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DE 15DE EEUW EN DE RENAISSANCE.

De St. Marco to Venetie.

DE 15DE EEUW EN DE RENAISSANCE.
HET QUATTROCENTO.
Op geen ander gebied kan men zoo duidelijk zien, hoe de Renaissance de antieken deed herleven, dan op dat der bouwkunst.
De Gotische spitsbogenstijl, die in Italie ten slotte nooit populair
is geweest, kreeg gedurende de kruistochten in Italie een mededinger in den Byzantijnschen stijl. De Marcuskerk in Venetie, die
in de elfde eeuw in den Byzantijnschen stijl is gerestaureerd, toont
ons, hoe prachtig deze bouwstijl is. Dit is tevens een krachtig bewijs voor den diepingrijpenden invloed, lien de kruistochten,
evenals op zooveel andere gebieden, ook op het gebied der bouwkunst hebben uitgeoefend. Aan den oostelijken kant van het
Marcusplein verheft zich het paleis der Bogen, een van de beroemde
bouwwerken der wereld. Dit paleis is in een geweldig vierkant gebouwd, dat een open hof omsluit. De facaden toonen den smaak
en den stijl van verschillende eeuwen. De zuidelijke, die op de
zee uitziet, is evenals de westelijke in de veertiende eeuw in een
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Fig. 1. Voorgevel van St. Marco met de beroemde bronzen paarden.

Fig. 2. Interieur van St. Marco.

HET DOGENPALEIS
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Gotischen stijl gebouwd, die sterk den invloed van den Byzantijnschen verraadt. De noordelijke vleugel geeft ons een stiji
te aanschouwen, dien wij als een overgang van de Gotiek naar de
Renaissance kunnen beschouwen. De oostelijke vleugel, welke op
een klein kanaal uitziet, is in den Renaissancestijl gebouwd, zooals die op het einde der vijftiende eeuw en in het begin der zestiende eeuw overheerschend was. Vlak tegenover het paleis der dogen

Fig. 3. Het Dogenpaleis te Venetie, westelijke en zuidelijke gevel.

ligt de bibliotheek, een monument in echten Renaissancestijl,
zooals die in gebouwen sedert de zestiende eeuw voorkomt. Het
is gemakkelijk te zien, dat het geen slaafsche navolging is van de
antieken. Natuurlijk vinden wij bier zuilen, ronde bogen, gewelven, decoraties en details, die sterk herinneren aan de
Grieksche en Romeinsche bouwwerken; maar daarnaast is veel,
waaraan men zien kan, dat het aan de Gotiek en aan Byzantium
is ontleend. Wat de Renaissancestijl gemeenschappelijk heeft
met de antieken, is zijn zin voor de schoonheid der groote lijnen,
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voor het monumentale, voor het harmonische. De groote architect en duizendkunstenaar Leon Batista Alberti (1404-1472)
drukte deze opvatting der schoonheid in de bouwkunst in de volgende woorden uit: "Schoonheid is een soort samenklank, harmonie, tusschen de verschillende deelen, die niet toelaat, dat er
iets wordt weggelaten, of dat er iets wordt toegevoegd, zonder dat
het geheel daar schade bij lijdt". Nog in de vijftiende eeuw hebben de Florentijnsche paleizen iets
van een vesting. Bijvoorbeeld het
Palazzo Vecchio, dat tegenwoordig
als stadhuis wordt gebruikt en dat
in het begin van de veertiende
eeuw gebouwd is.
De Renaissance gaf ons gebouwen als het Palazzo Strozzi en het
Palazzo Pitti, beide to Florence. De
machtige decoraties op de muurvlakken brengen de beweging tot
uitdrukking; het gebouw is in enkele horizontale vlakken van een
werkelijk monumentale werking
verdeeld.
Evenals de Renaissanceliteratuur ging ook de nieuwe beweging
in de bouwkunst van Florence uit.
In Noord-Italie had de middeleeuwsche kunst nooit goed kunnen
aarden. Wel is waar werd er in
Fig. 4. Oostgevel van het DogenMilaan een Gotische tempel in wit
paleis (links op de afbeelding) en
marmer opgericht, die tot een van
de Brug der Zuchten, gebouwd omstr.
de schoonste van de wereld be1600, die naar de juist aan de overzijde gelegen staatsgevangenis voert.
hoort en die van buiten en van
binnen met duizenden beelden
is versierd. Maar Noord-Italie was in de middeleeuwen het brandpunt van zoovele verschillende cultuurstroomingen, dat geen enkele uitsluitend overheerschte. De antieken leefden nog en moesten als voorbeelden dienen. Met volledig bewustzijn voerde Filippo Brunelleschi (1377-1446) de bouwkunst naar de antieken
terug; hij werd daardoor de grondlegger van den Renaissancestijl.
Het is mogelijk, dat hij het Palazzo Pitti in Florence heeft gebouwd, maar zijn grootste werk is de geweldige koepel op don
dom van Florence.

BRUNELLESCHI
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Zesentwintig jaar trok hij te samen met een anderen Florentijn,
den bijna tien jaar jongeren Donatello, een van de allergrootste
kunstenaren van de Renaissance, naar Rome. Zij voorzagen in
hun levensonderhoud door het verkoopen van goudsmidswerk;
maar zij vonden bovendien nog tijd om de antieke ruines en gedenkteekenen van de heilige stad te onderzoeken. Dit was vOOr
hen ook al vaak gebeurd. Maar niemand had deze geweldige

Fig. 5. Venetie. Van links naar rechts: een paleis, de bibliotheek, de Campanile
(Klokkentoren), het St. Marcoplein en de Piazetta met Naar zuilen, de zuidelijke
gevel van het Dogenpaleis, het kanaal, dat door de Brug der Zuchten overhuifd
wordt, en de staatsgevangenis. De koepels achter het Dogenpaleis hooren bij de
St. Marco.

bouwwerken, zooals het Pantheon, het Colosseum, van technisch
standpunt uit beschouwd. Men had ze bewonderd, men had ze in
een romantisch waas gehuld; maar men was er nog niet toe gekomen, om er practische lessen uit te trekken. Wel sprak Brunelleschi eveneens van de "muzikale proporties" van de gebouwen,
maar hij en zijn metgezel vergaten daarbij niet deze monumenten na te teekenen en ze op te meten. Zijn waarrremingen
en ervaringen kon hij in de praktijk omzetten, toen hij de op-
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dracht kreeg om den grooten, vrij gewelfden koepel van de domkerk in Florence te bouwen, een werk, dat hem tien jaar in beslag nam en dat in zijn soort het eerste ter wereld is. Gedurende
de heele veertiende eeuw hadden de Florentijnen aan deze kerk
gebouwd, maar de koepel bleef nog altijd onoverkomelijke moeilijkheden opleveren; eindelijk loste het genie van Brunelleschi
deze moeilijkheden op, terwij1 Michelangelo de laatste hand aan
het werk legde.

Fig. 6. De St. Marcobibliotheek, gebouwd in 1536 door Jacopo Sansovino.

Met Leon Batista Alberti naderde de bouwstijl nog meer de
antieken. Hij was het, die begon met het loodrechte indeelen
der gevels met pilasters, zooals men dat zien kan aan de kerk
San Francesco in Rimini. Ook maakte hij gebruik van motieven,
ontleend aan de Romeinsche triumfbogen.
In de zestiende eeuw werd Rome het middelpunt der nieuwe
bouwkunst. Onder de menigte fraaie Renaissance-paleizen noemen wij hier het Palazzo Farnese, waarvan de hoeken, de kroonlijsten en de raamomlijsting uit materiaal bestaan, dat uit het
Colosseum is gehaald. Kardinaal Alessandro Farnese, de latere
paus Paulus III, was degene, die opdracht had gegeven dit paleis
te bouwen. De villa Medici op de Monte Pincio te Rome is een

PALEIZEN

Fig. 7. Het Palazzo Vecchio, interieur.

Fig. 8. Het Palazzo Strozzi, gebouwd in 1489 door Benedetto da Majano.
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Fig. 9.

Het Palazzo Pitti, gebouwd in de 15de eeuw, waarschijnlijk door
Brunelleschi.

Fig. 10. De Dom to Milaan, begattiten in 1387, &itch ,c9erst later voortgezet.

ST. PIETER
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voorbeeld van een laat-Renaissancestijl, die al gelijkenis vertoont met den volgenden, opgesmukten stijl, het zoogenaamde
Barok.
Het prachtigste bouwwerk van Rome is de St. Pieter. Die
ligt op de plaats, waar eens het circus van Nero lag, een plek,
waar vele martelaren den flood hebben gevonden. Hier liet Constantijn de Groote een prachtige kerk over het graf van Petrus

Fig. 11. Dom te Florence. Gebouwd in de 14de eeuw in Gotischen stijl. De campanile, (klokkentoren) geb. door Giotto (gest. 1336), de koepel door Brunelleschi,
voltooid in 1434, de lantaarn door Michelangelo.

bouwen. Men liep ondertusschen al langen tijd met plannen rond
om op deze plaats een nog schooneren tempel te bouwen: paus
Julius II bracht dit plan ten uitvoer, toen hij in het jaar 1506 den
beroemden architect Bramante (1444-1514) de opdracht gaf om
met dit omvangrijke werk te beginnen. Het duurde een eeuw,
voordat dit geweldige werk of was; in den loop van de j aren werd
er dan ook veel aan het oorspronkelijke plan veranderd. Van ingrijpende beteekenis was ook het aandeel, dat Michelangelo bij
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dit werk had. Nadat hij eerst met een anderen architect had
moeten concurreeren, kreeg Michelangelo in 1546 de definitieve
opdracht van paus Paulus III. Dit kwam gedeeltelijk ook, omdat
het model van Michelangelo slechts vijfentwintig scudi kostte, terwiji dat van de anderen op duizend kwam te staan, terwijl hij
het heele werk zonder salarieering ten
uitvoer bracht. Iiij
was al zeventig jaar,
toen hij het werk begon, maar werkte
zijn heele verdere
leven met de grootste toewij ding hieraan. Zijn grootste
en meest bewonderde task aan het geheel is de majestueuze koepel, dien
de bezoeker van
Rome reeds op
grooten of stand van
de heilige stad zien
kan. Van het Petersplein of gezien,
komt deze koepel
niet geheel en al tot
zijn recht; hij gaat
gedeeltelijk schuil
onder het voorste gedeelte van de kerk,
dat door de latere
architecten in meer
Fig. 12. Detail (dak) van den Dom te Milaan.
uitgerekten vorm is
gebouwd dan Michelangelo zich dit had voorgesteld. Deze koepel
verheft zich majestueus en tocli ook weer liclitzwevend tot op een
hoogte van honderd twee en dertig meter. Hij, die in de kerk heeft
gestaan en den heerlijken glans gezien heeft, die uit deze ontzaglijke hoogte naar beneden straalt, wordt van zelf aangegrepen
door de ontzagwekkende schoonheid van Michelangelo's werk,
dat hij nooit meer vergeten zal.

17
DE I3EELDHOUWKUNST.
Nauw verbonden met de architectuur is de beeldhouwkunst. Het
waren niet alleen de trotsche paleizen en kerken, waarin de beeldhouwwerken een versiering vormden. De vele vooraanstaande
persoonlijkheden uit het tijdperk der Renaissance namen eveneens beeldhouwers en schilders in hun dienst, opdat dezen hen in
hun kunstwerken zouden vereeuwigen. De beeldhouwkunst zocht
evenzeer als de bouwkunst haar motieven en inspiraties in de antieke wereld. De beeldhouwers, die tij dens de Renaissance op den
voorgrond traden begrepen, hoe oneindig
veel zij konden leeren van de reliefs
en de beelden van de
oude Grieken. Onder
deze studie gingen
zij eveneens begrijpen, hoe belangrijk
het voor een kunstenaar was om de natuur te bestudeeren,
vooral het menschelijk lichaam. Door
Fig. 13. Het plan van Bramante voor de St.-Pieterseen vlij tige studie
kerk.
van de natuur gelukte het velen dier kunstenaars om aan een al te eenvoudige imitatie van de antieken te ontkomen. Ook in de beeldhouwkunst was
het weer Florence, dat vooraan ging. Lorenzo Ghiberti (1381—
1455) maakte de merkwaardige dubbele deuren aan de doopkapel
te Florence. Vooral de binnenste dubbele deur, die van 1425-1447
tot stand kwam, is beroemd. Michelangelo zei, dat dit "De poort
van het paradijs" kon zijn. In tien bronsreliefs, die zoowel door
de weergave der gestalten, als door het perspectief meesterlijk genoemd mogen worden, stelt de kunstenaar ons tafereelen uit het
Oude Testament voor oogen.
De grootste Italiaansche beeldhouwer vOOr Michelangelo is Donatello (1386-1466), de goede vriend van Brunelleschi. Zijn beeld
van St. George, den dapperen held, dat door het gilde der wapensmeden besteld was, werd in het jaar 1416 door hem gemaakt; het
staat in een naar de straat gekeerde nis in de San Michele te Florence. De groote gaven van Donatello om in een beeld de karakIII 2
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Fig. 14. Maria aanbidt het Kind Jezus,
door Filippo Lippi. Door kenners het
schoonste schilderij uit het Berlijnsche
Museum genoemd.

Fig. 15. Maria en Elizabeth, door Ghirlandajo, geschilderd in 1491.

Fig. 16. Niccolo da Uzzano door Donatello, gesch. omstr. 1440.
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tertrekken van den mensch weer te geven, komen hier op een
ongewoon duidelijke wijze naar voren. Ook zijn portretbusten
getuigen hiervan. Hij werd de groote leermeester van latere beeld-

Fig. 17. De dubbele deuren in het baptisterium (doopkapel) te Florence.

houwers. Andrea Verrocchio (1435-1488) schiep zijn beroemd
ruiterstandbeeld van den condottiere Colleoni naar het voorbeeld, dat zijn leermeester Donatello hem had gegeven met diens
standbeeld van den condottiere Gattamelata.
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Fig. 18. De Aphrodite van Knidos
naar Praxiteles. (Glyptotheek to
Munchen).

Fig. 19. De St. Doris door Donatello.

Fig. 20. De geboorte van Venus, door Botticelli.
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DE SCHILDERKUNST.
Ook de schilderkunst van de Renaissance ging van Florence uit.
Zoo rijk was het leven binnen de muren van deze stad, dat men
volkomen terecht heeft gesproken van "De wieg van de Renaissance". Onder de Italiaansche schilders van de vijftiende eeuw —
men noemt lien sours
Praerafaelieten — vertu elden wij in de eerste plaats
Masaccio (1401-1428), die
in zijn korte leven een
aantal geniale werken
heeft geschapen, die hem
in de voorste rij van de
hervormers in de schilderkunst plaatsen. De schilderkunst van de Renaissance is zoo totaal anders
dan die der middeleeuwen.,
dat men zou gaan gelooy en, dat er een geleidelijke
ontwikkeling gedurende
eenige eeuwen aan is voorafgegaan. Zoo is het dan
ook inderdaad geschied;
alleen is die ontwikkeling
moeilijk gade to slaan. Het
ziet er uit, alsof de overweldigende rijke en veelzijdige kunst van de ReFig. 21. Botticelli: Pallas Athene en een Cennaissance met een toover- taur.
De kunstenaar wil aantoonen, hoe we-,
slag uit den grond is ge- tenschap en schoone kunsten den mensch verheffen boven het dier.
stampt. De kunstenaars
wendden zich tot het leven en de natuur, en hun frissche indrukken legden zij op het doek en op de muren met scheppersvreugde
en geestdrift neer; in de plaats van de middeleeuwsche wereldverachting werd hier het evangelie van de levensblijheid verkondigd. Is het niet karakteristiek, dat een van de grootste schilders van zijn tijd, Filippo Lippi (1406-1469), die zoo beroemd
is om de engelachtige madonna's, die hij geschilderd heeft, dat
deze zelicle man de regels van het klooster in die mate overtrad
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Fig. 22. De komst van de lente, door Botticelli. Links Mercurius en de due
Gratien, in het midden Venus, gekleed als een Florentijnsche dame, boven Naar
hoofd Amor, rechts Flora, met bloemen getooid, en een voor Zephyr vluchtende
nimf.

Fig. 23. De geboorte van Johannes den Dooper, fresco van Ghirlandajo in
St. Maria Novella to Florence.

BOTTICELLI
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— hij was monnik — dat hij een schoone non verleidde, die dan
ook zijn model werd.
Sandro Botticelli is de leerling van Filippo Lippi; hij leefde
van 1446-1510. Over al zijn schilderij en ligt een droomerige, vage
mystiek, die ook onzen tijd
bijzonder boeit. Hij heeft
de bloemen in de natuur
en de jonge, kuische, vaak
ernstige vrouwenfiguren in
zuivere, klare kleuren geschilderd. Hij was de eerste, die het waagde een
antiek motief voor zijn
schilderijen te kiezen. Zoo
schilderde hij op het eind
van 1470 de geboorte van
Venus; men kan den invloed van de antieken eerst
goed constateeren, indien
men dat schilderij met het
Aphrodite-beeld van Cnidos
vergelijkt. Nog beroemder is
Botticelli's schilderij "De
komst van de Lente" met de
drie Gratien.
24. Enea Silvio Piccolomini (1405Wel is waar heeft de tijd- Fig.
1464) studeerde te Sienna, stelde zich
genoot van Botticelli, Ghir- daarop in dienst van de Kerk, aan wier polilandajo (1449 1494) in zijn tieke intriges hij ijverig deelnam. In zijn
als secretaris van Frederik III wist hij
fresco's in de Santa-Maria functie
dezen tot de zijde van den paus over te halen.
Novella-kerk in Florence Tot belooning werd hij in 1447 bisschop van
een reeks bijbelsche tafe- Triest, in 1455 kardinaal en in 1458 paus
onder den naam van Pius II. In jonger jaren
reelen geschilderd, maar had hij het leven met voile teugen genoten
hierop zijn schoone Floren- en zich bij de Italiaansche humanisten groonaam verschaft als historicus en geograaf.
tijnsche dames in de kleedij ten
Tijdens de voorbereidingen tot een kruisvan haar tijd afgebeeld; ook tocht tegen de Turken stierf hij (1464).
het geheele milieu is Florentij nsch.
Wij zouden nog tal van schilders uit het Italie van de vijftiende
eeuw kunnen noemen; aan vele kleine hoven leefden vooraanstaande kunstenaars, die de zalen van de vorstelijke paleizen met
portretten van hun meesters en van personen uit hun omgeving
versierden.

24

HET HUMANISME IN ITALIE.
De Italiaansche bellettrie na Dante, Petrarca en Boccaccio draagt
een epigonenkarakter; zij blijft de drie groote Florentijnen als
haar voorbeelden beschouwen. Maar de humanistische studies
bloeiden en de belangstelling voor de antieken, die Petrarca had
gewekt, naderde nu haar hoogtepunt. Ontelbare geleerden hielden
er zich mee bezig, oude handschriften te verzamelen, te copieeren
en van commentaar te voorzien. Lorenzo Valla (1407-1457) gaf
een Latijnsche grammatica in twaalf boeken uit. Hij en vele
anderen vertaalden Grieksche teksten. Belangrijke werken op
het gebied van geschiedenis en aardrijkskunde zagen het
licht. Valla schreef de geschiedenis van Ferdinand van Aragon,
Piercandido Decembri (1399-1477) de geschiedenis van Filippo
Maria Visconti, een objectief en waarheidslievend werk, Enea
Silvio Piccolomini, de latere paus Pius II (1405-1464) schreef de geschiedenis van keizer Frederik III; toen hij paus was geworden, begon hij een breed opgezet werk over de geschiedenis, de aardrijkskunde en de cultuur van de toen bekende wereld. Zijn eigen verre
reizen en zijn grondige studies van de antieke schrijvers en van
die van zijn eigen tijd boden hem een rijk materiaal. Maar het
werk was te breed opgezet, dan dat hij het ten einde kon brengen.
Tal van valsche voorstellingen werden door geleerde humanisten opgeruimd. De volksfantasie had zich in de middeleeuwen
van de groote mannen der oudheid meester gemaakt; zij had hun
onherkenbare vormen verleend. Het gebrek aan kennis, dat men
natuurlijk vooral in de breede lagen van de maatschappij aantrof,
werd ook gevonden bij hen, die aanspraak op een zekere geleerdheid maakten. Zoo kon het gebeuren, dat de schrijvers in de
middeleeuwen vertelden, dat de groote Grieksche philosoof Socrates, die van 468 tot 399 voor Christus leefde, in Rome geboren was,
waar hij met de dochter van keizer Claudius trouwde, die van 41
tot 54 na Chr. regeerde. Plato gold als een van de grootste artsen
uit vroeger eeuwen. Maar de meest fantastische voorstellingen
spon men om het hoofd van den Romeinschen dichter Vergilius;
hij was de grootste toovenaar van de wereld; o. a. zou hij den
Vesuvius belet hebben vuur uit te spuwen door den berg schrik aan
te jagen; hij had n. 1. het standbeeld van een boogschutter opgesteld, die altijd klaar stond om zijn wapenen te gebruiken. Men
beschouwde zijn werken met den diepsten eerbied; men hechtte
er de beteekenis van een verzameling van orakels aan, waaruit men
kennis van de toekomst kon verkrijgen. Koning Karel I van Enge-
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land trachtte zijn lot op te maken uit de lectuur van Vergilius;
men vertelt, dat de stichter van de orde der Jezuieten, Ignatius
van Loyola, een boozen geest verdreef, doordat hij een van de
versregels van den dichter citeerde.
Poggio Bracciolini (1380
1459) was een van de groote
humanisten van zijn tijd. Hij
kreeg zijn opleiding in Florence en kwam later te Rome,
waar hij bij de pauselijke
kanselarij werd aangesteld.
Als pauselijk secretaris —
hij fungeerde als zoodanig
50 jaar, onder acht pausen
bewees hij zijn meesters de
grootste diensten met zijn
pen. Niemand kon beter dan
hij zijn tegenstanders voor
den gek houden; als andere
wapens niet meer deugden,
nam hij zijn toevlucht tot
scheldwoorden of gemeene
leugens om zijn tegenstanders en die van den paus te
lijf te gaan.
Door dergelijke geschriften
wist hij zich een verdienste
naast zijn eigenlijk salaris te
verzekeren. Hij was een van Fig. 25. Keizer Frederik III van het Duitsche
de grootste en fortuinlijkste rijk kroont Enea Silvio, toen zijn secretaris,
met den lauwerkrans, de kroon der dichters.
handschriftenverzamelaars Met zijn belangstelling voor de cultuur der
van zijn tijd; het gelukte antieken nam het Humanisme ook vele van
hem heel wat verborgen ge- hun gebruiken over, o. a. het huldigen van
dichters met lauweren. Enea Silvio ontving
schriften aan het licht te den laurierkrans stellig niet terwille van zijn
brengen. In Frankrijk vond literaire prestaties, want deze waren zoo
smakeloos, dat zelfs zijn beste vrienden
hij tien redevoeringen van bespotten,
dock om hem te huldigen bij zijn
Cicero; en in een kelder in
intrede aan het hof.
het klooster van St. Gallen
ontdekte hij een smerig, met stof bedekt stapeltje oude papieren;
dit was het beroemde boek van Quintilianus over de welsprekendheid. Hij was ook niet zoo kieskeurig in zijn middelen om aan
boeken te komen. Als secretaris van den paus had hij natuurlijk
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vrijen toegang tot alle mogelijke kloosterbibliotheken. Als hij
meende, dat het voor zijn Joel te pas kwam, leende hij een boek
van den een of anderen kardinaal te Rome; maar hij vergat dan
gewoonlijk om het terug te geven. Als hij vermoedde, dat men
hem een boek niet wilde leenen, dan nam hij het zonder meer
weg en verborg het onder zijn priesterkleed. Hij betaalde
de copilsten goed. Op die manier is het hem dan ook gelukt menig
waardevol boek voor den ondergang te
behoeden. Hij verzamelde niet alleen
boeken. Hij vulde zijn villa met kunstwerken, met oude inscripties, met marmeren busters, die hij vain alle kanten verzameld had. Een van de mooiste dingen,
die hij geschreven heeft, is een brief, waarin hij het verhoor van een ketter en diens
dood op den brandstapel schildert; dit was
Hieronymus van Praag, de vriend en volgeling van Johannes Hus. Hij had de diepste bewondering voor de welsprekendheid,
voor de kennis en voor de onwankelbare
gemoedsrust, die deze tijdens het proces en
op den brandstapel aan den dag legde. In
dezen brief schrijft Poggio het volgende:
"Met opgeheven voorhoofd en met een gelukkig gezicht ging hij zijn laatste oogenblikken tegemoet; zoo heb ik hem dan ook
Fig. 26. Poggio door Do- gezien. Geen Stoicijn ging ooit met een
natello ( ?) in den Dom
zoodanige zielsrust den dood tegemoet.
te Florence.
Toen hij op de plaats kwam, waar zijn terechtstelling zou plaats vinden, ontdeed hij
zich zelf van zijn kleeren en boog zijn knie voor den brandstapel,
lien hij kort daarna geboeid zou moeten bestijgen. Men stapelde
groote blokken hout, die met stroo aan elkaar verbonden waren,
tot aan zijn borst op. Toen men dezen stapel in brand stak, begon
hij een psalm te zingen; eindelijk dwongen de rook en het vuur
hem met dit zingen op te houden. Ik kan mij niet weerhouden
om een bijzonder voorval te vermelden, dat getuigenis aflegt van
zijn zielssterkte. Toen de beul den brandstapel achter hem wilde
aansteken, opdat hij dit niet zou zien, sprak Hieronymus : "Doe
dit zoo, dat ik het zien kan; als ik bang was geweest, zou ik niet
op deze plek zijn verschenen". Zoo stierf een man, die in alles
navolgingswaardig mag worden genoemd, behalve dan in zijn
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geloofsdwalingen. Ilk heb nu het voornemen opgevat om een groote
geschiedenis te schrijven, maar ik wil mijn vrijen tijd benutten,
om een gebeurtenis te schilderen, die alles overtreft, wat de oude
geschiedenis heeft te zien gegeven". In dezen brief raakt hij, in zijn
bewondering voor den grooten martelaar, ook even de groote
idee van de tolerantie aan, dat eerst een paar honderd jaar later
ingang zou vinden. Poggio was geen man van conventies. Zijn
superieur aan het pauselijk hof berispte hem eens, omdat hij in
een onwettige verhouding met een dame leefde, die veertien kinderen van hem had. Maar hij antwoordde met bijtenden spot, dat
het goed bij een leek paste om kinderen te hebben; ook het feit,
dat hij die kinderen bij een minnares had, kon hem niet ten kwade
worden geduid, want dat was een oeroud gebruik onder de priesters zelf. Toen hij 55 jaar oud was, trouwde hij eindelijk met een
achttienjarig, voornaam, mooi en deugdzaam meisje uit Florence.
Deze stad, waar hij zijn jeugd had doorgebracht, riep hem in het
jaar 1453 terug; hij werd toen kanselier. Hij werd door alien
hooggeacht; men probeerde op alle mogelijke wijzen zijn gunst
te winnen. Maar trots al dien uiterlijken glans was zijn oude dag
vreugdeloos. Toen hij in het jaar 1459 stierf, werd hij op
schitterende wijze begraven; zijn portret werd in het regeeringspaleis van Florence opgehangen.

DUITSCHLAND IN DE EEUW DER GROOTE CONCILIES.
Toen de keurvorsten na Ruprecht's dood samenkwamen
om een opvolger te kiezen, konden zij het niet eens worden. De
eene partij onder leiding van den burggraaf van Neurenberg,
Frederik van Hohenzollern, dreef de keuze van Wenzel's broeder
Sigismund door, terwijl de andere partij zijn neef Joost van Moravie koos. Daar Wenzel weigerde om afstand van zijn koningstitel te doen, had Duitschland op die manier drie koningen. Na
den plotselingen dood van Joost gelukte het Sigismund door concessies Wenzel te bewegen hem als koning te erkennen, waardoor hij
eenstemmig te Frankfort gekozen werd (1411). Sigismund stelde
het zich als eerste taak om een einde te maken aan den strijd, die
in 1378 in de kerk was ontbrand. De beide pausen gedroegen zich
zoo, dat zij het aanzien der kerk ernstig benadeelden. Zij lokten
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Fig. 27. Keizer Sigismund (Naar een schilderij
van Albrecht Diirer).

aldus een oppositie uit,
die niet alleen tegen
den paus gericht was.
maar die ook de geheele basis van de middeleeuwsche kerk aan
het wankelen bracht.
Aan de universiteit van
Parijs werd de oppositie geleid door den
kanselier Gerson en
door professor D'Ailly,
die de pauselijke aanspraken op de hoogste
autoriteit in dogmatische en kerkelijke
kwesties bestreden en
staande hielden, dat de
concilies boven den
paus stonden. In Enge
land trad John Wyclif
(geboren omstreeks
1330) als de groote
strijder op voor een
reformatie van de kerk
"in hoofd en leden".
In zijn geschriften
loochende Wyclif de
pauselijke autoriteit;
hij noemde hem den
antichrist. Hij beschouwde den bijbel
als de eenige autoriteit; hij vertaalde Bien;
hij zond reispredikanten nit, waardoor de
bijbel meer en meer
bekend werd. Hij leerde, dat Christus de
eenige middelaar tusschen God en de menschen is en deed daar-
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mee een geweldigen aanval op de middeleeuwsche hiörarchie. in
zijn oppositie tegen de Katholieke opvatting over de verandering
van het brood bij het avondmaal, in zijn verzet tegen de vereering
der reliquieèn en tegen het monnikenwezen liep hij storm tegen
de opvattingen, die gedurende de geheele middeleeuwen gegolden
hadden.
Onder den dwang van deze sterke oppositie zagen de beide kardinaals-colleges in Rome en in Avignon zich gedwongen in 1409
een concilie te Pisa bijeen te roepen, ondanks het verzet van
pauselijke zijde.
Dit concilie zette beide
pausen af en het koos een
nieuwen, Johannes XXIII;
maar daar de afgezetten
weigerden afstand te doen,
werd de toestand nog ingewikkelder, daar men nu
Brie pausen had. Koning Sigismund erkende den paus
van het concilie en bij een
veldtocht tegen Venetie
kwam hij met dezen samen en bewoog hem, na
lang aarzelen, een nieuw
concilie bijeen te roepen,
dat in 1414 te Constanz
werd gehouden. De eerste
taak, waarvoor dit concilie
Fig. 28. Hus wordt naar den brandstapel
kwam te staan, was de pogevoerd. (Teekening uit de kroniek over het
concilie van Constanz, handschrift door Ulging om den aanval af te
rich von Richenthal).
slaan, die van Bohemen
uit tegen de katholieke kerk werd gericht. Hier hadden de rector
van de universiteit te Praag, Johannes lius, uit Tchechische boeren
ouders in het plaatsje Hussinetz in 1369 geboren, en zijn vriend
de Tchechische edelman Hieronymus, onder den invloed van de
leer van Wyclif, de katholieke leerstukken aangevallen; zij hadden
de leer van den aflaat en andere dogma's aangegrepen en verlangden het avondmaal onder beide gedaanten. Toen de Duitsche professoren aan de universiteit te Praag Hus veroordeelden, terwiji de
Tchechen zijn partij kozen, veranderde de dogmatische strijd in
een nationalen oorlog met al zijn bitterheid. Ofschoon de Tchechen
slechts een vijfde deel van het gezamenlijk ledental van de uni-
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versiteit uitmaakten, gaf koning Wenzel, die zich aan hun zijde
stelde, hun Brie stemmen in alle aangelegenheden, die op de universiteit betrekking hadden, terwijl de overige naties samen slechts
over een stem beschikten. Verbitterd hierover emigreerden de
Duitschers en stichtten in 1409 een nieuwe universiteit te Leipzig,
die spoedig tot bloei kwam.
Maar kort daarna kwam de Tchechische universiteit in con4
flict met den aartsbisschop van Praag; toen deze, na bij den te Pisa
gekozen paus geappelleerd te hebben, dezen had weten te bewegen, om een bul tegen de ketters uit te vaardigen, beval hij, dat
de geschriften van Wyclif onder het gelui der kerkklokken en bij
het lezen van een Te Deum verbrand moesten worden. Dit verhoogde de verbittering nog; er vonden overal bloedige gevechten
plaats. Hus werd door den paus in den ban gedaan, terwijl over
de stad Praag zelf het interdict werd uitgesproken. Wel wist
Wenzel te bewerken, dat er voor korten tijd een compromis werd
gesloten; de ban en het interdict werden dan ook opgeheven;
maar er viel weldra een gebeurtenis voor, waardoor de situatie
weer ongunstiger werd. Paus Johannes liep met het voornemen
road een krijgstocht tegen den koning van Napels te ondernemen;
hij had daarvoor echter veel geld noodig. Hij zond aflaat-agenten uit, die openlijk verkondigden, dat zij, die zich een aflaatbrief
verwierven en daa,rdoor den "kruistocht" ondersteunden, verschillende geestelijke gunsten zouden krijgen. Toen een van die
aflaatpredikers zijn tenten te Praag opsloeg, trad Hus naar voren
om in de meest scherpe bewoordingen deze handelwijze te hekelen. Toen zijn aanhangers op een plein een aflaatbul in het
openbaar verbrandden, brak de strijd uit. Wenzel gaf het bevel
de aanstichters van het oproer te straffen; maar toen men drie
jonge handwerkslieden gevangen nam en hen ter flood veroordeelde, richtte de haat van het yolk zich tegen de Duitsche ambtenaren. De paus sprak opnieuw over Hus den ban en over de
stad het interdict uit. Om de stemming wat te kalmeeren, verliet
Hus nu op het bevel van den koning de stad; hij vond een schuilplaats in den burcht van een van zijn aanhangers. Door pastorale
brieven, die over het heele land werden verspreid, door vlammende predicaties tegen den paus en tegen de dogma's — hij hield
deze predicaties onder den blooten hemel voor duizenden toehoorders — wist hij propaganda voor zijn leer te maken: Hij
werd nu opgeroepen om te Constanz te verschijnen; vol vertrouwen en met een door keizer Sigismund geteekenden geleibrief begaf hij zich derwaarts. Hier in de kleine stad, bij het

