de la
laTour,
Tour, Les paroisses rurales
rurales de
de l'ancienne
l'ancienne France,
Imbart de
Paris 1901.
1901. St. Zorell,
Zorell, Entwicklung des
des Parochialsystems
Parochialsystems bis
zum Ende der
Karolingerzeit, Heidelberg
Heidelberg 1901.
1901. Lesne,
der Karolingerzeit,
La
Hiérarchie épiscopale.
épiscopale. Provinces,
Pro vin ces, métropolitains,
métropolitains, pripriLa Hiérarchie
mats
en Gaule
Gaule et
et en
en Germania
Germanie (742-882), Paris
Paris 1905.
1905.
mats en
P. Fournier,
Fournier, Etudes sur
Décrétales, Louvain
Louvain
fausses Décrétales,
sur les fausses
1907_
1906-1907.
1907. Ci.
Cf. Revue
Revue d'hist.
d'hist. Eccles.,
Eccles., 1906-1907.

P. Tot
1°.
Tot in
in de
de vlIr
rx eeuw
eeuw ontwikkelde
ontwikkelde zich
zich in het
het westen
westen
VIII en IX
de macht der
der metropolieten. Volgens
ms
Volgens H
H ii nnkma
k m ar rvan
van RR hhei
e i ms
examineerden,
bevestigden en
enwijdden
wijddenzijzijdedenieuwe
nieuwebisschoppen
bisschoppen;
examineerden, bevestigden
;
zaten ze
ze voor
voor;; stelden
stelden de
de administrariepen de synoden bijeen
bijeen en zaten
riepen
administratores der
aan;; oefenden rechtsmacht over hun
hun
der vacante bisdommen aan
suffraganen;
over de
de gansche
gansche kerkelijke provincie
provincie
suffraganen ; hadden
hadden toezicht over
en riepen
riepen de bisschoppen
bisschoppen bij
orde. Sedert
Sedert het
het
bij plichtverzuim
plichtverzuim tot
tot de orde.
midden
Archiepiscop118 op, die allengs
midden der
der VlIr
VIII eeuw kwam de titel Archiepiscopus
dien
van lil
M etropolitanus verving,
ofschoon zijn
zijn beteekenis
beteekenis zich
zich
dien van
verving, ofschoon
laatste leert
leert ons
ons de
degeschiedenis
geschiedenis van
van
ook
verder uitstrekte.
ook verder
uitstrekte. Dit laatste
W i 11 i b r 0 r denenBonif
Bonatius,
i fat i udie
s, beiden
die beiden
dentitel
titelvan
van
Willibrord
den
aartsbisschop
laatste eerst
eerst
aartsbisschop voerden,
voerden, ofschoon
ofschoonde
de eerste
eerste nooit,
nooit, de laatste
daarna suffraganen
suffraganen ontving.
ontving. Ook
Ook de
de bisschoppen
bisschoppen van
vanMetz
Metz
lang
lang daarna
noemden
aartsbisschop, niet omdat zij
zij de
de rechten
rechten van
van metrometronoemden zich
zich aartsbisschop,
zij het
het pallium bezaten.
Bon
polieten, maar omdat zij
bezaten. Sedert
Sedert de
de H.
H. B
o n ifat
inde
degenerale
generale Frankische
Frankische synode
synode van
van 747
747 den
den canon
f at i uu ss in
metropolieten verplicht te
te Rome
Rome het
het pallium
had doorgezet, die de metropolieten
vragen 1),
werd het
het allengs
allengs gewoonterecht,
gewoonterecht, dat
dat de
de metropoliet
metropoliet
te vragen
1 ), werd
ontvangen van het
het pallium zijn jurisdictie uitoefende.
uitoefende.
eerst
eerst nà
na het ontvangen
einde der
der VIII
VlIreeuw.
eeuw.
De naam Suffraganeus
Su f f raganeus verschijnt eerst op het einde
Onder
Karolingers ging
de macht
macht der
der metropolieten
metropolieten
Onder de
de latere Karolingers
ging de
sterk achteruit. De
De eerste
eerste oorzaak
oorzaakwas
wasvermoedelijk
vermoedelijkde
deherhaalde
herhaalde
1)
Hefele,
553-554.
1 ) He
f ele, lIl,
III, 553-554.
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rijksverdeeling,
politieke van
van
rijksverdeeling,waardoor
waardoormenig
menigsuffragaan
suffragaanin
in het
het politieke
zijn metropolitaan
metropolitaan werd gescheiden
zijn
gescheiden en zich
zich daarom
daarom gemakkelijker
gemald\:elijker
aan
diens jurisdictie
jurisdictie onttrok.
onttrok. Nog
Nog sterker
sterker werkte
werkte wellicht
wellicht de
de
aan diens
hooghartigheid
de bisbishooghartigheidvan
van sommige
sommige metropolieten,
metropolieten, die
die zonder
zonder de
schoppen
hooren, hun suffraganen
suffraganen vonnisten
vonnisten en
en
schoppen der
der provincie
provincie te
te hooren,
straften. Geen wonder dat het
straften.
het appèl
appèl naar
naar Rome
Rome gaandeweg
gaandeweg toenam.
dat de
de metropolieten
metropolieten
Vooral
Vooral in
in Duitschland
Duitschland kwam
kwam hier
hier nog
nog bij,
bij, dat
al
opgingen, vaak
vaak de
de synoden
synoden verwaarloosden
verwaarloosden
al te zeer in de politiek opgingen,
en soms
soms meer
meer als
als vorst dan
en
dan als
als bisschop
bisschop leefden.
2°. Volgens
Volgens sommigen
sommigenhadden
hadden ook
ook de Decretales
2°.
PseudoDeeretales van PseudoIsidorus 1) de
verzwakking
der
metropolieten
ten
doel.
Dat
ze
daarde verzwakking der
Dat ze daartoe veel hebben
hebben bijgedragen, is
is moeilijk
moeilijk te
ontkennen. Of
te ontkennen.
Of dit
dit het
doel
schrijvers geweest
geweest is,
blijkt niet
nietvoldoende.
voldoende. De
Degevoelens
gevoelens
doel des
des schrijvers
is, blijkt
der
hij echter
echter de
de primatiale
primatiale
der geleerden
geleerden loopen
loopen hierover
hierover uiteen.
uiteen. Dat
Dat hij
rechten van
van den
den Paus
Pauswilde
wilde verhoogen,
verhoogen, ontkennen
ontkennende
debeste
bestekenners
kenners
der verzameling,
hverzameling,zelfs
zelfsdedeprotestanten
protestantenHHins
i n scchhi iuus s en
en RRi
i cchter.
Immers tal
talvan
vanrechten,
rechten,toen
toenreeds
reedsdoor
doorde
dePausen
Pausenuitgeuitget e r. Immers
oefend, worden
worden door PPs seeuuddo-I
0-1ssii ddor
verzwegen, zooals
zooals
oefend,
o r uu ss verzwegen,
het verleenen van het pallium en het verplaatsen
verplaatsen der
der bisschoppen
bisschoppen;;
lieten wordt
het gezag
gezag der
der metropo
metropolieten
wordt gehandhaafd
gehandhaafd en het
het houden
houden
plicht gemaakt.
gemaakt. Dat
Datdedeverzameling
verzameling
der provinciale
provinciale synoden
der
synoden tot plicht
de richting
richting des
des tijds
tUds meeging
meeging en
en weinig
weinig of
of niets
niets nieuws
nieuws gaf,
gaf,
met de
bewUst de geringe tegenstand tegen de invoering daarvan. Zelfs debewijstdgrn aedinvorga.Zelfsd
verdichte Decretalen zijn
zijn samengesteld
samengesteld uit meestal
meestal bekende
bekende gegeuit Vaders
Vaders en
en kerkelijke
kerkelijkeschrijvers.
schr~jvers.Ofschoon
Ofschoonde
deverzameling
verzameling
gevens, uit
Spanje nooit
nooit in
ingebrnikkwam,
recht als
als overal
overal
in Spanje
gebruik kwam, was
was er
er het
het kerkelijk recht
uelders. Het
Het is derhalve een meer dan grove overdrijving, dat PPs
s eeui dor ueen
s een
nieuw
recht
zou
hebbengevestigd.
gevestigd. Wat
Wat de
de
d 0-1
o-I ssidorus
nieuw
recht
zou
hebben
Causae
Oau8ae majores
majore8 aangaat
aangaat schrijft
reeds
In noc
ent i u s II (401
(401schrijft
reeds
Innocentius
417): „Majores
"Majore8 causas
Cau.r;a8 ad
ad sedern
sedem apostolicam
apo8tolicam p08t
epi8post jucidium
jucidium episafzetting van
vanbisschoppen
bisschoppen appelappelreferenda8
copale re
f erendas es8e"
esse" 2) ;; over de afzetting
leerde men
men reeds
reeds in de
de IV
IV eeuw
eeuw aan
aan den
den Paus
Paus;
debesluiten
besluitender
der
leerde
; de
provinciale synoden werden reeds in de dagen van CCyy pPrr iiaannuus,s,
en later
onder
J u IJulius
i u s I, I,I nno
een t i u s II en
en Zosimus
Z 0 sim u s
en
later
onder
Innocentius
-

1) P.
P. Fournier,
Fournier, Etudes
Etudes sur
sur les
les fausses
fausses Décrétales,
Décrétales, Louvain,
Louvuin, bureaux
bureaux
1)
de la
la Revue
Revue d'hist.
d'hist. ecclés.
ecclés. 1907.
1907. Vgl.
Vgl. de
de Revue d'hist.
d'hist,. ecclés.
ecclés. 1906-1907.
1906-1907.
de
fé, ed.
2)
2) Jaf
Jaffé,
ed. II,
Il, 286.
286.
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naar den
door de
naar
den Paus
Paus gezonden.
gezonden. Overigens
Overigens kwam ook door
de Decretalen
Decretalen
van PP sseeuuddo-odit gebruik niet blijvend in zwang. Toch is de invloed
invloed van
1I s i d
dor
voor de
detoen
toenreeds
reedsheerschende
heerschende richting
richting niet
nietgering
gering
o r uu ss voor
geweest.
Vóór
e u d 0-1 s i dor gold
u s gold
de verzamelingvan
van DDi iooVóór Ps
Pseudo-Isidorus
de verzameling
n y ss ii uu sEx
die in
in het
heteerste
eerste gedeelte
gedeelte 401
401 canones
1), die
n
s E x ii gg uu uu sSi),
verschillende synoden
synoden gaf, in het
het tweede
tweede decretales
348decretales van 348
van verschillende
498. Een
vermeerderde uitgave
e I de
de
498.
Een vermeerderde
uitgavedaarvan
daarvanvoerde
voerdeKar
Karel
G r oot e als officieele verzameling in (802). De Spaansche werdGrotealsficvzmng(802).De
daardoor
het rijk
rijk der
derFranken
Frankenverdrongen.
verdrongen. Omstreeks
Omstreeks 850,
850,
daardoor uit
uit het
tusschen 846
846 en 852,
852, kwam
kwam in
in de
deprovincie
provincievan
vanTours,
Tours,vermoedelijk
vermoedelijk
in de stad
stad of
of het
hetdiocees
dioceesLe
LeMans
Mansin
inFrankrijk
Frankrijkeen
eennieuwe
nieuweverzameverzameling
denden
naam
van van
I s i dor
u s Mer
cat 0 rging
ging
lingop,
op,die
dieonder
onder
naam
Isidorus
Mercator
gewoonlijk Oollectio
Pseudo-lsodoriana genoemd
Collectio Pseudo-Isodoriana
genoemd wordt.
wordt. Naast
en gewoonlijk
deze
twee andere
andere verzamelingen,
verzamelingen, evenevendeze ontstonden terzelf der
der tijd twee
eens
grootendeels uit onechte
onechte stukken
stukken bestaande
bestaande:: de
de capitularia
eens grootendeels
capitularia
van BBen
de capitula Angilramni
Angilramni 3).
3 ).
van
e n ee ddii c tt uu ss LLev
e v ii tt aa 2)
2) en de
beide vertoont
vertoont zich
zich dezelfde
dezelfde strekking
strekking als in de
de Oollectio-lsidoCollectio-IsidoIn beide
riana. Niet weinig,
weinig, wat
wat in
in de
de valsche
valschedecretalen
decretalen voorkomt,
voorkomt, vindt
vindt
men
verzamelingen terug.
0-1ssi-imen in die verzamelingen
terug. Hebben
Hebben deze
deze uit
uit PPs
s eeuudd o-I
dor
geput of
of heeft
heeft de
delaatste
laatstevan
vandie
dieverzamelingen
verzamelingengebruik
gebruik
d o r uu ss geput
gemaakt?
is niet
nietgeheel
geheeluitgemaakt.
uitgemaakt. De
Deverzameling
verzameling van
van
gemaakt ? Dit
Dit is
Ps
werd in
in twee
tweerecensies
recensies bewaard.
bewaard. De
DelanlanP s e u dd 0-1
o-I s ii dor
d o r uu ss werd
gere
schenking
vanvan
CoConstant
ns t a n tij
gere bevat
bevat bij
bijeen
eenvoorrede:
voorrede de
: de
schenking
ij n,n,
de 50 apostolische Oanones,
van Clemens
Cl e men s
Canones, 59 Pauselijke brieven van
tot MeI c h i a des (88-314),
(88 314), de canones der
der oude
oude synoden vantoMe1chiads
de
van Sevilla
Sevilla onder
de
de Nicaena
Nicaena tot
tot de
de II van
onderden
den H.
H. II ss ii ddor
o r uu s,s, de
decreten
vanvan
S ySylvester
I v est e r Itot
I tot Gregorius
G reg 0 r i u 11
s II
(314-731).
decreten
(314-731).
voorlaatste af
afdeeling
de Spaansche
Spaansche verzameling,
verzameling,
De voorlaatste
deeling is genomen uit de
de
gedeeltelijk. Omstreeks
Omstreeks 100 stukken
stukken zijn
zijn vervalscht
vervalscht en
en
de laatste gedeeltelijk.
samengesteld
uit
echte
decretales,
canones,
uit
de
H.
Schrift
en
de
samengesteld
echte
canones,
H. Schrift en de
Vaders enz.
Vaders
enz. De vorm is verzonnen en de uitspraken van lateren tijd
zijn
aan vroegere
vroegere Pausen
Pausen toegeschreven.
toegeschreven. Vermoedelijk
Vermoedelijk werd
werd de
de
zijn aan
op de synode
synode van
van Soissons
Soissons (853),
(853), zeker
zeker op
op
verzameling reeds gebruikt op
die
Quiercy (857).
(857). Ze
der IV eeuw in Italië
Italië
die van Quiercy
Ze was
was op
op het einde der

1)
1)
2)
2)
8)
8)

Migne,
L., Tom.
Tom. 67.
67.
Minne, P.
P. L.,
Mon.
Mon. Germ.,
Germ.,Leg.,
Leg.,lI,
II,2,2, p.
p. 17-158.
17-158.
Bij Hinschius.
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bekend, maar
maar boezemde
boezemdetot
tot op
op het einde
bekend,
einde der XI
XI eeuw
eeuw niet
niet veel
veel
1)
vertrouwen in. 1)
vertrouwen
In
meerdere of
mindere mate
de vervalsching
vervalsching in
In meerdere
of mindere
mate ging
ging de
andere verzamelingen over
andere
over:: Oollectio
Collectio Anselmo
Anselmo dicata (883(883897) ; Libelltts
897);
Synodalibus causis
causis et
et disciplinis
disciplinis van
Libellus de
de Synodalibus
van
Regino
vann Prum(j
Reg
i nova
P r ü m (t915);
915); Decretum of
of Oollectarium
Collectarium
van B
h a dr dvan
van W
orm
van
B uu rrcchar
Wor
m ss (t
(t 1025)
1025);; Oollectio
Collectio
Anselmi Luccensis
Luccensis (t 1086)
1086);; Oollectio
u sCollectio Oardinalis
Cardinalis D
De u
de
(1086) en hierdoor
hierdoor middellijk
middellijk in
d e dit
d i t (1086)
in het Decretum
Decreturn, van
G
eerst betwijfelden
betwijfelden de echtheid
echtheid NN iiccooG rat
r a t ii aa nn uu s.s. Het eerst
Ilaus
a u s van
van Cusa
C u s a en
en Joannes
J 0 a n nes Torquemada;
Tor q u erna d a ;
dan in de 16de eeuw vele anderen. Hevig
Hevig bestreed
bestreed ze
zeBBlo
n1 o ndel
tegen T
Tu
Uitvoerig en
en geleerd
geleerd bebed e l tegen
u rr rr ii aannuus s S.
S. J. Uitvoerig
wezen
H iinnwezen de
de vervalsching
vervalsching de
de broeders
broedersBali
B a 11e erin
r i ni i en
en H
schius.
sc
h i u s.

3°.
algemeen waren de bisdommen
bisdommen in het groote FranFran3°. Over het algemeen
kische
arm was
was aan
aansteden,
steden, zeer
zeeruitgestrekt.
uitgestrekt. Daarom
Daarom
kische rijk,
rijk, dat arm
ontmoeten
hier gewoonlijk
gewoonlijk helpers
bisschoppen, die
die de
de
ontmoeten we
we hier
helpers der bisschoppen,
bisschoppelijke wijding
wijding hadden
hadden en
en chorepiscopi
genoemd.
ehorepiseopi werden genoemd.
Waren de
de chorepiscopi van het oosten slechts
den beginne
beginne ware
ware
slechts in den
bisschoppen en onafhankelijk, reeds in de IV
IV eeuw van
van het
het bisschopbisschopberoofd en
en aan
aande
destedelijke
stedelijkebisschoppen
bisschoppenonderworonderworpelijk karakter
karakter beroofd
pen, totdat
totdat zij
zij allengs
allengs gedurende
gedurende de
de VIII
VIIIeeuw
eeuw verdwenen,
verdwenen, in
in het
het
pen,
westen vermenigvervuldigen
na 700,
700, hadden
hadden altijd
altijd
vermenigvervuldigen ze
ze zich
zich vooral na
de bisschoppelijke
en ondersteunden
ondersteunden niet
niet alleen
alleen als
als wijwijbisschoppelijke wijding en
ook als
alsbestuurders
bestuurdersder
derdiocese
dioceseden
denbisschop,
bisschop,
bisschoppen, maar
bisschoppen,
maar ook
plaats zij
zij niet
nietzelden
zeldenbekleedden
bekleeddenininafgelegen
afgelegengedeelten
gedeelten
wiens plaats
wiens
eeuw ziet
ziet men
men aallengs
verdiocese. Sedert
der diocese.
Sedert de
de XI eeuw
llengs hun
hun aantal verFrankrijk, dan
dan in
inDuitschland.
Duitschland. De
De reden
redenhierhierminderen, eerst
minderen,
eerst in Frankrijk,
lag in
in de
de toenmalige
toenmalige hervorming,
hervorming, die
die zich
zich bij
bij de
deoude
oude canones
van lag
aansloot;; volgens
volgens sommigen
oaansloot
sommigenook
ookin
in de
de strekking
strekking van PPsseeuudd odor
InEngeland
Engelanddaarentegen
daarentegenverdwenen
verdwenen de
de chorepiscopi
I1 ss i d
o r Uu s.
s. In
de XII
XIIeeuw
eeuw 22).
gedeeltelijk bestuur
bestuur der
derbisdommen
bisdommen
eerst in de
) . Het
Het gedeeltelijk
ging nu op
op de
de arehidiaeoni
archidiaconi over,
over, die
die vooral
vooral de
de visitaties
visitaties deden
deden
ging
het toezicht
toezicht hielden
hielden over
over den
den clerus. Reeds
Reeds in de IX
IX eeuw
eeuw trof
trof
en het
in één
één bisdom
bisdom meerdere
meerdere aan.
aan. Kort
Kortdaarop
daaropwerden
werdende
debisbismen er in
dommen allengs
allengs in
in aartsdiakonaten
aartsdiakonaten verdeeld.
verdeeld. Het aartsdiakonaat
aartsdiakonaat
dommen
splitste men
men in
in aartspriestersehappen
aartspriesterschappen of dekenaten. Ofschoon
Ofschoon die
die
splitste
Zie Fournier, Etudes sur
sur les
les fausses
fausses Décrétales.
Décrétales. Vgl.
Vgl. de
de Analecta
Analecta
1) Zie
Boll.,
19, p.
p. 52-53.
Boll., Tom.
Tom. 19,
52-53.
2) Revue
Revue d'histoire
d'histoire ecclés.
ecclés. 1906.
1906. Saltet,
Saltet, Les Réordinations,
Réordinations, Paris
Paris 1907,
1907,
2)
p.
p. 109
109 ss.
ss.

§§ 67.

Metropolieten. Decretalen
Metropolieten.
Pseudo-Isidorus.
Decretalen van Pseudo-Isidorus.

351
351

indeeling in het bisdom
reeds onder
onder H
m a rl' (845
indeeling
bisdom Rheims
Rheims reeds
H ii nn kkma
(845882)
882) bestond, was ze eerst
eerst in
in de
de XI
XIeeuw
eeuwvrij
vrijalgemeen.
algemeen.
4°. De visitatie
visitatie der
4°.
doel, over
over de
de verrichtingen
verrichtingen
der diocese
diocese had
had ten doel,
der
het volk
volk te
tevermanen
vermanenen
ende
dekerkelijke
kerkelijke
der geestelijkheid
geestelijkheid te
te waken, het
gebouwen te
te onderhouden.
onderhouden. De aartsdiaken ging twee dagen
gebouwen
dagen vooruit,
vooruit,
om
op te
te roepen
roepen;; wie
wie niet
nietverscheen,
verscheen, werd
werd geëxcommunigeëxcommuniom het volk op
1). De bisschoppen
ceerd 1).
bisschoppen mochten
mochten slechts twee solidi eischen,
eischen, niet
meer
personen en paarden
paarden bij
bij zich hebben
hebben en
en bij
bij iedere
iedere
meer dan
dan 50 personen
kerk
Daarentegen moesten
moesten hem
hem priesters
priesters
kerk slechts
slechts één dag vertoeven. Daarentegen
en abten van het
en
het noodige
noodige voorzien
voorzien 2).
Karel
Onder K
a l' e I den
denGGr l'ooot
werd de
de jaarlijksche
o t eenn werd
jaarljksche visitatie
3) en den bisschop ter bescherming
bijzonder ingescherpt 3)
bescherming een
een gouwgouwgraaf ter
ter zijde
zijde gesteld.
gesteld. In
In de
graaf
de XI
XI eeuw
eeuw kwam
kwam door
door de
de "synodale
„synodale
sendgerielit of de Heil1:ge
getuigen" het sendgericht
Heilige send tot grooter ontwikkeling.
Zeven vrije,
Zeven
vrije, onberispelijke
onberispelijke en
enbeëedigde
beëedigdemannen,
mannen, sendschepenen
genaamd, legden voor den bisschop getuigenis af
genaamd,
af over
over den
den staat
staatder
der
gemeente:
op ZonZon- en feestdagen
feestdagen het
hetmorgenofficie,
morgenofficie, de
deMis
Mis
gemeente : of allen op
en de vespers bijwoonden, of
of er
er misbruiken
misbruiken bestonden, of
of de
de deken
deken
het volk
volk vermaande,
vermaande, de
deZondagsrust
Zondagsrust werd
werd onderhouden
onderhouden en
en iedere
iedere
gegoede familie
vonnis velde
velde de
de
gegoede
familie haren
haren arme
arme voedde,
voedde, enz.
enz. Het vonnis
bisschop,
zorgde voor de
de uitvoering
uitvoering 4).
bisschop, de graaf zorgde
5°.
Zeker is het,
het, dat
datinindezen
dezentijd
tijddedegeestelijken
geestelijkeneereer
eener kathekathe5°. Zeker
drale kerk in gemeenschap
gemeenschap leefden of de Vita canonica onderhielden.
Benedictijnen, die vele
vele kerken
kerken hadden
hadden gesticht,
gesticht, gingen
gingen hierin
hierin
De Benedictijnen,
voor, en de
de anderen
anderen volgden.
volgden. Aldus
Aldus ontstonden
ontstonden de
decollegiën
collegiënder
der
voor,
kanunniken
5) . Bisschop
Bisschop eh
kanunnilwn 5).
(t omstreeks
omstreeks
C h rr 0o ddega
e g anngg van Metz (t
behulp van
van den
den Benedictijner
Benedict\lner regel,
regel, voor
voor de
de geestegeeste765) stelde, met behulp
lijkheid zijner
zijner kathedraal in 34
34 hoofdstukken
hoofdstukken een
een levensregel
levensregelop
ops).
6).
Weldra vond
goedkeuring en
0 d ew
wijij kk dde
Weldra
vond dit
dit goedkeuring
en navolging.
navolging.LLode
e
-

1)
1) Syn.
Syn. Tolet.
Tolet. (653),
(653), can.
can. 16.
16.
2)
2) Tolet.
Tolet. (646),
(646), can.
can. 4.
4. Syn.
Syn. van
vanSoissons
Soissons (744).
(744). Hefele,
Hejele, III,
lIl, 519.
519.
3)
3) Zie de Capitularia
Capitularia bij Portz,
Pertz, Leges, I, p.
p. 17,
17, 33,
33, 188.
188.
4)
4) Regino,
Regino, De Disciplina
Disciplina Ecclesiastica,
Ecclesiastica, lib.
c.1.Migne,
Tom. 132,
132,
lib. II, c.
1. 111igne, Tom.
p. 280
280 ss. Imbart
1mbart de
de lalaTour,
Tour, De ecclesiis
ecclesiis rusticanis
rusticanis aetate
aetate carolingica,
carolingica,
Bordeaux 1890.
1890. Dr. A.
A.H.
H.Koeninger,
Koeninge'r, Die Sendgerichte
Sendgerichte in Deutschland,
Deutschland,
München 1907.
1907. Diselfde,
Dezeljde, Quellen
QueUen zur
Deutschzur Gesch. der Sendgerichte in Deutschland, Munchen
München 1910.
1910.
5) Ph. Schneider,
Schneider, Die bischóflichen
bischöflichen Domkapitel
Domkapitel etc.,
Mainz 1885.
1885.
etc., Mainz
Hannemann,
Hannernann, Kanonikerregeln
Kanonikerregeln Chrodegangs
Metz etc.
etc. Greifswald
Greifswald
Chrodegangsv.v. Metz
1914.
1914.
6)
6) Manai,
Mansi, T.
T. 14,
14, p.
p. 313.
313. Heide,
Hejele, IV, 19
19 ff.
H.
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V
rom ewerkte
werktedeze
dezestatuten
statuteneen
eenweinig
weinig om
omen
enschreef
schreef ze
ze in
in
Vrome
816
817 in
in het
hetgansche
ganschekeizerrijk
keizerrijk voor
voor 1).
duurde dit gege816 of 817
1). Toch duurde
meenschappelijk
collegiale stiften
stilten niet
niet
meenschappelijk leven
leven in
in de domkapittels en collegiale
lang. De reden
reden ligt
ligt zonder
zonder twijfel
twijfel in
in het
het particulier
particulier bezit.
bezit. Roerende
Roerende
van de
de onroerende
onroerende de
de inkomsten
inkomsten
goederen mocht men behouden en van
genieten,
verschil in
in rijkdom
rijkdom en
en aanzien
aanzien bleef
bleef bestaan.
bestaan.
genieten, zoodat het verschil
GunGunther
t her van
I en, die
die de
de
Nog verder
ging
bisschop
Nog
verder
ging
bisschop
vanKeu
Keulen,
kanunniken
besturen. Reeds
de X
X eeuw
eeuw
kanunniken hun
hun beneficiën
beneficiën zelf
zelf liet
liet besturen.
Reeds in de
waren
kapittels der
der vita canonica
canonica verdwenen. Sommigen
waren de
de meeste kapittels
hielden zich
Trier tot 1215,
1215, te
teOsnabruck
Osnabrück tot
tot 1240,
1240, te
te
hielden
zich staande,
staande, te Trier
Mainz tot
1253, te
te Wiirzburg
Würzburg tot
tot omstreeks
omstreeks 1260
1260 22).
).
Mainz
tot 1253,
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1mbart
de lalaTour,
Tour, Les
épiscopales dans l'église
Imbart de
Les élections épiscopales
de
France du
au XI
XIsiècle,
siècle, Paris
Paris 1891.
1891. B. Sågmuller,
Sägmüller,
de France
du IX au
Die Bischofswahl
Bischofswahl bei Gratian,
1908. Hinschius, KirKir
Gratian, Köln 1908.
chenrecht, Band 11. Below, Die Entstehung des
des ausschliessausschliess--chenrt,BadI.
lichen Wahlrechtes der
der Domkapittel, Leipzig 1884, Phillips,
Kirchenrecht,
V, 760
760 ff
ff;; VII,
VII, 611
611 ff.
ff. SiebenKirchenrecht,lIl,
III, 134
134 ff;
ff ; V,
zur Bildung
Bildung der
der GeistGeistgartner,
and Einrichtungen zur
gartner, Schriften und
Freiburg 1912.
1912. F.
UnterrichtsJichen,
F. A. Specht, Gesch.
Gesch. des
des Unterrichtslichen, Freiburg
wesens
1885. Paul Thomas,
Thomas,
wesens in
in Deutschland u. s. w., Stuttgart
Stuttgart 1885.
Le droit de propriété des laïques sur les églises et le
Ie patronapatronage laïque au
au moyen
1906.
mogen age,
Age, Paris
Paris 1906.

1°.
der geestelijken
geestelijken behoorde
de jurisdictie
jurisdictie
behoorde tot
tot de
benoeming der
1°. De benoeming
van den bisschop.
bisschop. Hij
Hij stelde
stelde de
de pastoors
pastoors aan
aan en
en had
had het
hetoordeel
oordeel
over hun geschiktheid.
geschiktheid. De ontwikkeling
ontwikkeling van
van het
het patronaatsrecht
patronaatsrecht
over
beperkte
volmacht, niet zelden
zelden tot
tot groote
groote schade
schade van
van
beperkte echter
echter die
die volmacht,
den godsdienst.
godsdienst. Een
Een door
door den
denpatroon
patroon„gepraesenteerde"
"gepraesenteerde" mocht
mocht
den
worden geweigerd,
geweigerd, tenzij
tenzij hij
hij als
alsonwaardig
onwaardig bekend
bekend stond.
"ltond.
niet worden
Groote moeilijkheden bracht het groote aantal slotkapelaans, dieGrotemiljkhdnbacetgro lskapen,di
vaak weinig
weinig boven
boven de
de dienstboden
dienstboden verheven
verheven waren,
waren, daarbij
daarbij ononvaak
weerspannig tegen den
den bisschop.
bisschop. De
De bescherming
bescherming des
des
wetend
wetend en weerspannig
adels en de
de zoogenaamde
zoogenaamde absolute
absolute 3)
wijding
toenemen
ding werkte
werkte het toenemen
3) wij
adels
1) Pertz
Pertz,; Leg.,
Leg., I,
I, 219.
219.

2) Thomass., Vet.
Vet. et Nov.
Nov. discipl.,
discipl., T.
8, 9,
9, 10.
10.
T. I,
I, lib.
lib. lIl,
III, 8,
2)
3) Dat
zonder dat men aan eenige kerk
verbonden werd.
werd.
kerk verbonden
Dat . wil zeggen, zonder
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der rondzwervende
rondzwervende geestelijken
geestelijken (clerici
vagante8) in
de hand
hand en
en
(clerici vagantes)
in de
verminderde
bisschoppelijk gezag.
gezag. Heilzame
Heilzame voorschriften
voorschriften
verminderde het bisschoppelijk
beperkten echter gaandeweg
beperkten
gaandeweg dit kwaad
kwaad 1).
1).
2 0 . Veel
2°.
Veel nadeel
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debelemmering
belemmering van
vandederegelmatige
regelmatige
keuze der
der bisschoppen.
bisschoppen. Eigenlijk
moest
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geschieden
den
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stelling der
der bisschoppen
bisschoppen
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oorzaak,dat
dat reeds
reeds de Karolingers
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een aanbeveling
aanbeveling tevreden,
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Kar
e I de
deK
a Ibenoemde
e benoemde
eenvoudigdedebisschoppen
bisschoppenof
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zond
Karel
Kale
eenvoudig
een zijner hofgeestelijken
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den metropoliet.
metropoliet.
Nog
de X
X en
enXI
XIeeuw.
eeuw.Op
Opwaardigheid
waardigheid
Nog verder
verder kwam
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het in de
werd
vaak weinig
weinig gezien.
gezien. Familieleden
Familieleden ofofvertrouwelingen
vertrouwelingen der
der
werd vaak
vorsten,
zelfs kinderen
kinderen beklommen
beklommen de
de bisschoppelijke
bisschoppelijke zetels
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vorsten, zelfs
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het wereldlijk
wereldlijk gezag
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Sedert de X
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X (921)
(921) die
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esX
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con8uetudo toestond en zelf
zelf handhaafde
handhaafde 3),
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deze
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berispelijk. De
De keuze
keuze toch
tochgold
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investituur
meer, omdat
omdat de
de investituur
investituurde
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eigenlijke aanstelling
aanstelling werd,
werd, te
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der geestelijke
geestelijke macht
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de
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legde de bisschop
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stem,
L eo
en en
A I Alexander
e x a n der II
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L eIX
o IX
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aanstelling der
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vorsten
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zoodanig aan en gaven
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de inkomsten
inkomsten der
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abdijen
leeken
als zoodanig

(829), I, can.
ean. 22,
22, 36
36;; Hefele, IV, 57
57 ss. Synode
Synode
1) Synode van Parijs (829),
Pavia, 850,
850, can.
ean. 21.
21. Hefele,
Helele, IV, 178
178 enz.
enz. enz.
enz.
van Pavia,
2) Synode van Ravenna
Ravenna (877),
(877), can.
ean. 1-4. Hefele, IV, 523.
523.
Jaffé, II ed.,
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n. 3564:
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83)) Jaffe,
alieui clerico
elerieo episcopatum
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de
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Frankrijk).
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aan graven en krijgsoversten,
krijgsoversten, die
intrek namen
namen met
met de
de gangandie er hun intrek
sche
tucht niet
nietweinig
weinigbenadeelden.
benadeelden.
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e I Martel
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werd 2),
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Karel
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Frankfort (794),
(794), te
te Aken
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synode van Pavia
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zag de
de bisschop
bisschop
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de kerkelijke
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uit. Aldus
Aldus ontstond
ontstond het
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van advonaar verdedigers
kerkelijk goed
goed moest
moest beschermen.
beschermen. De
De aanaanecclesiae, die
die het kerkelijk
catus ecclesiae,
stelling
een advocatus
e I dd e
e Groote
G l' oot e en
en
Karel
advocates schreven Kar
stelling van een
Lot
aan alle
alle kerken
kerken voor.
voor. Te
Te Utrecht
Utrecht vinden
vinden wij
wij in
in
L
o t har
h a r ii uuss I aan
ambt onder
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Wiil11
den graaf
graaf van
van Niftarlake,
Niftarlake, EE rrd den
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f r i e d;onder
onder B
a I der i k graaf
graaf FFolbert
0 I b e r t 6).
kenfried;
Balderik
6 ).
4°. Ofschoon
Ofschoon de
de kerkelijke
wetenschap in
het oosten
oosten noch
noch in
in
in het
kerkelijke wetenschap
4°.
hoog stond,
Kar e I
stond, is
is er
er toch
toch in den tijd van Karel
het westen bijzonder hoog
den G r oot e vooruitgang merkbaar. De hofschool werd eendenGrotvuigamekbr.Dhofsclwden
voorbeeld voor alle andere 7).
ontving de
de geestegeeste7). Over het algemeen ontving
lijkheid haar vorming
vorming in de
de domdom- en
en kloosterscholen,
kloosterscholen, die
die op
op ververlijkheid
ordening
Karel bij
bij alle
alle kathedralen
kathedralen en
en abdijen
abdijen moesten
moesten gegeordening van
van Karel
opend worden
worden 8).
Dat
dit
voorbeeld
werd
nagekomen,
blijkt
uit
uit
8) . Dat dit voorbeeld werd nagekomen,
het groot aantal
aantalscholen
scholen bij
bij kapittels
kapittelsen
enabdijen.
abdijen.De
Dekloosterschool
kloosterschool
1)
p. 16.
16.
Leg., I, p.
1) Concil.
Concil. Germ., Pertz, Leg.,
2)
p. 18,
18, 21.
21.
2) Ibid.,
Ibid., p.
3)
96-97.
3) He/ele,
Hefele, lIl,
III, 96-97.
4) Pertz, Leg.,
36, 73,
73, 88,
88, 189.
189.
4)
Leg., I, 36,
5)
404.
5) Pertz, ibid., 404.
A.
6)
Nederl. voor de
302-303. H.
H. J. A.
de Herv.,
Herv., I,
I, 302-303.
Kerkgesch. v. Nederl.
6) Moll, Kerkgesch.
Ooppen8,
overzicht der
kerkgesch. van
van Noord-Nederland,
Noord -Nederland,
der kerkgesch.
Coppens, Algemeen
Algemeen overzicht
tweede vermeerderde
vermeerderde uitgaaf,
uitgaaf, Utrecht 1902.
1902.
tweede
7)
Paulu8 Diaconus,
Diaconu8, De
Met., Migne, T.
132, p. 646.
646.
T. 132,
De episc. Met.,
7) Paulus
8)
pastor. van
vanNeusching.
Neusching. He/ele,
611.
He f ele, IV, 611.
8) Instructio pastor.
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interna en externa. De eerste stond open voor
onderscheidde men in interna
de toekomstige kloosterlingen,
de tweede voor een ieder.
de
kloosterlingen, de
ieder. De
De eersteerstbeginnendenleerden
leerdende
de psalmen
psalmen van
van buiten,
buiten, legden
legden zich toe
beginnenden
toe op
op
het aanleeren
aanleeren van den zang,
zang, het
het rekenen
rekenen en
en op
op de
debeginselen
beginselen der
der
Latijnsche
hooger onderwijs
onderwijs omvatte de
de zeven
zevenvrije
vrije kunkunLatijnsche taal.
taal. Het hooger
(artes liberales).
sten (artes
liberales). Tot
rheTot het Triviurn
Trivium behoorde
behoorde grammatica, rhetorica
torica en
en dialectica,
dialectica, tot het Quadrivittrn
Quadrivium de
de arithmetica, geometria,
musica
astronomia. In de
de godgeleerdheid
godgeleerdheid hield men
men zich
zich voorvoormusica en
en astronomia.
namelijk
H. Schrift
Schrift en
en de
dekerkvaders.
kerkvaders. Voor
Voor het
hetbebenamelijk bezig
bezig met
met de H.
spiegelende
Au
u gg uu sstin
voor het
het
spiegelendegedeelte
gedeeltewerd
werd vooral
vooral A
t i nuus,s, voor
practische
G reg
0 r i u s d e
I' oot e en
s i dor U s van
van
practische
Gregorius
deGGroote
enI Isidorus
Sevilla
S
e v i 11 a gebruikt.
gebruikt. Op
Op den
denvoorgrond
voorgrond stond
stond echter
echter de
de H.
H. Schrift,
Schrift,
die men in historisch
en, moreelen
rnoreelen en rnystischen
Ook
historischen,
mystischen zin verklaarde. Ook
in de homiletiek
homiletiek en
en de
de pastorale
pastoraletheologie
theologiewerd
werdonderricht
onderrichtgegeven.
gegeven.
Dezelfde rooster werd in de
de domscholen
domscholen gevolgd.
gevolgd.
Toch hadden lang niet alle
alle priesters
priesters zulk
zulk een
een onderwijs
onderwijs genoten.
genoten.
De
synoden stelden
ook de eischen
eischen niet zoo
zoo hoog.
hoog. Die
Die van
van
De synoden
stelden dan
dan ook
Cloveshoë
eischte enkel,
enkel, dat
dat de
de priesters
priesters hun
hun
Cloveshoë in
in Engeland
Engeland (747)
(747) eischte
functies
kenden, het
het symbolum,
syrnbolurn, het Onze-Vader,
Onze-Vader, de woorden
woorden der
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functies kenden,
Mis konden verstaan en verklaren
verklaren in de landstaal,
landstaal, en
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wisten te
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zeggen,
sacramenten in
geestelijken zin
zin beteekenen
beteekenen 1).
zeggen, wat
wat de sacramenten
in geestelijken
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stelde de
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dat de
detoekomstige
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geestelijkenreeds
reedsals
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medicijnen werden
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synode van Coyaca
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tot de
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die het
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synode
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1) He
Hefele,
lIl, 563.
563.
1)
f ele, III,
2) He
Hefele,
lIl, 744,
744, v.
v.
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f ele, III,
S) Pertz,
Pertz, Leg.,
Leg., I, 132.
132.
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Evangelie, de
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maarmet
metkennis
kennislezen,
lezen,
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de geboden
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leven en
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daarnaar het volk onderrichten
1
) .

1)
Helele, lIl,
476;; Dist.
Dist. XXVIII, ed. Friedberg,
140 ss.
1 ) Hefele,
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Friedberg, I,I, 140
ss.
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Byzanee et la
la
Beurlier, Les
Les vestiges
vestiges du
du eulte
culte impérial
impérial à Byzance
querelIe
ieonoelastes, Compte
eongr. scient.
seient.
querelle des
des iconoclastes,
Compte rend.,
rend., 2 congr.
des eath.,
Paris1891,
1891, 22 sect.
seet. p.
p. 167
167 ss.
ss. Hergenröther,
cath., Paris
Hergenróther, Photius,
I,
226 fff.
III
Aufl.),
366f ff.
I, 226
f. Hefele,
He f ele, Coneiliengesehiehte,
Conciliengeschichte, III
(2.(2.
Auf
1. ), S.S.366
f.
Schneider, Der
H. Theodorus
Theodorus von
von Studita,
Studita, Munster
Münster 1900
1900
Der H.
(Kirehengesehiehtl.
I-lU). Louis
Bréhier,
(Kirchengeschichtl.Stud.,
Stud.,lIl,
III, S.
S. 1-111).
Louis Bréhier,
La querelle
querelIe des
des images,
images, Paris
Paris 1904.
1904. J. Pargoire,
Pargoire, L'Eglise
Byzantine de 527
527 it
à 841,
841, Paris
Paris 1904.
1904.

1 0. De
1°.
De vereering
vereering der
der beelden
beelden is
bijna zoo
zoo oud
oud als
als de Kerk.
Kerk. Al
Al
is bijna
kon ze zich ten tijde
tijde der
der vervolging
vervolging minder
minder ontwikkelen,
ontwikkelen, ze
ze bestond
bestond
en
talrijke
ris t us-s-enenMMar
i a-beelden,
en had
had tot
tot voorwerp
voorwerpdede
talrijkeeh
Christu
a r i a-beelden,
de
voorstellingen
der
Heiligen
in
de
catacomben
1).
Na
het edict
edict
de voorstellingen
Heiligen
de catacomben 1 ).
van Milaan
Milaan nam natuurlijk
natuurlijk die
die vereering
vereering toe.
toe. Heerlijke
Heerlijke basilieken
basilieken
werden gebouwd
versierd met
met beelden
beelden en
enschilderingen
schilderingen van
van
werden
gebouwd en
en versierd
alle
soort. Vooral
Vooral de
de oosterscha
oostersche Kerk muntte hierin
hierin uit en
en boven
boven
alle soort.
alle
rijk
aanaan
C Christu
h ris t us-s-enenHeiligenHeiligenalle steden
stedenwas
wasConstantinopel
Constantinopel
rijk
beelden.
keizers zelf
zelf toonden den grootsten ijver
ijver en
en gebruikten
gebruikten
beelden. De keizers
C
h ris t ubeelden
s beeldenalsals
standaardshunner
hunnerlegers.
legers.Behoudens
Behoudens
Christus
standaards
enkele bijgeloovige
bijgelooYige misbruiken
misbruiken eeniger
eeniger onwetenden,
onwetenden, geschiedde
geschiedde
enkele
dit alles
alles binnen de
de grenzen
grenzen van
van de
de ware
ware leer
leer der Kerk en tot
tot groot
groot
1)
Wilpert, Malereien
Malereien der Katakomben Roms,
Roms, Tekst,
160-161.
1 ) J. Wilpert,
Tekst, S.
S. 160-161.
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geestelijk
geestelijk nut der
der Christelijke
Christelijke maatschappij.
maatschappij. Wel
Wel degelijk
degelijk onderonderscheidde
de hoogste vereering (cultus
latriae), die
God
scheidde men
men de
(cultus latriae),
die aan God
alleen
de geringere vereering (cultus
alleen toekomt, en de
(cultus duliae), welke
welke aan
de
Heiligen wordt
wordt bewezen.
bewezen. Beide
de
de Heiligen
Beide deze
deze vel'eeringen
vereeringen noemt
noemt de
God en
en de
de Heiligen
Heiligen de
de bovennatuurlijke
bovennatuurlijke
Kerk absoluut 1), omdat God
volmaaktheden, om welke
welke zij
zij vereerd
vereerd worden,
worden, werkelijk
werkelijk bezitten.
bezitten.
volmaaktheden,
vereering der beelden
beelden is echter
echter alleen
alleen een
een relatieve, omdat zij
zij
De vereering
een
zijn
van
C Christus
h r j s t u senen
Heiligen.
een voorstelling
voorstelling
zijn
van
dedeHeiligen.
2 0. Joden
2°.
Joden en
en Mohammedanen
Mohammedanen namen aanstoot
aanstoot aan
aande
devereering
vereering
der
beelden, en zelfs
zelfs vergrepen
vergrepen zich
de laatsten
laatsten niet
niet zelden
zelden aan
aan
der beelden,
zich de
hetgeen de
de Christenen
Christenen vereerden.
vereerden. Sommige
Sommige bisschoppen
bisschoppen zagen
zagen
hetgeen
naar men
men zegt,
zegt,
hierin een beletsel hunner bekeering en gebruikten, naar
hun invloed
invloed bij
bij den
den keizer.
keizer. Het
Het caesaropapisme
caesaropapisme had
had in
in die
die dagen
dagen te
te
Constantinopel zijn toppunt
bereikt. Leo 111
(717 741)
III de Isauriër
Isaurïër 2)
2 ) (717-741)
toppunt bereikt.
begon nu
noodlottigen strijd,
strijd, die
die meer
meer
begon
nu een
een voor
voor Kerk
Kerk en
en staat
staat zeer noodlottigen
dan een eeuw
eeuw lang het
het Byzantijnsche
Byzantijnsche rijk
rijk teisterde
teisterde (726-842).
(726-842).
vervolging (726-780)
begon met de
de verver(726-780) begon
eerste periode der vervolging
De eerste
woesting
h I' i s t u beeld,
s beeld, Antiphonetes
A ntiphonetes
woestingvan
vanhet
het hoogvereerde
hoogvereerdeCChristus
(borg)
op een
een koperen
koperen poort
poort in
in de
de stadswijk
stadswijk
(borg) genaamd,
genaamd, dat
dat stond op
Chalkoprateia.
zich het volk,
volk, zoodat
zoodat zelfs
Chalkoprateia. Met
Met hevigheid
hevigheid verzette
verzette zich
-

de uitvoerder der beeldschennis, J 0 v i n u s, om het leven kwam. deuitvorblscheni,Jovumtlenkwa.
bloedige slachting,
slachting, aangericht
aangericht zelfs
zelfs onder
onder vrouwen,
vrouwen, was
was het
het
Een bloedige
antwoord des
den patriarch
patriarch tot
tot den
den
antwoord
des keizers.
keizers. Deze
Dezetrachtte
trachtte nu
nu den
beeldenstrijd over
halen, doch
doch tevergeefs.
tevergeefs. G
Ge
man
op
beeldenstrijd
over te
te halen,
erm
a n uu s,
s, op
om rekenschap
rekenschap te
te geven
geven
zijn weigering
weigering afgezet,
afgezet, schreef
schreef naar
naar Rome, om
van
door
G Gregorius
reg 0 r i u sII II
bemoedigden
en
van zijn
zijn houding
houdingenenwerd
werd
door
bemoedigd
e o III,
geprezen 3).
vrijmoedigen brief
aan L eo
lIl,
brief zond
zond de
de Paus aan
3). Een vrijmoedigen
omdat hij de
de vereering
vereering de
derr beelden
beelden verboden
verboden en „afgoderij"
"afgoderij" had
had
genoemd.
antwoord des
des keizers,
keizers, die
die
genoemd. Onbeschaamd
Onbeschaamdklonk
klonk het
het antwoord
te zijn
zijn (imperator sum
sum et
et sacerdos)
sacerdo8) en zich
praalde keizer en priester te
op
het stilzwijgen
stilzwijgen der
der synoden
synoden beriep.
beriep. Waardig
Waardig schreef
schreef daarop
daarop
op het
G
reg 0 I' i us,
datkeizer
de keizer
evenmin
bevelentetegeven
geven had
had in
in
Gregorius,
dat de
evenmin
bevelen
Paus in
in het
het keizerlijk
keizerlijk paleis
paleis;; dat
dat de
de synoden
synodenook
ook niet
niet
de Kerk als de Paus

1)
Heiligen vereert
vereert als
als vrienden
vrienden Gods,
Gods, spreekt
spreekt men
men
zooven men de Heiligen
1) In zoover
ook van cultus relativus. Maar
hun vereering
vereering absoluut.
Maar strikt
strikt genomen is hun
2)
nog Byzantinische
Byzantinische Zeitschrift,
zie nog
Zeitschrift,S.S. 257-301.
257-301.
2) Over Leo III zie
3) Ja
Jatl
ss.
91 es,
é, ed.
ed. II, 2181. Mansi, XIII, 91
f /é,
3)
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spraken
brood en het drinken
drinken van
van water
water 1).
spraken over
over het eten van brood
1 ). Aan
geen bedreigingen
de keizer
keizer
geen
bedreigingenstoorde
stoordezich
zichde
dePaus.
Paus.Intusschen
Intusschen had
had de
een
nieuwen patriarch aangesteld,
aangesteld, AAnna
s, een
eengewillig
gewillig
een nieuwen
a ssta
t a ssii uu s,
werktuig tegen de beelden.
beelden. Natuurlijk
Natuurlijk weigerde
weigerde de
de Paus
Paus dezen
dezen tete
werktuig
2 ) .Altijd
erkennen 2).
verzet van
van
Altijdheviger
hevigerwerd
werdnu
nu de
de strijd.
strijd. Trots het verzet
geestelijken en
beelden onder
onder den
den moker.
moker.
geestelijken
en leeken,
leeken, vielen
vielen overal de beelden
Een machtig
machtig tegenstander
tegenstander vond
vond de
de vervolger
vervolger in
inden
dengeleerden
geleerden
Een
Jo a n n
nes
die zijn
zijn drie
drie bekende
bekende Apologieen
Apologieën
es DDam
a m aase
s c ee nn uu s, die
de wereld
wereld inzond 3).
tegenkeizer
K
0
s
m
a
s,
om
wien
zich de
de
3 De
De tegenkeizer K o s m a s, om wien zich
rechtgeloovigen hadden
vereenigd, werd overwonnen
overwonnen en
en terechtterechtrechtgeloovigen
hadden vereenigd,
gesteld. Een tweede
tweede en scherper vervolgingsedict
vervolgingsedict verscheen
verscheenin
in730.
730.
Paus
reg 0 r i us III verbood
opnieuw de
de bestrijding
bestrijding der
der
Paus GGregorius
verbood nu opnieuw
deed de
de overtreders
overtreders in
in den
den ban.
ban. Ter
Terbestraffing
bestraffing des
des
beelden 4)
4) en deed
Pausen, kwam
kwam een
een vloot
vloot van
vanConstantinopel
Constantinopel naar
naarItalië
Italië(732),
(732),
Pausen,
leed schipbreuk
schipbreuk in
in de
de Adriatische
Adriatische Zee.
Zee. Daarop
Daarop scheurde
scheurde de
de
maar leed
keizer Illyrië
los van het
het Romeinsche
Romeinsche patriarchaat
patriarchaat en
enroofde
roofde de
de
keizer
Illyrië los
patrimoniën van zuidelijk
zuidelijk Italië
Sicilië. LLeo
e 0 de
del
patrimoniën
Italië en Sicilië.
I ssaa uu rr ii ëë r
stierf
741.
stierf in 741.
De poging
dus,
om het
het rijk
rijk
De
poging van
van zijn
zijn schoonzoon
schoonzoonArt
Art aabbas
asd
u s, om
te bemachtigen
bemachtigen en
en de
de beelden
beelden te
te herstellen,
herstellen, mislukte.
mislukte. Constantinus
Copron~'lllus V 5)
(741-775)
de vervolging
vervolging
Copronymus
5) (741
775) overwon
overwon hem
hem en zette de
zijns vaders
vernieuwde kracht
kracht voort.
voort. Allengs
Allengs waren
waren de
debisbiszijns
vaders met vernieuwde
schoppen
door
het
voorbeeld
van
den
trouweloozen
patriarch
en
schoppen door
voorbeeld
den trouweloozen patriarch en
de
heerschende wreedheid
keizer in 754
754 te
te
de heerschende
wreedheid verzwakt.
verzwakt. Door
Door den
den keizer
Constantinopel
synode verzameld,
verzameld, verklaarden
verklaarden de
de 338
338 leden
leden de
Constantinopel in synode
vereering der
der beelden
beeldenvoor
voorafgodendienst
afgodendienstenenwerk
werkdes
desduivels
duivelss),
6), en
en
spraken
anathemauit.
uit. Ofschoon de
de patripatrispraken over de rechtgeloovigen het anathema
archaten
vanAlexandrië,
Alexandrië,Jeruzalem,
Jeruzalem,Antiochië
Antiochiëen
enRome
Romeniet
nietwaren
waren
archaten van
vertegenwoordigd, hield
keizer den
den beeldenstrijd
beeldenstrijd voor
voor gegevertegenwoordigd,
hield toch
toch de keizer
rechtvaardigd, en
en beschouwde
beschouwde zijn
zijn wreedheid
wreedheid als
alsijver.
ijver. Niet
Nietaalleen
lleen
).

-

1)
2180, 2182: "Ne
quidem et aqua dictum est quidquidde pane
pane quidem
1) Jaffé, n. 2180,
„Ne de
quam,
sitne comedendum
comedendum an
an non
non comedendum,
comedendum, bibendum
bibendum an
an non
non
quam, sitne
bib
end urn" . De
De echtheid
dezer briefwisseling
briefwisseling wordt
wordt door sommigen
bibendum".
echtheid dezer
313 s.
s. Louis Guérard,
Guérard, Mélanges
betwijfeld. Duchesne, Liber Pontif.,
Pontif., I. p. 313
d'histoire de
1890, p. 44
44 ss.
d'histoire
de l'école
l'école francaise
francaise de
de Rome,
Rome, 1890,
2)
2183.
2) Jaffé, n. 2183.
3) Migne, P. G.,
G., Tom.
Tom. 94,
94, p.
p. 1227
1227 ss.
3)
4)
affé, n.
2233.
4) JJaffé,
n. 2233.
5)
Constantin V,
V, empereur
empereur des
des
5) Lombard, Etudes d'histoire byzantine. Constantin
Romains, Paris
1902.
Paris 1902.
6) Acten bij Mansi, XITI,
205 ss.
6)
XIII, 205
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maar bestreek
bestreekde
de schilderingen
schilderingen met
metkalk
kalk
verbrijzelde hij de beelden, maar
landschap, zoodat
zoodat„de
"dekerk
kerkop
opeen
eenvogelkooi
vogelkooi
of verving ze door een landschap,
een ooftmagazijn"
ooftmagazijn" geleek.
geleek. Naarmate
Naarmatededewereldgeestelijken
wereldgeestelijken
en een
verzetten de
de monniken
monniken zich
zich met
metdes
des te
te
dieper bogen
bogen voor
voorden
den tiran,
tiran, verzetten
Maarr weldra
weldra stonden
stonden de
de kloosters
kloosters ontvolkt.
ontvolkt. De
De bebemeer kracht. Maa
woners gingen
een wreeden
wreeden dood,
dood, b.v.
b.v.
woners
ging enin
in ballingschap
ballingschap of
of stierven een
Pet rus Calybita,
Cal y bit a, Andreas
A n d rea s van
van Creta,
C r eta, abt
abt
Petrus
Stt eep
enz. De
Dekeizer
keizer eischte
eischte van
vande
deinwoners
inwoners der
derhoofdhoofdS
p h a n u s enz.
stad een
een eed,
eed, om
om elk
elk Heiligenbeeld
Heiligenbeeld voor
voor een
een afgod
afgod te
te houden,
houden,geen
geen
stad
omgang te hebben niet
met de
de monniken,
monniken, maar
maarze
zeveeleer
veeleer met
metsteenen
steenen
omgang
smaad te
te bejegenen.
bejegenen. Ook
Ook de
de reliquieën
reliquieën werden
werden bestreden
bestreden en
en
en smaad
geroofd. Natuurlijk
verhieven zich
zich buiten het
hetkeizerrijk
keizerrijk talrijke
talrijke
geroofd.
Natuurlijk verhieven
stemmen tegen
willekeur. De synode
synode van het
hetLateraan
Lateraan(769)
(769)
stemmen
tegen die willekeur.
zelfs het anathema
anathemauit
uitover
overdedepseudo-synode
pseudo-synodevan
vanConstanConstansprak zelfs
tinopel. Co
pro n y mus
stierf
775.Leo
L eo
IV (775---780)was
was
tinopel.
Copronymus
stierf
775.
IV (775---780)
niet op.
op. Na
Na zijn
zijn dood
dood aanvaardde
aanvaardde
veel zachter,
veel
zachter, maar hief de edicten niet
haar jeugdigen
jeugdigen zoon
zoon ConstanConstanzijn gemalin Irene de regeering voor haar
VI.
tijn VI.
3°.
heilzaam werk met de
de VII algemeene
3°. De keizerin begon haar heilzaam
tweede van Nicea
Nicea (787).
(787). De
De legaten
legaten van
van
de tweede
kerkvergadering 1),
1 ), de
Hadrianns II zaten
voor. In
de tweede
tweede zitting
zitting las
las men
men
zaten voor.
In de
Paus Hadrianns
2 ), waarop
den patriarch
patriarch en
en den
den keizer
keizer 2),
de brieven des
des Pausen aan den
„Aldus gelooft
390 bisschoppen
eenstemmig verklaarden
verklaarden:: "Aldus
gelooft de
de
de
bisschoppen eenstemmig
de 390
De vierde
vierde en
en vijfde
vijfde zitting
zittingleverden
leverden de
debewijzen
bewijzen
gansche synode". De
de H.
H. Schrift
Schrift en
en de
deVaders
Vaders 3).
tegen den beeldenstrijd uit de
3). De zesde
veroordeelde
754, terwijl
terwijl de
dezevende
zevende de
de leer
leer
veroordeelde de
de pseudo-synode
pseudo-synode van
van 754,
Kerk altijd
over de vereering
vereering der
der beelden
beelden gaf. Deze
Deze zou,
zou, zooals
zooals de.
de Kerk
(rQoóuvvrióts rtp''fJrtU~),
zcurcuil), gelrdha,bstni
geleerd had, bestaan in de honoraria
honoraria veneratio
veneratio (neoOUVVr}OIS
die alleen
(åtvi 2aveia),
niet
echter in de
de vera
Àa7:esia ), die
alleen aan God
God
vera latria
latria (àÀr}Dw~
niet echter
toekomt.
Hiermee was
was de
de rust
rust voorloopig
voorloopig hersteld
hersteld (787).
(787). In
In 802
802
toekomt. Hiermee
werd
eneverjaagd.
verjaagd.Maar
Maardedeindringers
indringers NNi
ewerd echter
echterkeizerin
keizerinIr
Irene
i cceph
0 rus (802-811)
c h a e 1 Rhangabe
Rh a n gab e (811-813)
en Mi
Michael
phorus
(802 811) en
eerbiedigden
der synode.
synode.
eerbiedigden de
de besluiten der
begon de vervolging
vervolging
4°.
Met
Leo
V
den
Armeniër
Leo V den Armeniër (813-820) begon
4°.
Nii cc e p h
hor
bleef standvastig.
standvastig.
opnieuw
opnieuw (814).
(814).De
De patriarch
patriarch N
o r uu ss bleef
-

456 ff.
1)
III, 456
He f ele, lIl,
XII XIII. Hefele,
1) Mansi, T. XII-XIII.
2)
Jaffé,
n.
n.
2448-2449.
2) Jaf f é,
9, 5.
Hebr. 9,
41, 18-20.
18-20. Hebr.
3)
7, 89. Ezechiel, 41,
25, 17-22.
17-22. Num., 7,
3) Exodus, 25,
Bréhier,
Origines du
Crucifix dans
religieux, Paris
Paris 1903.
1903.
Les Origines
du Crucifix
dans l'art religieux,
J3rehier, Les
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Aanvoerder der
den strijd
strijd was
was de
de beroemde
beroemde abt
abt
Aanvoerder
der monniken
monniken in
in den
1
)
.
Weldra
vloeide
het
bloed
bij
Theodorus
Studita
).
Weldra
vloeide
het
bloed
bij
1
T h e o dor us St u d i t a
stroomen. Bisschoppen,
Bisschoppen, priesters,
priesters, monniken,
monniken, kloosterzusters,
kloosterzusters,
stroomen.
vrouwen en maagden
maagden ondergingen
ondergingen foltering en
en mishandeling.
mishandeling. Niet
Niet
vrouwen
weinigen verwierven
martelaarschap. SS ttud
klaagde
weinigen
verwiervenhet
het martelaarschap.
u d i tt a klaagde
bij den Paus, die
die legaten
legaten zond,
zond, maar
maar niets
niets verkreeg.
verkreeg. Keizer
Keizer Michael
bij
11 (820
(820-829),
ofschoon in den beginne zachter, zette
zettede
devervolging
vervolging
829), ofschoon
II
evenzoo Theophilus (829
(829--842),
zelfs aan de
de leden
leden
die zich
zich zelfs
- 842), die
voort, evenzoo
zijner familie
familie vergreep.
een minderjarigen
minderjarigen zoon
zoon na,
na, M
M izijner
vergreep. Hij
Hij liet een
wiens moeder
moeder Theodora het regentschap
regentschap voerde
voerde en
en
c hh aa ee I1 lIl,
III, wiens
een eind maakte
maakte aan
aande
devervolging.
vervolging. De
De beelden
beelden werden
werden in
in eere
eere
een
hersteld.
In 842 kwam
kwam een synode
synode te
teConstantinopel
Constantinopel bijeen
bijeen 2).
2). Zij
Zij herhernieuwde de
geloofsbelijdenis van
VII en
en alle
allevoorgaande
voorgaandealgealgenieuwde
de geloofsbelijdenis
van de
de VII
meene synoden
een eigen
eigen feest
feest in, om
om jaarlijks
jaarlUks op
op den
den
meene
synoden en
en stelde
stelde een
eersten
Zondag van de
de vasten
vasten de
deoverwinning
overwinning van
van alle
alle ketterijen
ketterijen
eersten Zondag
navi yvOig 7:~S
ri g 6o(j{JoöoSias.
9oboslag .
plechtig te
te herdenken
herdenken:: :navr}'yv(j/S
plechtig
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He f ele, ConcilienL., Tom.
Tom. 98,
98, 999--1349.
999-1349. Hefele,
P. L.,
Migne, P.
SS. BoIl.,
Boll., Tom.
geschichte, lIl,
694 ff.
ff. IV,
IV, 11 ff.,
H., Acta SS.
Tom. II
III, 694
Junii,
745. Histoire
Histoire littéraire
littéraire de
de la
la France,
France, Paris
Paris 1733,
1733,
Junii, p. 745.
Tom.
571, 575.
575. Hampe,
Verteidigung der
der
Hadrians II Verteidigung
Ha?npe, Hadrians
Tom. IV, p. 571,
II Nicánischen
Nicänischen Synode gegen die Angriffe Karls des Grossen.
Grossen.
Neues
83 ff.
H. F088,
und Schriften
Leben und
Foss, Leben
Neues Archiv
Archiv 1895,
1895, S.
S. 83
Agobards, Erzb.
Gütersloh 1897.
1897. Turmel, Histoire
Erzb. von Lyon, Giitersloh
de
Paris 1904,
1904, p. 235 ss., 479
479 ss.
ss.
de la
la théologie
théologie positive,
positive, II éd., Paris

1°.
der VII
VIIAlgemeene
Algemeene Synode
Synode (7
(787)
in
1°. De
De acten
acten der
87) ontmoetten in
het westen een hevig verzet. De
De aanleidende
aanleidende oorzaak
oorzaak was tweeërlei.
Vooreerst
reeds bestaande
bestaande afkeer
afkeer tegen
tegen het
hetoosten
oosten
Vooreerst ontving
ontving de
de reeds
nieuw
afspringen van
van het
hethuwelijk
huwelijktusschen
tusschenCCo
nnieuw voedsel
voedsel in
in het afspringen
o nDer H.
H. Theodor
Theodor von
von Studion.
1)
Schneider, Der
G. A. Schneider,
1) Migne, P. G., Tom. 99. G.
Sein Leben
und Wirken.
III
Wirken. Kirchengeschichtl.
Kirchengeschichtl. Stud.,
Stud., Münster
Munster 1900,
1900, III
Leben und
Heft,
S. 1--111.
1--111. Tongard,
persécution iconoclaste
d'après la correscorresLa persécution
iconoclasts d'après
Heft, S.
Tongard, La
pondance
50 (1891),
(1891),
Tom. 50
pondance de
de S.
S. Théodore
Théodore Studite.
Studite. Revue des quest. hist., Tom.
p.
Studio coenobio
coenobio constantinopolitano,
constantinopolitano, .Parisiis
Parisiis 1897.
1897.
Marin, De Studio
p. 80 ss. Marin,
Dezelfde,
Paris 1906.
1906.
Dezel f de, Saint
Saint Théodore,
Théodore, 759-826,
759-826, Paris
2)
IV, 107-109.
He f ele, IV,
2) Mansi, Tom. XIV, 787
787 ss. Helele,
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70. Het
Het westen tegen
tegen de VII
VII algemeene
algemeene kerkvergadering.

sta n tin u s VI
VI (780-797)
(780-797) en
en Rotruda,
Rot r u d a,
dochtervan
van
stantinus
dochter
Karel
e. Hierbij
kwam
nognog
de de
bescherming
Kar e I den
denGroot
G r oot
e. Hierbij
kwam
bescherming
de Grieken
Grieken verleend
verleend aan
aanden
denLongobardischen
Longobardischenkoningszoon
koningszoon
door de
onmiddellijke oorzaak
de uiterst
uiterst
A del
d e 1c ch hi s.
i s. De
De onmiddellijke
oorzaak was
was echter
echter de
gebrekkige vertaling,
gemelde synode
synode aan de
de Franken
Franken
gebrekkige
vertaling, waarin
waarin de gemelde
werd 11).
taal onbeholpen
onbeholpen te
tezijn,
zijn,
bekend werd
) . Niet
Niet alleen
alleen toch
toch bleek de taal
maar zelfs vaak niet de juiste uitdrukking
uitdrukkingvan
vanhet
hetleerstuk
leerstuktetegeven
geven:
maar
:
nvoóuvvvtg
:Jl(}O(JIlVlITj(JIS en arooóuvveiv
:Jl(}OOIlVlISlll was
was terecht als
als adoratio
adoratio en adorare
adorare vertaald, maar
maar werd
werd door
door de
de Franken
Franken voor
voor cultus latriae gehouden. Den
taald,
metropoliet van
hij aan
aan de
de
metropoliet
van Cyprus
Cyprus legde
legde men
men in
in den
den mond,
mond, dat hij
beelden dezelfde
dezelfde eere
aan de
de H.
H.Drievuldigheid
Drievuldigheid 22).).
beelden
eere gaf
gaf als aan
Na lezing
lezing en studie
studie van
van deze
deze vertaalde
vertaalde acten
acten liet
liet Karel
Kar e I
22°.
0. Na
G r oot
e omstreeks
790,
waarschijnlijkdoor
doorA A
I cuui innuu s,
s,
e omstreeks
790,
waarschijnlijk
1c
de Groot
Carolini opstellen,
VIIalgemeene
algemeene synode
synode
opstellen, waarin
waarin de VII
de Libri Carolini
volgens gemelde
onderzochtwerd
werden
enveroordeeld
veroordeeld 3).
volgens
gemelde foutieven
foutieven tekst
tekst onderzocht
3 ).
der Libri Carolini,
Carolini,
Met deze weerlegging
weerlegging in
in 85
85 hoofdstukken,
hoofdstukken, de kern der
zond K
Kar
zijnschoonzoon
schoonzoon AAnnggi i1I b e rr tt naar
naarRome.
Rome. Paus
Paus
zond
are e1 Izijn
H aa Ctd rr ii aa nn uuss schreef
daarop aan
aan Karel
Kar e I een
een uitvoerigen
uitvoerigen
H
schreef daarop
brief, die de
de Grieksche
Grieksche synode
synode krachtig
krachtig in
inbescherming
bescherming nam
nam en
en
brief,
de grieven der
der Franken
Frankengrondig
grondigweerlegde
weerlegde 4).
Veel hielp
niet.
4). Veel
hielp dit niet.
in 794
794 vergaderde
vergaderde de synode
synode van Frankfort,
Frankfort, waar
waar ook
ook de
de
Want in
bisschoppen verzet
II 5)
en de
de
5) en
bisschoppen
verzetaanteekenden
aanteekendentegen
tegenhet
het Nicaenum
Nicaenum II
Grieken laakten, dat
datzij
zij aan
aande
debeelden
beeldendezelfde
dezelfde versering
vercering schonken
schonken
als
de H.
H. Drievuldigheid.
Drievuldigheid. De scherpe
scherpeonderscheiding
onderscheiding der
der VII
VII
als aan de
werd, naar
Algem.
latriae en cultus
cultus duliae werd,
cultus latriae
Algem. Synode tusschen cultus
het schijnt, door de Franken
Franken niet
niet begrepen.
begrepen. En
Enal
albleven
bleven deze,
deze, wat
wat
de
oorzaak betreft,
betreft, rechtgeloovig,
rechtgeloovig, uit afkeer
afkeer tegen
tegen de
deGrieken
Grieken
de oorzaak
kwamen zij
zij tot
tot eenigszins
eenigszins vreemde
vreemde stellingen
stellingen:: Beelden
Beelden te
te vereeren
vereeren

1)
na8ta8iu8 Bibliothecarius
Bibliothecariu8 bezorgde later een
nieuwe vertaling.
vertaling.
een nieuwe
Anastasius
1) A
eerste : „Quod
Zie Migne, P. L., Tom.
Tom. 129,
129, col.
col. 195,
195, waar
"Quod
waar hij
hij zegt van de eerste:
interpres
per singula,
singula, relicto
relicto utriusque
utriusque linguae
linguae idiomate,
idiomate, adeo
adeo
paene per
interpree paene
fuerit verbum ex verbo secutus,
secutus, ut quid
editione intelligatur,
intelligatur,
quid in
in eadem editione
aut vix aut
aut nunquam
nunquam possit
possit adverti".
adverti".
2)
1148. De plaatsen bij
bij Hefele,
Hefele, lIl,
704 ff.
III, 704
Tom. XII,
XII, 1148.
2) Man8i,
Mansi, Tom.
III,
Hefele, lIl,
ss. Vgl. He/eZe,
")
Carol. bij Migne, P.
Tom. 98,
98, p. 99
99 ss.
P. L., Tom.
3) Libri Carol.
fiber.die
dieBilder
Bilder oder
oder die
694 ff. Hub. Bastgen,
Ba8tgen, Das Capitulare KarIs
Karls d. gr. über
sogenannten
37, S.
S. 13
13 (1912).
(1912).
sogenannten Libri
Libri Carolini,
Carolini,Neues
Neues Archiv
Archivetc.
etc. B.
B. 37,
4)
L., Tom.
Tom. 98,
98, 1277-1292.
1277-1292.
P. L.,
4) Migne, P.
ó)
907, can.
can. II.
Il.
XIII, 907,
5) Mansi, XIII,
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of
onverschillig;; daarom
daarom is
is het
het laakbaar,
laakbaar, dat
datde
desynode
synode
of niet,
niet, is
is onverschillig
hem,
die ze niet
niet vereert,
vereert, met
methet
hetanathema
anathemabedreigt
bedreigt;
menschen
hem, die
; menschen
vereert men door een kniebuiging
kniebuiging of
niet het
hetlevenlevenof een
een kus,
kus, maar niet
boozemaaksel
maakselvan
van menschenhand
menschenhand; ;wel
welzijn
zijnde
de beelden
beelden nuttig
nuttig tot
looze
tot
versiering der kerken
kerken en
en ter
terherinnering
herinneringaan
aanheilige
heiligegebeurtenissen
gebeurtenissen;
;
maar het is
is dwaas,
dwaas, daarvoor
daarvoor licht
licht te
te ontsteken
ontstekenen
enwierook
wierook te
te branbranden;
westen het H.
H. Kruis,
Kruis, de
de H.
H. Schrift,
Schrift, de
de
den ; altijd heeft men in het westen
en de
de overblijfsels
overblijfsels der Heiligen vereerd
vereerd;; maar
maar de
de beelden
beelden
HH. vaten
vaten en
daarmee gelijk te stellen,
stellen, is
is berispelijk
berispelijk 1).
1) .
0
• Nog
33°.
vereering der
der beelden
beelden te berde
berde op
op de
de
Nog eens
eens kwam
kwam de
de vereering
groote bijeenkomst
bijeenkomst te
Parijs in
in 825.
825. Men
Men bleef
bleef bij
bij het
hetgevoelen
gevoelen
groote
te Parijs
der Libri
Carolini en trachtte ook
ook den
den Paus
Paus over
over te
te halen,
halen, om
om in
in
Libri Carolini
dien
Grieken te werken
werken 2).
II hieraan
hieraan
dien zin op de Grieken
2 ) .Of
Of Eu
F u gen
g e n ii uuss II
voldeed,
bekend, wel dat
dat LL o0 dd ee w
w ij
ij k ddee Vrome
V rom ezelf
zelf
voldeed, is niet bekend,
totzijn
zijn gevoelen
gevoelen wilde
wilde brengen
brengen en daarom
daarom bisschop
bisschop
de Byzantijnen
Byzantijnen tot
H
en abt
abtA A
naarConstantinopel
Constantinopelzond.
zond.
H aa Il iit tggaar r en
n ns sf fr ri ieedd naar
CIa
T uu rr ij
ij n 3)
kwam in die
die dagen
dagen tot
totvolslagen
volslagen
C 1 au ud di ui us s van
van T
3 ) kwam
beeldstormerij. .Sedert
beelden en kruisen uit
uit de
de
beeldstormerij
Sedert824
824liet
liet hij
hij alle
alle beelden
zijn bisdom
bisdom werpen,
werpen, verbood
verbood zoowel
zoowel de
der
kerken van zijn
de vereering
vereering der
reliquieën
de vereering
vereering en
en aanroeping
aanroeping der
derHeiligen.
Heiligen. Machtige
Machtige
reliquieën als
als de
bestrijders vond
in inJon
a s vvan
n s,
abt
bestrijders
vondhijhijechter
echter
Jonas
a n O0r rl Iee aa n
s, abt
T
Dun
van St.
St. Denis.
Denis. Ook
Ook
T hh ee 0oddeemmi ir r en
en den
den monnik
monnik D
ung
g aa Il van
Ag
0 bar dus van
van Lyon
L y 0 n 4)
verbood, uiterlijk eerbetoon
eerbetoon aan
aan
Agobardus
4) verbood,
de beelden te geven.
opvattingoveral
overal
geven. Weldra echter drong de juiste opvatting
door,
alsalsHHi ni nkma
m ss en
door, vooral
vooraltoen
toenmannen
mannen
k m rar van
van RRh
h e ei im
Wal
a f r i dus
S trahun
b 0 invloed
hun invloed
deden
gelden.
Walafridus
Strabo
deden
gelden.
1)
Hefele,
707-708, als
hoofdinhoud der
Libri Carolini
Carolini met
met
1) He
f ele, lIl,
III, 707-708,
als hoofdinhoud
der Libri
de beelden.
betrekking tot de
2) Mansi, Tom.
421 ss.
2)
Tom. XIV, 421

3)
Comba, Claudio
cenno
3) E. Comba,
Claudio di
di Torino,
Torino, ossia
ossia la
la protesta
protesta di un vescovo :: cenno
storico,
Firenze 1895.
1895.
storico, Firenze
4)
Zeitschr. f. wissenschaf
wissenschaftliche
1898.
4) Over
Over Agobardus zie nog Zeitschr.
tliche Theol.,
Theol., 1898.
S. 526
526 ff. en
en J. B.
B. Martin, art.
Agobard in
Dict. de
de théol.
théol. oath.
cath.
S.
art. Agobard
in Diet.
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71.