Fig. 29. Praag, het centrum van den Hussietenoorlog. Op den voorgrond. de Karelbrug, gebouwd door Karel IV, die
veel bijdroeg tot de verfraaiing der stall. (Naar een fotografie).
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nicer van Constanz, vond een van de beroemdste vergaderingen
tait de kerkgeschiedenis plaats. Hier kwamen duizenden ridders,
leeken en priesters te zamen; onder de laatsten bevonden zich de
prelaten, die door hun geleerdheid over heel Europa beroemd
waren. Ook paus Johannes XXIII was hier tegenwoordig. Aileen
keizer Sigismund was
niet aanwezig, ofschoon
hij het initiatief voor
deze kerkvergadering
had genomen. Hier zou
de kerk van haar slechten roep bevrijd worden;
hier zou allerlei vuil worden verwijderd; en de
keizer hoopte tevens, dat
de trotsche keizerlijke
tradities uit den tijd van
Constantijn en van Karel
den Groote weer zouden
opleven. De paus was
slim genoeg om de aandacht van de voor de kerk
gevaarlijke kwesties of te
leiden; hij stelde namelijk dadelijk de zaak van
Hus aan de orde; daar hij
bang was, dat deze een
grooten invloed op het
yolk zou gaan uitoefenen,
liet hij hem eerst geFig. 30. Keizer Sigismund geeft Frederik
vangennemen. Toen Sivan Neurenberg, burggraaf van Hohenzolgismund aankwam, werd
lern, Brandenburg in leen en benoemt hem
tot keurvorst, uit dankbaarheid, omdat Frehij door een hevige woederik zijn verkiezing had doorgevoerd.
de aangegrepen, omdat
(Teekening uit een handschrift in de universiteitsbibliotheek te Praag). men den man gevangen
had genomen, Wien hij een vrijgeleide had verstrekt; hij liep dan
ook met het plan rond om de vergadering te ontbinden. Maar
spoedig begreep hij, hoe voordeelig het voor hem zou zijn, als hij
de leiding in handen nam. Om te voorkomen, dat de Italiaansclie
prelaten een te grooten invloed zouden krijgen — zij toch vormden de meerderheid op deze kerkvergadering — stelde hij vast,
dat er volgens nationaliteiten zou worden gestemd. De paus werd
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nu gedwongen zijn eerste plaats of te staan; spoedig merkte hij,
dat zijn rol uitgespeeld was; hij vluchtte daarom in boerenkleeren
naar Zwitserland. Zijn trouwe aanhanger Frederik van Oostenrijk. volgde hem; uit Zwitserland verklaarde hij de besluiten van
deze kerkvergadering voor ongeldig. Toen deze dit vernam, ontstond er de grootste verwarring; het geheele concilie dreigde te
verloopen. Toen kwamen eenige energieke leden met het decreet
Sacrosancta voor den dag; hierbij verklaarde de kerkvergadering,
dat een concilie direct zijn macht van Christus had gekregen en

Fig. 31. Het stamslot der Hohenzollerns.

dat het dus boven den paus stond. Deze paus en Frederik van
Oostenrijk werden dan ook in den ban gedaan; Frederik bovendien nog in den rijksban. Frederik van Brandenburg kreeg de
opdracht hem tot onderwerping te brengen. Deze trok plunderend
Frederik's erfland binnen; hij legde diens familieburcht Habsburg
in de asch en nam Frederik gevangen. Spoedig daarna was men
ook zoo Olukkig, den paus gevangen te kunnen nemen, die in
den burcht Gottlieben werd opgesloten, waar te voren al Hus en
Hieronymus waren gevangengezet. Hieronymus was n. I. zijn
vriend te hulp geijld. Nu begon men ook weer met het proces
III 3
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tegen Hus, nadat men hem na lange weifeling eindelijk de gelegenheid had gegeven om zich openlijk voor de kerkvergadering
te verantwoorden. Hoe men hem ook bedreigde, Hus weigerde
zijn beweringen in te trekken, tenzij men hem het verkeerde van
die uitspraken door bewijzen uit den bijbel kon aantoonen; de
bijbel toch was de eenige autoriteit, die Hus liet gelden. Zelfs
velen van hen, die toch aan zijn zijde stonden, spoorden hem aan
jets van zijn beweringen terug te nemen, teneinde zijn leven te
redden; maar dit alles was vergeefsch; Hus was vast besloten om
liever zijn leven te geven dan
zijn waarheid ontrouw te worden; zoo werd hij op den zesden
Juli 1415 veroordeeld om op den
brandstapel te sterven. Zijn
priestergewaad werd hem van
het lichaam gescheurd; men
zette hem een papieren kroon op
het hoofd, waarop drie duivels
waren afgebeeld, die om een
menschenziel vochten. Ook
droeg deze kroon de volgende inscriptie : "Dit is een aartsketter".
Daarna werd hij in een groote
processie naar den brandstapel
gevoerd. Hij werd aan een pawl
gebonden; men stapelde brandFig. 32. Johan Ziska, de eenoogige,
hout en stroo om hem heen, dat
afschrikwekkende, doch dappere
men daarna aanstak, maar ook
aanvoerder der Taborieten, in zijn
wapenrusting, die bewaard wordt
toen de vlammen al om hem
op het slot Ambras in Tyrol.
heen laaiden, klonken er nog
psalmen en hymnen uit zijn
mond. Een jaar later stierf Hieronymus denzelfden flood.
Onderwijl zette het concilie zijn werkzaamheid voort. Reeds 4
Juli 1415 liet de Romeinsche paus Gregorius XII door zijn gezanten Karel Malatesta en Joannes Dominici, verklaren, dat hij
om wille van den vrede of stand deed van het Pontificaat. De
pogingen van Sigismund, die er zelfs naar Frankrijk voor reisde,
om den paus te Avignon te overreden zich terug te trekken, mislukten; men ging er toe over dezen paus of te zetten. •ntusschen
had reeds de paus van Rome zijn waardigheid neergelegd. De
Fransche partij kwam tot een overeenstemming met de Italiaansche; men koos in 1417 gezamenlijk Oddo Colonna tot paus,
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die onder den naam Martinus V bekend is. Hiermede was tenminste het schisma uit de wereld. Voordien had men aan de hervormingspartij, die hoofdzakelijk uit Duitschers bestond, reeds
eenige concessies moeten verleenen. Deze partij wenschte n. 1.,
dat men hervormingen zou tot stand brengen, voordat de pauskeuze zou plaats vinden. In October 1417 kwam men over vijf
algemeene decreten tot overeenstemming, van welke decreten het
zoogenaamde Decretum frequens het belangrijkste is. Volgens dit
decreet zouden de concilies regelmatig plaats vinden. Maar hiermede was het werk van die reformatie ook afgeloopen. De nieuwe
paus verstond de kunst om met iedere natie aparte overeenkomsten te sluiten, zoodat de algemeene aanval op het pausdom
gepareerd was. Door al deze twisten had zich een moede stemming van de deelnemers meester gemaakt, zoodat het concilie in
het jaar 1418 ontbonden werd, waarbij men het besluit nam, dat
het na vijf jaren weer bij een zou komen. Na of loop van dit concilie besloot Sigismund orde en vrede in zijn rijk te herstellen,
hij wilde tevens zijn aanhangers beloonen. Hij voerde een wet in
ter handhaving van den landvrede. Frederik van Oostenrijk kreeg
zijn verloren landen terug. Frederik van Neurenberg, die hem bij
de koningskeuze belangrijke hulp had verleend, was al vroeger
door hem beloond, doordat hij hem in 1415 het markgraafschap
Brandenburg benevens de keurvorstelijke waardigheid in erfelijk
bezit had verleend. Zoodoende bleef dit markgraafschap in Brandenburg in het bezit der Hohenzollerns, die het tot de revolutie van
1918 behielden.
Spoedig daarop zou de landvrede echter door een wreeden nationalen godsdienstoorlog worden verbroken. Toen Hus' marteldood
onder zijn aanhangers in Bohemen bekend werd, greep een vreeselijke woede hen aan. De Katholieke priesters werden verj aagd;
Hus werd heilig verklaard en zijn aanhangers, die voor het
grootste gedeelte tot den Boheemschen adel behoorden, sloten een
verbond. Hun eerste en meest dringende eisch was deze : zij wilden
het avondmaal onder beide gedaanten krijgen; zij werden daarom
utraquisten genoemd (het latijnsche woord utraque beteekent n. 1.
beide). Daar paus Martinus V dreigde, de heele Christelijke
wereld te zullen oproepen, om een kruistocht tegen Bohemen
te ondernemen, wanneer de orde niet in het land hersteld
werd, liet koning Wenzel de Hussieten in den steek, ofschoon hij
ze vroeger ondersteund had. Het eenige gevolg daarvan was, dat
de onrust nog grooter werd en dat Wenzel zich in een vesting
moest terugtrekken. De Hussieten organiseerden zich nu onder
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vooraanstaande leiders, onder wie vooral de sombere fanatiek
Johan Ziska moet worden genoemd. Zij sloegen hun legerplaats
onder den blooten hemel op, in de nabijheid van een berg, lien zij
met de bijbelsche namen "Tabor, Sion en Horeb" aanduidden. Zij
brachten hier den tijd onder gebed en psalmengezang door en nuttigden het avondmaal onder beide gedaanten. Een oproer in Praag
gaf het signaal voor den Hussietenoorlog. Op een Zondag van

Fig. 33. Een met een dubbelen wagenburcht versterkt kamp. Dank zij hun versterkingskunst konden de Taborieten iederen vijandigen aanval weerstaan.

1419 stormde de volksmassa onder leiding van Ziska de Stefanskerk binnen, die zij ontheiligden en plunderden; daarna keerden
zij zich in hun haat tegen de Duitsche ambtenaren, tegen het stadhuis. Zij stormden dat binnen en wierpen den burgemeester en
de raadsheeren uit het raam. Deze werden door de menigte op
straat op speerpunten opgevangen. Toen Wenzel dit vernam,
kreeg hij een beroerte en stierf (1419).
Sigismund, die in een oorlog tegen de Turken gewikkeld was,
benoemde nu de weduwe van Wenzel, Sophia, tot regentes. Daar
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zij bekend was door de sympathie, welke zij voor de Hussieten
koesterde, stelden de meer gematigde elementen onder hen, de
zoogenaamde Calixtijners (calix is het Latijnsche woord voor
kelk) zich tevreden, toen zij de belofte kregen, dat zij in geheel
Bohemen den kelk bij het avondmaal zouden krijgen. De meer
fanatieke elementen, de zoogenaamde Taborieten, wenschten
echter een radicalen terugkeer n aar het oorspronkelijke Christendom, met de daaraan verbonden gelijkheid van bezit. Zij hadden
hun vaste wapenplaats bij
den berg Tabor, waar zij
hun idealen
doorvoerden
en waar zij
zich in de
krijgskunde
bekwaamden. Toen Sigismund teFig. 34. Artillerie uit de 1 5de eeuw. Links een Licht
rugkwam, had veldkanon, rechts een zwaarder. Door het in gebruik nemen
van artillerie werden de Taborieten in den Hussietenoorlog
hij een absohun vijanden de baas, daar dezen voor het grootste deel
luut verkeerzonder artillerie vochten. Daar deze kanonnen vaak uiteende voorstelsprongen, waren zij feitelijk even gevaarlijk voor degenen,
die ze bedienden als voor den vijand. Zij hadden slechts
ling aangaaneen geringe draagwijdte en moesten dus bij een beleg vlak
de de situavoor de muren geplaatst worden. Om den soldaat, die het
tie; hij verkanon bediende, tegen de pijlen van den vijand te verdedigen, bouwde men, zooals we op de afbeelding zien, een
grootte
nog
soort van schuur om hem heen. De artillerie werd in Europa
de verbittehet eerst toegepast in den slag bij Crecy gedurende den
ring, doordat
Honderdjarigen Oorlog tusschen Engeland en Frankrijk.
hij de Hussietische ambtenaren afzette en andere strenge maatregelen doorvoerde. De paus
.
riep nu in een bul alle geloovigen op om tegen de Boheemsche
ketters oorlog te voeren. Toen Sigismund deze bul op den rijksdag voorlas en krachtige bedreigingen tegen de utraquisten te
Praag slingerde, vroegen dezen de Taborieten om hulp. Dezen trokken plunderend van Tabor uit door geheel Bohemen ; hun militaire bekwaamheid was groot, hun artillerie was beter dan die
van hun vij anden; zoo versloegen zij het Duitsche ridderleger bij
Praag. Zij trokken nu nog verder en verspreidden alom ontzetting. Zij verwoestten de trotsche en schoone cultuurmonumenten,
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waaraan Bohemen zoo rijk was. De meer bezadigde elementen,
de Tchechische adel en de Tchechische burgers, begonnen zich
meer en meer van de Taborieten, die ruwe en onbehouwen boeren
en handwerkslieden, te verwijderen. Tusschen beide partijen ontstonden bloedige botsingen. De Taborieten verstonden de kunst
om met hun reiswagens een wagenburcht te vormen, achter welken zij zich verschansten. Daarna trokken zij verder; vaak overrompelden zij den vij and. Toen Ziska aan de pest gestorven was
tijdens een krijgstocht, dien hij tegen Hongarije ondernam, splitsten de Taborieten zich in twee partijen; de eene wilde trouw
blijven aan de herinnering aan Ziska en zij koos daarom geen
nieuwen aanvoerder. Deze partij noemde zich de Vaderlooze; zij
kenmerkte zich ook door zachtere karaktereigenschappen. De andere partij daarentegen koos een voormaligen monnik, den grooten Procopius, tot aanvoerder. Toen de paus in het jaar 1427 opnieuw de Duitschers aanzette om een kruistocht tegen de Hussieten te ondernemen en men zich daarvoor toerustte, sloten de
Hussieten zich wederom aaneen. De Vaderloozen kozen den zoogenaamden "Procopius den Kleine" tot aanvoerder. Het Duitsche
leger werd reeds bij den eersten slag op de vlucht gedreven, waarna
de Hussieten in Duitschland binnenvielen. Toen zij hier op een
geweldige wijze aan het plunderer en moorden sloegen, waarbij
zij geslacht noch leeftijd ontzagen, trok een nieuw leger tegen hen
op, nadat eerst nog een vergeefsche poging was gedaan am een
vrede tot stand te brengen. Maar ook dit leger werd door de
Hussieten op definitieve wijze bij Taus verslagen (1431).
Daar het niet gelukt was de Hussieten door wapengeweld te
overwinnen, sloeg men nu den weg der onderhandelingen in. Het
gelukte een deputatie, die door het concilie van Bazel, dat dit jaar
bijeenkwam, was afgevaardigd, om een vrede tot stand te brengen met de Calixtijners. Deze vrede hield de bepaling in, volgens
welke de kelk ook aan leeken zou worden verstrekt, terwiji Gods
woord vrij zou mogen worden verkondigd. Nu gelukte het den.
Duitschers om de Taborieten te overwinnen. Er vond een buitengewoon bloedige slag bij Praag plaats, waar 13000 Taborieten,
waaronder ook de beide Procopii, sneuvelden. Daarmede was de
tegenstand der Taborieten gebroken. Nadat Sigismund op een
reis naar Italie een overeenkomst met paus Eugenius IV had aangegaan, volgens welke hij er voor zou zorgen, dat de paus in de
heele Christelijke wereld werd erkend en dat hij zou waken, dat
het concilie van Bazel geen stap tegen den paus zou ondernemen,
werd hij als belooning hiervoor door den paus tot keizer ge-
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kroond. Bij zijn thuiskomst hield hij een feestelijken intocht in
Praag, waarbij hij met ijzeren hand die Taborieten strafte, die
zich niet wilden onderwerpen. Dit riep een verbitterd verzet bij
de Hussieten wakker, die in keizerin Barbara een bondgenoote
hadden gevonden. Sigismund moest uit Praag vluchten en stierf
op die vlucht. Toen hij zijn dood voelde naderen, tooide hij zich
met het keizerlijk ornaat. Hij zette de keizerskroon op zijn hoofd
en blies zoo den laatsten adem uit. (1437)
Inmiddels zette het concilie van Bazel zijn werkzaamheden voort. Het werkte in vijf afdeelingen aan
de vraagstukken, welke aan
de orde waren. Het bleef
deze werkzaamheid voortzetten, al verliet Eugenius
dit concilie, aangezien de
wijze, waarop het zijn hervormingsijver aan den dag
legde, hem geheel niet welkom was. Na het concilie
verlaten te hebben, riep hij
een ander te Bologna bijeen. Trots alle protesten,
die van de pauselijke zij de
werden vernomen, beroofde
men den paus van een deel
zijner inkomsten, terwiji
ook zijn macht meer begrensd werd. Toen Eugenius onderhandelingen met de
Grieksche kerk opende om

Fig. 35. Georg Podiebrad. (Naar een
schilderij van een tijdgenoot).

het schisma op te heffen, riep hij een concilie te Ferrara bijeen
(1438). Hij motiveerde dit door te zeggen, dat de Grieksche afgevaardigden niet de verre reis naar Bazel konden ondernemen en
toen het concilie van Bazel zich niet naar dien eisch wenschte
te schikken, ontbond hij het. Het concilie kwam nu werkelijk
te Ferrara bij elkaar; het verhuisde in het volgend jaar naar
Florence, waar een hereeniging met de Grieksche kerk formeel
tot stand kwam. Beide concilien (dat van Bazel en dat van Florence) bestreden elkaar onderling in heftige strijdschriften; toen dat
van Bazel Eugenius voor afgezet verklaarde, verlieten de meeste
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priesters de stad, waarna zij zich naar Florence begaven, waar
nu een schitterende kerkvergadering werd gehouden.
Na den dood van Sigismund in 1457 kwam zijn schoonzoon,
Albrecht II van Oostenrijk, op den troon; deze troon zou nu tot de
ontbinding van het
Heilige Roomsche
rijk (1806) in het bezit der Habsburgers
blijven. Op een
krijgstocht tegen de
Turken, die in Europa waren gedrongen,
liep Albrecht een
ziekte op, waaraan
hij stierf (1439).
Het volgend jaar
kwamen de keurvorsten in Frankfort
bij elkaar; zij kozen
Frederik van Oostenrijk tot koning,
die als Frederik III
de regeering heeft
gevoerd. Hij bleek in
zijn verhouding tot
den paus en ook in
zijn verdere politiek
een man van groote
zwakheid en toegevendheid te zijn; zoo
kon het gebeuren,
dat tijdens zijn regeering zoowel Bohemen als Hongarije
voor de Habsburgers
verloren gingen.
Hongarije koos na
Albrecht's dood den
koning van Polen,
Wladislaw III, tot
Fig. 36. Frederik III ontvangt te Sienna zijn bruid,
koning; dit geschiedEleonora van Portugal. (Naar een fresco van Pinde, daar Albrecht's
turichio in den Dom te Sienna).

KEIZER FREDERIK III.
Grafsteen in de St. Stefansclom to Weenen.
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echtgenoote pas na zijn dood van een zoontje beviel, dat den naam
Wladislaw Posthumus kreeg en de Hongaren niet waagden
hem tot koning te kiezen, terwijl het land in een kritieken toestand
verkeerde. Eerst Coen Wladislaw in het jaar 1444 in een veldtocht
tegen de Turken te Varna gevallen was, werd Wladislaw Posthumus tot koning van Hongarije uitgeroepen: na zijn dood in
1458 koos de nationale partij Matthias Corvinus tot koning. Deze
Matthias Corvinus was de zoon van Johannes Hunyad, de man,
die tijdens de minderjarigheid van Wladislaw Posthumus regent
over het rijk was geweest. Ook in Bohemen werd de troon na
Albrecht's dood door de nationale partij bezet, nadat Frederik, wien
men dezen troon had aangeboden,
dezen had geweigerd. Het gelukte
Georg Podiebrad, een vijfentwintigjarigen Moravischen edelman, die
aanvoerder van de Hussieten was
geweest, zich door overrompeling
van Praag meester te maken, zoodat
hij tot bestuurder van het rijk werd
gekozen. Toen de Katholieken onder aanvoering van Ulrich van Rosenberg zich van den persoon van
Wladislaw Posthumus wilden meester maken, ten einde op die manier
weer ,de macht in handen te krijgen,
haastte Georg Podiebrad zich, hem
te ontzetten, waarna hij tot koning
werd gekroond.
Fig. 3 7. Keurvorst Albrecht Achilles van Brandenburg.
In hetzelfde jaar, dat Frederik tot
koning van Duitschland werd gekozen, koos het concilie van Bazel den ouden hertog Amadeus van
Savoye tot paus, die onder den naam Felix V aanhang vond in
Zwitserland en Savoye. De meeste deelnemers van het concilie
hadden dit echter reeds verlaten; zij waren naar Florence vertrokken; onder de achtergeblevenen begon de pest op een vreeselijke
wijze te woeden. Het was met de beteekenis van dit concilie voorbij, maar zijn aanhangers smaakten niettemin de voldoening, dat
zeer vele van de hervormingen, welke het had voorgesteld, door de
Franschen op een synode te Bourges werden aangenomen (1438).
Deze laatste gebeurtenis staat bekend onder den naam Pragmatieke Sanctie. Toen de Duitsche vorsten eveneens poogden deze
hervormingen door te voeren, die dan door een Duitschen rijksdag
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moesten worden bekrachtigd, wist de geleerde en sluwe Aeneas
Sylvius een toenadering tusschen den paus en Frederik III tot stand
te brengen. Het gevolg van deze politiek was, dat er in het jaar
1446 een overeenkomst werd gesloten, waarbij den koning de keizerskroon en een belangrijke som gelds in uitzicht werden gesteld,
mits hij de Bazelsche hervormingsdecreten ter zijde zou stellen.
Het gelukte Aeneas ook door zijn listige politiek de Duitsche vorsten op een rijksdag te Frankfort over te halen, Felix V in den steek
te laten; zij gingen een provisorisch concordaat met Eugenius aan,
waarbij zij dezen onder zekere voorwaarden als paus erkenden.

Fig. 38. De Boheemsche koningsteekenen.

Aeneas speelde het tevens klaar aan die voorwaarden alle eigenlijke beteekenis te ontnemen. Deze overeenkomst werd te Rome
met de grootste vreugde ontvangen; de klokken luidden; de bazuinen schalden; vuren werden ontstoken ; maar zes dagen later
overleed Eugenius reeds. Zijn opvolger was Nikolaas V. Deze
werd ook door het concilie van Bazel erkend, daar Felix zich terug
had getrokken. Met dezen nieuwen paus sloten de vorsten te Weenen een concordaat; maar door de bemoeiingen van Aeneas was
het voordeel hierbij geheel aan de zijde van den paus; alle besluiten van de vroegere synoden werden eigenlijk waardeloos ge-
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maakt. De paus voerde deze overwinning met een schitterend jubeljaar (1450) ; en ook Aeneas kreeg zijn belooning; hij toch werd
na den flood van Nikolaas tot paus verheven. Als zoodanig noemde
hij zich Pius II.
In het jaar 1451 trok Frederik III met een schitterend gevolg
en met ongehoorde pracht over de Alpen. Te Sienna ontmoette hij
zijn bruid Eleonora van Portugal, hij trok vervolgens naar Rome
en werd daar in de St.-Pieterskerk feestelijk gekroond. Toen hij
naar Duitschland terugkeerde, vond hij overal een oproerige stemming. De Hongaren eischten de uitlevering van Wladislaw Posthumus, lien zij tot koning wilden maken. Zij eischten eveneens
de Hongaarsche kroon, die Elisabeth aan Frederik had verpand;
zij dreigden met oproer. In Duitschland ontstond nu een oorlog
van alien tegen alien; de vorsten bevochten elkaar; zij plunderden
en verbrandden zoowel hutten als kasteelen en zij overvielen de
steden. Er had zich onderwijl een soort oorlogsrecht ontwikkeld;
er werden eenige regels opgesteld, volgens welke oorlog mocht
worden gevoerd; ook aan de plunderingen werden zekere grenzen
gesteld; het werd als een eerezaak beschouwd om deze regels
strikt in acht te nemen. In de oorlogen waren de steden meest de
sterkste partij ; zij beschikten over de beste artillerie en over de
bekwaamste troepen, die voor een groot deel uit krijgsknechten
bestonden, die van den oorlog een echt handwerk maakten.
Langen tijd had de dappere Albrecht Achilles, burggraaf van
Neurenberg, een zoon van Frederik van Hohenzollern zich geergerd
over dc Irotsche burgers van de stad, die aan den voet van zijn
burcht lag, maar waarover hij niet de heerschappij voerde. Daar
de stad zich niet wilde onderwerpen, maar zich bij andere steden
aansloot, besloot Albrecht haar te tuchtigen. Hij stond aan het
hoofd van een vorstenbond, maar kon toch niets uitrichten tegen
de sterke muren van de stad. Neurenberg wendde zich tot den
keizer; maar Albrecht weigerde om zich aan diens uitspraak te
onderwerpen; Neurenberg werd nu gedwongen om den vrede tegen
een hoogen prijs te koopen.
Op dit tijdstip werd de vreeselijke tijding in Europa bekend, dat
de Turken Constantinopel hadden ingenomen en dat zij de halve
maan op de Hagia Sophia hadden geplant. De geestelijke en wereldlijke autoriteiten, de paus en de keizer in de eerste plaats, werden door ontzetting aangegrepen. De paus riep alle Christenen
op om de ongeloovigen te bestrijden; tienden werden opgeeischt
om aan geld te komen voor deze onderneming; de keizer riep een
algemeenen rijksdag bijeen, die een besluit zou moeten nemen
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over den oorlog tegen de Turken; maar deze zaak nam spoedig een
geheel andere wending. De keurvorsten eischten, dat er een
nieuwe koning zou worden gekozen, daar Frederik niet in staat
was geweest om de orde in het rijk te herstellen. Bovendien verlangden zij, dat er een hoogste keizerlijke rechtbank en een
staatsraad zou worden opgericht, waar de keurvorsten de
hoogste macht zouden uitoefenen. Om een hervorming in
de kerk door te voeren, kwamen zij andermaal met een
eisch van een nationaal concilie ; maar er heerschte zulk
een tweedracht onder de vorsten en Aeneas Sylvius paste
een zoo sluwe politiek toe, dat
al die eischen betreffende hervormingen in staat en kerk op
niets uitliepen. De oppositiepartij stelde zich zelfs in verbinding met Georg Podiebrad
in Bohemen; zij bood hem de
kroon aan ; maar ook dit plan
mislukte, aangezien er in de
nationale Hongaarsche partij
veel ontevreden elemepten waren en een deel van de Duitsche vorsten en keurvorsten
Frederik trouw bleef. Frederik
kwam niettemin in een gevaarlijke positie, toen zijn broeder,
aartshertog Albrecht, hem aanviel ; deze wilde Oostenrijk van
het Duitsche rijk scheiden.
Frederik werd in den burcht te
Weenen belegerd; hij moest
Fig. 39. Keizer Frederik III als grijzich overgeven en Oostenrijk
saard. (Beeld van het grafmonument
kwam voor acht j aren aan
van Maximiliaan I in de Hofkerk te
Albrecht. Deze stierf echter
Innsbruck).
reeds in 1463.
Toen de plannen van Podiebrad om keizer te worden op niets
waren uitgeloopen, richtte hij zijn oogen naar een anderen kant.
Hij wilde leider in den veldtocht tegen de Turken worden; de
Grieksche keizerskroon lokte hem nu bijzonder aan. Maar toen
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Fig. 40. Maximiliaan I. (naar Rubens).
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hij achter den rug van den paus om een zelfstandige politiek begon
te voeren, deed deze hem in den ban. Daarmede gaf hij den
Boheemschen adel tevens een signaal om den opstand te beginnen,
terwijl ook keizer Frederik zijn vorsten opriep om in het land
te vallen. De oproerlingen boden Matthias Corvinus de kroon
aan en deze viel met een Hongaarsch leger in Bohemen. Maar
Podiebrad en zijn zoon Victorinus wisten aan al deze aanvallen
weerstand te bieden. Toen Podiebrad tijdens de vredesonderhandelingen stierf (1471), werd een zoon van den Poolschen koning, die als vredestichter was opgetreden, tot koning van Bohemen
gekozen. Zijn naam was Wladislaw Jagello. Deze werd in het
jaar 1490 eveneens koning van Hongarije; maar nadat diens zoon
Lodewijk II in den slag bij Mohacs in 1526 tegen de Turken gevallen was, kwam Bohemen weer in de harden van de Habsburgers.
Om in dezen strijd tegen al die binnen- en buitenlandsche vijanden een bondgenoot te hebben, wendde Frederik zich naar het
westen, tot den hertog van Bourgondie, wiens macht en aanzien
sterk toenamen. Met Philips den Stouten van Bourgondie, een
broeder van koning Karel V, was dit hertogdom aan een zijlinie van het Fransche koningshuis gevallen. Door huwelijken
kwam Philips eveneens in het bezit van Antwerpen, Vlaanderen,
Artois en van het vrijgraafschap Bourgondie (Franche-Comte). Zijn zoon en opvolger Jan zonder Vrees en zijn kleinzoon Philips de Goede verwierven nog : Brabant en Limburg, Holland, Zeeland, Henegouwen, Namen en Luxemburg; hierdoor kwamen de Bourgondische hertogen in het bezit van bijna de heele
westelijke kust van het Duitsche rijk; zij werden aldus in de belangensfeer van het rijk getrokken. Maar het was niet alleen een
groot, het was ook een bloeiend rijk, dat de hertogen van Bourgondie in hun bezit hadden. In de Nederlandsche steden — wij noemen
in de eerste plaats Antwerpen, Brussel, Amsterdam en Brugge.
— steden, die belangrijker privileges bezaten dan de steden van
Duitschland, bloeiden handel en industrie. Het waren voornamelijk de producten van de weefindustrie, die den naam van deze
steden over de heele wereld beroemd maakten. Er werden hier
groote rijkdommen verzameld; er verrezen prachtige gebouwen
en paleizen; Philips de Goede voerde te Dijon en te Brugge een
schitterend hof. Evenals Frankrijk in onze dagen, zoo gaf in dien
tijd Bourgondie de mode aan. De zoon van Philips den Goede,
Karel de Stoute, hoopte met Frederik's hulp Rene II Lotharingen
te on tnemen. Bovendien koesterde hij den wensch tot koning over
zijn erflanden gekroond te worden. Hij wilde zich van de hulp
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van Frederik III verzekeren en beloofde daarom zijn dochter Maria
aan Frederik's zoon Maximiliaan. Er vond in 1473 een ontmoeting
tusschen Frederik en Karel te Trier plaats; maar Karel verlangde
eerst gekroond te worden, alvorens hij zijn dochter aan Maximiliaan wilde geven. Daar zij het niet eens met elkaar konden worden,
verliet Frederik in allerijl Trier. Waarschijnlijk was dit een resultaat van de sluwe politiek
van Lodewijk XI van
Frankrijk. Karel viel nu
plunderend en verwoestend Duitschland binnen,
maar Markgraaf Albrecht
Achilles en de Zwitsers, die tegen hem optrokken, noodzaaktert,
hem om een overeenkomst met den keizer aan
te gaan; hij moest nu
weer het huwelijkscontract onderteekenen. Ka.rel's poging om de Zwitsers te straffen eindigde
met de nederlagen bij
Granson en Murten
(1476). Hertog Rene van
Lotharingen poogde nu
eveneens zijn land weer
te veroveren, dat Karel
hem ontnomen had. Hij
verzekerde zich van de
hulp der Zwitsers; Karel
werd bij Nancy verslaFig. 41. Maximiliaan en zijn bruid, Maria van
gen, waar hij ook sneu- Bourgondie
(Teekening van een tijdgenoot in het
velde (1477). Lodewijk XI
Germaansch Museum te Neurenberg).
annexeerde nu Bourgondie, daar Karel geen anderen erfgenaam had dan zijn twintigj arige
dochter Maria. In haar nood wendde Maria zich tot Maximiliaan;
zij verzocht hem om te komen en het land in bezit te nemen. Hij
kwam en vierde te Gent zijn huwelijksfeest; de knappe en zeer
ontwikkelde jonge man veroverde spoedig aller harten. Bij Guinegate overwon hij de Fransche troepen (1479). Reeds in 1482 stierf
Maria aan de gevolgen van een val bij de jacht; Maximiliaan poog-
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de regent over zijn tweejarigen zoon Philips te worden. Zijn Duitsche afkomst en de bescherming, die hij alle Duitschers verleende,
verwekte bij den adel een vijandige stemming. Maar daar deze
adel ook onderling overhoop lag, gelukte het Maximiliaan ten

Fig. 42, Matthias Corvinus, koning van Hongarije.

slotte dezen tegenstand te onderdrukken; hij werd ook nu als
regent erkend. Voorloopig was nu het lot der Nederlanden met dat
der Habsburgsche landen ten nauwste verbonden.
Toen Georg Podiebrad gestorven was, wilde Matthias Corvinus
de grenzen van zijn rijk uitbreiden; hij kon dit des te gemakkelij-

Keizer Maximilian I; schilderij van Albrecht Darer in het
Kunsthistorisch Museum to Weenen.
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ker doen, daar Frederik door binnen- en buitenlandsche moeilijkheden in beslag werd genomen. Matthias Corvinus deed nu een
inval in Oostenrijk (1477). Wel trok hij dezen keer terug, nadat
zijn eisch betreffende Bohemen was ingewilligd, maar in 1485
stond hij weer voor de poorten van Weenen; hij veroverde in
korten tijd Oostenrijk, Karinthie, Krain en Stiermarken, terwijl de
van zijn landen beroofde keizer van stad naar stad, van klooster
naar klooster moest vluchten en van de genade van zijn onderdanen moest leven. Frederik zocht vergeefs naar huip in Duitschland. Op den rijksdag te Frankfort werd de jonge, veelbelovende
Maximiliaan tot Roomsch koning gekozen (1486). Om de orde in
Zuid-Duitschland te herstellen, vormden de vorsten, de ridders en
de stellen een verbond, den zoogenaamden Zwabischen bond; deze
stelde commissies aan om de twisten te heslechten; de bond wilde
ook met eigen troepen de ongehoorzamen onderwerpen. Maximiliaan, die in 1488 door de oproerige burgers van Brugge was
gevangengenomen, werd eerst vrijgelaten, nadat hij zekere eischen
had ingewilligd. Hij rukte nu met een leper Oostenrijk en Hongarije binnen; en hij wist deze erflanden te heroveren, wat hem te
gemakkelijker viel, daar Matthias Corvinus juist gestorven was
(1490).
Drie jaar later stierf Frederik te Linz. Maximiliaan I volgde hem
op. Op den rijksdag te Worms (1495) kwamen de standen weer
met hun eisch voor den dag, om een rijksraad in te stellen; maar
Maximiliaan wist te voorkomen, dat zijn macht op zoo'n wijze
geknot werd. Wel besloot men om een Rijkskamergerecht in te
stellen. Spoedig echter werd Maximiliaan weer geheel en al in
beslag genomen door de Europeesche politiek, zoodat er van de
verbeteringen in de binnenlandsche administratie voorloopig niet
veel kwam.
Toen de Fransche koning Karel VIII in 1494 Italie was binnengevallen en Napels veroverd had, vormden de pans, Milaan, Ferdinand de Katholieke van Venetie in het jaar 1495 een liga om den
Franschman te verdrijven. Maximiliaan sloot zich bij deze liga
aan; maar hij kwam spoedig in een gespannen verhouding met
zijn vroegeren bondgenoot Venetie. Toen de opvolger van Karel
VIII, Lodewijk XII, zich voornam, deze trotsche handelsstad te
tuchtigen, wist pans Julius II hem over te halen om zich bij de
vijanden van Frankrijk aan te sluiten; Maximiliaan werd nu lid
van de door den paus gevormde heilige liga (1512). Bij den vrede
van Brussel (1516) moest Maximiliaan echter de rechten van
Frankrijk op Milaan erkennen.
III 4
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Maximiliaan was een begaafd man, hij bezat een groote ontwikkeling en zooveel buitengewone eigenschappen, dat hij den
eerenaam van "eerste ridder" ontving. Hij verstond in de hoogste mate de kunst om zich bij het yolk bemind te maken. Na zijn
flood werd hij door zijn kleinzoon Karel V opgevolgd. Deze Karel V
was een zoon van Philips den Schoone, die getrouwd was geweest
met Johanna, de dochter van Ferdinand van Aragon en Isabella
van Castilie. Op deze wilze kreeg de Habsburgsche dynastie ook
Spanje in haar bezit (1516).

FRANKRIJK IN DE 15DE EEUW.
VERNEDERING EN HERSTEL.
De jonge, knappe, maar genotzieke en slappe koning Karel VII
(1422-1461) was een willig werktuig in de handen van den adel.
Hij moest meer dan een zijner voorgangers voor zijn troon strijden.
Engeland verstond de kunst zijn
aanhangers afvallig te maken of te
overwinnen; het maakte in het
jaar 1428 voorbereidselen om Orleans te veroveren. Dit was de
sleutel van Zuid-Frankrijk; hier
had Karel zijn hoofdkwartier; hier
had hij zijn voornaamste aanhangers. De nood was groot, maar de

Fig. 43. Lodewijk XI van Frankrijk.
(Naar een ets in de Nationale
Bibliotheek te Parijs).

redding was nabij. Een vrouw, een
koningin, Isabella, had het land
verraden; een vrouw, een arm boerenmeisje, zou het redden. Zij
heette Jeanne d'Arc. Zij was in
1412 te Domremy in Lotharingen
geboren; haar ouders waren vrome
boeren. Toen zij op haar achttiende jaar eens in den tuin van haar
varier wandelde, verscheen haar de
engel Michael, die haar dringend

beval haar woonplaats te verlaten
om den koning te redden. Toen de
stadhouder Baudricourt dit vernam, besloot hij na rijp beraad
haar bij den koning te brengen. Zij ging dus in mannenkleeren
en met een zwaard aan haar zijde naar Chinon. Toen zij den
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koning herkende, ofschoon hij zich tusschen zijn hovelingen had
verborgen, en hem dingen mededeelde, die hem alleen bekend
waren, stelde hij dadelijk vertrouwen in haar zending; hij beval,
dat men haar een volledige uitrusting en een gevolg moest geven.
Als banier koos zij een wit vaandel met gouden lelies, waarop de
Verlosser met den aardbol in zijn hand was afgebeeld. Aldus
uitgerust, trok zij naar Orleans, om die stad te ontzetten; zij beziclde de uitgeputte soldaten met nieuwen moed. Een oude profetie had geleerd, dat Frankrijk door een vrouw zou worden gered, en de soldaten volgden haar met gejubel, zeker als zij waren,
dat zij de overwinning zouden behalen, als zij hen aanvoerdde
bi j het bestormen van de Engelsche stellingen. Wel werd zij door
een kogel -aan. haar schouder getroffen; maar toen de Engelschen
haar eenige uren later weer met haar banier zagen verschijnen,
gingen zij gelooven, dat de Franschen door helsche machten werden gesteund; zij sloegen doodelijk verschrikt op de vlucht. Orleans werd ontzet. Er ging nu een golf van geestdrift over Frankrijk. De oude twisten tusschen de standen werden vergeten en
het heele Fransche yolk verhief zich om met de Maagd aan de
spits den indringer te verdrijven. Nadat Orleans ontzet was,
wilde Jeanne den koning naar Reims brengen, opdat hij daar gekroond zou worden. Zegevierend trok de koning naar die stad; hij
werd er gekroond en gezalfd. Jeanne stond met haar banier aan zijn
zijde (1429). Daarna trok zij of op Parijs om ook deze stad te bevri jden. Er heerschte echter een stemming van nijd en wangunst
onder de aanvoerders, terwiji de koning zelf een groote onverschilligheid aan den dag legde; dit was dan ook de reden, dat een stormaanval mislukte, waarbij Jeanne gewond werd. De koning trok
nu weer naar Bourges terug, waar hij een levee van uitspattingen
en lediggang leidde, zonder Jeanne ook maar in het minst te
steunen. Jeanne had inmiddels al een voorgevoel van haar naderenden dood; zij trok met een vrijschare tegen de Engelschen op,
wien zij een geweldigen angst inboezemde; zij weigerden met een
bovennatuurlijke macht te strijden, zooals zij het zelf uitdrukten.
Op een nachtelijk uur drong zij Compiegne binnen, dat door de
Engelschen en Bourgondiers werd belegerd; bij een uitval werd
zij door een Bourgondischen vazal gevangengenomen, die haar
aan de Engelschen uitleverde. Zij werd toen aan handen en voeten
gebonden naar Rouaan gevoerd, waar haar bewakers haar mishandelden. Zij werd aan strenge verhooren van kerkelijke zijde
onderworpen. Men beschuldigde haar van ketterij ; zij zou een
verbond met den duivel hebben gesloten. Vergeefs deed zij alle
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mogelijke moeite om bij den paus te appelleeren; men dreigde
haar met den flood, indien zij haar beweringen over haar zending
niet herriep. Een oogenblik wankelde zij ; maar toen zij eenige dagen later haar herroeping weer introk, werd zij veroordeeld om levend verbrand te worden. Op den morgen van den 30sten Mei 1431
werd zij op een kar naar het marktplein van Rouaan gevoerd; zij
droeg een lang wit kleed en had een crucifix in haar hand. Met haar
oogen strak op dit crucifix gericht, blies zij hier op den brandstapel den laatsten adem uit. Vijf en twintig jaar later werd zij
door een pauselijke commissie onschuldig bevonden; er werd een
kruis op de plek geplaatst, waar zij
den marteldood had gevonden; zij
werd de nationals heldin van Frankrijk. Bijna geen ander persoon heeft
de fantasie van dichters en schrijvers zoo in beweging gebracht als
deze Maagd van Orleans; men behoeft voor Engeland, Frankrijk en
Duitschland slechts de namen Shakespeare, Voltaire en Schiller te
noemen.
Jeanne d'Arc had den Franschen
weer zelfvertrouwen bijgebracht.
Er was al heel veel gewonnen, toen
de Fransche koning bij het verdrag
van Arras (1435) den hertog van
Bourgondie wist over te halen om
de zaak der Engelschen op te geven
en zich bij Frankrijk aan te sluiten. Ook de Engelschen waren aanFig. 44. Karel de Stoute van Bourvankelijk bij deze vredesondergondie. Om den pals draagt hij de
handelingen te Arras tegenwoordig
keten van de door Philips den Goede ingestelde orde van het Gulden
geweest, maar zij hadden dit conVlies. (Naar Rogier van der Weygres verlaten, toen zij de harde vreden).
desvoorwaarden te hooren kregen.
Zij moesten nu de eene positie na de andere opgeven; in 1436
moesten zij eindelijk ook uit Parijs trekken.
Het ontwakend nationaliteitsbewustzijn bracht ook merle, dat
men zich tegen het pauselijk gezag verzette; bij de Pragmatieke
Sanctie, die in het jaar 1438 te Bourges verscheen, nam de Fransche
kerk een groote vrijheid. Daar de huurtroepen, die tijdens den
wapenstilstand in het land waren achtergebleven, daar erger huis-
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hielden dan de vij and zelf, trok de koning met hen tegen de Zwitsers op; zeer velen vielen op de Zwitsersche slagvelden. Uit de
overgeblevenen vormde de koning een staand leger, dat bestond
uit 15 compagnieen; iedere compagnie bestond weer uit 100 rotten
van 6 man. Men vormde nu ook een nationaal leger; iedere parochie — er waren er 16000 in het geheele land — moest een boogschutter leveren. Ten einde de middelen te vinden om dit leger te
onderhouden, werd er een belasting, taille, geheven. In deze dagen
werd in Frankrijk ook de eerste staatsleening gesloten, waarbij
een vermogend koopman Jacques Coeur zijn bemiddeling verleende.
In 1449 ontbrandde de oorlog tegen Engeland opnieuw; de
Franschen konden in het algemeen op succes bogen; de Engelschen
werden uit Normandie verdreven. Spoedig bleven nog maar alleen
Calais en Guines in Engelsche handen. Nadat de beroemde Engelsche legeraanvoerder Talbot gesneuveld was, zagen de Engelschen
zich gedwongen den oorlog te eindigen. Dit geschiedde in 1453,
nadat hij 114 jaar had geduurd. De eigenlijke vrede kwam echter
pas in 1475 tot stand. In 1461 stierf Karel VII; wel was hij zelf een
zwakke koning, maar zijn regeering is niettemin van de allergrootste beteekenis geweest.
HERSTEL.
De Fransche koningen hadden sedert Philips August pogingen in
het werk gesteld om aan de koninklijke macht en het koninklijk
aanzien weer te herinneren; zij voerden daarom een hevigen strijd
tegen den leenadel. Tij dens den honderdjarigen oorlog won de monarchistische idee gedurig veld; de opvolger van Karel VII,
Lodewijk XI (1461-1483), behaalde een definitieve overwinning. De ruiterlegers van den feodalen adel, die zich niet dan
met de grootste moeite konden bewegen, hadden in den strijd met
het Engelsche voetvolk hun minderwaardigheid aan den dag gelegd; daardoor had deze feodale adel veel van zijn beteekenis verloren en was in cultureelen en moreelen zin zeer achteruitgegaan.
De rol van den leenadel was vrijwel uitgespeeld; hij had moeten
plaats maken voor de groote adellijke geslachten, die hun macht
op hun familierelatie met de koninklijke familie baseerden; maar
ook hun invloed ging achteruit. Bij de Pragmatieke Sanctie was
de onafhankelijkheid van den geestelijken stand gebroken: de
Fransche kerk was haast een rationale geworden, met den koning
aan het hoof d. Lodewijk XI hief de Pragmatieke Sanctie op, daar
hij met de hulp van een onzelfstandigen paus de Fransche pries-
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ters beter kon beheerschen. Gedurende de moeilijke tijden van
den honderdjarigen oorlog was de burgerstand in de politieke arena
getreden; op de statenvergaderingen had hij den koning allerlei
wetten gedicteerd. Maar deze vergaderingen waren geen resultaat
van een algemeen nationaal zelfstandigheidsbewustzijn; zij werden
slechts in enkele gelsoleerde gevallen door den koning samengeroepen, wanneer zij geld moesten verstrekken om den oorlog

Fig. 45. Het slot Peronne.

voort to zetten. Zoo verloren zij spoedig hun beteekenis. In de
steden onderhandelde'de koning met de provinciale staten. De burgerij miste — vaak uit vrij en wil — het recht van zelfbestuur; maar
de vermogende burgers waren de sterkste steun des konings in zijn
strijd tegen den adel. In de nu opkomende koninklijke ambtenaarsklasse vormde de nieuwe burger-aristocratie een zoo sterk element, dat deze tij d in de Fransche geschiedenis met het volste
recht de tijd van de burgerij genoemd mag worden. Onder deze
koninklijke ambtenaren namen de leden van den koninklijken
raad een eerste plaats in.
Wij zullen bij de geschiedenis van Lodewijk XI zien, op welke
wijze de monarchie de overwinning behaalde, welk geweld en
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Welke list zij aanwendde om de macht van den adel te breken.
Heel duidelijk treedt deze strijd tusschen het monarchale systeem
en den feodalen adel naar voren in het conflict, dat Lodewijk XI
gedurende zijn geheele regeeringsperiode gevoerd heeft met zijn
voornaamsten vazal, den hertog van Bourgondie. In 1465 vormde
de adel onder leiding van Karel
van Charolais, -den zoon van Philips den Goede
van Bourgondie
— en van de hertogen van Bretagne en Bourbon de
zoogenaamde "Ligue du bien public" ten einde dezen hoogen adel
weer in het bezit
te stellen van de
verloren macht.
Ofschoon Lodewijk een sterken
steun bij de burgerij — inzonderheid bij de burgers van Parijs —
vond, moest hij
toch voor een
oogenblik het
hoofd buigen. Hij
Fig. 46. De om zijn wreedheid beruchte koning Lodewijk
moest een comXl van Frankrijk op een wandeling in zijn park, genietend
missie van 36 pervan den aanblik der aan de boomen opgehangen lichamen
van meer of minder schuldige misdadigers en van hun
sonen aanstellen,
beenderen, die over den grond verspreid liggen. (Naar den
die tot taak had,
Zweedschen schilder Karl Gustav Hellqvist).
de ergste gebreken in staat en kerk uit den weg te ruimen. Met toestemming van
de rijksstenden rukte Lodewijk echter reeds in 1467 Bretagne
binnen; hij dwong den hertog de liga te verlaten. Hij moest nu
zien Karel van Charolais aan zijn zijde te krijgen. Deze droeg
den bijnaam van den Stoute; hij was zijn vader na diens flood
in 1467 opgevolgd. Lodewijk begaf zich daarom met een klein
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gevolg naar het slot van Karel te Përonne. Nauwelijks waren de
onderhandelingen begonnen, of het bericht kwam, dat de burgers
van Luik een oproer waren begonnen. Karel, die heel goed wist,
dat Lodewijk dit oproer had aangestookt, werd zoo woedend, dat
hij er een oogenblik aan dacht den koning te arresteeren en hem
voor zijn leven lang in de gevangenis op te sluiten. Maar de raad,
die door Lodewijk was omgekocht, wist hem van dit plan af te
brengen. Toch moest Lodewijk zich verdeemoedigen; hij werd gedwongen Karel op zijn tocht naar Luik te volgen. Nadat Lodewijk de beloften, die de Fransche koningen Philips den Goede
hadden gegeven, nog eens bekrachtigd had, spoedde hij zich naar
Frankrijk terug. Hij riep een vergadering bijeen, die verklaarde,
dat Karel door zijn verbond met den vijand van het rijk, den
koning van Engeland, alle rechten op zijn bezittingen verbeurd
had. Met den koning van Engeland, Eduard IV, die in Frankrijk was geland, sloot Lodewijk in 1475 een voordeeligen vrede.
Om zijn landen beter met elkander te vereenigen, had Karel de
Stoute den Boven-Elzas van aartshertog Sigismund van Oostenrijk
gekocht; voorts had hij een groot deel van Lotharingen veroverd.
De hertog van dit land poogde met behulp van de Zwitsers zijn
land terug te krijgen; Karel rukte nu Lotharingen binnen. Wij
hebben in een vorig hoofdstuk reeds verhaald, hoe de Bourgondiers uit Lotharingen werden gej aagd en hoe Karel in den slag
bij Nancy viel (1477). Wij hebben ook gezien, hoe Karel's dochter haar hand en haar rijk aan den zoon van Frederik III, Maximiliaan, gaf en hoe deze de Franschen overwon. Maar het gelukte Lodewijk, die dadelijk Bourgondie en een deel van Karel's
landen in Noord-Frankrijk geannexeerd had, Maximiliaan tot het
sluiten van een vrede te dwingen (1482). Hierbij werd bepaald,
dat de tweej arige dochter van Maximiliaan, Margaretha, aan den
Franschen kroonprins zou worden uitgehuwelijkt; zij zou als
huwelijksgift Artois, Bar, Auxerre, Macon en Franche-Comte meekrijgen. In dienzelfden tijd erfde Lodewijk Anjou, Provence en
Maine, zoodat alle groot-hertogdommen, met uitzondering van
Bretagne, zich in zijn handen bevonden. Nadat Lodewijk op deze wijze met de buitenlandsche vii anden vrede had gesloten, en
den oproerigen adel bedwongen had, ging hij regelmatig verder
om zich de alleenheerschappij te verzekeren; hij stierf echter
reeds in het jaar 1483. Ofschoon Lodewijk XI een krachtig regent
was geweest, die zijn land met wijsheid en beleid had bestuurd,
vertoonde zijn karakter allerlei groote gebreken en vreemde tegenstrijdigheden. Hij was godsdienstig tot op het bijgeloovige af,
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maar tevens onvergelijkelijk wreed. Hij sloot zijn gevangenen in
ijzeren kooien op; de boomen van zijn tuin hingen vol geraamten
van misdadigers, die terechtgesteld waren. Hij werd opgevolgd
door zijn twaalfjarigen zoon Karel VIII (1483-1498). Gedurende
den langen tijd van Karel's minderjarigheid vochten de leden van
de huizen Bourbon en Orleans om de macht. Eerst in het jaar
1491 maakte Karel een eind aan lien strijd door zelf de teugels
in handen te nemen. Met Maximiliaan kwam Karel al spoedig in
strijd. Deze toch was verloofd met Maximiliaan's dochter Margareta; maar hij huwde niettemin met Anna van Bretagne ten
einde haar hertogdom te verkrijgen. Hij wist echter Maximiliaan
weer tevreden te stellen door hem Franche-Comte en Artois of te
staan.
Karel VIII was een dweper,
vervuld van grootsche idealen;
hij maakte voorbereidselen om
zijn levensdroom, een tocht
naar Italie, te verwezenlijken.
Nadat hij eerst met de grootste
moeilijkheden het geld hiervoor bij een had gekregen, trok
hij in 1494 over de Alpen; hij
Wilde n. 1. als afstammeling van
het oude koningshuis van Anjou de kroon van Napels op
zijn hoofd zetten. Milaan sloot
zich bij hem aan, hij sloot
eveneens een verbond met den
paus. Het gelukte hem om bijna zonder strijd Napels binnen
te trekken; koning Ferdinand
II uit het huis Aragon, dat in
Fig. 47. Karel VIII van Frankrijk.
1435 in het bezit van Napels
(Geschilderd door een tijdgenoot).
was gekomen, moest de vlucht
nemen. Maar nu kwam er een
geweldige storm opzetten. De paus, Venetie, de hertog van Milaan,
Maximiliaan en Ferdinand van Aragon sloten een verbond, ten
einde Ferdinand II weer in het bezit van zijn rijk te stellen. Karel moest in allerijl de vlucht nemen, hij liet echter bezettingen
in de steden achter. Ferdinand II keerde nu terug en spoedig had
men de Franschen uit Italie verdreven. Men verwachtte natuurlijk, dat Karel een nieuwen tocht -naar Italie zou ondernemen; hij
stierf echter reeds in 1498.
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Zijn kinderen waren voor hem gestorven en de kroon ging nu
over op een achterneef van zijn vader, Lodewijk XII van Orleans
(1498-1515). Deze eischte dadelijk Milaan op; hij toch stamde
van moederszijde uit het huis Visconti, dat tot het jaar 1447 in
Milaan had geregeerd.
In 1499 trok Lodewijk over de Alpen; de hertog van Milaan,
Ludovico Moro, vluchtte en Lodewijk hield zijn intocht in de
stall. Toen Ludovico in het volgend jaar probeerde om Milaan
te heroveren, werd hij gevangengenomen en naar Frankrijk gevoerd. Ferdinand II van Napels was inmiddels gestorven; hij werd
opgevolgd door zijn oom Frederik. Lodewijk ging nu een verbond met Ferdinand en Isabella aan; tot dit verbond trad ook
Alexander VI toe. Men wilde het rijk van Frederik onder elkaar
verdeelen. Nauwelijks hadden de Fransche en Spaansche troepen, gesteund door Alexander's zoon Cesare Borgia, het land veroverd, of er brak bij de verdeeling van den buit een strijd tusschen
de overwinnaars uit. Wel streden de Fransche troepen heldhaftig
onder aanvoering van Bayard, den ridder zonder vrees of blaam,
maar zij moesten toch voor de Spaansche overmacht wijken. Toen
Lodewijk inzag, dat alles verloren was, ging hij een verbond met
Ferdinand den Katholieke te Blois aan; hij stond in 1504 voor
een groote som geheel Napels aan Ferdinand af.
Daar al zijn plannen op niets waren uitgeloopen, wendde hij
zich tegen het trotsche Venetie. Hij sloot in 1508 met Maximiliaan, met Ferdinand den Katholieke en met paus Julius II een
liga tegen Venetie. De Venetianen leden een nederlaag bij Agnadello, maar zij wisten Maximiliaan, den paus en Ferdinand te
overreden Lodewijk in den steek te laten. Zij stonden hun hiervoor eenige steden af. Julius II sloot in 1511 de zoogenaamde
Heilige Liga met Ferdinand en Venetie om de Franschen uit het
land te jagen. De Franschen hadden wel is waar in het begin
succes, maar de gebeurtenissen namen spoedig een anderen keer;
de Engelschen sloten zich bij de Liga aan. Er landden Engelsche
troepen in Frankrijk, terwijl ook de Spanjaarden Frankrijk binnenvielen. De door de Franschen veroverde Italiaansche steden
capituleerden voor de Zwitsersche huurtroepen.
Het jaar 1513 werd een ongeluksjaar voor Frankrijk; op het
slagveld bij Novara sneuvelden 10.000 Franschen; de rest van
het leger werd op de vlucht gej aagd. In denzelfden tij d versloegen de Engelschen en Maximiliaan een ander Fransch leger bij
Guinegate.
Onder deze omstandigheden zag Lodewijk zich genoodzaakt om
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vrede te vragen. De paus verleende zijn bemiddeling; zoo kwam
er een wapenstilstand voor een jaar tot stand. Tijdens de vredesonderhandelingen stierf Lodewijk XII (1515).

FLORENCE EN DE ITALIAANSCHE POLITIEK TIJDENS
DE 'ONAFHANKELIJKHEID.
Gedurende de middeleeuwen was Italie geen vereenigd rijk; het
bestond uit verschillende kleine staatjes. De Duitsche keizers
hadden wel is waar gepoogd het in hun macht te krijgen en het
was ook wel voor een tijd gelukt, Noord- en Zuid-Italie met elkaar te vereenigen, maar deze plannen vielen in het midden van
de dertiende eeuw weer in duigen ; sedert dien tijd bleef de
splitsing dan ook voortbestaan.
De twee groote eilanden behoorden aan Aragon; Sicilie was in
het jaar 1282 van het koninkrijk Napels gescheiden en Genua had
in het jaar 1326 Sardinie verloren. Het zuidelijk deel van het
Italiaansche schiereiland behoorde aan het koninkrijk Napels.
Ten noorden daarvan strekte de Kerkelijke Staat zich als een
gordel over het schiereiland uit. De grenzen van dezen staat veranderden ieder oogenblik. Onder zwakke pausen maakte de eene
stad na de andere zich onafhankelijk; deze steden vormden dan
een klein vorstendom of een stederepubliek. In Noord-Italie bevonden zich vier machtige staten. Aan de rivier den Arno, die tot
Florence bevaarbaar was, lag de republiek van dien naam. In het
jaar 1346 vereenigde Parma zich met Milaan, dat in 1395 een
hertogdom werd. Deze stad lag midden in de vruchtbare Povlakte, bij een kruispunt van vele wegen; het was een van de belangrijkste steden uit geheel Italie. De naburige staten : het
Duitsche rijk, Frankrijk en Spanje wierpen dan ook roofzuchtige
hlikken op dit rijke hertogdom, dat later een voorwerp van geweldigen strijd werd. Ten oosten van Milaan, ten noorden van de
Po vonden wij de machtige republiek Venetie, die het grootste deel
van de Adriatische zee beheerschte. Ten zuiden van Milaan lag
de republiek Genua, die sedert 1284 ook in het bezit van het eiland
Corsica was.
Noch naar buiten, noch naar binnen heerschte er rust in deze
Italiaansche staten. Omwentelingen waren aan de orde van den
dag. Nu eens werd een staat door een machtiger staat onderworpen, dan weer bevrijdde een stad zich, om later weer een gewelddadige yeroveringspqlitiek te voeren. Nu eens sloten eenige
staten een verbond om een gevallen vij and of concurrent te knevelen; dan weer sprong dit verbond uit elkaar en vroegere vrien-
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den en bondgenooten werden de ergste vijanden. Bij deze politiek
werd van list, omkooperij en bedrog gebruik gemaakt; daar zij
in den regel op zeer kortzichtige wijze werd gevoerd, waarbij nu
eens het een, dan weer het andere doel werd nagejaagd, zoekt
men daarin vergeefs naar een groote lijn; ook de buiten-Italiaansche politiek van de staten kenmerkt zich door een gebrek
aan consequentie.

Fig. 48. Groep bestaande uit leden der familie Medici. Geheel rechts Cosimo,
geheel links zijn kleinzoon Lorenzo it Magnifico. (Fragment uit "de Aanbidding
der Koningen'', van Sandro Botticelli).

Invloedrijke mannen waren voor geld to koop en daarom gebeurde het niet zelden, dat zij met een verwonderlijk gemak van
meening wisselden. De partijstrijd werd niet alleen in levendige
discussies gevoerd, waar men elkaar heel wat scheldwoorden toewierp, neen, er vonden ook bloedige straatgevechten plaats. Men
schuwde het niet om nu eens van den dolk, dan weer van het ver-
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gif gebruik te maken. Menigeen, die bij de heerschende partij in
ongenade viel, werd met een onrechtvaardig vonnis uit de wereld
verwijderd; hem wachtte de brandstapel of de galg. Ook werden
velen uit het land verbannen. Wij noemen in dit verband de
namen van Dante en Savonarola. De emigranten vormden een
bron van onophoudelijke onrust. Zij spiegelden vorsten en steden de grootste winsten voor, indien deze een aanval tegen hun
voormalige vaderstad ondernamen; dan gebeurde het soms, dat
zoo'n stad, voor men er op verdacht was, door vreemde troepen
belegerd werd. Geheel het leven werd natuurlijk door zoo'n belegering uit zijn voegen gerukt en de intriganten smaakten het
genoegen den val van hun tegenstanders te beleven. Want als
zoo'n stad ingenomen werd, verdreven de inwoners de machthebbers, die naar hun meening het ongeluk over de stad hadden
gebracht. Onder zulke omstandigheden had de aanvoerder van de
huurtroepen — de zoogenaamde condottiere — den allergrootsten
invloed. Door een verstandige tactiek te volgen, kon zoo'n condottiere schatrijk worden; hij verwierf soms wel een hertogdom.
Ook de constituties van de steden wisselden ieder oogenblik.
Sommige staten werden op democratische wijze, andere op aristocratische wijze geregeerd. Maar ook in denzelfden staat kon de
constitutie op . gewelddadige wijze veranderd worden. Men slingerde haastig en onrustig tusschen de democratische republiek
en de alleenheerschappij van den tiran. De politieke crisis was
meestal van korten duur en dit was dan ook de reden, dat deze
onrustige verhoudingen niet absoluut verlammend werkten op
het cultureele . en materieele leven. De staten waren klein; zij hadden een stad als middelpunt. De burgers, handwerkslieden en
kooplieden leden weinig bij hun ambacht; hun handel en hun industrie hadden minder nadeel dan een agrarische bevolking. De
burgers konden gemakkelijker dan de boeren geholpen worden,
als zij schade hadden geleden. Als de onrust voor een tijd geweken was, bloeiden de bedrijven der burgers weer eens zoo sterk
op. Er vloeide over Italiö een stroom van de kostbaarste artikelen, Welke het oosten opleverde; specerij en, kostbare gewaden,
zoowel als edelsteenen. Later kwamen deze kostbaarheden dan
naar Europa. Men moest maar in de nabijheid van een bankier,
van een grooten koopman of van een voornaam reiziger zien te
komen; daar viel altijd wel wat goud te visschen. Zij, die door
een crisis verarmd waren, konden altijd wel op de een of andere
manier hun schade herstellen. Anderen, die dank zij gelukkige
speculaties veel geld verdiend hadden, leidden de ontwikkeling
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van de stad. Zoo schiepen tal van gunstige omstandigheden in
Italie een reeks van krachtige en zelfstandige menschen.
De materieele welstand werd van de allergrootste beteekenis
voor de cultureele ontwikkeling. De kleine vorsten hadden schitterende hoven, waar dichters, kunstenaars en mannen van de wetenschap omheen zweefden als vlinders om een bloem en de kooplieden volgden het voorbeeld der vorsten. Zij ondersteunden ijverig en mild de schoone kunsten; zij beloonden eveneens de geleerde humanisten, die hun werken vaak aan deze kooplieden opdroegen. Dit waren dan in het Grieksch of in het Latijn geschreven
boeken, soms in proza, soms in poezie; het waren geleerde verhandelingen, genoeglijke verhalen of satiren op de toenmalige
verhoudingen.
FLORENCE.
In den loop der middeleeuwen had Florence zich tot een groote
stad ontwikkeld. Zij was vrijwel zelfstandig geworden en werd
door eenige machtige adellijke geslachten geregeerd. Er
was een Ghibellijnsche adellijke partij en een Welfische
volkspartij gevormd. De laatste behaalde in 1250 de overwinning en de burgers maakten zich ten koste van den
adel van de regeering meester.
Ja, dat ging zoo ver, dat men
leden van den adel beloondP
door hun den adellijken titel
te ontnemen; want het gold
Fig. 49. De villa Careggi, dicht bij Floals een straf om van adel te
rence; eigendom der Medici.
zijn. Maar er werd niettemin
geen democratisch bestuur ingevoerd. De basis van de maatschappelijke verhoudingen vormden de gilden en deze waren allesbehalve democratisch. In de
handwerksgilden voerden de meesters het bewind; eveneens verleende de nieuwe Florentijnsche constitutie de politieke macht
alleen aan de rijkste en voornaamste burgers, die dan ook uitsluitend de hooge ambten in de stad bezetten. Aan het hoofd van
het stedelijk bestuur stond La Signoria, die uit zes representanten
van de gilden bestond en een Gonfaloniere di giustizia (de banierdrager van het recht).
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De bittere partijstrijd werd met onverminderde kracht voortgezet. De partijnamen waren echter veranderd. De "Witten" streden met de "Zwarten". De "Witten" zetten de politiek der Ghibellijnen voort; zij vormden dus de keizerlijke partij, terwijl de
"Zwarten" de pauselijke partij van de Welfen vormden; maar er
waren in den loop der tijden zulke veranderingen in de belangen
dezer partijen ontstaan, dat ook hun partijprogramma geenszins

Fig. 50. De reis der heilige Drie Koningen, fresco van Benozzo Gozzoli (gest.
1497) in de familiekapel der Medici in het Palazzo Riccardi, Florence. De figuren zijn portretten der Medici en hun vrienden. Op het derde paard van rechts
rijdt Lorenzo it Magnifico.

ongewijzigd bleef. De strijd woedde voornamelijk tusschen de
machtige kooplieden en de handwerkslieden. De lagere burgers
wilden ook een grooteren invloed krijgen. Maar de groote koopmansgeslachten waren zoo sterk, dat alle dergelijke pogingen op
niets uitliepen.
De geschiedenis van Florence in de vijftiende eeuw is de geschiedenis van het geslacht Medici. Dit was een burgerlijk geslacht, dat in de dertiende en veertiende eeuw met de adellijke
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partij streed. In 1296 kreeg Ardingo di Medici den post van gonfaloniere in de stad; dit was, zooals wij gezien hebben, de hoogste
waardigheid aldaar. Vier jaar later werd een ander van dit geslacht, dank zij zijn verbindingen met de volkspartij, tot dezelfde
waardigheid verheven. In de veertiende eeuw verwierf het geslacht zich zeer groote rijkdommen en toen Giovanni di Medici
in 1421 tot gonfaloniere werd gekozen, was hij de rijkste man van
den staat. Hij had deze positie met behulp van het yolk weten
te verkrijgen; hij had echter tegen den adel een verbitterden
strijd moeten voeren. Hij bewees het yolk zijn dankbaarheid door
de belastingen te verlagen en werd daardoor buitengewoon populair. Maar het heele geslacht der Medici was bij den adel gehaat.
Toen Giovanni di Medici in het jaar 1429 stierf, gelukte het
den adel de macht in handen te krijgen. Deze wreekte zich op den
zoon van Giovanni, Cosimo, door hem en zijn geslacht voor langen
tijd uit Florence te verbannen, terwijl zij voor altijd uitgesloten
zouden blijven van het bezetten van regeeringsposten. Cosimo,
die in dien tijd een jaar of veertig was, bezat een groote ontwikkeling; hij was een van de voornaamste bankiers. Hij droeg het over
hem gevelde vonnis met groote gelatenheid. Hij trok naar Venetie, waar hij met open armen en groote eerbewijzen werd
ontvangen.
De adellijke partij vermocht maar een jaar de macht in handen
te houden; daarna werden de machtigsten onder hen uit het land
verbannen, terwijl Cosimo werd teruggeroepen. Een teekenend
staaltje van Cosimo's beleid is het volgende. Hij begaf zich niet
dadelijk naar het paleis, waar het yolk zich verzameld had om
hem te huldigen, maar ging met een paar van zijn getrouwen in
alle stilte langs een omweg naar het stadhuis, waar hij door de
voornaamsten van de stad hartelijk ontvangen werd. In 1435, het
jaar na zijn terugkomst uit de ballingschap, werd Cosimo tot
gonfaloniere gekozen; maar hij nam deze waardigheid niet aan;
hij gaf er de voorkeur aan om op indirecte wijze de stad te besturen, waarbij hij dan op zijn persoonlijken invloed kon bouwen.
De constitutie werd niet veranderd. De ambtenaren werden op de
gewone wijze gekozen, maar allen moesten Cosimo gehoorzamen,
ofschoon deze als een gewoon particulier leefde. Zelfs den partijstrijd wist hij te doen . bedaren. Dit geschiedde op de volgende
wijze. Hij legde aan zijn rijke en machtige tegenstanders zulke
drukkende belastingen op, dat zij daardoor verarmden en de stad
moesten verlaten. Hij zelf moet de woorden hebben uitgesproken:

De aankomst van de Maagd van Orleans op het slot Chilton.
Wandtapijt in het museum to Orleans.
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Fig. 51. Het Palazzo Riccardi, paleis der Medici in Florence, gebouwd omstr.
1430 door Michelozzo (gest. 1472).
III 5
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"Een geruineerde stad is beter dan een verloren stad". Toen hij
tot de verbanning zijn toevlucht nam, geschiedde dit met de
grootste wreedheid; hij liet de ballingen van stad tot stad vervolgen. Toen eenige dezer ballingen eens zeiden, dat zij de "wakende wrekers" waren, liet hij hun ruwspottend weten, dat hij
niet ongeneigd was te gelooven, dat hij hen geholpen had om
uit den slaap te blijven — zoo rusteloos vervolgden zijn handlangers hen. Op die wijze bestuurde Cosimo di Medici met zijn
klaar verstand en met zijn groote rijkdommen de stad Florence
als een alleenheerscher.
Cosimo's regeering is in meer dan een opzicht belangrijk. Hij
was de Pericles van Florence; hij beschouwde het als een eer
om de stad met het beste te mogen versieren, wat wetenschap en
kunst te bieden hadden. Hij bouwde paleizen en richtte bibliotheken in. Hij stichtte eveneens de Platonische academie, waar alle
geleerden en kunstenaars, die in Florence waren, samenkwamen.
Zijn eigen paleis stond altijd open voor philosofen, architecten,
mannen van wetenschap en kunstenaars. Tot zijn beste vrienden
behoorden . Brunelleschi en Donatello. Cosimo was altijd rustig en
gelaten. In zijn familieleven was hij zeer ongelukkig. Toen zijn
tweede zoon Giovanni stierf (1463), in wien hij zijn opvolger had
gezien, dwaalde de oude, machtige en rijke man troosteloos door
zijn paleis, "een huis, dat te groot is voor zoo weinig menschen",
gelijk hij zeide. Hij stierf in 1464; de staat gaf hem den eerenaam "Pater Patriae", "Varier des Vaderlands".
Cosimo werd door zijn zoon, den zwakken en ziekelijken Piero
di Medici opgevolgd. Maar deze stierf reeds in 1469 en werd op
zijn beurt opgevolgd door zijn zonen Lorenzo il Magnifico, "de
luisterrijke", en Giuliano. Lorenzo il Magnifico was een van de
schitterendste vertegenwoordigers van de Renaissance-cultuur.
Hij was in het jaar 1449 geboren en had een uitstekende opvoeding
genoten. Hij was oud genoeg om zich de geleerde vrienden van
zijn grootvader Cosimo te herinneren; sommigen hunner werden
ook zijn vrienden. Zijn vrome moede p Lucrezia Tornabuoni had
hem eerbied voor den godsdienst ingeprent. Lorenzo was een geleerd man, die veel van de kunst hield. Maar in menig opzicht
was hij de tegenpool van zijn beroemden grootvader. Cosimo had
schitterende eigenschappen als bankier; hij verstond de kunst om
zijn particulier vermogen prachtig te beheeren. Lorenzo miste
daarentegen deze eigenschap volkomen; hij stond vaak op den
rand van het faillissement en moest alle mogelijke middelen toepassen om aan het geld te komen, dat zijn weelderig leven eischte.
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Hij ontzag zich daarom niet om vaak tamelijk diep in de staatskas te tasten om zijn eigen rekeningen te betalen. Als politicus
verstond hij de kunst de macht in handen te houden. Maar terwijl zijn grootvader met groote voorzichtigheid zorgde om zoo
weinig mogelijk te vertoonen, trad hij als vorst op. Hij leefde
volgens het principe, dat hij zelf in de teekenende woorden formuleerde: "De koningen en de wijzen staan boven de sterren". Zijn
prachtlievendheid en zijn heerschzucht kon hij niet onder den
titel verbergen, dien hij zich zelf bij voorkeur gaf, dien van "Florentijnsch burger". Zijn onderdanen noemden hem juister "Zijne Heerlijkheid". Lorenzo was zoo overmoedig en zoo onverstandig in zijn optreden, dat hij
vele tegenstanders kreeg.
Hij had nog geen tien jaar
geregeerd, toen er een samenzwering ontstond, de
zoogenaamde Pazzi-samenzwering, waarin de voornaamste burgers van Florence, de aartsbisschop Salviati, j a zelfs de paus gewikkeld waren. Men had afgesproken, dat het oproer op
een Zondag onder de hoogmis zou losbarsten, op het
oogenblik, dat de priesters
voor het altaar in de domkerk de monstrans zouden
opheffen; dan zouden Lorenzo en zijn broeder Giuliano vermoord worden. Alles ging in het begin, zooals
men zich dat gedacht had; Fig. 52. Cosimo di Medici. Relief van Verrocchio (gest. 1488) .
de samenzweerders gaven
op een afgesproken oogenblik het teeken om de beide broeders te dooden. Giuliano viel
flood op den kerkvloer neer; hij was door verschillende dolksteken doorboord. Maar Lorenzo wist, van zijn vriend den dichter
Poliziano vergezeld, naar de sacristie te ontvluchten; Poliziano
sloeg de bronzen deuren dicht en schoof den grendel er voor.
Lorenzo had het behoud van zijn leven te danken aan het feit,
dat de priester, die hem had zullen dooden, niet bedreven was in
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het gebruik der wapenen. In de kerk ontstond nu een razende
strijd, die later in de straten werd voortgezet. De samenzweerders
hieven de leus "Weg met den druk der Medici" aan; maar deze
laatste partij had toch nog te veel aanhangers, zoodat de strijd
in het voordeel van Lorenzo uitviel. De samenzweerders werden
gevangengenomen en dienzelfden avond kon men hun lijken
en dat van Francesco Pazzi voor de vensters van het Palazzo
Vecchio zien schommelen. Het yolk ging nog altijd voort met het
moorden op de straten. Eerst toen driehonderd menschen vermoord waren, was de flood van Giuliano genoegzaam gewroken,
terwijl de macht van Lorenzo weer bevestigd was. Hij bracht een
verandering in de constitutie van Florence aan, zoodat in het vervolg alle gewichtige besluiten door, een commissie van zeventig
zouden worden genomen. In 1480 hief hij het verbond op, dat
Florence met den paus en met Napels had gesloten. Hij was nu
de ongekroonde monarch van Florence. Hij was zelf dichter en
philosoof en had een goed begrip van kunst en wetenschap; hij
verzamelde geleerden, kooplieden, kunstenaars en diplomaten om
zich heen. In de eerste plaats client in dit verband de sympathieke
philosoof Marsilio Ficino genoemd te worden, een ijverig Christen
en tevens een groot bewonderaar van Plato. Dan nog graaf Pico
della Mirandola, die zoowel door zijn schoonheid, zijn geleerdheid,
zijn genialiteit, als door zijn geboorte uitblonk. Hij was in zijn
jeugd bekend om duizenden liefdesavonturen, terwijl hij later een
grooten naam als philosoof kreeg. Dan was er nog de dichter
Angelo Poliziano, de leeraar van een van Lorenzo's zonen en
Lorenzo's getrouwe vriend. In zijn jeugd had hij Homerus in het
Latijn vertaald. Evenals Lorenzo dichtte hij in het Italiaansch.
En eindelijk dienen wij nog den schilder Botticelli te noemen, die
met zijn penseel dezelfde tafereelen van Lorenzo's hof vereeuwigde, die Poliziano in zijn gedichten bezongen had.
Een prachtig en weelderig leven ontplooide zich in die dagen in
Florence. Den eenen dag ontving Lorenzo it Magnifico buitenlandsche vorsten, die met een gevolg van duizenden personen hem
kwamen bezoeken, met een buitengewone pracht. Den anderen
dag gaf hij ter eere van zijn geliefde Lucrezia Donati een schitterend tournooi, waarin hij zelf in een kort pantser en in roode en
witte zijde optrad, die met robijnen en diamanten was afgezet.
Ook amuseerde hij zich met zijn vrienden op de jacht of in de
omgeving van de stad of bracht zijn tijd met hen op een zijner
villa's door, waarbij zij zich in philosofische gesprekken verlustigden. Deze villa's, die in de nabijheid -van de stad lagers, wer-
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den op voorbeeldige wijze onderhouden en ook het landbouwbedrijf werd aldaar schitterend gevoerd. Gedurende het Meifeest
en in de carnavalsdagen, mengde Lorenzo zich in de straten onder
het yolk; hij danste en zong met jong en oud. De gedichten, die
werden gezongen, had hij vaak zelf gemaakt, terwijl de melodieen
soms door zijn hofmusicus gecomponeerd waren.
Maar na de bonte, vroolijke dagen van het carnaval volgde de
vasten, de sombere tijd van boetedoeningen. Een zoodanige
tijd volgde nu ook voor Florence. In 1491 preekte de Dominicaan
Savonarola voor het
eerst in de domkerk
van Florence. Spoedig
bracht hij de heele stad
in beweging door zijn
boetpredikaties; hij
sprak van de straffen,
waardoor de rampzaligen zouden verbrijzeld
worden. Lorenzo, de
paus, de koning van lapels, zij alien zouden
binnenkort sterven. Lorenzo werd ook inderdaad spoedig ziek; hij
riep Savonarola aan zijn
doodsbed, maar wendde
zich van hem af, toen
deze Lorenzo bezwoer
Florence de vrijheid terug to geven. Toen Lorenzo it Magnifico stierf,
was zijn macht nog ongebroken (1492).
Fig. 53. Lorenzo it Magnifico, v. Giorgio
Vasari.
Toen de profetieen
van Savonarola in een
korten tijd in vervulling waren gegaan, werd het yolk daardoor
opgeschrikt; hij kreeg steeds meer macht over de gemoederen.
"Uw zonden, Florence, Uw zonden, Italie, roepen ten hemel". In
zijn predikatie in den vastentijd van 1494 over den zondvloed
greep hij zijn gehoor in de ziel, toen hij op zijn eigenaardige wijze
uitriep: "Zie, ook ik laat het water over de aarde stroomen" en
hij verkondigde, dat de Fransche koning Italie zou binnentrekken.
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Pico della Mirandola heeft verteld, dat hij zoodanig door Savonarola's predikaties geschokt werd, dat zijn heele lichaam er van
trilde en dat zijn haren te berge rezen.
Hetzelfde jaar 1494 stond Karel VIII van Frankrijk met een leger
in Italie. Hij was door den hertog van Milaan geroepen, maar deze
zou spoedig berouw over deze daad krijgen, daar hij zijn land er
door verloor. In Florence had de zoon van Lorenzo it Magnifico
het bestuur in handen; maar hij werd verjaagd en de republiek
in Florence uitgeroepen (1494). Savonarola nam het bestuur in
handen. Karel VIII trok naar Florence, maar Savonarola ging niet
in op zijn eischen; de stad hood den koning echter vergeefs weerstand. Toen de koning in het Palazzo Vecchio de leidende personen een beleedigend document te onderteekenen gaf, kreeg hij
respect voor de stad. Want een van deze Florentijnen scheurde
het document voor 's konings oogen in stukken. Karel VIII riep
toen dreigend uit, dat hij de trompetten voor het stormsignaal zou
laten weerklinken, maar de Florentijnsche burger antwoordde:
"Dan laten wij de klokken luiden". In het jaar 1497 bereikte de
invloed van Savonarola zijn hoogtepunt. Het Florence, waar een
particulier feest een gebeurtenis voor het heele yolk was, zoodat dit
zoo kostbaar werd, dat het wel een millioen kronen verslond, dit
Florence was nu een boeteplaats geworden, waar men in zak en
asch zat. De huizen in de stad werden doorzocht; men haalde er
alle boeken, schilderijen, beelden en andere kunstvoorwerpen vandaan; men sleepte ze naar de markt, waar zij voor het stadhuis
verbrand werden. Maar lang zou Florence Savonarola niet meer
volgen; zijn profetie over Florence's overwinning was niet in vervulling gegaan. Nu leidde de stadsregeering het proces tegen
hem in. In het jaar 1498 werd de Doniinicaan op dezelfde plaats
verbrand, waar een jaar te voren de weiieldsche schatten verbrand
waren; zijn asch werd in den Arno gestrooid.
De macht der Medici werd in 1512 weer hersteld; zij leidden
de regeering met wisselend geluk. Onder • Cosimo den Jongere
(1519-1574), een voortreffelijk Renaissancevorst en een buitengewoon regent, groeide de stad Florence uit tot het groothertogdom
Toscane (1569).
MACCHIAVELLI EN PIETRO ARETINO.
Toen de Medici in 1512 weer tot macht kwamen, werd Niccolo
Macchiavelli (1469-1527) afgezet van de plaats, die hij tot dusverre in de kanselarij van Florence bekleed had. Hij bracht een
tijd in de gevangenis door en kreeg nooit meer de gelegenheid,
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actief in te grijpen in het openbare leven van Florence. In zijn
eenzaamheid op een klein landgoed greep hij naar de pen om de
verveling te verdrijven; hij legde op het papier de gedachten neer,
welke hij niet in daden had kunnen omzetten. Het is lastig te zeggen, tot welke groote daden deze heerschzuchtige en energieke man
in staat zou zijn geweest; maar het is zeker, dat hij zich door zijn
literaire werkzaamheid onsterfelijk heeft gemaakt.
Macchiavelli is de eerste moderne historicus
van de Renaissance.
Reeds met Mussato
(1261-1330) was er een
nieuwe tijd begonnen
voor de 6Geschiedschrijving; maar deze
Mussato begrensde zijn
onderwerp zeer. Hij begon zijn geschiedenis
niet met de schepping
der wereld, maar vertelde uitsluitend over de
gebeurtenissen, die hij
zelf beleefd had, waaraan hij zelf had deelgenomen. De geschiedschrijving bloeide aan
de kleine hoven in Italie.
Iedere -vorst zag gaarne,
dat de een of andere geleerde zijn naam en zijn
daden zou vereeuwigen;
Fig. 54. Angelo Poliziano en Giuliano, zoon van
hij had daar ook wel Lorenzo.
Fresco van Ghirlandajo in de kerk St.
een goede som gelds
Trinita, Florence.
voor over. Het gebeurde
dan ook wel, dat deze historici, die in den dienst van hun meesters
werkten, de vorsten op hun veldtochten begeleidden om getuige
te zijn van de gebeurtenissen, die zij moesten beschrijven. Maar
er waren ook wel historici, die het nageslacht niet zoo'n opgesmukt verhaal wilden overleveren betreffende een vorst, wiens
handelingen zij niet konden prijzen. Toch waren ook deze historici wel zoo verstandig, eerst te wachten, tot de betreffende vorst
gestorven was. Na diens dood konden zij dan altijd hun vroeger
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werk veranderen en de ergste leugens uit die boeken verwijderen.
Op deze wijze deden zij dan niet aan de waarheid te kort, terwij1
toch hun persoonlijke belangen niet werden geschaad.
Gedurende zijn werkzaamheid in de kanselarij en in den diplomatieken dienst had Macchiavelli gelegenheid gevonden de geschiedenis van zijn eigen tijd te leeren kennen. Nu begon hij ook
de voorafgaande tij den te bestudeeren. Het resultaat van deze
studie is zijn monumentaal boek over de geschiedenis van Florence. Het is zonder eenigen twijfel een compilatiewerk, waarin
bet materiaal van vele anderen gebruikt is; in zooverre is het
dan ook onzelfstandig te noemen; maar Macchiavelli is nuchter
en kritisch; hij probeert de oorzaken der
gebeurtenissen in het licht te stellen; hij
poogt eveneens de motieven van de leidende staatslieden te doorgronden.
Maar niet alleen het verleden, ook zijn
eigen tij d, j a, zelfs de toekomst gaven
Macchiavelli stof voor een ander bock.
Dit bock heet "Il Principe", "De vorst".
Het is misschien het merkwaardigste
bock, dat ooit over de politick is geschreven; zijn inhoud is gedurende alle
eeuwen actueel gebleven; het heeft den
schrijver zoowel hoon als lof gebracht.
Macchiavelli was zeer vaderlandslievend,
al merkt men in zijn geschriften daar ook
Fig. 55. Pico della Mirandola.
weinig van. De vorst, die hem inspireerde dit bock te schrijven, was de zoon van
Lorenzo it Magnifico, Giuliano (gestorven 1516), die met het plan
rondliep, een groot Italiaansch rijk te stichten. Het is opgedragen
aan Lorenzo den Jongere (gestorven 1519). Het verscheen op een
voor Italie zeer moeilijk tijdstip. Reeds gedurende ongeveer 20
jaren was het land een buit van vreemde heerschers geweest. De
vaderlandsliefde en de haat tegen de vreemdelingen, die of en toe
opvlamden, konden niets uitrichten, daar niemand de bekwaamheid bezat om de leiding te nemen in den bevrijdingsarbeid. In
eenige zinnen, die aan het Bind van het bock staan, maakt Macchiavelli de opmerking, dat men duidelijk den staat van vernedering,
waarin Italie verkeerde, moest schilderen, ten einde den Italiaanschen geest wakker te maken. "Mocht ik het gebed hooren, dat
het yolk aanheft, ten einde God te verzoeken om den redder te
sturen, die het yolk van het juk en de schande der overheerschers
bevrij dt".

MACCHIAVELLI

73

Zoo hadden voor Macchiavelli vele schrijvers en dichters reeds
geklaagd. Maar hij is de politicus, die met de werkelijkheid rekening houdt en als zoodanig komt hij dan ook met reele voorstellen.
Hij is op het gebied der politiek geen origineel, maar wel een
consequent denker. De grondstellingen over de politiek, die hij
in zijn boek heeft neergeschreven, werden reeds
door vele vorsten in practijk gebracht. Zelf had
Macchiavelli Cesare Borgia leeren kennen en hij.
de man, die zoo goed van
zijn doel bewust was en
die niet door al te veel
scrupules bezwaard werd,
hoopte vurig, dat een
vorst Italie zou bevrij den
om er dan een rijk van
te maken. Deze vorst
moest een nationaal leger
hebben; hij moest niet
langer van een huurleger
gebruik maken; de huursoldaten toch dachten altijd aan hun eigen voordeel; zij -bezaten niet den
moed, niet de vaderlandsliefde, niet de gehoorzaamheid van een leger,
dat uit eigen burgers be- Fig. 56. Savonarola, geschilderd door den monstond. Er was een gehee- nik Bartolomeo (gest. 1517) in het St. Marcoklooster te Florence.
le nieuwe orde, een nieuwe wetgeving noodig;
men kon ook nieuwe menschen gebruiken. Het is echter vreemd,
dat Macchiavelli, de aanhanger der republiek, die daar ook een
ambt in had bekleed, een vorst opwekt, om deze groote taak te
voeren. Er wordt van een regent veel geeischt — aldus leert hij —
als hij zijn macht wil grondvesten. Hij mag nooit zijn woord
houden, zoodra dit nadeelig voor hem is; maar als hij dat woord
breekt, moet hij den schijn van eerlijkheid bewaren. Hij moet
dan maar steeds huichelen; hij moet over waarheid, deugd en
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recht blijven praten, ook dan wanneer hij de grondbeginselen van
die waarheid, van die deugd, van dat recht met de voeten vertreedt. De menschen zullen hem beoordeelen naar het resultaat,
dat hij bereikt heeft, en zij zullen niet vragen naar de middelen,
die hij daarvoor gebruikte. Alle middelen zijn geoorloofd.
"De oorlog is rechtvaardig, als hij noodzakelijk is; de wapenen
zijn heilig; want zij zijn de eerste en de laatste hoop". Dit zijn
de gruwzame pessimistische en ruwe grondstellingen, die het nageslacht met den naam "Macchiavellisme" heeft bestempeld.
Er was ook een ander vorstenideaal, dat in de zestiende en zeventiende eeuw werd verkondigd. Petrarca had in een brief, die
herhaaldelijk verspreid en gedrukt is, een meer idealistisch beeld
van een vorst geteekend: "Gij moet niet de meester van Uw onderdanen zijn, maar veeleer de varier van het vaderland. Gij moet
Uw y olk als Uw kinderen, als U zelf lief hebben, gij moet hun lief de,
maar geen vrees inboezemen; want uit vrees ontstaat haat. Gij
moogt Uw wapenen, Uw trawanten, Uw gehuurd leger tegen Uw
vijanden gebruiken; maar tegen de burgers van het land moogt gij
U niet met een lijfwacht beveiligen; welwillendheid is het eenige,
dat lets uitrichten kan". Voorts moet de vorst onafhankelijk van
zijn hovelingen optreden; hij moet gematigd en mild regeeren; hij
moet voor kerken en openbare gebouwen zorg dragen, hij moet
moerassen droogleggen; hij moet de ambten op een rechtvaardige
wijze en volgens verdienste verdeelen; hij moet de noodlijdenden
en de zieken helpen en vooraanstaande geleerden onder zijn bescherming nemen.
Maar de vorsten uit het Renaissance-tijdperk beantwoordden
geenszins aan het ideaal, dat Petrarca gesteld had. Zij vertoonden
veeleer gelijkenis met het type, dat Macchiavelli had geschetst en
dit verklaart, althans voor een deel, het optreden van Pietro Aretino (1492-1556). "Ik ben het orakel van de waarheid en de
secretaris van de wereld", zegt Aretino over zich zelf. En iemand
schrijft in een brief aan hem, dat Aretino Gods zoon is; want
God is de hoogste waarheid in den hemel, en gij zijt de waarheid
op aarde". Maar welke verdiensten hij ook overigens moge gehad
hebben, waarheidslievend was hij zeker niet; hij was vrijwel de
grootste schandaalschrijver en geldafperser. Hij draagt daarom
terecht een anderen naam "De Geesel der vorsten".
Hij moest Rome verlaten, daar hij het den paus al to lastig
maakte. Na 1527 hield hij zich in Venetie op, waar hij in een van de
prachtigste paleizen verblijf hield. Hij was een deftig en prachtlievend man, die zich zeer voor de schoone kunsten interesseerde;
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hij had ook onder de kunstenaars heel wat vrienden o. a. den
beroemden schilder Titiaan en den architect Sansovino, die de St.
Marco-bibliotheek in Venetie gebouwd heeft. Hij was trouw in zijn
vriendschap; hij beminde zijn dochters zeer en was mild tegenover de armen. In zijn paleis wemelde het van menschen, die hem
hun opwachting kwamen maken. Hier zag men zendboden van

Fig. 57. Savona rola's dood, geteekend door een tijdgenoot. Geheel links de koepel
van den Dom. De processie gaat uit van het Palazzo Vecchio, het stadhuis van
Florence.

koningen en vorsten; hier zag men dichters, kunstenaars, adellijke
dames benevens de courtisanes van Venetie. Hij kreeg van aile
kanten smeekende en kruiperige brieven, geld, kleeren, wijnen,
kortom geschenken van allen mogelijken aard. Het gebeurde niet
zelden, dat hij zelf aangaf, wat hij wilde hebben. Dit klinkt onbegrijpelijk, maar het is niettemin toch waar; alle hulde toch, die
men hem bracht, was een gevolg van vrees en angst, die hij inLoezemde. Hij schreef n. 1. brieven en smaadschriften over het
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geheele land. Hij spaarde hierbij niemand; zijn werken vormden
een weefsel van waarheid en leugen en men sloeg geloof aan de
onbeschaamde beweringen, die hier met de grootste zekerheid
waren neergeschreven. Hij verstond de kunst van den laster; hij
kende de macht van het gedrukte woord; hij moist van dat alles
volop gebruik te maken. Karel V moest hem met grof geld betalen,
om met rust gelaten te worden; de dichters, die hem niet genoegzaam prezen, overlaadde hij met zijn spot. Bij deze leugen- en
lastercampagne maakte hij- geen verschil tusschen hoog en laag;
vorsten en kooplieden, mannen en vrouwen behandelde hij op
eenzelfde wijze. Er ligt iets waanzinnigs in dit brutale gedrag. Het
is merkwaardig, dat hij er zijn leven niet bij inschoot, waar
toch in dezen tijd een menschenleven niet al te veel beteekende.
Hij was op alles verdacht en droeg daarom een harnas onder zijn
prachtige kleeren._ Zijn lichaam was bedekt met litteekens van
dolksteken, waaruit blijkt, dat men menige poging in het werk
heeft gesteld om hem te vermoorden.
ROME EN DE PAUSEN.
De Kerkelijke Staat was het hart van Italie. In den loop der
tijden had men zijn polsslag . 00k buiten dien staat, ja, over een
groot gedeelte van de wereld, waargenomen. Gedurende het verblijf der pausen in Avignon was hun wereldlijke macht volledig
vernietigd. Rome was een nietige plaats, vergeleken bij wat het
vroeger was geweest. Het telde nauwelijks 20.000 inwoners. Er
woedden onafgebroken twisters tusschen de machtige geslachten
der Colonna's en Orsini's; een groot gedeelte van de gebouwen was
geheel vervallen; sommige, zooals het Colosseum, waren vestingen
geworden. De kerken stonden leeg en verlaten; men zag vaak schapen bij het altaar. "De eeuwige stad lijkt meer op een rooversnest
dan op een verblijfplaats voor eerzame lieden", schreef een inwoner van Rome in 1347. Dat jaar was het groote jaar van Cola
di Rienzi. Hij, een schrijver van geringe afkomst, wilde een vereenigd Italie tot stand brengen; hij zag zich zelf in zijn eerzucht al
keizer van dit Italie. Maar dit licht zou slechts eenige maanden
aan den politieken hemel van Italie schijnen. Het was ontstoken
aan de nieuw ontwaakte geestdrift voor de antieken en voor de
eens zoo trotsche wereld der Romeinen. Na een laffe vlucht uit
Rome (1347) zwierf Rienzi eenigen tijd rond, tot hij ten slotte in
Avignon werd gevangengenomen. Hij werd later losgelaten om de
pauselijke macht in Rome weer te herstellen, maar werd in 1354
vermoord.
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Door het langdurig verblijf van de pausen te Avignon, waar
zij stonden onder den invloed van de Fransche koningen, door het
schisma, dat in 1378 daarop gevolgd was, heeft het aanzien van
den pauselijken stoel een knak gekregen, waarvan het zich slechts
zeer langzaam hersteld heeft, zonder evenwel ooit te stijgen tot
de hoogte, waarop het gestaan had in de twaalfde en dertiende
eeuw. De tijd, waarin de pausen leiders waren van de Europeesche
politiek is voorbij. Toch blijven zij een niet geringen invloed
uitoefenen op het leven der volkeren. Vooreerst natuurlijk door
hun geestelijk ambt, waaraan millioenen onderworpenheid betuigen, en vervolgens ook op politiek en cultureel gebied.
Den 8 November 1417 koos het concilie van Constanz een paus,
die weer algemeen erkend werd : Martinus V, die in 1431 een opvolger kreeg in Eugenius IV. Deze twee
pausen hebben in de kerk het geschokte
gezag weten te redden, in hun stall hebben ze na al het verval van de laatste
eeuw de orde en de tucht hersteld en zoo
den weg gebaand voor het werk van hun
opvolgers.
Reeds in de dagen van Avignon en van
het schisma hadden de pausen hun bescherming en hun steun verleend aan de
opkomende richting van de Renaissance:
Petrarca was te Avignon met eerbetuigingen ontvangen, met opdrachten en beneficies overladen; ook Boccaccio werd Fig. 5 8. Niccolo Macchiavelli.
er als gezant van Florence welwillend
aanvaard. Petrarca verzamelde in opdracht van Clemens VI de werken van Cicero voor de pauselijke
bibliotheek en na zijn flood zag zich kardinaal Noellet belast met
de taak, om de geschriften van den beroemden humanist bijeen
te brengen. Gianozzo Manetti, kenner van de Hebreeuwsche taal,
genoot de persoonlijke vriendschap van Eugenius IV en Nicolaas
V; reeds tijdens het schisma kwamen humanisten in grooten getale aan de Curie, de beste kardinalen, die door Eugenius IV benoemd zijn, Albergati, Cesarini, Capranica, hebben de Renaissance
bevorderd; met Nicolaas V besteeg zij den pauselijken troon. Op
het persoonlijk leven van velen van de volgende pausen valt menige
aanmerking te maken. De Renaissance, die in haar diepste wezen
een christelijke beweging is, vertoont afwijkingen van de christelijke zedenwet in verschillende nevenstroomingen. Toen nu de
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heele beweging in Rome met geestdrift werd binnengehaald, is er
in breede kringen van de Romeinsche Curie een geest gekomen
van weelde, die in tegenspraak staat met de armoede van Christus,
een geest van zingenot, die spot met de Evangelische zelfverloochening. En naarmate de verwereldlijking van de Curie voortschreed, werd de mogelijkheid grooter, dat mannen als Alexander
VI met de pauselijke waardigheid bekleed werden. Intusschen
hebben de pausen van de Renaissance de verdienste, dat ze Rome
gemaakt hebben tot de schitterende stad, die het is; en dat zij
alleen in dien tijd oog gehad hebben voor het ontzaglijke gevaar,
dat de Europeesche cultuur bedreigde van de zij de der Turken,
die in 1453 Constantinopel veroverden.
Nicolaas V (1447-1455) stelde den rijkdom en den invloed van
het pausschap in dienst van de Renaissance: hij wilde Rome maken tot het centrum van letteren en kunst, tot een groote monumentale stad met de grootste bibliotheek der wereld en tevens
tot een veilige residentie der pausen. Voor zijn bouwwerken aan
muren en bruggen, aan de statiekerken en het pauselijk paleis
ontbood hij architecten uit de heele wereld. Het is onder den
invloed van Leon Battista Alberti, dat het plan ontstond voor een
nieuwbouw van de St.-Pieterskerk. De oude basiliek dateerde
nog uit den tijd van Constantijn, en was zoo bouwvallig, dat de
paus zich van de noodzakelijkheid van afbraak liet overtuigen.
Toch zou eerst onder het pontificaat van Julius II daarmee een
begin gemaakt worden. Onder de scliilders is vooral bekend Fra
Angelico di Fiesole, die onder Nicolaas de kapel van Sint Laurentius in het Vaticaansche paleis schilderde. Onder de humanisten
vinden wij naast Manetti en Alberti ook Poggio en Valla als een
bewijs, hoe weinig kieskeurig deze paus reeds was in de keuze
van zijn gunstelingen. Voor de Vaticaansche bibliotheek had de
paus zijn agenten in alle landen, belast met het verzamelen van
handschriften, en dat wel met zulk een succes, dat bij zijn dood de
verzameling gold als de beste ter wereld.
In het volgend conclaaf viel de keuze van de kardinalen op een
Spanjaard, den bijna tachtigjarigen Alonso de Borj a. Hij nam
den naam aan van Callixtus III, en met hem vestigde zich in
Rome het geslacht, dat in de pausengeschiedenis een zoo treurige
vermaardheid verworven heeft. De Italianen veranderden den
onwelluidenden Spaanschen naam in Borgia. Callixtus is tij dens
zijn regeering (1455-1458) rusteloos bezig geweest met pogingen,
om een Europeesche coalitie tegen de Turken to vormen. Gehoor
vond hij alleen in het onmiddellijk bedreigde Hongarije, dat hij
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krachtig steunde : hij verpandde de kleinoodien en landerijen van
de kerk, om zelf een vloot te kunnen uitrusten. Dat de Turken
in 1456 voor Belgrado werden teruggeslagen, is voor een groot
deel aan hem te danken.
De persoonlijke deugd van dezen paus staat boven verdenking,
maar in zijn bestuur heeft hij een fout begaan, die zich weldra
ernstig zou wreken. De vreemdeling voelde zich tusschen de Romeinsche adelpartij en niet op zijn gemak, en meende zijn positie
te kunnen versterken door invloedrijke ambten aan leden van zijn
familie toe te vertrouwen. Een heele schaar familieleden streek
op Rome neer. Onder de begunstigden heeft vooral de zusterszoon van Callixtus vermaardheid gekregen, die zich naar zijn oom
Rodrigo Borgia noemde. Hij was in 1430 of 1431 te Xativa geboren,
en reeds in 1456 kreeg hij den kardinaalshoed, tegelijk met zijn
neef Luis Juan Mila. De benoeming van deze beide mannen, die
niets gepresteerd handen., was te meer ergerlijk, omdat Rodrigo
zich ontpopte als een zedeloos man : er bestaat een schrijven van
den volgenden paus, Pius II, waarin hij Rodrigo wijst op het ongepaste in het gedrag van een kardinaal, die zich niet ontziet, om op
een frivool dansfeest, jongen meisjes het hof te maken en vruchten
en wijn te laten brengen aan zijn geliefde. Het wekte ontevredenheid in Rome, dat aan dezen man werd opgedragen het ambt van
vice-kanselier, die toen ongeveer dezelfde functie had als tegenwoordig de staatssecretaris. Ten slotte kreeg de familie ook den
Engelenburg in handen, en oefende ze een ware despotie in de stall
uit, terwiji de paus, in beslag genomen door zijn zorgen voor den
Turkenoorlog, hun de vrije hand liet. Op het gerucht van de ziekte van Callixtus kwam het yolk tegen de nepoten in beweging:
ze moesten vluchten; de tijding van 's pausen dood was het sein
tot plundering van de Spaansche huizen. Rodrigo keerde terug
en wist zich te handhaven.
Gekozen werd nu Aeneas Sylvius Piccolomini, die den naam
aannam van Pius II (1458-1464). Zijn voorleven was niet vlekkeloos geweest, maar hij had als diplomaat aan de Curie gewichtige
diensten bewezen in onderhandelingen met de Duitsche vorsten,
en sinds hij zich in 1446 tot priester had laten wijden, was er op
zijn zedelijk gedrag Been aanmerking meer te maken. Zijn bestuur kenmerkte zich door zedelijken ernst, die o. a. hierin tot
uiting kwam, dat hij humanisten, die onzedelijk leefden, in zijn
omgeving niet duldde. Met ontembare energie heeft hij zijn laatste levenskrachten in dienst gesteld van de bestrij ding van het
Turkengevaar. Zijn onderhandelingen met de Europeesche vorsten
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op het congres te Mantua hadden geen resultaat: hij besloot in
1463, toen de Turken Bosnie veroverd hadden, zichzelf aan het
hoofd van een kruisvaardersleger te plaatsen. Inderdaad ging