Strijd over
"Filioque" in het
het symbolum
symbolum enz.
enz.
over „Filioque"

§ 71.
71.

Strijd over „Filioque"
"Filioque" in
in het
het symbolum
symbolumNicaeno
Nieaeno-Constantinopolitanum.
Constantinopolitanum.
De Buc, Essai de
de conciliation
conciliation sur Ie
procesle dogme de
de la procession,
Paris 1857.
1857. J. van
van der
derMoeren,
Moeren, Dissertatio
theologica
sion, Paris
Dissertatio theologica
de
processione Spiritus
Spiritus Sancti,
Sancti, Lovanii
Lovanii 1864.
1864. Hefele,
de processione
He f ele, Con746 ff.
ff. Hergenröther.
S.
ciliengesch.,
ciliengesch.,lIl,
III, S.
S. 746
Hergenróther. Photius,
Photius, I,I, S.
684-711.
2, S,
S,
Gams, Kirchengesch.
Kirchengesch. von Spanien, 1I,
II, 2,
684 711. Gams,
175
75 ss.
ss. Swete,
On the
175 ff. Duchesne, Eglises
Eglises séparées,
séparées, p.
p. 75
Swete, On
history
the Holy
HolySpirit,
Spirit,Cambridge
Cambridge 1876.
1876.
history of the
-

1°.
De leer
leer aangaande
aangaande de processie des Heiligen
Heiligen Geestes
Geestes was in het
1°. De
symbolum der
II Algemeene
Algemeene Synode
Synode van
vanConstantinopel
Constantinopel (381)
symbolum
der II
naar den zin volledig,
volledig, naar
naar den
den vorm
vorm echter
echterminder
minder volledig
volledig uituitnaar
„Et in
vivivivificantern,
f icantern, qui
gedrukt:
inSpiritum
SpiritumSancturn
SanctumDominum
Dominum
quiexex
gedrukt : "Et
Patre procedit".
procedit". Ofschoon
en het
het westen
westenovereenkwam
overeenkwam
Patre
Ofschoon het
het oosten en
in de rechtgeloovige
reclitgeloovige leer, sprak men ginds van
van de
de processio ex Patre
Patre
Filium, hier
de processio
processio ex Patre
Patre Filioque.
Filioque. Reeds vroeg
vroeg
per Filium,
hier van de
ontstond nu in het
het westen
westen de
de neiging
neiging Filioque
Filioque in het symbolum
symbolum te
ontstond
plaatsen.
eerst geschiedde
geschiedde dit door
door de
de Synode
Synode van
van Toledo
Toledo in
in
plaatsen. Het eerst
589, de
de JV
633 en verder
verder door
447, door de IJJ
III van Toledo in 589,
I V van 633
de VIII,
VIII, X
XII
drong de
de uitdrukking
uitdrukking
Gedurende de
de V eeuw drong
II enz. 11).) . Gedurende
de Franken
Franken door, in de
de VIII
VIII eeuw
eeuwtot
totde
deGerGerallengs tot de
Filioque allengs
manen. De
a u1I i n u s van
vanAAqquui i11ee jj aa verdedigde
verdedigde
manen.
De patriarch
patriarch PPau
Friaul in
in 796
796 2);
2) ; evenzoo
evenzoo
Filioque en nam het aan op de synode van Friaul
deden de
de Libri Carolini,
Carolini, het boek
boek van
van AAle
proces1 c uu ii nn uu s De procesdeden
sione S. Spiritus
Spiritus en
van Frankfort
Frankfort (794).
en de Synode van
sione
2°.
Verschil van
gevoelen ontstond,
ontstond, toen
toen de
de twee
twee monniken
monniken
2°. Verschil
van gevoelen
E g i bal d en
en Felix
Fel i xvanhethofvan
van het hof van Kar
e 1 den
G r oot e
Egibald
Karel
den Groote
naar hun Latijnsch
Latijnsch klooster
klooster op
op den
denOlijfberg
Olijfbergterugkeerden
terugkeerden en
en in
in
naar
de H. Mis Filioque bij
monnikdeH.Mis
voegden. Door een monnik
symbolum voegden.
bij het symbolum
van St. Sabbas
Sabbas bij
Jeruzalem ketters
ketters gescholden
gescholden en zelfs
zelfs door
door
bij Jeruzalem
de
oosterlingen vervolgd,
het gebruik
gebruik der
der
de oosterlingen
vervolgd, beriepen
beriepen zij
zij zich
zich op het
Latijnsche
nI,
LatijnscheKerk.
Kerk.Dan
Danschreven
schrevenzijzijeen
eenbrief
briefaan
aanPaus
Paus LLee0o III,
waarin zij
gebruik der
der hofkapel
hofkapel te
Aken, en
en den
den
waarin
zij wezen
wezen op
op het gebruik
te Aken,
1)
efele,
306-307 ;; III,
lIl, 48.
48.
II, 306-307
ele, 1I,
1) H
Hef
2)
718-719.
719.
2) Hefele,
He f ele, lIl,
III, 718
-
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Paus smeekten,
smeekten, de
de zaak
zaaktetedoen
doenonderzoeken.
onderzoeken.Deze
Dezevroeg
vroegbescherbescheren
voegde
de
belijdenis
Karel
monniken bij
bU K a l' e 1 en voegde de belijdenis er
er bij
bij::
ming voor de monniken
1 ).
„Credimus
Spiritum a Patre
"Oredimus Spiritum
Patre et
et aa Filio
Filioaequaliter
aequaliter procedentem"
procedentem" 1).
K a l' e 1gelasttenubisschop
gelastte nu bisschop T hTheodulfus
e 0 d u I f u s van
l' I e a n s
Karel
van 0Orleans
den H.
H.Geest
Geestteteschrijven
schrijven (De
(De Spiritu
Spiritu Sancto)
Sancto) 2),
een boek
boek over
over den
een
en vergaderde
vergaderde in 809
809 een
een groote
groote synode
synode te
te Aken,
Aken, waar
waar het
hetleerleerstuk met
met klem
klem werd
werd verdedigd.
verdedigd.Of
Ofmen
men er
er de
de bijvoeging van Filioque
stuk
het Nicaeno-Constantinopolitanum
Nicaeno-Oonstantinopolitanum verordende,
verordende, blijkt
volblijkt niet volin het
doende. Hoewel
op de
de Romeinsche
Romeinsche synode
synode van
van 810
810 de
de
doende.
Hoewel Leo
Leo III
III op
acten hoogelijk
hoogelijk prees,
hij echter
echter niet
niet toe
toe Filioque
Filioque in
in het
het
acten
prees, stond
stond hij
reden gaf
gaf hij
hij op,
symbolum te voegen.
voegen. Als
Als reden
op, dat de
de Vaders
Vaders der
der alalsymbolum
gemeene synoden,
zeker hetzelfde
hetzelfde geloof
geloof beleden,
beleden, niet
niet
gemeene
synoden, die
die toch zeker
„novum ultra
ultra
alleen niets hadden bijgevoegd,
bijgevoegd, maar
maar zelfs
zelfs verboden,
verboden, "novum
alleen
devoquoquam qualibet
qualibet necessitate
nece8sitate seu
seu salvandi
salvandi homines
kominesdevosymbolum aa quoqua7n
condere, et
et in
inveteribus
vete1'ibustollend
tollendo,
addendo
mutandove quid
quidquam
tione condere,
o, ad
dendo mutandove
quam
inserere". Niet
Niet alles, zoo
zoo zeide de Paus, wat
wat noodig
noodig was
was ter
ter zaligheid,
zaligheid,
behoefde in
worden geplaatst ; ook kon men,
men, ter
ter
symbolum te worden
behoefde
in het symbolum
voorkoming van
bij de
de onderdrukking
onderdrukking van
van Filioque, het
voorkoming
van opspraak bij
symbolum in de
de Mis
Mis achterwege
achterwege laten,
ook te
te Rome
Rome niet
niet
laten, daar het ook
symbolum
werd gezongen.
zongen echter
vervolg het
het
werd
gezongen. De
De Franken
Franken zongen
echter ook
ook in het vervolg
symbolum met Pilioque,
van zijn
zijn kant
kant
gelijk voorheen.
voorheen.LLee0 o III
III van
Filioque, gelijk
symbolum
liet in de St. Pieter
Pieter twee zware zilveren schilden
waarin
schilden aanbrengen, waarin
het symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum
Nicaeno-Oonstantinopolitanum in het Grieksch
Grieksch en in
Latijn gegrift
gegrift stond
stond zonder
zonder Filioque.
Toen men
men echter
echter in de X
Filioque. Toen
het Latijn
eeuw
verzet der
der Grieken
Grieken niet
niet meer
meerbehoefde
behoefde tetevreezen,
vreezen,nam
nam
eeuw het verzet
Ben
(lO12-1024) Filioque in het symbolum
symbolum op.
B e n ee di
d icct tuuss VIII (1012-1024)
1) De hier vermelde brieven
brieven met het symbolum
symbolum van Leo
Leo III bij Migne,
P. L., Tom.
Tom. 120,
120, 1257-1262.
1257-1262.
2)
105.
Tom. 105.
2) Bij Migne, Tom.
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§§ 72. Adoptianisme.
§§ 72.

Adoptianisme.
Enhuber en Frobenius, Dissertationes
Dissertationes in Opera
Opera Alcuini,
Alcuini,
Enhuber
Tom. 101,
Kirchengeschichte
Migne, P. L., Tom.
101, 87-438.
87-438. Gams,
Gams, Kirchengeschichte
Il, 2,
2, S.
S. 261-298. Schwane, Dogmengeschichvon Spanien, II,
(2 Auf1.),
Aufl.), S.
S. 277
277 ff.
ff. Hefele, Conciliengeschichte,
te, III (2
lIl, 642
642 ff.
ff. E. H.
H.Lirnborgh,
Limborgh, Alcuinus als bestrijder
bestrijder van het
III,
Groningen 1901.
1901. H. Quillet,
Quillet, art.
art. AdoptianisAdoptianisAdoptianisme, Groningen
me in Dict.
Dict. de
de théol.
théol. catholique.
catholique.
me

1°.
Hetadoptianisme
adoptianisme onderscheidde
onderscheidde het
eeuwige Woord
Woord des
des
1 0. Het
het eeuwige
Vaders, dat de
de natuurlijke Zoon.
Zoon Gods
den Zoon
Zoon van
vanMaria,
Maria,
Vaders,
Gods is,
is, en den
die, volgens
volgens de sekte, niets
niets meer
meer is dan
dan de
de aangenomen Zoon
Zoon van
die,
adoptivus). Wijl
Wijl echter
echter een en
en dezelfde
dezelfde persoon
persoon niet
niet
(/ilius adoptivus).
God (filius
natuurlijke en
aangenomen zoon van
van denzelfden
denzelfden vader
vader zijn
zijn kan,
natuurlijke
en aangenomen
moest men twee personen
personen stellen in CChh rI' ii ss tt us.
Ofschoon deze
us . Ofschoon
noodzakelijke gevolgtrekking
gemaakt, bleek toch
toch terternoodzakelijke
gevolgtrekking niet
niet werd
werd gemaakt,
men te
tedoen
doenhad
hadmet
meteen
eenverbloemd
verbloemdNestorianisme
Nestorianisme 1).
1) .
stond, dat men
Om zich
redden schreven
schreven de ketters
ketters valschelijk
valschelijk de
de filiatie
filiatie aan
aan
Om
zich te redden
de
zijn
in in
C hChristus
I' i s t u stwee
tweenaturen
naturenen
en
de natuur
natuurtoe
toeen
enzeiden:
zeiden Er
: Er
zijn
zonen:: een natuurlijke en een aangenomen
aangenomen zoon.
zoon.
bijgevolg twee zonen
E lI ii ppan
verspreidden vooral
vooral E
a n ddus,
u s,
22°.0. Deze leer verdedigden en verspreidden
aartsbisschop
bisschop van
vanUrgelis.
Urgelis. Wie
Wie
aartsbisschop van
van Toledo,
Toledo, en
en FFel
e 1 i x, bisschop
van
de twee
twee het
heteerst
eerstdedeketterij
ketterijuitsprak,
uitsprak, blijkt
blijkt niet
nietgenoeg.
genoeg.
van de
Waarschijnlijk isishet,
dwalingverviel,
verviel,
Waarschijnlijk
het, dat
dat EE lI iippan
a n ddus
u s inindededwaling
toen hij
hij optrad
optrad tegen
tegen zekeren
zekeren M
Mig
dieeen
eendrievoudige
drievoudige
i g ee tt ii uu s, die
Sabelliaansche
d.
Sabelliaansche openbaring Gods aannam, van den Vader
Vader in
in D a v ii d.
2) .
van
H.H.
Geest
in in
P Paulus
a u I u S 2).
van den
denZoon
Zooninineh
C hI' is
r i ts ut s,
u s,van
vanden
den
Geest
Als eerste
abt
eerste bestrijders
bestrijdersder
derketterij
ketterijstonden
stondenopopdedeH.H. Be
B e aa tt uu s,s, abt
te Libana,
Libana, en
u tt her
s ma,a,die
dieechter
echterdoor
doorde
de
en E u
h e ri iuus s van
van 0 0s m
Adoptianen
hoon en
en laster
lasterwerden
werdenoverladen.
overladen. Intusschen
Intusschen
Adoptianen met
met hoon
verspreidde
die nu
nu weldra
weldra in
in Rome
Rome bekend
bekend
verspreiddezich
zich de
de valsche
valsche leer,
leer, die
werd.
Had
richtteinin785
785een
eenkrachtig
krachtigschrijven
schrijven
werd. Paus
Paus H
a d rI' ii aa n u s richtte
aan
Spanje 3).
Narynode van Nar3). Dat in 788 de ssynode
aan de bisschoppen van Spanje
1)
Epist. Elip.
Elip. ad
ad Albinum
Albinum (Alcuinum).
1) Migne, P. L., Tom. 96, p. 827, Epist.
Vgl. Hefele, lIl,
644 ff.
ff.
III, 644
2)
629.
III, 629.
2) Hefele, lIl,
3)
L., Tom.
373 ss.
Tom. 96
96 p. 373
P. L.,
3) Migne, P.
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bonnehet
het Adoptianisme
Adoptianisme
veroordeelde
en Felix
van U
bonne
veroordeelde
en Fel
i x van
U rrgel
onderwierp, blijft
hoogst onwaarschijnlijk.
onwaarschijnlijk. In
792
g e 1i si s zich
zich onderwierp,
blijft hoogst
In 792
hield Karel
Kar e I dd ee Groot
G r oot
e Regensburg
te Regensburgeen
eensynode.
synode. Tal
Tal van
van
e te
Duitscheen
enltaliaansche
Italiaanschebisschoppen
bisschoppen
verschenen,
Felix
Duitsche
verschenen,
ookook
Fel
i x va
va nn
U rr gel
g e 1i is s uit
uit de Spaansche mark 1).
1 ) .Deze
U
Deze zwoer
zwoer zijn
zijn dwaling af,
werd naar Rome gezonden en verwierp ook daar zijn valsche werdnaRomgzevrwipokdazjnlsche
leer
een eed.
eed. Naar
Naar Spanje
Spanje teruggekeerd,
teruggekeerd, herviel
herviel hij
hij ;; waarop
waarop
leer met een
hem Alcuinus een brief schreef (epistola
(epistola exhortatoria),
exhortatoria), om de ketterij
te verlaten 2).
opnieuw
2) .Te
TeFrankfort
Frankfort werd in 794 het Adoptianisme opnieuw
onderzocht
I c u i n u sschreef
schreefdaartegen
daartegen een
een
onderzochtenenveroordeeld.
veroordeeld.A Alcuinus
reeks . van
van werken
reeks'
werken 3).
synode van Aken
Aken in
in799
799 onderwierp
onderwierp
3 ) . Op
Op de
de synode
zich
van
U er gel
i s voorgoed,
zesdagen
dagentetehebben
hebben
zich Fel
Felixi x
van
Urg
l i s voorgoed,
nana
zes
gedisputeerd
A 1I cc uu iinnuus.s. Met
Met EE1I ii ppan
verdween
gedisputeerd met
met A
a n dus
d u s verdween
nu de
de dwaling
dwaling 4).

§ 73.
73.

Godsehalk en de strijd over de praedestinatie.
Godschalk
Gaudard, Gottschalk,
Gaudard,
d'Orbais, ou
Ie commencommenGottschalk, moine
moine d'Orbais,
ou le
cement de
de la
la controverse
controverse sur la prédestination
prédestination au
siècle,
au IX siècle,
Paris 1887.
1887. Schwane, Dogmengeschichte, II,
1I, 428
428 ff.
ff. Harnack,
Harnack,
Dogmengeschichte (lIl
269 ff.
ff. Hefele,
Helele, ConcilienDogmengeschichte
(III Auf!.)
Aufl.) lIl,
III, 269
130 ff.
ff. Schrörs,
Reims, FreiFreigeschichte, IV, 130
Schrórs, Hinkmar
Hinkmar von Reims,
burg 1884.
1884. Turmel, Histoire
Histoire de la théologie
théologie positive,
positive, Paris
Paris
burg
1904. Revue
d'histoire et de litt.
litt. re!.,
47 ss.
ss.
1904.
Revue d'histoire
rel., 1905,
1905, p.
p. 47

11°.
0. Godsehalk,
Godschalk, zoon
zoon van
kwam
van graaf
graaf Be
B e rr nova
n o vannS Sak
a k s sen,
e n, kwam
in zijn
zijn prille
prille jeugd
jeugd als
als oblatus in het
het klooster
klooster van
van Fulda.
Fulda. Man
Man gegeworden, verlangde
omdat hij
hij zijn
zijn staat
staatniet
nietvrij
vrij
worden,
verlangde hij
hij uit
uit te treden, omdat
gekozen, hetgeen de
de synode
synode van
van Mainz
Mainz in
in 829
829 hem
hem toestond.
toestond.
had gekozen,
Hiertegen verzette
geleerde abt
Fulda, RRa-aHiertegen
verzette zich
zich echter
echter de
de geleerde
abt van Fulda,
n u sMMa auur rus.
beriepzich
zichopopden
denkeizer
keizer en
entrachtte
trachtte
b aanus
u s. HijHij
beriep
in een
een geschrift
geschrift te
tebewijzen
bewijzen 5),
5), dat
dat iemand,
iemand, die
die door
door zijn
zijn ouders
ouders
1) Einhard, Annales.
Annales. Pertz,
Pertz, Script.,
Script., I, 179.
179.
2)
2) Migne,
Migne, P. L.,
L., Tom.
Tom. 101,
101, p.
p. 252.
252.
3)
3) Migne,
Migne, 1.1. c., Tom.
Tom. 101.
101.
4)
4) Denzinger,
Denzinger, ed.
ed. X,
X, n.
n. 299,
299, 309-315.
309-315.
5)
5) De
De oblatione
oblatione puerorum,
puerorum, Migne,
Migne, P. L.,
L., Tom.
Tom. 107,
107, 419
419 ss.
ss. Seidl,
Seidl,
Die Gottverlobung
Gottverlobung von
von Kindern
Kindern oder
oder De pueris
pueris oblatis,
oblatis, Passau 1871.
1871.
Die
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73. Godschalk
en de
strijd over
§§ 73.
Godschalk en
de strijd
praedestinatie.
over de
de praedestinatie.

aan het klooster
aan
klooster was
was geschonken
geschonken (oblat~ls),
blijven,
(oblatns), daarin
daarin moest blijven,
zelfstegen
tegenzijn
zijn
zin.
Godschalk
dus
zelfs
zin.
God
s c h a I ktrad
trad
dusniet
nietuit,
uit,maar
maarwerd
werd
overgeplaatst naar
naar het klooster
overgeplaatst
klooster Orbais
Orbais in
in het
hetbisdom
bisdomSoissons.
Soissons.
Hier hield
hieldhij
hijzich
zich
onledig
de studie
Hier
onledig
metmet
de studie
van van
A u Augustinus
g u s tin u s en
en
F
u
1
g
e
n
t
i
u
s,
die
hij
niet
wel
begreep,
en
kwam
tot
de
volgende
F I gen t i II s, die hij
begreep,
tot de volgende
leer : Er
Er is
tot het leven
leer:
is een
een dubbele
dubbele praedestinatie,
praedestinatie, tot
leven en tot
tot den
den
dood;
goed en
het kwaad.
kwaad. Die
Die voorbeschikt
voorbeschikt is
den
dood ; tot
tot het goed
en tot het
is tot den
dood, kan zich niet van
dood,
van de
de dwaling
dwaling en
en de
de zonde
zonde bekeeren.
bekeeren. Niemand,
Niemand,
die verlost
die
verlost is, gaat
gaat verloren.
verloren. De
De verworpelingen
verworpelingen zijn
zijn niet
niet verlost
verlost
en
behooren niet
de Kerk
Kerk;; voor
voor hen
hen zijn
zijn de
de sacramenten
sacramenten een
een
en behooren
niet tot de
\idele
dat God
God alle
alle menschen
menschen wil
wil zalig
zalig maken,
maken,
ijdele ceremonie.
ceremonie. De
De leer,
leer, dat
moet alleen
uitverkorenen worden
worden verstaan
verstaan 1).
alleen van de uitverkorenen
1).
2°.
s c h a I keen
een
bedevaartnaar
naar
2°. In
In 847-848
847-848 ondernam
ondernamGod
Godschalk
bedevaart
Rome
bel'
van
Rome en
en vertoefde
vertoefde op
op zijn
zijn terugreis
terugreisbij
bijgraaf
graaf E b
e r har
h a r dd van
trachtte hij
o t iinn g,
Friaul. Hier trachtte
hij NNot
g, later
laterBisschop
Bisschopvan
vanBrescia,
Brescia, tot
tot
zijn leer
leer over
over te
te halen.
halen. Deze
Deze zond
zondechter
echterbericht
berichtaan
aan R ab
zijn
a ban
us
anus
M a u l' u s, toen aartsbisschop van Mainz, die daarop zijn boek Maur5,toensbichpvaMz,deroijnbk
De praedestinatione
2 ) schreef,
praedestinatione 2)
schreef, met een
een voorrede
voorrede van
van NNot
o t i ing.
n g.
Vervolgens
sc h a I op
k op
synoden
van
Mainz(848)
(848)
Vervolgenswerd
werdGod
Godschalk
de de
synoden
van
Mainz
en Quiercy
Quiercy (849)
(849) veroordeeld en
en door
door de
de laatste,
laatste, toen
toen hij
hij niet
niet
wilde
in in
eeneen
klooster.
H Hinkmar
i n kma l' van
wilde herroepen,
herroepen,opgesloten
opgesloten
klooster.
R hei m s, in wiens bisdom Go
God
gevangen zat,
zat, Rheims,nwbdo
d ss cc hhaaI lkk gevangen
trachttede
dedubbele
dubbelevoorbeschikking
voorbeschikking teteweerleggen
weerleggen in
in het
hetboek
boek Ad
trachtte
Ad
reclusos
et simplices 3).
reclusos et
God
bij zijn
zijn gevoelen
gevoelen
3 ). Toch bleef Go
d s c h a 1I kk bij
en stierf
stierf 868.
868.
3°. N~ar
bemoeiing
vanvan
H iHinkmar
n kma r vatte
vatte
3°.
Naar aanleiding
aanleidingdezer
dezer
bemoeiing
ook Rat
l' a m n uvan
s van
y pen
de pen
weldraontontook
Ratramnus
C o rCOl'
v e Vy ede
op op
enen
weldra
stond een
zijde
stonden
H iHinkmar
n kma r
stond
een hevige
hevigestrijd.
strijd.Aan
Aandedeeene
eene
zijde
stonden
R hei m s, R
a ban u s Maurus
M a u l' u s en
en Par
d u I u s van
van
van Rheims,
Rabanus
Pardulus
L a 0 n, aan
aan de
Rat
ram n u s, PPrudentius
l' U den t i u sv-an
v·a n
Laon,
deandere
andere
Ratramnus,
T r 0 yesen
enLupus
L u pus
van
Fel' r i è Ofschoongeendezer
r e s. Ofschoon geen dezer
Troyes
van
Ferrières.
geleerden dedeleer
s c h a I verdedigde,
k verdedigde,schreven
schreventoch
toch
geleerden
leervan
vanGod
Godschalk
de laatsten
laatsten voor
voor een
een dubbele, de eerste
eerste voor
voor één praedestinatie.
praedestinatie.
de
Nog anderen
i n kma om
r omraad
raadgevraagd,
gevraagd, in
in
Nog
anderenwerden
werdendoor
door H
Hinkmar

Mansi, Tom.
Tom. XIV,
XIV, 914.
914.
1) Mansi,
Migne, Tom.
Tom. 112,
112, 1530
1530 ss.
ss.
2) Migne,
3) Zeitschrift
Zeitschrift f.
Kirchengesch., X
(1890), 258-390, waar
waar de
deeerste
eerste
3)
f. Kirchengesch.,
X (1890),
uitgave van
van dat
dat boek.
boek.
uitgave

§§ 74.

Eucharistische
strij d.
Eucharistische strijd.
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't bijzonder SSc
0 tt u
a, die
diedaarop
daarop zijn
zijn boek
boek De praepraeco
ussEr
E r ii ggen
e n a,
1), dat
dat menige
menige onjuistheid
onjuistheid bevat.
bevat. Intusschen
Intusschen
destinatione schreef 1),
riep
H i n kma de
I' de
synode
van
Quiercy(853)
(853)bijeen,
bijeen, die
die de
de
riep Hinkmar
synode
van
Quiercy
volgende thesen aannam
aannam ::
Quod
tantum sit
sit praedestinatio
praedestinatio Dei.
Dei.
Quod una
una tantum
Quod
gratiam sanetur.
Quod liberum
liberum arbitrium
arbitrium per
per gratiam
sanetur.
Quod
homines velit
velit salvos
salvos fieri.
fieri.
Quod Deus omnes homines
Quod Christus pro omnibus hominibus passus
QuodChristuspro mnibusit
shorni buspas us it 2).
2 ).
Hiermee
niet hersteld.
hersteld. In 855
Hiermee was
was echter de vrede nog niet
855 volgde de
synode
Valence 3),
verschillende stel
stellingen
0 tt uuss
synode van Valence
3), die verschillende
lingen van
van SS c o
Er i gen a en van Quiercy verwierp; in 859 die van Langres 4), ErigenavQucyrwiep;n859dvaLgres
waar
de synode
synode van
vanValence
Valencegedeeltelijk
gedeeltelijk werd
werdherroepen
herroepen;; ook
ook
waar de
de nationale synode van Savonnières
Savonnières in Juni
Juni 859
859 bracht
bracht den
den vrede
vrede
niet.
i n kma I'zijn
zijnboek
boek De praedestinatione
praedestinatione Dei
niet. Nu
Nu schreef
schreefHHinkmar
et
libero arbitrio
waar hij
hij toch
toch een
eendubbele
dubbele praedestinatie
praedestinatie toetoeet libero
arbitrio 5),
5 ), waar
gaf,
echter in den
den zin
zin van
van GGod
Men kon
konzeggen,
zeggen,
gaf, niet echter
o d ssc
c hhaa1I k. Men
aldus HHinkmar:
aldus
i n kma r: "Electi
vita
„Electi praedestinati
praedestinatisunt
santad
ad vitam
vitam et
et vita
illis" en "poena
, maar
„poena praedestinata
praedestinata est
est reprobis"
reprobis",
maar niet de "reprobi
„reprobi
860 kwam nu op de synode van Toucy
Toucy wel niet de
de
ad poenam".
poenam" . In 860
overeenkomst
gevoelens aangaande
aangaande de
de praedestinatie,
praedestinatie, maar
maar
overeenkomst der
der gevoelens
toch de
de vrede
vrede tot
totstand.
stand.Men
Menonderwierp
onderwierp zich
zich aan
aan de
de epistola
e eistola synodalis 6)
van HHi innkkma
r, die
diealleen
alleenwaarheden
waarheden bevatte,
bevatte, door
door
6 ) van
m a r,
beide partijen
partijen erkend.
erkend.
beide

§ 74.
74.

strijd.
Eucharistische strijd.
Choisy, Paschase Radbert. Etude
Etude historique,
historique, Genève 1888.
Choisy,
Martin, Ratramne.
Ratramne. Une conception
conception de la cène au IX
IX siecle,
siecle,
Martin,
1891. Ernst,
Ernst, Die Lehre
Lehre des H. Paschasius
Paschasius RadberRadberToulouse 1891.
1) Migne, P. L.,
L., Tom.
Tom. 122,
122, 355
355 ss.
1)
2) Hef
Hefele,
187. Vgl. Denzinger,
Denzinger, X,
X, n.
n. 316-320.
2)
ele, IV, 187.
Denzinger, ed.
ed. X,
n. 320-326.
320-326.
3) Mansi, XV, 11 ss. Denzinger,
X, n.
4) Mansi, XV,
XV, 537.
537.
4)
ó) Migne,
Migne, P. L., Tom.
Tom. 125.
125.
5)
6) Hincmar,
Hincmar, Epist. 21,
21, bij Migne, Tom. 126, 122
122 ss.
6)
P . Albers,
.A.lber~, S.
J. KerkgesCh.
Kerkf:esch. I.
P.
S. J.

24
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§§ 74.
Eucharistische strij
d.
74. Eucharistische
strijd.

der Eucharistie,
Eucharistie, Freiburg
Freiburg 1896.
1896. Schwane, Dogmentus von der
geschichte, lIl,
628 ff.
ff. A. Naegle,
Naegle, Ratramnus und die H.
III, 628
Eucharistie,
Wien 1903.
1903.
Eucharistie, Wien

1°.
Ook over het H. Sacrament
IX
1°. Ook
Sacramentdes
des altaars
altaars ontstond
ontstond in
in de
de IX
eeuw
was
evenwel
niet,
of of
C hChristus
ris t u s onder
onder
eeuw een
eenstrijd.
strijd.De
Devraag
vraag
was
evenwel
niet,
de
gedaante van brood
brood en
en wijn
wijn tegenwoordig
tegenwoordig is,
is, maar
maar alleen
alleen op
op
de gedaante
welke
Eucharistie verblijft.
welke wijze
wijzede
de Heer
Heerin
in de
de H.
H. Eucharistie
verblijft.De
De H. PPa-asc
h a s i u sRadbertus,
Rad b e r tu
s, monnik
later
abt
vanOudOudschasius
monnik
en en
later
abt
van
Corvey
schreefvoor
voorNieuw-Corvey
Nieuw-Corveyen
enter
teronderrichting
onderrichting
Corvey (844-851),
(844-851), schreef
der
corpore et
der Saksers
Saksers een boek De corpore
et 8anguine
sanguine Domini 1).
1 ). Heel rechtgeloovig
leerde hij
hij over
over het
hetH.
H.Geheim
Geheimen
enonder
onderander
anderook
ookdit
dit:
geloovig leerde
:
"Et
mirabiliu8 loquar,
loquar, non alfa
alia plane (caro),
(caro), quam
„Et ut mirabilius
quam quae
quaenata
natae8t
estdede
Maria et
et passa
pa88a in
in cruce
cruce et re8urrexit
Maria
resurrexit de
de 8epulchro"
sepulchro" (cap. 1). Omstreeks
853
Ra
Maa uu rrus
een boek
boek aan
Eg
van
853 richtte
richtte R
a bban
a n uu ss M
us een
aan abt
abt E
g i Il van
Prüm en
zeggend, dat
dat
Pri.im
en bestreed
bestreedde
de stelling
stelling van
van RRad
a d bb ee r t u s, zeggend,
het lichaam
h ris t uins het
in het
H. Sacrament
wel
wezenlijk
het
lichaamvan
van CChristus
H. Sacrament
wel
wezenlijk
(naturaliter)
Mar
(naturaliter) hetzelfde
hetzelfde is, als dat geboren werd uit
uit de
de Maagd
Maagd M
a r i a,
maar
niet
in
de
gedaante
en
verschijning
(8pecialiter)
hetzelfde
2).
maar
in de gedaante en verschijning (specialiter)
Ofschoon
c h a s i u s Radbertus
Rad b e r t hoegenaamd
u s hoegenaamdniets
niets
OfschoonPas
Paschasius
tegen deze leer had gezegd, scheen toch aan
aan sommigen,
sommigen, dat een
een of
of
andere
de capharnaïtische
capharnaïtische opvatting,
opvatting,
andere uitdrukking
uitdrukking kon
kon leiden
leiden tot de
dat de 8pecie8
m:sibiles het
h ris t u szouden
zoudenzijn
zijn 3).
species visibiles
3 ).
het lichaam
lichaamvan
van0 Christus
Of
S c 0o tt uu sEr
i gentegen
a tegen
hem
schreef,is is
nietzeker
zeker;
wel,
Of S
s Erigena
hem
schreef,
niet
; wel,
dat hij
hij vele
vele ongerijmdheden
ongerijmdheden over de
de H.
H. Eucharistie
Eucharistie verkondigde.
verkondigde.
Hij zeide,
zeide, volgens
volgens HHi innkkma
r, "quod
Hij
m a r,
„quod 8acramentum
sacrarnentumaltaris
altarisnon
non
verum corpus
corpU8 et
verU8 sanguis sit Domini,
Domini, sed
8ed tantum
tantum memoria
memoria verf
veri
verum
et veras
corporis etetsanguinis
corporis
sanguinis ejus"
ejus" 4).
4 ). Ook
Ook anderen
anderen beschuldigden
beschuldigden Sc
S c o0 t uuss
Er i gen a 5).
Erigena
2°.
Ratr a
ram
monnikvanOud-Corvey,zooals
a2°. Rat
m n nu us,s,monnik
van Oud-Corvey, zooals PPas
a s cc hh as i uu ss RRad
schreeftegen
tegendezen
dezenlaatste
laatsteeen
eenboek
boek:
a d bb ee rr tt uu s,s, schreef
: De
corpore etet8ang7tÏne
een onder de zinnen
corpore
sanguine Domini
Domini 6)
6 ) en onderscheidde een

1)
L., Tom.
Tom. 120.
120.
1) Migne, P.
P. L.,
2)
cujusdam sapientis
sapientis de
de corpore
corpore et
etsanguine
sanguineChristi.
Christi. ~Migne,
2) Dicta cujusdam
Migne,
Tom. 112,
112, 1910,
1910, 1514.
1514. Dom
Dom Morin,
Morin, Revue Bénédictine,
Bénédictine, Janvier
Janvier 1908.
1908.
Tom.
3) Vgl. Franzelin,
JFranzelin, De Eucharistia,
Eucharistia, Thes.
Thes. 10.
10.
3)
4)
Praedestinatione, c.
c. 31.
4) Hincmar, De Praedestinatione,
5) Andrewaldus,
Andrewaldu8, De corpore
corpore et
et sanguine
sanguine Christi,
Chris ti, JJ;ligne,
124.
Tom. 124.
5)
Migne, Tom.
6)
121, col.
col. 403
403 ss.
6) Migne, Tom.
Tom. 121,
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een sacramenteele tegenwoordigheid
tegenwoordigheid vanvan
C hChristus
ris t us;;
vallende en een
en
drukte
op
de figura
figura tegenover de
de veritas sacramenti
op het
het
stelde de
formeel verschil
verschil tusschen
tusschen het
het physische
physische en eucharistische lichaam
formeel
Rat
is duister.
duister. Noch
Nochde
demeening
meening
a m n uu ss is
at rram
van Ceh
h rris
i s tt uu s.s. R
tegenstanders,noch
nochzijn
zijneigen
eigen leer
leer kan
kan men
men uit
uitzijn
zijngeschriften
geschriften
zijner tegenstanders,
met zekerheid
zekerheid bepalen.
bepalen. Over
Over zijn
zijn rechtgeloovigheid
rechtgeloovigheid is reeds
reeds lang
lang
gestreden. GGeer rbe
latere Paus
Paus S Si li Ivveest
gestreden.
b er rt,t, de latere
s t eerr II, telde
verschillendemeeningen
meeningenop,
op,die
die in
in dezen strijd werden
werden verdedigd,
verdedigd,
de verschillende
noemde ook
deze, dat het
het corpus
corpus Christi eucharisticum,
eucharisticum, gelijk
en noemde
ook deze,
andere spijzen verteerde (stercorianismus). Onder
Onder de
de verdedigers
verdedigersanderspijzvt
dezer meening
meening rekende
rekende men,
men, mischien
mischien ten
ten onrechte,
onrechte, Am
A m a 1I adezer
van Metz
Metzl).
rius van
1).

§ 75.
75.

Berengarius van Tours.
Tours.
Dwaling van Berengarius
Berengar von Tours,
Tours, sein Leben
und seine
seine
Leben and
Schnitzer, Berengar
Berengarius van
Lehre,
München 1890.
1890. O.
van
Lehre, München
C. Bottemanne, Berengarius
Tours,
Deel 34-40
(1858-1861). Bigginelli,
Katholiek, Deel
34-40 (1858-1861).
Tours, De Katholiek,
La
rinascenza degli
studi eucaristici
eucaristici nel
medio evo
in
evo in
nel medio
La rinascenza
degli studi
occasione
eresia di Berengario,
Berengario, Compte
Compte rendu
IV
occasione dell'
dell' eresia
rendu du IV
congrès
international etc.
etc.:: Sciences
Sciences rel., Fribourg
1898,
Fribourg 1898,
congrés international
p. 19
19 ss. Renaudin, L'hérésie
Bérenger, Paris
Paris 1902.
1902.
L'hérésie de
de Bérenger,
p.
R. Heurtevent,
Heurtevent, Durand de Troarn et les origines de
de l'hérésie
bérengarienne
Paris 1912.
1912.
bérengarienne(Etudes
(Etudes de
de théol.
théol. hist.) Paris

1°.
Berengarius te Tours
Tours geboren,
geboren, sedert
sedert 1031
1031 kanunnik-schokanunnik-scho1 0. Berengarius
laster aan de
de Martinuskerk
Martinuskerk aldaar
aldaar en
en in
in 1040 aartsdiaken van Angers, trad op
op tegen
tegen de
de leer
leer van
van PPas
a s cchh aa ss ii uu s RRad
a d bb ee rr tt uu ss
en
verdedigde S
S c 0o tt uu sEr
Hij ontkende
ontkendevlakweg
vlakweg de
de
en verdedigde
s E r ii ggen
e n a. Hij
wezenlijke
van van
eh Christus
ris t u s in
in het
het H. Sacrawezenlijketegenwoordigheid
tegenwoordigheid
ment.
Reeds in 1046
1046 was
was volgens
volgens GG uu ii t m
m u n dus
zijn leer
leer::
ment. Reeds
d u s zijn
Eucharistiam
non esse
esse vere
vere substantialiterque
substantialiterque corpus
corpus et
et
Eucharistiam Domini
Domini non
sanguinem
sed sola
eo quod
sanguinem Domini, sed
solg voce
voce sic
sic appellari,
appellari, pro
pro eo
quod tanquam
tanquarn
figura significativa
umbra et figura
signi f icativa sit corporis
corporis etetsanguinis
sanguinis Domini"
Domini" 2).
2). Of
Be
ren g a r i uook
s ook
een
tijdlang de
de impanatio heeft geleerd,
geleerd,
Berengarius
een
tijdlang
1)
Silvester, Libellus de corpore
Borpore et sanguine Domini, Migne, Tom.
Tom. 139,
1) Silve8ter,
177-188.
2)
corporis et sanguinis
sanguinis Christi
Christi veritate
veritate etc.,
etc., Migne, Tom.
149,
2) De
De corporis
Tom. 149,
1430.
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Berengarius van
van Tours.
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1 ). Het
is niet heel
heel zeker
zeker 1).
Het eerst
eerst waarschuwde
waarschuwde hem
hem zijn
zijn studiegenoot
studiegenoot
Ad
scholasticus van
van Luik
Luik en
en later
laterbisschop
bisschop van
van Brescia
Brescia 2)
A d e I1man,
m a n, scholasticus
2)
(1046); ;wat
wat later
later H
u gg o,
(1046)
Hu
0, bisschop
bisschop van
van Langres
Langres 3).
ren gaa3). Be
Bereng
bleef echter
echter hardnekkig
hardnekkig en
en schreef
schreef tegen LL aa nn ff rl'aank
van
r i u s bleef
n. k van
Bec 4).
werd hij
hij op
op de
de Paaschsynode
Paaschbynode te
teRome
Romeinin1050
1050veroorveroor4). Nu werd
5). Zóó
deeld 5).
ren g a l' i uover
s over
deze
veroordeeling
Zóózeer
zeerwas
wasBe
Berengarius
deze
veroordeeling
dathij
hij nog
nogin
in1073,
1073, toen
toenhij
hij zijn
zijn boek
boek De sacra coena
verbitterd, dat
coena 6)
6)
schreef,
uitliet.In
In1050
1050
schreef, zich in
in de heftigste bewoordingen daartegen
daartegen uitliet.
naar de
de synode van
van Vercelli
Vercelli ontboden, werd hij door koning H
He
ne ndd l'ri ik kI I van Fr
Fr ank
inverzekerde
verzekerde bewaring
bewaring gebracht
gebracht
a n k rijk
r ij k in
en zijn leer veroordeeld. De synode van Parijs
Parijs in
in1051
1051 veroordeelde
veroordeelde
hem zelfs
zelfs met
met den
den dood.
dood. Toch
Tochbleef
bleefhij
hij zijn
z~jn
hem opnieuw en dreigde hem
leer als rechtgeloovig verdedigen.
leraschtgoviden.
2°.
e 0 IX
IX
2°. Nu kwam
kwam H
H i Il dd eb
e brr aanndd in
in 1054
1054als
alslegaat
legaatvan
vanLLeo
naar Tours,
ere n g a r i uvoor
s voor
de synode
verscheen,
naar
Tours,waar
waar.BBerengarius
de synode
verscheen,
de dwaling afzwoer en deze
deze stelling
stelling onderschreef
onderschreef:: "Panis
„Panis et vinum
vinurn
post consecrationem
consecrationem sunt
hij
post
sunt corpus
corpus etet sanguis
sanguis Ohristi".
Christi". Toch bleef hij
niet standvastig.
kwam
BeBerengarius
ren g a l' i uvoor
s voor
eenRomeinRomeinstandvastig.In
In1059
1059
kwam
een
sche
Paus
i col1 aa uu ss II.
Il. Hier
Hier
sche synode,
synode,die
dievoorgezeten
voorgezetenwerd
werddoor
door
PausNNico
zocht hij zijn
zijn leer
leer handig
handig teteverbergen.
verbergen.Men
Meneischte
eischteechter
echterde
deververloochening
zijner boeken.
boeken. BBe-eloochening der
der valsche
valsche leer
leer en de verbranding zijner
ren
opnieuw. In de
de formule
formule door
door kard.
kard.
r e n g a rI' i u s onderschreef opnieuw.
Hum
opgesteld, bezwoer
bezwoer hij
onder andere
andere ook
ook dit
dit:
H
u m bb eerrt tuuss opgesteld,
hij onder
:
"Post
consecrationem non
solum sacramentum,
sacramentum, se
sedct etiam
etiam verum
verum
„Post consecrationem
non solum
CorpU8
esu Christi
Ohristi esse,
esse, et
et sensualiter
sensualiter non
non
corpus et
et sanguinem
sanguinem Domini
Domini JJesu
solumsacramento
sacramento sect
sed in
solur
in veritate,
veritate, manibus
manibus sacerdotum
sacerdotum tractari
tractari etetfrangi
/rangi
et fidelium dentibus atteri" 7).
vielviel
B ere
n g a I' i u s etfidlumnbsar"
7 ). Weldra
Weldraechter
echter
Berengarius
in zijn dwaling
dwaling terug,
La
nterug, waardoor
waardoor een
een hevige
hevige strijd
strijd ontstond.
ontstond. L
a n1)
l.c. : "Dicunt
corpus et sanguinem
sanguinem Domini
Domini revers
revera
„Dicunt ibi corpus
1) Guitmundus, 1.c.:
sed latenter contineri,
quodammodo, ut ita dixerim,
dixerim,
contineri, et ut sumi possint quodammodo,
impanari.
hanc ipsius
ipsius Berengarii
Berengarii subtiliorem
subtiliorem esse sententiam, aiunt".
aiunt".
impanari. Et hane
2) Migne, Tom.
143, col.
col. 1289.
1289. De
De brief
brief is
is van
van 1048.
1048.
Tom. 143,
2)
3)
de corpore
corpore et
et sanguine
sanguine Christi
Christi contra
contraBerengarium.
Berengarium.
Tractatus de
3) Tractatus
142, col.
col. 1325.
1325.
Tom. 142,
Migne, Tom.
4) Pervenit
me, bij Mansi, XIX, 768.
768.
4)
Pervenit ad me,
6)
corpore et sanguine
sanguine Domini
Domini adv.
adv. Bereng.
Bereng. Migne,
De corpore
5) Lanfrank,
Lan/rank, De
Tom.
150, col.
col. 407
407 ss.
Tom. 150,
6) Ed. Viseher,
1834.
Berolini 1834.
6)
Vischer, Berolini
7) Lan/rank,
Lanfrank, De corpore
corpore et sanguine
sanguine Domini
Domini etc.
etc. Migne, Tom.
140,
Tom. 140,
7)
col. 410 s. 415.
415. De
De verdediging dezer
dezer formule
formule bij
bij Franzelin,
Franzelin, De Eucharistia, Thes.
Thes. XIV,
XIV, Scholion
Scholion I.
1.
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ff rrankt),
ank 1), Guitmundus
G u i t m u n dus 2)
en Durandus
Dur a n dus 3)
bestreden
2) en
3) bestreden
den ketter, die
die nu
nu zijn
zijn boek
boek De sacra coena
coena schreef en zijn belijdenis
veroordeeld en opnieuw
opnieuw voor
voor de
de
herriep (omstreeks
(omstreeks 11073).
herriep
073). Vaak veroordeeld
geroepen,
beriep
B ere
n g a r i u s zich
zich
bisschoppen
bisschoppenvan
vanGallië
Gallië
geroepen,
beriep
Berengarius
reg 0 r i u s VII.
op
op G
Gregorius
3°.
De groote
groote Paus
Paus riep
riep den
dentachtigjarigen
tachtigjarigen grijsaard
grijsaard naar
naar Rome
Rome
3°. De
en behandelde
B eere
behandelde hem met zachtheid, te meer daar
daar B
r e nn gg aa rr i u s
Frankrijk niet
te zijn.
zijn. Deze
Dezeonderschreef
onderschreef op
op de
de
klaagde,
klaagde, in Frankrijk
niet veilig te
synode
1078 een
een belijdenis
belijdenis door
door hem
opgesteld en op
op de
de
synode van 1078
hem zelf opgesteld
vastensynode
1079 een
een hem
hemvoorgelegde
voorgelegde formule
formule 4).
vastensynode van
van 1079
4) . Nog
harder
hem de
de belijdenis,
belijdenis, in
in de
de leer
leerder
der
harder dan
dan de onderteekening viel hem
Eucharistie
dan toe
toe tetehebben
hebbengedwaald.
gedwaald. Hij
Hijbeklaagde
beklaagde zich
zich
Eucharistie tot
tot dan
de Paus,
Paus, ofschoon
ofschoonhem
hemgenegen,
genegen,door
doorvijandige
vijandigebisschopbisschoplater, dat de
overreed. Nog eens moest hij
hij in 1080
1080 voor
voor de
de synode
synode van
van
pen was overreed.
Bordeaux verschijnen en bleef
bleef dan
dan rechtgeloovig.
rechtgeloovig. Teruggetrokken
Teruggetrokken
op
eiland St.
St. Come
Come bij
bij Tours
Tours stierf
stierf hij
hij boetvaardig
boetvaardig op
opbijna
bijna
op het eiland
leeftijd in
in het
hetjaar
jaar1088.
1088.Eenige
Eenigezijner
zijnerleerlingen
leerlingen
negentigjarigen leeftijd
tijd lang
langvoort
voorten
engingen
gingenininverschillende
verschillende
zetten
de ketterij
ketterij een
een tijd
zetten de
dwaling verspreidde
verspreidde zich echter niet en
en ververgevoelens uiteen.
gevoelens
uiteen. De dwaling
dween weldra geheel 5).
5) .
.
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.

Euthymi~ts
Zigabenus, Panoplia
Panoplia dogmaturn,
dogmatum,tit.
tit. 24-25,
24-25,
Euthymius Zigabenus,
bij Migne, P. G.,
G., Tom.
Tom. 130,
130, col.
col. 1189
1189 ss.
ss. Photius, Contra
Manichaeos
IV, Migne, P. G.,
G., Tom.
Tom. 102,
102,
Manichaeos (Paulicianos) libri IV,
col. 9 ss. Dóllinger,
Döllinger, Beiträge
Sektengeschichte des
des MittelMittel.
Beitráge zur Sektengeschichte
alters,
Hergenróther, Photius,
Mi nchen 1890,
1890,S.S.1-51.
1 51. Hergenröther,
alters, I, München
Bd.
Muséon,revue
revuedes
desreligions,
religions, Tom.
Tom. XIV (1897),
(1897),
Bd. II-Il.
II. Muséon,
p.
68 ss.
ss. Louis Léger,
Léger, L'hérésie
Bogomiles en Bosnie
Bosnie
L'hérésie des
des Bogomiles
p. 68
et en
en Bulgarie
Bulgarie au
au moyen
moyen Age,
àge, Revue
Revue des
des quest.
quest. hist., 1870,
Tom.
p. 479
479 ss.
ss. J. Pargoire,
Pargoire, L'Eglise
de
L'Eglise byzantine de
Tom. VIII,
VIII, p.
527-847,
éd.,Paris
Paris 1905,
1905, p.
p. 284.
284.
527 847, 22éd.,

1)
150, 407
407 ss.
1) Migne, Tom.
Tom. 150,
2) Migne, Tom.
149, 1427
1427 ss.
2)
Tom. 149,
3) Migne, Tom.
149, 1374
1374 ss.
3)
Tom. 149,
4)
n. 355.
355.
4) Zie Denzinger,
Denzinger, ed.
ed. X, n.
6) Guitmundus,
corpore et
et sanguine
sanguine Christi.
Christi. Migne, Tom.
149,
5)
Guitmundus, De
Tom. 149,
De corpora
p. 1427
1427 ss.
p.
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§ 76.
76. Paulicianen
Paulicianen en
en Bogomilen.
Bogomilen.

1°. De
De Paulicianen
Paulicianen hebben
hebben hun
hun oorsprong
oorsprong in het
het oude
oudeManiManicheïsme en splitsen
splitsen zich
zich allengs
allengs in
inverschillende
verschillende nieuwe
nieuwe sekten.
sekten.
cheïsme
berichten houden
houden Jo
J 0 aa n n
nes
en P
P au
a u1I u s,
s, zonen
zonen eener
eener
e s en
Oude berichten
Manicheesche vrouw,
Ca
11 ii ni
de stichters.
stichters. Omstreeks
Omstreeks
Manicheesche
vrouw, C
a 11
n i cce,e, voor de
660 ontving
ontving de sekte
sekte nieuw
nieuw leven
leven van
van zekeren
zekeren Constant
Con sta n t ij n
660
Mananalis bij
bij Samosate.
Samosate. Bij
Bij hem
hem stond
stond de
de Apostel
Apostel Paulus
P auIus
uit Mananalis
in groot aanzien. Hij noemde zich S i I van u s, leerling vaningrotaze.HjmdichS1vanus,lerg
a u1I uu s,
s, en
enzijn
zijneerste
eerstegemeente
gemeenteMacedonië.
Macedonië.Ofschoon
Ofschoonde
deGriekGriekP au
sche keizers
de
ketters
vervolgden,
namen
zij
in
aantal
toe.
In
de IX
IX
keizers de ketters vervolgden,
zij in aantal
In de
eeuw had
er een
een nieuwe
nieuwe splitsing
splitsing plaats,
plaats, toen
toen SSer
en
eeuw
had er
e r gg ii u s en
en hun
hunvolgelingen
volgelingen elkaar
elkaar bestreden
bestreden (Baanieten
(Baanieten en
en
B aa aa nes
n e s en
Sergioten). De eersten volgden
uitspattingen,
Sergioten).
volgden hun
hun stichter
stichter in allerlei uitspattingen,
de laatsten
laatsten als
als hervormers
hervormers niet
niet alleen
alleen met
met het
hetwoord,
woord, maar
maar
terwijl de
ook met
e0V
V
ook
met het
het zwaard
zwaard de
desekte
sektetrachtten
trachttente
te zuiveren.
zuiveren.Keizer
KeizerLLeo
d e Arm
Arm
e ni ëi ër_r vaardigde
vaardigdezeer
zeerstrenge
strenge edicten
edicten tegen
tegen de
de ketters
ketters
en
de
uit, die
die nu
nu naar
naar de
de Saracenen
Saracenen vluchtten
vluchtten en
en met
metde
deArabieren
Arabieren de
de
Grieken bestookten.
staande tot
tot
Grieken
bestookten. Zij
Zij hielden
hieldenzich
zichtoch
toch in
in het
het rijk staande
in
toen
A I Alexius
e x i u sIC
0 m n e n us (1081--1118)
in de
deXI
XIeeuw,
eeuw,
toen
I Comnenus
opnieuw vervolgde
vervolgde en
tevens trachtte
trachtte tetebekeeren.
bekeeren. Over
Over den
den
en tevens
ze opnieuw
hun naam
naam was
was men
men het
hetniet
nieteens.
eens.Sommigen
Sommigenleidden
leidden
oorsprong van hun
s.
hem
de stichters,
stichters, anderen
anderen van
van den
denApostel
Apostel P
P aauu 1I u
us.
hem af van de

2°.
voornaamste van
van hun
hunleer
leer was
was een
eengrof
grof dualisme
dualisme:
2°. Het voornaamste
:
De laatste
de
hoogste God
God en
en de
de demiurgus. De
laatste vormde
vormde de
de
de hoogste
materie,
daarom veracht
veracht werd.
werd. Men
Men verheerlijkte
verheerlijkte den
den
materie, die daarom
eersten
verzet tegen
tegen het
het booze
booze beginsel
beginsel
eersten zondenval
zondenval als
als een
een verzet
en verachtte het
het Oude
Oude Testament
Testament als
als zijn
zijn maaksel.
maaksel. Volgens
Volgens
hen
i aniet
nietde
deMoeder
Moeder Gods,
Gods, omdat
omdat C
h ris
s
hen was
was Mar
Maria
Chr
i s tt uus
slechts een schijnlichaam had (doceten). Een uiterlijke eereeere- slechtnijamd
dienst
sekte niet.
niet. Haar
Haar zedenleer
zedenleer was
was zeer
zeer
dienst bestond
bestond er
er in de sekte
verderfelijk.
schandelijkste uitspattingen
uitspattingen veroorloofden
veroorloofden
verderfelijk. De schandelijkste
zij
zelfs in
in de
de kerkelijke
kerkelijke vergadering.
vergadering.
zij zich
zich zelfs

3°.
Naast hen
hen verschenen
verschenen in het
het begin
begin der
der X
X eeuw
eeuw de
de Bogomilen,
3°. Naast
(God ontferm
ontferm U)
aldus
Bog milui (God
hun gebed Bog
aldus genaamd
genaamd ofwel naar hun
ofwel
pope en
en stichter
stichter BBo 0ggum
ofwel volgens
volgensanderen,
anderen,naar
naar den
den pope
u m ii lI
waren
ook
zij
verwant
(godsvriend).
de Euchiten waren ook zij
(godsvriend). Afkomstig
Afkomstig van
van de
met de Manicheërs.
onder de slavische
Manicheërs. Vooral zochten
zochten zij
zij aanhangers
aanhangers onder
volken.
m n e n u s liet
liethun
hunhoofd,
hoofd, den
den
volken.Keizer
KeizerAAI el xe ixu isu C
s 0Comnenus
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en de
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Basilius,
ininhet
eeuw verbranden
verbranden
geneesheer B
a s i l i u s,
hetbegin
begin der
der twaalfde
twaalfde eeuw
en de sekte met geweld onderdrukken 1).
1) .
endsktmgwloerdukn
4°.
Volgens deze
deze sekte
sekte had
had God
God twee
twee zonen,
zonen, den
den eersteerst4 0 . Volgens
geborene
naë
1, die
wereld regeerde,
regeerde, maar
maar tegen
tegen
geborene S aa tt a n
a ë 1,
die de wereld
den
Vader opstond
opstond en met
met zijn
zijn aanhangers
aanhangers uit
uit den
den hemel
hemel
den Vader
werd gestooten. Hij
Hij vormde
vormde nu
nu een
een nieuwe
nieuwe wereld
wereld en
en bedierf
bedierf
uit
afgunst de
de menschen.
menschen. In
In 5500
5500 verscheen
verscheen de
de tweede
tweede
uit afgunst
zoon
M Michaël
i c h a ë 1 ofofJ Jezus
e zus Christus
C h ris t ugenoemd.
s genoemd.
zoonGods,
Gods,
Deze
overwon S
S aa tt aa naë
Deze overwon
n a ë1,1,maakte
maakte hem
hem tot
tot SS aatt a n,
keerde
de rechterhand
rechterhand des
des Vaders
Vaders en
en zond
zond den
den
keerde terug
terug tot de
H. Geest.
woont in de
de Bogomilen
Bogomilen;; in
in de
de andere
andere
Geest. Deze
Deze woont
menschen
a tt a
a n.
Men werd
werd in de
de sekte
sekte opgeopgemenschen woont
woont de
de S a
n. Men
nomen
door den
doop des Geestes,
Geestes, d.
d. i.i. door
door handoplegging
handoplegging
nomen door
den doop
en
aanroeping des
des H.
H. Geestes.
Geestes. Zij
Zij verwierpen
verwierpen alle
alle sacrasacraen aanroeping
menten
en alle
allegebeden,
gebeden,behalve
behalvehet
hetOnze-Vader,
Onze-Vader, evenzoo
evenzoo
menten en
den
ganschen Bijbel,
Psalmen, de
de ProProden ganschen
Bijbel, uitgezonderd
uitgezonderd de
de Psalmen,
pheten
en het
hetEvangelie
Evangelie van
van JJo0 aann nnes.
Hethuwelijk
huwelijk
pheten en
e s. Het
en
het gebruik
gebruik van
van vleesch
vleesch was
wasverboden.
verboden.
en het
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Photius
de voorbereiding tot het
het oostersche
oostersche schisma.
Photius en de
VIII Algemeene kerkvergadering in 869.
Hergent'öther, Photius,
Patriarch von
vonConstantinopel.
Constantinopel.
Hergenróther,
Photius, Patriarch
Sein Leben,
seine Schriften nnd
Leben, seine
and das griechische Schisma,
III Bde
Bde en
en een deel Monumenta
Photium ejusque
ejusque
Monumenta graeca
graeca ad Photium
historiam pertinent
ia, Regensburg 1867-1869. Hefele,
pertinentie,
He f ele,
Conciliengeschichte,
IVIVBand,
269 ff.,
333 ff.,
ff.,
Conciliengeschichte,
Band, 228
228 fl.,
fl., 269
ff., 333
352
384 ff., 436
436 ff.
ff. Bréhier, Le
schisme oriental
352 ff.,
ff., 384
Le schisme
oriental du
du XI
siècle,
Paris 1899.
1899. Seppelt, Das Papsttum
und Byzanz,
Byzanz,
siècle, Paris
Papsttum and
Kirchliche Abh.
Breslau 1904.
1904.
Kirchliche
Abh. und
and Unters.
linters. von Sdralek,
Sdralek, lI,
II, Breslau

1°. De tallooze
1°.
Grieksche ketterijen,
aanmatiging en
en eereertallooze Grieksche
ketterijen, de
de aanmatiging
zucht veler
veler patriarchen
patriarchenvan
vanNieuw-Rome,
Nieuw-Rome,de
dewederzijdsche
wederzijdscheafkeer
afkeer
tusschen
nog versterkt werd
werd door
door den
den
tusschen Grieken
Grieken en
en Latijnen,
Latijnen, die
die nog
strijd
over de
de canones der Quinisexta, over Filioque en
de ververstrijd over
en de
eering
beelden hadden
hadden de
de eendracht
eendracht tusschen
tusschende
deoostersche
oostersche
eering der beelden
en westersche
westersche Kerk
Kerk hevig
hevig geschokt.
geschokt. Sedert
Sedertdedekeizerskroning
keizerskroning
1)
Vacandard, Les origines de
l'hérésie albigeoise,
albigeoise, Revue
des quest.
quest.
1 ) Vacandard,
de l'hérésie
Revue des
hist.,
1894, I, p. 50
50 ss. F. Vernet,
Vernet, art.
de Théol.
Théol. cath.
cath.
hist., 1894,
art. Bogomiles
Bogomiles in
in Dict. de
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Kar e I den
denGroot
G r oot
zelfs
sedert de
de stichting
stichting van
van den
den
van Karel
e, e,
zelfs
sedert
staat
beschouwden
de
Grieksche
keizers
het
westen
kerkelijken
kerkelijken staat beschouwden de Grieksche keizers het westen
het oosten
oosten gescheiden.
gescheiden. Altijd
Altijd nam
nam de
deafkeer
afkeer toe.
toe.Zoo
Zookwam
kwam
als van het
onder den
den patriarch
patriarch Photius
Photius (IX
(IXeeuw)
eeuw)tot
toteen
eenvoorbijgaande
voorbijgaande
het onder
(XIeeuw)
eeuw)tot
toteen
eenblijvende
blijvendescheuring.
scheuring.
en onder CCa
a e rrul
u i a r i u s (XI
2°. Na
Na overlijden
overlijden van
van den
den vromen
vromen patriarch
patriarch M
Met
2°.
e t hh o0 dd ii uu sS 1)
1)
(842-846)besteeg
besteeg de
de H.
H. IIggnnat
Byzantijnschen zetel.
zetel.
(842-846)
a t i iuuss 2) den Byzantijnschen
Hij was
(811--813),muntte
muntteuit
uit
Hij
was de
de zoon
zoon van
van keizer
keizer Mi
M i ccha
h aëëI l II (811--813),
door heiligen
heiligen wandel en bestuurde
bestuurde de
de hem
hemtoevertrouwde
toevertrouwde kudde
kudde
door
ijver. De
De misdaden
misdaden van
van het
hethof
hoftrachtte
trachttehij
hijteteverminderen
verminderen
met ijver.
h e 0 dora,a,den
dengoddeloozen
goddeloozen
en deed
deed den
denbroeder
broedervan
vankeizerin
keizerinT Theodor
Barda
das,
openlijkininbloedschande
bloedschandeleefde,
leefde, in
inden
denban.
ban.Deze
Deze
Bar
s, diedie
openlijk
wreken. Niet alleen
alleen II gg nnat
maar ook
ook de
de keikeizocht zich
zocht
zich te wreken.
a t ii uu s, maar
haar vermaningen
vermaningen lastig
zou hij
hij ten
ten val
val
zerin, die
zerin,
die hem met haar
lastig viel, zou
brengen. Hiertoe
dede
hulp
vanvan
G reg
0 r i u sAs
brengen.
Hiertoevroeg
vroeghijhij
hulp
Gregorius
A s bbes
e s t taas,SJ
atius
aartsbisschop
aartsbisschopvan
van Syracuse,
Syracuse,die
diereeds
reedslang
lang den
den H.
H. II ggnnat
das,
datdedejeugdige
jeugdigeMMi
vervolgde. Eerst
vervolgde.
Eerstzorgde
zorgde Bar
Bar da
s, dat
i c chhaaëëlI
(842-867) het
het bestuur
bestuur van
Th
e 0 dor a overovervanzijne
zijnemoeder
moeder
Theodora
III (842-867)
nam;; dan overreedde hij den keizer, om zijn
zijn moeder
moeder en zusters
zusters met
met
nam
de hulp
hulp van
van den
den patriarch
patriarchin
ineen
eenklooster
kloosterop
optetesluiten.
sluiten. II g nat
natius
zi~h tot
tot zulk
zulk een
een daad
daad te
teteenen,
leenen, waarop
waarop
weigerde natuurlijk beslist zich
hij van samenzwering beschuldigd
beschuldigden
danken,
hij
en op zijn weigering af te danken,
in ballingschap
ballingschap werd
werd gezonden
gezonden naar
naar Terebinthus
Terebinthus (857).
(857).
3°.
In
zijn
plaats
werd
de
geleerde,
maar
eerzuchtige
entrouwetrouwe3°. In zijn plaats werd de geleerde, maar eerzuchtige en
en en
door
G Gregorius
reg 0 r i u s AAs-slooze
P hot
looze leek
leek P
h o ti iu us sverheven
verheven
door
bes
gewijd. Het
Het eerst
eerst moest
moest nu
nu de
denieuwe
nieuwepatriarch
patriarch zijn
zijn ininb e s tas
t a s gewijd.
riep daarop
daarop te
te Constantinopel
Constantinopel een
een
dringen
dringen rechtvaardigen
rechtvaardigenen
en riep
afzette
synode
synode bijeen
bijeen (859),
(859), die,
die, onder
onder zijn
zijn invloed
invloed I gg nnat
a t i u s afzette
als samenzweerder tegen den keizer, als onwettig
onwettiggekozen
gekozenen
engewijd.
gewijd.
hot i u szond
zondlegaten
legaten
Hoe
ook
was,
P Photius
Hoe valsch
valschde
de beschuldiging
beschuldiging
ook
was,
naar
Ni col
I zijnerkenning
erkenningtetebewerken
bewerken 3).
naar Rome,
Rome, om
om bij
bij Nico
1 aauus sI zijn
canones had
Deze
dat men
men de
de canones
Deze berispte
berispte den
denkeizer
keizeren
en Ph
P h 0o tt ii uu s,s, dat
4). De twee
veracht
een leek
leek tot
totpatriarch
patriarch aangesteld
aangesteld 4).
twee legaten
legaten
veracht en een
.

1)
960 ss. Migne, P. Gr.,
Gr., Tom. 100.
100. Cf.
Cf.
SS. Boll.,
Boll., Tom.
Tom. IIl
III Jun., 960
1) Acta SS.
Pargoire,
271, 378.
378.
Pargoire, L'Eglise
L'Eglise Byzantine,
Byzantine, p.
p. 271,
S. Vail2)
Zie S.
VailSS. BaH.,
Boll., Tom.
Tom. XX Oct.,
Oct., p.
p. 167-205.
167-205. Zie
Ignatii, Acta SS.
2) Vita 19natii,
hé, art.
Constantinople in
Théol. Cath.
Cath. vooral
vooral blz.
blz. 1355
1355 v.
art. Constantinople
in Dict.
Diet. de Théol.
3)
Photii, Migne, P.
G., Tom.
Tom. 102,
102, 586.
586.
P. G.,
3) Epist.
Epist. Il Photii,
can. 10
')
2682, 2683.
2683. Photius
Photius had
had gehandeld
gehandeld tegen can.
n. 2682,
4) Jaffé (II ed.) n.
van Sardica,
Sll,rdica.
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des
Pausen, die
die de
de toedracht
toedracht der
der zaak
zaakteteConstantinopel
Constantinopel onderonderdes Pausen,
zochten, werden echter door
door list
list en
en geld
geld en
enbedreigingen
bedreigingenop
opde
dezijde
zijde
van Photius
Ph 0 t i gebracht
u s gebracht;
waarop
een
synodevan
van318
318bisschopbisschopvan
; waarop
een
synode
pen
onder voorzitterschap
voorzitterschap der
afzette en
en
pen onder
derlegaten
legaten II g nat
n a t ii uuss afzette
P hot i uerkende.
s erkende.
Een
listig
nederig
schrijvenzond
zonddeze
deze
Photius
Een
listig
en en
nederig
schrijven
nu aan
col
a uu ss I1 11),
), die
die evenwel
evenwel door
en tien
door I g nat
n a t ii uu ss en
nu
aan Ni
Nico
1a
metropolieten was
in een
een RoRometropolieten
was onderricht.
onderricht.De
De Paus
Paus verzette
verzette zich in
meinsche
nat
en
meinschesynode
synode(862)
(862)tegen
tegende
de afzetting
afzettingvan
van II gg n
a t ii uu ss en
de
verheffing van
0 t i u S 2),
excommuniceerde zijn
zijn eigen
eigen
de verheffing
vanPh
Photius
2), excommuniceerde
legaten en
0 t i u s
volgendesynode
synode(863)
(863)
legaten
en bedreigde
bedreigdePh
Photius
in in
eeneen
volgende
met dezelfde
dezelfde straf,
straf, indien
indien II ggnnat
niethersteld
hersteld werd
werd 3).
met
a t i u ss niet
Lichtelijk begrijpt
begrijpt men,
men, dat
dat lang
langniet
nietalle
allebisschoppen
bisschoppenheulden
heulden
met
den trouweloozen
0 t i u en
s en
partij.
Vandaar dat
dat
met den
trouweloozenPh
Photius
zijnzijn
partij
. Vandaar
weldra
m yy rrna
aan het
het
weldravelen,
velen,met
met Met
M e trop
r o ph ha anes
n e svan
van SSm
n a aan
hoofd, hun valschen
valschen patriarch
patriarch veroordeelden,
veroordeelden, die op
op zijn
zijn beurt
beurt de
de
hoofd,
tegenstanders in
deed. Om
Om deze
deze hachelijke
hachelijke zaak tot een
een
tegenstanders
in den
den ban deed.
goed
i col
beidepartijen
partijennaar
naar
goed einde
einde te
te brengen,
brengen,riep
riep NNico
1 aa uu ss I Idedebeide
maar ontving
keizer M
Mii cc h a ë lI een
eenbeleedigenden
beleedigenden
Rome 4),
4), maar
ontving van keizer
brief.
Verhoogd
Bulgaren zich
zich bij
bij den
den
Verhoogdwerd
werdde
de spanning,
spanning,toen
toen de
de Bulgaren
ging het
het beruchte
beruchte manifest 5)
Paus aansloten. Nu ging
5 ) van
van PPh
h o0 tt ii uu ss
gansche oostersche
oostersche Kerk.
Kerk. Het
Hetoverlaadde
overlaaddede
dewestersche
westersche
uit over de gansche
Kerk
met beschuldigingen
beschuldigingen: : de
de Latijnen
Latijnen vasten
vasten op
opZaterdag
Zaterdag;
Kerk met
;
staan
gebruik van
zuivel toe
de eerste
eerste week
week der
der vasten
vasten;;
staan het gebruik
van zuivel
toe in de
verachten de gehuwde
gehuwde priesters
priesters; ; veroorloven
veroorloven de
de priesters
priesters niet,
niet,
verachten
vormsel toe te
tedienen
dienen;; hebben
hebben Filioque in het symbolum
het vormsel
symbolum gevoegd;
offeren een lam op
op Paschen
Paschen;; de
degeestelijken
geestelijken scheren
scheren den
den
voegd ; offeren
baard;
bereiden
het
chrisma
uit
rivierwater;
wijden
diakenen
terbaard ;
het
rivierwater;
diakenen terstond
bis8chop enz.
enz. Dezelfde
Dezelfde brief
brief riep
riep de
debisschoppen
bisschoppen ter
ter
stond tot bisschop
synode
(867),
waar
PhPhotius
0 t i u s den
denPaus
Paus in
in
synode naar
naarConstantinopel
Constantinopel
(867),
waar
den
deed.
den ban deed.
Ni col
vreesdededenoodlottige
noodlottigegevolgen
gevolgen van
van den
den strijd
strijd
Nico
1 aauu ss I Ivreesde
en vroeg aan H i n kma r en de andere bisschoppen van het envrogaHiklendarbischopvnet
Frankische
gevoelen aangaande
aangaande de
de beschuldigingen
beschuldigingen der
der
Frankische rijk
rijk hun gevoelen
1)
1)
2)
2)
3)
3)
4)
4)
5)
5)

Epist. Il,
G., Tom.
Tom. 102,
102, 593.
593.
II, Migne, P. G.,

Jaffé,
2691, 2692.
2692.
Jaf f é, n.
n. 2691,
JJaf
affé,
2736.
f é, n.
n. 2736.
JJaffé,
affé, n.
2796, 2797.
2797.
n. 2796,

Encyclica epistola
epistola ad archiep.
thronos per Orientem etc., Migne,
archiep. thronos
Tom. 102,
102, 221
221 ss.
Tom.
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1). Verschillende
Grieken 1).
Verschillende antwoorden
Twee boeken
boeken
antwoorden kwamen
kwamen in.
in. Twee
zijn
bewaard
:
zijn bewaard: Liber
Liber adversus
adversU8 Graecos
Graecos 2)
van AAeene
van
2 ) van
n e aa ss van
a t r I'aammnn uu s,
P a I' ij s (t 870)
870) en
en dat
dat van
van RRat
s, Contra
Graecorurn Parijs(
Contra Graecorum
opposita
RornanarnEcclesiarn
Ecclesiarnininfarnantia
opposita Romanam
f amantia 3).
3 ).
4°. In het
het jaar
jaar867
867 werd
werd de
de beschermer
beschermer van PPh
s, M
M i4°.
h o0 tt ii uu s,
c h a e I lIl,
i I i u s II den
den Macedoniër
Ma eed 0 n i ë r(867
(867chael
III, door
doorBas
Basilius
886)
gestooten en gedood.
gedood. Ook
Ook voor
voor PPh
886) van
van den
den troon gestooten
h o0 tt ii uus
s
was
deze omwenteling
omwenteling noodlottig.
awas deze
noodlottig. Hij
Hij werd
werd verdreven
verdreven en IIggnnat i us
u s ininzijn
zijnplaats
plaatshersteld.
hersteld.Deze
Dezewas
wasechter
echterdoor
dooreen
eensynode
synode
wilde zonder het gezag
gezag des Pausen
Pausen den
den zetel
zetel niet
niet herherafgezet
afgezet en
en wilde
besloot nu
nu een
een algemeene
algemeene synode
synode bijeen
bijeen te
te roepen
roepen
nemen. De keizer besloot
Had
II (867-872)
(867-872) stemde
stemde
en zond legaten naar Rome. Ha
d rr ii aa nn uu ss II
zond zijn legaten met dekretale
dekretale brieven
brieven 4)
in 869
869 de
toe en zond
4) waarop in
Algemeene kerkvergadering,
kerkvergadering, de
IV van
van Constantinopel,
Constantinopel, tot
tot
de IV
VIII Algemeene
stand kwam
kwam 5).
Zij bevestigde
bevestigde het
het vonnis
vonnis der
dervroegere
vroegere algemeene
algemeene
5). Zij
synoden,
Had
aan, verwierp
verwierp
d r i a nn uu s aan,
synoden, nam de brieven van Paus Ha
hot
die hardnekkig
hardnekkig bleef,
bleef, en herstelde
herstelde I Iggnnat
op
Ph
o t ii uu s,s, die
a t i iuu ss op
den patriarchalen zetel.
zetel. Was
Was hiermee
hiermee ook de eenheid
eenheid hersteld,
hersteld, de
de
ijverzucht en de afkeer der
der Grieken
Grieken tegen het
het westen
westen bleef
bleef bestaan.
bestaan.
dit gebleken.
gebleken. Want bij
bij de teekening der
Zelfs tijdens de synode was dit
Zelfs
den H.
H. Stoel,
Stoel, klaagden
klaagdende
debisschopbisschopformule
formule van onderwerping aan den
dat hun
hun Kerk
Kerkslavin
slavinder
derRomeinsche
Romeinschewas
wasgeworden
geworden;; cn
pen, dat
en met
pen,
moeite
verdroegen zij, dat
datdedegeldigheid
geldigheid der
deracten
actenafhankelijk
afhankelijk
moeite verdroegen
de Pauselijke
Pauselijke bevestiging.
bevestiging. Het
Het grootste
grootste beletsel
beletsel
werd gemaakt van de
werd
datbij
bijgelegenheid
gelegenheid der
der algemeene
algemeene synode
synode de
de
voor den vrede
vrede was,
was, dat
Bulgaren
het patriarchaat
patriarchaatvan
vanConstantinopel
Constantinopelwerden.
werdengegeBulgaren onder het
e s VlIr
VIII (872-882)
Zóózeer was hierdoor
hierdoor Paus
Paus Jo
Jo a n nnes
(872-882)
bracht. Zóózeer
ontstemd, dat hij I g nat i u s met afzetting en ban bedreigde 6),ontsemd,ahijIgusetfznbadrige
indien
hij de
de Grieksche
Grieksche priesters
priesters niet uit
uit Bulgarije
Bulgarije terugriep.
terugriep. De
De
indien hij
bedreiging vond
nat
nietmeer
meeronder
onder de
de levenden
levenden
bedreiging
vondechter
echter I g n
a t i u s niet
en PPh
0 ti iuussvoor
voordedetweede
tweedemaal
maalop
opden
denzetel
zetelvan
vanConstantiConstantien
h ot
nopel (877).
(877).
50.
Deze namelijk,
namelijk, ofschoon
ofschoon afgezet
veroordeeld, had
had altijd
altijd
5°. Deze
afgezet en veroordeeld,

n. 2879.
1)
affé, n.
2879.
Jaffé,
1) J
2)
L., Tom.
121, 225
225 ss.
ss.
Tom. 121,
P. L.,
2) Migne, P.
3) Ibidem,
685 ss.
ss.
Ibidem, col.
col. 685
4) Jaffé, n.
2913, 2914.
2914.
n. 2913,
4)
5) Acten bij
bij Man8i,
Mansi, XVI, 11 ss.
5)
6)
3133-3135.
n. 3133-3135.
6) Jaffé, n.
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partij aan
aanzijn
zijnzijde
zijdegehouden
gehouden;; en
en na
naeenigen
eenigen tijd
tijd zelfs
zelfs
een sterke partij
de gunst des keizers weten te herwinnen, zoodat hem de opvoedingdegunstkizrwehn,zodatmepving
keizerlijke prinsen
was toevertrouwd.
toevertrouwd. Geen
Geen wonder,
wonder, dat
dat hij
hij
der keizerlijke
prinsen was
den dood
dood van IIggnnat
opnieuw tot
totpatriarch
patriarchwerd
werd aanaanna den
a t ii uu ss opnieuw
gesteld. Niet
daarna kwamen
kwamen de
de Pauselijke
Pauselijke legaten
legaten met
met de
de
gesteld.
Niet lang daarna
Constantinopelaan
aanen
enweigerden
weigerden
dreigbrieven voor
voor I gg nnat
a t ii uu ssteteConstantinopel
kerkelijke gemeenschap
Dezezond
zondeen
een
kerkelijke
gemeenschap te
te houden
houden met
met PP hhot
o t iiuus.s. Deze
schrijven aan
vroeg, dat JJo
schrijven
aan den
den Paus
Paus en vroeg,
o aannnnes
e s VIII zijn verheffing niet
zou afkeuren.
afkeuren. Werkelijk
Werkelijk legde
zich bij
bij het
het
heffing
niet zou
legde de
de Paus
Paus zich
feit neer,
neer, op
datdatPh
0 t i u sinin
eensynode
synode" zijn
feit
op voorwaarde,
voorwaarde,
Photius
een
vroegere schuld bekende en de Bulgaren aan het patriarchaatvroegschuldbkneBgarhtpic
Rome teruggaf
teruggaf 1).
echtervervalschte
vervalschte de
de voorvoorh o0 tt ii uu ss echter
van Rome
1). PPh
hij slaagde,
slaagde, omdat de
de kardinaallegaat
kardinaallegaat
waarden des Pausen, waarin hij
Petrus
rus
geen
Griekschverstond.
verstond.Daarop
Daarophield
hield hij
h,j inin879
879 een
een
Pet
geen
Grieksch
synode, liet zijn afzetting
afzetting afkeuren,
afkeuren, vernietigen
vernietigen al
al wat
wat in
in de
de VIII
VIII
synode,
het
Algemeene Synode tegen hem was geschied, alle bijvoegselen tot
tot het
Nicaeno-Constantinopolitanum en hiermee Filioque veroordeelen.
Toch
meenden de legaten
legaten veel
veel tetehebben
hebbenverkregen,
verkregen,ofschoon
ofschoon
Toch meenden
daarenboven bij
P Photius
hot i u szijn
zijnnaam
naamvoor
voordien
dien
daarenboven
bijdedeacclamaties
acclamaties
J o a n nnes
es
des Pausen stelde
stelde:: "Photio
„Photio et
et Joanni
Joanni multos
multos annos!"
annos !" Jo
des
zacht 2),
hij het bedrog
VIII toonde zich hierop aanvankelijk zacht
2 ), omdat hij
niet kende.
i n u s als
alslegaat,
legaat,
niet
kende.Wat
Watlater
laterzond
zondhij
hijbisschop
bisschopMar
Marinus
die 30
30 dagen in
den
kerker
zuchtte
en
moest
terugkeeren
zonder
iets
in
zuchtte en moest terugkeeren zonder iets
te hebben
hebben verkregen.
verkregen. Nu
Nu veroordeelde
veroordeelde de
de Paus
Pausden
denweerspannigen
weerspannigen
patriarch
plechtigvoor
voorde
de vergaderde
vergaderdegemeente
gemeentein
inde
de St.
St. Pieterskerk.
Pieterskerk.
patriarch plechtig
P
hot i uvoelde
s voelde
echter
veilig
onderdedebescherming
bescherming van
van
Photius
zichzich
echter
veilig
onder
keizer
Bas
i
I
i
u
s,
dien
hij
met
vleitaal
overlaadde.
Hij
werkte
keizer B a s 1 i u s,
met vleitaal overlaadde. Hij werkte
voor de bekeering der Bulgaren,
Bulgaren, Chazaren,
Chazaren, Armeniërs
Armeniërs en
en Saracenen.
Saracenen.
In 886
886 stierf
stierf Basilius
Basilius en
en beklom
beklom Leo
(886-912) den
den troon.
troon.
Leo VI
VI (886-912)
Deze
0 t i u
s voorgoed
sloot
hem
eenklooster,
klooster,
Dezeverjoeg
verjoeg Ph
Photius
voorgoed
en en
sloot
hem
opopinineen
waar hij
hij 891
891 overleed.
overleed.
6°.
ook hierdoor
hierdoor werd
werd de
de vrede
vrede tusschen
tusschen Photianen
Photianen en
6°. Doch
Doch ook
IIgnatianen
gnatianen niet
bevorderd en
en evenmin
evenmin de
de aansluiting
aansluiting van het
het
niet bevorderd
oosten
westen. Van 905--912 duurde de
de noodlottige
noodlottige tetragaoosten bij
bij het westen.
Keizer L ee 0o VI
VI huwde
huwde
miestrijd
nniestrijd 3),
3 ), die
die de spanning nog verhoogde. Keizer
`

JJaffé,
affé, n.
3271-3273.
n. 3271-3273.
Jaffé, n.
3322-3323.
n. 3322-3323.
A. Ramboud,
Ramboud, L'empire grec
Porphyrogénète,
X siècle, Constantin Porphyrogénète,
gres au X
Paris 1870. J. Gay,
Gay, L'Italie
L'Italie méridionale
méridionaleet
etl'empire
l'empireByzantin
Byzantin876-1071,
876-1071,
Paris
1904.
Paris 1904.
1)
1)
2)
2)
3)
3)

380
380
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Voltooiing der
Voltooüng
Griekschescheuring.
der Grieksche
scheuring.

namelijk achtereenvolgens
achtereenvolgens T
h e 0op
namelijk
Th
p hh aann0,o, Z
Zo
o ë,
8, EEu
u ddok
o k ii aa
en Z
arb
on 0o pp ss yy ne.
en
Zoo ëë K
Kar
bon
Deze laatste
laatste schonk
schonk hem
hem C
Co
n e. Deze
o nsta
n tin u sPo
r p h y rog e n i t uDe
s. De
patriarch NicoN i c ostantinus
Porphyrogenitus.
patriarch
t i c u s verzette
11aauuss M y s tic
verzettezich
zichevenwel
evenwelvolgens
volgensde
deverordeninverordeninder Grieksche
Grieksche kerk,
kerk, tegen
tegen het vierde huwelijk
gen der
huwelijk en
en sloot den keizer
van
de kerkelijke
kerkelijke gemeenschap
gemeenschap uit.
N ii ccol
werd afgezet
afgezet
van de
uit. N
o l a u s werd
en EE uu tt hh yYm
en
m i uu ss verheven.
verheven. De
De keizer
keizer wendde
wendde zich
zich tot Paus
Paus
Sergius
III. Deze
Ser
g i u s Hl.
verklaarde
het
huwelijk
geldig,
wijl
geen
Deze verklaarde
huwelijk geldig,
geen
algemeen
dispensatie aangaande
aangaande de
de
algemeen kerkelijk
kerkelijk verbod
verbod bestond
bestond en dispensatie
Grieksche
de
Griekscheverordening
verordeningraadzaam
raadzaamscheen,
scheen,omdat
omdatde
de keizer
keizer uit
uit de
eerste
huwelijken geen
geen opvolger
opvolger had.
had. Te
TeConstantinopel
Constantinopel werd
werd
eerste huwelijken
echter
verzet tegen
tegen Rome
Rome verscherpt.
verscherpt. Er
Er vormden
vormden zich
zich twee
twee
echter het
het verzet
partijen, die der
Nicola'ieten en Euthymianen, waarvan
partijen,
der Nicolaïeten
eerste
waarvan de eerste
niet tevreden was met
met de
de Romeinsche
Romeinsche dispensatie.
dispensatie.

§ 78.
78.
Voltooiing der Grieksehe
Grieksche scheuring.
Bréhier, Le schisme
siècle, Paris
Paris 1899.
1899.
Bréhier,
schisme oriental
oriental du
du XI siècle,
ecclésiastiques. Eglises
Eglises séparées,
séparées,
Duchesne Autonomies
Autonomies ecclésiastiques.
Il
Paris 1905.
1905. Hergenróther,
Hergenröther, Photius,
730 ff.
ff. Acta
II éd., Paris
Photius, lIl,
III, 730
SS. BoH.,
Boll., II Tom. Aug. : De Patriarchis Constantinopolitanis.
W. Norden,
Norden, Das Papsttum und Byzanz.
Die Trennung
Trennung
Byzanz. Die
Mächte und das Problem
Problem ihrer Wiedervereinigung
Wiedervereinigung
der beiden Machte
zum Untergange
Untergange des
des byzantinischen
byzantinischen Reichs (1453),
(1453),
bis zum
1903. A.
A. Michel,
Michel, Bestand eine Trennung u.s.w. Hist.
Rist.
Berlin 1903.
Jahrb.
Jahrb. 1922.
1922.

1°. Na de tweede afzetting
afzetting van
van Photius
Ph 0 t i u (886)
s (886)tot
totop
opde
de helft

der XI eeuw (1050) was
was er tusschen het oosten en het westen noch
noch
der
vrede noch
noch openlijke
openlijke strijd.
strijd. Zonden
Zonden eenertijds
eenertijds de
de nieuwgekozen
vrede
patriarchen hun geloofsbelijdenis
geloofsbelijdenis aan
aan den Paus, wiens
wiens oordeel
oordeel zij
zij
bijwijlen vroegen
vroegen en wiens naam
naam zij
zij in het
het H.
H. Misoffer noemden,
noemden,
anderzijds bleef
bleef de afkeer bestaan
bestaan en werd vaak opzettelijk
opzettelijk gevoed.
gevoed.
De
patriarch
Sisinnius
Sergius
De patriarch
Sis
i nni u s II(fi
II (t 999)en
999) en Ser
g i u s II(t1019),
II (t 1019),
opvolger, brachten
brachten het manifest
manifest van
Pho0 tt i u s tegen
tegen de
zijn opvolger,
van Ph
weder te
te voorschijn
voorschijn en verbitterden
verbitterden de gemoederen
gemoederen der
Latijnen weder
Grieken altijd
altijd meer.
meer. Twee
Twee andere
andere gedroegen
gedroegen zich
zich aanmatigend
aanmatigend
Grieken
tegen
den
H.
Stoel
en
werden
vernederd.
Pol
y
eu
c
s (t
(t 970)
970)
vernederd. P o 1 y e u ct tuus
tegen
Stoel en
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der Grieksche scheuring.
Voltooiing
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381
381

verhief den
den aartsbisschop
verhief
aartsbisschop van Otranto
Otranto tot
tot metropoliet
metropoliet over
over vijf
vijf
bisschoppen en verbood in Beneden-Italië den Latijnschen ritus, bischopenvrdBen-ItaliëLjschru,
terwijlEu
Eustathius
Joannes
terwijl
sta t h i u s(t(t1025)vanPaus
1025) van Paus Jo
a n nesXIX
XIXvoor
voor
geld den
den titel Patriarcha
Patriarcha oecumenicus
geld
oecumenicu8 trachtte
verwerven. Diep
Diep
trachtte te verwerven.
werd door
door de weigering de Grieksche
werd
Grieksche hoogmoed
hoogmoed gegriefd.
gegriefd.
2°. Onder
2°.
Onder den
den patriarch
patriarch Miehaël
MichaëlCaerularius
Caerularius (1043-1058),
(1043-1058),
een kleingeestig en ongeletterd man, kwam het tot de beslissende enkligstoerdman,kwhtoebslind
scheuring.
1053 alle
alle Latijnsche
Lat~jnsche kerken
kerken te
teConstantinopel
Constantinopel
scheuring. Hij
Hij liet in 1053
sluiten en wierp
sluiten
wierp de
de Latijnsche
Latijnsche monniken,
monniken, toen
toen zij
zij weigerden
weigerden den
den
Griekschenritus
ritus aan
aan te
te nemen,
nemen, uit hun klooster. Met woest fanatisGriekschen
Sacellarius N
me ging
ging dit
dit gepaard.
gepaard. De
De Sacellariu8
ging zelfs
zelfs
N i c ee pp hor
h o ruuss ging
zóó ver, dat hij de geconsacreerde hosties der Latijnen met voeten zóver,dathijgconsertidLajnmevot
trad, zeggend,
zeggend, dat
dat ze
ze van
vanongedeesemd
ongedeesemdbrood
brooden
endaarom
daaromongeldig
ongeldig
geconsacreerd
waren.
'l'e Te
gelijker
tijd tijd
liet liet
Ca eCaerularius
r u I a r i u s den
den
geconsacreerd
waren.
gelijker
Bulgaarschenaartsbisschop,
aartsbisschop,LLe e0 o van
van A
c h rr ii dd a,a, een
Bulgaarschen
Ach
een zendzendbrief
J 0Joannes
a n nes van
van
i in
Epuliëen
enverweet
verweet
briefrichten
richtenaan
aan.
T rTra
a n ni in
Epulië
daarin met
met veel bitterheid
daarin
bitterheid aan
aan de
de Latijnen
Latijnen het
hetgebruiken
gebruiken van
van
ongedeesemd brood
broodin
in de
de H.
H. Mis,
Mis, het
het vasten op Zaterdag,
ongedeesemd
Zaterdag, het eten
van bloed en vleesch van gestikte
gestikte dieren,
dieren, het
het weglaten
weglaten van
van Alleluja
Alleluja
in de vasten.
vasten. 1) Door den monnik N i c eta
werd ook
ook de
de westerwesteret ass werd
sche
caelibaatswet met andere
andere gebruiken
gebruiken luide
luide afgekeurd.
afgekeurd. Paus
Paus
sche caelibaatswet
L
uitvoerig
aan aan
Ca eCaerularius
r u I a r i us
L ee 0o IX (1049--1054)
(1049--1054)antwoordde
antwoordde
uitvoerig
berispte hem
hemover
overzijn
zijn
aanmatigendeonverdraagzaamheid
onverdraagzaamheid
en berispte
aanmatigende
de Romeinsche
Romeinsche Kerk
Kerk 2). Waarschijnlijk alleen op
op aandringen
aandringen
tegen de
van keizer
sta nijt nij IX,
n IX,
vrede
zochttetebewaren,
bewaren,
van
keizer Con
Constant
diedie
denden
vrede
zocht
C a er
e rul
verzoenende brieven
brieven àan
Paus.
schreef nu Ca
schreef
u 1 aa rr ii uu ss verzoenende
aan den Paus.
Deze zond
zond weldra
weldra kardinaal
kardinaal HHum
denkanselier
kanselier
Deze
u m bb ee rr tt uu s,s, den
F red e riken
enden
den aartsbisschop
aartsbisschop Pet
rus van
maIfi
Frederik
Petrus
van A
Amalfi
legaten naar
naarConstantinopel.
Constantinopel. 3)
3) De
De eerste
eerste was
was echter
echter bij
bij de
de
als legaten
Grieken zeer
hij vroeger
vroeger niet alleen
alleen het
het gegeGrieken
zeer slecht
slecht gezien,
gezien, omdat hij
weerlegd,maar
maarook
ookverwijten
verwijten
schrift van den monnik NN ii cceeta
t a ssweerlegd,
hen gericht,
gericht, hun
huncaelibaatswet
caelibaatswetbestreden
bestredenen
endedeverwerping
verwerping
tegen hen
van Filioque als Macedonianisme
Macedonianisme gebrandmerkt
gebrandmerkt had.
had. 4)
Van onderhandelingen
onderhandelingen met
legaten wilde
wilde dedehooghartige
hooghartige
Van
met de legaten

1)
2)
3)
3)
4)
4)

Migne,
Migne, P. L.,
L., Tom.
Tom. 143,
143, 929-932.
929-932.
J affé,
n. 4302.
4302.
Jaf
fé, n.
Jaf
fé, n.
J affé,
n. 4332,
4332, 4333.
4333.
Hergenröther, Photius,
Photius, III,
lIl, S.
S. 742.
742.
Hergenróther,
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C
a e r u I a r i uniets
s niets
weten
en belegde
kerken,waar
waar zij
zij
Caerularius
weten
en belegde
dede
kerken,
Mis lazen,
daarentegen,
Mis
lazen, met
met het
het interdict.
interdict. De
De monnik
monnik N i cc eeta
t a ss daarentegen,
in een
een openlijken
openlijken redetwist
redetwist overtuigd,
overtuigd, bekeerde
bekeerde zich. Ziende
Ziende dat
dat
de
hardnekkigheid van
steeds toenam,
toenam, legden
legden
de hardnekkigheid
van CCa
a e r uu Il aa rr ii uuss steeds
16 Juli
Juli 1054,
1054, de
deexcommunicatie
excommunicatie tegen
tegen den
den patripatride legaten, den 16
arch,
0 van
r i d a, Nicephorus
N i c e p hor u senenhun
hun
arch,tegenL
tegen eLeo
vanAch
Achrida,
aanhangers op
op het altaar
aanhangers
altaar der
der Hagia
Sophia neer.
Ook nu bleef
bleef
Hagia Sophia
neer. Ook
verstokt,ofschoon
ofschoonde
dekeizer
keizer geen
geen moeite
moeite spaarde
spaarde
C aa ee rr uu Il aa rr ii uu s verstokt,
om den vrede te
te herstellen.
herstellen.
3°.
Na het
het vertrek
vertrek der
der legaten
legatenwerd
werd een
eensynode
synodebelegd,
belegd,waarin
waarin
3°. Na
C
a e r u I a r i u s het
het manifest
hernieuwde en
en er
er
Caerularius
manifest van PP hhot
o t ii uu ss hernieuwde
nog
andere
grieven
aan
toevoegde:
dat
namelijk
de
westersche
nog andere grieven aan toevoegde : dat namelijk de westersche
bisschoppen een
den oorlog
oorlog gingen
gingen
bisschoppen
een ring
ring aan
aan den vinger hadden, in den
en geen baard
baard droegen
droegen;; dat
dat de
de Latijnen
Latijnenmet
metéén
éénonderdompeling
onderdompeling
doopten, den doopeling zout
zout op
op de
de tong
tonglegden,
legden, de
debeelden
beeldenen
en overblijfselen
vereerden;
zij den
H. H.
G reg
0 r i u s
blijfselender
derheiligen
heiligenniet
niet
vereerdendat
; dat
zij den
Gregorius
van
N a z i a n z e, Basilius
Bas i 1 i u sen
enChrysostomus
C h r y sos tom u sniet
niet
van Nazianze,
als
Heiligen vereerden,
vereerden, noch
leer aanvaardden
aanvaardden;; dat
het
als Heiligen
noch hun leer
dat in het
broeders twee zusters
zusters mochten
mochten huwen.
huwen. Wel
Wel trachtte
trachtte
westen twee broeders
de
rusvan
van
ë den
kleingeestigen
de patriarch
patriarchPet
Petrus
A nAt ni ot ioc
c h ihëi den
kleingeestigen
rede te
te brengen,
brengen, maar
maar slaagde
slaagde niet.
niet. Weldra
Weldra
C aa ee ~ruuIlaarri iuuss tot rede
deelden
Rome
deelden alle
alle patriarchaten
patriarchatenin
in de
de scheuring
scheuringen
enbleven
bleven van
van Rome
gescheiden.
dood van
van CCaaeerr uu lIaa rr i uu s,
gescheiden. Ook
Ook de
de ongenade
ongenade en
en de dood
die
I z a a kC o
Co
ballingschap
(1057 1059) in ballingschap
die door
door Izaak
mmnneenn uu ss (1057-1059)
werd
gezonden, veranderde
veranderde hieraan
(1059). Ofschoon
Ofschoon de
de
werd gezonden,
hieraan niets
niets (1059).
Pausen en de
de oostersche
oostersche keizers
keizers soms een poging
poging waagden,
waagden, om
om de
de
eenheid
den vrede
vrede te
teherstellen,
herstellen,de
depatriarchen
patriarchenweigerden
weigerdenelke
elke
eenheid en den
toenadering en
Rome gescheiden
gescheiden tot
synode van
van
toenadering
en bleven
bleven van
van Rome
tot de synode
Florence. Maar
Maar ook
vereeniging was van
van zeer
zeer korten
korten duur
duur 1).
Florence.
ook deze vereeniging
-

1)
F. X.
X. Seppelt,
Seppelt, Das Papsttum und Byzanz, bij
bij Sdralek, Kirchenge1 ) F.
schichtliche Abhandlungen,
Abhandlungen, II Band,
Breslau 1904.
1904.
Band, Breslau
schichtliche

HOOFDSTUK.
VIERDE HOOFDSTUK.
SACRAMENTEN, EEREDIENST
KERKELIJK LEVEN.
LEVEN.
SACRAMENTEN,
EEREDIENST EN
EN KERKELIJK

§ 79.
79.

Mis en
en Communie.
Communie.
Mis

Geschichte und
QueUen und Forschungen
Forschungen zur
zur Geschichte
und
Ebner, Quellen
Kunstgeschichte des Missale Romanum
im Mittelalter,
Mitteiaiter,
Romanum im

Freib. im Br.
Br. 1896.
1896. Funk, Der
Kommunionsritus, in Abh.
Abh.
Der Kommunionsritus,
Freib.
293-308.Tiibinger
TübingerQuartalschr.,
Quartaischr.,
Untersuchungen, I,
I, 293-308.
und Untersuchungen,
sulte chrétien,
chrétien, III
1906,
Origines du cuite
1906, S.
S. 95-109.
95-109. Duchesne, Origines
éd.,
Paris 1903.
1903. Funk, Abhandl. und Untersuchungen,
éd., Paris
lIl,
1907. Veber
Ueber den
den Kanon der röm.
Messe, S.
85-134;;
rom. Messe,
S. 85-134
III, 1907.
Prinz von
vanSachsen,
Sachsen, Praelectiones de
de Liturgiis
Liturgiis OrienOrienMax, Prinz
talibus,
Tom. I-II,
S. J.,
Friburgi 1908-1913. Brawe
Browe S.
talibus, Tom.
I II, Friburgi
Die Communion
Communion in
in der
der gallikanischen
gallikanischenKirche
Kirche der Merovinger
und Karolinger
Karolinger Zeit.
Tüb. Quart.
Quart. 1921.
1921.
Zeit. Tub.
—

1°.
de oostersche
oostersche Kerk
Kerk kreeg
kreeg gedurende
gedurende deze
deze periode
periode de
de
1°. In de

liturgie 1)
van Constantinopel
Constantinopel de
overhand en
slaagde er in,
in, de
de
de overhand
en slaagde
1 ) van
overige
allengs te verdringen.
verdringen. Het westen
westen had
had sedert
sedert de
de IV
IVeeuw
eeuw
overige allengs
twee
Liturgieën, de
de Romeinsche
de Gallicaansche.
eerste
De eerste
Gallicaansche. De
en de
twee Liturgieën,
Romeinsche en
werd
zuidelijk Ita
Italië
Afrika, de laatste
laatste
lië en Afrika,
werd gevolgd
gevolgdtete Rome,
Rome,in
in zuidelijk
in de overige landen van
van het
het westen.
westen. Allengs
Allengs drong
drong de
de Romeinsche
Romeinsche
meer en meer door, vermengde
vermengde zich
zich met
met de
de Gallicaansche
Gallicaansche en
en vormde
vormde
met
weldra de
de verschillende
verschillende Liturgieën
Liturgieën van
van het
hetwesten.
westen. Bij
Bij
niet haar weldra
Rome moest
moest echter
echter ten laatste
laatste
de
voortdurende betrekking
de voortdurende
betrekking met
met Rome
de
Romeinsche de
heerschende worden.
om de
de
de Romeinsche
de heerschende
worden. Toch
Toch ging
ging dit,
dit, om
vasthoudendheid
nationale en
en plaatselijke
plaatselijke liturgieën,
liturgieën, met
met
vasthoudendheid aan
aan de nationale
niet geringe
geringe moeite
moeite gepaard.
gepaard.
2°.
pogingen van Kar
e I den
G Groote,
r oot e, Ni
col a u s II
2 0. De
Depogingenvan
Karel
den
Nicolaus
1)
Karolingischen Zeitalter,
Zeitalter,
1 ) Krieg, Die Liturgischen
Liturgischen Bestrebungen
Bestrebungen im Karolingischen
Freiburg
1888.
Freiburg 1888.
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79. Mis

en
anderen, om
om de
de Romeinsche
Romeinsche liturgie
liturgie te Milaan
Milaan in te
te voeren,
voeren,
en anderen,
hadden niet het gewenschte
gewenschte gevolg.
gevolg. In
Inhet
hetFrankische
Frankischerijk
rijk vestigde
vestigde
PepPepij
ij n den
Kor
tel) en
e1
ze zich
onder
ze
zichvoorgoed
voorgoed
onder
n den
Kortel)
en Kar
Karel
den Groot
e. Voor
Spanje
droeg
dedemoeite
den
G r oot
e. Voor
Spanje
droeg
moeitevan
vanPaus
Paus Alex
A I e x a nder
1064 geen
vrucht.
Eerst
G reg
0 r i u s VII
VII
d e r II in 1064
geenvoldoende
voldoende
vrucht.
Eerst
Gregorius
liet de
de M
ozarabisch-Gothische
voerde er de Romeinsche liturgie in en liet
Mozarabisch-Gothische
alleen in zes kerken van Toledo bestaan. Veel
Veel vroeger
vroeger had
had Engeland
Engeland
Romeinschen ritus aangesloten,
zich bij den Romeinschen
aangesloten, die
die op
op de synode van
Cloveshoë
algemeen verplichtend
verplichtend werd
werd gesteld
gesteld 2).
Niet zoo
zoo
Cloveshoë (747)
(747) algemeen
2). Niet
spoedig
Schotland en Ierland
Ierland daartoe
daartoe te
te brengen.
brengen. Het
Het eerste
eerste
spoedig was
was Schotland
land ontving de
de Romeinsche
Romeinscheliturgie
liturgiehoofdzakelijk
hoofdzakelijk door
door tusschentusschenkomst van koningin
koningin M
Mar
1093), het
het tweede
tweede door
door de
de
a r g are
a r e tt aa (j(t- 1093),
bemoeiingen van
de twaalfde
twaalfde eeuw.
eeuw.
bemoeiingen
van bisschop
bisschop M aa Il ach
a c hi iaass in de
Terwijl overal
overal elders
elders de
de nationale
nationale en
enplaatselijke
plaatselijke liturgieën
liturgieën ververdwenen
en
plaats
maakten
voor
de
Romeinsche,
ontstond
in
het
dwenen en
maakten voor de Romeinsche, ontstond in het
midden
negende eeuw
eeuw in
in Moravië
Moravië de
de Slavische of de
de liturgie
liturgie
midden der negende
van den H. M
1\1:ee tt hh o0 ddiiuu s,s,die
dieechter
echterbij
bijden
deninval
invalder
derMagyaren
Magyaren
in de X
X eeuw
eeuwwederom
wederom in
inonbruik
onbruik kwam.
kwam.
0
33°.• Met
Met betrekking
betrekking tot
lezen der
der H.
H. Mis
Mis had
had er
er sedert
sedert de
de
tot het lezen
VII eeuw
eeuw een
een ingrijpende
ingrijpende wijziging
wijziging plaats.
plaats.Was
Wasvroeger
vroegerde
deMis
Misaalleen
VII
ll een
tegenwoordigheid van geestelijkheid
geestelijkheid en
en gemeente
gemeentegelezen,
gelezen,
in tegenwoordigheid
thans kwamen de
de private
private Missen in zwang. In
In het
het Frankische
Frankische rijk
werd ieder priester op vastendagen tot drie zulke Missen verplicht
verplicht:: werdipstovaendg
andere pro
pro vivis,
vivis, de derde
derde pro de
defunctis
Toch
f unctis 3).
3 ). Toch
de die, een andere
eene de
van Seligenstadt
Seligenstadtreeds
reeds verbieden,
verbieden, op
opéén
ééndag
dagmeer
meer
moest de synode van
dan drie
lezen (1022)
(1022) 4).
nie4). Zonder misdienaar mocht niedan
drie Missen
Missen te lezen
mand
Mis (Missae solitariae)
solitariae) doen,
noch ook buiten
buiten de
de kerk,
kerk,
doen, noch
mand de Mis
oblaties, die
die voorheen
voorheen alleen
alleen in
zonder
verlof 5).
zonder uitdrukkelijk verlof
5). De oblaties,
brood, wijn,
druiven, olie en wierook
wierook bestonden,
bestonden, schonk
schonk men
men nu
nu
brood,
wijn, druiven,
somwijlen
bepaalde intenintensomwijlen in
in geld, vooral wanneer de priester voor bepaalde
of voor
voor overledenen
overledenen de
de H.
H.Mis
Mis opdroeg
opdroeg 6).
6). De Missa praesancpraesancties of
tificatorum
dagen van de
de vasten,
vasten, behalve
behalveop
op
in het oosten alle dagen
ti f icatorum had jn

1) Mon.
Tom. 1, c.
e. 80
80;; cf.
ef. ibidem, p.
10.
p. 10.
Mon. Germ.,
Germ.,Leg.,
Leg.,seet.
sect. 1I,
II, Tom.
2)
564, can.
ean. 13.
13.
III, 564,
2) Hefele, lIl,
3)
Dingolfing in
in 932
932;; van
van Mainz
Mainz omstreeks 950. Hefele,
3) Synode van Dingolfing
IV, 592,
592, 603.
603.
IV,
4) Hefele, IV,
672.
IV, 672.
4)
6)
64, 513-514.
IV, 64,
5) Hefele, IV,
6)
Masses, The
13.
Stipends for
for Masses,
The Month
Month 1908,
1908, p. 13.
Thurston, Sbipends
6) H. Thurston,

79. Mis
§ 79.
Mis en
Communie.
en Communie.
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Zaterdag, Zondag
Zondag en Maria
Zaterdag,
Maria Boodschap
Boodschap plaats
plaats 1);
het westen
westen
1 ) ; in
in het
Vrijdag.
alleen
op
Goeden
alleen
Mis
Op Paaschzaterdag 2)
2) las
las men de H. Mis
niet vóór het
het negende
negende uur
uur (3
(3 uur
uur na
na den
den middag),
middag), waarop
waaropde
de PaaschPaaschnacht begon
begon 3).
V. Hadden
4°.
Hadden voorheen
voorheen nagenoeg
nagenoeg allen
Mis de
de H.
Comallen bij
bij de Mis
H. Coinmunie ontvangen, bij
bij het toenemen der Missae
privatae
hield
dit
Missae
hield dit op,
zoodat het
zoodat
het communiceeren
communiceeren aanmerkelijk
aanmerkelijk verminderde.
verminderde. Hierover
Hierover
klaagde een Duitsche synode
klaagde
synode der
der VIn
de Grieken,
Grieken,
VIII eeuwen
eeuw en stelde de
Romeinen en
en Franken,
Franken, „die
Romeinen
"die elken
eIken Zondag
Zondag de
de H.
H. Communie
Communie ontontvingen", tot
4 ). De
vingen",
tot voorbeeld
voorbeeld 4).
synode van Chalons
Chälons in 813
813 en die
die
De synode
van Tours in 858
858 vorderden,
men driemaal
driemaal in
in het
het jaar
jaarzou
zoucomcomvorderden, dat men
die van
van Mainz
Mainz onder
onder aartsbisschop
aartsbisschop Frederik
Frederik (950-954)
municeeren ; die
was reeds met tweemaal tevreden 5).
werd de
de wekelijksche
wekelijkschewasredmt lven
5). Toch werd
communie ten zeerste aanbevolen. Terwijl
communie
Terwijl het
het Trullanum (692)
(692) nog
voorschreef,
op de
de hand
hand en
en niet
nietop
opeen
een
voorschreef, dat
dat men
men de
de H. Eucharistie op
schotel
legde men ze in het
het westen
westen op
op
schotel of
of pateen moest ontvangen, legde
de tong. De
De Communie
Communie werd
werd nog
nog gegeven
gegeven onder
onder beide
beide gedaanten
gedaanten;
;
die
wijn door
door middel
middel van
van een
een pijpje
pijpje (fistula).
het
die van wijn
(f istula). Later
Later in het
oosten
vroeger hier
het westen
westen doopte
doopte men
men het
het
oosten en
en wat
wat vroeger
hier en
en daar in het
geconsacreerd brood in den
den geconsacreerden
geconsacreerden wijn
wijn en
en reikte
reikte dan
danbeide
beide
uit in
in een
een lepeltje,
lepeltje, hetgeen
hetgeen echter
echter de
de synode
synode van
vanBraga
Braga(675)
(675) ververbood. De overgebleven
overgebleven species aan kinderen te geven,
geven, bleef
bleef tot ver
ver
de middeleeuwen
middeleeuwen in gebruik
gebruik;; ze
ze overledenen
overledenen in den
den mond
mond te
te
in de
leggen,
leggen, verbood reeds het
het Trullanum (692)
en
later
de
H.
Bon
(692) en later de
B o n i-iffat
a t ii uu s 6).
het westen
westen gebruikte
gebruikte men
men althans
althans sedert
sedert de
de VIII
vnr of
6). In het
IX eeuw
eeuw voor
voor de
de H.
H.Mis
Misongedeesemd
ongedeesemd brood,
brood, terwijl
terwijl men
men in het
het
IX
oosten
oosten bij
bij het
hetgedeesemde
gedees~mde bleef
bleef 7).
7). Ook
Ook kwamen
kwamen nu allengs
allengs de
de
hostiën (oblata fornzata)
jormata) als ronde
ronde schijfjes
schijfjes in gebruik.
gebruik. Thans
Thans nog
nog

Conc. TruI.,
c. 50.
50.
1) Conc.
Trul., c.
2)
2) Hefele,
Helele, Beitráge,
Beiträge, II,
Il, 290
290 ff.
ff. Synode van Rouaan
Rouaan in
in1072.
1072.
Gabrol, Introduction
Introduction aux
aux études
études liturgiques,
liturgiques, Paris
Paris 1907.
1907. Probst,
Pf'Ob8t,
3) Cabrol,
abendländische Messe
Messe vom
vom fiinften
fünften bis achten
achten Jahrhundert,
Jahrhundert, MunMünDie abendlandische
ster
ster 1886.
1886.
4) Hefele,
Helele, III,
lIl, 734.
734.
5) Hefele,
Helele, IV, 603.
603.
6) Synodale
Synodale Statuten,
Statuten, can. 20
20;; Hefele,
Helele, III,
lIl, 585.
585.
de azymo
azymo ac
ac fermentato,
fermentato,1674)
1674) meent, dat
dat men
7) Mabillon, (Dissert. de
in het
het westen altijd
altijd ongedeesemd brood
brood gebruikt
gebruikt heeft.
heeft. Vgl.
VgI. daarentegen
daarentegen
Sirmond,
Sir mond, Disquisitio
Disquisitio de
azymo. Opp.
Opp. T.
T. V.
V. Vgl.
Vgl. Tub.
Tüb. Quartalschr.
Quartalschr.
de azymo.
1906,
S. 95-109.
95-109. Dom
1906, S.
Dom Cabrol,
Gabrol, art.
art. Azymes
Azymes in Diet.
Dict. d'archéol.
d'archéol. et
et de
de lit.
lito
P.
P. Albers,
AlbeN. S. J.
J. gerkgssch.
J(erkl!'osch. I.
1.

25
25
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80. Kerkzang
Kerkzang en
en preek.
preek.
§§ 80.

men vaak
vaak aan
aan hen,
hen, die
diedes
desZondags
Zondags niet
nietcommuniceerden,
communiceerden, in
in
gaf men
plaats daarvan
daarvan gewijd
gewijd brood
brood (eulogia) 1).
de plaats
streefde men
men naar
breviergebed streefde
naar eenheid
eenheid;; maar,
maar, trots
trots
In het breviergebed
pogingen der Pausen,
Pausen, bleef
bleef er
er niet
niet enkel
enkelverschil
verschil in den
den ritus,
ritus,
de pogingen
tekst bestaan
bestaan (Psalterium
(Psalterium romanum
romanum en
en Psalterium
Psalterium
doch ook in den tekst
gallicanum).
In
den
loop
der
VII
en
VIII
eeuw
worden
de acht
acht
gallicanum) . In den loop der VII
VIII eeuw worden de
(matutinae, lakdes,
laudes, tertia,
tertia, sexta,
sexta, nona,
nona, vesperae,
vesperae, comcomgebedsuren (matutinae,
algemeen. Op sommige
sommige plaatsen had men zelfs
zelfs een
een negende
negende
pletae) algemeen.
uur:: het lucernarium, dat in
in den
den mozarabischen
mozarabischen en
en milaneeschen
milaneeschen
uur
nog heden
heden bestaat.
bestaat. Alleen
Alleen de
de vespers
vespers en
enlauden
laudenhadden
hadden een
een
Ritus nog
bepaalde lengte. De
De matutinae werden
en
werden in
in de VII en
vasten vorm en bepaalde
VIII eeuw
eeuw naar
naar omstandigheden
omstandigheden ingekort of verlengd
verlengd en ontvingen
ontvingen
VIII
eerst in de
de IX
IX eenige
eenige vastheid.
vastheid. De
Devorm
vormder
derkleine
kleine uren
uren (prima,
eerst
tertia, sexta,
sexta, nona en completae) werd
werd tot de
de IX
IXeeuw
eeuwovergelaten
overgelaten
tertia,
tertia, sexta en
aan den overste van de
de kerk
kerk of
of het
hetklooster
klooster;; voor
voor tertia,
aan
de keuze
keuze der
der psalmen
psalmen vrij.
vrij. De
Decompleten
completenhadden
hadden
nona bleef zelfs de
sedert
regeling van St.
St. Benedictus
Benedictus slechts
slechts geringe
geringe wijziging
wijziging te
te
sedert de regeling
ondergaan. In
IX eeuw
eeuw derhalve
derhalve kwamen
kwamen de
de gebedsgebedsondergaan.
In den
den loop der IX
uren tot haar voltooiing 2).
§ 80.

Kerlaang
preek.
Kerkzang en preek.
Brendel,
Brendel, Geschichte der Musik in Italien, Deutschland
und Frankreich,
1855. Wagner,
die
Einfiihrung in
in die
Wagner, Einführung
Frankreich, Leipzig 1855.
Gregorianischen Melodien,
Theil, Freib.
Freib. in
in der
der
Aufl. II Theil,
Melodien, Il
II Aufl.
Schw.
1901. Jacob, Die
Kunst im
im Dienste
Dienste der
der Kirche,
Kirche,
Die Kunst
Schw. 1901.
III Aufl.,
Landshut 1880.
1880. Göbel,
im
Gesch. der
der Katechese im
Góbel, Gesch.
Aufl., Landshut
Abendland vom Verfall
Verfall des
des Katechumenats
Katechumenats bis
bis zum
zum Ende
Ende
des
MittelaIters, Kempten
Kempten 1889.
1889. Probst,
Probst, Geschichte der
des Mittelalters,
katholischen Katechese, Breslau
Breslau 1886.
1886. Wiegand,
Wiegand, Das Homiliarium
1897. De KathoKatholiarium Karls
Karls des
des Grossen
Grossen u.
u. s.
s. w.,
w., Leipzig 1897.
liek,
1897, I,
252 vv.
vvo Cabrol,
d'archéologie
Cabrol, Dictionnaire d'archéologie
liek, 1897,
1, bI.
bl. 252
et de
de liturgie,
liturgie, Tom.
Tom. II-Il,
1907.
—II, Paris
Paris 1907.

1°.
werd
door
Paus
G reg
0 I' i u s den
1°. De
De kerkelijke
kerkelijkezang
zang
werd
door
Paus
Gregorius
G r oot e beter geregeld en tot grooter volmaaktheid gebracht. Grotebgldnortevmakhidgbrct.
Hij
verzame11e de gebruikelijke
gebruikelijke melodieën,
nieuwe aan
aan
Hij verzamelde
melodieën, voegde
voegde er nieuwe
1) Vgl.
F. Pij
Piiper,
De Vereering
Vereering
Middeleeuwsch Christendom.
Christendom. De
per, Middeleeuwsch
Vgl. nog Dr. F.
der
Hostie, 's-Gravenhage
's-Gravenhage 1907.
1907. De schrijver
schrijver pleit ten
ten gunste
gunste der
der
der H. Hostie,
middeleeuwsche
ketters.
middeleeuwsche ketters.
2)
Suibert Bitumer,
Bäumer, Histoire
Histoire du
du bréviaire,
2 vol.'
voL,
Dom Suibert
bréviaire, trad.
trad. Biron,
Biron, 2
2) Dom
Paris 1905. Batiffol,
éd., Paris
Paris1911,
1911, p.
p.1042
104!
du Bréviaire Romain, 33 éd.,
Bati f f ol, Hist. du
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toe, schreef
schreef het Antiphonarium en
de neumen
neumen boven
boven den
den
en plaatste de
tekst. Uit
Uit zijn
zijn zangschool
zangschool kwamen de leeraren voort, die
die de
de wereld
wereld
in den liturgischen zang hebben
hebben onderricht.
onderricht.Onder
Onderde
demissionarissen,
missionarissen,
die
Paus naar
naarEngeland
Engelandzond,
zond,waren
warengeoefende
geoefendezangers.
zangers.
die de groote Paus
Zij
school van
Bisschop B
Ben
s van
Zij stichtten
stichtten de school
van Kent. Bisschop
e n ee ddie
i c t uus
Y 0 l' k reisde in de VII eeuw
Rome, om
om Liturgie
Liturgie Yorkeisdn
eeuw vijfmaal
vijfmaal naar Rome,
en zang
Romeinsche te
zang naar de Romeinsche
te verbeteren.
verbeteren. Onder PPep
e p ijij nn den
Kor te drong de Gregoriaansche zang in Gallië door. Paus KortedngGiascheznlëdor.Paus
St e p h a n u s III (768-772) stichtte
stichtte de
de zangschool
zangschool van
van Rheims.
Rheims.
Algemeen
Gallië en
en Germanje
Germanje onder
onder
Algemeen werd
werd het Gregoriaansch
Gregoriaansch in
in Gallië
K
a l' e den
I den
G l' e.
oot
e. Verschillende
zangscholenkwamen
kwamen tot
tot
Karel
Groot
Verschillende
zangscholen
hoogen
ondervonden de bescherming
bescherming van LLo0 ddeew
w ijij kk
hoogen bloei,
bloei, en
en ondervonden
den Vrome
V l' 0 meen
K a l' eden
I den
K aToch
I e. Toch
drong
hieren
en
en Karel
Kale.
drong
hier
daar de
de oudere
oudere Ambrosiaansche zang wederom door 1).
1 ). Zelfs wendden zich
eeuw de kannuniken
kannuniken van
van Regensburg
Regensburg tot
totzekeren
zekeren
zich in de XI eeuw
priester
M a l't tin
Milaanen
envroegen
vroegen een
een A
ntiphonarium
priester Mar
i n uuss teteMilaan
Antiphonarium
met noten. Hierdoor
Hierdoor ontstond
ontstondverwarring,
verwarring, die
die nog
nog verhoogd
verhoogd werd
werd
door
gebruik, meestal
meestal uit het
het geheugen
geheugen te
te zingen
zingen en
en aldus
aldus
door het gebruik,
natuurlijk veel
veel te veranderen.
veranderen. Zoo
Zoo kwam
trots den
denbloei
bloei
kwam het,
het, dat, trots
zangscholen te
St. Gallen,
Gallen, Mainz,
Mainz, Trier,
Trier, Corvey,
Corvey, ReiReider zangscholen
te Fulda, St.
chenau, Hersfeld enz., de eenheid
eenheid van
van den
den liturgischen
liturgisch en zang
zang weldra
weldra
werd.
verstoord werd.
Om
volledige verbastering
gaan, regelde
regelde men
men vaak
vaak
Om de
de volledige
verbastering tegen
tegen te gaan,
den zang naar
met
naar de standaardboeken te Rome. Anderen trachtten
trachtten met
hetzelfde doel
zuivere melodieën
melodieën vast
te leggen.
leggen. Het
Hetmeest
meest
hetzelfde
doel de
de zuivere
vast te
droeg hiertoe
bij bij
HuHucbald
c b a I d van
St.t. Amand
A man d (1(t 930),
droeg
hiertoe
van S
930), die
eerst de
de lettergrepen
lettergrepen van
van den
den tekst
teksttusschen
tusschen zeven
zeven of
ofmeer
meer
het eerst
lijnen stelde,
toon was,
was, en
en vóór
vóór de
de
lijnen
stelde, hoog
hoog of
of laag,
laag, naarmate
naarmate haar toon
lijnen een T
T (Tonus) en SS (Semitonus)
plaatste.
Deze
uitvinding
lijnen
(Semitonus) plaatste. Deze uitvinding
werd in de eerste
eerste helft
helft der
der XI
XIeeuw
eeuw verder
verder volmaakt
volmaakt door
door Guido
werd
Arezzo (t
1050), die de
de neumen
neumen zelf
zelf tusschen
tusschen of
of op
op de
delijnen
lijnen
van Arezzo
(t 1050),
Nu trad
tradde
demuziek
muziek een
een nieuw
nieuw tijdvak
tijdvak in
in ;; vooral
vooral toen
toen de
de
schreef. Nu
priester
F
l'
anc
0
van
Keu
I
ende
teekens
voor
den
duur
der
priester Franco van Keulen de teekens voor den duur der
(figura) en voor de muzikale maat (mensura) uitvond, zoodat
zoodat
tonen (/igura)
men voortaan
voortaan het
het koraal- van het
het/iguraalgezang
figttraalgezang onderscheidde
onderscheidde
men
(XIII eeuw).
kwamen eerst in de
de VII eeuw
eeuw bij
Liturgie in
in gege2°. Orgels kwamen
bij de Liturgie
bruik. Pepij
Korteontving
ontving er
er een
een van
bruik.
Pepij nn de Korte
van ConstanConstan1) Dom
Dom Gatard,
Gatard, art. Ambrosien
Ambrosien (chant),
(chant), in
in Diction.
Diction.d'd'archéol.
et de
de lit.
lito
1)
archéol. et
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§§ 81.
81. Boete
Boeteenenkerkelijke
kerkelijke straffen.
straffen.

ttin
i n Uuss V
r o n y mus
m u s en
V CCo0ppro
en stelde
stelde het
hetop
opteteCompiègne.
Compiègne.
Kar
e I dde
bouwdeeen
eenander
anderteteAken.
Aken.Weldra
Weldra stonstonKarel
e GGr rooot
o t eebouwde
den
orgelmakers in
den de Duitsche orgelmakers
in aanzien,
aanzien, zoodat
zoodat Paus
Paus JJ o0 aa nn nnes
es
VIn (872-882)
(872-882) er een
A nno
11 Fr
Fr e iVIII
een vroeg
vroegaan
aanbisschop
bisschop
Annova
van
s ing.
Inden
denaanvang
aanvangvrij
vrijeenvoudig,
eenvoudig, ging
gingde
deinrichting
inrichtingdezer
dezer
i n g. In
orgels
eeuw had
had elke
elke abbatiale
abbatiale en
en kathekatheorgels spoedig
spoedig vooruit.
vooruit. In de X eeuw
drale
orgel.
drale kerk haar orgel.
3°.
Evenals de
de zang
zang nam
nam ook
ook de
de preek
preek bij
bij de
de godsdienstoefening
godsdienstoefening
3°. Evenals
een
voorname plaats
er enkel
enkel in
in het
het
een voorname
plaats in.
in. Zeker
Zeker valsch
valsch isis het,
het, dat er
Latijn werd
Bon
ende
deandere
andere
Latijn
werd gepreekt.
gepreekt. E 1I ii gg ii uus,s, B
o n i ffat
a t ii u s en
missionarissen
de landstaal,
landstaal, niettegenstaande
niettegenstaande de
de
missionarissenpredikten
prediktenin
in de
meeste
verzamelingen van homilieën
homilieën alleen
alleen in
in het
hetLatijn
Latijnwerden
werden
meeste verzamelingen
gesteld. Dit
Dit had
had zijn
zijn voorname
voorname oorzaak
oorzaak hierin, dat aanvankelijk het
het
Latijn de eenige of
of later
later minstens
minstens de
de meest
meestgebruikelijke
gebruikelijkeschrijftaal
schrijftaal
was. De
De synoden
synoden van
vanRheims,
Rheims,Mainz
Mainz en
enTours
Tours(813)
(813) schreven
schreven
was.
volkstaal van
vanGallië
Gallië en
en Germanje
Germanje (lingua rustica
rustica romana,
romana,
voor, in de volkstaal
lingua rustica
rustica theotisca)
theotisca) te preeken.
preeken. Hetzelfde
Hetzelfde verordende
verordende RRaaMaa uu rrus
opnieuwinin847.
847.Voortdurend
Voortdurendwerd
werdhet
hetpreeken
preeken
banusM
u s opnieuw
ingescherpt,
dan ook
ook inindedemeeste
meestegemeenten
gemeentenregelmatig
regelmatig
ingescherpt, hetgeen
hetgeen dan
geschiedde.
er eenige
eenige verzamelingen
verzamelingen van
van homihomigeschiedde. Allengs ontstonden er
lieën, die gewoonlijk uit de
de Kerkvaders
Kerkvaders waren
waren bewerkt. Het
Het meest
meest
werden
diedie
vanvan
Ven
era b i I i s Bed
en van
auIus
1) en
werden
Venerabilis
Bedaal)
van PPaulus
War
gebruikt. Deze
Deze' laatste
laatste was
was samengesteld
samengesteld op
op
2) gebruikt.
W
a r n e f r i e d 2)
bevel van
van Karel
Kar e I den
denGroot
G r oot
e. katechetische
De katechetischepreek
preek
e. De
bevel
behandelde de geloofsbelijdenis,
geloofsbelijdenis, het
het Onze-Vader
Onze-Vader en 77 (8)
(8) hoofdhoofdbehandelde
zonden
-deugden. Als
Alsvoorname
voorname predikers
predikers werden
werden geroemd
geroemd
zonden en -deugden.
Ga
rib a I dus va
11 L
u i k, Be
r nol d van
ras s b u r g,
Garibaldus
van
Luik,
Bernold
van St
Strassburg,
R
a ban u s Marurus
Mar u rus en
a y m 0 van
a I b ers t a d t
Rabanus
enHHaymo
van HHalberstadt
in
de IX, SSalomo
a lom 0 van Constanz
Con sta n z en
en Wolfgang
Wol f g a n g van
van
indeIX,
Reg e nsb u r gindeXeeuw.
in de X eeuw.
Regensburg
§ 81.
81.
Boete en
en kerkelijke
kerkelijke straffen.
straffen.
Wassersohleben,
Bussordnungen der
der abendlándischen
abendländischen
Wasserschleben, Die Bussordnungen
Kirche, II Auf!.,
1868. H.
Bussbücher
Schmitz, Die Bussbucher
Aufl., Halle 1868.
H. J. Sohmitz,
und die
Bussdisciplin der
der Kirche,
Kirche, Mainz
Mainz 1883.
1883. Dezelfde,
Dezelfde,
die Bussdisciplin
Die Bussbucher
Bussbücher und das kanonische Bussverfahren, DiisselDüssel1)
L., Tom.
Tom. 94.
94.
P. L.,
1) Migne, P.
2)
L., Tom.
Tom. 95.
95.
P. L.,
2) Migne, P.
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dorf
1898. Kober,
Kober, Archie
Archiv fur
für kath.
kath. Kirchenrecht,
Kirchenrecht, XXI,
XXI,
dorf 1898.
3 ff., 17
ff. Hinschius, Kirchenrecht, V.
17 ff., 291
2 91ff.
ff. ;; XXII,
XXII, 33 ff.
19-32. Duchesne, Origines du
culte chrétien,
chrétien, III
III éd.,
éd.,
du culte
Paris 1903.
1903. Cab
rol, Dictionnaire d'archéologie et
et de
de liturgie,
Cabrol,
Tom.
I-II, Paris
Paris 1907.
1907.
Tom. I—II,

1°.
ook de
de openbare boete in dezen tijd bestaan, toch
toch werd
werd
1°. Bleef ook
praktijk in
geheime zonden
zonden in 't't geheim
geheim
de praktijk
in zóóver verzacht, dat de geheime
en alleen
alleen openbare
openbare in het
het openbaar
openbaar werden
werden uitgeboet.
uitgeboet. Hing
Hing het
het
aanvaarden
vroeger van den
den vrijen
vrijen wil
wil des
des zondaars
zondaars af,
af,
aanvaarden der
der boete vroeger
thans alleen van den aard der zonde. Wie zich verzette, werd,thanslevdrzone.Wichvrt,wd
indien hij
hij openlijk
openlijk ergernis
ergernis gaf,
gaf, door
door den
den wereldlijken
wereldlijken arm
arm tot het
het
ondergaan
gedwongen. Was
voorheen het aantal
aantal canocanoondergaan der
der boete
boete gedwongen.
Was voorheen
drie beperkt,
beperkt, inindeze
dezeperiode
periodekwamen
kwamenhierbij
hierbij
nieke zonden
zonden tot drie
nieke
vrouwenroof,, woeker, meineed,
meineed,roof
roof,, brandstichting,
brandstichting,
tooverij enz. Voor
vrouwenroof
tooverij
openbare boete had men allengs
allengs een
een vasten
vasten tijd
het ondergaan der openbare
bepaald, die zich gewoonlijk uitstrekte van Aschwoensdag tot bepald,izchgwonjkutsrevaAchwondgt
Witten
Had de
de bisschop de boete opgelegd, dan biechtte
Witten Donderdag. Had
kwam in de
de kerk,
kerk, waar
waar de
de ordo impositionis
impositionispoenipoenide boeteling en kwam
plaat,s
vond.
De
straffen,
gedurenden
den
vastentijd
te
tentiae
tentiae plaats vond. De straffen, gedurenden den vastentijd te
ondergaan,
klooster, uituitondergaan, waren
waren verschillend:
verschillend :opsluiting
opsluitinginin een
een klooster,
kerkbezoek, aan
aan de
de kerkdeur
kerkdeur staan, reizen te voet,
sluiting van een kerkbezoek,
blootsvoets
gaan,geen
geenlinnen
linnendragen,
dragen,vasten,
vasten,zich
zichgeeselen,
geeselen,een
eenbedebedeblootsvoets gaan,
Op Witten
Witten Donderdag
Donderdag had
had de
de reconciliatio
vaart doen, enz. Op
reconciliatio plaats.
2°. Allicht kon nu
nu een
een zwaardere
zwaardere of
of lichtere
lichtere straf
straf alleen
alleen van
vande
de
2°.
willekeur
priesters afhangen.
over
willekeur des priesters
afhangen. Om derhalve de boetelingen over
algemeen gelijkmatig
gelijkmatig te behandelen,
behandelen, werd
werd de boete
boete voor
voor elke
elke
het algemeen
zonde
nauwkeurig
bepaald.
Zoo
ontstonden
de
poenitentiaalzonde nauwkeurig bepaald. Zoo ontstonden de
en enkele
enkelepersonen
personen werden
werden opgesteld.
opgesteld.
door synoden
synoden en
boeken, die
die door
het Poenitentiale
Poenitentiale Romanum,
Romanum, dat van
Bed
a,
De meest bekende
bekende zijn
zijn het
van B
e d a,
van aartsbisschop
ThTeh0 edor
C aCanterbury.
n ter b u r y.Lang
Lang
van
aartsbisschop
o d uosr van
u s van
duurde
niet, ofofdedepoenitentiaalboeken
poenitentiaalboekenwerden
werdenzeer
zeertalrijk.
talrijk.
duurde het
het niet,
Persoonlijke
één lijn
lijn met
metcanonieke
canonieke
Persoonlijke willekeur
willekeur stelde zich weldra op één
ontstond gevaar
gevaar voor
voor de
dekerkelijke
kerkelijkeleer
leer
voorschriften. Soms
voorschriften.
Soms zelfs ontstond
en de heilighouding
heilighouding des huwelijks.
huwelijks. Daarom
Daarom bonden
bonden de synoden in
de
IX eeuw
eeuween
eenstrijd
strijdtegen
tegende
depoenitentiaalboeken
poenitentiaalboeken aan
aan 1).
Toch
de IX
1). Toch
werd
bepaald poenitentiale
poenitentiale aangewezen,
het
werd geen bepaald
aangewezen, maar
maar men
men liet
liet het
oordeel over aan den bisschop. Een nieuw soort poenitentiaalboeken
kwam nu weldra op, samengesteld
samengesteld uit de
de decretales, canones
canones en de
kwam
1)
Chàlons, can.
can. 38
38 (813)
(813);; Parijs, can.
32 (829)
(829) ;; Mainz,
Mainz,
1 ) Synode van Chalons,
can. 32
can. 31
31 (847).
(847).
can.

390

§§ 81.

en kerkelijke
kerkelijke straffen.
straffen.
Boete en

uitspraken der
derVaders.
Vaders.Zelfs
Zelfs herleefden
herleefden hier
hieren
endaar
daarde
deoude
oudeoosteroosteruitspraken
doch slechts voor korten tijd
tijd 11).
).
sche boetestaties, doch
3°. Niet
Niet zelden
zelden gebeurde
gebeurde het,
het, dat
dateen
eenzondaar
zondaarde
dehem
hemopgelegde
opgelegde
3°.
Dan had de
niet kon ondergaan.
ondergaan. Dan
de commutatio plaats. Voor
Voor
boete niet
de bedevaart de geeseling in de
de plaats
plaats gegevasten werd bidden, voor de
steld,
enz.
Zoo
geven
de
poenitentiaalboeken
op:
voor
één
dag
steld, enz. Zoo geven de poenitentiaalboeken op : voor één dag
vasten 20
20 solidi. De arme betaalde
betaalde
vasten 50 psalmen, voor 77 weken vasten
minder dan de
de rijke.
rijke. In
In Ierland
Ierlanden
enEngeland
Engelandkwam
kwamomstreeks
omstreeks het
het
minder
zoogenaamde redemptio op, waardoor het
het
midden der VII eeuw de zoogenaamde
alleen hem,
hem, die de
de boete
boete niet
niet kon verrichten,
verrichten, maar een
een ieder
ieder
niet alleen
zijn boete af
af te
te koopen
koop en 2).
verschillende poenitentiaalpoenitentiaal2). In verschillende
vrijstond, zijn
boeken werd de
de geldsom
geldsom voor
voor de
deafkooping
afkooping geregeld
geregeld 3).
Al stak
boeken
3 Al
het tot
totmisbruik
misbruikleiden.
leiden. De
De synoden
synoden
hierin niets kwaads, toch kon het
zich daarom ertegen, met
met name
name verbood
verbood die
die van
van Rouaan
Rouaan
verzetten zich
(1048), uit
een zwaardere
zwaardere of
of lichtere
lichtere boete
boete op
opteteleggen
leggen:
(1048),
uit hebzucht een
:
).