Fig. 59. Pietro Aretino, door Titiaan.

hij naar Ancona om zich in te schepen, maar de dood verijdelde
het plan. Geidnood had hem verhinderd, om in dezelfde mate als
Nicolaas V als Maecenas op te treden, maar zijn lief de voor de
letteren toonde hij als paus, door voort te werken aan zijn groote

PAULUS II EN SIXTUS IV

81

geografische werken, waarin ook merkwaardige bijzonderheden
over Nederland voorkomen, en aan zijn autobiografie.
Paulus II (1464-1471), Venetiaan van geboorte, ijverde voor
den Turkenoorlog door steun te verleenen aan Skanderbeg,
den hoofdman der Albaneezen; hij was bevriend met Giovan
Andrea Bussi, die de boekdrukkunst in Italie een krachtigen stoot
gaf, maar tegen sommige humanisten in het college der abbreviatoren trad hij krachtig op, en de Romeinsche academie, die onder
leiding van Pomponius Laetus samenspande, ontbond hij, wat hem
den haat van menigen humanist bezorgde; liij strekte zijn zorgen
uit tot de antieke monumenten van Rome; de triomfbogen van
Titus en Septimius Severus werden hersteld evenals verschillende
kerken; een verzameling van antiquiteiten werd aangelegd, en het
Palazzo di Venezia getuigt in bet centrum van Rome nog voor den
kunstzin van dezen paus.
Francesco della Rovere, die hem onder den naam van Sixtus IV
opvolgde (1471-1481) was persoonlijk een geleerd en heilig man.
Sinds 1464 was hij generaal geweest van de Orde der Franciscanen
en had hij met onverdroten ijver gewerkt aan de hervorming van
zijn kloosters. Zijn pogingen, om de Turken te bestrijden door
een verbond van alle Italiaansche vorsten, hadden een oogenblik
succes, toen in 1480 Otranto in hun macht gevallen was, maar na
de herovering van die Zuiditaliaansche stad, viel het bondgenootscliap weer uiteen. In de benoemingen van zijn kardinalen volgde
hij het voorbeeld van Callixtus III. Ook zijn familie vestigde zich
in Rome en zij bleek er uitstekend slag van te hebben, om de
onervarenheid van den vroegeren bedelmonnik in geldelijke aangelegenheden ten eigen bate te exploiteeren; nog in het jaar van
de keuze vinden wij twee neven van den paus tot kardinaal verheven: Giuliano della Rovere en Pietro Riario. De laatste maakte
het het ergste. Dit jongmensch, die zijn loopbaan begonnen was
als Franciscaner monnik onder zijn oom, toonde een ongeloofelijke zucht naar weelde, was daarbij trotsch en heerschzuchtig,
hij wist uit kerkelijke fondsen zich een jaarlijksch inkomen te
verzekeren van meer dan een millioen gulden, liij dreef de onbeschaamdheid zoo ver, dat hij zijn bijzit openlijk in zijn paleis
als een groote dame onderhield; hij legde er zich op toe, om in dat
paleis een enorm huisraad te verzamelen van goud en van zilver,
kostbare gewaden, voorhangen en tapijten; hij had de schoonste
paarden en rijk-uitgedoste dienaren, jonge dichters en schilders
trok hij aan zijn hof, hij was vrijgevig jegens geleerden en armen,
de rijkste opvoeringen en ridderspelen legde hij aan. De praal
III 6
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van zijn hof, zegt kardinaal Jacobus Piccolomini, overtrof alles,
wat onze kleinkinderen zullen gelooven, en de herinnering aan
alles, wat onze voorvaderen ooit gezien hebben. Het feestmaal,
dat Pietro gaf in 1473 bij gelegenheid van het bezoek van Leonora,
dochter van den koning van Napels, maakt kinderspel van de befaamde maaltijden der Bourgondiers. Toen deze man in 1477
stierf, volgde een andere nepoot hem in zijn waardigheid op. Door
zulke kardinaalsbenoemingen heeft Sixtus IV de omkooperij en
bij sommige volgende pausverkiezingen mogelijk gemaakt.
Overigens heeft ook
deze paus rusteloos gewerkt aan de verwezenlijking van het ideaal
van Nicolaas V, Rome
te maken tot het centrum van kunst en wetenschap. Den boekenschat van genoemden
paus vermeerderde hij
met duizenden banden.
Voor de humanisten
was het een goede tijd:
een van hen, Filelfo,
getuigt : de vrijgevigheid, die men hier
vindt, is ongeloofelijk.
Pomponius Laetus
mocht met zijn academie weer vergaderen,
Platina vond aanmoediging tot het schrijven
van zijn p ausengeschiedenissen. In het
Vaticaansch paleis
Fig. 60. De aankomst van Pius II te Ancona.
Fresco van Pinturicchio in den Dom te Sienna.
bouwde Sixtus de kapel, die naar hem genoemd is en liet haar versieren met de schilderingen van Domenico
Ghirlandajo, Sandro Botticelli, Pietro Perugino e. a.
Bij den dood van Sixtus braken weer onlusten uit in Rome,
gericht tegen de nepoten. In het conclaaf, dat den nieuwen paus
moest kiezen, werd het middel van omkooperij niet versmaad en
gekozen werd de Genuees Giovanni Battista Cibo, die den naam
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aannam van Innocentius VIII (1484-1492). Zijn verleden was
verre van vlekkeloos geweest, maar sinds hij in den geestelijken
stand was getreden, had hij zijn leven verbeterd. Evenwel beging hij de fout, dat hij zijn buitenechtelijke kinderen meebracht
naar Rome en bij zich in huis hield. Dit moest op de moreele
schatting slecht werken. Te erger werd dit, toen de paus zijn
kinderen uithuwelijkte in de meest aanzienlijke families en in het
Vaticaan bruiloften gevierd werden; Ook de benoeming van den
dertienjarigen Giovanni di Medici tot kardinaal was een veep
teeken van de verwereldlijking van dat hoogste kerkelijke college.
Die was zoover gekomen, dat de keuze van Alexander VI mogelijk werd.
Het conclaaf, waarin Rodrigo Borgia gekozen werd, is wel het
treurigste uit de geschiedenis der pausen. Wat er tusschen de
kardinalen verhandeld werd, is louter politick spel. Er wordt niet
gelet op de waardigheid van de candidates, doch op de vermeerdering van familie-invloed, en, is die niet te bereiken, dan op het
trekken van persoonlijk voordeel uit het stemmen op een bepaalden candidaat. Er waren ten slotte maar weinig kardinalen,
die voor beloften ongevoelig bleven. En zoo viel de keus op den
onwaardigen kardinaal, die in zijn vroeger leven niet den minsten
waarborg gaf, hoe bekwaam hij ook was, dat hij als paus de meest
elementaire christelijke deugd zou beoefenen. Alexander VI was
paus van 1492 tot 1503. Als kardinaal had hij verschillende kinderen verwekt, die hij in het vaderland van de familie, Spanje,
reeds tot een positie had weten te brengen. Als paus zette hij zijn

zedeloos leven voort en het staat vast, dat hij nog in 1498 een
noon kreeg. Zijn gedrag wekte de ergernis der Romeinen, en tot
op de deuren van het pauselijk paleis werd in epigrammen aan
die ergernis uiting gegeven.
Wel heeft ook Alexander VI het zijne gedaan, om kunst en
wetenschap te bevorderen, en met name zijn de vertrekken, die
hij in het Vaticaan bewoonde, en die hij door Pinturicchio liet
inrichten, een voorbeeld van binnen-architectuur, maar men kan
die vertrekken slechts met een zekeren tegenzin betreden, wanneer
men bedenkt, van hoeveel gruwelen ze het tooneel geweest zijn.
Want in (lie vertrekken huisde Alexander met zijn kinderen.
Aanvankelijk schijnt hij van plan te zijn geweest, om die kinderen rustig in Spanje te laten, maar het duurde niet lang, of de
heele Borgia-familie kwam naar Rome, en van dien tijd of schijnt
al het streven van Alexander crop gericht te zijn, om die familie,
en in het bijzonder zijn kinderen, te verheffen.
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Onder de kinderen, die op den voorgrond treden, is eene dochter,
Lucrezia. Tijdens een afwezigheid van den paus in Juli-Augustus
1501 is het gebeurd, dat deze dochter zich belast zag met het beheer van het paleis met de bevoegdheid, om de inkomende stukken
te openen. Ofschoon niet vlekkeloos in haar leven (wie zal er dit
ongelukkige kind hard over durven vallen) is deze vrouw een
gunstige verschijning in de familie der Borgia's. Haar eerste
huwelijk met Giovanni Sforza werd in het Vaticaan gevierd met
een maaltijd, waaraan ook de bijzit van haar vader aanzat. Het
tweede met den onwettigen zoon van den Napelschen koning kwam
aan een ongelukkig einde, toen Cesare, over wien straks, den
echtgenoot neerstak.
Het derde huwelijk
met den erfprins Alfonso van Ferrara
bracht haar voorgoed buiten Rome,
en sindsdien wist zij
door haar schoonheid, zachtheid en
milddadighcid de
lief de zoowel van
haar gemaal als van
haar yolk blijvend te
winnen.
Een tweede kind
van Alexander was
Fig. 61.
Sixtus IV en zijn neef, kardinaal Pietro
Riario. Fresco in het Vaticaan.
Juan, die een naam
heeft nagela ten, omdat hij in den nacht van 14 Juni 1497 op geheimzinnige wijze vermoord werd. Het geheim van lien moord is nooit opgehelderd.
Dat zijn broer Cesare de schuldige zou zijn, is noch bewezen noch
waarschi j nlijk.
Deze Cesare is de meest bekwame, maar ook de meest beruchte
van Alexander's kinderen. Niet tevreden met het Spaansche bisdom Pampeluna, waarmede reeds Innocentius VIII hem op voorspraak van zijn vader begiftigd had (hij dacht er niet aan, om de
voor een bisschop noodige wijdingen, die zware verplichtingen
opleggen, te ontvangen, maar stelde zich tevreden met het genot
van de inkomsten van zijn bisdom) kwam deze man na de keuze
van zijn vader naar Rome, waar hij reeds in 1493 kardinaal werd.
Sindsdien constateeren wij bij hem het streven, om in Italic een
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vorstendom voor de familie te vormen. Hij was een uitstekend
diplomaat en dapper veldheer, maar ontzettend zedeloos. Het
mag dan ook een geluk heeten, dat hij na den dood van zijn broer
Juan zich poogde los te maken van zijn kerkelijke loopbaan en
zijn geluk ging beproeven op wereldlijk terrein. Inderdaad werd
hij van zijn kardinalaat ontheven en in 1498 trouwde hij met een
nicht van den Franschen koning Lodewijk XII. Toch is zijn plan
op een mislukking uitgeloopen, want, eer hij erin geslaagd was,
om zijn rijk te vestigen, stierf Alexander. Hij moest toen vluchten
naar Spanje, waar hij in 1507 stierf. Want Cesare was in de dagen
van den dood van zijn vader juist herstellend van een ernstige
ziekte, en daarom niet in staat, om met kracht in den loop der
gebeurtenissen in te grijpen.
Francesco Piccolomini, die na Alexander tot paus gekozen werd
en den naam aannam van Pius III, stierf reeds na een maand.
Toen viel de keuze, niet zonder bedenkelijke middelen, op Giuliano della Rovere, Julius II (1503-1513). In tegenstelling met
Alexander heeft deze paus na zijn keuze met de verkeerdheden
van zijn vroeger leven volledig gebroken. Hij stelde zich het heil
van de kerk ten doel, al zijn de middelen, waarmede hij dit doel
nastreefde, ook niet steeds onbedenkelijk. Hij was zestig jaar oud,
maar nog sterk van lichaam en nog sterker van wil. Niet zijn
geringste verdienste is het, dat hij gebroken heeft met het nepotisme. De Borgia's heeft hij verdreven en den kerkelijken staat weer
in het bezit der pausen gebracht. Hij heeft in 1512 een groote kerkvergadering in Rome bijeengebracht, die duurde tot 1517, maar
niet veel nut opleverde.
De kunst vond in Julius II een krachtigen bevorderaar. Zijn
groote bouwmeester was Bramante, die de plannen ontwierp voor
de nieuwe kerk van Sint-Pieter, en die aan die plannen ook een
begin van uitvoering gaf. Bij den dood van den paus waren de
pijlers, die den koepel zouden moeten dragen, met de verbindingsbogen gereed, een reuzenwerk op zich zelf, dat schatten verslond.
Bij de noodzakelijke afbraak van de oude kerk is Bramante met
zooveel roekeloosheid en zoo weinig eerbied voor de monumenten, die de kerk bevatte, te werk gegaan, dat . de tijdgenooten hem
reeds den naam gaven van Ruinante. Beelden en zuilen uit het
verleden, waarvoor de Renaissance-menschen geen achting konden hebben, omdat ze stamden uit een "barbaarschen tijd", werden meedoogenloos vernield. Het weinige, dat overbleef, vulde
eeuwenlang de onderaardsche ruimte van de kerk, tot het eenige
jaren geleden werd overgebracht naar het Museum van Sint-Pieter.
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De kerk is niet volgens de plannen van Bramante voltrokken:
Michelangelo heeft de plannen gewijzigd. Het is zijn koepel, die
onder Sixtus V werd gebouwd, en eerst in de zeventiende eeuw
voltooide Bernini het werk.
Het pauselijk paleis zag kunstenaars aan het werk als Bramante, die het Damasusplein aanlegde en de gang naar Belvedere,
waar de beroemde Apollo van het Vaticaan en de Laokoongroep,
die Julius door aankoop verwierf, zijn opgesteld. In de Sixtijnsche
kapel bracht Michelangelo zijn plafondschilderingen aan, voorstellend de schepping, den zondvloed en profeten. Dezelfde werkte
aan een grafmonument voor den
paus, waarvan de Mozes-figuur voltooid werd. Eerst later onder Paulus
III tusschen de j aren 1534 en 1541
schilderde hij in de Sixtijnsche kapel zijn Laatste Oordeel.
Julius II wilde niet wonen in de
vertrekken, die het particuliere verblijf geweest waren van zijn voorgangers, om niet voortdurend aan
hen herinnerd te worden. Daarom
betrok hij een serie kamers, die
Nicolaas V gebouwd had aan den
hof van Belvedere. Die liet hij
schildercn door den jeugdigen Rafael, die daarinede zijn naam vereeuwigde. Het zijn de beroemde
Stanze, die iedere bezoeker van
Rome zich herinnert.
Fig. 62. Cesare Borgia.
Na Julius kwam Giovanni di
Medici, onder Innocentius VII kardinaal geworden, en nu zeven en dertig j aar oud, aan het bestuur,
en nam den naam aan van Leo X (1513-1521). Bij zijn kardinaalsbenoeming had zijn varier, Lorenzo, hem in een hartelijken
brief vermaand, dat hij zich moest wachten voor de misdadigheid
van zijn omgeving en dien raad had Giovanni zoo goed ter harte
genomen, dat er op zijn zedelijkheid in engeren zin Been aanmerking te maken is. Toch bleef hij verre beneden het ideaal van
een paus. Wel heeft hij ernstig gestreefd naar het herstel van
den vrede in Europa en naar afwending van het Turkengevaar,
wel is hij levenslang volgens de traditie van zijn familie een
maecenas geweest voor kunstenaars en geleerden, wel had hij in
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zijn politiek eenige successen; maar onder zijn pontificaat komt
er in Rome, in de pauselijke kringen, een geest van verfijnde wedde, die wel de uitspattingen van den tijd van Alexander VI wist
te vermijden, maar die dan ook des te dieper inwerkt op de verwereldlijking van de Curie. Een paus, die j aagde, hofnarren hield,
genoegen had in het zien van carnavalsfeesten, lichtzinnige comedies voor zich liet opvoeren, moest ergernis geven aan de christenheid, en steeds luider wordt dan ook de roep om hervorming
van de kerk in hoofd en in leden.
Een edelmoedige
poging in die richting
werd ondernomen
door den eenigen paus
van Nederlandschen
oorsprong, Adriaan
VI, van Utrecht afkomstig, voormalig
leermeester van Karel
V, die eigenlijk tot
-verwondering van de
kardinalen zelf na
den dood van Leo gekozen werd. Hij heeft
vanaf het oogenblik,
dat hij zijn intocht
hield in Rome tot aan
zijn dood toe, die
reeds het volgend jaar
hem verraste, getoond, dat het hem
ernst was met de hervorming der kerk.
Hij is het, die op den Fig. 63. Julius II, geschilderd door Rafael, die dikrijksdag te Neuren- wijls zijn trekken weergaf, zelfs, wanneer hij andere
pausen moest schilderen.
berg de beroemde
verklaring liet afleggen, die het "mea culpa" is van de pausen der
Renaissance. Maar de verwereldlijkte Curie wilde van dezen "barbaar" de hervorming niet aannemen, en op het grafmonument, dat
een Nederlandsche kardinaal voor hem stichtte in de Nederlandsche kerk te Rome (de Anima), staat terecht de klacht: "Helaas,
wat is het toch zelfs voor den besten mensch een zaak van beteekenis, in welke tijdsomstandigheden hij leeft".
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Onder het volgend pontificaat, dat van den neef van Leo X,
Clemens VII (1523-1534), zou Rome, dat van den barbaar de hervorming niet had willen aannemen, kennis maken met andere barbaren uit het noorden, toen in 1527 de muitende troepen van Karel
V de stad veroverden, en er maandenlang huis hielden. Niet de
stad, zei Erasmus, maar de wereld is ten onder gegaan, en van
Melanchtlion is een treurrede op deze verschrikkelijke gebeurtenis
bewaard. Met het vroolijke leven in Rome is het dan gedaan. De
ramp had de menschen tot inkeer gebracht en weldra begint een
serie van pausen, die zich weer op de allereerste plaats voelen van
de Katholieke Kerk.

DE VOLLE BLOEI DER NIEUWE
GEESTESRICHTING

DE VOLLE BLOEI DER NIEUWE
GEESTESRICHTING.
ENGELAND EN DE ROZENOORLOG.
Hendrik VI (1422--1461) was bij den dood van zijn vader slechts
9 maanden oud. De regeering werd daarom door den hertog van
Bedford gevoerd, die Hendrik ook als koning van Frankrijk liet
uitroepen en die zijn macht versterkte door over de Franschen een
schitterende overwinning te behalen. Terzelfder tijd sloot hij met
Bourgondie een bondgenootschap en wist de Schotsche koningen
over te halen de neutraliteit te bewaren. In Engeland zelve voerde
een jongere broeder van Bedford, de hertog van Gloucester, het bewind; maar hij deed dit op zulk een onverstandige wijze, dat hij
een algemeene ontevredenheid veroorzaakte. De toestand was in
de eerste regeeringsjaren van Hendrik nog gunstig voor Engeland,
maar spoedig kwam daarin verandering. De Engelschen waren
nu zeer ongelukkig in den oorlog tegen Frankrijk, zoodat zij hun
oude droomen moesten opgeven; in het binnenland bestreden de
groote geslachten elkaar. Wij hebben in een vorig hoofdstuk gezien, hoe Jeanne d'Arc de Franschen tot grooteren moed aanspoorde, hoe zij tal van overwinningen op de Engelschen behaalden, zoodat dezen uit Frankrijk werden verdreven; alleen Calais
bleef in hun bezit.
Toen Gloucester ten val was gebracht, kwam de regeering in
handen van den hertog van Suffolk, die de Franschen wist te
bewegen om een wapenstilstand te sluiten. Toen deze wapenstilstand eindigde, begon de oorlog weer opnieuw, maar deze eindigde
reeds in 1453. Toen al deze nederlagen onder het Engelsche yolk
bekend werden, richtte de haat zich tegen de leiders; Suffolk werd
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uit het land gebannen en op de vlucht gedood; zijn opvolger
Somerset werd gevangengenomen. In deze tij den begon de koning
teekenen van krankzinnigheid te vertoonen, zoodat het parlement
een zijner bloedverwanten, Richard van York, tot protector over
het land benoemde. Maar de koning herstelde spoedig; Richard
werd afgezet; Somerset kwam weer aan het bewind. Nu begreep
Richard, dat hij zijn geluk met de wapenen moest beproeven. Hij
herinnerde zich, dat hij door zijn afstamming van moeders kant
meer rechten op den troon kon doen gelden dan Hendrik. Er
brak nu een bloedige oorlog tusschen de huizen York en Lancaster uit; de Yorks hadden een Witte, de Lancasters een roode
roos in hun banier; daarom
spreekt men in de Engelsche
geschiedenis steeds van den
rozenoorlog. In den aanV
yang was Richard fortuinlijk; hij overwon bij St. Albans een koninklijk leger,
dat door Somerset werd
aangevoerd, die bij deze gelegenheid sneuvelde. Richard kreeg nu weer het
bewind in harden; het zag
er naar uit, alsof er een alFig. 1. Kleederdrachten in de middelgemeene
verzoening zou
eeuwen. (Muurschildering in een Deenplaats vinden, toen er plotache kerk).
seling iets gebeurde, dat de
gemoederen weer in beweging bracht. De hertog van Warwick,
een familielid van Richard, had eenige Hanzeschepen overvallen
en werd daarom voor den koning gedaagd. Hij trok echter met
een sterk leger naar Londen, overwon de koninklijke troepen en
nam den koning zelf gevangen. Toen Richard als troonpretendent
optrad, moest de koning hierin berusten en Richard werd tot erfgenaam van den troon gekozen.
De koningin, Margareta van Anjou, was onderwijl naar NoordEngeland gevlucht; zij verzamelde hier een lege'', om den troon
voor haar jongen zoon Eduard terug te winnen. Bij Wakefield
ontmoetten de legers elkaar. Richard werd verslagen, gevangengenomen en gedood. De koningin liet zijn hoofd met een papieren
kroon er op aan de poorten van York vastspijkeren. Zinn oudste
zoon Eduard verzamelde echter weer een nieuw leger; hij trok te
zamen met Warwick Londen binnen; het yolk ontving hen met
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groote geestdrift; zoo werd hij in 1461 tot koning gekozen. Eduard
Iv (1461-1483) had een zwaren strijd te voeren om zijn positie te
handhaven. Reeds in het eerste jaar van zijn regeering vond de
slag bij Towton plaats, waar hij tegen de troepen van Hendrik VI
streed. Hij behaalde een schitterende overwinning, zoodat Hendrik vluchten moest. Eduard werd toen door den aartsbisschop te
Londen gekroond; hij nam de hulde van het parlement in ontvangst. Margareta poogde den koning van Frankrijk en den hertog
van Bourgondie te overreden haar in haar strijd te helpen; van het
noorden van Engeland uit deed zij herhaalde invallen om de
kroon terug te krijgen. Haar poging om met de hulp van den adel
Eduard ten val te brengen mislukte eveneens; de adel werd ten
strengste gestraft. Hendrik was nu van alien verlaten; hij doolde
een heel jaar door de bergen; eindelijk viel hij door verraad in
de handen van Warwick en werd in den Tower opgesloten.
Eduard was nu in het veilig bezit van zijn kroon. Hij streefde
er naar om het land vrede en rust te brengen en de lief de van
zijn onderdanen te winnen. Hij was in dien tijd verliefd geraakt
op een jonge, mooie weduwe, Elisabeth Grey geheeten, die hij tot
koningin wilde uitroepen, terwijl hij al haar familieleden groote
gunsten verleende. Dit wekte den toorn van de familie Nevil op;
vooral van het hoofd dezer familie, den hertog van Warwick, die
zich daardoor benadeeld voelde. Warwick sloot een verbond met
Eduard's broeder George van Clarence. Zij overvielen den varier
van Elisabeth en brachten hem ter dood. Eenigen tijd later waren
Warwick en Clarence genoodzaakt te vluchten; zij begaven zich
naar Frankrijk, waar Warwick's dochter met den jongen zoon
van Margareta, Eduard, in het huwelijk trad. Aan het hoofd der
Fransclie troepen landden zij daarop in Engeland; zij verdreven
Eduard IV en bevrijdden den geestelijk zwakken Hendrik VI uit
de gevangenis. Deze werd door toedoen van Warwick weer op den
troon geplaatst; Warwick droeg sedert dien den naam van koningsmaker (1470).
Eduard was inmiddels naar zijn zwager, den hertog van Bourgondie, gevlucht, terwijl er ook een verzoening tusschen hem en
zijn broeder Clarence tot stand was gekomen. Hij rukte naar Londen op en liet Hendrik VI gevangennemen. Bij Barnet vond een
veldslag tusschen hem en het leger van Warwick plaats. Deze
laatste viel en Eduard overwon na een strijd van enkele uren.
Margareta was denzelfden dag met haar zoon Eduard in Wessex
geland. Eduard IV ontmoette dit leger bij Tewkesbury; hij behaalde de overwinning op de koningin; deze werd gevangenge-
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nomen, nadat haar zoon in den slag gevallen was. Eenige dagen
later werd Hendrik VI in den Tower vermoord.
Aangespoord door zijn zwager, den hertog van Bourgondie.
landde Eduard nu in Frankrijk; maar hij sloot spoedig een wapenstilstand, waarbij koningin Margareta tegen betaling van een
groote som verlof kreeg om naar Frankrijk terug te keeren.
Eduard kon zich nu verder tot aan zijn dood (1483) aan zijn
begeerte naar pracht overgeven.
Hij werd opgevolgd door zijn twaalfjarigen zoon Eduard V.
Diens oom Richard nam dadelijk het bewind in handen, ofschoon
de koningin-weduwe zich daartegen verzette. Richard wilde voor
zich zelf de kroon behouden; hij ruimde daarom alle familieleden
van Eduard uit den weg. Ook bestreed hij Eduard's recht op den
troon; hij verklaarde n. 1., dat het huwelijk van Eduard IV met
Elisabeth Grey niet wettig was geweest. Het gelukte hem dan
ook werkelijk om het parlement op zijn hand te krijgen; dit
verklaarde Eduard voor afgezet; Richard werd nu zelf als koning
uitgeroepen. Eduard V had slechts twee maanden en 27 dagen
geregeerd. Richard III (1483-1485) verwierf spoedig de sympathie van het yolk; het parlement ondersteunde hem en ook de
buitenlandsche mogendheden erkenden hem. Maar de haat van
alle weldenkende menschen richtte zich tegen hem, toen hij den
jongen Eduard V en diens broeder Richard in hun slaap liet
vermoorden. Onder leiding van den hertog van Buckingham werd
er nu een samenzwering tegen hem gesmeed. Men wilde den
voortvluchtigen Hendrik van Richmond, die door zijn moeder tot
het huis Plantagenet behoorde, op den troon plaatsen; Richard
werd door een verrader daarvan in kennis gesteld; hij liet Buckingham ter dood brengen. Om de kroon in handen te houden, voerde
hij vanaf lien tijd een waar schrikbewind; het yolk moest de
allerzwaarste belastingen betalen. Het was dan ook geen wonder,
dat Hendrik van Richmond als een bevrijder begroet werd, toen
hij in 1485 in Wales landde. De sympathie van het yolk voor hem
was dan ook zeer groot; maar niettemin kon Richard met een
zeer sterk leger tegen hem oprukken. Bij Bosworth vond de beslissende slag plaats. Waarschijnlijk zou Richard dezen slag ook
wel gewonnen hebben, waren er geen verraders in zijn leger geweest, die reeds in de eerste oogenblikken naar Hendrik overliepen.
Richard streed als een leeuw. Hij werd echter van zijn paard gerukt, toen hij met de gouden kroon op den helm aan het hoofd
zijner troepen voorwaarts stormde, en neergestooten. Na den slag
zette Hendrik zich deze kroon op; het leger riep : "Leve koning
Hendrik VII".
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Met Hendrik VII (1485-1509) kwam de kroon aan het huis
Tudor, dat tot 1603 Engeland bestuurd beef t. Hendrik werd door
het Engelsche yolk met vreugde begroet, dat blij was, dat de
dertigj arige burgeroorlog nu geeindigd was. Men zag de toekomst
hoopvol tegemoet. De honderdjarige oorlog had in Frankrijk een
eind gemaakt aan de macht van den adel; de Engelsche adel
verloor door den rozenoorlog zijn grootsten invloed. Een gedeelte van dien adel toch was in den oorlog gesneuveld en zijn
bezittingen waren door de kroon geannexeerd. Dit was van groote
beteekenis voor de machtspositie van het huis Tudor. Hendrik
toonde van het begin zijner regeering af, dat hij een krachtig
heerscher was. zijn aanspraken op den troop grondde hij op
het feit, dat hij indirect van John van Lancaster afstamde; maar
hij wilde niettemin aan de wenschen van het yolk tegemoet komen;
hij wilde eveneens een eind maken aan de steeds nog smeulende
twisten tusschen de twee voornaamste families in het land; daarom huwde hij de dochter van Eduard IV, Elisabeth van York.
In de volgende j aren kwamen eenige valsche pretendenten naar
voren, die beweerden van het oude koninklijke geslacht af te stammen. De zoon van een handwerksman uit Oxford en een Vlaamache landlooper gaven zich voor familieleden van het oude
koninklijke geslacht uit; zij wisten een aantal aanhangers te verwerven, maar werden ten slotte gevangengenomen en eindigden

hun leven aan den schandpaal. Toen Hendrik aan deze onlusten
een eind had gemaakt, gaf hij zich alle mogelijke moeite om een
sterke monarchale macht te grondvesten, die op den middenstand
zou steunen. Ten einde den landvrede te herstellen, bewerkte hij,
dat het parlement een wet uitvaardigde, waarbij den grooten heeren
verboden werd om een gewapend gevolg te onderhouden. Om

den adel te dwingen de bestaande wetten te gehoorzamen, stelde
hij een hoogste rechtbank, de zoogenaamde sterrenkamer, in, die

zonder aanzien des persoons haar vonnissen uitsprak. Met de
huh) van het parlement verzwakte hij ook de macht der priestess;
hij ontnam de kerk tal van haar privileges. Hij steunde den handel
en de industrie, zoodat de vroegere welstand terugkeerde. Hij
riep wel is waar in den loop van dertien j a.ar het parlement slechts
een keer bijeen, maar hij wist met eigen hand zulk een orde in de
financien te scheppen, dat hij bij zijn dood een goed gevulde
tchatkist naliet. Hij versterkte de macht van het huis Tudor, door
met buitenlandsche vorstenhuizen familierelaties aan te gaan. Hij
s'ctierf in 1509 te Richmond, na op alle mogelijke wijzen zijn macht
bevestigd te hebben.
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In een voortdurenden strijd met den kalief van Cordova hadden
de Christelijke vorsten langzamerhand groote deelen teruggewonnen van de vroegere Mohammedaansche bezittingen in Spanje. De
twee kleine rijken in het noorden Leon en Castilik waren nu vereenigd. Het graafschap Catalonia was onder Aragon gekomen;
maar in het begin van de twaalfde eeuw was Portugal zelfstandig

Fig. 2. Spaansch schip uit de 1 4de eeuw.

geworden; hier regeerde een Bourgondische familie. Daar het
kalifaat steeds achteruitging, namen de Brie rijken steeds in
omvang toe; al werd de ontwikkeling ook eenigen tijd stopgezet
door de uit Marokko in Spanje geroepen Almoraviden en Almohaden. In het midden van de dertiende eeuw werden Cordova en
Sevilla veroverd en de Arabieren bezaten nog maar alleen bet
kleine koninkrijk Granada. De staten van het Pyreneesche schiereiland doorleefden nu een stormachtigeii tijd; er waren tal van
binnen- en buitenlandsche vijanden tc overwinnen. Aragon nam

Soldaten, vechtende bij de verdeeling van de buit, door
W. C. Duster.
y
(Gemalde-Galerie Dresden. )

FERDINAND EN ISABELLA

97

spoedig de leiding in handen; het vergrootte zijn grenzen in een
gelukkigen veldtocht en in 1282 kwam het in het bezit van Sicilie.
Lang duurde deze vereeniging met Sicilie niet, want een jongere
tak van het koninklijk huis kreeg spoedig het bestuur over dit
eiland in handen. Later werd ook Sardinie op Pisa veroverd. Toen
het koninklijk geslacht der Anjou's in Napels uitstierf, erfde de
koning van Aragon, Alphonso V, die door de laatste koningin van
Napels geadopteerd was, dit land (1435).
Bij zijn flood in 1458 kwamen Napels en Aragon weer onder een
afzonderlijk bewind. Een zijner natuurlijke zonen, Ferdinand I,
erfde de kroon van Napels, terwijl hij in Aragon door zijn broeder
werd opgevolgd. De
zoon van dezen
broeder was Ferdinand de Katholieke. Deze werd in
1479 koning van
Aragon; hij was
het, die den grondslag legde van de
Spaansche wereldheerschappij.
In Castilie brak
een burgeroorlog
Fig. 4.
Fig. 3.
Ferdinand de
Isabella de
uit, toen de zoon
Katholieke.
Katholieke.
van Alphonso XI,
Peter de Wreede,
de minnares van zijn vader, Eleonora,de Guzman, liet,vermoorden.
Haar zoon Hendrik de Trastamara zwoer, dat hij zijn moeder zou
wreken; hij bracht Peter in 1369 ten val en liet zich als koning
uitroepen. Wij hebben vroeger gezien, hoe de Zwarte Prins aan
Peter's zijde vocht, terwijl Bertrand de Guesclin de partij van.
Hendrik koos. Deze strijd werd op de Spaansche slagvelden uitgevochten; Guesclin en Hendrik behaalden hier de overwinning
(1369) ; Peter sneuvelde.
Toen de dynastie Trastamara in het jaar 1474 met den onbekwamen en onzedelijken Hendrik IV uitstierf, gelukte het zijn
zuster Isabella om na een langen burgeroorlog in het bezit van de
kroon to komen. Zij was reeds in 1469 met den kroonprins van
Aragon, Ferdinand, in het huwelijk getreden. Dit begaafde en
schitterende paar vereenigde Aragon en Castilie in een personeele
unie. Zij behaalden vele overwinningen op buitenlandsche vij anIII 7
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den, zij herstelden de rust en de orde in het land, zij verhoogden
den welstand door allerlei bedrijven te beschermen; zij legden op
deze wijze den grondslag voor de Spaansche wereldheerschappij.
Zij ondersteunden Columbus bij zijn tochten, zoodat hun naam
ook in de geschiedenis der ontdekkingen bewaard is gebleven. In,
hun strijd tegen den overmoedigen adel, die tijdens de binnenlandsche onlusten zulk een groote macht had gekregen, zochten
Ferdinand en Isabella steun bij de burgers. Deze verbeterden hun
maatschappelijke positie door de groote opleving van den handel.
die nu volgde. Isabella en Ferdinand streefden er ijverig naar
om handel en industrie te steunen; vooral de zijdeindustrie ontwikkelde zich met rassche schreden. Na de- verschillende ontdek,
kingen trok de ondernemende Spaansche koopman naar verre
kusten, om daar zijn kostbare lading te halen. De burgers herstelden een ouden bond, de zoogenaamde Heilige Hermandad
(broederschap). Deze bond wilde de adellijke roovers tuchtigen;
hij wilde den adel dwingen de goederen terug te geven, die hij
vroeger aan de kroon had ontroofd en hem op die manier
dwingen voor de koninklijke macht te buigen. Door de zorg van
den koning kwamen er allerlei verbeteringen in de administratie
en de rechtspraak tot stand. De bestaande wetten werden gecodificeerd; er werd een rechterlijk college ingesteld, dat zonder
aanzien des persoons recht moest spreken. De koning en de koningin brachten, gesteund door de Cortez, allerlei hervormingen in de
kerk aan; zij weigerden ook beslist om den paus al te veel invloed
toe te kennen. Bij dit werk werd het koninklijk paar geholpen door
kardinaal Ximenez. In den tijd, die nu volgde, steunden de kerk en,
de wereldlijke ,macht elkaar wederzijds. De koning werd de grootmeester van de geestelijke rijkdommen en van de groote krijgsmacht van die orden. In 1478 werd de inquisitie ingesteld. De
koning kreeg daardoor een prachtige gelegenheid om onder den
dekmantel van de religie de oproerige elementen te onderdrukken
en binnen korten tijd vlamden in heel Spanje de brandstapels op;
zij eischten Kier meer offers dan in welk ander land ook. Zoo liet
de groot-inquisiteur Torquemada zeer vele, misschien wel duizenden menschen den brandstapel bestijgen. Ook de Joden werden
door deze inquisitie vervolgd, ook dan, wanneer zij zich tot het
Christendom hadden bekeerd. De meesten vluchtten uit het land;
daardoor verloor Spanje heel wat goede werkkrachten. Dit kan
een van de oorzaken worden genoemd van het verval van Spanje's
bloei. Toen Ferdinand en Isabella op deze wijze de monarchic in
Spanje de zegepraal hadden verschaft, zetten zij de kroon op hun
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werk door Granada in te nemen; dit was n. 1. de laatste Spaansche
stad, die nog in het bezit van de Arabieren was. Voorloopig behielden de Mohammedanen nog hun geloofsvrijheid en hun burgerlij ke rechten.
in Portugal was ha oude koninklijke geslacht der Bourgondiers
in 1383 uitgestorven. Het werd opgevolgd door natuurlijke kinderen uit hetzelfde huis. De natuurlijke broeder toch van den
laatsten koning, Johan I, behaalde een overwinning op Johan van
Castiliö, die zich van de regeering wilde meester maken. Het land
nam een actief aandeel in de groote ontdekkingsreizen; de steden,
in het bijzonder Lissabon, beleefden groote dagen.
Ilet kleine koninkrijk Navarre, waar ook vrouwen konden opvolgen, kwam van het eene geslacht aan het andere; ten slotte viel
het in handen van het huis Bourbon.