"Ut
poenitentes occasione
occasione avaritiae
avaritiae gravare
gravareaut
aut levare
levare nemo
nemo praesupraesu„Ut poenitentes
mat ; sed juxta
juxta modum
modumculpae,
culpae, vel
velpossibilitatem
possibilitatemnaturae
naturaemoderetur
moderetur
poenitentia" 4).
4) .
4°. Tot de
de kerkelijke
kerkelijke straffen
straffen en
en de
de middelen
middelen ter
terverbetering
verbetering
4°.
excommunicatie, waardoor men
de kerkelijke ban
ban of excommunicatie,
men
behoorde ook de
de Communie,
Communie, de
de andere
andere sacramenten,
sacramenten,kerkbezoek,
kerkbezoek,beneficiën,
beneficiën,
van de
kerkelijke begrafenis
begrafenis werd uitgesloten.
uitgesloten. Vaak
Vaak werd
werd
jurisdictie en kerkelijke
alle verkeer met
met een
een geëxcommuniceerde
geëxcommuniceerde verboden.
verboden. Dat
Datinindoodsdoodszondaar de
de H.H. Sacramenten
gevaar alle opsluiting ophield en de zondaar
mocht
ontvangen, blijkt uit
uit de
deverordeningen
verordeningen der
dersynoden.
synoden. Voor
Voor
mocht ontvangen,
geestelijken
ambt niet
nietnoodzakelijk
noodzakelijk met
met
geestelijken was
was de
de ontzetting
ontzetting uit
uit het ambt
de excommunicatie verbonden, maar
maar volgde
volgde bij
bij hardnekkig
hardnekkig verzet.
verzet.
Een
zwaarder en algemeener
algemeener tuchtmiddel
de Kerk
Kerk in
in
Een zwaarder
tuchtmiddel bezat
bezat de
het interdict. De
juiste tijd van
van het
het eerste
eerste ontstaan
ontstaandezer
dezer straf
straf
De juiste
blijkt
niet. In
In geringere
geringere mate
mate kwam
kwam ze
ze reeds
reeds onder
onder GGr reg
0blijkt niet.
e g o1)
415.
IV, 415.
1) Hefele, IV,

2)
men het
het begin
begin van
van den
den aflaat.
aflaat. In
Inde
deeerste
eersteeeuwen
eeuwender
der
Hier ziet
ziet men
2) Hier
Kerk
men vermindering
vermindering van
boete. Later
Later kon
kon men
men zich
zich geheel
geheel vrij
vrij
Kerk gaf
gaf men
van boete.
maken
was natuurlijk
natuurlijk telkens particulier.
particulier. Toen
Toen de
de
maken door
door de
de redemptio.
redemptio. Dit was
redempties
was men
men dicht
dicht bij
bij den
den
redempties algemeen
algemeen werden
werden toegepast
toegepast op
op velen, was
aflaat, waarmee
waarmee de
de Kerk
Kerktijdelijke
tijdelijkezondenstraf
zondenstraffen
geheel of
of gedeeltelijk
gedeeltelijk
f en geheel
kwijtscheldt.
3)
de Syn.
Syn. van
van Tribur
Tribur (895).
(895). Hefelc,
558. Dr.
Paulus,
Dr. N.
N. Paulus,
Hefele, IV,
IV, 558.
Vgl. de
3) Vgl.
Zeitschrift mr
1909, p. 281.
281.
fiir kath.
katte. Theol..
Theol., 1909,
4)
p. 735,
735.
XIX, p.
4) Mansi, XIX,
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r i u s van
vanTours
T 0 u rvoort).
s voor 1).
869 belegde
belegde HHinkmar
i n kma r de
de
rius
InIn
869
bisdom Laon met het interdict,
interdict, dat
datechter
echterweldra
weldra
jjon
o n gg ere
e r e het bisdom
door zijn
zijnoom
oomHHi innkma
k m ar rvan
van Rheims
door
R hei m s werd
werd opgeheven.
opgeheven. De
De
synode van Senlis stelde in 988
988 de bisdommen van
van Laon
Laon en
en Rheims
Rheims
onder
interdict om
om de
de gruwelen
gruwelen daar
daar door
door Karel
Kar e 1 van
van
onder het interdict
Lot
har
i
n
gen
gepleegd.
In
1031
kwam
het
interdict
over
het
L o t h a r n g e n gepleegd.
1031 kwam
over het
bisdom Linioges
Limoges waarbij
verordend:: niemand
niemandmag
mag(kerkelijk)
(kerkelijk)
waarbij werd verordend
worden
geestelijken, bedelaars,
bedelaars, vreemden
vreemden en
en kinkinworden begraven,
begraven, tenzij geestelijken,
deren;
om het derde
derde uur
uurzal
zaleen
eenteeken
teekenworden
wordengegeven,
gegeven, waarop
waarop
deren ; om
een
ieder zal
zal neervallen
neervallen en
en bidden
bidden;
geensacramenten
sacramentenworden
worden
een ieder
; geen
toegediend,
stervenden;; de altaren
altaren zullen
zullen ontbloot
ontbloot
toegediend, behalve
behalve die
die der stervenden
zijn, zooals
zooals op Goeden
Goeden Vrijdag
Vrijdag;; niemand mag
mag huwen
huwen of
of andere
andere
zijn,
dan vastenspijzen
vastenspijzen gebruiken;
snijden of
of den
den baard
baard
gebruiken ; noch
noch het
het haar snijden
scheren,
de adel
adel zich
zich aan
aande
desynode
synodeonderwerpt
onderwerpt 2).
scheren, voor
voor dat de
2). Dat
zulke
krachtig middel
middel was
was om de hardnekkigen
hardnekkigen tot
tot hun
hun
zulke straf een krachtig
plicht te brengen,
brengen, is
is duidelijk.
duidelijk. Een
Een lang
lang hardnekkig
hardnekkig verzet
verzet der
der
plicht
schuldigen
slotte gewoonlijk
gewoonlijk door het
het volk
volk verhinderd.
schuldigen werd ten slotte

§ 82.
82.
Vastendagen
feesten.
Vastendagen en feesten.
Fttnk,
des Osterfastens,
Osterfastens, Abh.
Abh. und LinUnDie Entwicklung des
Funk, Die
ters., I.
I. 266-278.
266-278. Duchesne, Origines
culte chrétien,
chrétien,
Origines du
du culte
IU éd.,
Paris 1903.
1903. H. Kellner,
Kellner, Heortologie oder das
Kirdas KirIII
éd., Paris
chenjahr und die
die Heiligenfeste
Heiligenfeste in
in ihrer geschichtl. Entwicklung, Freib.
Freib. 1901.
1901. N. Nilles, Kalendarium
Kalendarium manuale utriusque ecclesiae,
ecclesiae, ed.
U, Oeniponte
ed. II,
Oeniponte 1896-1897. Cabrol,
Cabrol, Dictionnaire d'archéologie
d'archéologie et
1907.
Paris 1907.
et de
de liturgie.
liturgie. Tom.
Tom.I--U,
I- -II, Paris
Vacandard, art. Carême
Carême (jeune
(jeûne du)
du) in
in Dict.
théol.
de théol.
Diet. de
E. Vacandard,
cath. Huf,
Htt/, S.
Liturg, Studiën,
Studiën, I,I, Bussum
Bussum 1916.
1916.
S. J., Liturg,

1°. De veertigdaagsche
vasten verschijnt in deze
deze periode in haar
haar
veertigdaagsehe vasten
volle ontwikkeling.
volle
ontwikkeling. In de VII eeuw kwamen de eerste dagen (Caput
Op de
de synode
synode van
vanBenevenBenevenjejunii) erbij
erbij en voltooiden de vasten. Op
(1091) schreef
schreef Ur
U rba
niemand na
den
tum (1091)
voor, dat
dat niemand
na den
b a n u s II voor,
Aschwoensdag
allen de
de gegeAschwoensdagmeer
meer vleesch
vleeschmocht
mocht gebruiken
gebruiken en
en dat allen
wijde
hun hoofd
hoofd moesten
moesten ontvangen.
ontvangen. In
In Schotland
Schotland ververwijde asch
asch op hun
ordende
de H.
g area,t dat
a, dat
de vasten
met
Aschwoensordende de
IL Mar
Margaret
de vasten
met
Aschwoensdag en niet den
den daarop
daaropvolgenden
volgenden Maandag
Maandag zou
zou beginnen
beginnen 3).
3 ). Onder
1)
15. De
De gloria
gloria martyr., 79.
1) Hist. Franc., VIU,
VIII, 31;
31 ; X,
X, 15.
2) Mansi XIX, 541
2)
541 s. Hefele, IV,
IV, 695.
3) Hefele,
He/ele, V,
V, lU,
201.
3)
111, 201.
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de abstinentiewet viel
viel gedurende
gedurende de gansche vasten
vasten ook
ookde
de Zondag,
Zondag,
hoewel
Daarbij was
was die
die abstinentiewet
ahstinentiewetstreng
streng
hoewel dan niet werd gevast. Daarbij
en verbood:
bruiloften, feesteverbood : vleesch,
vleesch, eieren,
eieren, zuivel,
zuivel, ook de jacht, bruiloften,
vasten ten
ten teeken
teeken
lijkheden
lijkheden en
en rechtzittingen. Vaak werd tijdens de vasten
van ernstige boete het
het hoogaltaar
hoogaltaar door
door een
een voorhang
voorhang aan
aan de
deoogen
oogen
onttrokken (hongerlap).
(hongerlap).
De quatertempervasten
quatertempervasten kwam
Rome en
en in
in de
deaangrenzende
aangrenzende
kwam te Rome
Kerken
ontwikkeling. Toch
Toch bleef
bleef men
men
Kerken reeds
reeds vroeger
vroeger tot haar volle ontwikkeling.
lente in
in of
of
ook daar
daar nog in het onzekere, of de quatertemper van de lente
vóór
geplaatst.
Eerst
G reg
0 I' i u s VII
vóór de
devasten
vastenmoest
moestworden
worden
geplaatst.
Eerst
Gregorius
stelde
hetgeen nog
nog heden
heden bestaat.
bestaat. Werd de
de quatertemper
quatertemper
stelde vast, hetgeen
onder
G
I'
ego
I'
i
u
s
I
ingevoerd
in
Engeland
(VII
eeuw), in
in
onder Gregorius I ingevoerd in Engeland (VII eeuw),
Gallië
Bon
de Quatuor
Gallië en
en Duitschland
Duitschlandschreef
schreefdedeH.
H. B
o n i fat
f a t ii uu ss de
Quatuor
K a I' e I d
d ee G
I' oot e
e
legitima
temporumjejunia
jejunia voor 1), welk
legitima temporum
welk bevel
bevel Karel
Groot
in zijn
zijn Gapitulare
769 herhaalde
herhaalde 2).
Vastendagen waren
waren ook,
ook,
Capitulare van 769
2). Vastendagen
niettegenstaande
paaschtijd, de
de zoogenaamde
zoogenaamde rogationes
niettegenstaande den
den paaschtijd,
(kruisdagen),
Frankischen oorsprong
oorsprong 3),
L e o0
(kruisdagen), die.
die, van Frankischen
3), eerst
eerst onder
onder L
III (795
(795-816)
Rome. Het
Hetaantal
aantalvigiliedagen
vigiliedagen
816) ingang
ingang vonden
vonden te Rome.
nam
dezen tijd
tijd toe.
toe. Bestond
Bestond in het
het westen
westen de
de advent
advent met
met de
de
nam in
in dezen
vasten
reeds vroeger, de
de duur
duur was ook thans
thans nog
nog niet
nietoveral
overaldezelfde.
dezelfde.
vasten reeds
praktijk der
der vier
overhand.
Toch kreeg de Romeinsche
Romeinsche praktijk
Toch
vier weken
weken de overhand.
advent niet
Grieksche Kerk nam de liturgische viering van den advent
De Grieksche
voorschreef.
over, ofschoon zij sedert de VIII
VIII eeuw de advents-vasten
advents-vasten voorschreef.
van abstinentie
abstinentie was
wasde
deVrijdag
Vrijdag;; op
op sommige
sommige
Een bepaalde
bepaalde dag van
Een
XIeeuw
eeuwden
den Zaterdag er bij.
plaatsen voegde men sedert de XI
22°.0. Altijd
Altijd meer
meer ontwikkelden
ontwikkelden zich
zich in
in dezen
dezen tijd
tijddedekerkelijke
kerlielijke
feesten,
vooral de
de drievoudige
drievoudige feestkring
feestkring Kerstmis,
Kerstmis, Paschen
Paschen en
en
feesten, vooral
Pinksteren.
Het
Octaaf
van
Kerstmis,
ofschoon
reeds
veel
vroeger
Kerstmis, ofschoon reeds veel vroeger
Pinksteren. Het Octaaf
vermeld, werd
IXeeuw
eeuween
eenkerkelijke
kerkelijke feestdag
feestdag en
en
vermeld,
werd eerst
eerst in
in de IX
droeg sedert den
den naam
naam Besnijdenis
Besnijdenis des
desHeeren.
Heeren. Paschen
Paschen en PinkPinkdroeg
steren, vooral het eerste
eerste feest,
feest, vierde
vierde men
men niet
nietzelden
zeldeneen
eengansche
gansche
steren,
Bonifatii (VIII eeuw)
eeuw) noemen
noemen voor Paschen
Paschen
week lang. De Statuta Bonifatii
drie dagen
dagen:: "In
Paschatedies
diestres",
tres", het Poenitentiale
Poenitentiale Bonislechts drie
„In Paschate
vier:: „In
,,1nPentecoste
Pentecostedies
diesquatuor".
quatuor". De synode
synode
fatii voor Pinksteren vier
fatii
Pinksteren een
een week
week
van Mainz echter verordende voor Paschen en Pinksteren
Ingelheim in
in 948
948 voor
voor de
deviering
viering
(813). Evenzoo bepaalde die van Ingelheim
-

Statuta Bonifatii,
Bonifatii, can.
can. 30.
30.
1) Statuta
2) Pertz,
Pertz, Leg.,
Leg., I, 33.
33.
2)
3) Zie boven bl.
bI. 279.
279.
3)
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der Heiligen,
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reliquieên.
Heiligen, canonisatie,
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van het paaschfeest
paaschfeest een
een gansche
gansche week,
week, voor
voor Pinksteren
Pinksteren vier dagen.
Paschen en Pinksteren
Pinksteren te vieren,
vieren, kwam
kwam meer
meer en
en
dagen na
na Paschen
Drie dagen
van Constanz
Constanz (1049)
(1049) schreef
schreef dit
ditvoor.
voor.
meer in gebruik.
gebruik. De synode van
Onder
nieuwe feesten
feesten behoorde
behoorde vooreerst
vooreerst DrievuldigheidsDrievuldigheidsOnder de
de nieuwe
zondag,
die
het
Luik
door
St
e
p
h
(903eerst
te
Luik
door
bisschop
S
t
e
p
h
aa nn uu ss (903
zondag,
werden
enonder
onderzijn
zijnopvolger
opvolgerRi
R icchar
h. a ir us
i u s(920-945)
(920-945)
920) gevierd werd
(1316-1334)
zich verder
verderuitbreidde.
uitbreidde.Eerst
EerstPans
PansJo
J oaannnes
n e s XXII
XXII (1316--1334)
schreef
feest algemeen
algemeen voor.
voor. Allerzielendag
één
alléén
Allerzielendag verordende all
schreef het feest
voor
vanC C
998.Ofschoon
Ofschoonnooit
nooit
voor de
de zijnen
zijnenabt
abt 00 dd ii Il 0o van
l uI un ny yinin
998.
die dag
dag weldra
weldra over
over in
in de
de gansche
gansche westerwesterverplichtend gesteld ging die
sche Kerk 1). Allerheiligen
Allerheiligen bestond reeds veel
veel vroeger,
vroeger, maar
maar werd
werd
door
reg 0 r i uIII
s III
(731-741)
1 Mei
1 November
doorPaus
PausGGregorius
(731-741)
vanvan
1 Mei
opop
1 November
verlegd, en
rom e door
door
verlegd,
enop
opverzoek
verzoekvan
vanLL0 od ed we ijwkij den
k denVVrome
G
reg 0 r i IIIV
S (834)
IV (834)
algemeen
voorgeschreven. De
Demeeste
meeste
Gregorius
algemeen
voorgeschreven.
Apostel/eesten
dezen tijd
tijd op
op;; eveneens
eveneens dat van
van den
den
kwamen in
in dezen
Apostel
f eesten kwamen
H. Aartsengel
Aartsengel M
M ii cc hh a ë 1.
1. De
De bisschoppen
bisschoppen hadden
hadden het
het recht
recht om
om
in hun
hun bisdom
bisdom feesten
feesten voor
voor te
te schrijven
schrijven en
en maakten
maakten hiervan
hiervan niet
niet
zelden
gebruik 2).
2) .
zelden gebruik
-

§ 83.
83.
Vereering der
der Heiligen, canonisatie, reliquieën.
Bei88el,
der Heiligen und
ihrer Reliquien
Reliquien
and ihrer
Beissel, Die Verehrung der
in Deutschland, 22 Bde.,
Bde., Freiburg
Freiburg i. Br.
Dezelfde,
Br. 1890-1892.
1890-1892. Dezelfde,
Die Verehrung unserer Lieben Frau in Deutschland
Deutschlandwáhrend
während
des
Mittelalters, Freiburg
Freiburg 1896.
1896. J. A.
A.F.F.
Kronenburg.
des Mittelalters,
Kronenburg.
Maria's
Heerlijkheid in Nederland,
Nederland, Amsterdam,
Amsterdam, zonder jaar
jaar
Maria's Heerlijkheid
(1904-1908). De
De Rossi,
R088i, Suppl.
aux Mélanges
Mélanges d'archéol.
d'archéol.
Suppl. aux
et d'hist.
d'hist. de
de l'école
l'école francaise
française de
de Rome,
Rome, Tom.
Tom. 12
12 (1892),
(1892),
p.
73-95. H.
Mioni, Il culto
culto delle
delle reliquie
reliquie nella
nella chiesa
chiesa
p. 73-95.
H. Mioni,
cattolica,
Torino 1908.
1908.
cattolica, Torino

1°.
Als verzet
verzet tegen
tegen den
denbeeldenstrijd
beeldenstrijd nam
nam de
devereering
vereering der
der
1°. Als
dezen tijd
tijd een hooge
hooge vlucht.
vlucht. Vooral
Vooral in het
het westen
westen
Heiligen in
Heiligen
in dezen
werden over
algemeen de
de beelden
beelden menigvuldiger.
menigvuldiger. Had de
de
werden
over het algemeen
H. Maagd
Maagd Maria
Mar i aalsals
MoederGods
Godsboven
bovenalle
alleanderen
anderen recht
recht
H.
Moeder
1)
1910, p.
469 ss.
ss.
1) Revue Augustinienne,
Augustinienne, Oct.
Oct. 1910,
p. 469
2) De lijst der
der feesten voorkomende
voorkomende in de
de Statuta
Statuta Bonifatii,
Bonifatii,PoenitenPoeniten2)
bij Chrodegang,
Chrodegang, onder
onder Karel
Karel den
den Groote
Groote en
en Lodewijk
Lodewijk
tiale Bonifatii,
Bonifatii, bij
den Vrome, vindt
vindt men
menbij
bij Binterim,
Binterim, Denkwürdigkeiten,
299 ff.
ff.
den
Denkwurdigkeiten, V,
V, 1,
1, S. 299
Hist. du Bréviaire rom.,
rom., Paris
1911, 3 éd.
éd.
Paris 1911,
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83. Vereering
§§ sa.
Vereering der
der Heiligen,
canonisatie, reliquieën.
Heiligen, canonisatie,

op vereering,
vereering, deze
deze viel
ruimschoots ten deel.
deel. Haar
.Haar feesten
feesten
op
viel haar ruimschoots
harer eer
eer;
haarlof
lofwerd
werd
namen toe;
toe ; kerken en altaren verrezen te harer
; haar
ontelbare homilieën
homilieën verkondigd.
verkondigd. De
De Zaterdag
Zaterdagwerd
werdhaar
haargewijd
gewijd;
in ontelbare
;
haar getijden kwamen in zwang en op het einde
einde der
der periode
periode ook
ook het
het
Wees-Gegroet
Germanen groeide
groeide de vereering
vereering der
der
W ees-Gegroet 1)
1 ).. Vooral
Vooral bij
bij de Germanen
Heiligen steeds
De bedevaartgangers
bedevaartgangers naar
naar Rome
Rome 2),
ComHeiligen
steeds aan.
aan. De
2 ), Compostella, Tours
Tours en
en Jeruzalem
Jeruzalem 3)
stonden onder
onderkoninklijke
koninklijke15ebepostella,
3 ) stonden
scherming. Werd die vereering door
door de
de Kerk
Kerk eenerzijds
eenerzijds begunstigd,
begunstigd,
om het leven
leven der
dergeloovigen
geloovigen van
vanheidensche
heidensche en
enbijgeloovige
bijgeloovige prakpraktijken
zuiveren, ze
ze moest
moest anderzijds
anderzijds op de
de ware
ware maat
maatworden
worden
tij
ken te
te zuiveren,
gehouden.
synode van
van Liftinae
Liftinae(743
(743 of
of745)
745) verbood,
verbood, zoo
zoo
gehouden. Reeds de synode
maar alle
alle overledenen
overledenen tot
tot heiligen
heiligen te
temaken.
maken.Onbekende
Onbekende heiligen
heiligen
mochten, volgens
niet vereerd
vereerd en
en voor
voor
mochten,
volgens de
de synode
synode van
van Frankfort, niet
bouwd worden
(794).
hen geen kapellen (memon'ae)
wegen ge
gebouwd
worden (794).
(memoriae) langs de wegen
Kar
e I den
den Groot
G r oote eschreef
schreefvoor,
voor, dat
datde
de
Een Gapitulare
van K
a rel
Capitulare van
beslissing
hierover
b\j
den
bisschop
zou
blijven
4).
beslissing hierover bij
2°. De bisschop
bisschop deed
deed de
de canonisatie voor zijn
zijn diocees
diocees (elevatio
2°.
synode voor
voor breederen
breederen kring.
kring. Zonder
Zonder dat een
een zoo
zoo
o8sium);; de
de synode
ossium)
langdurig en scherp
scherp onderzoek
onderzoek als
als heden
hedenvoorafging,
voorafging, geschiedde
geschiedde
langdurig
dit gewoonlijk
gewoonlijk op
volks::
op een
eenluide
luideen
envertrouwbare
vertrouwbaregetuigenis
getuigenisdes
des volks
lama
sanctitatis et
et nziraculorum.
miracnZorum. In het
het oosten
oosten kwamen
kwamen hierbij
hierbij
/ama sanctitatis
misbruiken
Ni
Ph
0 kas
(963-969)
ho
k a s (963-969)
misbruiken voor.
voor. Keizer
Keizer N
i cceep
p hhor
o r uu ss P
.

eischte zelfs,
alle in
in den
den oorlog
oorlog gesneuvelden
gesneuvelden als
als martemarteeischee
zelfs, dat
dat men alle
Jaars
Hetbleef
bleef echter
echterbij
bij een
eeneisch.
eisch. De
De eerste
eersteplechtige
plechtige
laars zou vereeren. Het
Pauselijke
0 a
XV, toen
toen hij
h\j in
in 993
993 den
den
Pauselijke canonisatie
canonisatiedeed
deed JJ o
a nn nes
n e s XV,
bisschop
I r i c u s van
vanAugsburg
A u g s b u r(jg omstreeks
(Î" omstreeks973)
973)
bisschopU Ulricus
(1159----1181) gold
heilig
Sedert
A I Alexander
e x a n der III
III (1159--1181)
heiligverklaarde.
verklaarde.
Sedert
5 ).
de
canonisatie als
van den
denH.
H. Stoel
Stoel 5).
de canonisatie
als uitsluitend recht van
30.
Zij, die
die als
als Heiligen
Heiligen werden
werden vereerd,
vereerd, stonden
stonden in
in een
een
3°. Zij,
Martyrologium
geschreven. Deze
Deze periode
periode is
aan zulke
zulke
is aan
Martyrologiums 6)
6 ) geschreven.
1)
der Górresges.
GÖrresges. lS84,
88 ss.
ss.
Jahrb. der
1884, p.
p. 88
1) Esser, Hist. Jahrb.
2) Zettinger, Die Berichte
Berichte fiber
über die
die Rompilger
Rompilger aus
aus dem Frankenreiche
2)
800, Rom.
Rom. Quartalschr.,
Quartalschr., Rom.
Rom. 1900.
1900.
zum Jahre 800,
bis zum
ihre Berichte,
3) A.
A. Bau
Baumstark,
Abendländische Palestinapilger
Palestinapilgel' und ihre
Berichte,
mstark, Abendlándische
3)
Köln 1906.
1906.
Köln
4)
p. 20,
20, 134.
134. T. Ortolan,
Ortolan, Canonisation dans l'église
Leg. I.,
I., p.
4) Pertz, Leg.
romaine
de théol.
théol. oath.
cat,h.
romaine in
in Dict.
Diet. de
5) C.
(Audivimus), X
(3, 45).
45).
C. 1 (Audivimus),
X (3,
5)
6) Dom Henri Quentin,
Quentin, Les
Martyrologes historigues
Moyen Age.
Age.
Les Martyrologes
historiques du Moyen
6)
Grisar,
Etudesur
la formation
formation du
duMartyrologe
Martyrologe romain,
romain, Paris
Paris 1908.
1908. Grisar,
Etude
sur la
-

Analecta
1899, p. 231
231 ss.
ss.
Analecta Romana,
Romana, Roma
Roma 1899,
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HeiIigenlijsten
Alleen het
het zoogenaamde
zoogenaamde M
artyHeiligenlijsten zeer
zeer rijk.
rijk. Alleen
Martyrologium
ontstond wat vroeger, omstreeks
rologium Hieronymianum
Hier onymianum 1)
1 ) ontstond
450
Galië. Veel
(t 735)
735) aanvankelijk
450 in
in Galië.
Veel werd
werd dat
dat van
van Bed
B e d aa (i
gebruikt.
De volgende
volgende martyrologia
nagenoeg alle
alle
gebruikt. De
martyrologia werden
werden nagenoeg
in
de IX
IX. eeuw
het
in de
eeuw geschreven,
geschreven,nadat
nadat gedurende
gedurende de
de VIn
VIII het
lezen
martyrologium in
in het
hetkerkelijk
kerkelijkofficie
officie opgeopgelezen van
van het martyrologium
komen
door de
de synode
synode van
vanAken
Aken(817)
(817) voorgeschreven
voorgeschreven
komen en door
was:
ad capitulum
capitulum primitus
primitusmartyrologium
martyrologium legatur"
legatur"..
was : "Ut
„Ut ad
Omstreeks 800
800 ontstond
een anoniem, dat als schakel diende
ontstond een
tusschen die van
van B
Bed
en FF 1lor
e d aa en
o r u s 2)
te Lyon.
Lyon. Dan volgen
2 ) te
de martyrologia,
del b e r t u s van Prum
P r ü m 3)
martyrologia, van
vanWan
Wandelbertus
3)
en
R a ban u s Maurus
M a u rus 4)
; van A d 0 van
Vien n e
enRabanus
4 );vanAdo
van Vienne
zelfs
weinig vertrouwbare
vertrouwbare lYlartyrologium
romazelfs twee:
twee : het weinig
Martyrologium romanum parvum
parvum en een
uit dit
dit laatste
laatsteen
enuit
uitFF1lor
een ander,
ander, dat uit
o r uu ss
is
ontwikkeld en
Ad
naam draagt
draagt S);
dan een
een van
van
is ontwikkeld
en A
d 0o 's
's naam
5 ) ; dan
U
s u a r dus 6)
wellicht iets
Nott kk er
1Usuar
6 ) en
en wellicht
iets later van No
e r BBa
a 1bbulus
u I u S 7)
f har dus van
Her r i ede n 8)
7 ) en
enWol
Wolfhardus
van Herrieden
8 );;
in de
de XI
XI eeuw
eeuw nog
nog een
een van Her man
n u s van
y a n ReiR e imannus
c hen
schreef den anderen na
na en
en vulde
vulde meestal
meestal
h e n a uu 9).
9 ). De een schreef
zijn
voorganger aan.
aan. Het
Het martyrologium van
s u a r dus,
zijn voorganger
du s,
van UUsuar
uit dat
dat van
vanAAddo
genomen en
enmet
mettoevoegselen
toevoegselen verrijkt,
verrijkt,
o genomen
werd
het officieele
officieele der Romeinsche
Romeinsche Kerk,
nog
werd later het
Kerk, dat nog
heden de sporen
sporen draagt
draagt van
van AAd
0 's noodlottigen
noodlottigenarbeid.
arbeid.10).
10).
d o's
,

.

4°.
De vereering
vereering der
der reliquieën
reliquieën werkte
de nieuw
nieuw bekeerde
bekeerde
4°. De
werkte op de
gunstig en
en verving
vervingeen
eenmenigte
menigtebijgeloovige
bijgeloovige gebruiken.
gebruiken.
volken zeer gunstig
alleen de
de missionarissen
missionarissen maar ook
ook anderen
anderen droegen
droegen reliquiereliquieNiet alleen
om den
den hals.
hals. Bestonden
Bestondenvroeger
vroeger deze
deze reliquieën
reliquieën alléén
alléén in
in
kastjes om
doeken,
graven der
der Heiligen
Heiligen hadden gerust,
gerust, in
in stof
stof uit
uit
doeken, die
die op
op de graven
deze graven
VII
deze
graven of
of olie
olie uit
uit de
de lamp,
lamp, die
die er voor brandde, sedert de VII
en VIII
VIII eeuw,
eeuw, toen
toen men
men de
de lichamen
lichamen der martelaren uit de
de catacatacomben naar Rome
Rome vervoerde,
vervoerde, kwamen
kwamen voornamere
voornamere reliquieën
reliquieën in
in
comben
omloop.
het gebeente
gebeente der
der
omloop. Vurig
Vurig was
was alom
alom het
het verlangen,
verlangen, iets
iets van het
Heiligen te bezitten.
bezitten. Nieuw
Nieuw voedsel
voedsel ontving
de
Heiligen
ontving die begeerte,
begeerte, toen de
Romeinsche Liturgie
HH. Martelaren
Martelaren bijzonder
bijzonder
Romeinsche
Liturgie ingang vond en de HH.
werden vereerd. Vaak vroegen vorsten en grooten te Rome overover- werdnv.Vakogerstn Rome
blUfselen der
maar ook
ook voor
voor hun
huneigen
eigen
blijfselen
der Heiligen
Heiligen voor
voor hun kerken, maar
SS. Boll.,
Nov. (1894),
(1894), Ed. De Rossi—Duchesne.
Rossi-Duchesne.
1) Acta SS.
Boll., nII Nov.
2) Acta SS.
SS. Boll.,
Mart., VI
VI ss.
ss. Migne, 94,
799 ss.
ss.
Boll., Torn.
Tom. nII Mart.,
94, 799
Mon. Germ.,
aev. Carol.,
Caro!., II,
lI, 569
569 ss.
ss.
3) Mon.
Germ., Poet.
Poet. aev.
L, 110,
110, 1121
1121 ss.
ss.
S)
L., 123,
123, 202,
202, ss.
ss.
4) Migne, P. L,
5 ) Migne, P. L.,
L., 123,
123, 599.
599.
Torn. 131.
131.
66)) Migne, P. L.,
77)) Migne, Tom.
Analecta Boll.
Boll. 1898.
1898.
Torn. 143.
143.
68)) Analecta
99)) Migne, Tom.
10)) Analecta
Analecta Bollandiana,
Bollandiana, 1908,
1908, p. 65
65 ss.
ss.
10
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84. Invloed
§§ 84.
Invloed der
der Kerk
Kerk op godsdienst
zeden.
godsdienst en zeden.

gebruilL
Geen wonder,
wonder, dat
dat weldra
weldra misbruiken
misbruiken ontstonden.
ontstonden. De
De
gebruik. Geen
hervormende synode
klaagde, dat men,
men, zonder
zonder
hervormende
synode van
van Parijs
Parijs in
in 829 klaagde,
Uit hebzucht
hebzucht werden
werden valsche
valsche
reliquieën
reliquieën bij
bij zich
zich te
te hebben,
hebben, niet bad. Uit
gebracht. Zelfs
Zelfs reliquieëndief
reliquieëndiefstal
kwam herhaaldelijk
herhaaldelijk voor.
voor.
in omloop gebracht.
stal kwam
§ 84.
84.
Invloed
Kerk op
op godsdienst
godsdienst en
en zeden.
zeden.
Invloed der
der Kerk
Grupp,
des Mittelalters,
Mittelalters, II Band,
Grupp, Kulturgeschichte des
Band, Stuttgart 1894.
1894. He/ele,
Hefele, Conciliengeschichte, II Aufl.,
Aufl., IV B. Fehr,
Der Aberglaube und die katholische
katholische Kirche
Kirche des
des Mittelalters,
Mittelalters,
Stuttgart 1857. Dresdner,
Dresdner, Cultur
und Sittengeschichte
Sittengeschichte
Cultur und
der italienischen Geistlichkeit im X
X und
und XI Jahrh., Breslau
der
1890. Fournier, Les affranchissements du V
V au
au XIII siècle,
in
Revue Hist.
Rist. (1884)
(1884) XXXI, p.
p. 1-58,
in Revue
1--58, Ratzinger,
Ratzinger, Gesch.
der
kirchlichen Armenpflege,
Armenpflege, II Aufl.
Freib. 1884.
1884. Lalleder kirchlichen
Aufl. Freib.
mand,
Paris 1904
1904Histoire de
de la
la charité,
charité,Tom.
Tom.II-III,
II III, Paris
mand, Ristoire
1906. Kurth,
Kurth, Notger de
de Liège
Liège et la civilisation
civilisation au
au Xe
Xe siècle,
siècle,
22 tom.,
tom., Paris
Paris 1905.
1905.

1°.
begin dezer
dezer periode
periode was
het westen
westen
1 0. Bij
Bij het begin
was de toestand van het
Terwijl het eene
eene gedeelte
gedeelte nog
nog niet
niet geheel
geheel was
was bekeerd,
bekeerd,
niet gunstig. Terwijl
andere zich
zich nauwelijks
nauwelijks van het
het Romeinsche
Romeinsche verval
verval en
en de
de
had het andere
daarop
volgende verwoesting
verwoesting der
der volksverhuizing
volksverhuizing kunnen
kunnen herherdaarop volgende
stellen.
de Kerk
Kerk ook
ook reeds
reeds had
had gezwoegd
gezwoegd en
en gestreden,
gestreden, lang
lang
stellen. Wat de
kon
nog duren,
duren, voordat
voordat zij
zij het
het oude
oude bederf
bederf en
en de
deheidensche
heidensche
kon het nog
zeden zou hebben
hebben uitgeroeid.
uitgeroeid.
zeden
2°.
welig, zooals
zooals uit
uit den
den lndiculus
Indiculus
tierde nog
nog welig,
2°. Het bijgeloof tierde
8uperstitionum
blijkt. Op
Op de
de graven hield
o n ii ffat
a t i u s blijkt.
superstitionum 1)
1 ) van BBon
zelfs onder
onder deeldeelmen maaltijden, droeg
droeg men
men offers
offers (dadsisa8)
op, zelfs
(dadsisas) op,
men
neming
der
priesters.
Aan
de
spurcalia
in
Februari
(sporkelFebruari
(sporkelfresta
spurcalia
neming
priesters.
de
zon varkens
varkens werwerof sprokkelmaand), waarbij
waarbij ter eere der stijgende zon
geofferd, was het volk
volk uiterst
uiterstgehecht.
gehecht.Men
Mendroeg
droeg phylacterién
phylacteriën
den geofferd,
en amuletten van
hout, metaal
metaal ofofperkament
perkament tegen
tegentooverij
tooverij en
van hout,
ziekte;
ook ligaturae,
doek ofofkruiden
kruidenvervaardigd,
vervaardigd, tegen
tegen
ligaturae, uit doek
ziekte ; ook
geworpen staafde waarzeggerij uit neer geworpen
wonden. Zeer gewoon was de
het niezen,
niezen, het
hethinniken
hinnikender
derpaarden,
paarden, de
devogelvlucht
vogelvluchtenz.
enz.
jes, uit het
Dikwijls
beproefde men de
de sortes
bibliorum, waarbij
sortes sanctorum
sanctorum sc. bibliorum,
Dikwijls beproefde
voor prophetisch
prophetisch hield.
hield.
men den bijbel
bijbel opensloeg en de eerste plaats voor
Deze en vele
vele andere
andere bijgeloovigheden
bijgeloovigheden verbood
Deze
verbooddede H.
H. BBon
o n i-ifat
Paus
G reg
0 r i u s III
III 2).
verzetten
2). Voortdurend verzetten
f a t iiuussen
enook
ook
Paus
Gregorius
1)
He/ele, lIl,
506 ff.
ff.
III, 506
1 ) Hefele,

2)
2)

Ja//é, n.
n. 2246.
2246.
JOY,
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Kerkop
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godsdienst en
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zich
Frankische en Duitsche synoden
synoden en
en verminderde
verminderde allengs
allengs de
zich de Frankische
heidensche superstitie.
superstitie.
3°. Een ander
3°.
ander misbruik
misbruik was
was het
hetgodsoordeel
godsoordeel l1)) (ordalia)
(ordalia),, een
uit het heiligdom
heiligdom medegebracht
medegebracht bewijs
bewijs voor
voor misdaad
misdaad of
of onschuld.
onschuld.
dit ingeworteld
ingeworteld gebruik
gebruik te
tekeeren
keeren.. Hoewel
Hoewel
Onmogelijk
Onmogelijkwas
was het,
het, dit
nu
en
dan
een
stem
daartegen
verhief,
de
ordaliën
bleven
zich
zich
en dan een stem daartegen verhief, de ordaliën bleven
werden allengs
allengs onder
onder het
het toezicht
toezichtder
dergeestelijken
geestelijken
bestaan,
bestaan, en werden
ze voor.
voor. In
InFrankrijk
Frankrijk en
en DuitschDuitschgesteld. Enkele synoden schreven
schreven ze
land
ontstonden voor
plechtigheid van
van het
het godsoordeel
godsoordeel eigen
eigen
land ontstonden
voor de plechtigheid
in de
de kerk
kerk geschieden.
geschieden. Hoe
Hoe vreemd
vreemd
formulen.
Sommige moesten
moesten in
formulen. Sommige
dit heden ook klinkt,
klinkt, veel
veelonheil
onheilisisdaardoor
daardoor voorkomen.
voorkomen. De voorvoornaamste godsoordeelen waren het tweegevecht
tweegevecht (wehadinlc),
(wehadink), de kruisproef, vuurproef,
proef,
vuurproef, avondmaalsproef,
avondmaalsproef, , proef
koud water,
water,
proef in
in heet en koud
het lot, de
de kaaskaas- en
en broodproef,
broodproef, de
de proef
proef met
met de
de graszoden,
graszoden, het
hetbaarbaargericht enz. Ofschoon
Ofschoon de Apostolische
Apostolische Stoel
Stoel ze
zealtijd
àltijdverafschuwde
verafschuwde
duurden
en, wanneer
wanneer·de
telkens verwierp,
verwierp, duurden
.de gelegenheid
gelegenheid zich aanbood, telkens
de
ordaliën,
hoewel
veel
verminderd,
nog
altijd
voort,
totdat
nde ordaliën, hoewel veel verminderd, nog altijd voort, totdat II nnoc
(1198-1216)
er een
een einde
einde
n o c ent
e n t i u s III (1198
1216) door
door een
een strikt bevel er
aan maakte.
4°.
noodlottiger werkte
werkte wellicht
wellicht het
hetwreede
wreedevuistrecht
vuistrecht 2).
4°. Nog noodlottiger
Wijl
rechtspleging, vooral
eeuw, zeer
zeer gebrekkig
gebrekkig was,
was,
Wijl de
de rechtspleging,
vooral in
in de
de X eeuw,
eigenmachtig recht
recht zoeken
zoekender
derquasi-souvereine
quasi-souvereine heeren
heeren
bleef
bleef het eigenmachtig
geoorloofd. Dat hiermee
hiermee vaak
vaak zeer
zeer groote
groote mismisnatuurrechtelijk geoorloofd.
zoovee]
bruiken gepaard gingen, spreekt van zelf. De kerk
kerktrachtte
trachtte ze zooveel
uit te
te roeien.
roeien.
mogelijk te beperken en uit
voorname middel
middel waren
waren de
de godsgods- en
enlandvredes
landvredes der
der elfde
elfde
Het voorname
van Frankrijk,
Frankrijk, waar
waar de
de vredesbeweging
vredesbeweging begon
begon en
en
eeuw. Uitgaande van
de synodale
synodale vredesbesluiten
vredesbesluiten het
van
de
hettalrijkst
talrijkstzijn,
zijn,volgden
volgden die
die van
Spanje,
Normandië, Engeland,
Engeland, Vlaanderen,
Vlaanderen, Luik,
Luik, Duitschland,
Duitschland,
Spanje, Normandië,
Italië. In
In alaldie
dielanden
landentrachtten
trachttendedebisschoppen,
bisschoppen,
Nederland en
Nederland
en Italië.
misbruiken tegen te gaan.
gaan.
in synoden vereenigd, de misbruiken
de pax Dei
Dei en de
de treuga
Dei. Over
ver_
Aldus ontstonden de
Aldus
treuga Dei.
Over het ver_
schil dezer twee vredes liepen van
van oudsher
oudsher verschillende meeringen,
meeningen.
-

Patetta, Le
Le Ordalie,
Ordalie, Studio
storia del
diritto et
et di
di scienza
scienza del
del
1) Patetta,
Studio di
di scoria
del diritto
diritto comparato,
comparato, Torino
Torino 1890.
1890. Vacandard,
Vacandard, L'Eglise
L'Eglise et
et les ordalies.
diritto
Etude's de
de critique
critique et
et d'hist.
d'hist. relig.,
relig., Paris
Paris 1905.
1905. Dr.
Dr. F. Pij
Pijper,
MiddelEtudes
per, Middel
eeuwsch Christendom. De Godsoordeelen, 's-Gravenhage 1907.
-euwschCritndom.DeGsln,'-ravehg1907.
A. Kluckhohn,
KZuckhohn, Geschichte
Geschichte des Gottesfriedens,
Gottesfriedens, Leipzig
Leipzig 1857.
1857. Maar
2) A.
vooral G. C.
0, W.
W.Gorri8,
Gorris,S.S. J., De
De denkbeelden over oorlog en de bemoeiinvrede in de
de elfde eeuw,
eeuw, Nijmegen 1912.
1912.
gen voor vrede
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De
meest verbreide
de bisschoppen,
bisschoppen, tot
en met
met de
de actie
actie
De meest
verbreide was,
was, dat de
tot en
van
1034, telkens
telkens een
een volstrekt
volstrekt verbod
verbod van
van privaat-oorlog
privaat-oorlog uituitvan 1034,
vaardigden
vaardigden;; en dat
dat zij
zij,, toen
toen deze
deze onpractische
onpractische poging
poging natuurlijk
natuurlijk
mislukte, hun eisch gedeeltelijk introkken en bepaalde dagen toe- mislukte,hncgdijtrokenbpaldgtostonden,
dan de
deprivaat-oorlog
privaat-oorloggeoorloofd
geoorloofd was.
was. Het
Hetalgealgestonden, waarop dan
meene verbod zou
zou pax Dei, het compromis op deze
deze pax Dei,
Dei, treuga
treuga
geheeten. Dit hielden
hielden niet alleen
alleen mannen
mannen als
als Labbe,
Labbe,
Dei hebben
hebben geheeten.
Hardouin, Page, Cossart
Cossart en Mansi,
Mansi, maar dit
dit verdedigden
verdedigden ook
ook als
als
Hardouin,
traditioneele voorstelling
voorstelling tal van
van geleerden
geleerden der
der XIX
XIXeeuw
eeuw: :GieseGieseHefele, Rettich,
Rettich, Nijs,
Nijs, Kober,
Kober, Laurent
Laurentenz.
enz.enz.
enz. Dit
Ditisisechter
echter
brecht, Hefele,
valsch gebleken.
gebleken. De
privaat-oorlog was,
tengevolge van
de gegevalsch
De privaat-oorlog
was, tengevolge
van de
brekkige
der rechtsorde
rechtsorde ininvele
velegevallen
gevallennoodzakelijk
noodzakelijk
brekkige handhaving der
en rechtmatig, maar
maar gaf
gaf toch
toch aanleiding
aanleiding tot
totschromelijk
schromelijk machtsmachtsweerloozen. Al
mcn dit
dit gegemisbruik tegenover zwakkeren en weerloozen.
Al kon men
brekkig rechtsmiddel niet
niet geheel
geheel afschaffen,
afschaffen, steeds
steeds drong men
men op
op
gerechtigheid aan.
later daardaargerechtigheid
aan. Altijd
Altijd voortgaande
voortgaande stelde
stelde men
men wat later
naast de
de nieuwe
nieuwe instelling
instelling van
van de
de pax Dei,
Dei, waardoor
waardoor al
al wat onhet woeste
woeste geweld
geweld der
der oorlogzuchtige
oorlogzuchtige
was, aan het
schuldig en weerloos was,
heeren
werd onttrokken.
onttrokken. Toen
Toen deze
deze pogingen
pogingen goede
goede vruchten
vruchten
heeren werd
droegen,
(dus niet
niet terug),
terug), en
en
droegen, ging
ging men
men opnieuw
opnieuw een
een stap
stap verder
verder (dus
verbond men met
met de
de pax de treuga
Dei,
waardoor
zelfs
de
oorlogstijd
treuga
waardoor zelfs
voor de rechtmatig
rechtmatig strijdenden
strijdenden meer en
en meer
meer werd
werd beperkt.
beperkt. De
De
voor
za/een aan den
pax Dei is derhalve een onttrekking van personen en zaken
privaat-oorlog, terwijl de
de treuga
treuga Dei bepaalde tijden en dagen aan
privaat-oorlog,
den privaat-oorlog onttrok.
onttrok.
De Duitsche landvrede,
landvrede, beschouwd
beschouwd als
als eene
eene nieuwe
nieuwe instelling met
met
staatsen strafrechtelijke
strafrechtel~jkeinnovaties,
innovaties,isiseen
eenuitvloeisel
uitvloeiselvan
vanden
dengodsgodsstaats- en
vrede. Het
Het wezenlijk
wezenlijk verschil
verschil tusschen
tusschen de
de beide
beideinstellingen
instellingenisis geen
geen
dit, dat
datde
degodsvrede
godsvredevan
vanhet
hetgeestelijk
geestelijkgezag,
gezag, de
de landlandander dan dit,
hetwereldlijk
wereldlijk gezag
gezag uitging,
uitging, en
endus
dusook
ookalleen
alleenwereldwereldvrede van het
bepaalde....
doch ten
ten slotte
slotte komt,
komt, behalve
behalve in
in de
de
.... doch
lijke straffen bepaalde
de verordening
verordening uitgaat,
uitgaat, de
delandvrede
landvredevolkomen
volkomen
machten, waarvan de
overeen met de
de pax, een enkele
de treuga van den godsgodsenkele maal met de
vrede,
het onttrekken
onttrekken van
vanbepaalde
bepaaldepersonen,
personen, zaken
zaken of
of tijden
tijden
vrede, n.l.
n.l. het
aan den privaat-oorlog.
privaat-oorlog. Het
Het andere
andere verschil
verschil in
in tijdsduur
tijdsduur (de
(degodsgodsvrede
voor altijd,
altijd, de
de landsvrede
landsvrede voor
voor een
een bepaald
bepaald aantal
aantal jaren)
jaren)
vrede voor
waarschijnlijk bijkomstig.
bijkomstig. Er
Er blijkt
blijkt slechts
slechts uit,
uit, dat
dat de
de landvrede
landvrede
is waarschijnlijk
duidelijker dan
dan de
degodsvrede
godsvrede als
als een
een noodmiddel
noodmiddel en
en iets
ietsvoorvoornog duidelijker
loopigs gevoeld
gevoeld werd
werd;; als
als een
eenonwillige
onwillige doch
dochnoodzakelijke
noodzakelijke conconloopigs
cessie; ; een
bij gebrek
gebrek aan rechtshandhaving
rechtshandhaving het
het
cessie
een erkenning,
erkenning, dat
dat bij
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toestaan van
van den
denprivaat-oorlog
privaat-oorlogopophet
het
oogenbliknoodzakelijk
noodzakelijk
toestaan
oogenblik
was,
terwijl
men
hoopte,
dat
na
de
vastgestelde
jaren
was, terwijl men hoopte, dat na de vastgestelde jaren de
de oude
oude
hersteld en
en de
de algemeene
algemeene veiligheid
veiligheid verzekerd
verzekerd zou
zou zijn.
z\in.
rechtsorde hersteld
5°.
De IX
IX en
en X
X eeuw
eeuw waren
waren voor
voor de
de tucht
tuchtniet
nietgunstig.
gunstig.Menig
Menig
5°. De
zelden minder
minder
bisschop gedroeg
zorgeloos wereldsch
bisschop
gedroeg zich
zich zorgeloos
wereldsch en
en niet zelden
zedig.
leidde den
den clerus tot onwetendheid
onwetendheid en
en geringe
geringe achting
achting
zedig. Dit leidde
voor
zonde daartegen
daartegen noemde
noemde men
men de
de ketterij
ketterij
eaelibaat. De
De zonde
voor het caelibaat.
der
Nicolaïeten, die
die zeer
zeer verspreid
verspreid was
was en
en ininLombardije
Lombardijezelfs
zelfs
der Nicolaïeten,
gold
der Ambrosiaansche
Ambrosiaansche Kerk. Toch
Toch hebben
hebben de
de
gold als een voorrecht der
bestrijders
het
bederf
vaak
met
te
scherpe
kleuren
geschilderd.
bestrijders
bederf vaak met te scherpe kleuren geschilderd.
De
zijn zijn
Rat Ratherius
her i u s van
0 n al); Atto
At t 0
Devoornaamste
voornaamste
vanVer
Veronal);
Ver c e 11 e n sis 2);
Pet rus Damianus
Dam i a n u s 3)
in Engeland
Engeland
2 ); Petrus
3 );; in
Vercellensis
Dun
sta nvan
van
Ca n ter b uDaarenboven
r y. Daarenboven
trachttental
tal
Dunstan
Canterbury.
trachtten
van synoden den
den toestand
toestandteteverbeteren
verbeteren:
Worms(868)
(868); ;teteMainz
Mainz
: teteWorms
(888)
Troslé (909)
(909) ;; te Augsburg
Augsburg (952)
(952) en te
te Poitiers
Poitiers(1000).
(1000).
(888) ;; te
te Troslé
6°.
noodlottig gebrek
gebrek des
dat niet
nietminder
minder bestreden
bestreden
6°. Een noodlottig
des tijds,
tijds, dat
werd, was
was de
de simonie. Tegen
en andere
andere misbruiken
misbruiken verhief
verhief
werd,
Tegen dit en
zich
Milaan de
dezoogenaamde
zoogenaamde Pataria 4),
een volkspartij,
volkspartij, die
die
zich te Milaan
4 ), een
door
priesters
A n sAnselmus,
e I mus, LaLanduiphus,
n d u I P h u s, AArialdus
I' i aId us
doordede
priesters
en
later door
door den
den ridder
ridder Her
Her
dus
werd geleid.
geleid. De
De
en later
1 e1 emmba
b a 11 d
u s werd
beweging
ontstond,
toen
de
aartsb.
G
u
i
d
0
van
Mil
a
a
n
om
beweging ontstond, toen de aartsb. Guido van Milaan om
simonie
was veroordeeld.
veroordeeld. Ze
Ze breidde zich
zich uit
uit over
over LomLomsimonie te
te Rome was
bardije'e, streed
plicht, moest
moest echter
echteronderdoen
onderdoen voor
voor
bardij
streed voor
voor recht en plicht,
de overmacht
vanden
denadel,
adel,voor
voorde
de onwillige
onwillige geestelijken
geestelijkenen
en de
de tegentegenovermacht van
werking
d rik
God
is echter
altijdmet
metzijn
zijnKerk.
Kerk.
werkingvan
van Hen
Hendrik
IV.IV.
God
is echter
altijd
Want juist
juist in
in dezen
dezen tijd
tijdvan
vanverval
vervalschitteren
schitterenwaarlijk
waarlijkgroote
groote
Want
maunen, zools
zooIs:: A
I f I' e d dde
G l' oot van
e van
Engeland (t(t 901)
901);
Alfred
mannen,
e Groote
Engeland
;
Koe n r a a d van
van Constanz
Con sta n z (t(t934);
934); Bruno
B run 0 van
van
,Koenraad
Keu I e n (t
(t 965);
965); Otto
0 t tod
G r oot e(j(t973);
973); Ulrich
UI r i c h
Keulen
dee Groote
van Augsburg
A u g s b u r g(t (t
973); Wol
f g a n g van
van RegensReg e n s973);
Wolfgang
b u r g (t
(t 994);
994); W
i II i gis van
va IIMainz
M a i n z(t (t1011);
10U); BernBe r nburg
Willigis
war d van
va II Hildesheim
H i 1 des hei m ((t-1- 1022);
1022); Hen
d rik II
de
ward
Hendrik
II de
1)
De contemptu
contemptu canonum
canonum;; Discordia
Discordia inter
inter ipsum
ipsum
1) Migne, Tom.
Tom. 136: De
et clericos
clericos;; Apologia
Apologia;; Epistolae
Epistolae;; Itinerarium.
2) De pressuris
pressuris Ecclesiae, Migne, Tom.
134.
2)
Tom. 134.
3)
145: De
Decoelibatu
coelibatu;
Contraintemperances
intemperantesclericos
clericos;
3) Migne, Tom.
Tom. 145:
; Contra
;
De dignitate
dignitate sacerdotii
sacerdotii;; Liber Gomorrhianus.
De
4)
S. Arialdo,
Arialdo, Milano
Milano 1902.
1902.
Pellegrini, Fonti ee memorie storiche
4) Pellegrini,
storiche di S.
Arch. f.
Kulturgesch. 1914.
1914. Over
Over den
den naam der
Arch.
f. Kulturgesch.
der Pataria (lompenvolk)
6. p.
p. 1916.
1916.
t. a.
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Heil i g e (f(t 1024);
1024); Godehard
God e h a I' d van
van Hildesheim
H i I des hei m
Heilige
(t 1075);
1075); Anno
A nno van
vanKeulen
Keu I e (f
n 1075)enz.
(t 1075) enz.
7°.
Zooals vroeger
vroeger was
was ook
ook nu
nudedeweldadigheid
weldadigheid 1)
der Kerk
Kerk
7°. Zooals
1 ) der
zeer
groot, ofschoon
ofschoon zij
deze tijden
tijden van
van geweld
geweld en
en roof
roof niet
niet
zeer groot,
zij in deze
kon
verhinderen, dat tal
talvan
vanweldadige
weldadigestichtingen
stichtingenverdwenen.
verdwenen.
kon verhinderen,
Daarentegen
weer andere.
andere. BBel'
Daarentegen verrezen
verrezen ook
ook weer
e r nnaarI'ddus
u s van
Men t h 0 ne (t 1008) stichtte omstreeks 970 de gasthuizen opMentho(f108)sicemtrk970dgashuizenop
den
InEngeland,
Engeland, waar
waar de
de
den grooten
grooten en
en kleinen
kleinen S t. BBel'
e r nn aa rI' d. In
te Canterbury
Canterbury een
een
armenzorg
armenzorgbloeide,
bloeide, bouwde
bouwde L a nn ff I'rank
a n k te
I' ego I' i u s VI
VI(1045)
(1045) een
een teteRome.
Rome. Het
Het
groot
groot hospitaal;
hospitaal ;GGregorius
beroemde
de
beroemde hospitaal
hospitaal van
van Arbois
Arbois ontstond
ontstond omstreeks
omstreeks 1056.
1056. In de
bisschoppelijke steden
aantal gasthuizen
gasthuizen voortdurend
voortdurend
bisschoppelijke
steden groeide
groeide het aantal
aan. De tot
tot de
decongregaties
congregatiesvan
vanBec
Becen
enCluny
Clunybehoorende
behoorendekloosters
kloosters
waren beroemd
beroemd om
hun weldadigheid,
weldadigheid, die
die daarenboven
daarenboven door
door de
de
waren
om hun
bevorderd .. Alle bovengenoemden muntbisschoppen machtig werd bevorderd,
ten
naastenliefde; daarbij
B aBardo
I' d 0 van
vanMMaai inn z,
z, MMeeten uit
uit in
in naastenliefde
; daarbij
gingoz van
van Eichstátt,
Eichstätt,Bruno
Bruno
van
Metz
vele
van
Metz
enenvele
namen voortdurend
voortdurend de
de armen
armen in
in bescherming,
bescherming,
andere.
andere. De synoden namen
van Aschaim
Aschaim in
in Beieren
Beieren in
in can.
can. 10,
10, 11
11 en
en 15
15 ;; in
in zeer schoone
b.v. die van
Cloveshoë (747)
De Cap'itaal die van Cloveshoë
(747)in
inEngeland
Engelandinincan.
can.26-27.
26-27. De
CapiRegensburg (IX eeuw)
eeuw) schrijven
schrijven voor,
voor, dat
dat viermaal
viermaal
van Regensburg
tula van
10);
's
openlijk aalmoezen
aalmoezen zullen
zullen worden
worden uitgedeeld
uitgedeeld (can.
(can. 10)
's jaars
jaars openlijk
;
hetzelfde verordenen de synoden van
van Riesbach
Riesbach en
en Freising
Freising (can.
(can. 4).
4).
Voortdurend bleef
haar synoden
synoden de
de armen
armen gedenken,
gedenken,
Voortdurend
bleef de
de Kerk
Kerk in haar
de verordeningen
verordeningen blijkt
blijkt 2).
parspauperum
pauperum werd
zooals uit de
2). De quarta pars
van Parijs
Parijs (829),
(829),
herhaaldelijk aanbevolen,
de synode
synode van
herhaaldelijk
aanbevolen,b.v.
b.v. door
door de
can. 31
31 ; door
door die van
van Mainz
lVIainz (847),
(847), can.
can. 10.
10. Onder
Onder straf
straf werd
werd de
de
can.
het overschietende
overschietende van
vanhun
hunkerkelijke,
kerkelijke.
geestelijkheid
geestelijkheid verplicht
verplicht al het
inkomsten (superflua
armen te verdeeles
verdeelen 3).
onder de
de armen
(super/lua clericorum)
clericorurn) onder
Bij
de begrafenissen
begrafenissen en
enzielendiensten
zielendiensten hadden
haddenregelmatig
regelmatigbebeBij de
deelingen
deelingen plaats.
8°.
kenmerkend teeleen
teeken des
was de
deverhouding
verhouding der
der
8°. Een kenmerkend
des tijds was
Christenen
Joden. Door
Door geleerdheid
geleerdheid en
envaardigheid,
vaardigheid,
Christenen tegenover
tegenover de doden.
soms
door list
list en
enbedrog
bedrogkwamen
kwamendeze
deze telkens
telkens tot
tot grooten
grooten
soms ook door
hofhof
vanvan
L 0Ldoe dweij w
k ijden
I' 0 m e.
Een
invloed, zelfs
invloed,
zelfsaan
aanhet
het
k denVVrom
e. Een
1)
M.Gerrit8,
Gerrits, De Katholiek, Armenzorg
Armenzorg (1897)
111, bI.
vvo
(1897) ;; D.
D. 111,
bl. 416 vv.
1) J. M.
D.
112, bl.
bI. 26
26 vv., 259
259 vv.,
vv., 374
374 vv.
vvo Lallemand,
charité,
Histoire de
de la charité,
Lallemand, Histoire
D. 112,
Tom. U-lU,
Paris 1904-1906.
1904-1906.
Tom.
II III, Paris
2) He/ele,
11, 13,
13, 16,
26, 64,
64, 66,
66, 514.
514.
16, 26,
Hefele, IV, 11,
2)
3)
Burchardi, Decret.,
lib. 19.
19. cap.
cap. 116. Migne, Tom.
1006.
Tom. 140, 1006.
Decret., lib.
2 ) Burchardi,
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hunner grootste
Agg 0obar
Ly0 n
hunner
grootste bestrijders
bestrijders was
was A
b a rdus
d u s van
van Lyon
die niet alleen zijn boek De
insolentia Judaeorum
Judaeorum 1)
maar ook
ookdientalzjbok
De insolentia
1 ) maar
zijn
w ij
ij kk schreef
schreef De Judaicis superstitionibus
superstitionibus 2).
2 ).
zijn brief
brief aan
aan LL o0 dd ee w
Hij
vernieuwde daarenboven de
de oude
oude canones aangaande
veraangaande het verHij vernieuwde
met de
de Joden
Joden:
geen koop
koop en
en verkoop,
verkoop, noch
nochververkeer der Christenen met
: geen
van Christelijke
Christelijke dienstboden
dienstboden 3).
Dominici leenden
3 ) . De Missi Dominici
huren van
het oor
oor aan
Joden. Toch
Toch werden
werden in
't vervolg
vervolg de
de
aan de
de klacht
klacht der
der Joden.
in 't
wereldlijke
herwereldlijkeen
en geestelijke
geestelijkewetten
wettentegen
tegende
de ,Joden
Joden telkens
telkens hernieuwd 4).
Pet rus
s (XI
eeuw)
schreefeen
eenboek
boek
D a Dam
m i a inaun su(XI
eeuw)
schreef
4 ). Petrus
Contra
et Christianum
Christianum 5).
Dialogus inter
inter Judaeum
Judaeum et
5 ).
Contra Judaeos
Judaeos en
en. een Dialogus
In
Spanje moesten
moesten de
de Joden
Joden tienden
tiendenbetalen
betalenvan
vande
degekochte
gekochtegoedegoedeIn Spanje
ren.
Toch bleven
bleven zij
zij machtig
machtig en
enwisten
wisten zich
zich overal
overal in
in te
te dringen.
dringen.
ren. Toch
Zelfs Joodsche geneesheeren
geneesheeren gebruikte men
men aan
aande
demeeste
meestehoven.
hoven.
Zelfs
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H. Helyot,
Helyot, Histoire
des ordres monastiques
Tom.
Histoire des
monastiques etc.,
etc., Tom.
1-8,
Paris 1714-1719.
1714-1719. Heimbucher, Die Orden
Orden und Kon1-8, Paris
gregationen der
der katholischen
katholischen Kirche,
Kirche, II-lI
—II Band, II Aufl.,
Paderborn
1907. Puckert, Aniane und Gellone.
DiplomaPaderborn 1907.
Gellone. Diplomatisch-kritische
Untersuchungen zur
zur Geschichte der
Refortisch-kritische Untersuchungen
der Reformen des
des Benedictinerordens
Benedictinerordens im
9. und 10.
im 9.
10. Jahrhundert,
Leipzig 1899.
1899. Hefele, Conciliengeschichte,
19 ff.
Conciliengeschichte, IV Band,
Band, 19
Baumer, Die Cluniacenser
Cluniacenser im
11. undI2.Jahrhundert,
im 10. 11.
und 12. Jahrhundert,
Hist.-polit.
103 (1889).
(1889). Vita
Vita S.
S. Romualdi,
Romualdi,
Hist. -polit. Blätter,
Blotter, Band
Band 103
144, 953
953 ss. Vita
Vita S.
S. Joan.
Joan.Gualberti,
Gualberti, Migne,
Migne, Tom.
Tom. 144,
Tom.
146, 228
228 ss. Dom Lucien David,
David, Les
Tom. 146,
Les grandes abbayes
d'Occident,
Lille 1908.
1908. D.
Ursmer de
de Berlière,
Berlière, L'Ordre
d'Occident, Lille
D. Ursmer
monastique
origines au
au XIIe
XlIesiècle,
siècle,Maredsous
Maredsous 1912.
1912.
monastique des
des origines

1°. Zeer
spoedig breidde
orde der
der Benedictijnen
uit.
Zeer spoedig
breidde de
de orde
Benedictijnen zich
zich uit.
Monte-Cassino in 580 verwoest
verrees veel schooner
schooner uit de
de asch.
asch.
Monte-Cassino
verwoest verrees
Vele andere beroemde abdijen
abdijen oefenden een zeer weldadigen invloed
Vele
kwamen de
de bekeerders
bekeerders van
vanNederNederuit 6).
6). Uit de Engelsche kloosters kwamen
1)
104, 69
69 ss.
1) Migne, Tom.
Tom. 104,

78 ss.
2) Ibid.
Ibid. 78
3) De cavendo convictu et
et societate
societate judaica. Migne, Tom.
107 ss.
Tom. 104, 107
4)
en IV,
IV, passim.
passim.
4) Hefele, Tom.
Tom. III en
5)
5) Migne, Tom.
Tom. 145,
145, 41-68.
41-68.
6)
J.llf.
Besse, Les moines de l'ancienne
et
6) J.
M. Besse,
l' ancienne France.
France. Période gallo-romaine
gallo-romaine et
Paris 1906.
1906. Gougoud, Les chrétientés celtiques,
celtiques, Paris
Paris 1911.
1911.
mérovingienne, Paris
P. Albers,
Alber~, s.
J. Kerkgesch. I.
P.
S. J.
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land,
Duitschland en
een gedeelte
gedeelte van Frankrijk
Frankrijk voort.
voort. De
De bebeland, Duitschland
en een
roemde abt
bisschop P i r min
de VIII
VlIr eeuw
eeuw
roemde
abt en bisschop
m i n ii uuss stichtte in de
(720--750) een congregatie
(720-·750)
congregatie van hervormde
hervormde Benedictijnen,
Benedictijnen, waartoe
waartoe
de abdijen
abdijen Reichenau,
Reichenau, Dissentis,
Dissentis, Pf
Pfäfers,
Hornbach en
en
áf ers, Murbach, Hornbach
andere
behoorden. Onnoemelijk
Onnoemelijk veel
in Duitschland
Duitschland
andere behoorden.
veelnut
nut stichtten in
beroemde abdijen:
Fritzlar, Hirschfeld
Hirschfeld enz.
enz. Daar
Daar
de beroemde
abdijen : Fulda,
Fulda, Prüm,
Pram, Fritzlar,
bloeide het bekeeringswerk,
bekeeringswerk, de
de opvoeding
opvoeding der
der geestelijken,
geestelijken, wetenwetenbloeide
schap en landbouw. Toch werd hier en
en daar,
daar, vooral
vooral in het
het westen,
westen,
verslapping merkbaar.
Onder
KarKarel
e I den
r oot en trad
trad
verslapping
merkbaar.
Onder
den G
Groot
Benedictusvan
van
Aniane
(750-811)
in Aquitaniëals
als
Benedictus
Aniane
(750-811)
in Aquitanië
hervormer
op. Ook
Ook LLo0 dde
wijk
V rom esteunde
steundedit
ditheilheilhervormer op.
ew
ij k de Vrome
zame werk en stelde den
den Heilige
Heilige als
als visitator aan over alle
alle abdijen
abdijen
zame
des rijks.
rijks. Hierop
Hierop volgde
volgde de
de hervormingssynode
hervormingssynode van
van Aken
Aken in
in817,
817,
des
waarna BBen
dekloosters
kloosters bezocht
bezocht 1).
waarna
e n ee ddii c t u
uss de
1 ).
der IX
rxen
enin
inhet
hetbegin
beginder
derXXeeuw
eeuwvond
vondmen
menwederwederOp het laatst
laatst der
om leeken-abten (Abbato-comites),
tucht
die de
de kloosters
kloosters arm
arm en de tucht
(Abbato-comites), die
onmogelijk
Droevig klaagde
klaagde de
de synode
synode van
vanTroslé
Troslé(909)
(909): :
onmogelijk maakten.
maakten. Droevig
Vele kloosters
tucht. Ze
Ze
Vele
kloosters zijn
zijn verwoest
verwoest en
en de
de nog
nog bestaande zonder tucht.
staan onder
onder vreemdelingen
vreemdelingen en
en hebben
hebben geen
geen eigen
eigen overste.
overste. Leeken
Leeken
heerschen als abten
en huizen
huizen in
in de
de kloosters
kloosters met
met vrouwen,
vrouwen, kinderen,
kinderen,
abten en
soldaten en honden.
honden. De
De zeden
zeden zijn
zijn bedorven,
bedorven, de
de clausura
clausura is verdwenen.
Eigen abten
abten en
en abdissen
abdissen moeten
moeten dus
dusworden
worden aangesteld,
aangesteld, de
de
nen. Eigen
leeken
ingevoerd en
en gehandhaafd
gehandhaafd;; de
de pronkpronkleeken buitengesloten,
buitengesloten, tucht
tucht ingevoerd
zucht en het
het rondzwerven
rondzwerven der
dermonniken
monnikengeweerd
geweerd 2).
2 ).
2°.
zoozeer verlangde
verlangde hervorming
de abdij
abdij
2 0. De zoozeer
hervormingging
ging uit
uit van de
Cluny in Bourgondië 3).
graaf Willem
W i 11 e m
3). Gesticht door den vromen graaf
van A q u i t a ni ë in 910 werd zij het middelpunt der beroemdevanAquitë910werdzjhtmilpunberod
Benedictijner-Oongregatie van Cluny.
Cluny. Reeds
r n o0
Reedsde
deeerste
eersteabt
abtBe
Bern
Benedictijner-Congregatie
(t
928) zag
kloosters de
de hervorming
hervorming ingevoerd.
ingevoerd. Nu
Nu volgden
volgden
(1 928)
zag in 77 kloosters
een
reeks van
van groote
groote abten,
abten, die
diehet
hetwerk
werkijverig
ijverigbevorderden
bevorderden:
een reeks
:
oOdo
do (1942),
(t 942), Aymard
A y mar d(1(t965),
965), Mayeul
Ma y e u I(j'(t994),
994), 0Odilo
d i 10
(1048).
hervormde zelfs
kloosters van Polen
Polen en
en
(1048). Deze
Deze laatste
laatste hervormde
zelfs de
de kloosters
Spanje.
congregatie klom
2000 kloosters.
kloosters. Streng werd
werd de
de
Spanje. De congregatie
klom tot 2000
inderhouden ; het
regel van
H. BBen
hetstilzwijgen
stilzwijgen
regel
van den
den H.
e n eeddi
i cc t uussinderhouden;
1)
341 SS.,
Voigt, Die Karolingische Klosterss., 393 ss. K. Voigt,
1) Mansi, XIV, 341
politik
Kirchenrecht. Abh.
Abh. Stuttgart
Stuttgart1917.
1917.
politik etc. Kirchenrecht.
2) Hefele,
He/ele, IV,
572-573.
IV, 572-573.
2)
Achery,
3)
cluniacensis monasterii,
monasterii, Spicil.
Spicil. d' Achery,
3) Antiquiores consuetudines cluniacensis
Tom.
641. Dom Besse,
Besse, L'ordre de
de Cluny
Cluny et son
son gouvernement, Revue
Tom. I, 641.
Mabillon,
1905.
Mabillon, Tom.
Tom. I, 1905.
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zóó
bewaard, dat
dateen
eengebarentaal
gebarentaalwerd
werdingevoerd.
ingevoerd.Ofschoon
Ofschoon
zóó strikt bewaard,
de hervormde
waren, erkenden
erkenden
hervormde kloosters
kloosters niet
niet van Cluny afhankelijk
afhankelijk waren,
toch vele
vele het
het gezag
gezag van
vanhet
hetmoederklooster
moederkloosteren
enwerden
werdendoor
door viceviceabten
bestuurd. Naar
Naar het
hetvoorbeeld
voorbeeld van
vanCluny
Cluny ontstond
ontstondallengs
allengs
abten bestuurd.
congregaties:: van
van Cava
een
een reeks
reeks van congregaties
in Italië (980), van ChaiseCava in
ChaiseDiwu,
(1046),
van
Hirsau
(1071),
van
Sasso
Vigno
(1085),
van
SauveHirsau
Sasso
Dieu
Majour (1098) enz.
Majour
3°.
Benedictijner-hervorming der
der Camaldulensen had
den
3°. De Benedictijner-hervorming
had den
H.
Rom u a I dus
tot vader.
Deze,
hertogelijken stam,
stam,
H. Romualdus
tot vader.
Deze,
vanvan
hertogelijken
jeugd door de wereld
wereld verleid,
verleid, trok zich
zich echter
echter weldra
weldra
werd
werd in zijn jeugd
in een klooster terug
terug ;; ondernam
ondernam verschillende
verschillende missiereizen
missiereizen in Italië
Italië
en zelfs in Catalonië en Hongarije.
Hongarije. Zijn
Zijn woord
woord en
en voorbeeld
voorbeeldoefenden
oefenden
zich een
een zondaar
zondaar
een
onweerstaanbare kracht.
Nauwelijks kon
een onweerstaanbare
kracht. Nauwelijks
kon zich
aan
zijn invloed
In In982
stichtte
Rom
u a I dus
aan zijn
invloedonttrekken.
onttrekken.
982
stichtte
Romualdus
enkele
naar de
de verrukkelijke
verrukkelijke
enkele klootlters
kloosters in
in Istrië
Istrië en begaf zich daarop naar
later Campus
Maldoli (Camaldoli)
(Camaldoli) gebergstreek
Arezzo, die
die later
bergstreek bij
bij Arezzo,
Campus Maldoli
noemd werd, waarschijnlijk naar
naar een
een vrijgevigen
vrijgevigen schenker,
schenker, Maldoli
geheeten. Hier bouwde hij een klooster, dat uit
uit dertig
dertigcellen
cellen bestond,
bestond,
met hem
hem levende
levende eremieten
omgeven
omgeven door
door een
een ringmuur.
ringmuur. De
De daar met
droegen een
habijt en
enbeoefenden
beoefenden groote
groote gestrengheid.
gestrengheid. Wat
Wat
droegen
een wit habijt
richtte de
de Heilige
Heilige een
een ander
ander klooster
klooster op
op te
te Val
de Castro
Castro
later richtte
Val de
bij
Camerino en verzamelde
verzamelde daarin een communauteit
communauteit van
van Coenobij Camerino
deze twee
twee huizen
huizen ontwikkelde
ontwikkelde zich de uit
uit eremieten
eremieten en
en
bieten. Uit deze
coenobieten
bestaande Congregatie
Camaldulensen, die
voor
coenobieten bestaande
Congregatie der
der Camaldulensen,
die voor
werd, hetgeen Cluny was voor Frankrijk
Frankrijk 1).
Italië werd,
4°. Niet veel
veel later stichtte
stichtte J Jo
bee rr tt uu ss de
de
4°.
o aannnnes
e s GGuuaa1I b
VaIlumbrosa. Deze Heilige beoefende
beoefende
Benedictijner Congregatie van Vallumbrosa.
te Florence,
Florence, maar
maarwerd,
werd, ter
terbelooning
belooningvoor
voor
den krijgsdienst
krijgsdienst te
eerst den
hooger heiligheid
heiligheid geroepen
geroepen en trad
trad
zijn vergevensgezindheid,
vergevensgezindheid, tot
zijn
tot hooger
Rom
te San Miniato
Miniato in
inhet
het klooster.
klooster.Later
Laterbezocht
bezochthij
hijden
den H.
H. R
o m u aa 1stichtte een
een klooster
klooster te
te Vallumbrosa,
Vallumbrosa, dat
dathet
hetmoederhuis
moederhuis
ddus
u s en stichtte
Na eerst
eerst als
als eremieten
eremietente
tehebben
hebbengeleefd,
geleefd,ververder congregatie werd. Na
monniken zich in communauteit.
Zij droegen
droegen een
een aschascheenigden de monniken
communauteit. Zij
en volgde
volgde den
den Benedictijner
Benedictijnerregel
regel in
inalle
allegestrengheid.
gestrengheid.
grauw kleed en
5°. Zoowel
oosten als
het westen
westen was
was vroeger
vroeger het
het
5°.
Zoowelinin het
het oosten
als in het
aantal priesters onder de monniken vrij gering
gering 22).). Zij
Zij werden
werden daarom
Fratres genoemd.
genoemd. Toen
priesters
allen zonder onderscheid Fratres
Toen het
het aantal
aantal priesters
Camaid., Holstein, Cod.
Cod. reg.
194 ss.
1) Reg. Camald.,
reg. Monast.,
Monast., lI,
II, 194
2) Dom Besse,
Besse, Les moines
moines d'Orient,
d'Orient, Paris
Paris 1900,
411 ss.
ss.
2)
1900, p.
p. 411
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de kloosters
kloosters aangroeide,
aangroeide, bleef
bleef wel
wel de
de handenarbeid,
handenarbeid, volgens
volgens het
het
in de
voorschrift
bestaan, maar
maar werd
werd allengs
allengs
voorschrift van
van BBen
e n e die
d i ctt uus,s, bestaan,
meer
meer de
de bezigheid
bezigheid der
der leekebroeders, terwijl
priesters
meer en meer
terwijl de priesters
wetenschap en
en onderwijs
onderwijs toelegden.
toelegden.
zich op koorgebed, wetenschap
de kloosters
kloosters van
van Vallumbrosa
Vallumbrosa kwanten
kwamen het eerst
eerst de
de fratres
iratres
In de
Zij deden geloften van armoede,
armoede, zuiverheid,
zuiverheid, gehoorgehoorconversi
voor. Zij
eonversi voor.
stabiliteit, ofschoon
ofschoon ze niet tot
totde
deeigenlijke
eigenlijke monniken
monniken
zaamheid en stabiliteit,
behoorden. Gelijk
der andere
andere kloosterkloosterbehoorden.
Gelijk hun
hun kleed verschilde
verschilde van
van dat der
lingen, zoo was ook het stilzwijgen en de clausura
clausura voor hen niet verplichtend. Deze
Deze instelling
instelling ging
ging weldra
weldra in
in vele
vele andere
andere congregaties
congregatiesen
en
plichtend.
kloosterorden over.
In sommige
sommige kloosters
kloosters der
der Benedictijnen
Benedictijnen vond
vond
kloosterorden
over. In
men
de XI
XIeeuw
eeuw drie
driesoorten
soortenvan
vanbewoners,
bewoners, die
die allen
allen
men reeds
reeds in
in de
streng waren
waren gescheiden
gescheiden:: Priesters,
Priesters, leekebroeders
leekebroeders en dienende
gewone wereldlijke
wereldlijke kleeding.
in Hirsau.
Hirsau.
broeders in
in gewone
kleeding. Zoo
Zoo b.v.
b.v. in
Daarbij kwamen
vele kloosters
kloosters nog
nog de
dezoogenaamde
zoogenaamde oblaten,
Daarbij
kwamen in
in vele
die door
door hun
hun ouders
ouders in
in het
hetklooster
klooster geplaatst
geplaatst ook
ook op
oprijperen
rijperen
die
leeftijd niet mochten
mochten uittreden.
uittreden.
leeftijd
6°.
verordening der synode
synode van
vanChalcedon
Chalcedon (451)
(451)
6°. Volgens
Volgens de
de verordening
stonden
monniken onder
onder den
den bisschop
bisschop en
en werden
werden door
door hem
hem
stonden de monniken
gevisiteerd.
Ofschoon
de
exemptie
1)
van
de
bisschoppelijke
jurisgevisiteerd. Ofschoon de
de bisschoppelijke juris1)
dictie voor
voorkwam 2),
2 ), stelde thans
voor enkele
enkele kloosters
kloosters reeds vroeger voorkwam
de H. Stoel heele congregaties onder zijn onmiddellijke rechtsmacht.
Vooral nam
toe, toen
toen Cluny
Cluny in
in 949
949 de
de exemptie
exemptie verwierf
verwierf en
en
Vooral
nam dit toe,
zoo het voorbeeld
voorbeeld gaf
gaf aan
aan de
detalrijke
talrijkeonderhoorige
onderhoorige kloosters.
kloosters. OfOfzoo
schoon
bisschoppen niet
zelden hun vermeend
vermeend recht
recht krachtig
krachtig
schoon de
de bisschoppen
niet zelden
verdedigden en
zich tegen Rome
Rome en
en de
de abdijen
abdijenverzetten,
verzetten,gingen
gingen
verdedigden
en zich
de Pausen op den ingeslagen
I0
ingeslagenweg
wegvoort.
voort.Strijd
Strijdvoerden
voerdenabt
abt 0 dd ii 10
van Cluny
C I u n y met
metden
denbisschop
bisschopvan
vanMacon
Màconinin1025
1025;
abtFFuu1Icco
; abt
o
van
COl'
V
e
y
met
den
bisschop
van
Amiens
op
de
synode
van
van C o r v e y met den bisschop van Anciens op de synode van
Rheims in 1049,
1049, wederom
met den
den
wederom in
in 1051;
1051 ; de
de abt
abt van Reichenau niet
va n CCOl'
bisschop
Constanz;; FFuu1I cc o0 van
V e
met Guido
Guid0
orv
e yy met
bisschop van Constanz
van A mie n s in 1065. In alle bovenstaande gevallen beslistenvanAmies1065.Ialbovntdeg slin
de
Pausen ten
ten gunste
gunste der
der kloosters.
kloosters. De
De exemptie
exemptie van
van St.
St. Denis
Denis
de Pausen
werd in 1065
1065 te Rome bevestigd
bevestigd 3).
1)
A. Blurnenstock,
Blumen.stock, Der
päpstliche Schutz
Schutz im
im Mittelalter,
Mittelalter, Insbruck
Insbruck
Der papstliche
1) A.
1890. A.
A. Haf
Hülner,
der klósterlichen
klösterlichen Exemption
Exemption in
in der
der
ner, Das Rechtsinstitut der
abendländischen
Kirche, Mainz
Mainz 1907.
1907.
abendlndischen Kirche,
2) B.v.
het klooster van
Bobbio in
in 628.
628.
van Bobbio
B.v. het
3)
680, 733,
733, 737,
737, 752
752 f.,
f., 859,
859, 872.
872.
IV, 680,
He f ele, IV,
3) Helele,
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Byzantinischen Litteratur,
Krumbacher, Geschichte der Byzantinischen
II
Aufl., München
München 1897.
1897. Baumgartner S. J., Die
Die lateinische
lateinische
II Aufl.,
und griechische Litteratur der
christlichen Volker,
Völker, I—II
I-II
der christlichen
Aufl.,
Freib. i. Br. 1900.
1900. Specht, Gesch.
UnterrichtsGesch. des
des UnterrichtsAufl., Freib.
wesens
Deutschland von
den áltesten
ältesten Zeiten
Zeiten bis zur
wesens in
in Deutschland
von den
Mitte des
Stuttgart 1885.
1885. W.
W. Moll, Kerkgesch.
des 13.
13.Jahrh.,
Jahrh., Stuttgart
van
Nederland vóór
vóór de
de Hervorming,
Hervorming, 22 deelen,
deelen, Arnhem
Arnhem
van Nederland
1864-1871. Maitre, Les
écoles épiscopales
épiscopales et monastiques
monastiques
Les écoles
de l'Occident
Philippe Auguste,
Auguste,
1'Occident depuis
depuis Charlemagne
Charlemagne jusqu'à
jusqu'à Philippe
Paris
1866. Schwane, Dogmengeschichte
mittleren
Dogmengeschichte der
der mittleren
Paris 1866.
Zeit, Freib. i. Br. 1882.
1882. Harnack,
Harnack, Dogmengeschichte, III
Aufl.,
251 ff.
H. H.
Hurter S.
S. J. Nomenclator
Nomenclator Litterarius,
Litterarius,
Aufl., 251
H. Hurter
Pars
(1-1109),Oeniponte
Oeniponte 1903.
1903. Roger, L'enseignement
Pars II (1-1109),
des
classiques d'Ausone
d' Ausone àà Alcuin,
Alcuin, Paris
Paris1905.
1905. Blume
Blume
des lettres classiques
S. J.—Dreves,
J.-Dreves, Analecta hymnica medii
medii aevi.
aevi. Hymni inediti,
Tom.
Leipzig 1886-1908.
1886-1908.
Tom. 1-51,
1-51, Leipzig

1°.
Algemeen overzicht
overzicht in
inhet
hetwesten.
westen.
1°. Algemeen

De kerkelijke wetenschap
wetenschap kwam
deze periode
periode niet tot
tot hoogen
hoogen
kwam in deze
bloei.
groote Vaders
Vaders was
was voorbij,
voorbij, de
de bloei
bloei der
der scholastiek
scholastiek
bloei. De tijd der groote
toekomst. De
De hoogere
hoogere bespiegeling
bespiegeling moest
moest doordoorlag nog in de verre toekomst.
gaans wijken voor de praktijk.
praktijk. Talrijke
Talrijke verzamelingen
verzamelingen ontstonden,
ontstonden,
waarin
overvloed der
der oude
oude Vaders
Vaders pasklaar
pasklaargemaakt
gemaaktwas
was:
waarin de overvloed
:
poenitentiaalboeken, verklaringen of
of glossen
glossen op
oude theologische
theologische
op oude
poenitentiaalboeken,
tractaten,
verzamelingen van
van homilieën, formulierboeken
formulierboeken en ritueelen.
tractaten, verzamelingen
Spoedig
herleefde de kerkelijke
kerkelijke wetenschap
wetenschap tot
totzekere
zekere
Spoedig echter
echter herleefde
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hoogte
aan het Frankische
hoogte aan
Frankische hof en
en werkte
werkte nog
nog lang
lang na,
na, vooral
vooral in
in
talrijke
scholen.
De
oprichting
daarvan
dankte
men
vooreerst
de talrijke
De oprichting daarvan dankte men vooreerst
den werklust
werklust der
der monniken,
monniken, vervolgens
vervolgens aan
aan de
de bisschoppen,
bisschoppen,
aan den
die vooral
den Groote
Grooten,
maarook
ookdoor
door
die
vooraldoor
doorKarel
Karel den
n, maar
L 0 d e w ij k den
rom e n, Lot
har i u s I,
I, Karel
Kar e I den
den
Lodewijk
den V
Vromen,
Lotharius
K a I e nn enz.
enz. krachtig
krachtig werden
werden gesteund.
gesteund. Aldus
Aldus heeft
heeft de
de Kerk
Kerk
Kale
ook in de X eeuw haar wetenschap
wetenschap weten
weten te
teredden.
redden.Voor
Voorde
dewederwederopluiking
eeuw hebben
hebben O
0 tt ttod
G r oot eenenzijn
zijn
opluikingin
in de
de XI eeuw
o dee Groote
opvolgers groote verdienste.
verdienste.
Gallië deelde
grootendeels in
de wetenschappelijke
wetenschappelijke beweging
beweging
deelde grootendeels
in de
van. Germanje en
Karolingers, er
bloeiden tal van
van beroemde
beroemde
en de Karolingers,
er bloeiden
scholen.
nog de invloed
invloed van TThheeo0 ddor
werkte nog
o r uu ss
scholen. In Engeland werkte
C a n ter b u r enabt
y en abt
Had r i a n Voordeherleving
u s. Voor de herleving
van Canterbury
Hadrianus.
der studiën had
had men
men er
er schier
schier alles te danken
danken aan
aan koning
koning Alfred
Alf red
den G r oot een
n (t(t901),
901),die
dieniet
nietenkel
enkelgeleerden
geleerden derwaarts
derwaarts riep,
riep, denGrot
ook eigenhandig
eigenhandig belangrijke
belangrijke geschriften
geschriften in
in het
hetAngelsaksisch
Angelsaksisch
maar ook
overbracht en zelfs
zelfs oorspronkelijke
oorspronkelijke werken
werken schreef.
schreef. In
In Italië
overbracht
was
einde der
der IX
IXeeuw
eeuw de
de wetenschap
wetenschap meer
meer heidenscli
heidensch dan
dan
was op het einde
Christelijk getint, nood
zoodat
klassieke studiën
studiën er
er bloeiden,
bloeiden, terwijl
terwijl
Christelijk
at de klassieke
minachting waren.
waren. Gunstiger
Gunstiger werd
werd de toestand
toestand in
inde
de
de Vaders in minachting
XI
eeuw, vooral
rus
kardinaal
XI eeuw,
vooraltoen
toen Pet
Petrus
D aDam
m i ai an nuuss enenkardinaal
Hum
b eerr t uuss hun
hun invloed
invloed deden gelden.
grootengelden. In Spanje, dat grootenHum b
druk der
der Arabieren,
Arabieren, kwijnde
kwijnde de
deChristelijke
Christelijke
zuchtte onder den druk
deels zuchtte
wetenschap,
de Arabische
Arabische bloeide.
bloeide.
wetenschap, terwijl de
De
beschaving en
en kerkelijke
kerkelijke wetenschap
wetenschap dezer
dezer periode
periode heeft
heeft
De beschaving
men, behalve aan de zoo talrijke domscholen, vooral
de monmon- men,bhalvdzotrijke
vooral aan de
vanvan
Kar
e I den
r oot e nn
dehofschool
hofschool
Karel
denGGroote
niken te danken. Terwijl de
en zijn
zijn opvolgers
opvolgers bijzonder
zonen der rijksgrooten
rijksgrooten en de
de toetoebijzonder de
de zonen
komstige
opnam, ontving
ontving de
degeestelijkheid
geestelijkheid grootengrootenkomstige ambtenaren opnam,
deels in de
de kloosterscholen haar vorming.
vorming. Over
Over de
de studievakken
studievakken
deels
en lessen dezer inrichtingen is
is reeds
reeds gesproken
gesproken 1).
der oudste
oudste
1 ). Een der
van Duitschland
Duitschland was
was de
de kloosterschool
kloosterschool van
van Fulda
Fulda in Hessen (744),
wier
g i Ienenden
denberoemden
beroemdenleeraar
leeraar
wier bloei
bloei begon
begononder
onderabt
abt Ei
Eigil
R aa ban
M aauurus
(817), en
en voortduurde
voortduurde tot
865. In
In de
de
R
b a nuuss M
r u s (817),
tot 865.
goeden naam.
naam. Tijdens
Tijdens de
de XI
buurt
lag ook
ook Hersteld en had een zeer goeden
buurt lag
(magister tamosissimus)
/amosissimus)
eeuw
lessen van AA1I bb uu ii nn (magister
eeuw werden
werden er de lessen
.Reichenau en
druk bezocht.
bezocht. In
In Zwaben
Zwaben streden
streden de
de scholen
scholen van
van Reichenau
1)
Overonderwijs
onderwijs en
enscholen
scholen in
in Nederland
Nederland zie
zie
Zie boven
boven blo
bl. 35'4-355.
354-355. Over
1 ) Zie
M. Schoengen,
Schoengen, Geschiedenis
onderwijs in Nederland,
Nederland, Amsterdam
Amsterdam
Geschiedenis van het onderwijs
1911
1911 vvo
vv.
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Gallen om
voorrang. De
eerste bloeide
St. Gallen
om den voorrang.
De eerste
bloeide vooral
vooral van
van de
de VIn
VIII
a 1 aaffrriiee dd St ra
tot de
de XI
XIeeuw.
eeuw. Men
Men vond
vondererWWal
He
rr a bb 0,
o, H
e rman
Con
enandere
anderebekende
bekendegeleerden
geleerdendes
des tijds.
tijds.
m
a n uu ss C
o n ttra
r a cc tt uu ss en
de X
X en
enXI
XIeeuw
eeuwwerd
werdReichenau
Reichenaudoor
doorSt.
St.Gallen
Gallenovertroffen.
overtroffen.
In de
Daar
RatRatpert,
per t, Not
k e rBa
I b u I u s, TouT 0 uDaaronderwezen
onderwezen
Notker
Balbulus,
i I l0,o, SS aalom
0, o,de
van
Constanz,
Not
ker
t i.
1om
delatere
laterebisschop
bisschop
van
Constanz,
Notker
Lab
enz. Groot
Groot was
was de
de invloed
invloed van
van St.
St. Gallen
Gallen op
op andere
andere
L
a b ee0o enz.
scholen.
bisdom van
van Keulen
Keulenbezat
bezateen
eenbloeiende
bloeiendekloosterschool
kloosterschool
scholen. Het bisdom
te Stavelo. Trier
die van
van St. Maaiminus,
Max'iminus, Munster
van
Trier had
had die
Munster die
die van
Werden. In Saksen
Saksen lag
lag het
het klooster
klooster Nieuw-Oorvey,
een zeer
zeer bebeNieuw-Corvey, dat een
roemde
A nn gg ss gg a r, de
debekende
bekende
roemde school
schoolhad.
had. Hier
Hierleeraarde
leeraardede
de H. A
geschiedschrijver W
uu
kin
de geleerde
geleerde abt
abt
geschiedschrijver
Wi di d
k i d,
n d,en
en daarna
daarna de
W
i
bal
d.
In
de
kloosterschool
Bergen
had
T
h
iet
mar
van
W i b a l d. In de kloosterschool
Thietmar
Mer s e b erg (t- 1019)
1019) zijn geleerdheid
geleerdheid geput.
einde der
derMersb.g(1
geput. Op
Op het einde
eeuw verhieven
verhieven zich
zich de
de Beiersch
Beierschee kloosterscholen
X eeuw
kloosterscholen uit
uit haar
haar staat
staat
verval:: Tegernsee,
iederaltaich, Ohiemsee,
Emmeram te
van verval
Tegernsee, N
Niederaltaich,
Chiemsee, St. Emmeram
Regensburg, een
des lands.
lands. Op
Op het
heteinde
eindedezer
dezerperiode
periode
Regensburg,
een der
der beste des
begonnen ook de
de Oostenrijksche
Oostenrijksche kloosterscholen
kloosterscholen een
een hernieuwden
hernieuwden
begonnen
bloei. De
De voornaamste
voornaamste waren
waren St.
Florian, Kremsnziinster,
Kremsmünster, St.
St.
bloei.
St. Florian,
Pölten en Melk. Wat later
later bloeiden
bloeiden er
er Klosterneuberg,
Ranshoven en
Polten
Klosterneuberg, Ranshoven
Engeland en
en Italië
Italië ging de beschaving
Reichersberg. Ook in
in Frankrijk,
Frankrijk, Engeland
grootendeels uit
de kloosters.
kloosters. Men
Men denke
denke aan
aan de
de scholen
scholen te
te
grootendeels
uit van de
Rheims, Oud-Corvey,
Oud-Oorvey, waar
Rad
stuRheims,
waar PPas
a s cc h a ss ii us
usR
a d bel'
b e r tt uu ss studeerde en
en onderwees,
onderwees, St. Orner,
Omer, Luxeuil
Luxeuil ;; aan St. Vandrille,
Vandrille, Metz,
Metz,
Tours en Bec, de bakermat der
der later
laterzoo
zoo beroemde
beroemde scholastiek.
scholastiek. In
In
Italië werden
werden vooral
vooral Bobbio en M
onte Cassino
Oassino bezocht,
terwijl
bezocht, terwijl
Monte
in Engeland
Engeland Oxjord
de zoo
zoo talrijke
talrijke andere
andere
boven de
Oxford en Oambridge
Cambridge boven
kloosterscholen uitmuntten.
onzent stichtte de
de H.
H.WWi 11
i 11i-ikloosterscholen
uitmuntten. Ten
Ten onzent
bl'o
de school van Utrecht, die onder
b
r. o rr dd de
onder deleeraren
de leeraren G l'r eego
g o rl' i uus,
s,
L u d gel', Adalger,
A d a I gel',Thiatbrat
T h i atb rat
en anderen
zeerververLudger,
en anderen
zeer
was. Ook
Ook de kloosters
kloosters te
te Egmond en Ar;~eland
vermaard was.
Ameland hadden vermoedelijk
daarna had
hadook
ookde
deAbdij
Abdij
moedelijk reeds
reeds haar
haar scholen.
scholen. Korten
Korten tijd daarna
Rolduc
school 1).
Rolduc een uitnemende school
.

2°. Latijnsche kerkelijke
kerkelijke schrijvers.
schrijvers.
De beste kerkelijke
kerkelijke schrijver van
van deze
deze tijden
tijden isiswellicht
wellicht Venera1)
Dit blijkt
blijkt uit
uit den
dencatalogus
catalogus Rodensis.
Rodensis. Cf. Dr.
Dr. P.
P. J.
J. M.
M.van
van Gils,
Gils,
1 ) Dit
Eenige opmerkingen
opmerkingen over
over de
de middeleeuwsche
middeleeuwsche boekenlijst
boekenlijst der
der abdij
abdij
Eenige
Rolduc. Handelingen
Handelingen van
van het
het eerste
eerste Nederl.
N ederl. Philologencongres,
Philologencongres,gehouden
gehouden
Amsterdam, 3 en
en 44 April
April 1907.
1907.
te Amsterdam,
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735), die
die alle
alle kennis
kennis dier dagen in zich had
had opgenomen.
opgenomen.
bilis Beda (t
(j' 735),
Hij
alleen beroemd als leeraar,
leeraar , die
die tal
tal van
vanleerlingen
leerlingen trok,
trok,
Hij was niet alleen
maar
liet daarbij
daarbij een
een reeks
reeks werken
werken voor
voor het
het onderwijs na. Lang heeft
maar liet
men zijn homilieën gepredikt, zijn exegetische geschriften zelfs totmenzijholëgprdkt,zijnexschgrftzelo
in onzen
onzen tijd
tijd gestudeerd.
gestudeerd. De
De grootste
grootste verdienste
verdienste verwierf
verwierf hij
hij als
als
metrecht
rechtdede
Vaderder.
derEngelsche
Engelsche
geschiedschrijver. Kan
geschiedschrijver.
Kan Bed
Beda amet
Vader
geschiedenis worden genoemd, ook de eerste
eerste bekeeringsgeschiedenis
bekeeringsgeschiedenis
van Nederland
Nederland heeft hij
hij geboekt.
geboekt. Beroemd
Beroemd is
is zijn
zijn werk
werk Historia
Historia
ecclesiastica
gentis
A
nglorum
1).
ecclesiastica
A nglorurn 1 ) .
755) liet vooral brieven en preeken na 2).
Bonifatius (t
(j. 755)
Paulus
Diaconus (Warnefried
797) schreef
schreef op
op bevel
bevel van
van
(Warnefried j-t 797)
Paulus Diaconus
Kar e I den
den Grooten
G r oot e neen
H omiliarium, waarin hij voor elken
eIken
Karel
een Horniliariunz,
feestdag de
de voornaamste
voornaamste homilieën
homilieën der
der Grieksche
Grieksche en
en
Zon - en feestdag
ZonILatijnsche
...atijnsche Vaders
verzamelde en
daardoor aan
aan bisschoppen
bisschoppen en
en
Vaders verzamelde
en daardoor
priesters een
een onschatbaren
onschatbaren dienst
dienst bewees.
bewees. Een grooten
grooten naam
naam ververpriesters
wierf hij
zich
door
zijn
Historia
gentis
Longobardorum
3).
gentis
Longobardorum
3
)
.
hij
zijn
Alcuinus
(t 804),
diaken van York
York in
in
804), leerling
leerlingvan
van Beda
Beda en
en diaken
Alcuinus (j'
werd door
door Karel
Kar e 1 den
denGrooten
G r oot enaar
n naar
hetFranFranhet
Engeland, werd
kische hof ontboden
aan het
hethoofd
hoofd der
der palatijnsche
palatijnscheschool
schoolgesteld.
gesteld.
ontboden en aan
Krachtig werkte
werkte hij
hij aan
aan de
de beschaving
beschaving der
der Franken
Franken en
enleidde
leidde
Krachtig
de wetenschappelijke
wetenschappelijke beweging
Naar oude
oude codices
de
bewegingzijns
zijns tijds.
tijds. Naar
schreef over
verbeterde hij
der Vulgaat, schreef
over de
de vereering
vereering
verbeterde
hij den
den tekst der
der
beelden en
en tegen
tegen het
hetAdoptianisme.
Adoptianisme. Nederland
Nederland is
is hem
hem
der beelden
dankbaar voor
voor de
delevensbeschrijving
levensbeschrijvingvan
vandenden
H.
Willibrord.
H. W i l l i b r o r d.
Bij alle
alle tij
tijdgenooten
nog later
later was
was hij
hijals
alsletterkundige
letterkundige
Bij
dgenootenen
en nog
gewaardeerd 4).
zeer gewaardeerd
Ludger (t
het
leven
vanvan
G Gregorius
reg 0 r i u s van
809) schreef
schreef
het
leven
(t 809)
Ut r e c h t 5).
Utrech
AmaIarius van Metz
Metz (t
omstreeks 837)
837) is
is als
als liturgisch
liturgisch schrijver
schrijver
(t omstreeks
Amalarius
bekend
zijn veel
veel gelezen
gelezen boek
boek De ecclesiasticis
ecclesiasticis 0Ojjiciis.
ff iciis. Van
bekend door zijn
De institutione sanctimonialium
sanctimonialiurn 66),) ,
hem zijn de Regnla
Regula canonicorumen
canonicorum en Deinstitutione
tenminste gedeeltelijk.
gedeeltelijk.
1)
bij Migne, Tom.
Werner, Beda der
der Ehrwiir.dige
Ehrwürdige
Tom. 90-95.
90-95. K. Werner,
1) Werken bij
und seine
Wien 1875.
1875.
seine Zeit, Wien
Tom. 89.
2) Mon.
89.
Mon. Germ.,
Germ.,Epist.,
Epist.,lIl,
III, 231-431.
231-431. Migne, Tom.
2)
Tom. 95.
3) Mon.
Germ., Script. rer.
rer. Longob.,
Longob., 1878.
1878. Migne, Tom.
95.
Mon. Germ.,
3)
Alcuin, his
his life and
4) Migne,
Migne, Tom.
B. Gaskoin, Alcuin,
and his
his
C. J.
J. B.
Tom. 100-101. C.
4)
works, London
London 1904.
1904.
works,
Script., Tom.
Tom.15.
15.63-79.
63-79.
5) Migne,
Tom. 99,
99, 752-770.
752-770. Pertz, Script.,
Migne, Tom.
5)
IV,
10
ff.
6)
Migne,
Tom.
105,
Vgl.
Hefele,
IV,
10
ff.
He
f
ele,
Tom.
105,
Vgl.
6)
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Claudius vans
Claudius
van Turijn
Turijn (t
verwierf eenigen
eenigen naam
naam als
als
(1. 839)
839) verwierf
exegeet 1).
1) .
Agobardus
van Lyon
Lyon (t 840)
Agobardus van
een der
der geleerdste
geleerdste mannen
mannen
840) was
was een
zijns
Hij werkte
werkte en
en schreef
schreef voor
voor de
de verzoening
verzoening van
van L o0 d ezijns tijds. Hij
w ijijkk den
met
zijn
zonen;
nietminder
mindertegen
tegen de
de
w
den VVr rom
omene n
met
zijn
zonen
; niet
telkens stijgende
stijgende macht
Joden en
en het
hetAdoptianisme
Adoptianisme 2).
telkens
macht der Joden
2) .
Jouas
Orleans (t 844)
844) ijverde voor de herleving
en
Jonas van Orleans
herleving van tucht
tucht en
zeden en schreef
schreef een tractaat
voor de
de vereering
vereering der
der beelden
beelden tegen
tegen
zeden
tractaat voor
C
I a u d i u s van
van Turijn.
Tu rijn. (De
cultu imaginum
irnaginurn adv.
adv. Claud.
Claud.
(De cultu
Claudius
Taur. Apologia)
Apologia) 3).
3 ).
Einhard (t omstreeks
omstreeks 848)
848) is om
om zijn
zijn annalen
annalen en
en de
delevensbelevensbeschrijving
K a I' e I den
den
oot
beroemd,wiens
wiens ververschrijving van Karel
G rGor o
t e ennberoemd,
hij was
was in
in de
de belangrijkste
belangrijkste zaken
zaken des
des rijks
rijks 4).
4) .
trouwde raadsman hij
Walafried
(t 849),
Reichenau en leeraar
leer aar aan
aan de
de
849), abt
abt van Reichenau
Walafried Strabo
Strabo (t
kloosterschool, liet
Bijbel na, die
die als
als Glossa
kloosterschool,
liet commentaren
commentaren op
op den
den Bijbel
ordinaria zeer
gezocht waren.
Hij muntte
muntte daarenboven
daarenboven uit
uit door
door
ordinaria
zeer gezocht
waren. Hij
liturgische en hagiographische
hagiographische werken
werken (Liber de exordiis et
et incremenincrernentis rerum
rerurn ecclesiasticarum),
ecclesiasticarurn), vooral
door zijn
zijn gedichten
gedichten (De
vooral echter door
vi8ionibus
Wettini, Hortulus)
H orlulus) 5).
visionibus Wettini,
5) .
Altfried
Ludgcn: samen 6).
6).
Altfried (t 849)
84 9)stelde
stelde een Vita S. Ludgeri
vanHHalberstadt
Halberstadt (t
853) heeft
verdienste als
als geschiedgeschied(t 853)
heeft verdienste
Haymo van
Ook als
schrijver
schonk het
het Breviariurn
kist.ecclesiasticae.
eccles1:asticae. Ook
Breviarium hist.
schrijver en
en schonk
commentator
y m 0 bekend
bekend 7).
7).
commentatordes
desB\ibels
Bijbelsis isHa
Haymo
Rabanus Maurus
l\Iaurus (j
(t 856),
van Fulda en aartsti.
aartsb. van
vanMainz,
Mainz,
856), abt
abt van.
wordt de hervormer
hervormer van
van het
hetonderwijs
onderw~is en
en de
de wetenschap
wetenschap in
in DuitschDuitschland genoemd.
genoemd. Hij
Hij schreef
schreef commentaren
commentaren op
op het
het Evangelie
Evangelie van
van
land
Mat
en het
hetOude
OudeTestament
Testament;
eensoort
soortencyclopaedie
encyclopaedie
M
a t tt h a e u s en
; een
in 22 boeken De Universo, het
veel gelezen boek
boek De institutione
cleriinstitutione clerihet veel
corurn en eenige
eenige gedichten
gedichten 8).
corum
8).
Paschasius Radbertus
Radbertus (t
865) nam
nam deel
deel aan
aan den
den eucharistischen
eucharistischen
(j 865)
Pasehasius
strijd (De
corpore et
Dornini) , gaf
Ma
gaf verklaringen
verklaringen op
op M
a t(De corpore
et sanguine
sanguine Dornini),
1)
1) Migne, Tom.
Tom. 104,
104, 609-927.

2) Migne, Tom.
104. Mon.
Mon. Germ.,
Germ., Script.,
Script., XV.
Tom. 104.
2)
3)
106.
3) Migne, Tom.
Tom. 106.
4) Mon.
Il. Migne, Tom.
104.
4)
Mon. Germ.,
Germ., Script.,
Script., Tom.
Tom. II.
Tom. 104.
Ii)
Mon. Germ.,
Germ., Poet.,
Poet., II.
Il.
5) Migne, Tom.
Tom. 113-114.
113-114. Mon.
6) Mon.
6)
Mon. Germ.,
Germ.,Script.,
Script.,Il,
II, 403-425.
7) Migne, Tom.
Tom. 116-118.
7)
8)
DerKatholik
Katholik 1902,
1902, II
IlBand
Band;
Bibl. Stud.
Stud.
8) Migne, Tom.
Tom. 107-112.
107-112. Der
; Bibl.
3, Freiburg
Freiburg 1906.
1906.
XI, 3,
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tt h
rem
h a ee uuss en
en J Je ere
m ii aa s uit,
uit,schreef
schreef Heiligenlevens
H eiUgenlevens en een
een
verdediging der maagdelijkheid
maagdelijkheid van
van Maria
Maria 1).
1).
verdediging
Ratramnus (1.
(t omstreeks
omstreeks 868)
868) stond
stond in
inden
deneucharistischen
eucharistischen
Ratramnus
strijd tegen
c h a s i us;
bekend
bleven
zijnwerken
werken De
strijd
tegen Pas
Paschasius;
bekend
bleven
zijn
praedestinatione
Dei,
Oontra
Graecorum
opposita
en
De
nativitate
praedestinatione Dei, Contra Graecorum opposita
nativitate
Ohristi. Dit
Dit laatste
laatstehoudt
houdtstaande,
staande,dat
datdedeMoeder
MoederGods
Godsmaagd
maagdbleef
bleef
Christi.
u s 22).
bij de geboorte van Ceh
h rris
i s tt us
).
van Parijs
Parijs (1(t 870)
870) is vooral
vooral bekend
bekend om
om zijn
zijn werk
werk Contra
Oontra
Aeneas van
3 )..
staat beneden
beneden het
het genoemde
genoemdevan
vanRatramnus
Ratramnus 3)
Graecos, dat echter staat
Otfried van Weissenburg
Weissenburg (j
(t omstreeks
omstreeks 875)
875) werd
werd beroemd
beroemd door
door
Otfried
zijn Oud-Duitsche
Oud-Duitsche .L'vangeliënharmonie
Evangeliënharmonie 4),
4), die
die geschreven
geschreven is
in
is in
zijn
allitereerende verzen.
verzen.
Denzelfden
vorm heeft
heeft de
Denzelfden vorm
de meer
meel' diepzinnige
diepzinnige oud
oud-Saksische
-Saksische
5)..
Heliand 5)
Scotus Erig
Erigena
877) was
was een
een diep
diep denker
denker en
en veelveel(i. omstreeks 877)
Seotus
ena (t
zijdig gevormd
schrijver. Hij
Hij mengde
mengde zich
zich in
in de
de voorname
voorname strijdstrjjdzijdig
gevormd schrijver.
praedestinatie en
en de
de H.
H. EuEuvragen zijns tijds, vooral aangaande de praedestinatie
charistie;; verviel
verviel echter in
in pantheïstische
pantheïstische dwalingen.
dwalingen. Zijn
Zijn voorvoorcharistie
Spiritus
naamste werk
de processio
processio Spiritus
k is De divisione naturae waarin de
Sancti volgens
u s verklaard
verklaard wordt
wordt 6).
6). Hij
Hij
volgens de
de leer
leer van
van PPh
h o0 tt ii u
vertaalde P sPseudo-Dionysius
e u d 0 - D ion y s i u sAr
e 0 p a git a.
vertaalde
Areopagita.
Anastasius
Bibliothecarius (f
(t 879)
879) maakte
maakte zich
zich verdienstelijk
verdienstelijk
Anastasius Bibliothecarius
synode,
door
de
vertaling
van
de
acten
der
VII
en
VIII
algemeene
door de
acten der
door de bewerking der Historia
die samengesteld is
is uit de
Historia tripartita,
tripartita, die
werken
van N i Nicephorus
c e p hor u s C Callistus,
a 11 i s t u s, Theophanes
T h e 0 p h a nesen
en
werkenvan
S yy n c e 11
vertalingen van
van Heiligenlevens,
Heiligenlevens, MartelaarsMartelaars11uu s,s, door de vertalingen
acten enz.
enz. 7).
(j 882)
Hinkmar van Rheims (t
882) werd door zijn daden en
en geschriften
geschriften
een
beroemdste mannen zijns
zijns tijds. Een
Een geducht
geducht strijder
strijdervoor
voor
een der beroemdste
.

Die Lehre
1)
120. Ernst, Die
Lehre des
des H. Paschasius
Paschasius Radbertus,
Radbertus,
Tom. 120.
1) Migne, Tom.
Freiburg
1896.
Freiburg 1896.
2)
Tom. 121,
121, 9-356.
9-356.
2) Migne, Tom.
3)
Tom. 121,
121, 685-762.
3) Migne, Tom.
1905.
E. Pfeiffer,
4)
1884. Monographie
Monographie van E.
Pfeiffer, 1905.
Freiburg 1884.
4) Ed. Piper,
Piper, Freiburg
Miin5)
Altsächsische Evangelienharmonie,
Evangelienharmonie, ed.
ed. Schmeller, MünHeliand, Altsáchsische
5) Heliand,
chen
1830, Pip
er, Die
Altsächsische Bibeldichtung,
Bibeldichtung, Stuttgart
1896 ff.
H.
Die Altsichsische
Stuttgart 1896
Piper,
chen 1830,
Saxonicum seculi
seculi noni.
noni. Etude
Etude critique
V.
Mohler, Heliand,
critique et
et
Heliand, poema Saxonicum
V. Mohler,
traduction
Paris 1898.
1898.
traduction littérale,
littérale, Paris
G)
Tom. 122.
6) Migne, Tom.
De Anastasio
7)
Anastasio bibliothecario,
bibliothecario,
Lapótre, De
Tom. 127-129. Lapófre,
7) Migne, Tom.
Paris
1884.
Paris 1884.
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de leer en
en de
de vrijheid
vrijheid der
der Kerk,
Kerk, werd
werd hij
hij bijna
bijna in
inalle
allevragen
vragen bebetrokken. Hij
Hij liet
liet geschriften
geschriften na
na over
over de praedestinatie,
praedestinatie, de
de H.
H. EuchaEuchahet kanoniek
kanoniek recht
rechten
ende
degeschiedenis
geschiedenis dier
dier dagen,
dagen, die
die echter
ristie, het
alle meer van belezenheid
belezeNheid getuigen
getuigen dan
dan van
vanoorspronkelijke
oorspronkelijke denkdenkalle
kracht 1).
Notker
BalbuIus (1(t 912),
912), monnik
monnik van St.
St. Gallen,
Gallen, is
is de
de vader
vader
Notker Balbulus
kerkelijke sequentiën. Sommigen
Sommigen schrijven
schrijven hem het
het beroemde
beroemde
der kerkelijke
in morte
morte sumus
sumus toe. Daarenboven
Daarenboven gaf
gaf hij
hij commentaren
commentaren
Media vita in
op
den Bijbel,
Bijbel, Martyrologium en andere
andere vooral
vooralgeschiedkundige
geschiedkundige
op den
2) .
werken 2).
Regio
bekende
Regio van
van PrÜlll
Priim((ft 915)
915) leverde een Chronicum en het bekende
causis etet ddisciplinis
ecclesiasticis 3).
boek De synodalibus causis
isciplinis ecclesiasticis
3
s,
Radboud van Utrecht (t
(f 917) schreef over den H. S uu ii tb
t b e r t uu s,
A
meI b erg a, Lebuinus
Leb u i n u s en
en Servatius
Ser vat i u en
s en
dichtte
Amelberga,
dichtte
eenige
schijnt, nog
nog vóór
vóór Notker
Notker 4).
eenige sequentiën,
sequentiën, naar
naar het schijnt,
Atto van
van Vercelli
VerceUi (t 960)
960) maakte
maakte zich
zich als
als exegeet
exegeet en
en redenaar
redenaar
schreef commentaren
commentaren en
en homilieën
homilieën 5).
bekend en schreef
5 ).
I,uitprand
(t 970)
zijn Histm'ia
Luitprand van Cremona (j
970) deed zich in zijn
Historia imperaimperatorum
et regum
regum en
zijn Antapodosis
een partijdig
partijdig schrijver
schrijver
torum et
en zijn
als een
Antapodosis als
kennen 66).
).
Ratherius
(t 974)
974) gispte
gispte de
de gebreken
gebreken zijns
z~ins tijds met
met
Ratherius van Verona (t
ijver,
zonder overdrijving
overdrijving in
in de
de werken
werken Praeloquiorum
ijver, schoon niet zonder
Praeloguiorum
libri VI,
VI,De
Decontemptu
contemptucanonum,
canonum, Invectiva,
lnvectiva, Epistolae
Epistolae enz. 7).
984) was
was een
een der
der grootste
grootste talenten
talentender
dermiddelmiddelRoswitha (t 984)
eeuwen. Zij schreef comedies, lofgedichten
enHeiligen,
Heiligen,
lofgedichten op Martelaars
Martelaars en
gedicht De gestis Ottonis
OttonislI 8).
verder een gedicht
8) .
Gerbert (S
1003) was
ervaren
(S yy I1vvest
e s t ee rIlt
r II t 1003)
was voor zijn
zijn tijd zeer ervaren
in wiskunde,
wiskunde, natuur- en
en sterrenkunde.
sterrenkunde. Daarbij
Daarbij schreef
schreef hij
hij theolotheologische werken
werken:: De corpore
corpore et sanguine
sanguine Domini,
Domini,De
Deininformatione
gische
f ormatione
episcoporum,
sacerdotali, Epistolae
episcoporum, De dignitate sacerdotali,
Epistolae enz. 9).
Notker Labeo (t 1022)
1022) vertaalde het
het Psalterium,
Psalterium, het Canticum, het
).

1)
Mon. Germ.,
409-420.
1) Migne, Tom. 125-126.
125-126. Mon.
Germ., Poet.,
Poet., lIl,
III, 409-420.

2) lrligne,
Migne, Tom.
2)
3) Migne, Tom.
3)
4)
4) Migne, Tom.
5)
5) Migne, Tom.
6)
Germ.,
6) Mon.
Mon. Germ.,
7) Migne, Tom.
7)
8)
8) Migne, Tom.
1902.
Berlin 1902.
9) Migne, Tom.
9)

131.
131. Mon.
Mon. Germ.,
Germ., Script.,
Script., Tom.
Tom. Il.
II.
132.
536 ss.
ss.
132. Mon.
Mon. Germ.,
Germ., Script.,
Script., I 536
132.
1.
132. Analecta
Analecta BoH.,
Boll., I.
134.
Script.,
136.
Script., Tom.
Tom. lIl.
III. Migne, Tom.
Tom. 136.
136.
136.
137.
Winterfeld,
f eld,
137. Mon.
Mon. Germ.,
Germ., Script,
Script, IV.
IV. Ed. P. van Winter
139. Havet, Lettres de
de Gerbert,
Gerbert, Paris
Paris1889.
1889.
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Symbolum Athanasianum
Oud-Duitsch 1).
Synabolum
Athanasianum en andere geschriften in het Oud-Duitsch
1 ).
Hermanus Contraetus
Contractus (t
1054), monnik
monnik te Reichenau,
Reichenau, muntte
muntte
(j 1054),
door geleerdheid
geleerdheid uit,
uit, schreef
schreefeen
eenzeer
zeergoed
goed Chronicon en verschillenwerken over muziek,
muziek, sterrenkunde enz. Van
Van hem
hem zijn
zijn de
de antiantide werken
Regina en Alma
Alma Redemptoris
Redemptoris Mater
Mater 2).
phonen :: Salve Regina
2) .
Petrus Damianus
Damianus (t
1072), bisschop
bisschop van Ostia
Ostia en
en kardinaal,
kardinaal,
Petrus
(t 1072),
was een der eerste theologen dezer
dezer periode.
periode. Hem
Hem worden
worden omstreeks
omstreeks
was
60
werken toegeschreven,
toegeschreven, die
handelen tegen
de simonie,
simonie, het
het
60 werken
die handelen
tegen de
concubinaat, de
de gierigheid
gierigheid enz.,
enz., over
over ascese,
ascese, de
delevens
levensder
derheiligen
heiligen
en de dogmatische
dogmatische theologie.
theologie. Onder
Onder zijn
zijn 225
225 liederen
liederen en
en gebeden,
gebeden,
rangschikken sommigen de Paaschsequentie Victimae
Victimae Paschali 3),
3 ),rangschikeomdPaschquenti
ze
Wipo, hofkapelaan
hofkapelaan van Koenraad II
II 4).
ze is
is echter van Wipo,
I ..anirank van
1089) staat bekend
bekendals
alsbevorderaar
bevorderaar van
van
(j 1089)
Lanfrank
van Bee (t
onderwijs en talentvol
talentvol schrijver.
schrijver. Het
Het groote
groote deel
deel zijner
zijnergegehet onderwijs
schriften
zijn verklaringen
verklaringen op
op de
de H.
H. Schrift
Schriften
endogmatische
dogmatische godgodschriften zijn
geleerdheid:
corpore et sanguine
sanguine Domini,
Domini,De
Decelanda
celandacon
confesf esgeleerdheid : De corpore
schreef hij
hij over
over de
de geschiedenis
geschiedenis zijns
zijns tijds
tijds 5).
Verder schreef
5 ) . Nog
sione. Verder
komen
voor deze
deze periode
periode in
in aanmerking
aanmerking kardinaal
kardinaal Humbertus
komen voor
(j 1068)
(t
1061) als
als verdediger
verdediger der Kerk
Kerk 66),), Adam
Bremen (t
1068)
Adam van Bremen
(t 1061)
1077),
die
de
als geschiedschrijver
geschiedschrijver 7)
en
Lambertus
van
Hersield
(t
1077),
die
Lambertus
Hersteld (t
7)
Annalen schreef
schreef 8).
bekende Annalen
3°.

Algemeen overzicht
overzicht in
inhet
hetoosten.
oosten.

Sedert
begin der VIII
VIII eeuw
eeuw heerschten
heerschten in
in het
het oosten
oosten op
op
Sedert het
het begin
het gebied
gebied der
der exegese
exegese de
de Catenen. De
Bijbel werd verklaard door
door
De Bijbel
de
uitspraken der
der Vaders,
Vaders, die
die men
men zonder
zonder veel
veelbewerking
bewerking aan
aan
de uitspraken
elkander
de XIX
XIXcanon
canonder
derTrullaansche
Trullaansche
elkander reeg.
reeg. Men
Men meent,
meent, dat
dat de
synode die richting begunstigde
begunstigde 9).
de groote
groote menigte
menigte
9). Zeker getuigt de
Catenen van gebrek
gebrek aan
aan oorspronkelijkheid
oorspronkelijkheid en
en werkkracht
werkkracht 10).
10). Ook
de dogmatiek
dogmatiek was
was er
er weinig
weinig of
of geen
geen vooruitgang.
vooruitgang. In
In den
den strijd
strijd
in de
1)
P. Piper, Die Schriften
Scherzius, Thesaurus Antiq. teuton., Tom. I. P.Piper,
1) Scherziu8,
Notkers und seine
Schule, Freiburg
Freiburg i. B
.. Tiibingen 1882-1883.
B.-Tiibingen
seine Schule,
2) Migne, Tom.
143. Man.
Tom. 143.
Mon. Germ.,
Germ.,Script.,
Script., Tom.
Tom.V,
V,p.
p. 67-133.
67-133.
2)
3) Migne,
JJ-ligne, Tom.
Damien, Paris
Paris 1908.
1908.
Tom. 144-145. Biron, Saint Pierre Damien,
3)
4)
H. Bresslau,
Bresslau, Hannover
Hannover1878.
1878.
Cf. Wiponis
Wiponis Op.
Op. Ed. H.
4) Cf.
5)
150.
Tom. 150.
5) Migne, Tom.
6)
143.
Tom. 143.
6) Migne, Tom.
7)
146. Mon.
Man. Germ.,
Tom. VII.
VII.
Tom. 146.
Germ., Script.,
Script., Tom.
7) Migne, Tom.
8)
Mon. Germ.,
Germ.,Script.,
Script.,lIl,
III, 22-263.
8) Man.
9) HefeZe,
333-334.
III, 333-334.
9)
Hefele, lIl,
10)
Krumbacher-Ehrhard, II Aufl.,
Aun., 206-218.
10) Krumbacher—Ehrhard,
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processio Spiritus
de meeste'
meeste' geschriften
over de processio
Spiritus Sancti herhaalden de
hetgeen de Vaders reeds hadden gezegd. Tot verdere ontwikkelinghetgndVars egzd.Totvrnwikelg
van het
het leerstuk
leerstuk kwam
kwam men
men niet,
niet,omdat
omdatde
deVaders
Vaderszoowel
zoowel vóór
vóór als
als
tegen de
de woorden
woorden Filioque konden worden geciteerd. De
De ascese,
ascese, de
de
kerkelijke welsprekendheid
welsprekendheid en
en de
de hagiographie
hagiographie werden
werdenwel
wel met
metmeer
meer
oorspronkelijkheid
de groote
groote voorvooroorspronkelijkheidbehandeld,
behandeld, maar
maar konden
konden toch de
beelden
vervlogen eeuwen
eeuwen niet
niet meer
meer bereiken.
bereiken. Ofschoon
Ofschoon de
de
beelden der vervlogen
theologie aUeen bij J 0 a nJoannes
nes Dam
a s c e n u s en
hot i u s
theologiea.11eenbij
Damascenus
enPPhotius
hoogen bloei
bloei kwam,
kwam, kwijnde
kwijnde ze
ze echter
echter beneden
beneden deze
deze groote
groote
tot hoogen
.meesters
niet geheel
geheel en
en boezemde
boezemde voortdurend
voortdurendbelangstelling
belangstelling in.
in.
meesters niet
Toch
verderfelijke schisma
schisma niet enkel
enkel voor
voor het
hetkerkelijke
kerkelijke
Toch was
was het verderfelijke
leven,
ook voor
voor de
de kerkelijke
kerkelijke wetenschap
wetenschap noodlottig.
noodlottig.
leven, maar ook
4°.

Grieksche
schri:jvers.
Grieksche kerkelijke schrijvers.

Damascenus (1"
alleen de
de voornaamste
voornaamste
Joannes Damaseenus
(j 749)
749) was
was niet alleen
verdediger van de
de vereering
vereering der
der beelden
beelden (Orationes
de sacris
sacris
verdediger
(Orationes111
III de
imaginibu.s) , maar ook
ook een
een der
der grootste
grootstetheologen
theologen der
derGrieksche
Grieksche
imaginibus),
kerk. Zijn
Zijn hoofdwerk
hoofdwerk draagt
den titel
titel Fons
Fons scientiae
scientiae en
bevat
kerk.
draagt den
en bevat
deelen:: Dialectica,
Dialectica, De haeresibus
haeresibus waar 103
103 ketterijen
ketterijen worden
worden
drie deelen
beschreven,
en De orthodoxa
orthodoxa fide,
jide, een
volledige dogmatiek,
dogmatiek, die
die
beschreven, en
een volledige
Dit laatste
laatstegedeelte
gedeelte
beknopt, duidelijk en systematisch bewerkt is. Dit
lat~jn vertaald
vertaald en
en stond
stond in
in hoog
hoog aanzien
aanzien
werd in de XII eeuw in het latijn
bij Lom
b a l' dus en
en Thomas
T hom a svan
vanAquine.
A q u i n Bekend
e. Bekend
bij
Lombardus
bleef ook zijn werk Pamllela.
Parallela Sacra.
Sacra. De 13 homilieën,
homilieën, die
die zijn naam
dragen, zijn gedeeltelijk
gedeeltelijk onecht
onecht 1).
1).
Theodoru.. Studita
(1" 826) mengde
den beeldenstrijd
beeldenstr~id
Theodorus
Studita (t
mengde zich
zich in den
(Antirrhetici
tres adv.
adv. Iconomachos,
Iconomacho8, Quaestiones),
Quaestiones) , maar bewoog
bewoog
(Antirrhetici tres
zich, vooral
vooral op
op ascetisch
ascetisch gebied
gebied (JYIagna
catechesis, Orationes).
Orationes).
zich,
(Magna catechesis,
Zijn
Z\jn 221
221 Epistolae zijn
voor de
de geschiedenis
geschiedenis der Kerk
Kerk 2).
zijn kostbaar voor
2 ).
Nieephorus (t
Nicephorus
(1" 829), patriarch van
van Constantinopel,
Constantinopel, verdedigde
vérdedigde
eveneens
vereering der beelden
beelden in zijn
zijn Apologeticus,
Apologeticus, Epicrisis
Epicrisis
eveneens de
de vereering
en Antirrheticun
Antirrheticum 3).
3 ).
Theodorus
Edessa, is
is bekend
bekend door
door
Theodorus(1'(t IX eeuw)
eeuw) bisschop
bisschop van
van Edessa,
pmctica. Zijn
zijn niet
niet
zijn geschrift Centum
Centunz capita practica.
Zijn andere werken zijn
uitgegeven 4).
4) .
1)
G. Tom.
Ainslee, John
Damascus, lIed.,
1) Migne, P.
P. G.
Tom. 94-96.
94-96. D. Ainslee,
John of Damascus,
II ed.,
London 1903.
1903. Ermoni,
Ermoni, S.
S. Jean Damascène,
Damascène, Paris
Paris 1904.
1904. Echos
Echosd'd'Orient
Orient
1906,
28.
1906, p.
p. 28.
2) Migne, P.
G., Tom.
Tom. 99.
99.
2)
P. G.,
3)
G., Tom.
Tom. 100
100;; Pitra,
3) Migne, P. G.,
Pitra, Spicileg.
Spicileg.Solesm.,
Solesm.,Tom.
Tom.I,I,302302503
503 ;; IV,
IV, 233-380.
4) Possinus,
PossinU8, Thesaurus
1604.
4)
Thesaurus asceticus,
asceticus, Paris 1604.
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(f 891), als
Photius (t
patriarch berucht,
berucht, werd
werd als
als geleerde
geleerde en
en
als patriarch
kerkelijke
grootste theologisch
theologisch werk
werk is
is
kerkelijke schrijver
schrijver beroemd.
beroemd. Zijn
Zijn grootste
Amphilochia, aldus
de Amphilochia,
genoemd, omdat
omdat de
de daarin
daarinverzamelde
verzamelde
aldus genoemd,
geschriften
aanaan
A mAmphilochius
p h i loc h i u s van
C y z i kusgericht
gericht
geschriften
van Cyzikus
zijn.
spreken over
over wijsbegeerte,
wijsbegeerte, dogmatiek,
dogmatiek,
zijn. De 324 verhandelingen spreken
exegese enz.
enz. Talrijk zijn zijn
exegese
zijn commentaren op
op de
de H. Schrift. Van de
homilieën, die
welsprekend zijn,
slechts een
een klein
klein gedeelte
gedeelte
die zeer welsprekend
zijn, is slechts
bewaard.
zeer kostbaar werk
werk is
is de
de Bibliotheca in 280
280 hoofdhoofdbewaard. Een
Een zeer
stukken,
waarin
evenzooveel
boeken,
die
grootendeels
verloren
stukken, waarin evenzooveel boeken, die grootendeels verloren
zijn,
worden ontleed,
ontleed, beoordeeld
beoordeeld enengedeeltelijk
gedeeltel~jkweergegeven.
weergegeven.
zijn, worden
Verder bestaat van hem
Verder
hem een
een Lexicon van klassieke
klassieke oudheden,
oudheden, enz.
enz.
Nomocanon
De N
omocanon is hoogstwaarschijnlijk
Ph
hoogstwaarschijnlijkniet
nietvan
van P
h o0 t ii uu sSI).
1).
Leo VI de Wijze (t(t911)
911);; keizer van
schreef
van het
het Byzantijnsche rijk, schreef
een
reeks van homilieën,
homilieën, lofredenen,
lofredenen, waarvan er 19
19 gedrukt
gedrukt zijn,
zijn,
een reeks
en andere
andere werken
werken 2).
2) .
Simeon Metaphrastes
Metaphrastes (t
X eeuw)
eeuw) verzamelde,
verzamelde, stileerde
stileerde en
en bebe(j X
werkte levens
levens van Heiligen
Heiligen en
en Martelaren.
Martelaren. Ten
Ten onrechte
onrechte werd
werd
werkte
hij
van verdichting
verdichtingbeschuldigd.
beschuldigd. Wat
Watererongeloofwaardigs
ongeloofwaardigs
hij vroeger van
is
in zijn
zijn geschriften,
geschriften, komt
komt op
oprekening
rekeningzijner
zijnerzegslieden,
zegslieden, wier
wier
is in
verhalen hij
den inhoud
inhoud zonder
zonder critiek
critiek weergaf. Nog
Nog zijn van
hij naar den
hem eenige
eenige Sermones de moribus
moribus enz. 3).
Simeon (t
het
( -f 1042), theologus
theologus junior genoemd
genoemd en
en monnik
monnik in
in het
klooster
van werken
werken na,
na, die
die voor
voor het
hetgrootste
grootste
klooster Studion,
Studion, liet
liet tal van
gedeelte nog niet gedrukt
gedrukt zijn.
zijn. Van
Van de
de uitgegevene
uitgegevene moeten
moetenvermeld
vermeld
4
practica et
et theologica
theologica 152 4 ).).
worden Orationes 33, Capita practica
Nicetas (t XI eeuw),
Stt ee t hh aa ttos
Nieetas
eeuw), S
o s bijgenaamd, werd door kardinaal H
Hum
totdedeeenheid
eenheidteruggebracht,
teruggebracht, nadat
nadathij
hij
dinaal
u m bbe
e r t u s tot
eerst tegen de
de Latijnen
Latijnenhad
hadgeschreven.
geschreven. Zijn
Zijnascetische
ascetischegeschriften
geschriften
De purgatione
purgatione animi etc.,
waarin de
drie trappen
trappen van
van het
het
zijn De
etc., waarin
de drie
geestelijk leven
tal van
vanongedrukte
ongedrukte 5).
geestelijk
leven worden
worden behandeld,
behandeld, en
en tal
1) Migne, P. G.,
G., Tom.
Tom. 101-104. K. E.
E. Zachariae
Zachariae von
von Singthal,
Singthal, Mémoires de
de 1'Acad.
l' Acad. imp.
des sciences
sciences de
St.-Pétersbourg, VII sér.,
sér., Tom.
Tom. 32
32
res
imp. des
de St.-Pétersbourg,
(1885). A.
Aóyot
'Op.tJ.,iat,
Aristarches, II Tom.,
Tom., ConstantiConstanti(1885).
yot uai `Opt
iat, ed. St. Aristarches,
1901.
nopel 1901.
G., Tom.
Tom. 107.
107.
2) Migne, P. G.,
Ehrhard, Die
Die Legendensammlung
Legendensammlung des
Metaphrastes. Festschrift
Festschrift
des S.
S. Metaphrastes.
3) Ehrhard,
Freiburg1897.
1897. Analecta Boll.,
Bon., 1897.
1897. Migne, P. G.,
G., Tom.
Tom.114-116.
114-116.
u. s. w., Freiburg
G., Tom.
Tom. 120.
120. Holt,
Holl, Enthousiasmus
Enthousiasmus and
und Bussgewalt
Bussgewalt
4) Migne, P. G.,
beim griech. M6nchtum,
Mönchtum, Leipzig
Leipzig 1898.
1898.
P. G.,
G., Tom.
Tom. 120,
120, 852-1012.
852-1012.
5) Migne, P.
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was door
Michaël Psellos
Psellos (t(t107
1079)
door scherpzinnigheid,
scherpzinnigheid, geleerdgeleerdMiehaël
9) was
heid
letterkundige vorming
vorming de
de eerste
eerste zijns
zijns tijds,
tijds, die
dievolgens
volgens
heid en letterkundige
K
rum b ach e r met
met een
een Albertus
A I b e r t u sM.
M. of
of Bacon
B a conkan
kan
Krumbacher
worden
Hij schreef
worden vergeleken.
vergeleken. Hij
schreef over
over de
de meest
meestuiteenloopende
uiteenloopende
vakken:: dicht-,
dicht-, wiswis- en
en sterrenkunde,
sterrenkunde,philologie
philologieen
enarcheologie
archeologieenz.
enz.
vakken
Op theologisch
theologisch gebied
gebied gaf
gaf hij
hij een
een commentaar
commentaar op het
het Canticum,
energia 1).
omnifaria
1 ).
De omni
f aria doctrina
doctrina capita
capita 157, De daemonum energia
Theophylactus
als commentator
commentator bekend
bekend 2)
eeuw) is
is als
2) ;;
Theophylaetus(t(t XI eeuw)
Zigabenus (XI eeuw), die daarenevenzoo zijn tijdgenoot
tijdgenoot Euthymius Zigabenus
een Panoplia dogmatica,
dogmatica, ter weerlegging
weerlegging van alle ketterijen,
ketterijen,
boven een
naliet 3).
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F.
X. Kraus,
Kraus, Geschichte
1I,
Geschichte der
der christlichen
christlichen Kunst,
Kunst, II,
F. K.
1,
Freib. i. Br.
1897. Reusens, Eléments
d'archéologie
Br. 1897.
Eléments d'archéologie
1, Freib.
chrétienne,
édit., Tom.
Tom. I—II,
I-II, Louvain
Louvain 1885-1886.
1885-1886.
chrétienne, II
II édit.,
Springer, Gesch.
der beeldende
Vertaald door
A. Springer,
Gesch. der
beeldende kunst.
kunst. Vertaald
W.Weissman,
Weissman, Leiden, zonder
Borrmann-J.
zonder jaar. R. Borrmann—J.
A. W.
N
euwirth, Geschichte
Die Baukunst
Baukunst des
des
Neuwirth,
Geschichte der
der Baukunst,
Baukunst, II :: Die
Mittelalters,
Leipzig 1904.
1904. H. Bergner,
Bergner, Handbuch der
der kirchkirch·
Mittelalters, Leipzig
lichen
Kunstaltertümer in
in Deutschland,
Deutschland, Leipzig
Leipzig 1905.
1905.
lichen Kunstaltertumer
M. R.
R. de
Lasteyrie, L'architecture religieuse
religieuse en France
France àà
de Lasteyrie,
M.
l'époque romaine,
Paris 1912.
1912. Olemen,
romaine, Paris
Clemen, Wandmalereien
in den
den Rheinlanden,
Rheinlanden, 22 Bände,
Düsseldorf 1906-1916.
1906-1916.
in
Bande, Düsseldorf
Strygowski. Die
der Armenier und
Europa.
Jos. Strygowski.
Die Baukunst der
and Europa.
22 Bnde,
Bnde, Wien
Wien1918.
1918.

1°.
In het
hetoosten
oostenbloeide,
bloeide,zooals
zooals vroeger,
vroeger, ook
ook nu
nu de
de Byzantijnsche
1°. In
Byzantijnsehe
kunst 4).
altijd aangroeienden
aangroeienden afkeer
afkeer tusschen
tusschen het
het oosten
oosten
4 ). Bij
Bij den altijd
en
westen sprak
sprak het van
van zelf,
zelf, dat
dat die
die stijl
stijlop
opde
dewestersche
westersche
en het westen
bouworde slechts geringen invloed kon oefenen. Afgezien van Italië,
Italië,
dat door
door Venetië
Venetië en het
het zuiden
zuiden nog
nog lang met
met Byzantium
Byzantium in
inbetrekbetrekking bleef,
bleef, is
kunst nauwenauweis dan
dan ook
ook in
in het
het westen van Byzantijnsche kunst
1) Migne,
M'igne, P. G.,
G., Tom.
Tom. 122.
122. D' Alès,
Etudes, Avril
Avril 1921.
1921.
Alès, PseUos
Psellos etc.
etc. Etudes,

2)
2)
3)
3)
')
4)

Migne, P.
G., Tom.
Tom. 123-126.
123-126.
P. G.,
G., Tom.
Tom. 130.
130.
Migne, P. G.,
Oloquet, L'art
monumental. Style
Style byzantin,
byzantin,Bruges
Bruges1907.
1907.
L. Cloquet,
L'art monumental.
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lijks een
een spoor
spoor te ontdekken.
lijks
ontdekken. Wel
Wel kwamen
kwamen onder
onder de
de Karolingers,
Karolingers,
onder Otto
nog
later,
talrijke
kunstwerken
onder
0 t t 0II en
II en
nog
later,
talrijke
kunstwerkenvan
vanConstanConstantinopel naar
naar het rijk der Franken,
tinopel
Franken, en
en naar
naar Duitschland,
Duitschland, maar
maar deze
deze
oefenden
op de
dewestersche
westersche
oefenden geen
geen noemenswaardigen
noemenswaardigen invloed
invloed uit
uit op
kunst. Op
Op Sicilië
Sicilië ontmoet men prachtige
prachtige Byzantijnsche
Byzantijnsche mozaïeken,
mozaïeken,
evenzoo te
te Torcello
evenzoo
Torcello en Venetië.
Venetië. Byzantijnschen
Byzantijnschen bouwstijl
bouwstijl toont
het kerkje
kerkje La Cattolica
Oattolica bij
Stilo in
in Calabrië,
Calabrië, Sancta
Fosca, te
bij Stilo
Sancta Fosca,
te
S. Zaccaria
en bijzonder
Torcello, S.
Zaccaria en
bijzonder S.
Marco te Venetië.
Venetië. De
De
S. Marco
bouwmeesters
domkerken te Torcello,
Torcello, Murano
Murano en Grado
Grado
bouwmeesters van
van de domkerken
stonden
den invloed
invloed der
der architectuur
architectuur
stonden vermoedelijk
vermoedelijk meer
meer onder
onder den
van Ravenna.
van
Ravenna.
2°.
bouwkunst in het
het Duitsch-Frankische
Duitsch-:Frankische rijk
rijk kwam
kwam onder
onder
2°. De
De bouwkunst
de
Karolingers tot nieuwen
nieuwen bloei.
bloei. Reeds
Reeds tevoren
tevoren was
was in
inGallië
Gallië
de Karolingers
een reeks
reeks van basilieken
een
basilieken ontstaan,
ontstaan, waaronder
waaronder de
de oude
oude Servaaskerk
Servaaskerk,
1 ), gebouwd door den H. M
te Maastricht 1),
M o0 nn uu lI p h u s (VI
(VI eeuw).
eeuw).
Toonden
zonder uitzondering
uitzondering den
den Romeinschen
Romeinschen vorm,
vorm, de
de
Toonden deze
deze zonder
Karolingisehe herleving
Karolingische
herleving voegde
van de
deinheemsche
inheemsche overleoverlevoegde er
er iets van
2 ). Dit blijkt
vering aan toe
vering
toe 2).
blijkt niet
niet alleen
alleen uit
uit de
depaleizen
paleizen en
en villa's
villa's
van
K a I' eden
I den
eerste
opvolgers, maar
maar
van Karel
G r oG oI' oot
t e nenen
en zijnzijn
eerste
opvolgers,
ook
de kapellen
kapellen en
a I' e bouwde
I bouwdededepolygone
polygone
ook uit
uit de
en kerken.
kerken. K
Karel
godshuizen
Nijmegen en te
te Aken.
Aken. Ofschoon
Ofschoon het
het laatstgenoemde
laatstgenoemde
godshuizen te
te Nijmegen
Vitale te Ravenna
Ravenna en,
en, zooals
zooals sommige
sommige onderdeelen
onderdeelen
octogoon aan S. Vitale
het latere
latere Romaansch,
Romaanseh, aan
aande
dekerken
kerkenvan
vanLombardije
Lombardijeherinherinvan het
3), heeft het dit eigenaardigs, dat
dat de
de vakken
vakken van
van de
de buitenmuur
buitenmuur
nert 3),
verdubbeld (16)
(16) zijn,
zijn, waardoor
waardoor zoowel
zoowel de
de schoonheid
schoonheid als
als de
de stevigstevigverdubbeld
heid
heid gebaat
gebaat werd
werd 4).
4). Het
Het diende
diende vermoedelijk
vermoedelijk tot
tot voorbeeld
voorbeeld bij
bij
bouw der
der slotkapel
slotkapel te
te Diedenhoven,
Diedenhoven, der
der St. Janskerk
Janskerk te Luik
Luik
den bouw
(978), der Walburgskerk te Groningen,
Groningen, van
munster te
te Essen
Essen
(978),
van het munster
(X eeuw)
eeuw) enz.
del' bouwkunst
·bouwkunst in
in het
hetKaroKaroenz. De groote vooruitgang der
lingische tijdvak
bestond in
in de
de verdere
verdereontwikkeling
ontwikkeling der
derbasiliek
basiliek
lingische
tijdvak bestond
P. Doppler,
Doppler, Le „Grand
"Grand Temple"
Tempie" de
deS.
S.Monulphe,
Monulphe, l'église
l'église SaintSaint1) Dr. P.
du Bulletin
BulletinXXXII
XXXUdedelalaGilde
GildeSt.
St.Thomas
Thomas
Servais àa Maestricht.
Maestricht. Extrait
Extrait du
et S.
S. Luc.
Luc. 1903.
1903.
Krau8, t. a.
a. p.,
p., II,
U, 1,1, S.
S. 55 ff.
ff.
2) Kraus,
G. T.
T. Rivoira,
Rivoira, Le origini
origini dell'
deU' architettura
architettura lombarda
lombarda eedelIe
sue
3) G.
delle sue
derivazioni nei
1902-1907.
principali derivazioni
nei paesi
paesi d'Oltr'alpe,
d'Oltr'alpe, vol.
vol. I-U,
I—II, Roma 1902-1907.
zegt:: „(Karolus)
,,(Karolus) plurimae
plurimae pulchritudinis
pulchritudinis basilicam
basilicam
4) Einhard zegt
Aquisgrani exstruxit,
auroque et
et argento
argento etetluminaribus
luminaribus adornavit.
adornavit.
Aquisgrani
exstruxit, auroque
Ad cujus
cujus structuram,
structuram, cum
cum columnas
columnas et
etmarmora
marmora aliunde
aliunde habere
habere
Ad
non posset,
posset, Roma
Roma atque
atque Ravenna
Ravennadevehenda
devehendacuravit".
curavit".Mon.
Mon.Germ.,
Germ.,
non
Script., II,
U, 457.
457.
Script.,
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ontving : kerk
die soms den
den eigenlijken
eigenlijken kruisvorm (Crux
(Orux immissa)
immi8sa) ontving:
kerk
te Fulda (819), te S.
S. Gallen
Gallen (830),
(830), te
te Hersfeld
Hersfeld (850)
(850) te
te Werden
Werden aan
aan
soms ook
ookin
het dubbele koor
koor:: de kerk te Centula
Centuia (798),
(798),
de Roer (875) ;; soms
in het
te Fulda
Fulda (819),
(819), te
te S.S.Gallen
Gallen(830),
(830),op
opReichenau,
Reichenau,teteHildesheim,
Hildesheim,
Trier
zelden in
in een
een dubbelen
Pantaleon
dubbelen dwarsbe~tk:
dwarsbeuk :St.
St. Pantaleon
Trier enz.
enz. ;; niet zelden
te Keulen
Keulen (980),
(980), S. Michaël
Michaël te Hildesheim
Hildesheim (1033)
(1033) ;; enkele
enkele malen
malen
in een tweede transept bij
koor:: dom, te
te Worms
Worms (1016),
(1016),
bij het westelijk koor
Augsburg (994),
(994), S. Emmerarn
Emmerarn te Regensburg
Regensburg (X-XI
eeuw).
(X XI eeuw).
te Augsburg
3°.
Eenige dezer
dezer kerken
kerken dagteekenen
dagteekenen reeds
den tijd
tijd der
der
3°. Eenige
reeds uit
uit den
arcbitectuur~ die
de XI
XIeeuw
eeuwvoorgoed
voorgoed begon,
begon,
die met de
Romaansche architectuur,
te zijn
zijnvoorbereid
voorbereid door
door de
deLombardische
Lombardische 1),
Karolingische en
na te
1), Karolingische
na-Karolingische bouwkunst.
X eeuw
eeuwzeer
zeer gedaald,
gedaald,
na-Karolingische
bouwkunst. Deze was in de X
omdat de onbekwaamheid
onbekwaamheid der laatste Karolingers
Karolingers de politieke
politieke en
en
sociale
toestanden had doen
doen dalen.
dalen. Duitschland
Duitschland putte
puttezich.
zich uit
uit;
sociale toestanden
;
Italië
was verarmd.
verarmd. In
de XI eeuw
eeuw nam
nam de
de welstand
welstand toe
toe en
en de
de
Italië was
In de
kunst herleefde. Het bekende
bekende hoofdstuk
hoofdstuk De innovatione
innovatione ecclesiarurn
ecclesiarum
in toto
toto orbe
orbe 2)
uss G1
G Iaa bb e rr (1044)
(1044) meldt,
meldt, dat
dat
2 ) van RRo0 dd uu lI pp h u
er niet alleen
alleen meer,
meer, maar
maar ook
ook beter
beter werd
werd gebouwd.
gebouwd.
De Romaansche
Romaansche bouwkunst
bouwkunst was
vollen bloei.
bloei. Het
Heteigenlijk
eigenlijk
was in vollen
karakter van het Romaansch,
Romaansch, waardoor
waardoor het
het zich
zich van
vanden
denbasiliekbasiliekkarakter
het gewelf.
gewelf. Het
Hetzware
zware gewelf
gewelf eischte
eischte
stijl
onderscheidt, ligt
stijl onderscheidt,
ligt in het
Vandaar het
het enge,
enge,zware,
zware,drukkende,
drukkende,maay
maa.r
een zwaarderen bouw. Vandaar
Romaansche kerk
kerk;; vandaar
vandaar ook
ook het
het
ook
indrukwekkende in
ook indrukwekkende
in de Romaansche
streven
naar de
de verticale richting, terwijl
terwijl in
in den
denbasiliekstij
basiliekstijl1 het
streven naar
Niettegenstaande de zware
zware structuur,
structuur, konkonhorizontale heerschte.
heerschte. Niettegenstaande
digde
stijgende beweging aan, die in
in de
de gothiek
gothiek
digde het Romaansch de stijgende
de hoogste
hoogste volmaaktheid
volmaaktheid kwam.
kwam. De
De toren hoorde
voortaan
tot de
hoorde voortaan
tot den
den bouw,
bouw, de
de crypta, reeds
bracht de
de
reeds van oudere dagteekening, bracht
verheffing van
koor, de
de pijler
pijler verdrong
verdrong allengs
allengs de
de zuil,
zuil, de
de
verheffing
van het
het koor,
werd meestal
meestal versierd
versierd met
met
ornamentatie
ornamentatieaan
aan kapiteelen
kapiteelen enz.
enz. werd
planten en
dieren, de symboliek
symboliek week
week altijd
altijd meer
meer van
van de
deoudoudplanten
en dieren,
christelijke af.
de historische
historische ontwikkeling
ontwikkeling van
van dezen
dezen stijl
stijl onderscheidt
onderscheidt men
men
In de
gewoonlijk
den overgangsstijl
overgangs8tijl
gewoonlijk het vroeg-romaan8ch,
vroeg-rornaansch, den bloeitijd en den
(transitie).
eerste klasse
klasse zijn
zijnboven
bovenverschillende
verschillende kerken
kerken
(transitie). Van
Van de eerste
den bloeitijd
bloeitijd behooren
behooren in
in ons
ons land
land zonder
zonder twijfel
twijfel de
de
genoemd. Tot den
genoemd.
1)
origini dell'
dell' architettura lombarda etc. Vol.
Vol. I-II,
Rivoira, Le origini
1) Vgl. Rivoira,
Roma 1902-1907.
Roma
2) Histor.
4. Historiens de
la Gaule
Gaule (Bouquet),
Histor. lib.
lib. lIl,
III, c. 4.
2)
de la
(Bouquet), Tom.
Tom. X.
P.
Albers, S.
J. Serkgesch.
Kerk/jesch. I.
P. Albers,
5. J.
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en beroemde
beroemde crypta van Kloosterrade (Rolduc)
en
kerk en
(Rolduc)in
in de
de XII en
wellicht
vroeger de
de O.
L. Vro1lwekerk
Maastricht met haar
wellicht iets vroeger
0. L.
Vrouwekerk te Maastricht
wonderschoon priesterkoor en
wonderschoon
en heerlijke
heerlijke crypta in de XI
XI eeuw.
eeuw. De
De
hoogte van den
den romaanschen
romaansehen stijl
stijl bereikten
bereikten vooral
vooral de
dedomkerken
domkerken
hoogte
aan den Rijn
Rijn:: Spiers
eeuw)en
enWorms
Worms
Spiers (XI eeuw),
eeuw), Mainz
Mainz(XI-XII
(XI XII eeuw)
(XI-XII
eeuw).
Totdedeschoonste
schoonstekerken,
kerken,ininovergangsstijl
overgangsstijll gege(XI XII eeuw)
. Tot
bouwd, worden
Lahn (XII
(XII
bouwd,
worden gerekend
gerekendde
de dom
domvan
van Limburg
Limburg a.
a. d.
d. Lahn
eeuw),
Bamberg (XII—XIII
(XII-XIIIeeuw).
eeuw).Zeer
Zeerschoon
schoonzijn
zijn
eeuw), de
de dom
dom van Bamberg
L. Vrouwekerk
Roermond (XII—XIII
(XII-XIII eeuw)
eeuw) en het
0. L.
Vrouwekerk te Roermond
ook de O.
zuidelijk portaal
de St. Servaaskerk
Servaaskerk te Maastricht.
Maastricht. De
De vele
vele
zuidelijk
portaal van de
Romaansche kerken,
ons in
in de
de verschillende
verschillende landen
landen zijn
zijn bebeRomaansche
kerken, die
die ons
waard, vertegenwoordigen
vertegenwoordigen naar
karakter
naar gelang
gelang het
het klimaat
klimaat en het karakter
der bevolking
bevolking een verschillend
verschillend type
type 1).
Tot de
de versiering
der kerken
kerken diende
de eerste plaats
plaats de
de
44°.
0. Tot
versiering der
diende op
op de
deze in het
het Karolingisch
Karolingisch tijdvak
tijdvak
monumentale schilderkunst. Dat deze
niet verwaarloosd
verwaarloosd werd,
werd, getuigen
getuigen vooreerst
vooreerst de
de geschriften
geschriften van
van
tijdgenooten. Wij
vVij hooren van een
een rproonenden
Centuia,
tijdgenooten.
Troonenden Christus in Centula,
een Geboorte
eeren in Freising, een David tusschen vier
vier zangers
zangers
Geboorte des
des H
Heeren
Salzburg. L
L o0 ddee w ij
ij k de V
rom eliet
lietdedekapel
kapelvan
vanIngelIngelin Salzburg.
Vrome
heim
met
voorstellingen
uit
het
Oude
Testament
versieren.
de
heim
voorstellingen
het Oude
versieren. In de
kerk van
van St.
St. Gallen
Gallen ziet
ziet men
men de
de jeugd, de wonderen en het lijden des
monumenten;; want
want zoo
zoo
Heeren voorgesteld.
voorgesteld. Weinig
Weinig leeren
leeren ons
ons de
de monumenten
overgebleven. Evenmin
Evenmin van
vande
degeschilderde
geschilderde
goed als
als niets
niets is
is ererovergebleven.
goed
vensters, die toen reeds
reeds bestonden
bestonden 2).
In het
het eigenlijke
eigenlijke Romaansche
Romaansche tijdperk
tijdperk bloeide
bloeide de
de monumentale
monumentale
schilderkunst. Ze
Ze was
was gewoonlijk
gewoonlijk symboliek..
symboliek. Men
Men schilderde
schilderde type
en antitype
antitype tegenover
tegenover elkaar.
elkaar. Vaak
Vaak bracht
bracht men
men legenden
legenden of
of opopschriften
onderrichting bij
voorstellingen aan.
kschriften ter
ter onderrichting
bij de voorstellingen
aan. Abt
Abt EEkhar
IV dichtte
dichtteopschriften
opschriften bij
bij de
debeelden
beeldenzijner
zijner abdijkerk
abdijkerk
h
a r dd IV
van St. Gallen (975-984).
(975-984). Hetzelfde
Hetzelfde deed
deed hij
hij voor
voor den
den dom
dom van
vanvanSt.Gle
Gewoonlijkwas
wasde
de behandeling
behandeling zeer
zeer eenvoudig.
eenvoudig. Plaatste
Plaatste
Mainz 3).
3) . Gewoonlijk
men het tooneel der voorstelling
voorstelling buiten,
toonde men
men dit
dit door
door
men
buiten, dan toonde
één
enkelen stengel
stengel met
met conventioneele
conventioneele bloem.
bloem. Nooit
Nooit gaven
gaven gegeéén enkelen
1)
Cuypers-Jan Kalf, De katholieke
kerken in Nederland,
katholieke kerken
1) Dr.
Dr. P. J. H. Cuypers—Jan
Amsterdam
VVo
Amsterdam1906-1912
1906-1912 vv.
2)
Mon. Germ.,
Germ., Script.,
Script., 1I,
"Aurora jam
jam rubesrubes423:: „Aurora
II, 423
Ludgeri. Mon.
2) Vita II Ludgeri.
cente
et luce
luce paulatim
paulatim per
perfenestras
fenestras irradiante
irradiante imagines
imagines in
in eis factas
cente et
monstrare
gl. ook lYIoll,
N ederVgl.
monstrare digito coepit". V
Moll, De Glasschilderkunst in Nederland;; in Taurel, De christelijke
kunst, Amsterdam
119 vv.
vVo
Amsterdam 1889,
1889, bI.
bl. 119
land
christelijke kunst,
3) Wattenbach,
Geschichtsquellen, II (ed.
VI), 395.
395.
(ed. VI),
W attenbach, Deutschlands Geschichtsquellen,
3)
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bouwen, rotsen,
boomen, golven
wolken eenig
nabouwen,
rotsen, boomen,
golven en
en wolken
eenig idee
idee van navolging. De
D:é) beelden
beelden stonden
stonden op
opéénkleurigen
éénkleurigengrond,
grond,gewoonlijk
gewoonlijk
volging.
naast,
niet achter
achter elkaar.
elkaar. Men
Men hield
hield niet
niet van
vanrealisme,
realisme, men
men gegenaast, niet
lichte, maar
maar geen
geen scherpe
scherpe kleuren.
kleuren. Bijzonder
Bijzonder werd
werd er
er naar
naar
bruikte lichte,
gestreefd het
beeld een
een indrukwekkend
indrukwekkend uiterlijk
uiterlijk te
te geven.
geven. Niet
Niet
gestreefd
het beeld
alleen
beschilderde
men
de
muurvlakken,
maar
vaak
ook
de
koalleen beschilderde men de muurvlakken, maar
ook de kolommen,
voetstukken en kapiteelen.
kapiteelen. Het
Hetpolychromeeren
polychromeeren der
der
lommen, voetstukken
kerken was
regel. Daarvan
Daarvan vindt
vindt men
men nog
nog sporen
sporen ten
ten onzent,
onzent,
kerken
was regel.
in Duitschland, Frankrijk enz.
enz. B.v.
B.v. in
in de
de kathedraal
kathedraalvan
vanDoornik,
Doornik,
Servaas te Maastricht, in
in de
de kerk
kerk van
van Aldeneyk,
Aldeneyk,
in de apsis van St. Servaas
in St. Gereon
Gereon te Keulen,
Keulen, St Michael
Michaël te Hildesheim
Hildesheim enz.
enz. Beroemd
Beroemd
Clemente te Rome
Rome (XI
(XI eeuw)
eeuw) 1).
zijn de fresken van S. Clemente
1 ).
5°.
Ook de
de beeldhouwkunst 2)
werkte mee
mee aan
aan de
deversiering
versiering
5 0. Ook
2 ) werkte
der kerken. Zoowel
Zoowel inwendig als uitwendig toonde het
het Romaansche
Romaansche
beelden en
en sculpturen.
sculpturen. Stichting
Stichting
bedehuis een grooten rijkdom van beelden
en
onderrichting was
was het
het doel
doel 3).
Een bijzonder
bijzonder werk
werk maakte
maakte
3). Een
en onderrichting
vooral
overgangsstijl van
van het
hetbeeldhouwwerk
beeldhouwwerk der
der portalen,
portalen,
vooral de overgangsstijl
die
vaak met
met een
eenreeks
reeksbeelden
beeldenwerden
werdenversierd.
versierd. Zeer
Zeerschoon
schoon
die vaak
zijn
in Saksen
Saksen en
en van
van de
de St. Servaaskerk
Servaaskerk te MaasMaaszijn die
die van Freiburg in
tricht. De
De tympan
tympanboven
boven de
de deuren
deuren droeg
droeg bijna
bijna altijd
altijd een
een zittenden
zittenden
C
Een heerlijk
heerlük voorbeeld
voorbeeld met
met een
een opschrift
opschrift ziet
ziet men
men
C hh ris
r i st t uus.s. Een
boven den
den kleinen
kleinen noordelijken
noordelijken ingang
ingang der
der St. Servaaskerk
Servaaskerk te
boven
lVIaastricht 4).
algemeen kan
zeggen, dat
dat de
de beeldbeeldMaastricht
Over het
het algemeen
kan men zeggen,
4) . Over
houwkunst der Romaansche
Romaansche periode
periode zich
zich nog niet
niet kon
kon ontdoen
ontdoen
houwkunst
de oude
oude hieratische
hieratische vormen.
vormen. Vooral
Vooral bij
bij de
de voorstellingen
voorstellingen van
van
van de
natuurlijke grootte
aan losheid
losheid in
in houding
houding en
en dradranatuurlijke
grootte ontbreekt het aan
peering, aan
uitdrukking, die
die bijna altijd
altijd koud
koud is
is en
en
peering,
aan leven
leven in
in de uitdrukking,
streng. Al deze
deze gebreken
gebreken verdwijnen
verdwijnen echter
echter in
in de
dekleinere
kleinerefiguren,
figuren,
op diptieken,
diptieken, reliquiekasten
reliquiekasten enz.
enz. Vooral
Vooral de
de goudsmeedkunst
goudsmeedkunst was
was
op
destijds in zeer
zeer hoogen
hoogen bloei
bloei 5).
1) Reusens, !,
408 ss.
ss. (éd.
(éd. lI).
II).
I, 408
2) Louis Bréhier,
Bréhier, Les
origines de
sculpture romane.
Les origines
de la sculpture
romane. Rev. des deux
2)
mondes, 15
15 aóut
aout 1912.
1912.
mondes,
3) Abt Suger, van St.
St. Denis
Denis;;
3)
"Mens
es ad
verum per
per materialia
materialia surgit,
surgit,
„Mens heb
hebes
ad verum
Et demersa
demersa prius,
prius, hac
hac visa
visa luce,
luce, resurgit".
resurgit".
Reusens, I, 526.
526.
')
leest men
men::
Onder den
den tympan leest
4) Onder
tt Haec
Haec domus
domus orandi
orandi domus
domus est peccata
peccata lavandi
lavandi tt
Hoc subeas
subeas limen purgare
volens homo
homo crimen
tt Hoc
purgare volens
crimen tt
Intuspeccatis
peccatis lavacrum
lavacrum dat
dat fons pietatis
tt Intus
pietatis **
5)
Helbi'l, bij Reusens,
Reusens, Eléments d'Archéologie,
d'Archéologie, I, 566.ss.
566.ss.
5) J. Helbig,
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6°. In
InItalië
Italiëenenandere
anderestreken
strekenwaar
waarovervloed
overvloedaan
aanmarmer
marmer
6°.
gebruikte men
men voor
voor de
de vloeren der kerk het opus
OpU8 AlexanAlexanbestond, gebruikte
drinurn. Dit was
was samengesteld
samengesteld uit
uitverschillende
verschillende marmersoorten,
marmersoorten,
drinum.
en groen
groen porphier
porphier den
den boventoon
boventoon hadden.
hadden. Men
Men zou
zou
waarin rood en
waarin
zien. In
In het
het noorden
noorden van
van Europa
Europa
gemeend hebben
gemeend
hebben een
een rijk
rijk tapijt
tapijt te zien.
nam men
men gekleurde
gekleurde tichels
tichels en
enmaakte
maaktedaarvan
daarvangeometrische
geometrische
nam
die zeer veel op het
het opus
OpU8 Alexandrinum
Alexandrinurn geleken. Niet
Niet zelden
zelden
figuren, die
zag men
men op
op den
denvloer
vloersymbolische
symbolischefiguren,
figuren,zelfs
zelfsvoorstellingen
voorstellingen
zag
van Heiligen
Heiligen zoowel
zoowel uit het
het Oude
Oude als
als het
hetNieuwe
Nieuwe Verbond.
Verbond. Zoo
Zoo b.v.
b.v.
Gereon te Keulen, in
in St. Remigius
Remigiu8 te Rheims
Rheims en
en in
in vele
vele kerken
in St. Gereon
van Cluny.
Cluny. Vrij
Vrij krachtig verhief zich
Be
rzich daartegen
daartegen de H. B
e rder orde van
n
a r dus.
d u s. „En
nar
"Enwaarom",
waarom", zoo
zoo vraagt
vraagthij
hij,, „eerbiedigen
"eerbiedigen wij
wij ten
ten
Heiligen niet ?1 Waarom brengt men
men die
die aan
aan
minste de beelden der Heiligen
vloer, die
die met
met den
den voet
voet wordt
wordt getreden
getreden 12 .... En wilt
wilt gij
gij
op den vloer,
de beelden
beelden der Heiligen
Heiligen niet sparen,
sparen, verspil
verspil dan
dan tenminste
tenminste uw
uw
de
Waarom versiert
versiert gij
gij datgene,
datgene, wat
wat weldra
weldra verontreinigd
verontreinigd
kleuren niet. Waarom
en waarom
waarom schildert
schildertgij
gij den
denvloer
vloer?1"
wordt, en
wordt,
" 1)
70. Het
HetRomaansche
Romaansche altaar 2)
was gewoonlijk
gewoonlijk een
een langwerpig
langwerpig
2 ) was
7°.
Hetaltaarblad
altaarbladwerd
werddoor
dooreen
eenmetselwerk
metselwerkofofdoor
doorkolomkolomvierkant. Het
metjes gedragen. Het
Het steenen
steenen altaar
altaarontving
ontvingdikwijls
dikwijlseen
eenbekleedsel
bekleedsel
goud of
of zilver,
zilver, dat
dat met
metemail,
email,met
metciseleerwerk
ciseleerwerk of
of een
een schilschilvan goud
Een heerlijk
heerlijk antipendium
Ambrogio
dering
versierd was.
was. Een
antipendiurn bezit St. Ambrogio
dering versierd
Milaan (835). Ook de beroemde
beroemde Peda
Venetië, dat later
later
Pala d'oro
d'oro te Venetië,
te Milaan
als retable gebruikt
gebruikt werd,
werd, heeft
heeft oorspronkelijk
oorspronkelijk als
als antipendium
gediend
eeuw). Romaansche
Romaansche altaren op
op kolommetjes
kolommetjes ziet
ziet men
men
gediend (X eeuw).
thans nog
nog te
te Bastogne
Bastogne (XII
(XIIeeuw)
eeuw) en
en in
in de
de kathedraal
kathedraalvan
vanRegensRegensof overkapping zijn uit
(XIIeeuw)
eeuw).. Altaren met
met een
een ciborium of
burg (XII
dien
weinige over:
Ravenna (812),
(812), van Parenzo
dien tijd maar weinige
over : dat
dat van Ravenna
in Istrië, van
van S. Marco
Marco te Venetië
Venetië en S. Ambrogio
Ambrogio te Milaan
Milaan (XI
eeuw).
XI eeuw
eeuw kwamen
kwamen de
de retables
Ze
retables in gebruik. Ze
eeuw). Op
Op het
het einde der XI
dienden
stichting van
van den
den priester,
priester,die
diede
deH.
H.Mis
Mislas,
las, en
enwaren
waren
dienden tot stichting
van email, schilderschilder- of
of beeldhouwwerk
beeldhouwwerk voorzien.
voorzien. De
De meeste
meeste werden
werden
1)
Bernardu8, Apologia
Guilielmum St. Theodorici
Theodorici abbatem,
abbatem,
Apologia ad
ad Guilielmum
1) St Bernardus,
„Utquid saltem
Migne, P.
Tom, 182,
182, p.
p. 914
914 ss :: "Utquid
saltem sanctorum
sanctorum imagines
imagines
P. L. Tom,
non
revereremur, quibus
utique ipsum,
ipsum, quod
quod pedibus
pedibus conculcatur,
conculcatur,
non revereremur,
quibus utique
saepe alicujus sanescat
et pavimentum
pavimentum ? Saepe
Saepe spuitur
spuitur in
in ore
ore Angeli, saepe
sancscatet
sacris
torum facies calcibus
cris his imaginicalcibus tunditur
tunditur transeuntium. Et si non sa
quod mox
bus,
cur vel non
parcitur pulchris
pulchris coloribus
co lori bus ?? Cur
Cur decoras quod
non parcitur
bus, cur
est conculcari
foedandum
? Cur
Cur depingis
depingis quod
quod necesse
conculcari 1? Quid
Quid ibi
netesse est
foedandum est
est ?
valent venustae
formae, ubi
ubi pulvere
pulvere maculantur
maculantur assiduo
assiduo ?"
1"
venustae formae,
2)
Der christl.
christl. Altar,
Altar, München
München 1924.
1924.
S. J., Der
2) Braun S.
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echter oorspronkelijk
echter
oorspronkelijk van
van goud,
goud, zilver
zilver of
of verguld
verguld koper
koper vervaardigd.
vervaardigd.
Zeer dikwijls
men achter
achter deze
deze retables
retablesde
dereliekschrijnen
reliekschrijnen
Zeer
dikwijls plaatste
plaatste men
der kerk. Soms
Soms diende de reliekschrijn
reliekschrijn zelf als retable :: b.v.
b.v. op
op het
het
hoogaltaar der
der St. Servaaskerk
Servaaskerk te Maastricht
Maastricht 1).
zelden echte
echterr
1 ). Niet zelden
plaatste men later een tweede altaar in het koor juist in de rondingplatsemnrwdaltinhekorjusding
de relieken
relieken der
derHeiligen
Heiligen werden
werden bewaard.
bewaard.
der apsis, waarop de
8°.
De Romaansche
Romaansche architectuur
architectuur heeft
heeft verval
verval noch
noch verbastering
verbastering
8 0. De
gekend. Altijd strevend
strevend naar
naar hooger
hooger volmaaktheid
volmaaktheid ging
ging ze
ze eindelijk
eindelijk
gekend.
over in de gothiek.
Frankrijkwas
was hiervan
hiervan getuige
getuige
gothiek. Het noorden van Frankrijk
reeds in de XII
eeuw, terwijl Duitschland
Duitschland nog
nog bijna
bijna een
een eeuw daarna
daarna
XII eeuw,
heerlijke gewrochten
voortbracht.
heerlijke
gewrochten der romaansche bouwkunst voortbracht.
1)
Dr. P. Doppler,
Doppler, Publications
(noot).
1 ) Dr.
Publications du
du Limbourg
Limbourg1901,
1901,p.p.85-86
85-86 (noot).