LITERATUUR EN WETENSCHAP IN DUITSCHLAND
EN ITALIE.
De Renaissance bracht een levendige werkzaamheid op het gebied van literatuur en wetenschap. Het was van de grootste beteekenis voor de literatuur, dat de auteurs vele hunner werken in
hun moedertaal schreven. De taal, waarin in de middeleeuwen
de literaire werken geschreven werken, was het Latijn; het was
den leerlingen in de school ten strengste verboden om een andere
taal te gebruiken. De geestdrift van de Humanisten voor de antieke cultuur maakte hen natuurlijk tot ijverige Latinisten; zij
beklaagden zich dan ook, dat "De goddelijke comedic" door Dante
niet in het Latijn geschreven was; maar Dante had nu eenmaal
4e groote traditie geschapen; de drang om literaire werken in de
moedertaal te schrijven werd grooter en grooter. Ook de geestelijke belangstelling groeide. De ontwikkeling van de boekdrukkunst droeg er het hare toe bij, dat de literatuur grootere kringen
bereikte. Men had wel is waar ook vroeger reeds boeken gedrukt.
Dit ging op de volgende wijze toe. Men maakte een houten blok
voor iedere bladzijde, die men wilde drukken. In dit blok waren
de letters uitgesneden, alsof het prenten waren. Dit was natuurlijk een heel omslachtige manier om boeken te drukken en het
kan ons dan ook niet verwonderen, dat de boeken in dien tijd
buitengewoon duur waren. De eerste stap in de verdere ontwikkeling werd afgelegd, toen men het houten blok met de lettertypen in stukken zaagde; men kreeg dus de zoogenaamde losse
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typen, die men naar willekeur bij elkaar kon voegen. In 1440
probeerde Johannes Gutenberg, mogelijk op het denkbeeld gebracht door een of ander Hollandsch werk, in Straatsburg voor
het eerst, een tekst met gegoten typen te drukken. Dit
kostte hem zijn geheele vermogen. Maar de belangrijke
stap was gedaan en men kon
verder experimenteeren. De
boeken verschenen nu in een
grootere oplaag en zij werden natuurlijk goedkooper. In
dienzelfden tijd stichtte Niccolo Niccoli (gestorven 1437)
in Florence de eerste openbare
bibliotheek. Wij moeten echter nog even vermelden, dat
de aanspraken van Laurens
Coster op de groote uitvinding
door enkelen gehandhaafd worden.
ARIOSTO EN TASSO.
Fig. 5. Lodovico Ariosto.
Van de Italiaansche schrijvers uit de zestiende eeuw
moeten wij hier in het bijzonder de namen van Lo-dovico Ariosto
(1474-1533) en Torquato Tasso (1544-1595) vermelden. Beiden
studeerden oorspronkelijk in de rechten evenals Petrarca en
Boccaccio dat in hun tijd hadden gedaan — maar zij traden daarna
bij kardinalen en hertogen in dienst, die zij op verschillende reizen
vergezelden, terwij1 zij zich ten slotte geheel aan de literatuur wij dden. Ofschoon Ariosto geen priester was, leefde hij toch van
kerkelijke ambten; zij brachten hem niet heel veel op, daar de
oorlog zijn inkomsten verminderde. Vijf jaar voor zijn dood wist
hij eindelijk dat- te verkrijgen, waarnaar hij zoo verlangd had:
hij kocht zich n. 1. een klein landgoed, waar hij te zamen met
zijn geliefde vrouw zijn laatste dagen doorbracht. Het beroemdste
werk van Ariosto is "Orlando Furioso" (de razende Roland). De
schrijver heeft op een vrije wijze een menigte vertellingen — zoowel middeleeuwsche riddersagen als antieke verhalen samengevoegd. Zij handelen over de liefdesavonturen van den beroemden
Roland, den dapperen held uit het leger van Karel den Groote..
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Het gedicht, waardoor Tasso beroemd werd, heet : "Gerusalemme
Liberata" (het bevrijde Jeruzalem). De hoofdpersoon uit dit gedicht is Godfried van Bouillon, de aanvoerder van den eersten
kruistocht, die door Tasso in dit gedicht verheerlijkt werd. Maar
de belangstelling van den lezer wordt niet zoozeer op
de historische gebeurtenissen
gericht, maar veel meer op
de romantische liefdesscenes,
die zich daar afspeelden. Tasso was een romanticus. Dit
komt zoowel in zijn ' dichtwerk als in zijn leven uit.
Eens kwam hij in een benarde positie; hij probeerde n. 1.
achter de staatsgeheimen van
een boven hem geplaatsten
kardinaal to komen, hetgeen
hem bijna zijn leven kostte.
Later ging hij lang over religieuze aangelegenheden
tobben, hetgeen misschien in
verband staat met een ongelukkige lief de. Eindelijk werd
hij krankzinnig. Hij werd zeven lange jaren opgesloten en Fig. 6. Deze afbeelding vertoont den eeralleen door de voorspraak sten Duitschen humanist, doctor Albrecht
von Eyb, voor zijn lessenaar met de ganvan eenige voorname perso- zepen in de hand en den inkthoorn op zij
nen kreeg hij zijn vrijheid van den lessenaar. Von Eyb had gestudeerd
aan Italiaansche universiteiten en daar den
terug. Een jaar voor zijn doctorshoed behaald. Later werd hij de
dood kreeg hij uit de handen eerste voorvechter voor de antieke cultuur
de Alpen. Hij heeft bier zijn stuvan paus Clemens VIII den benoorden
deerkamer laten afbeelden op de titelpagina
van zijn boek ''De spiegel der zeden'', dat in
lauwerkrans.
1511 uitkwam.

ERASMUS VAN ROTTERDAM EN HET DUITSCHE
HUMANISME.
Ten noorden van de Alpen droeg de Renaissance een meer geleerd karakter dan in Italie. In de vijftiende eeuw hadden enkele
Duitsche geleerden, die tijdelijk in Italie verblijf hielden, van daar
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de belangstelling voor de antieke studie naar hun land meegebracht; spoedig nam deze belangstelling in Duitschland dan ook
groote afmetingen aan. De lust naar onderzoek, die de Duitsche
humanisten eigen was, was daaroin van zulk een enorme beteekenis, omdat deze Duitsche geleerden dien lust aan een critische
methode paarden. De enge grenzen van de middeleeuwsche wetenschap werden dus verbroken; tal van verkeerde voorstellingen,
die in de middeleeuwen verspreid waren geweest, werden op die
manier vernietigd. Het onwankelbaar geloof van de middeleeuwen
in bepaalde autoriteiten werd aan het wankelen gebracht. \Vat
dit eigenlijk beteekende, komt het beste uit in een woord van den
dolenden ridder Ulrich von Hutten: "De wetenschappen bloeien;
de geesten ontwaken; het is een lust om te leven" of een ander
woord: "Zie ik niet, dat de wind van de vrijheid blaast; zie ik niet,
dat de menschen moede zijn van het bestaande, dat zij zich een
nieuwe wereld willen scheppen".
Aan de meeste Duitsche universiteiten vormden zich kringen
van geleerde humanisten, die de nieuwe denkbeelden verspreidden. De beroemdsten onder hen zijn: Johannes Reuchlin (14551522) en Erasmus van Rotterdam (1467-1536), die door hun tijdgenooten "De oogen van Duitschland" werden genoemd.
Reuchlin begon al op twintigjarigen leeftijd aan Fransche en
Duitsche universiteiten Latijn en Grieksch te studeeren. Zoo groot
was zijn lust in deze studie, dat zij bijna zijn geheelen tijd in
beslag nam, ofschoon hij eigenlijk de werkzaamheid van advocaat
moest uitoefenen. Hij was doctor juris, maar zijn belangstelling
was in hoofdzaak op de talen gericht. Toen hij in 1482 als particulier secretaris van Graaf Eberhard van Wurtemberg naar Rome
kwam, verbaasden de Grieken zich over zijn kennis van het
Grieksch. Op zijn vele reizen, die hij soms in het gevolg van zijn
meester, soms als diplomaat maakte, leerde hij tal van vooraanstaande Humanisten kennen. Keizer Frederik III voelde zoo'n
groote sympathie voor hem, dat hij hem in den adelstand verhief;
hij kreeg den naam en den rang van paltsgraaf. Daar hij ook
vele geleerde Joden kende, ging hij eveneens de Hebreeuwsche taal
en de Hebreeuwsche literatuur bestudeeren. Wel is waar liet hij
zich tot allerlei mystieke beschouwingen verleiden, die latere tijden
als kinderachtig en fantastisch qualificeerden, maar zijn werk over
de Hebreeuwsche taal, waarin hij de grammatica, behandelt, blijft
van de allergrootste beteekenis. Behalve de grammatica vinden
wij in dit werk ook een uitgebreid yocabularium van de Hebreeuwsche taal. Hij bracht de studie van de Oostersche talen tot een
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nieuw leven. Een Duitsch dichter heeft van hem gezegd : "Reuel-.lin
sprak tot de Oostersche literaturen het machtige woord: "Sta op
en treed naar voren, gij doode" en de doode stond op, gewikkeld
als zij was in het lijkkleed, dat de rabbijnen voor haar hadden gemaakt en met haar gezicht in den zweetdoek van de Kabbala. Het
andere bevel was gemakkelijker: "Laat haar vrij gaan". Dit is
de verdienste van de opvolgers van Reuchlin. Reuchlin was dus

Fig. 7.

Universiteitsvoorlezing in de 1 5de eeuw.

de eerste, die het Hebreeuwsch weer ging bestudeeren en ook als
een kenner van het Grieksch en Latijn genoot hij een grooten
roem.
Hij stond wel is, waar even vreemd tegenover de Hervorming als
zijn tijdgenoot Erasmus; maar zijn taalkundige studies waren
toch van de grootste beteekenis voor deze beweging. Hij was vrij
van iedere eerzucht en sleet zijn laatste jaren in alle stilte als
professor in het Grieksch en in het Hebreeuwsch; eerst in Ingol-
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stadt, later in Tubingen. Het geheele streven van het Humanisme
naar waarheid komt prachtig uit in een teekenende uitdrukking„
waarvan Reuchlin zich bediende: "Ik bemin den heiligen Hieronymus; ik buig mij eerbiedig voor Nicolaas van Myra; maar de
Waarheid alleen aanbid ik als een God".
Erasmus was evenals vele groote mannen uit de Renaissance
een natuurlijk
kind. Hij had een
jeugd vol van zorgen en ontberingen. Daarom kon
hij in zijn latere
goede dagen evenals Leonardo da
Vinci zeggen, dat
hij een autodidact
was, die van zijn
eigen ervaringen
het meeste had geleerd. Hij was een
groote baanbreker van het Humanisme, een van
zijn voornaamste
spreektrompetten.
Hij wilde zich
uitsluitend aan de
studie wijden en
daarom verlangde hij niet naar
een betrekking;
Fig. 8. Erasmus Rotterodamus. Geschilderd door Hans
hij wilde evenmin
Holbein.
bij een vorst in
dienst treden. Toch gelukte bet hem niet om zijn heele leven van
de grooten en machtigen onafhankelijk to blijven; hij heeft menige betrekking moeten bekleeden. Hij was heel zwak van
lichaam; hij moest zich daarom zeer in acht nemen en verlangde
van anderen eveneens, dat zij met zijn zwakke gezondheid rekening hielden. Hij was in zijn jeugd in een klooster geweest.
De geestelijke heeren, die gehoopt hadden, dat deze rijkbegaafde
jongeling een kerkelijk ambt zou gaan bekleeden, kwamen he-
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drogen uit. Erasmus zelf heeft gezegd, dat het hem was, alsof
hij in dit klooster gesmoord werd. Hij gebruikte daarom de eerste
gelegenheid, die zich voordeed, om het klooster te verlaten; hij
vertrok eerst naar Keulen en later naar Parijs. Hier studeerde
hij ; hier werd hij een beroemd geleerde. De eerste twintig jaar
van de zestiende eeuw reisde hij door Nederland, Frankrijk, Engeland en Italie, terwijl hij zich in 1521 te Bazel vestigde. Hier
ontving hij heele scharen van leerlingen, die vol bewondering uit
alle landen van Europa naar den beroemden man toestroomden
en die gelukkig waren, als zij een waardeerend woord uit zijn
mond vernamen. Hij woonde ook nog een tijd in Freiburg.
Erasmus, de man met den sarcastischen trek om den mond, de
man met de zwakke stem en met de rustige bewegingen, was in
dien tijd het orakel van Europa. Vorsten en geleerden streden
om met hem in contact te komen. Men vroeg zijn raad zoowel in
religieuze als in politieke aangelegenheden. Zoowel de vorsten
als de rebellen wendden zich tot hem. Zelfs zij, tegen wie hij zijn
toorn deed ontbranden, moesten zijn macht en zijn beteekenis
erkennen. Hij was het geweten van Europa en trok tegen allerlei
domheid en verdorvenheid te velde. Hij spaarde laag noch hoog;
zelfs den paus bestreed hij met bijtenden spot.
Van nog grootere beteekenis is de uitgebreide briefwisseling
van Erasmus. Hier komen zijn groote kennis en zijn sierlijke stij1
duidelijk aan den dag. Van de allergrootste beteekenis is ook zijn
uitgave van het Nieuwe Testament in het Grieksch. Hij voorzag
dit van een belangrijken critischen commentaar en van een Latijnsche vertaling. De eerste druk dateert van 1516; er volgden nog vete
andere drukken. Hij gaf daardoor den Hervormers een krachtig
wapen in de hand in hun strijd tegen de Katholieke kerk. Hij zelf
brak echter niet met die kerk. Erasmus was een geleerde aristocraat, die zich steeds van het Latijn bediende. De groote massa
van het yolk interesseerde hem slechts weinig. Hij bleef de criticus,
de twijfelaar; de Hervormer, die het nieuwe zoekt, was hij niet.
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DE GROOTE FIGUREN DER ITALIAANSCHE
RENAISSANCE.
MICHELANGELO.
De grootste onder de groote kunstenaars van alle tij den en
volkeren is Michelangelo Buonarotti (1475-1564), die tevens tot
de groote denkers behoort. Zijn heele leven was van de wieg tot
het graf een diepe tragedie. Als knaap werd hij vaak door zijn vader en door zijn oom mishandeld, daar hij de kunst niet wilde
vaarwel zeggen en zich niet aan iets anders wilde wijden, dat
beter paste bij iemand van zijn stand. Nog erger was het voor
hem, dat hij door ongunstige omstandigheden op het hoogtepunt van zijn kracht
genoodzaakt was het
geweldige werk op te
geven, waarmede hij
bezig was, om zich
aan opdrachten te
wijden, die men hem
gegeven had. Hij was
van een hartstochtelijk, heftig en somber
karakter; en ofschoon
hij als geen ander bewonderd werd, ging
hij toch eenzaam
door het leven. Hij
werd verteerd door
een schoonheidsverlangen, dat gepaard
ging met een strenge,
onverbiddelijke zelfcritiek. Een kunstwerk moest, zoo
Fig. 9. Colombina, door Bernardino Luini. (Gest.
meende hij, de eeuwiomstr. 1530).
ge schoonheid weerspiegelen, die boven tijd, ruimte en materie verheven is. Hierin
bestaat een overeenkomst tusschen Michelangelo en Dante; in zijn
kunst was hij de tolk van dezelfde eeuwige waarheden, welke
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Dante in zijn Divina Commedia heeft
uitgesproken. Als jongen kwam Michelangelo in de leer bij Ghirlandajo in
Florence. Hij werkte met zoo'n ijver en
succes, dat de aandacht van Lorenzo it
Magnifico op hem viel. Deze interesseerde zich van dit oogenblik of voor
hem; de vijftienjarige jongen zat voortaan met de machtigen aan een tale!;
hij verkeerde nu te midden van de
schitterende geesten, die Lorenzo om
zich heen had verzameld. Hier kreeg
hij gelegenheid om te studeeren. Er bevonden zich tal van antieke kunstwerken in den tuin van het paleis. Dante
en de groote philosofen werken ijverig
bestudeerd. Het optreden van Savona- Fig. 10. Vittoria Colonna, door
Pontormo.
rola, die met een slag het vroolijke Florence in een plaats van boetedoening
veranderde, en de flood van dezen Dominicaan maakten op
Michelangelo een onuitwischbaren
indruk. De religieuze geestdrift,
die hij in Savonarola vond, deed
bij hem een gloed ontwaken, die
nooit meer uitdoofde en die door al
zijn werken laait. Dit komt al in
zijn jeugdwerk, de "Pieta" naar
voren, waar hij Maria met het lijk
van Jezus op haar schoot uitbeeldt.
Hij vervaardigde dit werk, dat tegenwoordig in de St. Pieter staat,
toen hij 25 j aar oud was. Reeds op
dezen jeugdigen leeftijd vermocht
hij het menschelijk lichaam op volmaakte wijze uit te beelden.
Hij bleef tot ongeveer 1500 in
Rome; in het begin van de zestiende eeuw zien wij hem in Florence.
Het gilde der wolwevers bestelde
bij hem een groot beeld van David.
Hij vervaardigde dit uit een
Fig. 1 1 . Catherina Sforza, door
blok marmer, ofschoon allen meen
Piero di Cosimo.
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den, dat het onmogelijk was om uit dit blok een beeld te vervaardigen. Het beeld werd onder algemeene geestdrift in 1504 voor het
Palazzo Vecchio opgesteld. In den dooden Christus van de Pieta
had hij bewezen, dat hij de slapheid, die zich bij een lijk van alle
ledematen meester maakt, vermocht uit te beelden. In dezen
David geeft hij ons de kracht van de jeugd. David staat daar
met eenigszins gebogen romp; iedere spier is gespannen; hij staat
ieder oogenblik klaar om zijn slinger te gebruiken.
Michelangelo werd in 1505 door paus Julius II weer naar Rome
teruggeroepen. .Daarmede begon voor den kunstenaar een tijd
van rusteloozen arbeid; hij
kreeg geweldige opdrachten; maar hij moest ook al
zijn krachten inspannen
om zijn zelfstandigheid te
handhaven. De paus was
een gulle Maecenas, maar
even eigenzinnig en buitensporig als Michelangelo zelf. Vaak eischte de
paus, dat de kunstenaar
zijn bevelen zou opvolgen.
Hoe dikwijls gebeurde het
niet, dat Michelangelo aan
plafondschilderingen bezig
was, waarbij hij dan op
een'-houten stellage op zijn
rug lag, zoodat de verf in
zijn
gezicht druppelde. De
Fig. 12. Detail uit de Verheerlijking van
paus
stond dan beneden en
Rafael. Portret van Imperia.
gaf hem zijn aanwijzingen
omtrent de gestalten, omtrent de kleedij en omtrent de kleuren.
En dan gebeurde het wel, dat Michelangelo in razende woede zijn
penseelen naar beneden smeet en dat hij de houten stellage liet
zakken. Maar spoedig daarna begon hij het werk opnieuw.
Julius II wilde reeds bij zijn leven een prachtig grafmonument
bezitten, dat de grootste beeldhouwer van zijn tijd voor hem
moest -maken. Daarom riep hij Michelangelo naar Rome en deze
zette zich met geestdrift aan het werk. Het ontwerp voor dit
monument was pas in 1513 klaar, toen Julius II reeds gestorven
was. Het grafmonument zou drie meter hoog, zeven meter lang en
oftgeveer vijf meter breed worden. Daarop zou de sarcophaag
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van den paus rusten, terwijl hij door vier zittende symbolische
figuren zou worden omringd. Het postament zou met pilasters
en nissen worden versierd, hierin zouden meer dan levensgroote
beelden staan met marmeren en bronzen reliefs; maar de kunste-

Fig. 13. Koepel van de St.-Pieterskerk, gezien van uit de tuinen van het Vaticaan.

naar kreeg geen gelegenheid om ongestoord aan dit monument te
werken, dat toch zijn grootste levenswerk zou worden. Reeds
Julius II riep hem vaak van dit werk af, om andere opdrachten
uit te voeren; Leo X legde beslag op hem, doordat hij bij hem
grafmonumenten
andere
bestelde; Clemens VII
dwong hem letterlijk om de
twee grafmonumenten van
Giuliano en Lorenzo di Medici te maken. Zoo kwam
het grafmonument van Julius II dan pas in 1545 klaar;
het is veel kleiner en geheel
anders dan Michelangelo
zich dat oorspronkelijk had
voorgesteld.
Fig. 14. De villa Medici te Rome, begonMichelangelo's Mozes doet
nen in 1540.
ons zien, hoe hij de vier
beelden om de sarcophaag van Julius II had willen waken. Mozes
is het symbool van den in zijn woede angstwekkenden Julius II.
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Fig. 15. Het Palazzo Farnese, gegrondvest door Antonio de San Gallo, voltooid
in 1589. De groote kroonlijst om het gebouw is van Michelangelo.

Fig. 16. De St.-Pieterskerk met plein, en het Vaticaan (rechts).
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Op den berg Sinai heeft hij de steenen tafelen van den Heer in
ontvangst genomen. Als hij terugkomt, ziet hij de kinderen Israns
om het gouden kalf dansen. Mozes is zittend afgebeeld. Hij is
op het punt, om woedend op te springen en hij grijpt met sidderende hand naar zijn baard. Dit is niet alleen het beeld van Mozes
in zijn razende woede en in zijn verheven majesteit; dit is niet
alleen het =beeld van Julius II, dien geweldigen paus; neen, dit
is tevens het beeld van Michelangelo zelf in zijn onstuimige kracht,
in zijn onbedwingbare zelfstandigheid.
Toen hij een paar jaar
aan het grafmonument van
Julius II gewerkt had, gaf
de paus hem zijn wensch te
kennen om dit werk af te
breken. Hij wilde n. 1., dat
de kunstenaar zijn particuliere kapel in het Vaticaan, de zoogenaamde Sixtij nsche kapel, zou versieren. Michelangelo deed alle
mogelijke moeite om den
paus van dit plan af te Fig. 17. Het hoofdaltaar in de St.-Pietersbrengen; hij gaf Julius te kerk. De balustrade voor het altaar sluit den
toegang af tot het graf van Petrus. In den
kennen, dat hij beeldhou- boog onder den koepel leest men de woorwer was en dat hij niet in den: ''Tu es Petrus . .'' enz. (Gij zijt Petrus
de geheimen van alle kun- en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen).
sten thuis was, Maar niets hielp. In de jaren 1508 tot 1512 werd
Michelangelo in beslag genomen door zijn werk aan deze kapel.
En al was hij dan geen schilder, toch heeft hij het geweldigste
schilderij van alle tijden geschapen. Hij kon zich niet onttrekken
aan zijn droomen over het grafmonument van Julius II; hij wilde
4lat ook niet doen. Maar dat, wat hij met hamer en beitel had willen vervaardigen, dat vervaardigde hij nu met kleuren en penseel.
Deze reeks van beschilderingen, die het plafond en de muren
van de kapel versieren, zijn een lofzang op den Almachtigen
Schepper; een hymne op de Verlossing en Zaligheid. Op het ovale
plafond heeft Michelangelo de voornaamste gebeurtenissen uit het
scheppingsverhaal en uit de geschiedenis van den zondeval geschilderd. De uiteinden van dit plafond loopen in een geweldigen
boog naar de muren af. Op deze vlakken zijn de profeten, de
sibyllen en de voorvaderen van Christus afgebeeld; maar men
vindt er ook zuiver decoratieve figuren, zooals naakte kinderen
en athleten.
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Men heeft wel gezegd : "God schiep de wereld, maar Michelangelo schiep God". Een van de geweldigste tafereelen is de
schepping van Adam. Op de groene pas geschapen aarde ligt een
jongeling; hij wil opstaan en strekt zijn linkerhand naar den
Schepper uit. Op den achtergrond ziet men een blauwe bergketen.
De Schepper, in violetgrijze, doorzichtige kleeren gehuld, zweeft
daar door de engelen omringd. Hij is majestueus in zijn Almacht

Fig. 18. God schept de hemellichamen, fresco van de zoldering der Sixtijnsche
kapel, geschilderd door Michelangelo omstr. 1510. Gods linkerhand raakt de zon,
de rechterhand de maan aan.

en Genade. De heele groep is in een purperkleurigen mantel gehuld. Vooral Gods rechterarm is bewomclerenswaardig; men ziet
duidelijk, hoe de vonk van het leven van den Schepper naar den
halfsluimerenden mensch overspringt. God slaat zijn linkerarm
om een schoone vrouw; deze stelt Eva of de Maagd Maria voor.
Zijn hand rust op een kind; dit is misschien Christus. Wellicht
heeft de kunstenaar niet alleen Gods Almacht, maar ook zijn
Alwetendheid willen uitbeelden, daar hij, toen hij Adam schiep,

Erasmus, door Hans Holbein den Jongere (Louvre).
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RAFFAEL: PORTRET VAN EEN JONGEN MAN.
(Pitti paleis, Florence).
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tevens den weg wees, die naar de Verlossing uit de zonden voert.
De volgende taak, die Michelangelo volvoerde, was het grafmonument der Medici. Paus Leo X, de zoon van Lorenzo it Magnifico,
bestelde een grafmonument voor diens broeder Giuliano en zijn
neef Lorenzo. Tijdgenoot en nazaat zijn vol bewondering voor
de schoonheid van dit beeldhouwwerk. De vrouwenfiguur van
dit beeld stelt den
nacht voor; zij staat
daar in diepe smart,
alsof zij door den
nood der gansche
menschheid gedrukt
wordt. Deze twee
grafmonumenten
kwamen met lange
onderbrekingen tusschen de jaren 15211536 tot stand.
Na dien tijd werkte
Michelangelo to Rome; in de Sixtijnsche
kapel vervaardigde
hi j de reusachtige afbeelding van "Het
laatste oordeel", dat
in 1541 gereed was.
Hij wijdde zich ook
aan de bouwkunst,
vooral aan de St.
Pieter. Eenzaam en
somber waren zijn Fig. 19. Mozes, van Michelangelo, fragment van het
laatste jaren. De
grafmonument van Julius 11.
vriendschap met een
van de edelste vrouwen van dien tijd gaf hem nog een straal van
vreugde. Deze dame heette Vittoria Colonna, zij was de weduwe
van den overwinnaar van Pavia, den markies van Pescara. Zij
had een moeilijk leven achter den rug. Toch bezat zij den innerlijken vrede, dien ook haar vriend deelachtig werd, wanneer zij
elkander in de wereld van dicht- of schilderkunst ontmoetten.
Michelangelo heeft haar vele zijner gedichten en teekeningen toegezonden. Zij antwoordde op dezelfde wijze. Haar vriendschap
was zijn grootste troost. Michelangelo stierf op den 18den FeIII 8
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bruari 1564 to Rome. Hij was 89 jaar oud. Hij ligt in de Santa
Croce begraven, het mausoleum van Florence, waar velen van de
grootste mannen van die stall begraven liggen.
LEONARDO DA VINCI.
Een van de veelzij digste genieen uit het Renaissance-tij dperk is
Leonardo da Vinci (1452-1519). Hij werd geboren in het plaatsje
Vinci in Toscane; hij was de zoon van een Florentijn en van een
boerenmeisje. Zijn jeugd bracht hij in Florence door; in 1480 be-

Fig. 20. De profeet Jeremias, fresco in de Sixtijnsche kapel. Michelangelo heeft
bier, in een hoekje van de zoldering, zich zelf geschilderd.

gaf hij zich echter naar Milaan; hij stond in hoog aanzien bij
Lodovico Sforza en bleef daar ook tot 1513. Slechts een jaar
bracht hij al dien tijd in Florence door. Van Italie reisde hij
naar Frankrijk, waar hij in 1519 stierf. Leonardo da Vinci was
een man naar den smaak van de Renaissance, een "homo universalis", een mensch, die alles kon, even schitterend van gaven als
van uiterlijk voorkomen. Geniaal, mannelijk, sterk, was hij schilder, beeldhouwer, architect, dichter, musicus, ingenieur, denker,
man van de wetenschap, bedreven in lichamelijke oefeningen, een
man, die tevens in alle gezelschappen uitblonk, die uitstekend

WERKEN VAN MICHELANGELO
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Fig. 21. De schepping van Adam. Fresco van de zoldering der Sixtijnsche kapel,
door Michelangelo.

Fig. 22. De nacht, door Michelangelo, beeld van het grafmonument van Giuliano
di Medici in de nieuwe Sacristie van St. Lorenzo to Florence.
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Fig. 23. De Sixtijnsche kapel in het Vaticaan. De zoldering is geheel beschilderd
door Michelangelo, die ook de groote muurschildering (Het Jongste Gericht)
wrochtte.

LEONARDO
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feesten wist te arrangeeren. Het is dan ook niet te verwonderen,
dat de ridderlijke Fransche koning Frans I, die zelf een veelzijdige belangstelling bezat, Leonardo aan zijn hof verbond. Hij
toch was een man, die vogels kon construeeren, die men opblies,
waarna zij wegvlogen. Hij vervaardigde eveneens een merkwaardigen leeuw, die den koning tegemoet trad, toen hij zijn intocht in
Milaan hield. Het beest richtte zich op, reet zijn borst open,
waarna een stroom van Witte lelies voor 's konings voeten via
De lelie was de bloem, die de
banier van de Fransche koningen sierde.
Leonardo da Vinci's werk is
voor een groot deel onvoltooid
gebleven. Hij vulde bladzijde
na bladzijde met belangrijke
studies over anatomie, physica,
mechanica, geologie, chemie,
astronomie en taalwetenschap.
Maar hij bezat tevens de echte
afgunst van den Renaissancemensch; hij zorgde er dan ook
angstvallig voor, dat niemand
anders zich zijn uitvindingen
en ontdekkingen zou toeeigenen. Men heeft pas in den laatsten tijd al deze notities kunnen ontcijferen, die in een snort
spiegelschrift zijn geschreven.
Men heeft tot zijn verbazing gezien, dat Leonardo reeds een
voorstelling had van Bingen,
die eeuwen later ontdekt zijn. Fig. 24. Het grafmonument van Lorenzo
Hij, die een klepel met zijn han- di Medici met den ''Dageraad'' en de
"Schemering''.
den tot een schroef kon draaien,
hij, die een hoefijzer in tweeen brak, was tevens een meester in
het hanteeren van de pen en van het penseel. Hij was een van de
eersten in de behandeling der kleuren; hij begreep de beteekenis
van het licht en van de belichting voor de schilderkunst.
Het zijn vooral twee schilderijen, die hem beroemd hebben gemaakt: het Avondmaal en de Mona Lisa. Het Avondmaal is een
groot schilderij uit het klooster Santa Maria delle Grazie in Milaan.
Het geeft de stemming weer van het oogenblik, waarop Christus
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Fig. 25. De zoldering van de Sixtijnsche kapel.

HET AVONDMAAL

Fig. 26. Rafael, zelfportret.
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Fig. 27. Leonardo da Vinci, zelfportret.

de woorden heeft gesproken: "Een van U zal mij verraden". Het
is een schilderij van echt dramatische spanning; de figuren zijn
discipelen, die in groepjes van drie zijn afgebeeld. De merkwaardigste groep is die aan Christus' rechterhand; deze bestaat uit

Fig. 28. Het laatste Avondmaal. Muurschildering in het refectorium (eetzaal) van
het klooster St. Maria delle Grazie to Milaan. Geschilderd in 1499 door
Leonardo da Vinci.
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Johannes, Judas, met de dertig zilverlingen in zijn hand, en Petrus.
De schilderij is helaas zeer beschadigd. Reeds in het .j aar 1500
werd het klooster half overstroomd, vooral de voeten der apostelen hebben zwaar geleden. Toen de Franschen op het eind van
de achttiende eeuw in Italie vielen, gebruikten zij het klooster, nu
eens als paardenstal, dan weer als schuur.
De Mona Lisa is een
schilderij, die Madonna Lisa Gherardini
voorstelt, een dame, die
getrouwd was met
Francesco Del Giocondo. De Franschen noemen haar dan ook altijd La Joconde. Da
Vinci schilderde haar
omstreeks 1505. Men
vertelt, dat de kunstenaar musici gelastte
om te spelen, opdat de
dame niet vermoeid
zou worden en opdat
zij haar mysterieuzen

glimlach zou bewaren.
Over de handen valt
een lichtstraal. De wonderschoone kleuren
hebben dat schilderij
wereldberoemd gemaakt. Frans I kocht
Fig. 29. Het hoofd van Leda, teekening van Leonardo da Vinci (omstr. 1498).
het werk voor een
groote som; het verhuisde van het eene kasteel naar het andere; nu hangt het in de
voornaamste zaal van het Louvre te Parijs.
Ook als teekenaar is Leonardo beroemd. Wij bezitten ontelbare exemplaren van deze teekeningen in grafiet, in houtskool
en in rood krijt. De . schoonheid der lijnen is bij deze teekeningen
even groot als de kleurenpracht van de schilderijen.
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RAFAEL.
Gemakkelijk was de levensweg van Rafael (1483-1520). Hij
behoefde niet als Michelangelo een harden strij d te voeren om
zich op de schilderkunst toe te leggen. Zijn vader was eveneens
schilder; hij gaf hem het eerste onderricht. Rafael werd in Urbino
geboren, maar hij kwam in 1504 naar Florence. Hier kreeg hij
sterke indrukken van de kunst van Michelangelo en van Leonardo
da Vinci. Paus Julius II riep hem in 1508 naar Rome;
spoedig bewoog hij zich in
de hoogste kringen; hij
kreeg van alle kanten de
meest verschillende opdrachten. Hij vervaardigde
schilderij en; hij werkte als
architect aan de St. Pieter;
hij kreeg in 1515 het oppertoezicht over de opgravingen, die men in Rome en
omstreken aan het verrichten was. Hij werd niet. oud.
Hij had juist de laatste
hand, gelegd aan een
groot werk, "De verheerlijking op den berg", toen
hij door een koorts werd
aangegrepen en na een korte ziekte stierf (1520). Hij
was toen pas 37 jaar oud.
Rafael's Madonna's zijn
wereldberoemd. Bij hem
komt het religieuze karakter niet zeer naar voren; Fig. 30. Portret van den kardinaal Francesco Alidosi (Rafael, 1 5 1 2 ) .
hij verheerlijkt in de Ma-
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donna's meer de refine en edele moederliefde. Ook, heeft hij
geen menschen willen schilderen, die kleeren nit den tijd van
Christus dragen. Evenals bij de andere Renaissance-kunstenaars
zijn de personen
op zijn schilderij en uit zijn eigen
omgeving genomen. Het duidelijkst komt dit uit
bij de zoogenaamde Madonna della
Sedia. Maria
draagt de kleurige
kleedij van de Italiaansche boerin.
Ook het kindje is
een gewoon
knaapje. Aileen
de stralenkrans
om haar hoofd en
het kleine kruis,
dat Johannes in
de handen houdt.
geven aan, dat het
schilderij een religieus karakter
draagt.
De fresco's, die
Rafael op de muren van sommige
vertrekken in het
Vaticaan geschilderd heeft, behooren tot het merkFig. 31. Madonna del Granduca, van Rafael. De schilwaardigste,
wat
derij dankt haar naam aan het feit, dat de groothertog
de
schilderkunst
(granduca) Ferdinand III van Toscana het doek zoo
op prijs steide, dat hij het op al zijn reizen meenam.
heeft voortgebracht. Zij verheerlijken verschillende zijden van het kerkelijk leven. Zeer beroemd is het Dispuut over het Altaar-sacrament. Om het altaar
met de monstrans, waar de hostie in rust, staan eenige van de groote
m annen der kerk. Om hen been ziet men eenige andere van de

Fig. 3 2. De Disputa. Fresco van Rafael.
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grootste figuren der wereld; zoo komt aan den rechterkant het met
een lauwerkrans versierde hoold van Dante te voorschijn. Boven
aan den hemel ziet men God met Christus voor zich; aan den wolkenrand zweeft de Heilige Geest, die als een duif wordt voorgesteld. Om de Drieeenheid verzamelen zich de engelen, de apostelen
en de martelaren. Eenzelfde onderwerp heeft Rafael te Bolsena
behandeld. Volgens het verhaal zou er in 1263 in de kleine stad
Bolsena een priester zijn geweest, die ging twijfelen aan het leerstuk, dat bij het
Avondmaal het brood
en de wijn in het
lichaam en het bloed
van Christus werden
veranderd. Deze
priester zou van zijn
twijfel genezen zijn,
toen hij bij het Avondmaal de hostie
zag bloeden. Op Rafael's muurschildering ziet men den verschrikten priester bii
het altaar; hij heeft
de bloedende hostie in
zijn hand, terwijl
achter hem koorknapen staan en terwijl
het yolk op den voorgrond met verrukking
staart naar datgene,
wat er met den priester gebeurt. In sterke
tegenstelling met de
onrust en de ontzetting van het linker
gedeelte van het schilFig. 34. Krijgsman. Teekening van Leonardo
da Vinci.
derij, treft ons de rust
en de geloofszekerheid, die op den rechterkant zijn afgebeeld. Hier knielt paus
Julius II — de gebeurtenis te Bolsena speelde zich onder een geheel
anderen paus af, onder Urbanus IV — naast hem knielen de kardi-

I26

DE GROOTE FIGUREN DER ITALIAANSCHE RENAISSANCE

nalen, de priesters, en de soldaten van de Zwitsersche lijfwacht.
De macht en de heerlijkheid van den paus en van de kerk heeft
Rafael voornamelijk in zijn schilderij "De brand in het Borgo"
weergegeven. Pans Leo IV staat in een open loggia in het Vati-

Fig. 35. Madonna della Sedia, van Rafael.

eaan. Zijn woord alleen maakt een einde aan den brand in het
stadje. De verschrikte menschen zijn meesterlijk weergegeven.
Aan den linkerkant ziet men een man, die zijn vader op zijn rug
-draagt en die door zijn zoon gevolgd wordt. Dit is een antiek
motief; de Romeinsche dichter Vergilius schildert n. 1. hoe Aeneas

Fig. 36. De brand in Borgo. Fresco van Rafael.
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Fig. 3 7. De Verheerlijking, van Rafael.

MICHEL ANGELO BUONARROTI.
Michelangelo Haar Vasari.

Naar een schilderij in de Ufficien te Florence.

LEONARDO DA VINCI.

Mona Lisa van Leonardo da Vinci, in het Louvre, Parijs.

TITIAAN
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na den brand van Troje zijn varier en zijn zoon gered heeft. Het
laatste schilderij van Rafael heet "De verheerlijking". wij zien
op dit schilderij een knielende vrouwenfiguur en wij herkennen
hierin de beroemde hofdame Imperia, die in 1511 op zesentwintigjarigen leeftijd stierf en die voor dit schilderij als model heeft
gediend. Ook als portretschilder genoot Rafael groot aanzien.
TITIAAN, GIORGIONE, CORREGGIO, TINTORETTO.
Venetie en Noord-Italie in het algemeen leverden ook tal van
groote kunstenaren op. wij noemen hier de namen van Titiaan
(1477-1576), Giorgione (1476-1510), Correggio (1494--1534) en
Tintoretto (1518-1594. Dit waren alien groote kleurkunstenaars; hun doeken met de warme, gloeiende kleuren, met
het stralende licht en de vage
schaduwen maken een geweldigen indruk. Het is teekenend
voor de grootheid van Titiaan,
dat Karel V, de maclitigste
heerscher van de wereld, zich
eens bukte om het penseel van
den schilder op te rapen, toeri
deze bezig was zijn portret te schilderen. Titiaan
schilderde niet alleen koningen en vorsten; hij heeft ook
vaak zijn dochter Lavinia geschilderd, die van gezondbeid
en schoonheid straalde. Ook
religieuze motieven waren
hem niet vreemd. Onder zijn
Fig. 38. De Sixtijnsche Madonna, van
Rafael. De paus-martelaar Sixtus II
laatste schilderijen neemt "De
en de H. Barbara vereeren de Madoornenkroning" een eerste
donna, die vrij in de ruimte zweeft
plaats in; wij worden ge(Dresden).
troffen door de machtige pensf:elstreek en door de mystieke kleuren.
De kunstenaar nam bij voorkeur motieven uit zijn eigen tijd, of
hij schilderde Grieksclie goden en godinnen. Vaak nam hij dan
voorname dames als model en hij vereeuwigde zoo haar schoonheid op schilderijen, die wel is waar haar werkelijken naam niet
dragen, maar den naam van de een of andere godin uit de Grieksche mythologie. Vele schilderijen van de laat-Renaissance worden
III 9
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door groote sensualiteit gekenmerkt. Zeer typisch is het schilderij
van Tintoretto, "De melkweg". Volgens de Grieksche mythologic
heeft de melkweg zijn ontstaan aan de godin Hera te danken. Het
schilderij van Tintoretto is een goede illustratie van deze antieke

Fig. 39. De doornenkroning. Titiaan 1570.

sage. Zeus legt zijn zoon, dien een aardsche vrouw hem gebaard
heeft,, den kleinen Hercules, aan Hera's volle borst. Zij wringt
zich in alle mogelijke bochten om weg te vluchten; de melkdruppels spatten als sterren over bet hemelgewelf.

CORREGGIO
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Fig. 40. De liefdesbron, hemelsche en aardsche liefde, van Titiaan.

Fig. 41. Leda, van Correggio, omstr. 1530, naar het antieke gegeven, nl. dat
Zeus in de gedaante van een zwaan doordringt tot koningin Leda.
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Fig. 42. Liggende Venus, van Giorgione (omstr. 1500).

Fig. 43. Het ontstaan van den melkweg, van Tintoretto (omstr. 1540).
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OOST-EUROPA.
Wij hebben vroeger gezien, hoe Polen aan het eind van de dertiende eeuw door onderlinge twisten werd vaneengereten; hoe zich
daar verschillende kleine staatjes vormden, terwi j1 Russen, Lithauers en andere vijanden plunderend door het land trokken. In
dezen tijd zetten zich ook massa's Duitsche burgers en boeren in
Polen neer; heele streken gingen op deze wijze voor Polen verloren; heele provincies werden uit het Poolsche staatslichaam losgemaakt. Om een einde te maken aan deze inwendige verdeeldheid
en om den aanval van de buitenlandsche vijanden te keeren, zagen
zich de Poolsche magnaten — zoo noemde men in Polen den
adel — gedwongen om Venceslaws van Bohemen tot koning te
kiezen. Deze onderwierp de kleine vorsten; hij werd tot koning
gekroond en in het grootste gedeelte van het land gehuldigd. Zijn
geslacht stierf wel is waar reeds in 1306 met zijn zoon Wladislaw III uit, maar zijn opvolgers zetten zijn levenswerk voort; de
eenheid van Polen werd langzamerhand weer hersteld. De eerste
opvolger van Wladislaw was Wladislaw IV (1306-1333). Deze
voerde een langdurigen strijd met de Duitsche orde; een deel van
de provincies, welke verloren waren gegaan, kwamen weer bij het
rijk; de koning maakte een eind aan de binnenlandsche anarchie.
Dit werk werd door zijn zoon Casimir III nog krachtiger voortgezet; orde en vrede werden hersteld; het aanzien van het rijk
werd weer grooter. Deze Casimir draagt dan ook den bijnaam van
den Groote. Ten einde zich meer te kunnen wijden aan de binnenlandsche politiek, sloot Casimir vrede met de buitenlandsche
vijanden, zoo b. v. met de Duitsche orde, met Bohemen en met
Hongarije. Met de Hongaarsche dynastie stond hij in f amilierelatie; zijn zuster Elisabeth was de vrouw van den Hongaarschen
koning Robert. Hij stelde een gerechtshof te Krakau in, waar de
inwoners van het land in hooger beroep konden gaan; in het jaar
1347 stelde hij het eerste wetboek samen, het zoogenaamde Wislicki-wetboek. Toen pest en hongersnood zijn land teisterden, riep
Casimir Duitsche kolonisten in het land, die hij op alle mogelijke
wijze ondersteunde. Hij richtte ziekenhuizen op; hij zorgde voor
korenuitdeeling; hij zocht op die wijze de gevolgen van de epidemie en den hongersnood te keeren. Terwijl men in andere landen
de Joden vervolgde, omdat men hen beschuldigde, dat zij de bronnen vergiftigd hadden en op die manier de schuld van de pest
waren, verleende Casimir hun een vrijplaats in Polen. Hij deed
dit onder invloed van zijn minnares, de schoone Jodin Esther. Aan
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den anderen kant verlangde hij, dat de Joden het hunne zouden
bijdragen om den welstand van het land te verhoogen. Wanneer
de boeren door de magnaten onderdrukt werden, vonden zij altijd
een beschermer in Casimir, die daarom de "Boerenkoning" werd
genoemd. Ook stelde hij het grootste belang in de geestelijke cultuur; hij richtte vele scholen op en legde in 1362 den grondslag
van de universiteit van Krakau.
Hij stierf in 1370; hij was de laatste en grootste koning van de
dynastie der Piasten. Hij werd opgevolgd door zijn neef Lodewijk van Hongarije (1370—
1382) . Deze liet het bestuur
over aan zijn moeder Elizabeth; elk der beide landen behield zijn eigen constitutie. Onder Elisabeth's zwakke regeering verkreeg de krijgslustige
adel weer groote macht; deze
was steeds in onderlinge twisten gewikkeld. Hierbij riepen
de edelen dan buitenlandsche
vorsten in het land; groote
plundertochten waren hier
weer het gevolg van. Toen Lodewijk zijn dood voelde naderen, gaf hij zich alle mogelijke
moeite om den troon van Polen
voor zijn dochter Maria te bewaren, die reeds in Hongarije
erkend was. Maar Polen maakte
zich na zijn dood los van deFig. 44. Koning Casimir 111 de Groote
ze unie. Het koos de jongste
van Polen.
dochter van Lodewijk, Hedwig
geheeten, tot regentes, nadat men haar gedwongen had, met grootvorst Jagello van Lithauen in het huwelijk te treden. Op deze
wijze kwamen Polen en Lithauen onder een heerscher. Jagello
was tot het Christendom overgegaan; bij den doop had hij den
naam Wladislaw aangenomen. Hij besteeg in 1386 den Poolschen
troon, die zijn directe afstammelingen tot 1572 in hun bezit hielden.
Zij staan bekend onder den naam der Jagellonen.
Wladislaw Jagello streefde er steeds naar de verschillen tusschen Lithauen en Polen uit te wisschen en en zorgde ervoor, dat er
tusschen deze beide landen zoowel een kerkelijke als een poli-
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tieke eenheid tot stand kwam. In verband hiermede ijverde hij er
dan ook voor, dat de heidensche bevolking van Lithauen tot het
Christendom werd bekeerd. Hij trok zelf als missionaris door het
land en zond tal van priesters uit, die degenen, die zich bekeeren
wilden, kleeren en andere benoodigdheden gaven. Op deze wijze
werden de bewoners van Lithauen verlokt om zich te laten doopen.
Geheele scharen verzamelden zich bij een rivier, waar zij met
water werden besprenkeld, terwijl een priester het formulier van
den loop voorlas. In dezen tijd werd ook de eerste kerk in
Lithauen gebouwd, in Wilna.
Toch verwekte Wladislaw's
streven om de verschillen tusschen Polen en Lithauen uit te
wisschen, ontevredenheid bij
de Lithauers; hij zag zich daarom gedwongen het bestuur
over Lithauen aan zijn neef
Witold of te staan. Dit was een
verstandig en dapper man, die
de grenzen van Lithauen tot de
Oostzee en tot de Zwarte zee
uitbreidde en aan. de Russen
verschillende groote provincies
ontnam. Hij wilde nu de kroon
op zijn werk zetten en knoopte
daarom met keizer Sigismund
onderhandelingen aan, opdat
deze hem zou helpen koning
van Lithauen te worden. Maar
hij stierf, voordat hij zijn doel
Fig. 45. Koning Lodewijk de Groote van
had kunnen bereiken, waarna
Hongarije en Polen.
de adel, de bojaren, zijn broeder tot grootvorst kozen.
Wiadislaw Jagello was altijd heel toegevend voor den adel geweest. Deze was reeds bij zijn troonsbestijging in het bezit van
belangrijke privileges gekomen, die nog talrijker werden, toen
Jagello hem wilde bewegen om een document te onderteekenen,
waarbij de erfopvolging van zijn zoon Wladislaw VI verzekerd
werd. Deze laatste nu weigerde al deze privileges te erkennen,
waarop de edelen voor zijn oogen met hun sabels het document
stuk hakten om hem te dwingen zich te onderwerpen.
De Duitsche orde, die in het jaar 1189 door pelgrims uit Bremen
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en Lubeck gesticht was, vond spoedig aan de kusten van de Oostzee in 1226 een arbeidsveld. Zij kon daar de heidensche Slaven
en Mongolen bekeeren en ze tevens in loom houden.
De orde had in den loop der dertiende en veertiende eeuw
Lijflands Koerland, Estland en Pruisen veroverd en dus een
groote macht aan de kusten van de Oostzee ontwikkeld; zij maakte
Lich nu gereed de heidensche Lithauers aan te vallen. Maar dit
motief kon natuurlijk niet langer Belden, waar toch Jagello zelf
de Lithauers bekeerd had. Toch gaf de Duitsche orde haar plannen niet op; zij viel in 1410 Jagello aan. Maar deze behaalde bij
Tannenberg een schitterende overwinning over de orde; de grootmeester en de voornaamste ridders vielen; het Poolsche leger trok
plunderend Pruisen binnen. Wel sloot de orde in het volgende
jaar te Thorn een vrede, waarbij zij veel van haar bezittingen terugkreeg, maar haar eigenlijke kracht was toch gebroken.
Volgens de overeenkomst, waarbij de troonopvolging geregeld
werd, waarvoor Jagello zich zulke groote opofferingen had getroost, werd hij bij zijn dood in 1434 opgevolgd door zijn zoon
Wladislaw VI, die eveneens koning van Hongarije werd. Deze
sloot zich geestdriftig bij het leger van kruisvaarders aan, dat tegen de Turken optrok. Hij sneuvelde bij Warna in 1444; hij was
pas 20 jaar oud. Zijn broeder Casimir IV, die reeds in Lithauen
als grootvorst was gekozen, wist de standen in Polen eveneens te
bewegen hem als koning te erkennen. Hij sloeg eerst een aanval
der Tartaren of en vatte toen den strijd tegen de Duitsche orde
weer op. Hij werd daarbij ondersteund door de oproerige standen
in Pruisen. Hij dwong de orde in 1466 tot een nieuwen vrede
bij Thorn. Bij dezen vrede moest zij geheel West-Pruisen en het
bisdom Ermland afstaan, terwijl Oost-Pruisen onder Poolsche
leenhoogheid kwam. Casimir stierf in 1492 en werd in Polen opgevolgd door zijn oudsten zoon Johan I Albrecht (1492-1501).
Deze werd geheel en al afhankelijk van den adel. Deze adel vereenigde zich in een politiek verbond, de zoogenaamde confederatie;
hierdoor werd de koning gedwongen een constitutie te onderteekenen. Deze constitutie dateert van 1493, terwijl er in 1496
nog enkele bepalingen aan werden toegevoegd. Dit is de zoogenaamde Magna Charta van Polen. Alle rechten van de kroon kwamen aan den adel. De boeren waren aan hun land gebonden en
hun toestand werd zoo ellendig, dat zij hun toevlucht zochten bij
de Tartaren, die nu plunderend in het land vielen. Hierdoor werd
het land weer zwakker en zwakker; de koninklijke macht verminderde steeds meer.
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RUSLAND.
Omstreeks 1220 deden, zooals wij boven gezegd hebben, de Mongolen een inval in Rusland. Zij stichtten aan de beneden-`Volga
het "Rijk van de Gouden Horde". Aan het hoofd van dit rijk
stond een khan; deze zaaide altijd tweedracht tusschen de Russische vorsten; nu eens werd er een grootvorst uit de eene famine
en dan weer uit de andere familie gekozen, zoodat Been van hen
machtig werd. De Russische grootvorsten werden zoo de gehoorzame dienaren van den khan; zij
gehoorzaamden al zijn bevelen en
gaven hem alle belastingen, die de
bevolking hun betaald had. Op
deze wijze zochten zij de gunst van
den khan te winnen; maar bij
ongehoorzaamheid stond hun eenzelf de lot als grootvorst Michael
te wachten. Deze werd n. 1. naar
de tent van den khan geroepen;
hij werd daar aan handen en
voeten geboeid en kreeg een zwaar
houten blok om zijn hals. Men
sleepte hem in die houding over
den grond, tot men hem eindelijk
dood trapte. De deelen van het
land, die weigerden om de verschuldigde gelden te betalen, werden door de Tartaarsche ruiterscharen geheel verwoest. De grootvorsten pasten op hun onderdanen Fig. 46. Russische helm uit de
I 4de eeuw. (In het museum te
dezelfde methode toe om het geld
Zarskoje Selo).
van hen los te krijgen. Terwijl dit
juk der vorsten zoo op het yolk drukte, terwij1 deze zelf voor den
khan kropen om zijn gunst te verwerven, viel het rijk meer en
meer uiteen. Eindelijk gelukte het Iwan I Danilowitch I (12381340), die het deed voorkomen, of hij geheel afhankelijk van den
khan was, om zich met diens hulp boven de andere vorsten te
plaatsen, waardoor de eenheid in het rijk weer eenigermate hersteld werd. Hij verkreeg van den khan het recht om van andere
vorsten belasting te eischen; zijn residentie, Moskou, werd nu een
van de voornaamste plaatsen. Er werden prachtige paleizen en
kerken gebouwd; midden in de stad verhief zich het Kreml, een
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sterke vesting, die weerstand aan de aanvallen der vij anden kon
bieden. Iwan maakte dit Moskou ook tot een kerkelijk middelpunt; hij wist n. 1. den metropoliet, die tot dusver in Wladimir had
gewoond, over te halen, om zich in Moskou te vestigen, hetgeen
veel ertoe bijdroeg om het aanzien van die stall te vergrooten.
Iwan kreeg van den khan den titel van grootvorst; hij voegde
er, evenals de metropoliet dit deed, de woorden "Van heel Rusland" aan toe. Hij wist de vorsten op nog duidelijker wijze aan
het verstand te brengen, dat
Moskou de hoofdstad van het
rijk was geworden. Door zijn
toedoen vaardigde de khan n. 1.
een bevel uit, dat alle grootvorsten verplicht zouden zijn om
zich in de kerk van de Moeder
Gods in Moskou te laten kronen.
Onder de opvolgers van Iwan gelukte het Moskou deze leidende
positie te handhaven; maar toch
moesten zij de Tartaren als hun
hoofd erkennen. Wel werd de
druk iets zachter, wel kwamen
de grootvorsten langzamerhand
in de positie van leenmannen,
maar de oude verhouding bleef
niettemin toch bestaan. De
kleinzoon van Iwan, Dimitri, behaalde wel is waar in 1380 een
Fig. 4 7. Iwan 111 de Groote van
schitterende overwinning over
Rusland.
de Tartaren bij Kulikovo aan den
Don, waardoor dit juk voor een tijd werd afgeschud. Maar reeds
twee jaar later werden de grootvorsten weer op de meest oneervolle wijze afhankelijk van Timoer. Vooral de zoon van Dimitri
Wasili ondervond de zwaarte van dit nieuwe juk. Toch had Rusland indirect voordeel bij het optreden van Timoer, daar hij het
Rijk van de "Gouden Horde" verzwakte. De onderdanen van den
vroegeren kwelgeest der grootvorsten, den khan van Kiptsjak,
werden bij massa's vermoord.
Wasili I voerde tal van nuttige hervormingen in; hij versterkte
de krijgsmacht en voorzag de steden van muren en wallen; hij
was het ook, die het eerst artillerie in Rusland gebruikte. Wel
ging het rijk nog steeds gebukt onder zware plunderingen, vooral
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onder de regeering van zijn zoon Wasili II was dit het geval, maar
tot een definitieve splitsing kwam het niet. De eigenlijke bevrijder
van het juk der Mongolen is Iwan III (1462-1505) de Groote. Hij
wist door onderhandelingen te bereiken, dat de andere vorsten
hem als hun meerdere erkenden. Hij rustte toen een leger uit,
waarmede hij den khan van Kazan volledig versloeg. Toen de
rijke en machtige kooplieden van Nowgorod hem niet als hun
opperheer wilden erkennen, overwon hij het leger, waarmede zij
tegen hem te velde trokken; hij noodzaakte hen naar Wladimir te
vluchten, terwijl hij een gedeelte van deze kooplieden als boeren
over de verschillende deelen van zijn rijk verspreidde. Hij liet
daarop zijn lijfeigenen de gebouwen en paleizen van Nowgorod
bezetten. Zij, die zich niet naar zijn wil schikten, werden opgehangen of verdronken; zoo verdween met een slag de macht van
de groote handelsstad, die eens den geheelen handel van OostEuropa had beheerscht. Iwan nam nu den titel van heerscher
over heel Rusland aan. Hij voerde nu den dubbelen adelaar in
zijn rijkswapen in naast de voorstelling van St. Joris met den
draak, die het vroegere wapen had versierd. Dit bleef het
Russische rijkswapen tot de revolutie van 1917. Iwan weigerde
den khan van Kiptsjak de verschuldigde sommen te betalen, ofschoon deze ze keer op keer van hem opeischte. De khan viel nu
met een gewq1dig Tartarenleger in Rusland, dat alom schrik en
ontzetting verspreidde. Onvervaard rukte Iwan dit leger tegemoet. Na een hardnekkigen strijd werd het Russische leger op
de vlucht geslagen; maar het rijk der Tartaren werd zoowel door
de Kozakken, als door de Siberische horden aangevallen; de
hoofdstad werd verwoest; dit was dan ook de reden, dat de Tartaren den terugtocht moesten aanvaarden. Kort daarna werd de
khan in zijn legerkamp vermoord; met het "Rijk van de Gouden
Horde" was het toen gedaan (1480). Toen Iwan op deze wijze

Rusland van het juk had bevrijd, waaronder het 250 jaren had
gezucht, wendde hij nu al zijn krachten aan, om de eenheid in
het rijk tot stand te brengen. Hij overwon den vorst van Twer, die
geweigerd had om hem als souverein te erkennen ; de overige vorsten volgden nu spoedig zijn voorbeeld; zij werden stadhouders
van den grootvorst. Iwan had vroeger al het aan zilver- en kopermijnen zoo rijke Penn in den Oeral benevens West-Siberie veroverd, zoodat hij bij zijn flood een rijk naliet, dat vier keer zoo
groot was als het rijk, dat hij van zijn vader had geerfd.
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HONGARIJE.
In een langdurigen strijd met de koningen hadden de magnaten
in Hongarije gewichtige privileges weten te verwerven. Toen nu
de laatste mannelijke afstammeling uit het huis Arpad, Andreas
III, gestorven was (1301), naderden zij hun Joel. Zij wilden n. 1.,
dat Hongarije een koning zou krijgen, dien zij gekozen hadden.
Hun keus viel op een afstammeling van Arpad in de vrouwelijke
lijn, den minderjarigen zoon van den koning van Bohemen en
Polen. Maar een andere afstammeling van Arpad's huis, Karel
Robert van Napels werd door koning Albrecht I en door den paus
gesteund; zoo werd hij ten slotte
door de vereenigde magnaten op
een rijksdag te Pest tot koning
gekozen. Het duurde echter nog
drie jaren voor hij gekroond
werd, want de wojwoden van
Zevenburgen hadden de kroon in
hun bezit. Met Karel Robert
kwam het huis Anjou op den
Hongaarschen troop. Hij was
een begaafd vorst, die op de burgers steunde. Onder die burgers
vormden de Duitschers het talrijkste element. Hij verleende
aan deze burgers talrijke privileges, waardoor hij de macht
van den opstandigen adel verbrak. Maar in zijn bui tenlandsche politiek oogstte hij niet
Fig. 48. Maria Rex. (Naar een oude
hetzelfde succes. Zijn veldtocht
houtsnede).
tegen de naburige rijken mislukte volkomen, en eenzelfden ongelukkigen uitslag had zijn poging om de kroon van Napels in handen te krijgen.
Daarentegen gelukte het hem wel zijn zoon Lodewijk als troonopvolger in Polen verkozen te krijgen. Dezen vie! in 1342, bij
den dood van zijn ouderen broeder, de Hongaarsche kroon toe;
toen hij nu in 1370 tot koning van Polen werd verheven, kwamen
deze beide landen onder 66n. schepter. Lodewijk, die in de geschiedenis van Hongarije de Groote wordt genoemd, was een
veldheer van zeer bijzondere bekwaamheden, die in eenige ge-
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lukkige veldtochten zijn rijk uitbreidde. Daar Lodewijk bij zijn
dood in 1382 geen zoon naliet, kwamen Hongarije en Polen weer
onder verschillende heerschers. Lodewijk's jongste dochter Hedwig werd, zooals wij boven reeds mededeelden, regentes in Polen,
terwijl zijn oudste dochter, Maria Rex, den Hongaarschen troon
besteeg. De magnaten in Hongarije wilden echter niets van de
heerschappij van een vrouw weten; vandaar, dat zij Karel III
van Napels in het land riepen, opdat deze den troon in bezit zou
nemen. Karel rukte met een leger Hongarije binnen en Maria
moest hem als koning erkennen, ofschoon Sigismund, de latere
Duitsche keizer, haar te hulp kwam en haar huwde. Maria's 'floeder Elizabeth liet Karel in 1386 uit den weg ruimen; eenigen tijd
later werd zij echter te zamen met haar dochter Maria gevangengenomen. De Venetianen wilden Sigismund ter wille zijn; zij
trokken daarom naar den burcht, waar Maria en Elizabeth gevangen zaten, maar deze laatste werd voor de oogen van haar
dochter vermoord en haar lijk werd naar de belegeraars geworpen.
Het gelukte de Venetianen echter wel om Maria te bevrijden, die
daarop met Sigismund huwde.
Na haar dood werd Sigismund zelf koning van Hongarije. Maar
hij voerde op zeer zwakke wijze de regeering, waardoor geheele
deelen van het rijk verloren gingen. Hij haalde zich de vijandschap van den Hongaarschen adel op den hals; deze kwam in
opstand en nam den koning gevangen (1401). Sigismund beloofde
echter beterschap en zoo zat hij na een half jaar weer op den
troon. Hij deed nu al zijn best om de adrninistratie in orde te
brengen; hij organiseerde het leger en riep in het jaar 1402 een
rijksdag bijeen, waarop voor den eersten keer afgevaardigden van
het y olk en van den lageren adel verschenen.
Na Sigismund's dood in 1437 kwam de Hongaarsche kroon aan
Albrecht II, die met Sigismund's dochter Elizabeth getrouwd was.
Wij hebben vroeger gezien, hoe hij op een veldtocht tegen de Turken in 1439 stierf. Koningin Elisabeth liet eerst den adel een nieuwen koning kiezen; maar toen zij kort daarna een zoon ter wereld
bracht, lien zij Wladislaw Posthumus doopen liet, werd deze als
koning gekroond. Maar Elizabeth moest spoedig het land verlaten
en naar keizer Frederik III vluchten.
De neef van Lodewijk den Groote, Wladislaw VI van Polen,
nam nu den troon van Hongarije in bezit; hij wilde zich niet terugtrekken voor Wiadislaw Posthumus; de burgeroorlog stond dus
voor de deur. Maar nu vielen de Turken in het land, zij over-
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wonnen de Hongaren in den slag bij Warna in 1444; de koning
sneuvelde.
Nu werd Wladislaw Posthumus koning van Hongarije; gedurende zijn minderjarigheid voerde de edelman Humyadi het bewind.
Humyadi stond nu voor de moeilijke taak om de Turksche legers
tegen te houden. Wel is waar werd hij aanvankelijk overwonnen
ja, hij viel zelfs in handen van de vijanden; maar toen de Turken
zich in 1456, na de verovering van Constantinopel dus, toerustten
om het Hongaarsche rijk aan te vallen en met een Leger van
100.000 man, dat glom schrik en ontzetting verspreidde, Belgrado
belegerden, trok Humyadi hun onvervaard tegemoet en bracht
hun een vreeselijke nederlaag toe.
Wij hebben boven reeds gezien,
dat Humyadi's zoon Mathias Corvinus na den dood van Wladislaw
Posthumus in 1458 den troop van
Hongarije besteeg. Hij had eerst
heel wat jaren met de magnaten te
strij den, voor hij algemeen erkend
werd. Hij kreeg dan ook pas in
1464 de Stephanskroon in handen.
Mathias was een schitterend veldheer; hij veroverde Moravie, Silezie en de Lausitz op Bohemen; in
1485 trok hij Weenen binnen, waarna hij tot koning van Oostenrijk
werd gekroond. Maar bij al dezen
strijd vond hij toch nog de gelegenheid om zich met de werken des
vredes te bemoeien; hij stichtte
Fig. 49. Keizer Sigismund als ko- hoogescholen en bibliotheken; hij
ning van Hongarije. (Naar een noodigde buitenlandsche mannen
oude houtsnede).
der wetenschap, kunstenaars en
kunstnijveren uit om in zijn rijk te
komen; hij stichtte ook een drukkerij en een observatorium.
Daarentegen gelukte het hem niet om zijn zoon te doen opvolgen.
Bij zijn dood in 1490 werd Wladislaw III van Bohemen koning
van Hongarije. Diens heele regeering werd in beslag genomen
door den strijd, dien hij met keizer Maximiliaan voerde; hij moest
eindelijk een overeenkomst met dezen aangaan, waarbij Hongarije aan de dynastie der Habsburgers viel.