CHRONOLOGISCHE TAFELS.
CHRONOLOGISCHE

J. Pausen.
Pausen.
I.

Deze lijst is genomen
genomen uit dit
dit Handbook,
Handboek, waar
waar men
men in
in de
de §§
§§ 11, 39, 61,
Deze
63, 64,
64, 65
de werken,
werken, voor
voor de
desamenstelling
samenstelling gebruikt,
gebruikt, kan
kan vinden.
vinden.
62, 63,
65 de
62,
Maanden en
dagen, die
die vaak
vaak zeer
zeer onzeker
onzeker zijn,
zijn, bij
bij den
denduur
duurder
derregeering
regeering
Maanden
en dagen,
te geven,
geven, vonden
vonden wij
wij doelloos.
doelloos. De
Denamen
namenzonder
zondervolgnummers
volgnummers geven
geven
op te
op
de tegenpausen
tegenpausen aan.
aan.
de
67
I. De
De H.
H. Petrus ....
?
....
1.
Linus .....
De H.
H. Linus
.. ... 67-79 ?
2. De
H. Anacletus
Anacletus.. 79- 911
91?
3. De H.
H. Clemens
Clemens 1
91-100?
De H.
I .. 91-1001
4. De
H. Evaristus
Evaristus.... 100-1091
100-109?
De H.
5. De
109-119?
Alexander I. 109-1191
6. De
De H. Alexander
... 119-1281
7. De
119-128?
De H.
H. Sixtus
SixtusII...
H. Telesphorus
Telesphorus 128-1391
128-139 ?
De H.
8. De
9. De
139-142 ?
Hyginus ... 139-1421
De H. HygillUS
.... 142-1571
142-157?
10. De
PiusI I....
De H. Pius
1I.
Anicetus ".. 157-168
De H. Anicetus
11. De
12. De
.... . 168-176
De H. Soter .....
13. De H. Eleutherius 176-190
14. De
De H. Victor II...... 190-198
15. De
Zephyrinus. 198-217
De H. ZephyrilluS.
16. De
De H. Calixtus II . 217-222
Hippolytus ....... 217-235
Urballus I.
17. De
De H.
H. Urbanus
I 222-230
PontiallUS . 230-235
18. De
De H. Pontianus
Anterus ..
... 235-236
19. De
235De H. Anterus
H. Fabianus
Fabiallus... 236-250
20. De
De H.
H. Cornelius
Cornelius ... 251-253
2I.
De H.
21. De
251-258?
Novatiallus
Novatianus ... " " 251-2581
253-254
22. De
De H.
H. Lucius
LuciusI I ..
.. 253-254
De H. Stephallus
Stephanus1.I. 254-257
23. De
Sixtus U
24. De
II . . 257-258
De H. Sixtus
.. .

. .

25.
26.
27.
28.
29.
30.
3I.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
4I.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

De
H. Dionysius
Dionysius. . 259-268
De H.
De
.... 269-274
269-274
De H.
H. Felix
FelixI I....
De
De H. Eutychianus
Eutychianus 275-283
275-283
De
283-296
De H.
H. Cajus...... 283-296
De
Marcellinus. 296-304
De H. Marcellinus.
296-304
De
I. 308-309
De H. Marcellus 1.
308 309
De
Eusebius ...
309-3101
De H. Eusebius.
. . 309-310?
De
Melchiades. 311-314
De H. Melchiades.
311-314
De
I . 314-335
De H. Silvester I.
De
Marcus ....
De H.
H. Marcus
. .. . 336
336
De
337-352
De H.
H. Julius
Julius II ...
... 337-352
De
H. Liberius
Liberius ...
De H.
.. . 352-366
Felix
.............
355-365
Felix.
355-365
De
Damasus I. 366-384
De H. Damasus
366-367
Ursillus
Ursinus .......... 366-367
De H.
H. Siricius
Siricius.....
384-399
. . 384-399
De
Allastasius II 399--401
De H.
H. Anastasius
399-401
De
H.lnllOcelltiusI
De H.
Innocentius I 401--417
401-417
De
H. Zosilnus
Zosimus ...
De H.
.. . 417--418
417-418
De
De H.
H. Bonifatius
BonifatiusII 418--422
418-422
Eulalius
.........
418--419
Eulalius
. 418-419
De
De H. Coelestinus
CoelestinusI I 422--432
422-432
De
Sixtus IU
432--440
De H.
H. Sixtus
III . 432-440
De
Leo I .. . .. 440--461
440--461
De H.
H. Leo
De
Hilarus ...
461--468
De H.
H. Hilarus
. . 461-468
De
Simplicius . 468-483
468--483
De H. Simplicius
-
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48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

84.

De H. Felix U (UI) 483-492
De H. Gelasius I . 492-496
De H.Anastasius U 496-498
De H. Symmachus 498-514
Laurentius. . . . . . .. 498-505
De H. Horrnisdas 514-523
De H. J oannes I . 523-526
De H. Felix UI (IV) 526-530
De H. Bonifatius U 530-532
Dioscorus.; .......
530
Joannes II ....... 533-535
De H. Agapetus I 535-536
De H. Silverius .. 536-537
Vigilius .......... 537-555
Pelagius I . ...... 556-561
J oannes UI ...... 561-574
Benedictus I ...... 575-579
Pelagius II ...... 579-590
De H. Gregorius I 590-604
Sabinianus ....... 604-606
Bonifatius UI ....
607
De H. Bonifatius IV 608-615
De H. Deusdedit .. 615-618
Bonifatius V ...... 619-625
Honorius I ....... 625-638
Severinus ........
640
Joannes IV ...... 640-642
Theodorus I ...... 642-649
De H. Martinus I 649-653
De H. Eugenius I 654-657
De H. Vitalianus . 657-672
Adeodatus ....... 672-676
Donus ........... 676-678
De H. Agatho .... 678-681
De H. Leo II .... 682-683
De H. Benedictus U 684-685
Joannes V ........ 685-686
Conon ............ 686-687
Theodorus .......
687
Paschalis ......... 687-692
De H. Sergius I .. 687-701

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
1l0.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

Joannes VI
J oannes VII ....
Sisinnius . ......
Constantinus I ...
De H. Gregorius U
DeH.GregoriusUI
De H. Zacharias!)
Stephanus U ....
De H. Paulus I ..
Constantinus II
Philippus . .....
Stephanus IU. ..
Hadrianus I .....
De H. Leo IU ..
Stephanus IV ....
De H. Paschalis I.
Eugenius II .....
Valentinus ......
Gregorius IV ....
Joannes .........
Sergius U .......
De H. Leo IV ..
Benedictus III ..
Anastasius ......
De H. Nicolaus 1.
Hadrianus U ....
Joannes VIII ...
Marinus I .......
Hadrianus III .. .
Stephanus V .....
Formosus ........
Bonifatius VI ...
Stephanus VI ...
Romanus .......
Theodorus II ....
Joannes IX .....
Benedictus IV ..
Leo V ..........
Christophorus ...
Sergius In ......
Anastati us lIl ...
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701-705
705-707
708
708-715
715-731
731-741
741-752
752-757
757-767
767-768
768
768-772
772-795
795-816
816-817
817-824
824-827
827
827-844
844
844-847
847-855
855-858
855
858-867
867-872
872-882
882-884
~84-885

885-891
891-896
896
896-897
897
897
898-900
900-903
903
903-904
904-911
911'-913

1) Op Zacharias volgde een Stephanus, die zijn keuze slechts 3 dagen
overleefde en gewoonlijk niet meegeteld werd.

•
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122.
122.
123.
123.
124.
124.
125.
125.
126.
126.
127.
127.
128.
128.
129.
130.
130.
131.
131.
132.
132.
133.
133.
134.
134.
135.
135.
136.
136.
137.
137.
138.
138.
139.
139.
140.

Chronologische
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Lando..........
913-914
Lando
913-914
Joannes X . " ... 914-928
Joannes
Leo
928-929
Leo VI .......... 928-929
Stephanus
929-931
Stephanus VII .. 929-931
JJoannes
oannes XI
931-935
XI.... " 931-935
Leo
936-939
Leo VII ........ 936-939
Stephanus
939-942
Stephanus VIII . 939-942
Marinus II .... . . .. 942-946
942-946
Agapetus II '" .. 946-955
Agapetus
946-955
Joannes XII .... 955-964
955-964
Leo
964-965
Leo VIII
VIII ........ 964-965
Benedictus
V.... 964
964
Benedictus V
Joannes XIII ... 965-972
965-972
Benedictus
973-974
Benedictus VI ... 973-974
Bonifatius
974
Bonifatius VII .. 974
Benedictus VII .. 974-983
974-983
Joannes XlV
983-984
XIV .... 983-984
Bonifatius
Bonifatius VII
nogmaals . .. " 984-985
nogmaals.
984-985
Joannes XV .... 985-996
985-996
Gregorius V .. . .. 996-999
996-999

141.
141.
142.
142.
143.
143.
144.
144.
145.
145.
146.
147.
148.
149.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
154.
155.
155.
156.
156.

JJoannes
oannes XVI
997 - 998
998
XVI ... 997Silvester
999-1003
SilvesterIIII.....
..... 999-1003
Joannes
1003
Joannes XVII...
XVII ...
Joannes XVIII.
XVIII . 1003-1009
Joannes
Sergius
Sergius IV ... " 1009-1012
Benedictus
1012-1024:
BenedictusVIII
VIII 1012-1021
Gregorius ......
1012
Joannes
1024-1032
Joannes XIX .. 1024-1032
Benedictus
1032-1044
Benedictus IX .. 1032-1044
Silvester
1045
Silvester lIl....
III
Gregorius
1045-1046
Gregorius VI ... 1045-1046
Clemens
1046-1047
Clemens II .. . .. 1046-1047
Damasus
..
1048
DamasusIIII......
De H. Leo
Leo IX.
1049-1054
IX .. 1049-1054
Victor
1055-1057
Victor II ...... 1055-1057
Stephanus
1057-1058
Stephanus IX .. 1057-1058
Benedictus
1058-1059
Benedictus X " 1058-1059
Nicolaus
1058-1061
Nicolaus II .... 1058-1061
Alexander
1061-1073
Alexander II ... 1061-1073
Honorius
1061-1069
Honorius II . ... 1061-1069

11.
Romeinsehe en
en Byzantijnsehe
Byzantijnsehe keizers.
keizers.
II. Romeinsehe
Augustus,
Christus-14na
naChristus.
Christus.
Augustus, 30
30 v. Christus-14
Tiberius ............... . 1414-37
37
Tiberius
Cajns
Caligula ......... . 3737H
Cajus Caligula
'11
Claudius ............... . 4141-54
54
Nero
. 5454-68
68
Nero .................
..
68-69
69
Cal ba, Otho,
Otho, Vitellius
Vitellius .. 68Calba,
69-79
79
Vespasianus ........... . 6979-81
81
Titus ................. . 7981-96
96
Domitianus ........... . 8196-98
98
Nerva ............... . 9698-117
Trajanus ............. . 98-117
117-138
Hadrianus ............. . 117-138
Hadrianus
138-161
~us ....... . 138-161
Antoninus Pius
Antoninus
161-180
. 161-180
Marcus Aurelius
Marcus
Aurelius .......
..
180-192
Commodus ........... . 180-192
Pertinax
193
Pertinax .. . . . . . . . . . . . . . .
Septimius Severus
Severus . '" .. 193-211
193-211
Caracalla .............. 211-217
211-217
217-218
Macrinus .............. 217-218
Heliogabal
218-222
Heliogabal.............. 218-222

Alexander Severus
Severus ..... . 222-235
222-235
Maximinus Thrax ..... . 235-238
235-238
Pupienus en Gordianus
Gordianus ..
237
Gordianus
jongere .. . 238-244
Gordianus de jongere
Philippus
Arabs .......
. 244-249
244-249
Philippus Arabs
..
249-251
Decius ............... . 249-251
Gallus
Volusianus .. . 251-253
Gallus en Volusianus
Valerianus ............. . 253-260
253-260
Gallienus ............. . 260-268
260-268
268-270
Claudius
Claudius II ............ . 268-270
270-275
Aurelianus ............. . 270-275
. 275-276
275-276
Tacitus
Tacitus ...............
..
Probus ............... . 276-282
276-282
282-283
Carus ................... . 282-283
Diocletianus ............ 284-305
284-305
Maximianus . . . . . . . . . . .. 286-305
286-305
Constantius Chlorus
Chlorus .... 305-306
Galerius
305-311
Galerius ...... . . . . . . . . .. 305-311
Constantinus
dede
Groote
Constantinus
Groote 306-337
306-337

•
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Maximinus .............
Licinius ...............
Constantius ............
Constantinus II ........
Constans ..............
Julianus de Afvallige '"
Jovianus ..............
Valentinianus I ........
Valens ................
Gratianus ..............
Valentinianus U .......
Theodosius I ......... "
Ronorius. . . . . . . . . . . . . ..
J oannes de Tiran ......
Valentinianus UI.......
A vitus ................
Majorianus ............
Severus ...............
Ricimer .............. .
Anthemius ............ .
Olybrius .............. .
Clycerius ............. .
Julius Nepos .......... .
Romulus Augustulus ... .

308-313
308-323
337-361
337-340
337-350
361-363
363-364
364-375
364-378
375-383
375-392
379-395
395-423
423-425
425-455
455-456
457-461
461-465
465-467
467-472
472
473
474
476

Arcadius ............. . 395-408
Theodosius U ......... . 408-450
Marcianus ............ . 450-457
Leo I ............... .. 457-474
Leo 11 .............. .. 473-474
Zeno ................. . 474-491
Basiliscus . '" " ........ 476-477
Anastasius I ........... 491-518
Justinus I ..... " " .... 518-527
J ustinianus . . . . . . . . . . .. 527-565
Justinus U ............ 565-578
Tiberius U " . . . . . . . . .. 578-582
Mauritius .............. 582-602
Phokas ................ 602-610
Reraclius .... " ........ 610-641
Reraclius Constantinus In 641
Reracleonas. . . . . . . . . . . .
641
Constans 11 ............ 641-668

Constantius IV Pogonatus ............ .
Justinianus II ...... .
Leontius ............ .
Tiberius IU ........ .
Justinianus U (nogmaals) ........... .
Philippicus Bardanes ..
Anastasius II ....... .
Theodosius UI ...... .
Leo.IU de Isauriër .... .
Constantinus V Copronymus ............
Leo IV....... . . . . . . .
Constantinus VI. .....
Irene ................
Nicephorus I ........
Stauracius .. . . . . . . . . .
Michaël I (Rhangabes) .
Leo V de Armeniër..
Michaël U .. . . . . . . . . .
Theophilus . . . . . . . . . ..
Theodora . .. . . . . . . . . .
Michaël IU . .. . . . . . . .
Basilius I de Macedoniër
Leo V de Wijze......
Alexander ...........
ConstantiÏlus VU.. . ..
Romanus I . . . . . . . . . .
Romanus U. ........
Nicephorus U . . . . . . . .
Joannes 1. ..........
Basilius U ... " . . .. ..
Constantinus VIU ....
Romanus IU .. . . . . ..
Michaël IV.. . . . . . . . ..
Michaël V ...........
Constantinus IX .....
Theodora . .. . . . . . . . ..
Michaël VI . . . . . . . . ..
Isaak I Comnenus ....
Constantinus X.......
Romanus IV .........
Michaël VII .........

668685695698-

685
695
698
705

7057ll713716717-

7ll
713
716
717
741

741- 775
775- 780
780- 797
797- 802
802- Sll
8ll
811- 813
813- 820
820- 829
828- 842
842- 856
856- 867
867- 886
886- 9ll
911- 912
912- 920
920- 944
959- 963
963- 969
969- 976
976-1025
1025-1028
1028-1034
1034-1041
1041-1042
1042-1054
1054-1056
1056-1057
1057-1059
1059-1067
1067-1071
1071-1078

426

Chronologische
taf els,
els.
Chronologische taf

III. Duitsehe
111.
Duitsehe keizers en
en Roomseh-koningen.

de Groote
Karel de
Groote ........ 800-814
800-814
Lodewijk de Vrome .... 814-840
814-840
LothariusII ..........
..
Lotharius
" 840-855
840-855
II .......... 855-875
Lodewijk Il
855-875
Karel
Kale...
875-877
Karel de Kale
.. . . . . . .. 875-877
Karel III
III de
Karel
de Dikke .... 881-887
881-887
Guido van
van Spoleto
Guido
Spoleto ..... 891-893
891-893
Lambertus van
van Spoleto
Lambertus
Spoleto . 892-896
892-896
Karinthië ... 896-899
Arnulf van Karinthië.
896-899
tj- Lodewijk III het Kind 1)1) 899-911
899-911
LodewijkIlI
Lodewijk IIIvan
vanProvence.
Provence.901-902
901-902

Koenraad 1I ..........
..
t^- Koenraad
911911— 914
Berengarius
Friaul. .915924
Berengarius van
van Friaul.
915 924
t Hendrik
Vogelaar 919Hendrik II de Vogelaar
919— 936
Otto II de
de Groote
Groote 936
936 (962)—
(962)- 973
973
II . . ......... " 973—
Otto Il
973- 983
983
Otto lIL..
III
Otto
... 983
(996)-1002
983 (996)
1002
Hendrik Il
1002 (1014)
(1014)-1024
II ....
....1002
1024
Koenraad Il
... 1024
II...
1024 (1027)-1039
(1027) 1039
Hendrik III ...
1039 (1046)
(1046)-1056
. . .1039
1056
tj- Hendrik IV ...... 1056-1106
1056-1106

IV. Vorsten van Frankrijk.

Karel de Kale.
Karel
Kale... . . . . .. 840—
840- 877
877
Lodewijk II de Stamelaar 877—
LodewijkIl
877- 879
879
III . . . . . . .. 879Lodewijk lIl..
879— 882
Karloman ....... :.... 879—
879- 884
884
Karel III de Dikke 885—
Keizer KarellIl
885- 887
887
Odo
(Eudes ) ..... . . . . . .. 888—
888- 898
898
Odo (Eudes)
Capet ............ 987—
987- 996
996
Hugo Capet
~obert
996-1031
Robert 11
II ............. 996-1031

Karel III de
893- 923
923
de Eenvoudige
Eenvoudige 893—
1............. 922—
922- 923
923
I.
Rudolf ................ 923—
~udolf
923- 936
936
Lodewijk IV van Overzee
Overzee 936936— 954
954- 986
986
Lotharius
Lotharius .... . . . . . . . . . . 954—
Lodewijk
986-987
987
Lodewijk V
V .... . . . . . . . . 986—
Hendrik
1031-1060
Hendrik I .......... " 1031-1060
Philips
1060-1108
Phi li ps II ............ 1060-1108
~obert
Robert

V.
Koningen van
van Engeland.
Engeland.
V. Koningen
Egbert .......••........
800-837
Egbert.
800-837
, '" .... '837-856
'837-856
Ethelwolf ......
Ethelwolf
..
856-860
Ethelbald .............. 856-860
Ethelbert ..............
858-866
Ethelbert
..
858-866
Ethelred I .............. 866-871
866-871
Ethelred
871-901
Alfred de Groote
Groote ........ 871-901
Alfred
Eduard II ..............
901-929
Eduard
..
901-929
925-940
Athelstan ..............
Athelstan
..
925-940
Edmund I .............. 940-946
946-955
Edredus ................ 946-955
955-959
Edwy .................. 955-959
Edwy

Edgar ................ 959—
959-975
975
Eduard Il
975- 978
978
II de Martelaar 975—
Ethelred Il
978-1016
II ..........
..
Sweya
1014-1015
Sweya ................ 1014-1015
Canut
Groote ..... 1015-1035
1015-1035
Canut de Groote
1016-1017
Edmund Il
II ..........
..
HeraId I ............ 1036-1040
1036-1040
Herald
Canut 11..
II. ........... 1040-1042
Eduard III de Belijder. 1042-1066
1042-1066
Eduard
HaraId
Il ............
1066
Harald II
1066-1087
Willem I de Veroveraar 1066-1087

met een
een kruisje
kruisje zijn
zijn geteekend
geteekend hebben
hebben de
dekeizerskroning
keizerskroning niet
niet
11)
) Die met
ontvangen. De
De jaartallen
jaartallen tusschen
tusschen haakjes
haakjes duiden
duiden de
deuitgestelde
uitgesteldekeizerskeizersontvangen.
kroning aan.
aan.
kroning
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VI. Voorn
aamste feiten.
Voorn aamste
EERSTE EEUW.
EEUW.
EERSTE

7-4.4.Vóór
Vóór
christelijketijdretijdre7dede
christelijke
kening, de geboorte
geboorte van
van
kening,
Christus.
OnzerChristelijke
Christelijketijdreketijdreke29 ?~ Onzer
ning, de dood van
van Christus.
Christus.
ning,
Eerste Christelijke
Christelijke PinkPink29 ?~ Eerste
steren.
31 ~? Marteling
H.
31
Martelingvan
van den
den H.
Stephanus.
31 ?~ Eerste
Eerste vervolging
vervolging door
door de
de
31
Joden.
Bekeering van Paulus.
Paulus.
33 ?~ Bekeering
Tweedevervolging
vervolgingdoor
door de
de
42 Tweede
Joden.
Petrus gaat
gaat ververJoden. Petrus
moedelijk naar Rome.
Rome.
moedelijk
43. Marteling van den H. JJacoaco43.
bus major. „Christenen"
"Christenen"
in Antiochië.
Antiochië.
44. Herodes
Herodes sterft.
46-49.
Eerstemissiereis
missiereisvan
vanPaulus.
Paulus.
46-49. Eerste
50 ?~ Joden
Joden en
enChristenen
Christenen worworden
door Claudius
Claudius uit
uit
den door
Rome verdreven.
verdreven.
50-53. Tweede
Tweede missiereis
missiereis van
van
Paulus.
51
Eerste kerkvergadering
kerkvergadering te
te
51 ? Eerste
Jeruzalem.
53-58.
Derdemissiereis
missiereisvan
vanPaulus.
Paulus.
53-58. Derde
58-60.
Paulusiningevangenschap
gevangenschap
58-60. Paulus
te Cesarea.
Cesarea.
61-63.
Eerste
gevangenschapvan
van
61-63. Eerste
gevangenschap
Paulus
te
Rome.
Paulus Rome.
62-63.
Martelingv.Jacobusminor.
62-63. Marteling
v. Jacobus minor.
63.
Reis van
van Paulus
Paulus naar
naar
63. Reis
Spanje
Spanje enz.
64-68.
Vervolgingonder
onder Nero
Nero te
te
64-68. Vervolging
Rome.
68.
Tweede gevangenschap
gevangenschap
68. Tweede
van
Paulus te Rome.
Rome.
van Paulus
66-70.
Joodscheoorlog.
oorlog.
66-70. Joodsche

67. Marteldood
?
Marteldoodvan
vanPetrus
Petrus~
en Paulus te Rome.
Rome.
70.
70. Verwoesting
Verwoesting van
van JeruJeruzalem.
8090.Ontstaan
Ontstaander
der Didache.
80- 90.
80- 98.
8098.Brief
Briefvan
vanBarnabas.
Barnabas.
9496.Kerkvervolging
Kerkvervolging onder
onder
94- 96.
Domitianus.
96-100.
opopPatmos
96-100.Joannes
Joannes
Patmosen
en te
te
Ephese.
TWEEDE
EEUW.
TWEEDE EEUW.

100(1)-117.
onder TraTra100(?) 117. Vervolging onder
jjanus.
anus .
100 ?~ Brief
Clemens aan
aan
Brief van Clemens
de Corinthiërs.
Corinthiërs.
107 ?~ Marteldood
Marteldood van Ignatius.
Ignatius.
112 ?? Antwoord van Trajanus
Trajanus
aan Pliniusin
Plinius in Bithynië.
Bithynië.
117-138. Vervolging
onder HaHaVervolging onder
drianus.
125.
ketterijen.
Gnostische ketterijen.
125. Gnostische
Basilides en SaturBasilides
Saturninus.
126.
Quadra126. Apologieën van Quadratus en Aristides.
Aristides.
132-135. Opstand
Opstandder
der Joden.
Joden.
138-161.
Vervolgingonder
onder AntoAuto138-161. Vervolging
ninus Pius.
140.
Valentinus.
140. Valentinus.
140-154. Pa8tor
Hermas.
Pastor van Hermas.
150.
Celsus. Marcion.
Mareion. Justi150. Celsus.
nus Martyr.
Martyr.
155.
Marteldood van
Poly155. Marteldood
van Polycarpus.
161-180. Vervolging
Vervolging onder
onder MarMarcus
Aurelius.
cus Aurelius.
161-180.
Apologeten: : Melito,
Melito,
161-180. Apologeten
Apollinaris, Athenagoras,
goras, Hermias, Tatianus,
nus, Theophilus.
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165?
165 ? Marteldood van Justinus.
174.
Legio Fulminata.
Fulminata.
174. Legio
]177.
77. Martelaren
Martelaren van
van Lyon.
Lyon.
174-199.
kaereses van
174 199. Adversus haereses
Irenaeus.
180. Lucianus van Samosate.
180 ?? Fragmentum
Fragmentum MuratoriaMuratorianum.
190-1961
Bekeeringv.
Tertullianus.
190-196 ? Bekeering
v. Tertullianus.
167-196. Paaschstrijd
Paaschstrijd te
te LaodiLaodicea
tusschen paus
paus
cea en tusschen
Victor, Polycrates van
van
enz.
Ephese enz.
197. A
Apologeticum
Ad nanapologeticum en Ad
tiones v. Tertullianus.
Tertullianus.
200.
Pantaenus t.t.Clemens
Clemens
200. Pantaenus
van
Alexandrië aan
aan
van Alexandrië
het hoofd
hoofd der
der AlexanAlexandrijnsche
drijnsche school.

235.
Kerkvervolging onder
onder
235. Kerkvervolging
Maximinus Thrax.
235. Pontianus
235.
PontianusenHippolytus
enHippolytus
in
ballingscha p op
op
in ballingschap
Sardinië.
244.
Synodein
inArabië
Arabië tegen
tegen
244. Synode
Beryllus
Bosra.
Beryllus van Bosra.
Ammonius
Sakkas.
Ammonius Sakkas.
244.
PhilippusArabs
Arabs in brief244. Philippus
wisselingmet
wisseling met Origenes.
246. Bekeering
Bekeeringvan
Cyprianus.
van Cyprianus.
248-249.
Cyprianus wordt
wordt bisbis248-249. Cyprianus
schop
van Carthago.
Carthago.
schop van
249-251.
Vervolging van
van Decius.
Decius.
249-251. Vervolging
Strijd
aangaande de
de
Strijd aangaande
behandeling
afgebehande ling der afgevallenen.
van
vallenen. Paulus van
The
be trekt zich terug
Thebe
in de woestijn.
woestijn.
250.
FelicissiScheuring van Felicissi250. Scheuring
DERDE
EEUW.
DERDE EEUW.
mus te Carthago.
Carthago.
202. Kerkvervolging
onder
Kerkvervolging onder
251.
NovaScheuring van
van Nova251. Scheuring
Septimius Severus.
Severus.
tianus
Rome.
tianus te Rome.
253-257. Strijd
Strijd aangaande
aangaande den
den
202 ?? Irenaeus
Irenaeus t.
202
202-203. Clemens
Clemensverlaat
verlaat Alexanketterdoop.
202-203.
drië en Origenes
Origenes komt
254?
Origenes t.
t.
254 ? Origenes
aan het hoofd der 257
-260.Vervolging
Vervolgingonder
onderValeriValeri257-260.
school.
anus,
die de
de rechten
rechten
anus, die
214 ? Clemens
Clemens v. Alexandrië t.
der Collegia
Collegia ffuneraticia
uneraticia
219.
aantast
aantast en den toegang
219. Ontstaan der Mischnah.
220.
Hippolytus
tot
Calixtus en Hippolytus
tot de catacomben
catacomben ver220. Calixtus
biedt.
te Rome.
Noëtus.
Rome. Noëtus.
258.
Marteldood van
van den
den H.
H.
222.
Calixtus t.
258. Marteldood
222. Calixtus
ChrisCyprianus.
222-235. Bescherming der Christenen onder
onder Alexan- 258-260.
Marteldood van
van Paus
Paus
258-260. Marteldood
der
Severus.
Sixtus I en
en zijn diaken
der Severus.
Laurentius.
Ceder H. Ce222-230. Marteldood der
cilia onder Alexander 260-268.
Zacht
bestuurvan
vanGalliGalli260-268. Zacht
bestuur
Severus 1).
enus,
die de
de collegia
enus, die
232.
Origenes verdreven
verdreven uit
ffratrum
ratrum en de collegia
232. Origenes
tenuiorum
Alexandrië.
tenuiorum erkende.
1)
Zie boven
boven bl.
blo 72
72 en
en aldaar
aldaar noo
noott 14.
14. De laatst
laatst aangehaalde
aangehaalde meening
meening
1 ) Zie
wordt
goed als
als zeker
zeker door
door het
het onderzoek
martyLes martyonderzoek van Quentin. Les
wordt zoo
zoo goed
rologes historiques
moyen-àge.
sur la
la formation
formation du
du martymarty-age. Etude
Etude sur
historiques du
du moyen
rologe romain,
1908.
romain, Paris 1908.
-
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262.
Synode te
te Rome
Rome tegen
tegen
262. Synode
Sabellius.
Driesynoden
synoden te
te AntiAnti264-269. Drie
ochië tegen Paulus van
Samosate.
265. Dionysius
Dionysiusv.Alexandriët.
v. Alexandrië t.
270.
Gregorius ThaumaturThaumatur270. Gregorius
gus f.
t· Plotinus
Plotinus t.
t·
270-275. Aurelianus
Aurelianus beschermt
beschermt
tegen Paulus van SaSamosate
den rechtmarechtmamosate den
tigen bisschop DomDomnus,
deze met
met
nus, omdat deze
denbisschopvan Rome
in verbinding
verbinding staat.
staat.
275.
Van denzelfden
denzelfden keizer
keizer
275. Van
een
vervolgingsedict
een vervolgingsedict
tegen
de Christenen.
Christenen.
tegen de
277. Mani f.
t.
296.
Edictvan
vanDiocletianus
Diocletianus
296. Edict
tegen de
de Manicheën.
Manicheën.
VIERDE
EEUW.
VIERDE EEUW.

303-311.
Laatste
grooteKerkverKerkver303-311. Laatste
groote
volging.
Porphyrius t.
304.
304. Porphyrius
305.
Hierokles
Strijdschrift v. Hierokles
305. Strijdschriftv.
tegen
de Christenen.
Christenen.
tegen de
306.
Constantius Chlorus
Chlorus t.
306. Constantius
Het
Melitaansche
schisma
Egypte.
schisma in Egypte.
306.
Constantijn de
de Groote
Groote
306. Constantijn
wordt Caesar.
Caesar.
311.
Galerius t.
311. Galerius
312.
behaald
Overwinning behaald
312. Overwinning
door
Constantijn op
op
door Constantijn
Maxentius
bij Rome.
Rome.
Maxentius bij
Begin
der DonatisDonatisBegin der
tische scheuring.
scheuring.
313.
van Milaan.
Milaan. GodsGodsEdict van
313. Edict
dienstvrijheid.
dienstvrij heid.
314.
Arles.
Synode van Arles.
314. Synode
318. Arius
Ariustreedt
treedtals
alsketter
ketterop
op..
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320.
Constantijn verbiedt
verbiedt de
de
320. Constantijn
haruspicia.
haruspicia.
323.
Constantijnoverwint
overwintLiLi323. Constantijn
cinius
en wordt
wordt AlAlcinius en
leenheerscher.
324. Licinius
t. Twee
324.
Licinius t.
Twee bebevan
roemde
edicten van
roemde edicten
Constantijn.
325. I Algemeene kerkvergakerkvergadering
Nicea.
dering van Nicea.
328-329. Frumentius
Frumentius vertrekt als
bisschop naar Abessinië.
Abessinië.
328. Athanasius
bisschop te
Athanasius bisschop
Alexandrië.
330. Constantijn kiest Byzantium tot residentie
residentie en
noemt het ConstantiConstantinopel.
335.
Tyrus tegen
tegen
Synode te Tyrus
335. Synode
Athanasius.
336.
Athanasius in
in
Arius t. Athanasius
336. Arius
ballingschap.
337.
door
Constantijn wordt door
337. Constantijn
Eusebius van Nicomedië
gedoopt en sterft.
dië gedoopt
339-340. Begin der kerkvervolging
kerkvervolging
onder Sapor in Perzië.
340.
van Cesarea
Cesarea t.
340. Eusebius van
Paulus
Eremiet t.
Paulus de
de Eremiet
f.
341.
Constantius verbiedt de
341. Constantius
heidensche offers.
offers.
342-343. Synode
van Sardica.
Sardica.
Synode van
337-350. ConstanssluitdeheidenConstans sluit de heidensche
tempels.
sche tempels.
351.
Nederlaagvan
vanden
denusurusur351. Nederlaag
pator Magnentius.
Magnentius. Eerste synode te
te Sirmium.
Sirmium.
353.
Arles.
353. Synode
Synode te Arles.
354.
354. Augustinus wordt te Tagaste
boren.
gaste in Afrika ge
geboren.
355.
eiCaesaropapistische ei355. Caesaropapistische
schen
van ConstanConstanschen van
tius te
te Milaan.
Milaan. SchisSchisma
Rome.
ma te Rome.
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Antonius de
de Kluizenaar
Kluizenaar t.
356. Antonius
356.
Tweede synode
synode te Sirmium
357.
Sirmium
357. Tweede
(strenge Arianen).
(strenge
Synode der
der Semiarianen
te
358. Synode
Semi arianen te
Ancyra. Derde
Derde synode van
Ancyra.
Sirmium, waar
waar de SemiaSirmium,
Semiarianen overwinnen. Liberius
keert naar Rome
Rome terug:
terug:
359. Synoden
Seleucia en RiSynoden van Seleucia
mini, die
onder den
den druk
druk
die onder
van Constantius
Constant.ius staan.
Macedonius, die
die de godheid
360. Macedonius,
godheid
van den H. Geest
Geest ontkende,
wordt afgezet.
afgezet.
Julianus de
361. Julianus
de Afvallige
Afvallige wordt
wordt
keizer.
Luciferiaansch schisma.
362. Luciferiaansch
schisma. Synode
Synode
Athanasius te Alexandrië.
van Athanasius
Julianus de Afvallige
363. Julianus
Afvallige t.
366. Paus
366.
Paus Damasus
Damasus aanvaardt
aanvaardt de
de
regeering. Hilarius van Poiregeering.
Poif.
tiers t.
Athanasius t.
373. Athanasius
374. Ambrosius wordt bisschop van
van
Milaan.
Gratianus aanvaardt
aanvaardt de
375. Gratianus
de reregeering.
379. Basilius
Basilius t.
van het
Veroordeeling van
het Pris
Pris380. Veroordeeling
cillianisme te Saragossa. -cilansmetSragos.
kerkvergadering
381. II Algemeene kerkvergadering
Constantinopel.
van Constantinopel.
vanMaasMaasServatius, bisschop
bisschop van
384. Servatius,
tricht
tricht t.
t.
385. De
De oudste
oudste nog
nog bestaande
bestaande
385.
Paus
decretale brieven van Paus
Siricius.
Siricius. Priscillianus
Priscillianus door
door
te Trier
Trier gedood.
gedood.
Maximus te
386. Cyrillus
Cyrillus van Jeruzalem t.t.
386.
Gregorius
van Nazianze
Nazianze t.t.
389. Gregorius van
389.
Theodosius
aanvaardt
de
390.
Theodosius
aanvaardt
dekerker390.
van Ambrosius.
Ambrosius.
kelijke boete
boete van
kelijke
392. Theodosius
Theodosiusalleenheerscher.
alleenheerscher.
394.
394. Begin
Beginvan
van den
den Origenistenstrijd.
Origenistenstrijd.

394.
394. Theodosius
Theodosius overwint
overwint EugeEugenius
Aquileja.
nius bij
bij Aquileja.
395. Theodosius
395.
verTheodosius t.
t. Laatste
Laatste ver
deeling des rijks.
-deling srijk.
397. Ambrosius
397.
Chrysostomus
Ambrosius t.
t. Chrysostomus
bisschop
bisschop te Constantinopel.
399. Rufinus
den strijd
strijd
Rufinus wordt in
in den
aangaande
Origenes
aangaande Origenes naar
Rome geroepen
zich
geroepen om
om zich
te verantwoorden.
verantwoorden.
Tours.
400. Martinus van Tours.
VIJFDE
EEUW.
VIJFDE EEUW.

401.

Theophilus
Alexandrië
Theophilus van Alexandrië
verbiedt de geschriften
geschrüten van
Origenes.
402. Chrysostomus
TheophiChrysostomus door Theophilus
van
Alexandrië
tegenlus van Alexandrië tegengewerkt en vervolgd.
vervolgd.
403. Synode ad Quercum.
Quercum. Epiphanius
t.
nius t.
1
403.
Chrysostomus predikt
predikt tegen
tegen
403. Chrysostomus
Eudoxia.
403.
de eerste
eerste
Chrysostomus gaat de
403. Chrysostomus
maal in
in ballingschap.
ballingschap.
404. Chrysostomus
voor de
de
Chrysostomusgaat
gaat voor
tweede
tweede maalin
maal in ballingschap.
ballingschap
Eudoxia
Eudoxia t.
t.
t.
407. Chrysostomus
Chrysostomus t.
Alarik valt
valtvoor
voorde
408. Alarik
de tweede maal
maal
belegert Rome.
Rome.
in Italië en belegert
Alarik plundert
410. Alarik
plundert de
de eeuwige
eeuwige
410.
stad.
Groote vergadering
vergadering van
van 286
286
411. Groote
Katholieke en 279
279 DonaDonaKatholieke
tistische bisschoppen.
bisschoppen. AuAutistische
zegeviert.
gustinus zegeviert.
412. Cyrillus patriarch
vanAlexanAlexan412.
patriarch van
drië.
Synode
te
Carthago
drië. Synode te Carthago
tegen Caelestius.
Caelestius.
te Jeruzalem
Jeruzalem en
en te
te
414.
Synoden
414. Synoden te
Pelagius.
Diospolis tegen Pelagius.
416. Synoden te
te Mileve
Mileve en te
te CarCar416.
tegen de
de Pelagianen.
Pelagianen.
thago tegen
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417. Pelagius
Pelagius wordt
wordt te
te Rome
Rome
417.
door Innocentius
Innocentius II
door
veroordeeld.
t.
Innocentius II f.
417. Innocentius
Verwikkeling tusschen
tusschen
418. Verwikkeling
Paus Zosimus
Zosimus en
de
Paus
en de
synode van
van Carthago.
Carthago.
synode
Isdegerd begint
begint een
een nieunieu420. Isdegerd
we vervolging in Perzië.
Hieronymus t. Simeon
Simeon
Hieronymus
Stylites.
Bahram zet de
de vervolvervol421-438. Bahram
ging in
in Perzië
Perzië voort.
voort.
ging
Armenië komt
komt onder
onder den
den
428. Armenië
druk
Perzië.
druk van Perzië.
Nestoriuswordt
wordtpatriarch
patriarch
428. Nestorius
Constantinopel en
en
van Constantinopel
begint zijn
zijn ketterij
ketterij te
te
begint
verspreiden. Theodorus
van Mopsueste
Mopsueste t.
t.
428. Cyrillus
Cyrillus verzet zich tegen
tegen
Nestorius.
VandaNestorius. De Vandalen steken naar
naar Afrika
Afrika
over.
430.
vertrekt naar
naar
Palladius vertrekt
430. Palladius
Ierland.
t.
Ierland. Augustinus
Augustinus t.
Anathematismi
Anathematismi van Cyrillus
Nestorius.
rillus tegen Nestorius.
De
laatste wordt
wordt te
te
De laatste
Rome veroordeeld.
veroordeeld.
Algemeenè kerkverkerkver431.
431. III Algemeenè
gadering
Ephese.
gadering van Ephese.
naar
432.
Patricius vertrekt naar
432. Patricius
Ierland.
J oannes CasCasIerland. Joannes
sianus
sianus t.
433.
Cyrillus
Verzoening van Cyrillus
433. Verzoening
met
Joannes van AnAnmet Joannes
tiochië.
438-440.
Openbaarmakingvan
van den
den
438-440. Openbaarmaking
Codex Theodosianus.
Theodosianus.
440.
Nestorius t.
t. Isidorus
Isidorus van
440. Nestorius
Pelusium
Pelusium t.
444.
Cyrillus van Alexandrië
Alexandrië
444. Cyrillus
overleden.

445. Valentinianus
Valentinianus III
III begunbegunstigt door een edict de
de
erkenning van het
het priprimaat en de
de onderwerping aan
aan den Paus.
ver448. Eutyches begint de verspreiding van het momonophysitisme.
Ephesinum.
449. Latrocinium Ephesinum.
Epistola
Epistola ad
ad Flavianum.
Flavianum.
450. Marcianus
Marcianus en Pulcheria.
Pulcheria.
450.
f.
Vincentius Lirinensis t.
451.
451. IV Algemeene kerkvergadering van Chalcedon.
bedreigt Italië en
452.
452. Attila bedreigt
Rome, maar wordt tegengehouden door Leo I.
455. Genserik
Genserik plundert Rome.
457. Theodoretus
Theodoretus van
van Cyrus
Cyrus t.
t.
461. Leo
461.
Leo de Groote
Groote t.
463. Prosper
463.
Prosper van Aquitanië t.
465.
Maximus van Turijn.
465. Maximus
471. Acacius
Acacius beklimt den zetel
van Constantinopel.
Constantinopel.
475-480. Synoden v.ArlesenLyon.
v. Arles en Lyon.
476. Val
van het
hetwestersche
westersche
Val van
rijk. Monophysietisch
Encyclicon v. Basiliscus.
Anti Encyclicon van den477. Anti-Encyclicon
zelfde.
482. H
enoticon van keizer Zeno.
Henoticon
482-518. Acaciaansch schisma.
489. Einde der
school van
van
der school
Edessa.
490.
490. Faustus
Faustus van
van Riez
Riez t.
493.
Theodorik koning der
493. Theodorik
Oostgothen.
496.
van Tolbiac.
Tolbiac. Clovis
Clovis
496. Slag van
Christen.
Christen.Gelasius
GelasiusI I t.
499.
499. Nestoriaansche synode in
Perzië.
500.
500. Clovis overwint de Bourgondiërs. A
vitus van
van
Avitus
Vienne.
-
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ZESDE
EEUW.

502.
Arles.
502. Caesarius bisschop van Arles.
503. Synodus palmaris,
palmaris, onder
onder Paus
Symmachus.
rijk in Spanje.
507.
507. West-gothisch r~jk
508.
Fulgeti tius gekozen tot bisschop
508. Fulgelltius
van Ruspe.
Ruspe.
511. Clovis
511.
Clovis t.
517.
koning der BourSigismund, koning
517. Sigismund,
gondiërs,
bekeerd.
gondiërs, bekeerd.
518. Einde van
hetAcaciaansch
Acaciaansch
van het
schisma.
525. Boethius
525.
Boethius t.
527. Justinianus
Justinianus keizer.
529. Synode van Orange.
Orange. Regel van
den
H. Benedictus.
Benedictus. OphefOphefden H.
fing der
Neo-Platonische
der NeoPlatonische
school te Athene.
Athene.
van bet
533. Einde van
het rijk der VanTheopadalen.
Strijd der
dalen. Strijd
der Theopaschieten. Synode van Orleans.
534.
BourgonVereeniging van het Bourgon534. Vereeniging
dische en Frankische rijk.
rijk.
Belisarius
537.
Silverius door Belisarius
537. Paus Silverius
weggevoerd.
mOImik.
538.
538. Cassiodorus wordt monnik.
540.
Dionysius Exiguus
Exiguus t.
t.
540. Dionysius
543.
Benedictus t.
Edict van
van
H. Benedictus
t. Edict
543. H.
JJustinianus
ustinianus tegen Origenes.
Kapittelen.
544.
Drie Kapittelen.
544. Strijd der Drie
Paus Vigilius wordt
naar
wordt naar
Constantinopel gevoerd.
548. Judicatum
Vigilius.
Judicatum van Vigilius.
551. Vlucht van Vigilius
Vigilius naar Chalcedon.
553. V.
V. Algemeene
Algemeene kerkvergadering
van Constantinopel.
Constantinopel.
Oonstitutum
Vigilius.
Constitutum van Vigilius.
Vigiliusj-.
t. Einde
555. Terugkeer van Vigilius
van het Oost-gothische
Oost -gothische rijk.
563. Synode van Braga.
Braga. Columban
Columban
bij de Picten
Pieten en Scoten.
Scoten.

Justianus t.
565.
565. Justianus
568.
de LongoLongo568. Albion
Albion trekt
trekt met de
barden
binnen.
barden Italië binnen.
570. Monulphus
570.
MaasMonulphus bisschop van Maastricht.
571.
571. Mohammed
Mohammed geboren.
580. Vervolging
Vervolging der
der rechtgeloovigen
rechtgeloovigen
in Spanje.
Spanje.
582.
Joannes j jejunator
patriarch
582. Joannes
ej unator patriarch
van Constantinopel.
Constantinopel.
585.
matigt zich
zich den
den titel van
van
585. Hij
Hij matigt
EpiscoPU8
oecumenicUB aan.
Episcopus oecumenicus
Hermenegild
Hermenegild t.
588.
Paus Pelagius
Pelagius II
II
Verzet van
van Paus
588. Verzet
tegen
titel.
tegen dezen titel.
589.
de
589. Bekeering
Bekeering van Reccared en de
Gothen.
synode van
van
Gothen. Derde
Derde synode
Toledo. Filioque.
590.
Paus.
Gregorius de Groote, Paus.
590. Gregorius
594.
Gregorius van
594. Gregorius
van Tours
Tours t.
596.
wordt naar
naar EngeEnge596. Augustinus
Augustinus wordt
land gezonden.
gezonden.
597.
Koning Ethelbert
Ethelbert
597. Columba
Columba t. Koning
ontvangt het
het doopsel.
doopsel.
predikt aan den Rijn.
600. Goar
Goar predikt
ZEVENDE
ZEVENDE EEUW.

604. Gregorius de
Groote t.
de Groote
609.
Pantheon aan
aan aalle
ll e marte609. Het Pantheon
laren
gewijd.
laren gewijd.
610.
Her. aclius keizer van het Byzan610. Heraelius
tijnsche rijk.
610.
Sergius patriarch
patriarch van
van ConstanConstan610. Sergius
tinopel.
613.
613. Gallus predikt in Zwitserland.
614.
Jeruzalem.
614. Cosroes verovert Jeruzalem.
615.
615. Columbanus
Columbanus t.
616-619. Eerste begin
van het
het
begin van
monotheletisme.
Mo622.
Hedschra of vlucht van Mo622. Hedschra
hammed.
628.
Heraclius overwint Cosroes.
628. Heraclius

Chronologische tafels.
629. Exaltatio S.
S. Crucis.
Orucis.
630.
Mohammed
verovert
Mekka.
Mekka.
630.
632.
Mohammed t.
632. Mohammed
634. Sophronius
Sophronius patriarch van Jeruzalem.
Ketterij der
monoder monozalem. Ketterij
thelieten.
Brief van
van Sergius
Sergius
thelieten. Brief
aan Honorius.
636.
t.
Isidorus van
van Sevilla
Sevilla t.
636. Isidorus
637.
Omar
verovert
Jeruzalem.
Jeruzalem.
637.
638.
t. Sergius
Honorius j-.
Sergius t.
f. Ecthesis
638. Honorius
van keizer Heraclius.
Heraclius. Antiochië door de Mohammedanen
veroverd.
641.
Pyrrhus hoofd der
monotheder monothe641. Pyrrhus
lieten.
648. Typus
Typus van keizer Constans
Constans Il.
II.
649.
649. Verzet van Martinus 1.
I. Eerste
synode van het
het Lateraan.
Lateraan.
650.
Duitsch650. Kilianus predikt in Duitschland.
652.
652. Emmeram te Regensburg.
653.
Martinus in
ballingPaus Martinus
in balling653. Paus
schap.
657. Willibrord in Northumberland
geboren.
659. Eligius bisschop
bisschop van Noyon.
662.
Maximus te Constantinopel ge662. Maximus
marteld.
667.
Ildephonsus
Toledo t.
t.
667. Ildephonsus van
van Toledo
679.
onder de
predikt onder
679. Wilfrid predikt
Friezen.
680.
680. VI Algemeene Kerkvergadering
van Constantinopel.
Constantinopel.
681.
681. Bonifatius geboren.
687.
Sergius I wordt tot Paus gege687. Sergius
kozen.
691.
Katwijk.
Willibrord landt
landt te Katwijk.
691. Willibrord
naar Rome. Hij
Eerste reis
reis naar
begint zijn
zijn prediking.
prediking.
692. Ooncilium
Quinisextum.
Concilium Quinisextum.
695. Willibrord
Willibrord
brord tot aartsbisschop
der Friezen gewijd.
gewijd.
P.
Albcrs, S.
S. J.
J. Kerkgesch.
Kerkgesoh. 1.
I.
P. Albers,
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708.
Lambertus t.
708. Lambertus
711.
wordt door
door de
de SaraSara711. Spanje
Spanje wordt
cenen veroverd.
veroverd.
714.
Pepijn van
Herstal t.
t.
714. Pepijn
van Herstal
716.
landt bij
bij de
de Friezen.
Friezen.
716. Bonifatius landt
717.
Karel
Martel
overwint
Rad717. Karel Martel over wi nt Radboud.
717.
de Isauriër,
Isauriër, keizer.
keizer.
717. Leo de
719.
apostel
719. Bonifatius
Bonifatius wordt
wordt tot apostel
van Duitschland
Duitschland benoemd.
benoemd.
van RadRadMislukte
Mislukte doop
doop van
boud t.
boud
723.
Bonifatius wordt
wordt bisschop
bisschop gege723. Bonifatius
wijd.
J•
726.
van den
denbeeldenstorm.
beeldenstorm.
726. Begin van
732. Bonifatius
Bonifatius aartsbisschop.
aartsbisschop. NeNe732.
derlaag
der Saracenen
Saracenen bij
bij
derlaag der
Poitiers.
735.
Venerabilis t.
735. Beda Venerabilis
739.
Willibrord
739. Wil
li brord t.
741.
Martel t. Bonifatius
Bonifatius
741. Karel
Karel Martel
sticht
bisdommen in Duitschsticht bisdommen
Duitschland.
742. Ooncilium
Germanicum.
Concilium Germanicum.
743.
Liftinae.
Synode van Liftinae.
743. Synode
745.
Aartsbisdom van Mainz.
Mainz.
745. Aartsbisdom
752.
Pepijn de Korte,
Korte, koning
koning der
der
752. Pepijn
Franken.
754.
der iconoclasten
iconoclasten te
754. Synode
Synode der
Constantinopel.
JJoannes
oannes
Damascenus
Damascenus t.
f.
755.
den martelmartel755. Bonifatius
Bonifatius sterft den
bij Dokkum.
Dokkum. Regel
Regel
dood
dood bij
van Chrodogang.
Chrodogang.
756.
De kerker756. Schenking van Pepijn. De
kelijke
kelijke staat.
768.
Karel de
de Groote,
Groote, koning
koning der
der
768. Karel
Franken.
771. Karel
Karel alleenheerscher.
alleenheerscher .
28
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772-804. Onderwerping
Onderwerping der
der
772-804.
Saksers.
Saksers.
774. Donatio
Donatio Carolina.
Ver774.
Oarolina. Versterking van den kerkesterking
lijken staat.
staat.
lijken
775. Gregorius
Gregoriusvan
vanUtrecht
Utrecht t.
t.
775.
782.Alcuinus
Alcuinuskomt
komt aan
aan het
782.
Frankische hof.
Frankische
785.
Wittekind
785. Wittekind en Alboin
Alboin gegedoopt.
doopt.
787. VII
VII Algemeene
Algemeene KerkverKerkver787.
gadering
van
Nicea.
gadering
Nicea.
790. Libri
Libri Carolini
tegen de
790.
Oarolini tegen
VII synode.
794.
Synode
van Frankfurt
794. Synode van
Frankfurt
aangaande de vereering
der beelden.
beelden.
797. Paulus
Paulus Warnefrid
Warnefrid t.
t.
798. Synode
Synode te
te Aken.
Einde
Aken. Einde
der adoptiaansche ketketterij .
terij.
800. Karel de
800.
de Groote,
Groote, keizer.
keizer.
Hernieuwing van
van het
het
Hernieuwing
westersche keizerrijk.
NEGENDE EEUW.
EEUW.

804.
804 . Alcuinus
Alcuinus -.
t.
809. Synode
Synode te Aken
Aken over de
de
bijvoeging
van Filiobijvoeging van
que.
que. Ludgerus
Ludgerus t.
t.
814.
814. Karel
Karel de
de Groote
Groote t.
t.
815.
815. Hernieuwing
Hernieuwing van
van den
den
beeldenstrijd
beeldenstrijd in
in het
het
oosten.
oosten. Leo
Leo de
de ArArmeniër.
meniër.
817.
Hervorming
817. Hervorming der
der kloosters
kloosters
door
door Benedictus
Benedictus van
van
Aniane.
Aniane.
821.
821. Benedictus
Benedictus van
van Aniane
Aniane t.t.
825.
825. Laatste
Laatste synode
synode over
over de
de
vereering
vereering der
der beelden,
beelden,
te
te Parijs.
Parijs.
826.
Studita t.t.
826. Theodorus
Theodorus Studita

829.
829. De
De strijd
strijd tusschen
tusschen LodeLodewijk
den
wijk den Vrome
Vrome en
en zijn
zijn
zonen
zonen neemt
neemt een
een aanaanvang.
vang.
838.
De
838. De H.
H. Martelaar
Martelaar Frederik
Frederik
te
Utrecht.
te Utrecht.
840.
840.Agobardus
Agobardusvan
van Lyon
Lyon t.
t.
842.
842. Theodora
Theodorain
in het
het oosten
oosten
regentes.
Einde van
regentes. Einde
van
den
den beeldenstrijd.
beeldenstrijd.
Feest
Feest der
der Orthodoxie.
Orthodoxie.
843.
843. Verdrag van
van Verdun.
844.
844. Begin
Begin van
van den Eucharistischen strijd.
strijd.
848-849.
Godschalk te Mainz
848-849. Godschalk
Mainz en
te Quiercy veroordeeld.
Praedestinatiestrijd.
Praedestinatiestrij d.
Walafridus
Walafridus Strabo
Strabo t.
t.
850-859. Kerkvervolging in Spanje.
853.
Soissons
853. De synode van Soissons
gebruikt reeds
verreeds de verzameling van PseudoPseudoIsidorus.
Rabanus Maurus
Maurus t.
856.
856. Rabanus
t.
857. Ignatius wordt afgezet
afgezet en
Ph0tius tot patriarch
patriarch
Photius
verheven.
858. Nicolaus
Nicolaus I Paus.
861.
Groote pseudopseudo-synode
861. Groote
synode te
Constantinopel.
MethoConstantinopel. Methopredikt in BulBuldius predikt
garije.
garije.
865. Trotsch
Trotsch verzet
verzet van den
den
865.
Grieksehen
keizer
MiGriekschen keizer Mi
chaël. Ansgar t. Pa--chaël.AnsgrtPaschasius Radbertus
Radbertus t.t.
schasius
867.
Rondgaande
brief van
van
867. Rondgaande brief
Photius tegen
tegen de
de weswesPhotius
tersche Kerk.
Kerk. PseudoPseudotersche
synode te
te ConstantiConstantisynode
nopel. Keizer
Keizer Basilius
Basilius
nopel.
zet
Photius
af.
zet Photius af.
869. VIII Algemeene
AIgemeene KerkKerk869.
vergadering van
van ConConvergadering
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stantinopel. Cyrillus,
stantinopel.
Cyrillus,
apostel der Slaven t.
Oneenigheid
tusschen
Oneenigheid tusschen
Ignatius van
van ConstanConstantinopel
tinopel en Paus Joannes VIII aangaande
de Bulgaren.
870. Verdrag van Meersen
tusschen
den
tusschen Karel
Karel den
Kale
Kale en Lodewijk den
Duitscher.
871-901. Alfred
871-901.
AIfred de
de Groote,
Groote; koning
van Engeland.
875.
875. Karel de Kale keizer.
877. Karel de Kale t.
f. Ignatius
877.
patriarch
van ConstanConstanpatriarch van
tinopel t.
t. Photius
tinopel
Photius bebeklimt opnieuw den patriarchalen zetel.
zetel.
879.
synode te
879. Photiaansche synode
Constantinopel.
882. Hinkmar
Hinkmar van
van Rheims
Rheims t.
882.
885. Methodius, apostel der
Slaven t.
886. Keizer Leo
Leo VI zet Photius voorgoed af.
af.
891.
891. Photius
Photius t.
t.
896. Paus Formosus na zijn
zijn
dood voor het gerecht
gesteld.
899. Lodewijk het Kind.
Kind.
EEUW.
TIENDE EEUW.

901. AIfred
Groote t.
t.
901.
Alfred de
de Groote
904. Rome onder den druk
des adels.
adels. Marozia
Marozia en
en
des
Theodora.
Begin van
van den
den tetratetra905. Begin
gamiestrijd.
gamiestrij
d.
910. Abt Berno sticht het
Cluny. Begin
Begin
klooster Cluny.
congreder beroemde congregatie.

912.
912. Notker
Notker Balbulus
Balbulus t.
t.
916.
916. Berengarius keizer. Nederlaag der Saracenen
aan den Garigliano.
Garigliano.
919-936. Hendrik II koning.
928. Heerschappij van MaroMarozia te Rome.
932.
Hugo
932. Marozia huwt met Hugo
van Provence.
Provence. Alberik
Alberik
werpt
zich op als Sewerpt zich
nator
et princeps
princeps omnator et
nium Romanorum.
936.
de Groote,
Groote, koning van
936. Otto
Otto de
Duitschland.
951.
Italië en huwt
951. Otto trekt naar Italië
met Adeleida.
Adeleida.
955.
Olga, grootvorstin van Rus955. Olga,
land,
land, te Constantinopel gedoopt.
961. Hakon, eerste Christen koning
van Noorwegen
N oor'wegen t.
t.
962. Otto
de Groote
Groote wordt keizer
keizer
Otto de
gekroond.
963. Otto zet Paus Joannes
Joannes XII af.
967.
967. Otto
Otto II wordt keizer gekroond.
973. Otto
de Groote
Groote t.
Ekkehard I
Otto de
t. Ekkehard
van
Gallen t.
van St. Gallen
t.
974. Ratherius van Verona
Verona t.
t.
982. Groenland
Groenland ontdekt.
984.
t.
984. Hroswitha van Gandersheim
Gandersheim t.
987. Hugo
Capet, koning van
Hugo Capet,
Frankrijk.
988. Wladimir bekeert de Russen.
Dunstan
Canterbury t.
t.
Dunstan van Canterbury
993.
Augsburg door den
993. Ulrich van Augsburg
heilig verklaard.
verklaard.
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76.
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259,
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333.
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363,
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" afvallige 118.
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196, 197.
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Ambo 286.
Ambrosius
205,208,
215,
Ambrosius 205,
208, 215,
240,
260, 273,
273, 291,
291,
240, 260,
297.
Ameland
Arveland 407.
411.
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„
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91.
163, 252,
252, 290
290 v.,
163,
Antipendium 420 v.
v.
Arabië 90.
90.
Arabië
Antipendium
Antiphonarium 273, 386
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Archipresbyter 251 v.
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Areopagiet 300.
300.
Apocalypse 54,
54, 56,
56, 100.
100. Areopagiet
Apocalypse
Arialdus 399.
399.
Apocalyptisch beest 82.
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Artemas 148.
105.
Apsis
Artes
355.
liberates 355.
Artes liberales
Apsis ,285
,285 vvo
vv.
vanSt.
St.Servaas
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„
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239.
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Aspersio 111.
111.
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Assumptio
Assumptio 280.
Asterius 135.
135.
Astrologie
Astrologie 142.
142.
Astronomia
Astronomia 355.
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288.
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186.
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184,
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239,
239, 242,
242, 259,
259,
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290, 293
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Anazarbus
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L
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van Napels 318.
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Athei 64.
63, 69.
Atheïsme 63,
69.
Athenagoras 72,
72, 160.
Athenagoras
160.
60, 90, 293.
Athene 60,
293.
138, 285.
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285.
Atrium 138,
Attalus 72,
Attalus
72, 186.
186.
Atticus 69.
Atticus
69.
Attila 244.
244.
411.
Atto v. Vercelli
Vercelli 399,
399,411.
Audientes 120.
Audientes
Auditores
346.
146, 346.
Auditores 146,
Augsburg 91.
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van 399.
"„
synode van
399.
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32, 82,
82, 86,
86,
182,
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368.
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v., 98,
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98,
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149.
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231.
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B.
Baanes 374.
Baanieten 374.
374.
Babaeus 219.
219.
Babaeus
Babylas 76.
Babylon 54
vvo
Babylon
54 vv.
Babylonië
58.
Babylonië 58.
Bacon 415.
415.
Bacon
Bacuez 102
102 noot 3.
Baden 131,
131, 285.
285.
Baden
Bahram V
V 183.
183.
Bahram
Balderik,. bisschop van
Balderik,
Utrecht 309,
309, 354.
354.
Utrecht
Ballerini
350.
Ballerini 350.
Balspel 131.
EnBangor, klooster in Engeland 260.
klooster in JerIer190, 260.
260.
land 190.
Ban, kerkelijke 390.
Bapheides,
Philaretos
Bapheides, Philaretos
17.
Baptismaclinicorum
clinicorum 111
Baptisma
noot 4.
Baptismus
sanguinis
Baptismus
112.
Baptisteria 269.
Baptisteria
Barberi-Spezzia-Segreti
Barberi-Spezzia-Segreti
6.
Bardas 376
376 v.
Bardesanes 145.
145.
Bardesanes
Mainz 400.
400.
Bardo v. Mainz
Bar-Kochba
71.
Bar-Kochba 71.
Barlaam 159.
159.
Barlaam
Barnabas 38
42 vv.,
Barnabas
38 vv.,
vv., 42
46, 151,
151,290.
290.
briefvan
van154
154 v.
v.
„ brief
Baronius 14.
14.
Baronius
Bartholomaeus
58.
Bartholomaeus 58.
v. Lucca
Lucca 13.
13.
Barsabas, Joseph
Joseph 35.
:15.
Barsabas,
Basilica Liberii
Liberii 242,244.
242, 244.
Basilica
van
St. Agnes
Agnes
van St.
„

99

242.

Barsumas v. Nisibis 219.
Basilianen 258.
258.
Basilianen
Basilides
98, 144.
144.
Basilides 98,

134 V.,
Basiliek 134
v., 284 v.
Sta Maria
Sta
Maria in
in
Trastevere 243.
243.
"„
v. St.
St. Pieter
Pieter 242,
242,
345.
St.
Paulus, 242,
242,
St. Paulus,
345.
"
Sta
Sabina 243.
243.
Sta Sabina
Basiliscus,
keizer 193.
193.
Basiliscus, keizer
221 vv.
221
vvo
Basilissa
68.
Basilissa 68.
Basilius
205, 208,
208, 212,
212,
Basilius 205,
249,
258, 271
271 v.,
249, 258,
276,
289, 290,
290,
276, 289,
293, 374,
293,
374, 382.
382.
II de
de Macedoniër
Macedoniër
314,
378 v.
314, 378
„ v.
"
vAncyra
. Ancyra177.
177.
Basnage
51 v.
v.
Basnage 16,
16, 51
Bassi 69.
Baur 16,
16, 51.
51.
Beatus,
366.
Beatus, abt 366.
Rhenanus 13.
"
Rhenanus
13.
Bebber,
32.
Bebber, van
van 32.
Bec,
school van
van 407.
407.
Bec, school
Bechetti 14.
14.
Beda
12 v.,
v., 388,
389,
Beda 12
388, 389,
395
407 v.
395 v. 407
Bedevaarten
283.
Bedevaarten 283.
Beeldenhaat
135.
Beeldenhaat 135.
Beeldenstorm
357 vv.
vvo
Beeldenstorm 357
Beelden v. Christus
Christus 137.
137.
Beelden,
vereering der
der
Beelden, vereering
283,
357.
283, 357.
Beeldhouwk.
135, 419.
419.
Beeldhouwk. 135,
Beelden
102, noot
noot 3.
3.
Beelden 102,
Begraafplaatsen 137
137 v.
Begrafenisgilden
137.
Begrafenisgilden 137.
Bela,
koning 317.
317.
Bela, koning
Belisarius
225, 245.
245.
Belisarius 187, 225,
Belser
32.
Belser 32.
Benedicamus Domino
Domino
Benedicamus
270.
Benedictijnen 14,
14, 401.
401.
Benedictinessen
260.
Benedictinessen 260.
Beneden-Egypte
258.
Beneden-Egypte 258.
Benedictus 260 vv., 308,
308,
403
403 v.
„

99

„

Benedictus, paus II 245
245 ;;
II 246
246;; III 334
334 vv.
vvo ;;
IV
336;; V
V 339
339 v.
v.;;
IV 336
VI 339
339 vv.;
VII 339
339;;
vv. ; VII
VIII 340
340 vvo
IX 341
341
vv. ; IX
vvo
vv. ; X
X tegenpaus 342;
XI
6.
XI 6.
Benedictus
349.
Benedictus Levita 349.
v. Aniane
Aniane 402
402 v.
"
v. York, bisschop
386
386 v.
Berault-Bercastel
14.
Berault-Bercastel 14.
Berengarius
Berengarius II
II 338 v.
Tours 371
371 v.
v.
„ v.v.Tours
"„ v.v.
Friaul335.
335.
Friaul
Bergen, school te 407.
Bernardus
420.
Bernardus 420.
"
vMenthone
. Menthone400.
400.
„ v.
Berno, abt 402.
"„
v. Saksen,
graaf
Saksen, graaf
367.
Bernold
Strassburg
Bernold van Strassburg
388.
Bernulf, bisschop v.
Utrecht
309.
Utrecht 309.
Bernward
van HildesBernward van
Hildes heim 399.
Beroea,
43, 60.
60.
Beroea, 43,
Beryllus v. Bosra 150.
Beschaving, heidensche
181.
Besnijdenis 39
39 v., 392.
feest der
279.
der 279.
Bibliographie
10.
Bibliographie 10.
Bibliothecarius
Bibliothecarius 346.
Bibliotheek 285.
"
v. Alexandrië
238.
v. Ctsiphon
Ctsiphon 238.
238.
„
BickeI
166.
Bickel 166.
Biechtpriester
v.
Biechtpriester 119
119 v.
Bijbelcritiek 163.
Bijgeloof 181,
396.
181, 396.
Bisdommen,
inrichting
Bisdommen, inrichting
99

99

„

99

der
347.
der 347.

Bisschoppen 104, 320vv.
320 vv.
invloed der
256.
der 256.
der 353.
"
keuze der
353.
99
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70.
Bithynië 60
60 V.,
v., 70.
Blandina 72.
Blandina
72.
Bloedfiolen 138.
Bloedfiolen
138.
Bloedfleschjes 139
139 vv.
Bloedfleschjes
VVo
Bloedschande 63.
Bloedschande
63.
Bloedverwanten
des
Heeren 69.
Heeren
69.
Blondel 51,
51, 350.
Bobbio 260.
Bobbio
260.
school van
van 407.
407.
"„ school
Bóckh 8.
Böckh
8.
Bohemen
315.
Bohemen 315.
Boek der
der Openbaring
Openbaring 60,
60,
70,
141.
70, 141.
Boete
388 vv.
VVo
Boete 388
277,
„ openbare
openbare
"388
388 v.
V.
Boetepriester 120.
Boetepriester
120.
Boêtius
301.
Boëtius 187,
187, 301.
milui 374.
Bog milui
374.
Bogomilen 373
373 VVo
Bogomilen
vv.
Bogoris,
koning 314.
314.
Bogoris, koning
Bogumil
374.
Bogumil 374.
Boldetti 83.
83.
Boleslaus II 315
315 v.
V.;
Boleslaus
; II
315
V.
315 v.
Bollandisten 7.
7.
Bollandisten
Bologna 91, 326.
326.
Bolosudes, hertog
hertog 316.
316.
Bolosudes,
Bona 7.
7.
Bona
Bonifatius, Apostel
Apostel v.
V.
Bonifatius,
Duitschl. 5,
11, 309
309
Duitschl.
5, 11,
VV., 347,
347, 385,
385, 388,
388,
vv.,
392,
396 v.,
V., 408.
408.
392, 396
stedehouder
Bonifatius, stedehouder
187.
paus I I243
243;
„ paus
; II
235,241,245
302;
235,
241, 245 VV.,
vv., 302;
III 246
246;; IV 246
246;; V
V
246; VI 336;
336 ; VII 339
vv.
; VIII 6.
VV.;
Bordeaux, synode
synode van
van
Bordeaux,
373.
Borzivoi 315.
315.
Bosio, Ant.
Ant. 8,
8, 138.
138.
Bosio,
Bosnië 314.
314.
Bosra, synode
synode van
van 150.
150.
Bosra,
14.
Bossuet 14.

Botrus
209.
Botrus 209.
Bourgondiërs 186.
186.
Braisne, vergadering
vergadering te
324.
Braga, synode V.
215,
v. 215,
385.
Brandea 282.
Bremen, bisdom 312.
3 12.
Brescia
91.
Brescia 91.
Breslau,
9.
Breslau, H.
H. 9.
Breviergebed 275,
386.
275, 386.
Brigida
189.
Brigida 189.
Brischar
15.
Brisehar 15.
Britten
188.
Britten 188.
Broekie 8.
Brooden
136.
Brooden 136.
Brood en spelen 18.
Broodkorf 117.
ongedeesemd
Brood,
385.
Broodproef 397.
Brück
15.
Bruck 15.
Bruno,
Greg. V. 340.
340.
Bruno, Greg.
V.
v. Keulen 399.
"„ v. V.
Metz400.
400.
Metz
Bryennios 156.
156.
Bryennios
Bulgaren 314.
Bullaria 6.
Buraburg, bisdom 310.
Burchard V.
v. Worms 350.
Byzantium 89,
89, 175,
175, 193.
193.
kunst
Byzantijnsche
415.
Bzovius 14.
14.
Bzovius
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Caesar
Caesar 19.
Caesarea
105, 293.
293.
Caesarea89,
89, 105,
Caesarius
Arles 235,
235,
CaesariusV.
v. Arles
301.
182,
Caesaropapisme
182,
193
193 V.
v.
Cajus
95, 151.
151.
Cajus 52,
52, 95,
Caledoniêrs
189.
Caledoniërs 189.
Oalix
ansatsis 274.
Calix an8atu8
Oalix
ministerialis 274.
Calix mini8teriali8
Calixtus
Calixtus II 94,
94, 98,
98, 123
123 VVo
vv.
149
149 VV.,
vv., 166.
n
345.
II 345.
"
CalIinice
Callinice
374.
CalIipolis
Callipolis 265.
Calvinisten 16.
Camaldoli
Camaldoli 403.
Camaldulensen
403.
Camaldulensen 403.
Cambridge
Cambridge 407.
Oampu8
Campus Maldoli 403.
Oancelli
Cancelli 286.
Oandidu8
Candidus 78.
Oanone8
Ap08tolici 295,
Canones Apostolici
349.
Oanone8
Eccle8ia8tici
Ecclesiastici
Canones
Sanctorum AposAp08tolorum 166.
"„
Rippolyti
Hippolyti 295.
Canonisatie
Canonisatie 393 VVo
vv.
Oantatorium
Cantatorium 273.
Cantianilla
78.
Cantianilla 78.
Canti
anus 78.
78.
Cantianus
Cantius
78.
Cantius 78.
Oantores
Cantores 251.
Oantu8
chorali8 273.
Cantus choralis
C
."
firmu8 274.
„
firmus
C.
Oapitula
Angilramni
Capitula
F. 7
7 v.
V.
Cabrol, F.
349.
Cadalus, zie Honorius II
"
V.
Regensburg
v. Regensburg
400.
344.
72, 134.
134.
Capri 266.
266.
Caecilia 72,
Capri
VVo
Oaput
fefunii 391.
Caecilianus 209 vv.
Caput jejunii
Oaecilii 69.
Caracalla 74,
165.
Caecilii
Caracalla
74, 165.
231 vv.
VVo
Carantanen 314.
314.
Caelestius 231
Carantanen
Caelibaat 106
108 Cardinalen,
Cardinalen, college
college der
der
Caelibaat
106 VV.,
vv., 108
VV., 253
253 v.,
v., 399.
399.
344
VVo
vv.,
344 vv.
342, Cardinalis
Cardinalis 345
VVo
Caerularius Michaël 342,
345 vv.
376, 381
381 vv.
VVo
Carloman 354.
354.
376,
Carloman
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Christophorus
336.
Christophorus 336.
„
Saóne, sysymart.
76.
Chalol}
Chalon sur Saóne,
mart. 76.
Chur 190.
node van
330, 385.
385.
Chur
van 330,
Ciampini 8.
Charisma
107.
Ciampini
Charisma 102,
102, 107.
Oiborium
420.
Chastel,
Etienne 16.
16.
Ciborium 286
286 v., 420.
Chastel, Etienne
Cicero
170.
Chetumar, vorst 314.
Cicero 69,
69, 170.
Chevalier,
8, 10.
10. Cilicië 44.
Chevalier, Ulysse
Ulysse 8,
Oircumcelliones
Circumcelliones 210.
Chiemsee
407.
Chiemsee 407.
Childerik III, koning Oircumcisi
Circumcisi 50.
Claudianus 182.
322.
Claudianus
182.
Claudius 37,
43, 49
49 v.,
v.,
Chiliasme 151
v.
37, 43,
151 v.
62. II 77.
77.
150 vv.
Chiliasten
121, 150
vvo
Chiliasten 121,
Apollinaris 160.
„
China
185.
China 185.
Chorepiscopaat
Lysias
44.
Lysias 44.
Chorepiscopaat 249
249 vvo
vv.
" v.
Ohorepiscopi
104,
Turijn 363,
363,
89, 104,
v. Turijn
Chorepiscopi 89,
409
250
350 vv.
vvo
250 v.,
v., 350
409 v.
Ohrisma
Clavis 162.
Chrisma 269, 377.
Christelijke deugden
129. Clematius
84.
deugden 129.
Clematius 84.
Christendom
22.
Clematius
Clematius opschrift
opschrift van
Christendom 22.
beletselen voor
84.
" het
22.
Clemens
49, 53,
53,
ClemensR.
R. 47,
47, 49,
het 22.
68,
71, 94
94 vv.,
vv.,
uitbreiding van
68, 71,
100
106 v.,
v.,
het
59, 89.
89.
100 vv.,
vv., 106
het 59,
154
349.
voorbereiding
154 vv.,
vv., 271, 349.
voor
22.
brief
155.
brief van 155.
voor het 22.
„
Clemens IJ
341 ;
II paus 341;
Ohristiani
62.
38, 62.
Christiani 38,
IV 6;
V 6.
6;V6.
"Ohristianos
esse non
„Christianes esse
v. Alexandrië
Alexandrië 53,
53,
licet" 66,
7 O.
66, 70.
131,
153.
Christus
30
131, 162, 153.
Christus 10
10 v.,
v., 21
21 v., 30
vv., 36
36 vv., 46
46 vv., 57,
57, Clementijnen
142.
Clementijnen 106, 142.
74,
80, 84,
84, 87 v., 110,
110, Cleomenes
149.
Cleomenes 149.
74, 80,
118,
140 Clerici
vagantes 353.
Clerici vagantes
118, 125,
125, 135
135 vv., 140
vv., 145
145 vv., 191
191 vv.,
vv., Clermont,
synode ,van
,van
Clermont, synode
207
216 vv., 219
219397.
207 vv.,
vv., 216
397.
vv., 231,
231, 237,
237, 279
279 v., Clotilde
188.
Clotilde 188.
366,
370 vv.
vvo
Cloveshoe, synode van
366, 370
Christusbeelden
355,
384, 399.
399.
355, 384,
Christusbeelden 357
357 v.
Christus
bloedverwan- Clovis
244.
Clovis 244.
Christus bloedverwanCluny, abdij in
Bourin Bourten van 58.
58.
gondië
402.
gondië 402.
geboortejaar
geboortejaar van
"
Benedictijner30.
congregatie
van
congregatie van
Chrodegang v. Metz 351.
402.
Ohronographia
Chronographia 166.
Oodex
Alexandrinu8 154
Codex Alexandrinus
Chronologie
10.
Chronologie 10.
v.
Chrysant
us 77.
77.
Chrysantus
JJustinianeus
ustinianeus 257.
Chrysostomus
193,
Chrysostomus 102,
102, 193,
" Sinaiticus 154.
205,212
243, 271,
271,
205, 212 vv., 243,
Theodosianus 257.
290,
294, 298,
298, 382.
382.
290, 294,

Oarmen Apologeticum
Apologeticum Chalkoprateia
358.
Chalkoprateia 358.
Carmen
170.
Carpocrates
146.
Carpocrates 146.
Carthago 298.
298.
Carthago
synode van
113,
van 113,
210
220, 232,
232,
210 v., 220,
255,
256.
255, 256.
Casimirus, koning 315.
Cas si anus 260,291
v.,299.
Cassianus
260,291v.,299.
Cassiodorus 12,
12,261,301.
261, 301.
Oasuia
Casula 274 v.
135 v.,
v.,
Catacomben 8,
8, 135
173.
137
137 vv., 173.
Priscilla
v. Priscilla
Catacombe v.
136. noot I.
1.
Oatalog!~s
Oononianus
Catalogus
Cononianus
303.
Felicianus 303.
Ji'elicianus
"„ Liberianus
Liberianus 302.
293.
Oatecheses
Catecheses 269, 293.
Catechetenschool
162.
Catechetenschool 162.
Catenen
412.
Catenen 412.
Oathedra
Petri 54.
Cathedra Petri
Oathemerinon
Cathemerinon 297.
Catharina 159.
Cato
20.
Cato 20.
Oausae
majores 348.
Causae majores
Cava, congregatie van
403.
Cave 51.
51.
Cave
Oellae
cimiterialea 284.
Cellae cimiteriales
trichorae 285.
"„
trichorae
Celestinus II 189,
189, 243
243.
Celestinus
Cel sus 33,
vvo
Celsus
33, 85
85 vv.
Celsus, mart. 68.
68.
Celsus,
Oensor
Censor 18.
Oensus
Census 346.
Oenturiatores
Centuriatores 334.
Cephas 48.
48.
Cephas
Cerdon
119, 145.
145.
Cerdon 119,
Cerinthus
Cerinthus 141
141 v.
Chadidja 236 v.
Chadidja
Chaise-Dieu, congrecongreChaise-Dieu,
gatie van
403.
van 403.
Chalcedon, IV Alg.
Alg. syn.
van 192, 194,
194,219
219 vv.,
221,222,224,248,259,
221,
222, 224, 248, 259,
263,
404.
263, 404.
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Coelestinus I paus 217,
235, 240,
240, 243.
243.
235,
Coelestius 209.
209.
Coelestius
Coemeteria
C
oemeteria 137.
Coemeterium
Domitilv. DomitilCoemeterium V.
la 54.
54.
Ostrianum
Ostrianum 54.
Vaticanum
Vaticanum 54.
" V.
d. H.
H. SaturniSaturniv. d.
nus
139.
nus 139.
Coenobieten 259,
V.
Coenobieten
259, 403 v.
Coercitio
Coercitio 65
65 VVo
vv.
Coetus
illiciti 64.
Coetus illiciti
nocturni
nocturni 64.
„
Joannes
Collationes
Collationes van Joannes
Cassianus
260.
Cassianus 235,
235, 260.
Collecta
Collecta 270.
Collecten 130.
Collectio
Anselmi LucLucCollectio Anselmi
censis 350.
A nselmo dicata
Anselmo
dicata
350.
Collectio
Pseudo-IsidoCollectio Pseudo-Isidoriana 349.
349.
riana
Collegia fratrum
fratrum 77, 137.
funeraticia 108.
„
funeraticia
tenuiorum
tenuiorum 77.
Collegium
Collegium illicitum
illicitum 64.
Collyridianen 215.
Collyrus
Collyrus 215.
Coloni
V.
Colonï 266
266 v.
Colosse60.
Colosse " 60.
Colossensen 47.
47.
brieven
aan de
brieven aan
45.
Columban
Columban 189, 260.
Columbanus 190.
190.
Columbanus
Comacchio 376.
376.
Comacchio
Come, eiland bij
bij Tours,
St.
373.
St. 373.
Comes
Co
mes 273.
Commendatio
animae
Commendatio animae
355.
Commodianus
170.
Commodianus 170.
Commodus
161,
Commodus73
73 V.,
v., 161,
169.
Communicantes
Communicantes
272,
noot 4.
9/

99

Communicatio
idiomaCommunicatio idiomatum
tum 222.
Communiceeren,
dageCommuniceeren, dagelijks
116.
lijks te 116.
Communie
272,
Communie 116
116 V.,
v., 272,
274,383
385.
274, 383 VV.,
vv., 385.
Communio fraterna
fraterna 277.
laica 276.
Commutatio
Commutatio 390.
Competentes
electi 268.
Competentes electi
Completorium
275
V.,
275 v.,
Completorium
386.
Compositio
Compositio 220, noot
noot 1 V.
v.
Computus
Computus 355.
Conciliabulum
Conciliabulum 263.
Concilie,
39.
Concilie, eerste 39.
Concilium Germanicum
Germanicum
310.
Corcordaten
6.
Corcordaten 6.
Conductores
massarum
Conductores massarum
265.
Conferentie
411,
Conferentie van
van 411,
211.
Confessio 285,
285, 327.
325, 328.
"
Petri
Petri 325,
Confessiones
Con f essiones 299.
Confessores
120 VVo
vv.
Con f essores 120
Confusio
1.
220, noot
noot I.
Con f usio 220,
Congregatio
rituum
rituum
Congregatio
138.
Conon
303.
Conon paus
paus 246,
246, 303.
Consecratie
272.
Consecratie 272.
Consistent
es 120.
Consistentes
Constans
200
Constans 176
176 VV.,
vv., 200
VV.,
201 vv.,
VV., 210,
210,
vv., 201
„

246.
II 194,
194, 228.
228.
Constantia
68, 199.
199.
Constantia 68,
Constantijn
91
Constantijn79
79 VV.,
vv., 91
v.,
95, 173
173 vv.,
VV.,
v., 95,
184
197 v.,
V.,
184 v.,
v., 197
199
210 v.,
V.,
199 VV.,
vv., 210
254 v.,
V.,
242,
248, 254
242, 248,
255
267, 282,
282,
255 V.,
v., 267,
288;
176 v.,
V.,
288 ; I!
II 176
200
IX 381.
381.
200 V.;
v. ; IX
schenking
van
schenking van
349.
!f
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Constantinopel
V.,
Constantinopel 193
193 v.,
293
VVo
293 vv.
II Algemeene
Algemeene sysynode van 262.
262.
I!
Alg. synode
II Alg.
" van 206 VV.,
208,
vv., 208,
263;
263;; V
263 ; I!I
III 263
223
226
223 VVo
vv. ;; VI 226
VV.,
299 V.
vv., 299
v. ;; VII!
VIII
375
VV., 378.
378.
375 vv.,
pseudo-synode
pseudo- synode
" van
360.
van 360.
Constantinus II paus 323;
I!
II tegenpaus 326.
IV
Pogonatus
229.
V
Copronymus
V Copronymus
359
387.
359 v., 387.
VI 362.
362.
" VI!
PorphyrogeVII Porphyrogenitus
380.
nitus 380.
Constantius 176 VV.,
184
vv., 184
185,
193, 195,
195,
185, 193,
200
206, 210,
200 VV.,
vv., 206,
240,
241, 296.
296.
240, 241,
Chlorus
V.
Chlorus 78
78 v.
Constanz
190.
Constanz 190.
van 393.
synode van
393.
"
Constitutiones
ApostoConstitutiones Aposto295v.
licae 16ûv.,
160v., 295
v.
van 825,
825, . 332.
332.
Constitutum
Constitutum 225.
Consubstantialis
Consubstantialis 198.
Contemptissima
inertia
Contemptissima inertia
69.
86, 165.
Contra Celsum
Celsum 86,
165.
libri
Faustum
Faustum libri
VI!
235.
VII 235.
"„ Marcionem
Marcionem 167.
Conversio
Conversio 220 noot 1.
Coquelines
V.
Coquelines 66 v.
Coracion
151.
Coracion 151.
Corbinianus
190.
Corbinianus 190.
Cordova, synode van
318.
Corinthe
60, 90.
90 ..
Corinthe 43,
43, 49,
49, 60,
Corinthiërs,eerste
Corinthiërs, eerste brief
aan de
44.
de 44.
99

99
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Corinthiërs,
brief
Corinthiërs, tweede brief
aan
de 44.
44.
aan de
Cornelii 69.
Oornelii
Cornelius
51.
Cornelius 38
38 V.,
v., 51.
paus 52,
52, 76,
76, 95,
95,
„
paus
103 noot
noot 8,122
8, 122 VVo
vv.
" aa Lapide 102 noot 3.
3.
Oorpus
Ohristi/
Corpus Christi
' 116, 274.
1)o~ini
custodiat
„ Domini
custodiat
ani~a~
tua~ 274
animam team
Corvey,
26l.
Corvey, abdij
abdij van 261.
Corvey,
407.
Corvey, Nieuw- 407.
Oud407.
Oud- 407.
„
Cosmas
Indicopleustes
Cosmas Indicopleustes
300.
Cossart
6.
Cossart S.
S. J.
J. 6.
Cotelier
154.
Cotelier J.
J. B. 154.
Coustant
6.
Coustant 6.
Coyaca,
355.
Coyaca, synode van 355.
Crescens
61.
Crescens 61.
Orescentii
Crescentii 340.
Crescentius
VVo
Crescentius 399
399 vv.
Nomentanus 399
399
Nomentanus

"

VVo
vv.

Creta 60.
60.
Creta
Crisp
us 175.
175.
Crispus
Croaten
313.
Croaten 313.
Crypta
417.
Crypta 417.
Ctesiphon
238.
Ctesiphon 238.
Oubicularii
346.
251, 346.
Cubicularii 251,
Culdei 189.
189.
Culdei
362.
Oultus
duliae 358,
358, 362.
Cultus duliae
latriae 358, 362 v.
V.
latriae
Cunegonde, keizerin
keizerin 341.
341.
Cunibertus 190.
190.
Cunibertus
indictionu~ 10.
Oyclus
Cyclus indictionum
„
paschalis 128.
Cyprianus
Cyprianus 52,75,77,98,
52, 75, 77, 98,
107
111 VV.,
117,
107 VV.,
vv., 111
vv., 117,
121
129 noot
noot 9,
9,
121 VVo
vv. 129
168
VV., 284,
284, 348.
348.
168 vv.,
Cyprus
90.
Cyprus 37,
37, 90.
Cyrillus 314
V.
Cyrillus
314 v.
V.
Alexandrië 217
217
v. Alexandrië
VV.,
224, 290
290 v.,
V.,
vv., 224,
295
V.
295 v.
V.
269,
v. Jeruzalem 269,
293.
If

Cyrus
45.
Cyrus v. Alexandrië 227 Demas
Demas 45.
v.
v.
De Mas
Mas Latrie 10.
10.
1)e~iurgus
191,
Demiurgus 153
153 VV.,
vv., 191.
D.
374.
Dadsisas
396.
1)e
~ortalitate 169.
Dadsisas 396.
De mortalitate
1)e
Dahlmann
8.
~ortibuspersecutopersecutoDahlmann 8.
De mortibus
1)al~atica
ru~
170.
Dalmatica 274.
rum 170.
Dalmatië
61, 90,
90, 314.
314.
1)e
natura et
et gratia
gratia 232.
Dalmatië 61,
De natura
Damascus 42, 60.
60.
nuptiis etetconcupisconcupis1)e
De nuptiis
centia 233.
Damasus, paus 205,
205,207,
207,
240,
V., 298
298;; IJ
7.
II 342. Denzinger
Denzinger 7.
240, v.,
Damberger
15.
Deodaat,
St.
Deodaat, abdij
abdij van
van St.
DambergerS.
S. J.
J. 15.
Damus-el-karita
136.
261.
Damus-el-karita 136.
1)e
oratione 165.
Danaides 68.
De oratione
Daniël
136.
1)e
poenitentia 168.
Daniël 136.
De poenitentia
1)e
SancDe praedestinatione
praedestinatione Sanc"
Stylites 222.
222.
Dansen, pantomimische
pantomimische
toru~
torum 235.
1)e
praescriptionehaerehaere19.
De praescriptione
Dardanië
90.
ticoru~
Dardanië 90.
ticorum 168.
Daria
77.
1)e
principiis 164,
212
164, 212
De principiis
Daria 77.
Darras
14.
VVo
Darras 14.
vv.
Dartigue-Peyrou
64.
1)e
pro~issionibus 151.
Dartigue-Peyrou 64.
De promissionibus
David
58, 136,
136, 366.
366.
1)e
pudicitia 168.
De pudicitia
David 58,
43, 60.
60.
1)e
aleatoribus 90
1. Derbe
Derbe 42,
42, 43,
De aleatoribus
90 noot 1.
1)e
baptis~o 113.
Derde
uur 129.
129.
Derde uur
De baptismo
De
Buek S.
S. J.
J. V.
V. 83,
83, De rebaptismate
rebaptis~ate 114.
De Buck
1)e
resurrectione 160.
138.
De resurrectione
Decius 66, 75 V.,
91, 121.
121. 1)e
schis~ate Donatista1)onatistaDe schismate
v., 91,
1)e
Oivitate Dei
1)ei 299.
ru~
De Civitate
rum 210.
koningin
1)e
correptione etetgratia
gratia Desiderata,
De correptione
234.
326
331.
326 V.,
v., 331.
234.
koning 325
325
Decreet
10 DecemDecem- Desiderius,
Desiderius, koning
Decreet van 10
ber
1863, 139.
139.
VVo
vv.
ber 1863,
parsgengenDespectissima pars
1010
April
"„ van
van
April1668
1668 1)espectissi~a
138.
tiu~
tium 23.
1)ecretales
348 VVo
1)e
spirituetetlittera
littera 232.
De spiritu
Decretales 243,
243, 348
vv.
1)ecuriones
V.
1)e
statuis 294.
256 v.
De statuis
Decuriones 256
1)edicatio
Mariae ad
ad Deusdedit,
paus 246.
246.
Deusdedit, paus
Dedicatio S. Mariae
Nives 244.
"
collectie van 350.
350.
1)e
do no perseverantiae
perseverantiae 1)e
unitate ecclesiae
ecclesiae 123.
De unitate
De dono
235.
1)iaconi
101 VVo
vv.
Diatoni 101
235.
De Drie Kapittelen
Kapittelen 263.
263. 1)iaconus
ecclesiae RoRoDiaconus ecclesiae
1)efensores
266.
~anae
manae 345.
De f ensores 251,
251, 266.
1)efensor
Pa cis 51.
regensplebe~
regens plebem 104.
Defensor Pacis
1)e
gratia etetlibero
liberoarbiarbi- Diaken
116.
Diaken 116.
De gratia
trio
Diakenen 36 noot 8, 103.
103.
trio 234.
Dekenaten
351.
instelling
der 36.
36.
instelling der
Dekenaten 351.
1)e
Diakonessen
252.
Diakonessen 103,
103, 252.
De lapsis 169.
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Dialectica 355.
Dialogus com Tryphone
Tryphone
71.
Diatessaron 160.
160.
Diatessaron
2, 117.
Didache 110
110 noot 2,
125,
129 noot 9,
154
9, 154
125, 129
vv., 166
166 vv., 295.
295.
Didaskalia
Didaskalia 295.
Apostolische 165.
"
"„
Egyptische 294.
Diedenhoven,
capitulaDiedenhoven, capitulare
355.
re van 355.
Didymus de Blinde 163,
294.
Dies natalis 125.
125.
Digami 109.
Dimissio 270.
Dio
Cassius 19,
68, 83.
83.
Dio Cassius
19, 68,
Diocletianus
77, vv.,
Diocletianus 66,
66, 77,
80,95,133,134,170.
80, 95, 133, 134, 170.
Diodorus van
Diodorus
van Tarsus
Tarsus
291,
294.
291, 294.
Diognetus
158 vv.
vvo
Diognetus 158
brief aan 129,
154
154 v.
Dionysiaansche tijdrekening 11.
Dionysius de Areopagiet
Areopagiet
43,
300 v.,
v., 410.
410.
43, 300
Exiguus 11,
Il, 30,
30,
Exiguus
128,257,264,349.
128, 257, 264, 349.
van Alexandrië
98,
113 vv., 123,
123,
98, 113
150 vv.,
151, 163,
163,
vv., 151,
165.
Corinthe 53,
53,
van Corinthe
54,
94, 162.
162.
54, 94,
van Milaan 202.
95 v.,
v., 150
150
paus 95
vvo
vv.
Telmachrensis
Telmachrensis
12.
Dioscorus van
van AlexanDioscorus
drië, 213, 220
220 v.
Dioscurus, tegenpaus
245.
Diptycha 225,
225, 272.
272.
Diptycha
Dircae 68.
Dircae
PY

P,

Disciplina
arc ani 117,
Disciplina arcani
117,
269.
Disibod 190.
Divinae
Institutiones
Institutiones
170.
170.
Dobbelspel 98.
Doceten 141
157,374.
141 v.,
v., 157,
374.
Doctor
audientium lIl.
Doctor audientium
111.
gratiae 299.
"„
Dodwell, H. 83.
83.
Dokkum 310.
Dóllinger 15.
Döllinger
Dominica in albis
albis 269.
Dominicanen 14.
Domitianus 56,
58, 61,
61,
56, 58,
68
69, 94,
94, 155.
155.
68 vv., 69,
Domitilla 71,
136, 137.
137.
71, 136,
Domnus 149.
Domscholen 406.
Donati 259.
Donatio Constantini
Oonstantini 276

Driekoningen
Driekoningen ffeest279.
eest27 9.
Drievuldigheidszondag
393.
Drontheim
313.
Drontheim 313.
Dualisme
Dualisme 142
142 v.
Platonisch 145.
145.
„
Perzisch
146.
Perzisch 146.
Dubbelkloosters
259.
Dubbelkloosters 259.
Dubbel
koor 417.
417.
Dubbel koor
Dubrawska, prinses 316.
Du
Cange 9.
9.
Du Cange
Ducatus
Romanus 326.
Ducatus Romanus
Duchesne
91, 204,
204,
Duchesne7,7, 91,
243.
Duif
117.
Duif 117.
Duizendjarig rijk
rijk 150 vvo
vv.
Dungal
St. Denis,
Denis,
Dungal van
van St.
monnik
363.
monnik 363.
Dunstan
v. Canterbury
Canterbury
Dunstan v.
399.
Durandus
373.
Durandus 373.

v.
V.
325 vvo
vv.
Pipini 325
"
Donatisme 191,
191, 209
209 vvo
vv.
Donatisten 95,
95, 177,
177, 210
210
vv., 29
298.
8.
Donatus de Groote 210.
v. Casae
Nigrae
Casae Nigrae
210.
"
v. Maxula 82.
Donus,
paus 246.
246.
Donus, paus
Doodenoffers 310.
310.
Doodenoffers
Doodslag
120.
Doodslag 120.
111.
Doopdagen 111.
Doopformule 110.
110.
Dooppleehtigheid 268.
268.
Doopplechtigheid
268 vv.
vvo
Doopsel 110 vv., 268
der dooden
dooden 112.
112.
der
bloeds 269.
269.
des bloeds
van begeerte
begeerte 269.
269.
"
van
Dormitio Sanctae
SanctaeVirgiV irgi56 noot 1.
I.
nis 56
Dorothea 68,
68, 81.
81.
Dorothea
Dorotheus 81,
81, 291.
291.
Dorotheus
Dovin, synode
synode van 184.
184.
Drahomira 315.
315.
Drahomira
Drie Kapittelen
Kapittelen 193,
193,
Drie
245.
223 vv., 245.
223

E.

,,

Ebbo
Rheims 312.
312.
Ebbo v. Rheims
Eberhard
Friaul 368.
368.
Eberhard v.
v. Friaul
Ebionieten
Ebionieten 141 v.
Ecclesiae diocesanae 250.
liberator
liberator 341.
suburbicariae
suburbicariae
345.
Echternach 308.
Ecthesis 194,
228, 257.
257.
194, 228,
Edesius
184 v.
Edesius 184
Edessa
89, 91,
91,
Edessa 57
57 v.,
v., 89,
107.
school
van 252,
252,
school van
290.
Edictum. . .. vere
Edictum..
vere horhor rijicum 75.
rificum
Edicta feralia
feraZia 75.
173,
Edict v. Milaan 80, 173,
282.
Effeta
Ef
feta 269.
Egeria 297.
297.
Egeria
Egilbald, monnik 364.
van Priim
Prüm 370.
370.
Egil van
Egmond 407.
!,

458
458

Alphabetisch
zaakregister.
Alphabetisch naamnaam- en zaakregister.

Eichstátt, bisdom
bisdom 310.
310.
Eichstätt,
Eigil, abt 406.
406.
Eigil,
Einem 15.
Einem
15.
Einhard 409.
Einhard
Ekhard IV, abt
abt 418.
418.
Ekhard
Elagabal 74.
Elagabal
Elchasai 141.
Elchasai
146.
Electus 146.
Eleutherus 73,
73, 91,
Eleutherus
91, 94.
94.
Eleratio ossium
Ele/latio
ossium 394.
Elias 136.
Elias
136.
Eligius 388.
388.
Elipandus, aartsb.
aartsb. van
Elipandus,
Toledo 366
366 vv.
Toledo
VVo
Elkesaïten 141.
Elkesaïten
141.
Elpidius 214.
Elpidius
214.
van 90,
Elvira, synode van
90,
108, 109, 112.
108,
v.
Emanatie 142 V.
Errtilii 69.
Emilii
Eminentie 346.
Emmeram 190.
Emmeram
190.
school V.
v. St. 407.
school
407.
"„ S. kerk
kerk te
te Regensburg
gensburg 417.
417.
Encyclicon 193, 222,257.
Encyclicon
Engelenburcht 339.
Engelmund
Engelmund 308.
308.
Enkratieten 144
144 v.,
V., 160.
160.
Ennodius
v. Pavia
Ennodius V.
Pavia 301.
301.
Ennoia 141
141 v.
Epaphras
Epaphras 45.
45.
Ephese
44, 56,
Ephese 44,
56, 60,
60, 89,
89,
100,
100, 105.
105.
III Alg. synode
„"
van
van 192,
192, 215,
215, 216,
216,
218, 224,
224, 263.
263.
Ephesiërs 47.
47.
„"
brieven
brieven aan de 45.
Ephrem
Ephrem 57, 273,
273, 303.
303.
v.
V. Antiochië
Antiochië 214.
214.
„
"
272 vv.
Epiclesis
Epiclesis
VVo
Epigonus
Epigonus 149.
149.
146.
Epiphanus 146.
Epiphanie 125,
125, 269,
269, 279.
279.
Epiphanie
Epiphanius 12,
12, 123,
123, 141,
141,
Epiphanius
195,
v., 208,
208, 212
212 vv.,
VV.,
195, V.,
284,
284, 294.
294.

Epirus 57,
57, 90.
Epirus
90.
'Eusebms,
paus 95,
Eusebius, paus
95, 124
124 v.
v.
Episcopaat, oorsprong
Episcopaat,
oorsprong
"
v.
v. Caesarea
Caesarea 10
10 V.,
v.,
van het
het 99
van
99 vv.
VVo
12,
12, 48,
48, 56
56VV.,
vv., 74
74
Episcopi 101
146.
VV.,
94, 106,
106, 134
134
101 VV.,
vv., 146.
vv., 94,
Epistel 269.
Epistel
V.,
158 vv.,
VV., 163,
163,
269.
v., 158
Epistola Barnabae
Barnabae154v.
197,
212, 273,
273,
154 v.
197, 212,
"
canonica 165.
292,
295 v.
165.
292, V.,
v., 295
"
dogmatica ad FlaFla"
Chronicon
Chronicon van
van 55.
55.
VVo
"
v.
Milaan 289.
289.
,!,ianum
vianum 220
220 vv.
v. Milaan
dogmatica ad
ad lm"
V.
Nicomedië
Imv. Nicomedië
peratores
175,
VV.,
peratores 246.
175, 197,
197, vv.,
"„
synodica 235.
199
199 VVo
vv.
Epistola tractoria
Epistola
tractoria 232
"
v.
Vercelli 202,
202,
232 V.,
v.,
v. Vercelli
243.
252,
297.
252, 297.
Epistolae
decretales 243. Eustachius
71.
Epistolae decretales
Eustachius 71.
Erasma
68.
Eustasius
190.
Erasma 68.
Eustasius 190.
Eremieten 132,
V.
132, 259, 403. Eustathianen
Eustathianen 206
206 v.
Erfurt, bisdom 310.
Eustathius
V. Antiochië
Antiochië
Eustathius v.
Erich II 312 ;; IJ
II 312.
Erich
312.
199,
V.
199, 206
206 v.
Erkenfried
354.
van ConstantinoErkenfried 354.
" pel 381
Ervigius, koning 229.
V.
381 v.
Ethelbert
189.
Eutherius
Osma 366.
366.
EtheIbert 189.
Eutherius V.
v. Osma
Etheria
295.
Etheria 295.
Euthymianen
380.
Euthymianen 380.
Eucharistie 139,
154.
Euthymius
213, 380.
380.
139, 154.
Euthymius 213,
Eucharistische
strijd
Eucharistische strijd
Zigabenus 415.
415.
„ Zigabenus
369 vvo
vv.
Eutropia
134.
Eutropia 134.
Eucherius
299. Eutropius
Eutropius 182.
182.
Eucherius V.
v. Lyon 299.
215, 374.
374.
"„ v.
V.
Adrianopel
Euchiten 215,
199.
Eudaemon, priester 277.
Eutyches 192,
192, 219
219 vv.
VVo
Eudokia, keizerin 380. Eutyches
95.
Eudoxia, keizerin 213, Eutychianus 95.
221, 295.
295.
136.
221,
Eva 136.
Evagrius 11,
11, 206.
206.
Eudoxus 20.
20.
Evagrius
Evangeliaria 270,
270, 273.
273.
Eugenius, rethor
rethor 179
179 vv.
vvo Evangeliaria
Fugenius,
Evangelie, eerste
eerste 57.
246;; Evangelie,
Eugenius I, paus 246
332 v.,
v., 363.
363.
tweede 58.
58.
II 332
tweede
Eugraphus van
van Dalma
Dalma-Eugraphus
derde 59.
" vierde 56.
tië 250.
Evangeliën, apocryphe
Eulalius, tegenpaus 243. Evangeliën,
386.
Eulogia 275, 386.
34.
Evangeliënharmonie
Eulogius 318.
318.
Eulogius
Evangeliënharmonie
160.
v.
V. Caesarea
Caesarea 232.
232.
„"
160.
Evangile des
des XII
XIIape.apoEunomianen 202.
202.
Eunomianen
Evangile
tres 56.
56.
202.
Eunomius 202.
tres
Evaristus, paus
paus 94, 106.
106.
68.
Euphemia 68.
Evaristus,
K\valden, de
de beide
beide 308
308v.
186.
Eurich 186.
v.
Ewalden,
Exarchaat v.
V. Ravenna
Ravenna
Eusebianen 198.
198.
Eusebianen
Exarchaat
187.
Eusebius 213.
213.
Eusebius
187.
It

„

„
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Alphabetisch naamExarchaten
208.
Exarchaten 208.
Excommunicatie 275,
275,
Excommunicatie
390.
261, 404.
404.
Exemptie 261,
superstitio 25.
Exitialis superstitio
Exorcismen 268.
268.
Exorcisten 103,
103, 252.
252.
Exorcisten
Exsuperius 78.
78.
303.
Eznik 303.

F.
76,
52, 76,
Fabianus, paus 52,
95, 98, 122, 122 noot r.
I.
Fabiola 289.
Fabius van
van Antiochië
Antiochië
Fabius
108 noot 8.
Facundus
v. Hermiane
Hermiane
Facundus v.
302.
326.
Faenza 326.
Fama sanctitatis et
et miramiracu
lorum 394.
culorum
Familia Romanae
Romanae ecFamilia
clesiae 266.
Farizeërs 21
21 v., 39,
39, 44.
44.
Farizeërs
175.
Fausta 175.
Faustlls
v. Riez
Riez 235,
235,
Faustus v.
301.
Favre 9.
9.
kerkelijke 125,
Feesten, kerkelijke
279, 391
391 vv.
vvo
279,
74.
Felicitas 74.
stolata 19.
Femina stolata
Felix, martelaar 68.
paus II 95,
95, 152,
152,
203
203 v.
Il
(lIl) 244;
244 ; III
III
II (III)
(IV)
235, 241,
241, v.
(IV) 235,
244,
302.
244, 302.
monnik 364.
364.
" procurator 45.
45.
tegenpaus
207,
"
242.
v.
Aptunga 209
209
v. Aptunga
" vvo
vv.
v.
Nola 76,
76, 284,
284,
v. Nola
298.
v. Urgelis
Urgelis 366
366 vvo
vv.

"

Feriae messis 279 noot 1.
279
"
sementinae
noot 1.
vin
demi ales 279
vindemiales
noot 1.
Ferrara 326.
326.
Ferrare-Florence, synosynode v. 153.
153.
Festa
Festa spurcalia
spurcalia 396.
Feudum 320.
Ficker,
9.
Ficker, J. 9.
Figuraalgezang 387.
387.
Figura. 387.
Figura
"Filiuque"
375,
„Filioque" 364.
364 vv.,
vv., 375,
377,
381, 413.
413.
377, 381,
Firmilianus
CaesaFirmilianus van Caesarea
113 vv.
vvo
rea 113
Fistulft 385.
Fistula
Flacius
Illyricus 13.
13.
Flacius Illyricus
Flavia Domitilla
Domitilla 69.
69.
" de Jongere 69.
"„
Neapolis 159.
159.
Neapolis
Flaviërs 61.
61.
Flavianus
v. Antiochië
Antiochië
Flavianus v.
206
206 v.
van
Constantino„ van
Constantino" pel 220
vvo
220 vv.
Nicomachus 179.
179.
„ Nicomachus
"
Clemens 69.
69.
Flavius Clemens
Josephus 31
31 vv.
vvo
„ Josephus
57
vvo
57 vv.
„ getuigenis
v. 33.
33.
Flentes 120.
Fleury, Claude
Claucle 14.
14.
Flocloardus
13.
Flodoardus 13.
Florence, synode v. 382.
382.
Florian, St.
St. 407.
407.
Florus 395.
395.
Folbert, graaf 354.
Fontanes 260.
Fontenelle 308.
308.
Formata 385.
Formata
Formosus, paus 335
335 vv.,
337.
Formule van
Sirmium
van Sirmium
242;
201;; II
II 202
202;;
242 ; II 201
III 202
202;; IV
IV 204.
204.
PP

„

PP

„
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Fornicatio
Fornicatio 39.
Fortunatus 68,
Fortunatus
68, 122.
122.
.Forum
Forum 131.
Fossores
Fossores 252.
Fragmentum
uratoriaFragmentumJUuratorianum 47,
162.
47, 162.
Franco
v. Keulen 339,
339,
Franco v.
387.
Franken 188,
307.
188, 307.
Frankfort, synode van
354,
362, 364,
364, 367.
367.
354, 362,
Frankische synode
synode 309.
Frascati
345.
Frascati 345.
Fratres
Fratres contlersi
conversi 404.
Fredegarius 13.
13.
J:<'rederik
Barbarossa
Frederik Barbarossa
331.
bisschop
van
" Utrecht 309.
kanselier 381.
"
Freising
310.
Freising
310.
Freising, synode van
400.
Fridolin 190,
190, 260.
260.
Friedberg 7.
7.
Friesland 308.
308.
Friezen 307
307 v.
Fronto v.
v. Cirta
Cirta 85.
85.
Fructuosus 77.
77.
Frumentius 184
184 v.
Fulco
v. Corvey,
Corvey, abt
Fulco v.
404
404 v.
Fulda, klooster 310.
kloosterschool v.
406.
Fuldradus
325 vv.
vvo
Fuldradus 325
Fulgentius
Ruspe
Fulgentius v.
v. Ruspe
235,
292, 301,
301, 368.
368.
235, 292,
Fundanus 71.
71.
v. Abitene
Abitene 82.
82.
„
Fundi 265.
Fundus
Oajanus 265.
Fundus Cajanus
" Oonstantianus
Constantianus 265.
"
Oornelii
Cornelii 265.
"
Pompilianus 265.
Funk 15.
15.
Furius Dionysius
Dionysius PhiloPhilocalus
243.
calus 243.
„

PP
PP

„
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G.
Gabriël 236.
236.
Gabriël
Gajus 44,
44, 107.
107.
Gajus
brief aan de 42.
Galaten, brief
Galatië
43, 89,
89, 104.
104.
Galatië 42,
42, 43,
"„
Zuidelijk 44.
Galerius 66,
VVo
Galerius
66, 78
78 vv.
Gatilaee,
Galilaee, vicisti!
vicisti ! 178.
Gallandi, A.
5.
Gallandi,
A. 5.
Gallië
298 v.,
V.,
Gallië 61
61 VV.,
vv., 91, 298
406.
A
postolischeKerApostolischeKerken
61.
ken van 61.
GaIlienus
77 v.
V.
Gallienus 66,
66, 77
Gallio 43.
43.
Gallio
Gallus 76,
190, 260.
260.
Gallus
76, 190,
Gamaliël 37,
41.
Gamaliël
37, 41.
Gams, P.
9, 15.
15.
Gams,
P. 9,
Gardar, bisdom 313.
Garibaldus
V. Luik 388.
Garibaldus v.
Garrucci
88.
GarrucciS.S. J.
J. 8, 88.
Gasthuizen 316.
Gautzbert
313.
Gautzbert 313.
Gebed 129.
Gebhart
314.
Gebhart 314.
Geestelijken, benoeming
benoeming
der
352.
der 352.
keuze der
106 vv.
vvo
der 106
" onderhoud der 106.
des
Geestes, nederdaling des
H. 35.
35.
Geisa, hertog 316.
316.
Geisa,
Gelasius
Gelasius II paus 244, 253,
264,
270.
264, 270.
Geloofsbelijdenis
112.
Geloofsbelijdenis 112.
Genesius 78.
78.
Genesius
Gennadius
V. Marseille
Marseille
Gennadius v.
301.
Gennaro
San
Gennaro dei
dei Poveri, San
136.
Genserik
244.
Genserik 187,
187, 244.
Geographie 9.
9.
Geographie
Geometria 355.
355.
Geometria
Georgius 81.
81.
Georgius
411.
Gerbert
Gerbert 371,
371, 411.
geestelijk
Gerechtshof,
Gerechtshof, geestelijk
119
V.
119 v.
ft

Gereon te Keulen,
Keulen, St.
416 v.
416
Germanje 189,
406.
189, 406.
Germanus
ConstanGermanus v.
v. Constantinopel 358.
358.
"
v. Auxerre
Auxerre 189.
189.
Gervasius 68.
Gervasius
68.
Geschiedbronnen
5.
Geschiedbronnen 5.
Geval des Apostels
Geval
Apostels 130.
130.
Gewelven 285.
Gewelven
285.
Gfrörer
16.
Gfrórer 16.
Gieseler
16.
Gieseler 16.
Gilberta
333.
Gilberta 333.
Giron
64.
Giron 64.
Gity,
9.
Giry, A.
A. 9.
Gisulfus
322.
Gisulfus 322.
Gladiatoren
131.
Gladiatoren 131.
spel
288.
spel 288.
laatste 180.
"
"laatste
180.
Gnesen,
bisdom 316.
316.
Gnesen, bisdom
Gnosis 142
vvo
142 vv.
kerkelijke 147.
"„
kerkelijke
147.
valsche
147.
valsche 147.
„
"
Gnosticisme
161.
161.
Gnostieken
142.
Gnostieken 142.
Goarus
190.
Goarus 190.
Godeau
14.
Godeau A.
A. 14.
Godehard
HildesGodehard van
van Hildesheim
400.
heim 400.
Godgeleerdheid
9.
Godgeleerdheid 9.
Godgewijde
maagden
Godgewijde maagden
133,
136.
133, 136.
Godschalk
Godschalk 367
367 vvo
vv.
Godsdienstig-zedelijk
Godsdienstig-zedelijk
leven 287
287 vvo
vv.
Godshuizen
vvo
Godshuizen 134
134 vv.
Godsoordeel
397.
Godsoordeel 397.
Godsvrede
397.
Godsvrede 397.
Goede
vvo
Goede Herder
Herder 135
135 vv.
Goederen, kerkelijke 256,
354.
Goede
Vrijdag 125, 280.
280.
Goede Vrijdag
Goede
week 280.
280.
Goede week
Gordianus
Jongere
Gordianus de
de Jongere
74.
Gorgoni
us 81.
81.
Gorgonius
Görres
Górres 64.
Gothofredus
7.
Gothofredus 7.
„

Goudglazen
135.
Goudglazen 135.
„Graecizeerende” Latij"Graecizeerende"
Latijnen
290.
nen 290.
Graevius
8.
Graevius 8.
Grafiti
Gra f iti 284.
Grammatica 355.
Gran 317.
Gratianus,
178
Gratianus, keizer
keizer 178
vV.,
180,205,
210
vv., 180,
205, 210
v.,
248.
v., 248.
canonist
266.
canonist 266.
decretum van 350.
Gregorius
376.
Gregor ius Asbestas 376.
I,
de Groote
Groote 5,
5,
I, de
11,
189 v., 241,
241,
11, 189
246
259, 265
265
246 v.,
v., 259,
v., 270,
270, 273,
273, 279,
280,
283, 289,
289,
280, 283,
292, 299,
302, v.,
299, 302,
318,
355, 386,
386,
318, 355,
392 ;; II 309, 323,
V. ;;
vV.,
349, 358
358 v.
vv., 349,
III 323
359,
323 v.,
v., 359,
392,396;
392, 396 ; IV 312,
321,
393 ;;
321, 332 v., 393
V
V 340 V.
v. ;; VI 341,
400;
400 ; VII 373,
384,
392;; IX 6;
384, 392
6;
X
X 66;; XIII 346.
Illuminator 183,
"
303.
nomenclator 318.
318.
tegenpaus 340.
340.
Thaumaturgus
"
120,
163 v.
V.
120, 163
van Berytus 197.
197.
" noot
1.
noot 1.
V.
Cappacocië
v. Cappacocië
200.
V.
Nazianze 272,
272,
v. Nazianze
" 280,
289, 290
290 v.,
280, 289,
293,
293, 382.
V.
205,
Nyssa 205,
v. Nyssa
212,
272, 290,
290,
212, 272,
293.
Gregorius
Tours 13,
13,
GregoriusV.
v. Tours
302,
390.
302, 390.
Utrecht407
407 v.
V.
„ v. V.
Utrecht
tt
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Gregorovius
266.
Handelingen dor
dor Apos- Hengist
188.
Gregorovius 266.
Hengist 188.
61.
15.
Henke 15.
telen 46, 50, 55, 59,
59,63.
Griekenland 45,
45, 57, 61.
63. Henke
Grieken,
nationale on- Handenarbeid 255.
Henoticon 184,
222
184, 193, 222
Grieken, nationale
v., 257.
257.
19.
Handoplegging 120
120 v.
deugd der
der 19.
Grimoald
187.
Grimoald 187.
Grisar S.
204.
Grisar
S. J.
J. H. 204.
Groenland 313.
Groningen
309.
Groningen 309.
Gross, Ch.
Ch. 8.
8.
Gross,
Grotefend,
10.
Grotefend, H.
H. 16.
Gruter
8.
Gruter 8.
Guericke 16,
52.
Guericke
16, 52.
Guido
Amiens 404.
404.
Guido v.
v. Amiens
v.
387.
Arezzo 387.
v Arezzo
v. Milaan 399.
v.
Spoleto 335.
335.
„
v. Spoleto
Gllitmundus
Guitmundus 371
371 v.
Gundobald
186.
Gundobald 186.
Gunter
Gunter van Keulen 335,
352.
Gurk, bisdom 314.
Gylas, hertog 316
316 v.
Gymnastiek 131.
„

.

H.
Haan 136.
136.
Haan
Hadrianus,
406.
Hadrianus, abt 406.
keizer
144,
keizer 71
71 v., 144,
159,
236.
159, 236.
paus,
271, 326
326
paus, II 271,
360, 362,
362,
vvo
vv. 345,
345, 360,
364;
322,
364 ; Il
II 303, 315, 322,
335,
378 vv;; III 335.
335, 378
Hadrumetum
233.
Hadrumetum 233.
Haereses 294.
Haere8es
H aeteriae 64.
Haeteriae
Hagenbach
17.
Hagenbach 17.
Hagia Sophia
Sophia 194,
286,
Hagia
194, 286,
382.
Hahn 7.
de Goede,
Goede, KoKoHakon de
ning
313.
ning 313.
Halberstadt, bisdom
bisdom
Halberstadt,
312.
Halfbekeerden
181.
Halfbekeerden 181.
Halitgar, bisschop
bisschop 363.
363.
Halitgar,
Hamburg,
bisdom 312.
312.
Hamburg, bisdom
Hanc igitur
4.
Hane
igitur 272
272 noot 4.

Haniefen
236.
Haniefen 236.
Hanifisme 238.
238.
Harald-Blaatand 312.
312.
v. Denemarken
„ v.
" 312.
Harduinus
6.
Harduinus 6.
Harnack,
16, 47,
47, 51
51
Harnack, A.
A. 16,
vv., 65.
65.
Haruspices 174.
Haruspices
Hase,
16, 52.
52.
Hase, Karl 16,
Hasse
16.
Hasse 16.
Hasu
183.
Hasu 183.
Hauler
166.
Hauler 166.
Haymo
v. Halberstadt
Halberstadt
Haymo v.
388,
409.
388, 409.
Hazardspel 131.
Hebreeuwen
36 noot 8.
Hebreeuwen 36
de 45.
brief aan de
45.
Hedschra 236.
Hedschra
236.
Hefele, K.
5.
Hefele,
K .•J.
T. von
von1 15.
Hegesippus
50, 57
57
Hegesippus ll,
11, 50,
vv., 69,
69, 141,
141, 162.
162.
Heiden-Christenen
Heiden- Christenen 41
41 v.,
v.,
60.
23.
Heidendom 17,
17, 23.
Heidenheim,
klooster
310.
Heiligenbeelden 357.
Heiligenlevens 7.
Heilige send
351.
send 351.
Heiligschennis 63
63 v.
Heiligen, vereering
der
vereering der
394.
282
282 vv., 394.
Helena
175.
Helena 175.
v. Tyrus
"„
v.
Tyrus 141.
141.
Helenus
Tarsus 113.
113.
Helenus v.
v. Tarsus
Heliand
410.
Heliand 410.
Hellenisten 36.
Hemelvaart 125,
280.
125, 280.
Hendrik II van Frankrijk
372.
"„
II keizer 341,
399;
341 vv.
vv.;;
399 ; III
III 341
IV
343 v., 399
399 v.
IV 343

Heraclas
165.
Heraclas 163, 165.
Heraclea
89, 105.
105.
Heraclea 89,
Heraclius, keizer 124
124 v.,
v.,
194
194 vv.,
vv., 226, 301, 314.
Hergenröther-Kirsch
15.
Hergenróther-Kirsch 15.
Herlembaldus 399.
399.
Hermagoras 68.
68.
Hermanus
Hermanus v. Reichenau
(Contractus)
395,
(Contractus) 12,
12, 395,
407,
412.
407, 412.
Hermas
154.
Hermas 154.
Hermenegild
186.
Hermenegild 186.
Hermeneuten
251.
Hermeneuten 251.
Hermes
46.
Hermes 46.
Hermias
72.
Hermias 72.
Herodes Agrippa 37.
Groote 31
31 vv.
vvo
„ dede
Groote
"
Hero
157.
Hero van Antiochië 157.
Hersfeld,
12.
Hersfeld, school
school van 12.
Lambertusvan
van 12.
12.
„ Lambertus
Hetarieën
70.
Hetarieën 70.
Heterusiasten
202.
Heterusiasten 202.
Hexapla 164.
Herzegowina
134.
Herzegowina 134.
Herzog
16.
Herzog 16.
Hibernia
189.
Hibernia 189.
Hierakas
132.
Hierakas 132.
Hierapolis
60, 90.
90.
Hierapolis 57,
57, 60,
Hierocies
88.
Hierocies 88.
Hieronymus 12, 55,
55, 102,
102,
205
207, 212
212 vv.,
205 v.,
v., 207,
243,
260, 291,
291, 294,
294,
243, 260,
298
vvo
298 vv.
Hij,
eiland 189.
Hij, eiland
Hilarion
282.
Hilarion 258, 282.
Hilarius
299.
Hilarius 299.
v.
Poit.iers 202,
202,
„
v. Poitiers
205, 235,
235, 273,
273, 291,
291,
• 205,
296
296 v.
Hilarus, paus 244.
Hildebrand342
Hildebrand 342 vv.,
vv., 372.
Hildesheim, bisdom 312.
Hilgenfeld 52.
52.
HinkmardeJongere391.
Hinkmar de Jongere 391.
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Hinkmar
334
Hinkmar v.
v. Rheims
Rheims 334
v., 347
V.,
347 v.,
V., 363,
363,
368
377, 391,
391,
368 V.,
v., 377,
410.
Hinschius
348 v.
v.
Hinschius 348
Hirsau,
403.
Hirsau, congr.
congr. v. 403.
ecclesiastica
Historia ecclesiastica
292, 296
292,
296 VVo
vv.
Lausiaca, 296.
"
Historia
Evangelica
297.
52, 74, 94
94 v.,
V.,
Hippolytus 52,
100,
135,
100, 123
123 VV.,
vv., 135,
149
166 vv.
VVo
149 VV.,
vv., 166
scheuring V.
123
v. 123
" VVo
vv.
Hippo Regius
Regius 298.
298.
Hippo
Hofmeiers 322.
Groot, P.
P.
de Groot,
Hofstede de
16.
Holstenius, Lucas
Lucas 7.
7.
Holstenius,
Homeriten 184.
Homiliae 156.
270.
142, 270.
Homilie 142,
Homonadensen 32.
32.
Homonadensen
H onesta di-missio
dimissio 174.
Honesta
Hongaren 316.
Honoratus v. Arles
Arles 260.
260.
Honoratus
Honoraria veneratio
veneratio 360.
Honoraria
Honorius, keizer 180,
210,
223.
210, 223.
II paus 227
VV.,
227 vv.,
246;
U tegentegen246 ; II
paus 344;
344 ; IU
III 66;;
IV
6.
IV 6.
36.
Hooge raad 36.
Hormisdas, paus 223,
244.
Horsa
188.
Horsa 188.
Hosius
V. Cordova
Cordova 197
197
Hosius v.
V., 201
201 vv.,
VV., 296.
296.
v.,
Hostiën 385.
Hottinger
16.
Hottinger 16.
Hubertus 190.
Hübner 8.
8.
Hubner
Hübsch
8.
Hiibsch 8.
Hucbald
St. Amand
Amand
Hucbald V.
v. St.
387.
387.
!!

I!

Hugo de Groot
Hugo
Groot 51.
51.
"
bisschop v. LanLangres
372.
gres 372.
v. Pro"
koning v.
Provence
337.
vence 337.
Hulpwetenschappen 9.
Humbertus, kardinaal
372,
381, 406,
406, 412,
412,
372, 381,
414.
Hunnerik
187.
Hunnerik 187.
Hurter,
10.
Hurter, H.
H. 6, 10.
Huwelijk 130.
130.
"„
geestelijk 133.
72, 94.
Hyginus, paus 72,
94.
Hij,
klooster in Schott.
Schot!.
Hij, klooster
260.
Hylici 143
V.
143 v.
Hymenaeus 118,
lI8, 140.
140.
Hypatia 294.
294.
Hypotyposcs
Hypotyposes 164.
!!

J.
I.
Ibas
V. Edessa
Edessa 224.
224.
Ibas v.
Iberië
184.
Iberië 184.
Iconium
60.
Iconium 60.
"
synode van 113.
Ierland 189.
Tgnatianen
379.
Ignatianen 379.
Ignatius v.
V. Antiochië
Antiochië
Ignatius
49,
53, 71,
71, 96,
96,
49, 53,
100
125, 154,
154,
100 V.,
v., 125,
157
VVo
157 vv.
brievenvanl56v.
brieven van 156 v.
"
van
Constantivan Constantinopel
376 vv.
VVo
nopel 376
Ignoto
Deo 19.
Ignoto Deo
Ikonium
89.
Ikonium 42
42 VV.,
vv., 89.
Ilconostasis 286.
Ikonostasis
IImmersio
mmersio lll.
111.
Imola
91, 326.
326.
Imola 91,
Imperator 328
V.
328 v.
Imperium 328.
Imperium
Impietas in
in principes
principes 64.
Impietas
Incircumcisi
Incircumcisi 50.
Indictio
Oaesarea 10.
Indictio Caesarea
"Oonstantinopolitana
„ Constantinopolitana
10.

Indictio Ponti
f icia 10.
Indictio
Pontificia
Indictiones 10.
Indiculus
superstitionum
Indiculus superstitionum
et paganiarum
et
paganiarum 310,
396.
Indië 91.
Inflexibilis
In f lexibilis obstinatio
obstinatio 64.
Infructuosi
negotiis
In f ructuosi in
in negotiis
131.
Infusio lIl.
111.
Ingelheim
312.
Ingelheim 312.
synode van 392.
„
Inhabitatio 216.
Inhabitatio
Inkomsten,
kerkelijke
Inkomsten, kerkelijke
254,
354.
254, 354.
In limine
limine ecclesiae-120,
ecclesiae '120,
270,
277.
270, 277.
Innocentius
Innocentius I, paus 232
V.,
243, 249,
249, 254,
254, 348
348 ;;
v., 243,
IU
397;; IV
IV 6,
6, 346.
346.
III 397
bisschop
II}-stantius,
Instantius,
214.
Insufflatio
Insuf flatio 268.
Interdict
390 vv.
VVo
Interdict 390
Investituur 353.
Irenaeus
53, 56,
56,
Irenaeus 49
49 V.,
v., 53,
74, 91,
91, 94
94 VV.,
vv., 106
74,
106 v.,
V.,
lll,
126 vv.,
VV.,
111, ll7
117 V.,
v., 126
144
157 VV.,
161.
144 VV.,
vv., 157
vv., 161.
360 v.
Trene,
V.
Irene, keizerin 360
Irminzuil
311.
Irminzuil 311.
Irregulares
Irregulares 107.
Isaias
32, 136.
136.
Isaias 32,
Isdegerd
183 V.
Isdegerd II 183
v.
Isidorus
13.
Isidorus 13.
Pseudo- 348
348 vv.
"PseudoVVo
"
monnik 260.
" Vv.
. Pelusium
Pelusium 295.
295.
v. Sevilla
V.
Sevilla 292,
292,
„
303,
349, 355.
355.
303, 349,
Isidorus Mercator
Isidorus
Mercator 349.
349.
Islam,
236 vv.,
VV., 317.
317.
Islam, de
de 236
Ismaël
236.
Ismaël 236.
Itala 168.
Italië 61
V.
61 v.
Ite missa est 271.
Izaak V.
303.
v. Antiochië 303.
Comnenus 382.
382.
„ Comnenus
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J.

Joannes Gualbertus 403.
IJoannes

Jaarmarkten 131.
Jaarmarkten
Jacht 131.
Jacht
131.
Jacobieten 223.
Jacobieten
223.
major 37,
37, 58.
Jacobus major
33, 39,
39, 44,
minor 33,
57, 58,
57,
58, 271.
271.
van Nisibis 303.
„
Jaf f é 6.
Jaffé
Janskerk,te
te Luik
Janskerk,
Luik St.
St.
416.
Janson 159.
Janson
159.
Jean de Mailly
,Tean
Mailly 333.
333.
Jeremias 410.
Jeremias
410.
Jeroen 309.
,Teroen
309.
Jeruzalem 22,
22, 44,
44, 60,
Jeruzalem
60,
108.
gemeente te
te 35.
gemeente
35.
verwoesting van
verwoesting
van
40.
Jezuïeten 14, 185.
Jezuïeten
185.
Jezus 29,
29, 32,
41,
,Tezus
32, 34 vv., 41,
48
48 vv.,
vv., 60,
60, 80,
80, 191,
191,
216 vv.
216
vvo
Jezus, duur van
van het openJezus,
leven van
baar leven
van 32.
32.
impatibilis 146 v.
partibilis 146.
"„
Joannes
36 vv.,
vv., 37,
Joannes 36
37, 54,
54,
58, 60,
60, 69,
69,
55 vv., 58,
70,
70, 100,
100, 118,
118, 141
141
v., 375.
375.
ketter 374.
374.
aartsb. v. RavenRavenna 334.
334.
Baptist 31
31 v.,
v., 33,
33,
125.
125.
„
" geboorte
geboorte van
van
281.
„
Cassianus,
abt
Cassianus,
234.
234.
Climacus
Climacus 300.
300.
„
" Crescentius 340.
340.
" Chrysostomus
Chrysostomus
291, 294.
294.
Damascenus 359,
359,
Damascenus
„
" 413.
413.

Kanselier
Kanselier 218
218 v.
v.
" Marcus
Marcus42
42 v.,
v., 58.
Moschus
Mosehus 298.
298.
paus,
240;; II
II
paus, II 240
245;; III
223,
III
223, 245
245;
194, 246;
245 ; IV
IV 194,
V
246;; VI
V 246
322 ;
VI 322;
VII 323;
VIII
323 ; VIII
315,
318, 330,
330,
315, 318,
335
345, 378
378
335 vv.,
vv., 345,
vv., 388
388 ;; IX
IX 315,
336 v.; X 337
337 v.,
353;
353 ; XI 337;
337 ;
XII 245,
330,
245, 330,
338
vv., 341
341;
338 vv.,
;
XIII 339;
339 ; XIV
339
339 v. ;; XV 339,
394;
394 ; XVI, tegenpaus
333, 340
340;;
paus 333,
XVII 340;
340 XVIII
340;
340 ; XIX 344,
381;
XXI 66;
381 ; XXI
;
XXII 51,
51, 393.
393.
presbyter
55
presbyter 55
" noot
6.
noot 6.
scholasticus
257,
scholasticus 257,
264.
v. Antiochië
Antiochië 218
218
vvo
vv.
v. Ephesus
Ephesus 12.
12.
Jeruzalem 232.
232.
v. Jeruzalem
,a
" v. Torquemada
Torquemada
"
350.
"
Trani 381.
381.
v. Trani
159.
Joasaph 159.
Joden 400.
38 vv.
vvo
Christenen 38
44, 49.
49.
44,
Christenen brief
"
aan de 58.
58.
Jodendom 21
21 v., 63.
63.
Jodendom
haat der
der 63,
63, 70.
70.
Joden, haat
189.
Jona 189.
Jonas 136.
136.
. Orleans
Orleans 363,
363,
„" vv.
409.
409.
Joodsche oorlog
oorlog 37.
37.
Joodsche
ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

„

„

ff

Joppe
60.
Joppe 60.
Joseph,
31, 215.
215.
Joseph, H.
H. 31,
Josephus
Josephus 32
32 v.
v.
JJovianus
ovianus 178,
178, 205.
205.
Jovinianus
Jovinianus 215.
JJovinus
ovinus 358.
358.
Judaïsten
157.
Judaïsten 157.
Judas
39.
Judas 39.
Judas
58,395.
Judas Iscariotes 58,
395.
"
afval
35.
afval van
van 35.
de
Machabaeër
de Machabaeër
If
31.
31.
Thaddaeus
Thaddaeus 58.
Judicatum
Judicatum 225
225 v.
Judices
Judices palatini
palatini 346.
Julia
Domna 87.
87.
Julia Domna
"„ Mammaea
Mammaea 74.
74.
Julianus Apostata
176
Apostata 176
vv.,
205, 206,
206, 210,
210,
vv., 205,
288,
296.
288, 296.
Julianus,
bisschop 231,
Julianus, bisschop
252.
v.Eclanum232v.
„ v. Eclanum
232 v.
Julius Africanus
Africanus 166.
166.
"paus,
200, 201,
201,
paus, II 200,
239,
242, 348.
348.
239, 242,
ungmann 15.
15.
JJungmann
Jupiter
46, 71.
71.
Jupiter 46,
Pluvius 73.
73.
"
v. Olympus
Olympus 179.
179.
Jus asyli 256.
Justinianus 180
182,
180 v., 182,
193, 214,
214, 224
224 vv.,
vv.,
193,
245 v., 250,
250, 252,
252, 254,
254,
245
280, 288, 300,
300, 322
322 v.
v. ;;
280,
323.
II 323.
JustinuB 71
71 v.,
v., 72
72 v.,
v.,
Justinus
107, 117,
117, 118,
ll8,
88, 103, 107,
130, 145
145 v.,
159 vv.,
vv.,
130,
v., 159
271.
Juvenalis 18,
18, 24,
24, 221.
221.
Juvenalis
Jeruzalem
Juvenalis v. Jeruzalem
248.
Juvencus 297.
Juvencus
ff

ff

„

K.
236 vv.
vvo
Kaba 236
145.
Kaïnieten 145.
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Kalender
125.
Kalender 125.
Kalifaat v.
v. Cordova
Cordova 317.
317.
Kalifaat
6.
Kaltenbrunner 6.
Kanunniken 351.
351.
Kanunniken
312.
Kanut I 312.
Karapet 161.
161.
Kardinaal-bisschoppen.
Kardinaal-bisschoppen.
345.
diakenen 345.
345.
" priesters 345.
Kardinalen
Kardinalen 344
344 vvo
vv.
Karel de
335 v.
v.
Karel
de Dikke 335
de Groote
Groote 5, 266,
266,
"
311 v.,
v., 318,
321,
318, 321,
326
349 v.,
v.,
326 vv.,
vv., 349
354
362 vv.,
354 vv.,
vv., 362
364,
367, 376,
376,
364, 367,
383
387 v.,
v.,
383 v.,
v., 387
392
406,
392 vv., 402, 406,
vvo
408,
416 vv.
408, 416
de Kale
Kale 322,
322, 330,
99
"
332,
335 v.,
v., 353,
353,
332, 335
387, 406.
Martel
310, 318
318
Martel 310,
" vv., 323
323 v.,
v., 354.
354.
v. Lotharingen
Lotharingen
"119 391.
z.
v. Karel
Karel den
den
z. v.
Grooten 328.
328.
Karinthië
314.
Karinthië 314.
Karloman, koning
koning 326.
326.
Karloman,
332vv.,
347.
Karolingers 332
vv., 347.
Karolingische
herleving
Karolingische herleving
416.
Katerkamp,
15.
Katerkamp, Th.
Th. 15.
Kathari 122.
Katholicos 184
184 v.
Katholicos
Katwijk 308.
308.
Katwijk
Kauffmann, C.
M. 9.
9.
Kauffmann,
C. M.
Keizerrijk, herstel
van
Keizerrijk,
herstel van
het
westersche 326.
326.
het westersche
Kelk 136.
136.
Kelk
Kenchreae
60.
Kenchreae 43
43 v.,
v., 60.
Kennemerland 307.
307.
Kerk 35
vvo
Kerk
35 vv.
geboortedag der
der
geboortedag
99
"
35.
stichter
der 34.
34.
stichter der
VP

"

Kerk
der 35.
35.
Kerk wezen
wezen der
Kerkelijke
283.
Kerkelijke kunst
kunst 283.
Kerkelijken
ontKerkelijken staat,
staat, ontvv.
staan van den 321
321 vvo
Kerkgeschiedenis, bepabepaling der
der 1 v.
ling
bewerking der 11.
"PP
bewerking
bronnen
bronnen der
der 55 v.
"hulpwetenschaphulpwetenschap9,
pen der
der 8.
8.
pen
nut
"nu
t der
der 1.
1.
"Romeinsche
53.
Romeinsche 53.
verdeelingder3v.
verdeeling der 3 v.
Kerkorde
166.
Kerkorde 166.
Kerkvergadering
39.
Kerkvergadering 39.
"„ acten
acten der
der 6.
6.
eerste 39,
"
eerste
39, 49.
49.
Kerkvervolgingen,
aanKerkvervolgingen, aantal der
der 82.
82.
Kerkzang
vvo
Kerkzang 386
386 vv.
Kerstfeest
279.
Kerstfeest 279.
Kerstmis
275, 392.
392.
Kerstmis 275,
Kersttijd
280.
Kersttijd 280.
Kerygma Petri 55.
55.
Kerz
15.
Kerz 15.
Ketterdoop 113,
113, 269.
269.
Ketterijen
140 vv.
vvo
Ketterijen 140
310.
Keulen 91, 310.
Kiew 316.
316.
Kilianus
190.
Kilianus 190.
Kindermoord
288.
Kindermoord 288.
Kirton in Engeland 309.
309.
Kitzingen, klooster
klooster 310.
310.
Klein-Azië
61.
Klein-Azië 61.
Kloosterlingen
Kloosterlingen 258
258 vv.,
401
vvo
401 vv.
Kloosterrade,
crypt a
Kloosterrade, crypta
van 418.
418.
Kloost.erscholen
406.
Kloosterscholen 406.
Klosterneuburg 407.
407.
Knöpfler
Knopf ler 15
15 v.
Koenraad
keizer 341
341
Koenraad Il,
II, keizer
v.
399.
Constanz
"„ v. v.
Constanz399.
Koepelkerk
Koepelkerk 283
283 v.
Koophandel
254.
Koophandel 254.
Koor
285.
Koor 285.
Kopiaten
252.
Kopiaten 252.
„

Kopten 223.
Koraalgezang 387.
Koran
vvo
Koran 237
237 vv.
Kosmas tegenkeizer
359.
Kraïn
Kraft' 314.
Krant or 20.
Krantor
Kraus,
8, 9,
9, 15.
15.
Kraus, F.
F. X. 8,
Kremsmünster
407.
Kremsmunster 407.
Krijgsdienst 131
131 v.
Kruinschering 253.
Kruinschering
253.
Kruisdagen 279, 392.
Krui:::proef
Kruisproef 397.
Kruisverheffing 280.
Kruisvinding 280.
Krumbacher
415.
Krumbacher 415.
Krusch 7.
Krusch
7.
Kuischheid
287.
Kuischheid 287.
Kunst
8.
Kunst 8.
kerkelijke 134
"kerkelijke
134
!!
vv., 284
284 vv., 415
415
vvo
vv.
Kunstgeschiedenis 9.
Kurz
16.
Kurz 16.
Kyriakos,
17.
Kyriakos, Diomedes 17.

L.
Labarum
80 v.
Labarum 80
Labbé
6.
Labbé S.
S. J.
J. 6.
La
Cattolica te Stilo
La Cattolica
416.
Lactant.ius
vv.,
Lactantius 36,
36, 82
82 vv.,
151,
170 v.
151, 170
Laderchi
14.
Laderchi 14.
Ladislaus, koning 314
vvo
vv.
Lam
117, 136.
136.
Lam 117,
Lambertus 190.
190.
v. Hersfeld
"
v.
Hersfeld 412.
412.
"„ v.v.Spoleto
Spoleto 318,
318,
336.
Lamina
56.
Lamina 56.
Lampe
16.
Lampe 16.
Lampen 135.
Lampridius
33.
Lampridius 33.
Landbisschoppen 250.
Landbouw 131.
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250.
riër
319 v., 323
323
Landkerken
riër 319
v.,
358 v.
v.;; IV
Lando, paus 337.
337.
Lando,
v., 358
Landparochiën
250.
360;
de ArArLandparochiën 250.
360 ; V
V de
Landulphus 399.
399.
meniër
336, 360,
360,
meniër 336,
Landulphus
Lanfranc
372 v.,
V.,
374;
Lanfranc v.
v. Bec 372
374 ; VI de Wijze
379
414.
400,
412.
400, 412.
379 v., 414.
Lange broeders,
broeders, de vier
vier Leo, paus
220 vv.,
vV.,
paus II 220
Lange
244,
248, 253
253 v.,
244, 248,
213.
272
noot 4,
4, 277,
277,
van
272 noot
Langres, synode
synode van
278,
290, 299
299;;
278, 290,
369.
II 229,
246;; III
Laodicea 89
100.
229, 246
Laodicea
89 v., 100.
327
330 v.,
v.,
327 vvo
vv. 330
"„ synode
synodevan
van 250,
250,
364
V., 392
392;; IV
254.
364 v.,
Lapsi 81,
122 vv.
vvo
329,
333 vv.
vvo ; V
V
329, 333
Lapsi
81, 122
334;
337 ;
Lararium 74.
334 ; VI 337;
Lararium
Lateranen, St.
van
VII 337
337 v. ;; VIII
Lateranen,
St. Jan van
134.
338;
IX 266,
338 ;
342
353, 372,
372,
Lateraan,
van
Lateraan, synode
synode van
342 V.,
v., 353,
381;
6; XI
360.
381; X
X 6;
het 360.
Latrocinium Ephesinuni
Ephesinum
353.
Latrocinium
Leo
Achrida 381
381 v.
220
Leo v. Achrida
220 v.
v.
Laudes 276
vvo
Leontius
Byzantium
Leontius v. Byzantium
Laudes
276 vv.
keizerlijke 328.
328.
300.
„
76,95.
186.
Leovigild 186.
95. Leovigild
Laurentius, mart. 76,
tegenpaus244.
244.
Lerinische eilanden 291.
291.
„ tegenpaus
Lazarus 136.
136.
Lersch,
M. 10.
10.
Lersch, M.
Lazarus
Le Blant,
Blant, Edmond.
Edmond 7,
7,64.
64. Lex
Lex Julia 109.
Lebuin 309
416.
majestatis 64.
„ majestatis
„
Lebuin
309 V.,
v., 416.
Leclerc,
7.
Libanius
179.
Libanius 179.
Leclerc, H.
H. 7.
Lectionaria 270.
Libellatici 75, 81.
Libellatici
Lectionaria
Lectionarium, 273.
Libelli pacis
pacis 120
120 vvo
vv.
Lectionarium,
Lectores 103.
Libellus
synodalibus
Libellus de synodalibus
Lectores
Leekebroeders 404.
404.
causis et disciplinis
disciplinis 350.
350.
402.
Liberius,
193, 201
201
Liberius, paus
paus 193,
Leeken-abten 402.
Leeuw
136.
vV.,
207 vv.,
vV., 239
239 v.,
V.,
Leeuw 136.
vv., 207
fulminata 72,
183.
241,
242.
Legio fulminata
72, 183.
241, 242.
Legatio pro
pro Christianis
pontificalis
207 V.,
v.,
Christianis Liber
Liber ponti
f icalis 207
Legatio
160.
243,
302 vV.,
344.
243, 302
vv., 344.
Carolini 362
V.,
Leibnitz 139.
139.
362 v.,
Libri Carolini
Leibnitz
364.
Lelie 136.
136.
Lelie
Lentenachtevening 126.
126. Licinianus
175.
Licinianus 175.
Lentulus, brief
brief van 33.
33. Licinius
174 vv.,
Licinius 80
80 V.,
v., 174
Lentulus,
Leo
Groote 219
219 noot
noot
183,
197.
Leo de Groote
183, 197.
2, 291.
291.
Liefdadigheid,
ChristeLiefdadigheid, Christe2,
Leonidas
74.
lijke
288.
Leonidas 74.
lijke 288.
Leontius
12.
Lier
136.
Lier 136.
Leontius 12.
Leo,
keizer, 1221
I 221;
synode van
van
Leo, keizer,
; II Liftinae,
Liftinae, synode
310,
394.
Isau310, 394.
221 ;; III de Isau·
Albors, S.
8. J.
J. Kerkgesch. 1.
I.
P. Alborg,

Ligaturae
Ligaturae 396.
Ligurië
266.
Ligurië 266.
Lijkverbranding 309.
Lindner
16.
Lindner 16.
Lingua rustica
rustica romana
romana
Lingua
388.
theotisca
theotisca
"
"
388.
Linus
94.
Linus 94.
Lipsius
51.
Lipsius 51.
Liturgia
115.
Liturgia 115.
Liturgie 189,
189, 270,
270, 283
283
vvo
vv.
Ambrosiaansche
Ambrosiaa nsche
"
272.
der
der Aethiopiërs
" 271.
der Armeniërs
271.
der Constitutiones
Constitutiones
"
Apostolicae
Apostolicae 271.
der
Jacobiten271.
271.
„ der
Jacobiten
der
271.
der Kopten 271.
" der
N estorianen
der Nestorianen
" 271.
Liturgie Gallicaansche
272,
383.
272, 383.
Gothisch-Spaan" sche
272.
sche 272.
Milaneesche
272.
Milaneesche 272.
ozara bische
M
Mozarabische
272,
384.
272, 384.
Romeinsche
272,
Romeinsche 272,
" 383
vV., 395.
395.
383 vv.,
Slavische 315,
384.
v. Alexandrië
" 271.
v. Antiochië
Antiochië 271.
271.
v.
Basilius 271.
271.
v. Basilius
" v. Chrysostomus
Chrysostomus
271.
v. den H. Metho" dius 382.
dius 382.
•
v. Jeruzalem 271.
171.
" v. Ravenna, oude
" 272 noot 4.
Liturgieën 7,
383 vvo
7, 383
vv.
!,
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boeken 272.
272.
Liturgische boeken
kleeding 273
273.
„ kleeding
ecclesiastica 242.
Loca ecclesiastica
Lodewijk de Duitscher
Duitscher
Lodewijk
335.
Vrome312
312 v.,
v.,
„ dede
Vrome
" 321,
321, 326,
326, 329,
329,
352, 363,
363,
332 vv., 352,
387, 393,
393, 400
400 v.,
387,
401 v., 406,
406, 409,
409,
401
418.
Lodewijk v. Beieren
Beieren 51.
51.
Lodewijk
H, keizer
keizer 322,
322,
II,
v.
329,
333 v.
329, 333
koning v. LomLomkoning
PP
bardije 333
v.
bardije
333 v.
v. Provence
Provence 336.
336.
Loewenfeld 6.
6.
Loewenfeld
Logos 148,
148, 192
192 v., 198,
198,
Logos
216.
Logosleer, Neo-PlatoNeo-PlatoLogosleer,
nische
191.
nische 191.
"„
Platonische 191.
Logos v.
en Philo
Philo
Logos
v. Plato en
196.
Loman 34.
34.
Loman
Lombardus
413.
Lombardus 413.
Longobarden 187, 322.
322.
Longobarden
Lorch
190.
Lorch 190.
Lorenz
8.
Lorenz 8.
Lorenzo
345.
Lorenzo San 345.
Lorenzo Valla 13,
13, 266.
Lotharius
keizer 329,
Lotharius I, keizer
332
334, 354.
354.
332 vv., 334,
H,
II, koning 322,
" 334
vvo
334 vv.
Lucas
45 v., 52
52
Lucas 30
30 vv.,
vv., 45
vv., 110 noot 2.
Lucca
61.
Lucca 61.
Luchter 136.
Lucia
81.
Lucia 81.
Lucianus
33.
Lucianus 33.
85
Samosate 85
„ v.v.
Samosate
" v.,
291 v.
v., 291
.
202,
Lucifer
Cagliari 202,
Lucifer v. Cagliari
206
296.
206 v., 296.
Lucilla 209.
PP

„

Lucina
137.
Lucina 134, 137.

76, 95.
95.
Lucius, paus 76,
Adrianopel
v. Adrianopel
239.
Verus 160.
160.
Verus
Ludger 309,
309, 312,
312, 407,
407,
Ludger
408.
Ludmilla 315 v.
Luitprand 323
323 vv.
vvo
Luitprand
Cremona 337,
337,
„ v. v.
Cremona
411.
Lund 312.
312.
Lund
Lupus v.
v. Ferriéres
Ferrières 368.
368.
Lupus
260, 407.
407.
Luxeuil 260,
Lycaonië 43.
43.
Lycaonië
Lydda 60.
60.
Lydda
Lydia 43.
43.
Lydia
Lyon 91.
91.
Lyon
Lyon
en Vienne,
Vienne, gegeLyon en
meente van 162.
162.
Lysias
45.
Lysias 45.
Lystra 42
60.
Lystra
42 v., 60.
PP

PP

M.
M.

Mainz
Mainz 91,
91, 310.
310.
synode van 330,
330,
367, 388,
388, 392,
392,
367,
399.
Maj
esteitsbeleediging
Majesteitsbeleediging
63, 65.
65.
63,
Maj
orianus 180.
Majorianus
180.
MVlaj
orinus, bisschop 210
Majorinus,
v.
Maj
us monasterium 260.
JJlaius
260.
Malachias, bisschop 384.
Malchion 290.
290.
Matchion
Malchus
262.
Malchus 262.
Maldoli
403.
Maldoli 403.
Malta
45.
Malta 45.
Mamertus v.
Vi enne
Mamertus
v. Vienne
280.
Mandate 158.
158. v.
Mani
146 v.
Mani 146
146, 191,
Manicheïsme 146,
191,
298, 372.
298,
372.
Manipel 274.
Mansi, D.
D. 6,
6, 14
14 v.
Mansionarii
Mansionarii 251.
lYIanus
impositio 112.
Manus impositio
Mara
33.
Mara 33.
Marat,hon
NicomeMarathon van Nicomedië
208.
dië 208.
MarcelIa
74.
Marcella 74.
Marcellinus
95.
Marcellinus 95.
Marcellus
Ancyra
Marcellus van
van Ancyra
198,
207, 212,
212,
198, 207,
239.
95, 124
paus 95,
124 v.
„
Marchelm
309.
Marchelm 309.
Marcia
Marcia 73.
Marcianus
Marcianus 161,
161, 220,
220, 252.
Marcion
145.
Marcion 119,
119, 145.
Marcus
53, 58,
58,
Marcus42,
42, 45,
45, 53,
60,
271.
60, 271.
Aurelius
Aurelius 72
72 vv.,
85,
160 vv.
vvo
85, 160
Marcus, ketter 214.
PP

Maagd,
136 v.
Maagd, H.
H. 136
Maaltijden, Thyestische
Thyestische
63.
Maatschappelijk
leven
Maatschappelijk leven
131.
Maastricht, crypta
crypt a O.
O. L.
L.
Vr.
418.
Vr. te 418.
O.
L. Vrouwe
Vrouwe
O. L.
kerk
418.
kerk te 418.
Servaaskerk
te
Servaaskerk te
416
vvo
416 vv.
Mabillon
9.
Mabillon 7,
7, 9.
Macarius de Oudere 258.
Macedonianen
208.
Macedonianen 192, 208.
Macedonië
90.
Macedonië 43,
43, 90.
Macedonius
Macedonius 177, 207 vvo
vv.
262.
ketterij
207.
„
ketterij van 207.
Macedonianisme
293.
Macedonianisme 293.
Macrianus
76.
Macrianus 76.
paus 242.
Macrobius
Macrobius 31.
Marcusprocessie, St. 280.
Maerlant 13,
13, 333.
Magistri
Marcus
Arethusa
Marcus van
van Arethusa
Magistri 146.
Magnentius
177,
177, 204.
Magnentius 176,
176, 201
201 vvo
vv.
vv.. Jeruzalem 72.
72.
Magnesia
Magnesia 61.
PP

PP

„
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Margaretha, koningin
koningin
Margaretha,
384, 391.
391.
384,
Mariabeelden 357.
357.
Mariabeelden
Maria.Boodschap 280.
280.
Maria-Boodschap
280.
Mariafeesten 280.
Maria·Geboorte 281.
281.
Maria-Geboorte
Maria·Hemelvaart 280.
280.
Maria-Hemelvaart
Maria.Lichtmis 280.
280.
Maria-Lichtmis
Maria, Maagd,
Maagd, H.
H. 282.
282.
Maria,
Maria Maggiore
Maggiore S.
S. 242
242
Maria
v., 345.
345.
dood 56,
56, noot
noot 4.
4.
Maria's dood
Maria van
van Kassobola
Kassobola
Maria
157 v.
157
Marinus, bisschop
bisschop 379.
379.
Marinus,
pausI I335
335;
„ paus
; II
338.
Pers 224.
224.
Maris de Pers
Chalcedon 198.
198.
v. Chalcedon
Marius Mercator
Mercator 291,
291,
Marius
299.
Vietorinus 297.
297.
Victorinus
„
Marmoutier 260.
260.
Marmoutier
Maronieten 230.
230.
Maronieten
Marozia 337
337 vv.
vvo
Marozia
Marseille 299.
299.
Marseille
Marsilius
51 v.
V.
Marsilius V.
v. Padua 51
Martelaarsacten 7,
7, 162.
162.
Martelaren,
83.
Martelaren, aantal
aantal 83.
feest
aller 281.
281.
feest aller
feesten
281.
feesten der 281.
Martène
7.
Martène 7.
Martialis
98.
Martialis 98.
Martinianus
68.
Martinianus 68.
Martinus,
St.
Martinus, abdij
abdij van St.
261.
paus
190, 228,
228,
paus 190,
246.
Polonus V.
Trop v. Trop·
pau
333.
pau 333.
priester
Mi·
priester te
te Milaan
387.
laan 387.
van
Tours 214,
214,
van Tours
260,
281, 284.
284.
260, 281,
Martyrium
Colbertinum
Martyrium Oolbertinum
157.
157.
MartYl'ius
V. Antiochië
Antiochië
Martyrius v.
221.
221.
f f
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Martyrologi~tm 394, 408.
408. Melito van
van Sardes
Sardes 66,
66, 70,
70,
illartyrologium
72
Hieronymianum
72 v.,
V., 162.
162.
H.
ieronymianum
f ^

395.
395.

M as·m 265.
265.
Massa
Oandida 77.
77.
Candida
Fontejana 265.
Fontejana
Furiana 265.
Furiana
"Papirianensis
Papirianensis
265.

Pontiana 265.
Varroniana
V
arroniana 265.
Mas<:;alianen 215.
Massalianen
lv'lassilienses 234 v.
v.
Massilienses
Materiales
1^1
ateriales 143.
Matter W.
W. I.
1. 16.
16.
Matter
Matthaeus 57
57 v.,
V., 409
409 v.
v.
Matthaeus
35, 58.
58.
Matthias 35,
MfJ.tutinu·rn 275
275 v.
Matutinum
Mauretanië 90,
105.
Mauretanië
90, 105.
78.
Mauritius 78.
.keizer
280.
keizer 280.
Maurus 261.
261.
Maxpntius 79
vV., 95,
95,
Maxentius
79 vv.,
124,
242.
124, 242.
Maximianus
84.
Maximianus 78
78 vV.,
vv., 84.
Maximilla 120.
120.
Maximinus
80 v.,
v.,
Maximinus Daza
Daza 80
89,167.
89, 167.
St. school v. 407.
407.
"Thrax
78, 82
82 v.,
Thrax 78,
124.
Maximus
178, 214,
214, 300.
300.
Maximus 178,
Confessor
292,
Confessor 292,
299.
V.
„
v. Turijn 299.
Mayeul, abt 402.
Meehitaristen
159.
Mechitaristen 159.
Medina
237.
Medina 237.
Megingoz
Eiehstätt
MogingozV.v. Eichstatt
400.
Mekka 236.
236.
Melania
289.
Melania 289.
Melchiades, paus 95
95 v.,
v.,
210,242,349.
210, 242, 349.
Melchisedech
148.
Melchisedech 148.
Melehisedechianen
148.
Melchisedechianen 148.
Meletianen
206.
Meletianen 206.
Meletius
206 V.
Meletius 123
123 vV.,
vv., 206
v.
„

!)

Melk 407.
407.
Melkemmer
Melkemmer 117.
Memento der
der levenden
levenden
Memento
272.
272.
M'emento's 272
272 v.
v.
Memento's
Memoriae 394.
Mennas,
Mennas, patriarch
patriarch van
van
Constantinopel
214,
214, 224,
224, 245.
245.
" Vv.
. Ephese
I<Jphese 218
218 v.
v.
286 v.
Mensa 286
Menschenleven
Menschenleven 287.
287.
Mensura
^1
ensura 387.
Mensurills, bissch.
bisseh. 209
209 v.
v.
Mensurius,
349.
Mercator 349.
Mercurius 245.
Merovingische vorsten
322.
Mesopotamië
90.
Mesopotamië 90.
Mesrop
303 v.
v.
Mesrop 303
Messias 22
ao v.
v.
22 v.,
v., 30
verwachting v. d.
verwaehting
22.
Metaphrastes,
Simeon
Metaphrastes, Simeon
414.
Methodius
314 vv.,
vV., 376,
376,
Methodius 314
384.
v. Olympus
V.
Olympus 133,
13a,
167.
Metrophanes
Metrophanes V.
v. Smyrna
377.
Metropole
249.
Metropole 90, 249.
Metropolieten 104,
247
104, 247
vV.,
347.
vv., 347.
llIetropolitanu8
.11,Tetropolitanus 347.
Metz
407.
Metz 407.
282,
lVIichaël,
Aartsengel 282,
Michaël, Aartsengel
393.
393.
376 V.
v. ;
keizer II 376
keizer
"f
II 361
III 361,
II
361 ;; IIl
361,
375, 376
376 vv.
vvo
375,
Caerularius 381.
Caerularius
381.
"
Psellos
Psellos 415.
fl
" St.
te Hildesheim
Hildesheim
St. te
"
417
417 V.
v.
Rhangabe 360.
Rhangabe
360.
„

„

f f
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Middeleeuwen 4.
4·.
Middeleeuwen
Mieeislaus,
316.
Mieeislaus, hertog 316.
Migetius 366.
366.
Migne
5.
Minne 5.
Milaan 61,
61, 91,
91, 298.
298.
edict
4 v.
v.
edict van
van 4
99
Sint
Ambrogiote
Arnbrogiote
ff
420
420 v.
synode
193,
synode van 193,
202.
l\Iileve, synode van
van 232.
232.
Mileve,
Milete
H.
Milete 44.
M illenarii 150.
Millenarii
Milner, Jos. 16.
HL
Milner,
Miltiades
160.
Miltiades 160.
Minden, bisdom
bisdom 312.
:312.
Minden,
Minutius Felix
85, 169
16(/
Minutius
Felix 85,
vvo
vv.
71'.
„
Fundanus 71.
Miraens
184.
Miraeus 184.
115. 270
270 vV.
Mis,
vv.
Mis, Heilige 115,
384 vvo
384v.
vvo
271 vv.
Missa 271
catechumenorum
catechurenorum
>>
112,
115, 270
270 v.
V.
112, 115,
fideUum 115,
115, 270
fidelium
V.
v.
poenitentium 120.
120.
poenitentium
99
praesanctificatopraesancti
f icato99
rum 384.
pro def
defunctis
unctis 384.
primtae 383,384_
383, 384.
Missae privatae
solitariae
solitariae 384.
Missale 272.
.
dominici 132, 331,
Missi
dominici
401.
Missia
/If
issin 270.
Mithras 278.
278.
eeredienst,
19.
eeredienst van 19.
Moeder des
Heeren 56.
56.
Moeder
des Heeren
Gods
57.
Gods 57.
Moesië 90.
90.
Moesië
Mohammed
236 vv.
vvo
Mohammed 5, 236
Mohammedanen 316.
316.
Möhler 15.
15.
Mohler
Moimirus Il,
II, koning
315.
Molinier,
A. 8.
8.
Molinier, A.

Mommsen
7, 65.
65.
Mommsen 7,
Monarehianen 152.
152.
Monarchianen
Monarchianisme
170.
Monarchianisme 170.
modalistisch 149.
149.
Monnikenleven 2.'58.
258.
Monogram
Monogram van Christ.us
Christus
139.
Monophysieten
v.,
Monophysieten 224
224 v.,
262,
Monophysitisme
192 v.,
Monophysitisme 192
219
vvo
219 vv.
Monotheletisme
1!.)2 v.,
V.,
Monotheletisme 192
226
vvo
226 vv.
Monothelieten 246,
246, 263.
263.
l\1ontanisme 121.
121.
Montanisme
Montanisten
120.
Montanisten 120.
Montanus
120, 151.
151.
Montanus 120,
Monte Cassino
Cassino 325,
325, 401
401
v., 407.
407.
Montenegro
314.
Montenegro 314.
MOllul(Jhus
416.
Moiiul phus 190,
190, 416.
Moord 131,
277.
131, 277.
Moravië 314.
Mosheim
15.
Mosheim 15.
Mozaïkvloeren 285..
285.
Mozaïsche wet
39 vv.
vvo
wet 39
Mozes 34,
39, 136,
136, 142
142
34, 39,
V.,
185,237.
v., 185,
237.
V.
12,
Chorene 12,
„
v. Chorene
303.
„

Mulieres subintroductae
s1.tbintrocluctae
Mulieres
254.
,,111ultitudo
„loll ultitudo ingens"
ingens" 61.
Miineh,
Munch, E. 6.
Munster 312.
312.
Muratori,
L. 7,7,14,162.
Muratori, L.
14, 162.
.,!;ltlseum
Alexandrië
Museum te Alexandrië
162.
van het Later
Lateraan
aan
136.
lVu.sica
Musica 355.
Mysië
43.
Mysië 43.
Mysteriën, heidense
he
heidensche
142,
177.
142, 177.
GriekHche
71..
Grieksche 71
„
Mythologie 142.
142.
Grieksehe
18.
Grieksche 18.
„
.

N.
N

•

Naassenen 145.
145.
Naastenliefde 130.
Napels 265.
Narcissus
Narcissus v. Jeruzalem
132.
Narses 187.
187.
Narthex 285.
285.
Natalis 148.
148.
Natalis Alexander 14.
14.
invicti 278.
"9!
in'victi
.
Natil,itas
11:1. V. 281.
Nati uitas B. M.
Nazaraeërs 141.
141.
Nazarius
68.
Nazarius 68.
Nazianza 89.
89.
Nazianzenus 292.
292.
Neander
15, 52.
52.
Neander 15,
Negende
129.
Negende uur 129.
Neher 10.
10.
Nectarius
V. ConstantiConstant.iNectarius v.
nopel 240,
240, 277.
277.
Neocaesarea
90.
Neocaesarea 90.
synodevan
van111.
111.
„ synode
Neo-Platonici
Neo -Platonici 163.
Neo·Platonische
school
Neo . Platonische school
87.

Nepos
151 v.
V.
Nepos 151
N
ereus 71.
Nereus
Nero
20, 45
45 vv.,
VV., 52,
52, 54,
54,
Nero 20,
61
62 vv.,
vV., 66
66 v.,
v.,
61 v.,
v., 62
67
04.
67 vV.,
vv., 94.
Nerses
184.
Nerses 184.
Nerva 56,
56, 70,
70, 155.
155 .
Nestorianen 226.
226.
Nestorianisme
192, 216
216
Nestorianisme 192,
vv., 291,
291, 296.
296.
Nestorius
192 vv.,
vV., 216
216
Nestorius 192
vV.,
219 vv.,
vV., 263,
263, 282,
282,
vv., 219
291,
295 vv.
vvo
291, 295
Nhuts-eelle,
309.
Nhuts- celle, abdij 309.
Nieaenum
362.
II, het 362.
Nicaenum. Il,
Nieea
192.
Nicea 89 v., 192.
1I Alg.
Alg. synode van
107,123,126,127,
107, 123, 126, 127,
192,197,208,25'1,
192,197,208,254,
262,269,277;
262, 269, 277; VII
355,
361 vvo
355, 360, 361
vv.
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Alphabetisch naamNicetas, monnik 381
381 vvo
vv.
414.
Nicephorus, keizer 360.
Callisti
57,
Callisti 12,
12, 57,
4l0.
410.
patriarch 413.
patriarch
413.
Phokas 394.
SaceHarius
Sacellarius 381 v.
Nicetius
] 90.
Nicetius 190.
Nicolaïeten
140, 380.
380.
Nicolaïeten 140,
ketterij der
ketterij
der 399.
399.
Nicolaus MysticUfl
380.
Mysticus
380.
V
Nicolans
Nicolaus I, paus 314 vv.,
vv.,
322,334
376
322, 334 vv., 376
342
vvo
322, 342
vv. ;; II 322,
v.
372, 383
383;; lIL
III
v. 372,
6:
6 ; IV 6.
v.
Cusa 13,
13, 266,
266,
v. Cusa
350.
Nicomedes 19.
Nicomedt's
1~.
Nicomedië 89.
Nicomedië
89.
Niederaltaich 407.
Niederalt.aich
407.
Niedner
16.
Niedner 16.
Nisibifl 108.
108.
Nisibis
Nisibis, school
school van
van 252.
252.
Nisibis,
Nicopolis
Nico
polis 90.
NilIes, N.
N. 7.
Nilles,
Nilus 135,
295.
135, 295.
Ninian 189.
189.
Ninian
Nitrio
Nitriö 258 v.
Nouch 136,
136, 247.
247.
Noach
Nobis quoque
quoq-ne 272 noot 4.
4.
Nobis
v.
Nocturnen 275
275 v.
Noëtus 149
149 v.
Nomenclator
Nomenclator 318.
Nomocanones 257, 414.
414.
N
ona 274,
None!
274, 386.
386.
der 66.
66.
Noodweer, recht der
Noordwijk 308.
308.
Noorwegen 313.
3]3.
Noorwegen
Noricum
Noricum 189.
189.
Notarii
_Notarii 251.
Nothnagel 9.
9.
Noting
Noting 368.
:~68.
Notker :Balbules
Balbulns :395,
395,
407, 411.
411.
407,
„
Labeo 407,
407, 411.
411.
Labeo
122, 191.
1I:i1.
Novatianen 122,
!f

Novatianus 95,
122 vvo
95, 122
vv.
Novatus
122 vv.
vvo
Novatus 122
Novellen 257.
Nuchter blijven 1H1.
116.
Numidip
195.
Numidië 195.
184.
Nunia 18<1.
Nussi,
6.
1\ ussi, V.
V. 6.

o.
0.
Oblata
Oblata 135,
135, 385.
Oblaten
404.
Oblaten 404.
Oblati
367.
Ob lati 259, 367.
Oblaties
255, 271.
271.
Oblaties 255,
Oblationes
114.
Ohlationes 114.
Ohlon!7um
Ohlon!lum 285.
Ochsenfurt, klooster 310
310
Octavianus
338.
Octavianus 338.
keizer
18.
keizer 18.
Octm'hts
169 v.
Octorius 85,
85, 169
Odilo
Cluny, abt 393,
393,
Odilo v.
v. Cluny,
402,
404.
402, 404.
Odo,
402.
Odo, abt 402.
Odoaeer
187.
Odoacer 187.
Oeconorlws
Oeconoru.s 251.
Oermensch
146.
Oermenseh 146.
Offertorium
115, 272.
O f fertorium 115,272.
Ohrdruf,
310.
Ohrdruf, klooster 310.
Olaf de
de IH
H.,., koning
313.
koning 313.
Trygvesen,koning
koning
„ Trygvesen,
3]3
313 v.
OJga
(Hejena), grootgrootOlga (Helena),
vorstin 316.
316.
Olijfboom
136.
Olijfboom 136.
Olympiaden
10.
Olympiaden 10.
Omar 237
vvo
Omar
237 vv.
Ontucht 120
120 v.,
V., 277.
277.
Ontucht
Onzedelijkheid, publieke
181.
Onze-Vader 129,
355.
Onze-Vader
129, 355.
Oorkonden, leer'der
9.
leer 'der 9.
Oosten, het 134,
134, 285.
285.
Oosten,
Oost.gothen 187.
187.
Oostgothen
Ophieten 145.
145.
Ophieten
Opschik 131
131 v.
v.
Opschik
Opschrift.cn 8,
8, 138.
138.
Opschriften
Optatus v. Mileve
Mileve 286.
286.
Optatus
Opus AA lexandrinum
le:candrinurn 420
Opus
v.
.

„

^
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Orange, synode va,n
193;
van 193;
II
235.
II 235.
Orante 129,
136.
129, 136.
Orarium
Orarium 273.
Oratio
Graecos 160.
]60.
ad Craecos
Oratio ad
162.
" . Melitonis H\2.
Oratoria
Oratoria 244.
Ora,torianen
Oratorianen 14.
Ordalia
Ordalia 397.
Orderieus
13.
Ordericus Vitalis
Vitalis 13.
Ordines,
Ordines, lagere 252.
Ordo
poeniOrdo impositionis
impositionis poenitentiae 389.
Ordo
Romunus 355.
Ordo Ronwnus
Orgels 387.
Orientatie 134,
285.
134, 285.
Origent's
75
Origenes49,
49, 53,
53, 54,
54, 75
v.,86v.,
106, 111,
lU, 117,
117,
v.,86v., 106,
129 noot 99 vv.,
150 v.,
vv., 150
163
191, 211
211 vv.,
163 vv.,
vv., 191,
262,
290.
262, 290.
Origenisten
Origenisten 211
211 vvo
vv.
Orlean;;,
Orleans, synode van 254
v., 256,
256, 280.
280.
Orosius
299.
Orosius 232,
232, 299.
Orpheus
136.
Orpheus 74,
74, 136.
Orsi,.J.
A. 14.
14.
Orsi, J. A.
Osculum
pa cis 272.
Osculum pacis
Osimo
324.
Osimo 324.
Osnabriick,
Osnabruck, bisdom 312.
Ostia
345.
Ostia 342, 345.
Ostiarii
Ostiarii 103.
Ot.fried
van WeissenWeissenOtfried van
burg
410.
burg 410.
Otger
308.
Otger 308.
Otranto
265.
Otranto 265.
Otto
de Groote
Groote 330,
3:30,
Otto II de
338
339, 399,
399,
338 vv., 339,
406;
339 vv.,
406 ; II
II 339
415: Iii
IIT 340.
340.
415.
]3.
v. Freising 13.
„
Oud-Corvey
407.
Oud
-Corvey 407.
Overgangsstijl, zie
zie::
Overgangsstijl,
417.
Transitie 417.
Overijsel 308.
308.
Overijsel
Overlevering,Apost.1.51.
Overlevering,
A p o s t .1.51.
Ovidius 19.
19.
Ovidius
school te 407.
Oxford, school.
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P.
P~l.aschbrieven

128.
Paaschfeest 189.
Paaschstrijd 126.
Paaschtijd 280.
Paaschweek 280.
Paaschzaterdag 278.
Pachomius 258 Y.
Pacianus 297.
Paderborn, bisdom 312.
tweede rijksdag
vau 312.
Paeda.gorJu,ç van Clem.
Alexandr., 129 noot
9, 163.
Paenula 274 V.
Pagi, A. 14.
Fr. 14.
Pala cl'oro 417.
Paleographie 9.
Palestina 58 v., 90.
Palestrina 345.
Palladius 189, 295.
Pallavicini 14.
Pallium 106, 274, 347
VVo
Pallium linostimu.m 274.
Palm 136 V.
Pamachius, proconsul
289.
Pamphilus van Caesarea
167 V.
Panarium 294.
Pandataria 69.
Pange lingua gloriosi
302.
Pannonië 90, 298.
Pantaenus 57, 58, 162.
Pantaleon, St. te Keulen
417.
Panvinius 334.
Papa 241.
Paphnutius 109 v., 282.
Paphos op Cypr1.ls 60.
Papias 11, 49, 151, 154
v.
Papiskus 159.

Pap, koning 184.
Patt'imonium PanormitaParabolanen 252.
num 265.
Paracleet 120.
Petri 246, 264.
Paradisus 285.
Picenum 265.
Pardulus van Laon 368.
RaLennatÏ8 265.
Parijs, bijeenkomst te
Samn'iticum 265.
a63.
8yracusanum
synode VRn 372,
265.
396, 400.
l'u8cum 265.
Parochiën 104, 250, 255. Patripassiani
148,
Parsisme 184.
149.
Parthen 57.
Patronaatrecht 251, 252.
Paschalis I, paus 139, Patroon 250.
329, 332.
Paulianen 149.
"
tegenpaus 247.
Pauliuianen 374 VVo
III
tegenpaus PRulina 289.
331.
Paulinisme 50.
Paschasius Radbertlls Paulinus 206v.
370, VV., 409, 410.
"diaken 231.
Pasehen 125, 269, 275,
mart. 68.
392 V.
V. Aquileja 364.
Passau, bisdom 310.
V. Nola 273,289,
Pastoors 250.
298.
aanstelling
der
V. Tyrus 197noot
"
254.
1.
Pastophor't:a 135.
Paul St. 340.
Paulus 20, 38 VV., 42
Pastores 101 VVo
Pastor V. Hermas 154 V.
VV., 45, 50 vV.,
58 VV., 60' VV.,
Pataria 344, 399.
68, 86, 97, 110
Patmos 56, 69.
noot 2, 115, 118,
Patras 57.
125 V., 130, 136,
Patriarchaat· 247.
148 VV., 155 V.,
Patriarch a oecumenicus
195, 242, 273,
194, 381.
281, 290, 300,
Patriarchen 247 VVo
366, 374 V.
Pa.tricius IR9 v., 260,
T, paus 139, 325.
275, 301.
diaconus 408.
Romanorum 324,
eer~t·e gevangen329, 339.
schap te Rome
Patr'Ï/rnonia 323.
van 45; tW,eede
Patrimonium Apulum I
47.
265.
eerste mis:3iereis
Calabritanum
"
v. 42; tweede
265.
42; derde 44.
Campam:ae 265.
Histrianurn 265. Paulus, patriarch 201.
" N eapoUtanum
v. Constantinopel 200, 239.
265.
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Paulus v. Samosate 77,
148, 291.
v. Thebe 132,
258.
\Varnefridus 13,
388.
Pauselijk primaat 239.
Pausen, maeht der 313,
321.
Pausin Joanna 333 vvo
Pauskeuze 241.
decreet over de
342.
levens 7.
Pauw 136.
Pavia, synode van 354.
Pax Dei 397 v.
Pearson 51.
Peetorius 117.
Pedanius Secundus 20.
Pederastie 286.
Pelagianisme 192, 230
vv., 267.'
Pelagius 192, 231 vv.,
298 vvo
diaken 225.
"
paus I 245; II
246.
Pella 40, 60.
Pepijn 32fi, 332.
de Korte 319, 321
vv., :~23 v., 384,
387 v.
v. Hersta1308.
"
Peraten
145.
Pereqrinatio Sil/.:Ïae 271,
280, 284, 297.
Pergamus 60, 89, 100.
Perge, 42, 60.
Peristephanon 29(j.
Perpetua 74.
Pertinacia M.
Pertz 7 v.
Perzië 58, 91, 183.
Pesehittho 156.
Petavius 102.
Petl'inisme 50.
Pet.rus, Apostel 35 vv.,

48 vv., 50 vv.,
55 v., 58, 68 v.,
93 vv., 99, 106
v., 125, 136,225,
240, 246, 281,
290,310,326 vvo
Petrus eerste brief van
49; tweede 49.
Calyhita 360.
" Chrysologus 220,
299.
Damianus
342
vv., 399, 401,
406, 412.
Fullo 221 vvo
" kardinaal-legaat
"
379.
martyr 163.
" Mongus 222.
v. Alexandrië
123, 165.
v. Amalfi, aartsb.
"
381.
v. Antiochië, patriarch 382.
v. Constantinopel 195.
"
tc Rome 51 v.
Pettau 190.
Philadelphia 60, 100.
Philaretus 17.
Philastrius v. Brescia
297.
Philemon 47.
de briei aan 45.
Philetus 140.
Philippensen 47.
brief aan de 45.
Philippi 43, 60, 99.
Philippopolis,
eynode
van 201.
Philippus 37, 57, 126.
Arabs 74 v.
"
tegenpaus 326.
Philo 22, 197.
Philocratesv.Ephese57.
Philosophonrnena 52,
144, 167 v.
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Philostratus 87 vvo
Philostorgius 12.
Philotheos Bryennios
155.
Phoebaclius v. Agen 204.
Phoebe 44.
Phoenieië 37, 90.
Photianen 379.
Photinus 207.
Photius 164, 376 vvo
380 vv., 410 vvo
manifest van
377, 382.
Phrygië 43 v., 60.
Phylacteriën 21, 397.
Pieten 189 v.
Piemont 91.
Piel'ius 163 v., 167.
Pieter, St. 242 v., 328,
345.
Pilgrim, bisschop 316.
Pinianus 289.
Pinksterf'n 125, 269,
275, 392 v.
Pionius 76.
Pirminius 402.
Pis a 61.
Pisidië 43.
Pius, paus I, 72, 94,
158; II 13, 334.
Pixis 285.
Placidus 261.
Planeta 274.
Planeten 145.
Platina 334.
Plato 210.
Platonici 163.
Platonisme, Nieuw- 295.
Plautilla 69.
Plechelm 308.
Pleroma 143 vvo
Plinius 33, 54, 61 v., 64
vv., 66, 70 vv.,
91, 125, 273.
brief van 66.
"
Plotinianen 192.
Plotinus 87 v.
Pneumatici 143 vvo
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Poenitentiaalboeken 389.
Poenitentiaalboeken
Poenitentiale 355,
355, 389.
Poenitentiale
389.
Rormonum 389.
Romunum
Poitiers 318.
Poitiers
318.
Poitiers, synodevan
synode van 399.
Polemon
20.
Polemon 20.
Polen 316.
Politiemacht 65.
Pollentia
186.
Pollentia 186.
Pöltf'll,
407.
Polten, St. 407.
Polycarpus v.
v. Smyrna
Polycarpus
Smyrna
72,
125, 127
127 v.,
v.,
72, 125,
154,
157 vv.
vvo
154, 157
brief
van 157.
157.
brief van
Polychromeeren
419.
Polychromeeren 419.
Polychronius 291.
291.
Polycrat.es
Ephese
Polycrates v.
v. Ephese
127.
Polyeuct,us,
patriarch
Polyeuctus,
380.
Pompeji
61.
Pompeji 61.
Pomponia
Graecina 67.
67.
Pomponia Graecina
Ponte
Molle 80.
80.
Ponte Molle
Ponthion
324.
Ponthion 324.
95,
74, 95,
Pontianus, paus 74,
124
167.
124 V.,
v., 167.
Ponticus
72.
Ponticus 72.
Pontifex Maximus
Maximus 17
178.
8.
Pontifex
Pontus 49,
49, 60,
60, 295.
295.
Pontus
Poppaea 108.
108.
Poppaea
Sabina 68.
68.
Porga, koning 313.
Porphyrius 86
VVo
Porphyrius
86 vv.
Portic'us 285.
285.
Porticus
Portius Festus
Festus 45.
45.
Portius
289, 345.
345.
Porto 289,
Posen, bisdom 316.
Potamiena
Potamiena 74.
74.
Pothinus 72.
72.
Pothinus
Potthast, A.
A. 6,
6, 8,
8, 10.
10.
Potthast,
bisdom 315.
Praag, bisdom
Praedestinatie 367
VVo
Praedestinatie
367 vv.
Praefatie 272.
272.
Praefatie
345.
Praeneste 345.
Praetextatus 137.
137.
Praetextatus
Prfl,xeas 149.
149.
Praxeas
,Jeruzalem
Praylus v.
V. Jeruzalem
Praylus
232.

383 vv.,
Preek 3113
Prefectuur 176.
176.
Presbyteri
146,
Presbyteri 101
101 vv.,
vv., 146,
345.
Pre8byterium
Predbyterium 101.
Presenteeren
250.
Presenteeren 250.
PresflenBé
16.
Pressensé 16.
Pretorium,
prefect van
Pretorium, prefect
het
179.
het 179.
Priesterklas8en
Priesterklassen 31
31 v.
Priesterkoor 285.
Priesters 403.
Prima 275,
386.
275, 386.
Primaat,
Primaat der Pausen 96.
Primas !.l49.
249.
Primicerius
346.
Primicerius 346.
Prisca
Prisca 78
78 v.
Prisca consuetudo
consuetudo 353.
Priscilla
120, 134,
134,
Priscilla 43
43 v., 120,
137.
Priscillianisme 191,
191, 214.
214.
Priscillianus
vvo
Priscillianus 214
214 vv.
Pr'i'dlegium
fori 256.
Privilegiurn fori
Ottonis
338.
„
Ottonis I1338.
Processio Spiritus
SpiritusS.
S. 208.
Processus
68.
Processus 68.
Proc1us
57.
Proclus 52, 57.
v. Cysicus
Cysicus 217.
217.
Proselytisme
63.
Proselytisme 63.
Prosper v.
v. Aquitanië
Aquitanië
Prosper
235, 299.
299.
235,
ProtasÏtls 68.
68.
Protasius
Protrepticus 163.
Protrepticus
Proterius
V. Alexandrië
Proterius v.
221.
Protestanten 15.
Protopasehitis1nus 128.
Protopaschitismus
Pro!'incia Belgica
Belgiea 91.
Provincia
Prudentius 273,
273, 297.
297.
Prudentius
V. Troyes
Troyes 368.
368.
v.
„
Psalterium 355
355 v.
V.
Psalterium
Psellos, Michaël
Michaël 415.
415.
Psellos,
Pseudo-lsidoriana ColColPseudo-Isidoriana
leetio 349
349 v.
V.
lectio
266,
Pseudo-Isidol'us 266,
Pseudo-Isidorus
347 vv.
VVo
347
Pseudo-Isidorus, decredecrePseudo-Isidorus,
talen
V. 347
347 v.
V.
ta
len v.
.

Psychici 143
143 v.
Ptolomaeus
162.
PtolomaeusI1162.
Ptolomaïs
60.
Ptolomaïs 60.
Pubulatoren
259.
Pubulatoren 259.
Pudens
134.
Pudens 134.
Pulchel'ia
220.
Pulcheria 217,
217, v.,
v., 220.
Pulpitum
Pulpitum 286.
Purificatio
Puri f icatio 280.
Purpurius
Purpurius v.
v. Limata 82.
Puteoli
(jO v.
Puteoli 60
Pyrrhus
195.
Pyrrhus 195.
Pythagoras
33.
Pythagoras 33.

Q.
Q.
Quadmflesima
EpiQuadragesima de
de Epi
phania 280.
Quadridum
Quadri eium 355.
Quam
oblationem 272,
Quam oblationem
noot 4.
Quarta
pars pauperum
pauperum
Quarta pars
400.
Quart.odecimanen
Quartodecimanen 127
127 v.
Quatertemperdagen 253.
Quatertempervasten
278,
392.
278, 392.
Quadra!us
159.
Quadratus 71,
71, 159.
Quier(~y,
synode van
van
Quierey, synode
369
v.
369 v.
te
vergadering
vergadering te
324.
Quietisten 215.
Quinisexta
Quinisexta 230,247,269,
230, 247, 269,
295.
canones der
375.
„
der 375.
Quintillius Varus
Varus 32.
32.
Quintillius
Quirinius
V.
Quirinius 32
32 v.
Quis dives
dit'es salvetur
salvetur 164.

R.
Rabanus Maurus
aurus 367
VV., 370,
370, 388
388 v.,
v., 395,
395,
vv.,
409.
71.
Rabbi Akibha 71.
V. Edessa 303.
Rabulas v.
Radboud, koning 308
308 v.
V. Utrecht
Utrecht 309,
309,
„"
v.
411.
Raetië
R
aetië 189.
.
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136.
Ramsay 32.
32.
Ranshoven 407.
Ranshoven
407.
Raphaneae 90.
90.
Ratchis,
Ratehis, koning 323
323 v.
Ratherius
van Verona
Verona
Ratherius van
399, 411.
411.
399,
erland
Rathmelsigi in TIerland
308.
Ratpert
407.
Ratpert 407.
RatrammIs
v. Corvey
Ratramnus v.
368,
410v.
368, 370v.,
370 v., 378, 410
v.
Ravenna
61, 91.
91.
Ravenna 61,
S.
Vitale te 286.
286.
„
S. Vitale
Raynaldus
14.
Raynald us 14.
ReccRl'ed
186.
Reccared 186.
Recognitiones 142,
156.
142, 156.
Reconciliatio 277,
389.
277, 389.
Rectores
Rectvre8 265
265 v.
Redemptio
.Redemptio 393.
Regalia 320.
RegaUa
91, 310.
Regensburg 91,
310.
Regesten der Pausen
Pausen 6.
6.
Regino v.
v. Pr.
Prüm
12, 350,
350,
Regino
iim 12,
411.
Regiones
Regiones 345
345 v.
Reguia
fidei I-iormisdae
H ormisdae
Requ
la fidel
Papae 222.
Pupae
Reichenau,
school v.
v. 407.
407.
Reichenau, school
407.
Reichersberg 407.
Reinigingsoffer 44.
44.
Religieuze orden, regels
regels
Religieuze
7.
van 7.
77.
Religio licita 77.
Religiosi viri
dri 343.
343.
Religiosi
Reliquieën 393
393 vv.
vvo
Reliquieën
vereering der
der 282,
282,
vereering
395.
Rembel't 312.
312.
Rembert
Remigius V.
Rheims
Remigius
v. Rheims
188, 420.
420.
188,
Remoboth
Remoboth 259.
259.
7.
Renaudot 7.
Rendel Harris
Harris 159.
159.
Rendel
pace 271.
Requiescant in pace
Rescript.
Rescript. Ad
Ad commune
commune
Asiae
Asiae 71
71 noot 7.
7.
112, 70.
70.
van 112,
.

Responsa ad
consulta Rome
60 V.,
107,
54, 60
Rome 54,
ad consulta
v., 107,
Bulgarorum
298
298 v.
.Rulgarorum 314.
314.
Restitutus v.
v. Carthago,
Cal'thago,
204.
Retable 420
420) v.
Reusen!':
9.
Reusens 9.
Rheims 407.
407.
"„ synode
synoèe van
van 329,
385,
387, 40
403.
3.
385, 387,
Rhetorica 355.
Rhinococura
PalesalesRhinococurain
in P
tina,
school van 252.
tina, school
Rhodon
162 v.
Rhodon 162
Richard,
hertog 3343.
43.
Richard, hertog
Richarius,
bisschop 393.
Richarius, bisschop
Richter 348.
348.
Riesbach,
synode van
van
Riesbach, synode
400.
Rigoristen 132.
Rimini, synode van 204,
204,
240,
242.
240, 242.
Ripen, bisdom 312.
312.
Rippon in Engeland 308.
16.
Ritschl 16.
Ritter 7.
7.
Rituale 273.
Rit.ueelen 7.
7.
Ritueelen
Robert
Guiscard 322,
322,
Robert Guiscard
343.
Robertson, J. 16.
16.
Robertson,
Rohigalia 280.
Robigalia
Robinson 159.
159.
Roderik,
koning 317.
317.
Roderik, koning
°laber 417.
Rudolphus Waber
L. Vr.
Roermond, O.
0. L.
te 418.
418.
kerk te
Rogatianus 113.
ll3.
Rogatianus
Rogationes 280
280 v., 392.
392.
Rohrbacher 14.
14.
Rohrbacher
313.
Rollo 313.
Romaansche architecarchitecRomaansche
tuur 417.
417.
Romaansch, karakter
karakter
Roma.a,nsch,
het 417.
417.
van het
Vroeg- 417.
417.
„
VroegRomanus, paus 336.
336.
,,300.
„
300.
„
341.

brand van
van 47,67.
47, 67.
brand
Kerk van
van 49.
Kerk
49.
paaschsynode
paaschsynode te
372.
"
synode
244.
synode van 244.
Romeinen, brief aan de
• 44.
RonlUaldus
Romualdus 403
403 vvo
vv.
Romulus
Augustulus
Romulus Augustulus
187.
187.
Rooyaards, H.
16.
H. J. 16.
Rossi,
V., 138,
138,
Rossi, J. B. de 8 v.,
203.
Roswitha
41J.
Roswitha 411.
Rota
Romana 346.
Rota Romana
Rotruda 362.
362.
Rouaan, synode van
390.
Rufina 77.
77.
Rufina, Sta 345.
Rufinus
12, 164,
164, 203,
203,
Rufinus 12,
212
282,291
V.
212 V.,
v., 282,
291 v.
"„ 297
297 v.
V.
Ruinart, Th. 7,
83.
7, 83.
Rupertus
V. Salzburg
Salzburg
Rupertus v.
190.
Rurik 316.
316.
Russen 316.
Rusticus
225.
Rusticus 225.

"
"

s.S.
Sabaeën 184.
Sabaïeten 214.
Sahas, H. 214.
214.
Sabbat 125.
Sabellianisme
290.
Sahellianisme 290.
Sabellius 149
149 vv.
vvo
Sabina 345.
345.
Sabinianus, Paus 246.
346, 381.
381.
Sacellarius 346,
Sacramentarium, GelaGelaSacramentarium,
272, 302.
302.
sianum 272,
Gregorianum 272,
Gregori.anum
" 302.
Leonianum 272,
Leonianum
" 299.
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Sacrament v. boetvaarSacrament
boetvaardigheid, 118
digheid,
118 vv.
vvo
altaars
des alt
aars 30,
„
370.
Sacramenten 385
vvo
385 vv.
Sacrificati
Sacri
f icati 75
75 v.
Sacrilegie 64
64 v.
Sacrist,ie
Sacristie 284.
Sadduceërs
44.
Sadduceërs 21
21 v., 44.
Saksers
Saksers 311
311 vvo
vv.
Salamis
60, 294.
294.
Salamis 60,
Sallustius
20.
Sallustius 20.
Salomo 388,
407.
388, 407.
Salve Regina
Regina 412.
Salvianus bisschop 214.
Marseille 301.
301.
„ v. v.
Marseille
Salzburg, bisdom 310.
Samaria
60.
Samaria 60.
Samosate
90.
Samosate 90.
Samosatenen
149.
Samosatenen 149.
San
Callisto 137.
137.
San Callisto
Clemente te Ro"
me
419.
me 419.
communionisviSanctae communionis
vicarium
carium 275.
Sanctus
72.
Sanctus 72.
Sandius 16.
Sanguis Chri8ti
274.
Christi 274.
!
"
calix vitae
vitae!
116.
Sanhedrin
44.
Sanhedrin 41,
41, 44.
San
Lorenzo Maggiore
Maggiore
San Lorenzo
286.
"
Miniato
403.
Miniato 403.
"
Zaccaria
416.
Zaccaria 416.
Santa
Fosca 416.
416.
Santa Fosca
Maria
Traste"
Maria in Trastevere
243.
vere 243.
Saphira
36.
Saphira 36.
Sapor
183 vv.
vvo
Sapor II
II 183
Sarabaïetell
259.
Sarabaïeten 259.
Saragossa, synode van
214, 260.
260.
214,
i::larcophagen 135
vvo
Sarcophagen
135 vv.
Sardes
60, 100.
100.
Sardes 60,
Sardica, 'synode
van
rsynode van
242, 250,
250, 263.
263.
242,
Sarolta, hertogin 316.
„

77

„

„

Saron
60.
Saron 60.
Sasso Vigno,
Sasso
Vigno, congregatie van 403.
403.
Satanaël
375 v.
Satanaël 375
Saturninus
145.
Saturninus 145.
Sauvc-Majour,
Sauve-Majour, Congregatie van 403.
403.
Savonnières, nat,ionale
nationale
synode van 369.
369.
Scandinavië 312.
Scaurus
20.
Scaurus 20.
Schaff,
7.
Schaff, Ph.
Ph. 7.
Scheepvaart 131.
Schepter
353.
Schepter 353.
Schilderkunst 135,
418.
135, 418.
Schip 117,
136, 285.
285.
117, 136,
Schisma, het LuciferiLuciferiaansche
206.
aansche 206.
Meletiaftnsche
Meletiaansche
206.
"Oostersche
375
Oostersche 375
vvo
vv.
Romeinsche
207.
Romeinsche 207.
"
v. Felicissimus
Felicissimus
121.
HippoIytus
123
Hippolytus 123
vvo
vv.
v. Meletius
Meletius 123,
123,
195
195 v.
Westersche
4.
Westersche 4.
SchIecht
155.
Schlecht 155.
Schlegel
15.
Schlegel 15.
Schoencman
6.
Schoeneman 6.
vv.
Schola cantorum
cantorum 273 vvo
Scholastica
260.
Scholastica 260.
Scholastiek,
bloeitijd
der
4.
der 4.
Scholen,
Christelijke
107.
Scholten 34.
School, Nieuw
Nieuw-Alexan-Alexandrijnsche
289.
drijnsche 289.
Schouwspelen 19.
Schrijvers, de kerkelijke
291
vvo
291 vv.
Schrökh,
M. 15.
15.
Schrokh, J.
J. M.
Schultze
9.
Schultze 9.
Schwegler
16.
Schwegler 16.
99

99

Scillitaansche
martelaars
73.
laars 73.
Scoten 189
189 vvo
vv.
Scotus Erigcna
369 v.,
Erigena 369
370,
371, 410.
410.
370, 371,
Scriniarii
Scriniarii 346.
8cyphus
Scyphus 274.
Scythen 57.
Scythië 91.
Sebaste, veertig martelaren van
174.
van 174.
Sebastianus 81.
Seckau, bisdom 314.
Secundina 77.
Secundinus 283.
Secundus 198.
Sedisvacatio
346.
Sedisvacatio 246,
24 6, 346.
Sedulius 273.
Isaurië, syi::leleucië
Seleucië in Isaurit',
van 204.
node van
204.
Seminarianen 135,
177,
135, 177,
192,
vvo
192, 202
202 vv.
Semipelagianen 234
234 vvo
vv.
298,
301.
298, 301.
Semipelagianisme 193,
233
vvo
233 vv.
Semler
Seneler 15.
Se nator omn
Sénator
omnium
Romai u m Romanorum 337,
337, 341.
nornm
341.
Sendgerecht 321,
351.
321, 351.
Sendschepenen 351.
Seneca
43.
Seneca 19
19 v., 43.
Senlis, synode van 390.
390.
Sennen 76.
Septimius
Severus 66,
Septimius Severus
73,
74, 82
82 v., 87,
87, 164.
164.
73, 74,
Septuaginta 291.
Septuaginta
291.
Sep'ulchra
dealbata 21.
Sepulchra dealbata
33, 290.
Serapion 33,
290.
Serapistempel 179.
Serenianus
74.
Serenianus 74.
Serenius Graniallus
C ranianu s 71.
Serenus v. Marseille
Marseille 283.
Sergioten 374.
Sergius 374.
patriarch 1195,
9 h,
„
227 vvo
vv. ; II 380.
227
380.
i42.
"„
Paulus ,42.
.

.

Alphabetisch
en zaakregister.
zaakregister.
Alphabetisch naam- en
Sergius,
247 v.,
V.,
Sergius,puus
pausII 247
v.;;
271,
281, 308 v.
271, 281,
Il
vV.;; III
II 333
333 vv.
837
380 ;; IV
337 vV.,
vv., 380
840.
340.
Sel'vatius v.
V. Tongeren
Tongeren
Servatius
l(lO
204, 411.
411.
190 V.,
v., 204,
Servië 314.
314.
Serviër;:;
314.
Serviërs 314.
communia 346.
Servitia communia
ServuS8ert'Orum
Dei 24].
24-1.
Servus
servorum Dei
Seth 145.
Sethianen
145.
Settiianen 145.
Severa 75.
75.
Severianen
300.
Severianen 300.
Severianus,
Comes 289.
289.
Severianus, Comes
Severinus,
paus190,
l!)0, 246.
24-6,
Severinus, paus
Severus 300.
300.
Sexta 275,
386.
275, 386.
Sicininus
134.
Sisinnnus 134.
Side 107.
Sidon
60.
Sidon 60.
Sidonius ApoIIinaris
Apollinaris 300.
185.
Si-gan-fu 185.
Sigebertus GGemblacenemblacencis 13.
13,
cis
Sigi"mund
1.87.
Sigismund 187.

Si1naculum
dominicum
Signaculum dominicum
112.
man1,f,S
I4(j.
manus 146.
ol'i.s
ons 146.
sinu.s 146.
14-6_
„ sinus
Sila'l
43 vv.
vvo
Silas 39,
39, 43
Silt,(z
Sil?va Oandida
Candida 345.
Silvanu'l
2, 374.
374-.
Silvanus 43 noot 2,
Silverius,
223, 245
245
Silverius, paus 223,
v.
Silvester, paus
paus II 175,
175,
Y. 273
273;; II 317,
242
242 v.
340, 371
371;; III 341
V.
341 v.
Silvester 9.
Silvia 297.
297.

v.

Simeon,
Simeon, bisschop
bisschop V.
v. Jeruzalem
71, 141.
141.
ruzalem 71,
1\Ietaphrastes
111etaphrastes
414.
monnik
414.
monnik 414.
Stylita 185.
19

Similitudines 158
158 v.
Similitudines
Sim
on de
de Toovenaar
Toovenaar
Simon
37,
52, 141
141 vv.
VVo
37, 52,
Simonisten 37.
37.
Simonie
277, 399.
899.
Simonie 277,
Simon
48.
Simon Petrus 48.
"Zelot,hes
58.
„
Zelothes 58.
Simplicius,
241 v.,
V.,
Simplicius, paus
paus 241
345.
Siricius,
215, 243,
243,
Siricius, paus
paus 215,
254.
Sirmium,
synode van
van
Sirmium, synode
201
V.
201 v.
formule
zie
formule van, zie
99
Formule.
Sisinnius Il,
II, patriarch
380.
paus 323.
323.
„
II
Sixtus,
76;; Il
Sixtus, paus
paus I 76
94,
95, 113
113;; III 219,
94, 95,
244.
Skara, bisdom
bisdom 313.
313.
Slavernij
19 v., 288.
288.
Slavernij 19
Slavische
314.
Slavische letters 314.
Sleeswijk,
812,
Sleeswijk, bisdom
bisdom 312.
Slotkapelaans 352.
352.
Sluier 133.
133.
Smyrna 60,
100.
60, 89, 100.
Socrates,
geschiedSocrates, geschiedsehrijver
11 vv.,
vV.,
schrijver 11
203
296 vv.
vvo
203 v.,
v., 296
wijsgeer
33.
wilsgeer 33.
Soissons,
van
Soissons, synode
synode van
310,
349.
310, 349.
Sommervogel 10.
10.
Sonnatius
V. Rheims,
Rheims,
Sonnatius v.
282.
Sophronitls
227 vv.,
vV., 300.
300.
Sophronius 227
Sortes .sanctorurn
bibl.
sanctorum bibl.
396.
Soter, paus
53, 94.
94-.
paus 53,
Sozomenus
183,
Sozomenus 11
11 v.,
v., 183,
vvo
296 vv.
296
Spaansche
Mark 318.
318.
Spaansche Mark
verzameling349.
349,
„ verzameling
Spanheim,
16, 51.
51.
Spanheim, .F.
F. 16,
Spanje
45, 60
60 v.
V.
Spanje 45,
reis
llaar 47
47 v.
v.
„
reis naar
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Spitihnev I 315.
Spitihnev
315.
Spitta 47.
47.
Spittler 15.
SpittIer
15.
Spondanus 14.
14-.
Spotcrucifix 88.
Springer, A.
Springer,
A. 9.
9.
Sprokkelmaand 396.
Staat'lwett,en
Staatswetten 6.
Stabilitas loci
loci 261.
404.
Stabiliteit 404-.
van Rome
Standaard van
Rome
326.
Stapleton 102
102 noot 3.
Statio 126.
Stationes 275,
278.
275, 278.
"„
in QuinquagesiQuinquagesima 278.
in Septuagesima
Septuagesima
278.
in Sexagesima
Sexagesim a
278.
278.
Statistiek 9.
Statuta Boni
Bonifatii
f atii 392.
eccle8iae
antiqua
ecclesiae antiqua
254-.
254.
Stalidlin
Staii dlin ] 5.
Stavelo, kloosterschool
te 4-07.
407.
St.
Bernard hospitaal
St. Bernard
400.
St.
Stephano Rotondo
Rotondo
St. Stephano
286.
Steinmetz
47.
Steinmetz 47.
Stephanus, abt 360.
de Bourbon
Bourbon 333.
333.
H.
9,
37,
41,
125,
9,
37,
41,
125,
99
281.
koning 317
V.
317 v.
paus, II 76,
76, 95,
95,
] 52 ;; Il
113
113 vV.,
vv., 152
II
324
326,
324 vvo
vv. ;; III
III 326,
329,
345,
345, 387 ; IV 329,
332
303, 335;
335;
332 ;; V
V 303,
VI 336
336 ;; VTI
VII 337;
337;
VIII
337; ; IX
IX
VIII 337
342.
St.
Gallen, school
school van
van
St. Gallen,
407.
„
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Stethatos 414.
Stethatos
414.
Stiermarken 314.
Stiermarken
Stilico
180, 186.
186.
Stilico 180,
274 v.
Stola 274
Stolberg,
14.
Stolberg, F.
F. L. 14.
St. Orner
Omer 407.
Pilten 407.
St. Pölten
Straffen, kerkelijke
Straffen,
kerkelijke 388
388
vvo
vv.
Strassburg 190.
Stridon 298.
Stridon
298.
Stromataa 163.
Stromat
St. Sabbas
Sabba'! 364.
364.
St. Vanclrilie
Vandrille 407.
407.
Stylieten 259 v.
Subdiakenen
103.
Subdiakenen 103.
Subiaco
260 v.
Subiaco 260
148 v.
Subordinatiani
Subordinatiani 148
Substrati
Substrati 120.
SuetoniuB
33.
Suetonius 23
23 v., 33.
Suffraganws
Su f f ragan eus 347.
Suicer
9.
Suicer 9.
Suitbert
411.
Suitbert 308, 411.
Sulpitius Severus 12,
12, 66,
66,
82,
203, 298.
298.
82, 203,
Sumrnus
Pontifex 241.
Sundnus Pontifex
Superflua
clericorum
Super f lua clericorum
400.
Superstitioe.cterna
e.eterna 67.
Superstitio
„ prava
p'ravaimmodica
immodica
64.
SuppUces 272
4.
272 noot 4.
Supplices
Supra quae
quae 272
272 noot 4.
4.
Supra
Surius 7.
7.
Surius
Suspensie 276.
276.
Suspensie
Sverker,
313.
Sv
erker, koning
koning 313.
316.
Swatoslaw 316.
Syagl'ius 188.
188.
Syagrius
Sybille 23.
Sybillijnsche boeken
boeken
Sybillijnsche
167, 180.
180.
167,
Sylvester, paus
paus 198
198 v.,
v.,
Sylvester,
349.
239, 349.
7.
Symbola 7.
Symbolum Apostolicum
Apostolicum
Symbolum
117, 152
152 vv.
vvo
117,
Athanasümum
Athanasianum
" 209,
209, 355,
355, 412.

Symbolum Nicaenum
Nicaenum 201.
Nicaeno-constantinopolitanum
tinopolitanum
153, 209,
153,
209, 269,
269,
364 vv.
364
vvo
Symmachus,
179,
Symmachus, paus
paus 179,
182, 244.
182,
244.
Symphorosa 71.
Symphorosa
71.
Symposium decem
decem ",irvir ginum 133,
167.
133, 167.
Synagoge
38.
Synagoge 38.
Syncelli 251.
Syncellus
410.
Syncellus 410.
Synesius
Cyrene 273,
273,
Synesius v. Cyrene
295.
Synnada,
van
Synnada, synode
synode van
113.
Synodale besluiten, paupauselijke
bevestiselijke bevestiging
der 263.
263.
ging der
getuigen 351.
"„
getuigen
351.
Synoden
105, 261
261 vv.
vvo
Synoden 105,
algemeene
262.
algemeene 262.
diocesane
262.
diocesane 262.
9
hervormende

TatiamlR
107, 132,
132,
Tatianus 62,
62, 107,
145,
160, 177.
177.
145, 160,
Tauerbischoff"heim;
Tauerbischof'sheim,
klooster 310.
TauruR
204-.
Taurus 204.
Teela
68.
Tecla 68.
Teeken
Teeken des kruises 129.
129.
Tegernsee
4-07.
Tegernsee 407.
Te i!7itur
igitur 272 noot 4-.
4.
Telesphorus, paus 72,
94.
Tempelbelasting 69.
Tempel te
Jeruzalem
te Jeruzalem
177.
Terracina
265.
Terracina 265.
Tertia
386.
Tertia 275
275 v., 386.
Tertullianisten
121.
Tertullianisten 121.
Tertullianus
52, 56,
56,
Tertullianus 32,
32, 52,
63,
68 v., 88,
88, 89,
89,
63, 66,
66, 68
116
97,
107, 112
112 v., 116
97, 107,
v.,
121, 125,
125, 129
12!) vv.,
v., 121,
135,
168 vvo
135, 145
145 VV.,
vv., 168
vv.
Domini
Tel/tamentum
Testamentum 1)omini
132,
294.
132, 294.
Tetragamiestrijd
370.
Tetragamiestrijd 379.
330.
1'etrapla
Tetrapla 164.
nationale 262.
262.
1'etral:da
Tetrarela 286.
patriarchale 262. Thaddaeus
57.
Thaddaeus 57.
262.
'l'halia
primatiale 262.
Thalia 197.
provinciale
262. Thankbrand, hofkapeprovinciale 262.
Synoptici
laan 313.
Synoptici 32.
8!Jntagnfa
Theater
Syntagma 167.
Theater ]131.
31.
Syrië
87, 44.
44.
Thebaansche legioen 78,
78,
Syrië 37,
84.
Thebaïs
258 v.
Thebaïs 258
T.
Thebuthis
141.
Thebuthis 141.
Theiner 14.
14.
Taalkennis 9.
Theiner
Tabennae 258.
258.
21.
Tabennae
Themison 1121.
Theodatlls, koning 245.
Tabernarii 74.
Tabernarii
Theodatits,
Theodelinde 187, 246.
24-6.
Tabernen, de
de drie 45.
Tabernen,
Theodelinde
Theodernir,
paschalis 128.
Tabula paschalis
_ r, abt 363.
Theodemi
Theoderik de
de Croote
Cl'oote
2a v., 33,
33, 61,
61, 68.
68. Theoderik
Tacitus 23
187,
V., 24], 244 v.
298.
Tagaste 298.
187, v.,
Tamerlan
219.
301 vv.
vvo
Tamer.
l an 219.
301
J ongere
Tarik 317.
317.
Tarik
Theodora de .longere
337 vv.
vvo
337
Tarragona, synode van
Theodora de Oudere
255.
42, 60.
60.
337.
Tarsus 41, 42,
99
9

99

!i

ff
99

!f

.
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Theodol'R, keizerin 223
Theodora,
V.,
245, 361,
361, 376
376 v.
v., 245,
Theodoretus
Cyrus
Theodoretus v.
v. Cyrus
11
203 v.,
V., 218
218 v.,
V.,
11 V.,
v., 203
224
291, 296,
296, 302.
302.
224 V.,
v., 291,
Theodorlls Ascidas
Ascidas 224
224
Theodorus
v.
v.
Edes·
bisschop v. Edes."
><a
413.
sa 413.
Lector
11.
Lector 11.
Stlldita
361 v.,
V.,
Studita 361
413.
v. Canterbury
Canterbury
:~89,
406.
389, 406.
v. Mopsuoste
Mopsueste
216,
224, 231,
231,
216, 224,
291,
294.
291, 294.
paus, I1246
246;; II
II
"
336.
tegenpaus 247.
TheodosillS
178 vv.,
vv.,
TheodosiusI I 178
205,
:!08, 210,
210,
205, 208,
240,
256, 259
259;;
240, 256,
Il 85,
179, 180,
180,
85, 179,
193,
220
193, 218
218 V.,
v., 220
vv.,248v.,256v.
vv., 248 v., 256 v.
"
monnik 221.
Theodotlls
121.
Theodotus 121.
de Jongere 148.
148.
Theodotlls
de Oudere
Oudere
Theodotus de
148.
V.
Laodicea 197
197
v. Laodicea
noot
1.
noot 1.
Theodllius 177.
177.
Theodulus
Theodulius
Ol'leans
Theodulf
us V.
v. Orleans
365.
Theogenes
85.
Theogenes 85.
Theognis
198 v.
V.
Theognis V.
v. Nicea 198
Theonas 198.
198.
Theonas
Theognostus 163
163 v.
V.
Theopaschieten 223.
223.
Theopaschieten
Theophanes
410.
Theophanes 410.
Theophano, keizerin
keizerin
Theophano,
339
380.
339 v., 380.
Theophilus,
der
'rheophilus, apostel der
Sabaeën
185.
Sabaeën 185.
bis'lchop
der GoGobisschop der
then 185.
185.
.59

99

99

99

99

99

99

99

99

keizer
361.
keizer 361.
v. Alexandrië 213
213
vv., 295.
295.
v. Antiochië
Antiochië 72,
72,
"
161,
290.
161, 290.
Theophylnctlls
metro·
Theophylactus metropoliet 314.
314.
poliet
senator
337.
senator 337.
kerkelijk schrij
schrij.kerkelijk
ver
415.
ver 415.
Theopista
71.
Theopista 71.
Thessalië
90.
Thessalië 90.
Thessalollica
90.
Thessalonica 43, 90.
vicariaat
van
vicariaat van
243.
Thessalonicensen,
brieThessalonicensen, brieven
aan de
de 43.
43.
ven aan
Theutberga,
koningin
Theutberga, koningin
322,
335 vv.
vvo
322, 335
Thiatbrat
407.
Thiatbrat 407.
v. Trier
Thietgaudlls
Trier
Thietgaudus V.
335.
Thietmar V.
v. Merseburg
407.
Thomas, apostel
V.
Thomas,
apostel 57
57 v.
V.
Aquine 102
102
v. Aquine
noot
3,
noot 3,
217
noot 1,
1, 413.
413.
217 noot
Thyatira
100.
Thyatira 60, 100.
Tiberias
35.
Tiberias 35.
Tiberius
vvo
Tiberius 30
30 vv.
Tiberstad
18.
Tiberstad 18.
Tiburtius 72.
72.
Tichels
138.
Tichels 138.
Tienden 255.
255.
kerkelijke
354.
kerkelijke 354.
Tien
plagen V.
Egypte
Tien plagen
v. Egypte
82.
Tijdrekening
10.
Tijdrekening 10.
Tijdrekening
Chro·
Tijdrekening V.
v. h. Chro
nicon
niton paschale
10.
v.
d. Cyclus
in·
v. d.
Cyclus in
ductionum 10.
Dionysiaansche
"
11.
der
Olympiaden
der Olympiaden
99
"
10.
99
9 9

99

99

99

99

„

99

99
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Tijdrekening RomeinTijdrekening
Romein·
sche
10.
sche 10.
van
de SchepSehepvan de
" ping der
wereld
der wereld
10.
Tillemont
14.
Tillemont 14.
Tilman 308.
Timotheus
45 v.,
V.,
Timotheus 43
43 V.,
v., 45
47,
59.
47, 59.
eerste
tweede
eerste en tweede
brief aan
45.
brief
aan 45.
Aelurl1s
221 vvo
Aelurus 221
vv.
"
Tiridates
183.
Tiridates 183.
'l'ituli,
250, 345.
345.
Tituli, 104,
104, 250,
Titus
60 v., 65,
65,
Titus 47,
47, 59,
59, 60
68.
brief
45.
brief aan
aan 45.
Tobias 136.
Tolbiac
188.
Tolbiac 188.
Toledo,
215,
Toledo, synode
synode v.
v. 215,
364. III 364;
364 ; IV
209,
364;; VIII
209, 364
365;
365 ; XII 364.
Tongeren
91.
Tongeren 91.
Tonsuur
189.
Tonsuur 189.
Tooverij
V.
Tooverii 63
63 v.
Tooverboeken
64.
Tooverboeken 64.
Torcello
416.
Torcello 416.
Torens
285, 417.
417.
Torens 285,
TOllcy,
369.
Toney, synode van 369.
'l'Olll'S
Tours 289, 316.
synode
van 330,
330,
synode van
372,
385,a87.
372, 385,
387.
school to
te 407.
407.
Toutilo
407.
Toutilo 407.
Traditio ac redditio
redditio symsym boli 269.
7'rai/itores
vV., 209.
209.
Traditores 82
82 vv.,
Trajanus
69, 70
70
Trajanus 61,
61, 65,
65, 69,
vv., 156.
156.
Tralles 61.
Tranquilinus
Traniluilinus 78.
Transept 285
285 v.
V.
Transitie
117.
Transitie 417.
Trasamund
187.
Trasamund 187.
Trastevere 333.
333.
Tronte, concilie van 102.
7'reuga
Treuga Dei 397
397 vvo
vv.
9 9

99

„

„

99

„
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Tribunes 285.
Tribunes
28:i.
Tribunus 18.
Trihunu::l
18.
Trichotomie van
van Plato
Trichotomie
207.
207.
Trier 91,
Trier
91, 298.
298.
Triniteitsleer 147.
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„
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