143

DE GROOTE ONTDEKKINGEN.
De geographische kennis van de antieke cultuurvolken bepaalde zich langen tijd tot de landen om de Middellandsche Zee. Deze
vormden den eigenlijken "aardkring". De volken van deze landen
voelden zich cultureel ver verheven boven de barbaren, die in de
naburige landen woonden; zij hadden ook niet den minsten lust
om hen nailer te leeren kennen. De geringe ontwikkeling van de
scheepvaart maakte het moeilijk verre tochten te ondernemen.
Het verlangen naar winst prikkelde de Phoeniciers, het handelsvolk bij uitnemendheid in de oudheid, reeds vroeg om door de Zuilen van Hercules te
zeilen : zij stevenden
naar Cornwallis,
waar zij tin haalden ; zij richtten zich
eveneens naar de
Friesche kusten,
waar zij barnsteen
vonden. De Phoeniciers moeten ook op
instigatie van den
Pharao Necho een
tocht om Afrika
gemaakt,
hebben
terwijl hun erfgenamen, de Car-

thagers, omstreeks
450 vOOr Chr. onder
leiding van Hanno
de westkust van AFig. 50. Wereldkaart van 1417, geteekend in de
frika tot Sierra Leobeginletter (hoofdletter 0) in een handschrift van
ne leerden kennen.
den Romeinschen geograaf Pomponius Mela. Duidelijk ziet men de Middellandsche Zee en de Roode
Een zeer belangrijke
Zee. In overeenstemming met de middeleeuwsche
ontdekkingsreis
voorstelling is Jeruzalem (bier aangeduid door een
werd ook ondernotoren) in het middelpunt der aarde geplaatst.
men door Pytheas
van Massilia (Massilia is het tegenwoordige Marseille). Deze
Pytheas was een tijdgenoot van Alexander den Groote. Hij was
een ondernemend koopman, die in deze qualiteit verschillende tot
nu toe onbekende landen van West- en Noord-Europa bezocht. In
de Noordzee nam hij het verschijnsel van eb en vloed waar; hij
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stevende zoo ver naar het noorden, dat hij met verbazing constateerde, dat de middernachtszon niet achter den horizon verdween.
Waar Thule, het noordelijkste punt, dat hij bereikte, eigenlijk
ligt, weet men niet met zekerheid. De oorlogen van Alexander
den Groote verruimden den geographischen horizon; zij brachten
de Grieksche cultuur tot aan de grenzen van India. Het door dezen
vorst gestichte Alexandria werd een middelpunt van geographische studie. Van hier trokken expedities, die de Europeesche volkeren in aanraking brachten met de verre landen van
Oost-Azie. Onder den Romeinschen keizer Antoninus Pius voerde
men zelfs een oorlog met China. Zijn naam vindt men bij de
Chincesche geschiedschrijvers als An-Tu-Nu. Hier in Alexandria
werkte ook Claudius Ptolemaeus, die een wereldsysteem formuleerde, dat veertien honderd jaar bleef gelden, tot Copernicus er
een ander voor in de plaats gaf. Ptolemaeus verhief de landbeschrijving tot een werkelijke wetenschap; hij werd als de onfeilbare autoriteit beschouwd, totdat de groote geographische ontdekkingen in den aanvang van den nieuwen tijd de oude voorstellingen omverwierpen.
Evenals het Macedonische wereldrijk was ook het Romeinsche
voor de geographic van de grootste beteekenis. Op veroveringstochten kwam men naar Schotland en naar Duitschland; maar de
Romeinen hadden geen gevoel voor wetenschappelijke reizen. Bij
den overgang naar de middeleeuwen kwam lerland onder de
macht der kerk; over het algemeen leerden de missiereizen en de
kruistochten veel betreffende verre landen. Met de kruistochten
kwamen de Europeanen in aanraking met de Arabieren. Omgekeerd namen de Arabieren ook kennis van de geographische wetenschap, zooals de Grieken en Romeinen die hadden overgeleverd; die voerde hen tot nieuwe resultaten. Wanneer de Marokkaan, Ibn Batuta, in zijn werken over de Jakuten aan de Jenissej
spreekt, of als hij van de rivier den Senegal gewag maakt, dan
spreekt hij van gebieden, die hij met zijn eigen oogen heeft gezien.
Reeds eenige eeuwen vroeger hadden de Noormannen hun oorlogsschepen over de zee naar IJsland gestuurd (laatste helft van
de negende eeuw) ; eenigen tijd later stevenden zij ook naar
Groenland, zoodat zij 500 jaar voor Columbus het Amerikaansche
continent bereikten. Het was hun ecliter hierbi j niet om de eigenlijke kolonisatie te doen, zoodat zij deze landen weer verlicten
zonder een spoor achter te laten. Zij noemden het nieuwe ontdekte land "Vinland"; het raakte spoedig in vergetellieid. Tegen
het einde van de middeleeuwen begun men echter in Europa
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allengs meer kennis te krijgen van de vreemde werelddeelen. In
dezen tijd ontstond er ook een legende over een groot rijk van
Christenen, dat door den presbyter Johannes zou bestuurd worden; men meende, dat dit rijk in het hart van Azie lag. Later
werd het naar Afrika verlegd; men identificeerde het met
Abbessinie.
Ook van het hof van den khan van Karakoroem kwamen afgezanten naar Europa. De opvolgers van Dschingis Khan hadden
in het algemeen voor de vreemdelingen vriendschappelijke gevoelens; zij wenschten de Europeesche verhoudingen te leeren
kennen. Vooral voor de Italiaansche handelsrepublieken
was het van de grootste beteekenis om in verbinding te komen met de Mongoolsche vorsten. De beroemdste ontdekkingsreiziger uit de middeleeuwen, Marco Polo, was een Venetiaan. Hij vergezelde in 1271
zijn ooms Niccolo en Maffeo
Polo op hun reizen naar den
heerscher van China, den wijzen Kublai Khan, die in Cambalu (het tegenwoordige Peking) verblijf hield. De weg
liep over Constantinopel naar
Trapezus aan de Zwarte Zee, en
van daar naar Basra en Ormuds. Fig. 51. Marco Polo ( 1256-1323 ) ,
de beroemdste Venetiaan, een der eerZij trokken de hoogvlakte van ste Europeanen, die doordrong tot
Pamir over en vonden bij het China, waar hij 24 jaar verblijf hield.
Tarimbekken den Chineeschen
"Zijdeweg". Dit was de groote verbindingsweg tusschen oost en
west, waarvan de handel sedert de oudste tijden gebruik heeft
gemaakt. Wij weten uit de allerlaatste onderzoekingen van Sven
Hedin in deze gebieden, dat Oost-Azie in die tij den door Europa
cultureel beinvloed is en dat het omgekeerde eveneens het geval
was. De reizigers bleven meer dan twintig jaren in China. Marco
Polo mocht zich in de bijzondere gunst van den keizer verheugen;
hij begeleidde hem op zijn reizen door dit geweldige rijk en leerde
land en yolk daardoor kennen. Op de terugreis trokken de Venetianen eerst naar Ormuds; van daar volgden zij den gewonen weg
III 10

146

DE ZEEWEG

der karavanen over Trebis naar Trapezus. Eenigen tijd na zijn
thuiskomst schreef Marco Polo zijn herinneringen over deze reis
neer. De nu volgende kartografen maakten een dankbaar gebruik
van de waarnemingen van Marco Polo. Dit is duidelijk te zien aan
de uitvoerigste kaart, die in de middeleeuwen is vervaardigd, de
zoogenaamde Catalaansche wereldkaart. Zelfs voor den ontdekker van Amerika, voor Columbus, was, zooals wij zien zullen, de
reisbeschrijving van Polo van de grootste beteekenis.
DE ONTDEKKING VAN DEN ZEEWEG NAAR INDIE.
Bij den overgang naar den nieuwen tijd constateeren wij een
duidelijk uitgesproken verlangen om een directen zeeweg naar
tndie en naar de "Kruideneilanden" (dit zijn de Molukken) te
vinden. Van deze landen uit werd Europa van allerlei specerijen
(voornamelijk kaneel, peper en kruidnagelen) voorzien. Aangezien men in die tijden veel van gekruide spijzen hield, was er een
groote vraag. naar deze artikelen, die echter zeer duur waren,
daar er heel wat tusschenhandelaren waren, door wier bemiddeling deze waren in Europa kwamen, terwijl ook de tollen zeer
hoog waren.
De handel was n. 1. in handen van oostersche kooplieden, die
deze artikelen opkochten in de plaatsen, waar zij groeiden en gefabriceerd werden. Daarop voerden zij ze met karavanen naar
Constantinopel en naar de andere stapelplaatsen in den Levant.
Een zeer veel gebruikte karavaanweg was die tusschen Ormuds
en Trapezus, waarover wij boven reeds spraken; een andere weg
verbond de laatstgenoemde stad met Basra. Deze verbinding nu
werd verbroken, toen de Turken steeds verder doordrongen; zoo
werden van het midden der vijftiende eeuw of de waren bij voorkeur over de Roode zee naar Alexandria gebracht. Deze handel
was zeer voordeelig voor den sultan der Mamelukken. In Alexandria ruilden de Venetianen hun Europeesche producten tegen deze
oostersche waren in. Zij brachten ze daarop naar Venetia, dat het
middelpunt voor den Europeeschen specerijenhandel werd, een
toestand, die op het laatst drukkend begon te worden.
Er stroomde dus heel wat goud uit Europa en dit veroorzaakte
in samenhang met de lange oorlogen, een groote geldschaarschte
aldaar. In het Pyreneesche schiereiland ontstond nu een beweging,
die leidde tot de ontdekking en kolonisatie van nieuwe landen aan
gene zij de van de zee. Er bestaat een zekere samenhang tusschen
deze nieuwe beweging en de lielangstelling voor wetenschap en
onderzoek, die de Renaissance kenmerkt. De tijd was gunstig voor
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het maken van reizen en voor
het zoeken naar nieuwe wegen; de ongeloovigen toch, die
nu het oostelijke gedeelte van
de Middellandsche zee beheerschten wij bedoelen natuurlijk de Turken — waren
voorloopig onoverwinnelijk.
De rest van de oude geestdrift
voor de kruistochten en de
nieuwe ondernemingsdrang
zochten een uitweg. De groote
zee kon dezen bieden.
Portugal ging hier aan de
spits. Het land was al van de
Moorsche heerschappij bevrijd; ja, de Portugeezen waren zelfs al naar Afrika overgestoken; zij hadden zelfs de
vesting Ceuta ingenomen. Bij
di t wapenfeit treedt voor den
eersten keer een man naar
voren, die zich voor zijn yolk
in de komende tij den zeer verdienstelijk zou maken. Dit is
Don Enrique, die in de geschiedenis bekend is als Hendrik de Zeevaarder. Hij was
de derde zoon van Johan I van
Portugal en in 1394 geboren.
De dapperheid, die hij reeds
spoedig aan den dag legde,
verschafte hem de positie van
grootmeester van de orde van.
Christus. Het was zijn 'evensdoe! ()in de Mohammedanen
to bestrijden. Hij had zich
biervoor een plan gevormd,
dat hij met de grootste consequentie gedurende 45 jaar
doorzette. Hij Wilde n. 1. het
rijk der Mooren in Afrika van
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Fig. 52. Kaart uit de Middeleeuwen,
fragment van de z. g. Catalaansche wereldkaart, vervaardigd in 1374. Met verrassende correctheid heeft de teekenaar
de kustlijnen van Marokko, Algerie,
Spanje en Frankrijk weergegeven. Beneden links ziet men den mytischen
priesterkoning Johannes, den vorst van
Aethiopie.
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de west- en de zuidzijde insluiten; tevens wilde hij den weg
verplaatsen, waarlangs tot nu toe de Aziatische waren Europa bereikten; dit zou voor de ongeloovigen zeer nadeelig zijn, maar het
zou den Portugeezen het grootste voordeel verschaffen. Door deze
motieven gedreven, ging hij langzaam en bedachtzaam te werk.
De voorstelling, die men tot nu toe nog steeds van den uiterlijken
vorm van Afrika had, maakte, dat men dacht, dat deze taak
geheel niet zoo moeilijk was. Men meende nl., dat de kust dadelijk
ten zuiden van den woestijngordel in oostelijke richting liep. Volgens deze voorstelling had het werelddeel dus een grooteren omy ang van het westen naar het oosteti dan van het noorden naar het
zuiden. Dezen weg moest men inslaan om Indie te bereiken. Prins
Hendrik zond verschillende expedities uit, maar men maakte
slechts langzame vorderingen; een andere theorie werkte afschrikwekkend ; het vaste land van Afrika zou zich nl. over het heele zuidelijke deel van den aardbol uitbreiden, en er zou dus geen passage
bestaan tusschen den Atlantischen en den Indischen oceaan. Ook
heerschte onder de zeevaarders de meening, dat geen leveed wezen
in de heete zone zou kunnen leven; bovendien verloor men niet
gaarne de kust uit het oog. De scheepsbouw had, niettemin al
groote vorderingen gemaakt. De Arabieren hadden het zoogenaamd karveel-scheepsmodel uitgevonden, waarbij de scheepsplanken niet trapsgewijze boven elkaar, maar naast elkaar lagen. De
scheepvaart was ook minder gevaarlijk geworden, sedert men het
kompas verbeterd had, dat men al in de twaalfde eeuw was gaan
gebruiken. In dezen tijd maakte men voor het eerst gebruik van
den zoogenaamden poolshoogtemeter, een instrument, waarmede
men de geographische ligging van een plaats gemakkelijk kon vaststellen.
In het begin probeerde men langs de Afrikaansche kust in steeds
zuidelijker richting te varen. Het duurde lang, voor men kaap
Bojador passeeren kon; hier heerschte een sterke stroom, en men
was bovendien bang voor het "Zwarte water". Dit is ondertusschen
niet geheel en al onjuist geconstateerd; want als het heldere poolwater uit de onderste lagen zich met het warme water van de
oppervlakte verbindt, ontstaat er een dichte nevel die door het
woestijnzand, dat uit de oostelijke richting komt, nog ondoordringbaarder wordt. Eindelijk gelukte het de kaap te omzeilen. In
het jaar 1441 naderde men ook de kaap Branco (of Blanco). Vier
j aar later ontdekte Diniz Dias het groene voorgebergte, met de
weelderige vegetatie, waardoor de legende over de verbrande zone
voor goed opgeruimd werd. Ten slotte gelukte het ook deze kaap te
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omzeilen. Men poogde nu ook in de binnenlanden te komen; men
nam negers gevangen en bracht ze naar Portugal; zij gaven hier
taallessen aan Portugeesche verspieders, die het "Zwarte werelddeel" werden ingestuurd. Een van deze was Juan Fernandez, die
zeven jaar onder de Bedoeinen in de Sahara vertoefde, waar hij
voortreffelijke observaties maakte. Hij kwam hier met een nude
cultuur in aanraking; hij was de eerste eigenlijke wetenschappelijke onderzoeker van Afrika in modernen zin.
Nadat Alvaro Fernandez bijna Sierra Leone bereikt had, zeilde
Diego Gomez in 1457 de rivier de Gambia op, die reeds vroeger

Fig. 53. De ontvangst van een Venetiaansch gezantschap te Cairo.

bekend was. Hetzelfde was het geval met de handelsplaats Cantor,
die een levendige verbinding met de Middellandsche zeekusten onderhield. De laatste groote ontdekkingsreis, die Hendrik de Zeevaarder beleefde, was die naar de eilanden bij kaap Verde. De
ItaHaan Cadomosto kende zich de verdienste van deze ontdekking
toe. Toen Prins Hendrik in 1460 stierf, droeg hij de zekerheid
met zich in het graf, dat niets meer de ontwikkeling van verdere
ontdekkingen in den weg stond. Men volgde onverdroten de richting, die men eens had ingeslagen. Wij gaan de verschillende
stadia op dezen weg stilzwijgend voorbij. Er volgde teleurstelling
op teleurstelling, vOOr men het zuidelijkste punt van het continent
bereikt had. Eindelijk gelukte het den Portugees Bartholomeus
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Diaz dit punt te bereiken. Voor hij dezen tocht ondernam, had
koning Johan II een commissie van astronomen bij elkaar geroepen. Deze moesten de zontabellen verbeteren, opdat men veiliger zou kunnen varen in het zuidelijk halfrond. Het voornaamste
lid in deze commissie was de Duitscher Martin Behaim, die later
de eerste werkelijke aardglobe construeerde. Johan II beval ook,
dat iedere Portugeesche kapitein een stee pen zuiltje mee moest
nemen, waar het rijkswapen in gegraveerd was. Deze zuiltjes
moesten aan de kusten worden opgesteld ten teeken, dat deze
landen bezit van Portugal waren
0g eworden. In 1486 stevende
Bartholomeus Diaz voorbij de
Walvischbaai (aan de westkust
van Zuid-Afrika) en zeilde om
de Stormkaap (Cabo tormentoso) . Hij kwam dit echter pas op
den terugtocht te weten. De koning stelde voor den naam van
deze kaap te veranderen; daarom heet zij sedert dien de Kaap
de Goede Hoop (Cabo da boa
esperanza).
Men had nu in ieder geval de
de zekerheid, dat er een zeeweg
was, die om Afrika naar Indie
voerde. Maar het bleef een ander voorbehouden om alle verdere verwachtingen te verwezenlijken. Voorloopig ontstond er
Fig. 54. Prins Hendrik de Zeevaarder.
een handel met de tot dusver
gegrondveste kolonien. Vooral de kolonien langs de kust van
Guinea leverden veel peper op, ofschoon deze zich niet in kwaliteit
met de Indische peper kon meten.
In 1495 stierf Johan II; hij werd opgevolgd door zijn zoon Emanuel, ' die den bijnaam van "den Gelukkigen" droeg, een man met
een klaar inzicht, die zich duidelijk van zijn doeleinden bewust
was en die een groote mate van energie bezat. De groote resultaten
van Columbus, die in dezen tusschentijd de wereld tot verbazing
brachten, en de energie, waarmede de Spanj aarden zich op de ontdekkingsreizen toelegden, spoorde hem tot de grootste krachtsinspanning aan. Hij besteedde al zijn ijver aan de voorbereidselen
en vond in Vasco da Gama, een in 1469 in de provincie Alemtejo
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geboren edelman, den persoon, die het aangevangen werk tot een
gelukkig einde kon brengen. Tot onderbevelhebbers werden Paolo
da Gama, een broeder van Vasco, en Nicola() Coelho gekozen. Op
den 8sten Juli 1497 verlieten vier vaartuigen den mond van den
Taag.
Zij werden spoedig door een hevigen storm overvallen, maar
Gama verzamelde zijn schepen weer bij kaap Verde, waarop hij
verder langs de westkust van Zuid-Afrika zeilde. Hij naderde den
vierden November de St. Helenabaai, waar hij een kleine schermutseling met de Hottentotten had. Daarna had hij
nog een langen strijd met
tegenwind, waarna hij eindelijk om de "Kaap" zeilde.
Den 16den December passeerde hij den laatsten pilaar, dien Diaz daar had
neergezet. De kleine flottielje had gedurig met tegenwind en met den krachtigen stroom te kampen, die
in noord-zuidelijke richting
door het Mozambique-kanaal stuwt. Den eersten
Kerstdag gelukte het Gama
een punt aan de kust te
naderen, dat tot dusver nog
door geen enkelen Europeaan was betreden; hij
noemde het naar dien dag,
die in het Latijn Dies nata- Fig. 55. Handelsvaartuig van het caraveltype met hoogen steven.
lis Domini heet : Natal. Bij
den verderen tocht maakte hij kennis met inboorlingen, die al op
een tamelijk hoog beschavingspeil stonden; dit waren Bantoenegers, die al in het bezit van ijzeren wapens waren. Den 22sten
Januari naderde men den mond van den Zambesi. Hierop kwam
men in het gebied van de Arabieren; deze traden zoo vijandig op.
dat Gama zich genoodzaakt zag om van zijn vuurwapenen gebruik
te maken, ten einde hun respect in te boezemen. Maar in Melinde
(het tegenwoordige Kenya) werden zij vriendelijk ontvangen; men
gaf hun zelfs een loods voor den tocht naar Indie. Zij werden
begunstigd door den in dit jaargetijde heerschenden zuid-westelij-
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ken moesson, zoodat zij den 20sten Mei bij Calikoet aan de kust
van Malabar landden. Met den vorst van deze streek trad Gama
in onderhandeling. Deze vorst of samorin nam een zeer dubbelzinnige houding aan, daar hij door de in de stad woonachtige
Arabische kooplieden werd opgestookt, die de concurrenten zeer
ongaarne zagen komen. Er vonden zelfs bloedige gevechten plaats;
maar Gama kon ten slotte de haven met een rijke lading verlaten.
In deze Indische vaarwateren hadden de Portugeezen nog te strijden met vij andige schepen uit Calikoet en Goa. De heerscher van
deze laatste stad probeerde hen door allerlei listen in zijn macht
te krijgen. Hij deed hun een voordeelig aanbod en noodigde hen
zelfs uit om in deze landen te blijven. De bode, die deze groeten
overbracht, deed dit met zulk een geweldige welsprekendheid, dat
Gama wantrouwen begon te koesteren; hij liet den man daarom
gevangennemen. Dit bleek nu een Jood uit Posen te zijn; de man
had heel wat avonturen gehad en was ten slotte in Indie geland,
waar hij in Goa een hooge betrekking bekleedde. Hij redde zich
uit zijn lastige positie door zich tot het Christendom te bekeeren,
nam den naam Gaspar da Gama aan en trad in Portugeeschen
dienst. Hij vergezelde de Portugeezen op vele van hun volgende
reizen naar Indie en was hun zeer nuttig, aangezien hij de politieke
verhoudingen van Indie goed kende. De terugreis werd op een
zeer ongelukkig oogenblik ondernomen; men had nu den zuidwestelijken moesson tegen en eerst na een tocht van drie maanden
bereikte men Melinde (7 Januari 1499). Op den tocht langs de kust
van Afrika liep een van de schepen lekkage op, zoodat het aan de
golven moest worden prijsgegeven. Daarna raakten de andere
vaartuigen uit elkaar; Coelho was de eerste,. die Lissabon bereikte
(10 Juli 1499). Vasco da Gama hield zich met zijn admiraalsschip
een poos op de Azoren op; hier bezweek zijn broeder Paolo aan
de vermoeienissen van een refs, die twee jaar geduurd had. In.
September kwam Gama in Lissabon aan. Slechts een derde gedeelte van de bemanning zag het vaderland terug.
Maar de groote, moeilijke taak was vervuld, 84 jaar nadat Hendrik de Zeevaarder de eerste pioniers had uitgezonden, om licht te
verschaffen over de Afrikaansche "Duistere zee". De weg naar
Indie lag nu open en Portugal kwam in het bezit van den heelen
specerijenhandel. Het haalde de peper uit Indie, de kaneel uit
Ceylon, de kruidnagelen van de Molukken; het werkte zonder tusschenhandelaren en het kon op deze wijze de artikelen veel goedkooper leveren dan de Venetianen, terwijl het toch ontzettend veel
verdiende. Zoo ging de prijs van de peper met twee derden naar

BEHAIMS AARDGLOBE VAN 1492, DE OUDSTE BESTAANDE.
Zipangu (Japan) neemt de pleats in van Califomig ; deze vergissing gaf aanleiding tot Columbus' tocht.
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beneden. Het spreekt van zelf, dat de Venetianen, die tot dusver
het monopolie van de specerijen in harden hadden gehad, zeer
ongaarne zagen, dat de Portugeesche concurrenten op een andere
manier aan deze waren kwamen. Zij stelden hun dan ook allerlei
moeilijkheden in den weg. De Venetiaansche consul in Lissabon
had tot taak nauwkeurig gale te slaan, op welke wijze de Portugeezen deze specerijen in- en uitvoerden; hij werd daarom van
nu of aan als een spion beschouwd. De commercieele en politieke
achteruitgang van de
groote handelsrepuStepo.
bliek dateert uit dezen
,
N .....,,
tij d.
De groote daden, die
het tot dusver tamelijk
onbeteekenende Portugeesche yolk verricht
had, vervulden het met
een sterk gevoel van
eigenwaarde. Het kreeg
een welsprekenden tolk
in den nationalen dichter Camoes, die in zijn
heldendicht "De Lusiade" (Lusitania is de
antieke naam voor Portugal) de groote daden
Fig. 56. Plaatsbepaling met behulp van een
Jacobastaf.
van de Portugeezen in
Indie bezongen heeft
en die zijn landgenooten voorstelde als schitterende voorbeelden,
waaraan andere volkeren zich moesten spiegelen.
1)E KOLONIALE MACHT VAN PORTUGAL IN INDIE.
De Portugeezen wilden zooveel mogelijk voordeel uit de nieuw
ontdekte landen trekken, zonder zich te bekommeren om de belangen van de bevolking. De pogingen van koningen en pausen
om door den arbeid van vele monniken, vooral Franciscanen, het
Christendom aan de nieuw-ontdekte volkeren te brengen, ondervonden door het gedrag der kolonisten veel tegenwerking. Kolonisatie en uitbuiting stonden op het programma. Zij stelden zich
ten Joel vaste punten aan de kust te bezetten, maar dit kon niet
zonder hevigen strijd plaats vinden. De Arabieren, die tot dusver
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het handelsmonopolie in Indie hadden gehad, legden een vijandige
gezindheid aan den dag; zij stookten de vorsten en het yolk tegen
de nieuwe indringers op. In den nu volgenden tijd vonden er dan
ook gedurig gevechten plaats, maar ook de handel ontwikkelde
zich en de buit werd steeds grooter. Het duurde echter langen tijd,
voordat de samorin van Calikoet bedwongen was. De stad was
de belangrijkste stapelplaats in Indie en het was voor de Portugeezen van de grootste beteekenis om daar hun invloed uit te
oefenen. Heel ver in het land strekte deze invloed zich echter
niet uit; zij moesten genoegen nemen met een aantal versterkte
punten, waarvan enkele nog heden ten dage in het bezit van
Portugal zijn gebleven.
Reeds in 1500 werd er een nieuwe expeditie uitgezonden, maar
Vasco da Gama stond niet langer aan het hoofd. Argwaan en
vrees voor machtsmisbruik leidden de Portugeezen en later ook
de Spanjaarden er toe om nooit eenzelfden man aan het hoofd
van twee achter elkaar volgende expedities te plaatsen. De leider
van dezen tweeden tocht was Cabral.
De expeditie van Cabral is daarom merkwaardig, omdat hij,
door een storm uit den koers geslagen, in Brazilie aankwam, dat
zijn naam dankt aan de rijke hoeveelheid verfhout (in het Portugeesch heet verfhout brasil), dat de Portugeezen daar vonden.
Dit land nu behoorde wel is waar tot het door de Spanjaarden

ontdekte werelddeel, maar de Portugeezen beriepen zich op het
verdrag van Tordesillas (waar wij nog later over zullen spreken)
en eischten het land voor zich zelf op. De inboorlingen, die zij hier
troffen, waren donkerbruin en bijna naakt; zij droegen roode
papegaaien in hun handen, evenals de adel in Europa in dien tijd
valken droeg. Deze natuurmenschen bezaten geen metalen wapens;
zij sliepen in hangmatten (hamacs), die nit dun katoen geviochten waren.
De resultaten, die Cabral in Indie bereikte, waren echter niet
van veel beteekenis, zoodat Vasco da Gama voor den tweeden keer
werd uitgezonden. Het ging nu niet langer om het sluiten van
vreedzame handelsverdragen; neen, men wilde een groote Portugeesche macht in dit rijke land vestigen. Men gebruikte daarom
geweldige hulpmiddelen; er werd een vloot van twintig schepen
uitgerust, die met 800 soldaten bemand waren. Vasco da Gama
dwong eerst de Arabische heerschers in Kiloa (Kilwa) in OostAfrika tot onderwerping. Zij moesten de Portugeesche souvereiniteit erkennen. In Indie gekomen, dwong hij de Indische vorsten
alle verbinding met de Roode zee op te geven; hij beschoot
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koet en stichtte vele sterke factorijen. In zijn streven om den
handed tusschen Arabie en Indie te vernietigen, ging Gama met
groote wreedheid te werk; zoo liet hij eens een schip, vol met
Mekka-pelgrims, verbranden. De Indische vorsten wendden zich
nu tot Egypte om hulp; de sultan der Mamelukken was gaarne
bereid deze hulp te verleenen. Hij toch voelde, dat de voordeelige
transito-hand el
ernstig bedreigd werd en
in zijn nood
wendde hij zich
— zonderling
genoeg — tot
den paus, opdat deze zijn
invloed bij koning Emanuel
zou doen gelden.
Dit gaf natuurlijk niets ;
de koning besloot, ten einde
het bewind op
ilechter grondslag te bouwen,
de Indische bezittingen onder
een bestuurder
te brengen. Zoo
werd dus in
1505 Francisco Fig. 57. Astrolabium (instrument ter meting van den afstand der sterren tot het zenith). Naar het origineel van
d'Almeide tot
1468 in het Germaansch Museum te Neurenberg.
onderkoning
van Indie benoemd. Hij overwon de Egyptenaren en hun bondgenooten uit
Calikoet en Gudscherat in een grooten zeeslag bij Diu (1509). De
man, die de Portugeesche macht in Indie de grootste successen
verzekerde, was Alfonso d'Albuquerque, die door zijn landgenooten
"de Groote" werd genoemd, een man van een ongelooflijke energie.
Men vertelt ook, dat hij een edel, trouw karakter had; hij wordt
ook om zijn onkreukbare rechtvaardigheid geprezen; maar het
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onderzoek heeft bewezen, dat hij even hard en wreed als da Gama
was en dat hij niet de minste tegenspraak duldde. Zoo beroofde
hij Portugal van een zijner edelste zonen, van Ferdinand Magellan
nl., over wien wij later nog uitvoeriger zullen spreken. Deze toch
waagde het in een krijgsraad bedenkingen te opperen tegen een
besluit, dat de generaal wenschte door te voeren; hij zag zich genoodzaakt zijn ontslag uit den dienst te nemen. Hij streed een tijd
lang in Afrika, waar hij ernstig gewond werd. De autoriteiten in
Portugal behandelden hem met de grootste ondankbaarheid,
waarna hij Spanje zijn diensten aanbood, dat ze gretig
accepteerde.
Na de bovengenoemde
krij gsbedrijven bestormden
de Portugeezen de sterke
vesting Goa, die kort daarna
viel (1510). Er sneuvelden
hierbij verbazend veel menschen. De Portugeezen hadden al vroeger een vast punt
aan de kust van Malabar bezet, maar Goa werd hun
voornaamste bezitting in
Voor-Indie. Een zeer verlokkende buit was ook het rijke
Malakka, met zijn talrijke
Maleische bevolking, die door
een sultan werd bestuurd.
Met een vloot van 19 schepen,
die bemand was met 1709
Fig. 58. Vasco da Gama, de ontdekker
van den zeeweg naar Indie. (Naar
soldaten, waarvan er slechts
een ets).
800 Portugeezen waren, trok
d'Albuquerque tegen deze
stad op, die zeer sterk verdedigd werd. De sultan had ook een
groot aantal oorlogsolifanten tot zijn beschikking, deze joegen aanvankelijk de Portugeezen schrik aan, evenals dit in de oudheid
met de oliJanten van Pyrrhus het geval was geweest. Maar de
Portugeezen wierpen deze beesten lansen in hun zijden, zoodat zij
snel op de vlucht sloegen en in de gelederen van de vijanden de
grootste verwoestingen aanrichtten. Toch vielen vele Portugeezen
door de uit bamboe vervaardigde pijlen van de Maleische soldaten en door hun krissen (een soort dolk met een gebogen kling).
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Maar alle tegenstand was vergeefsch. Na een verbitterden strijd,
die eenige dagen duurde, vie! de stad in handen der Portugeezen;
zij bemachtigden een onmetelijken buit. Dit was de schitterendste
zege van de Portugeezen in Incli.e. D'Albuquerque sloot een verbond met de in de stad wonende Siameesche en Chineesche kooplieden, die onder het bewind van den sultan zeer onderdrukt werden. Ook de samorin in Calikoet moest toestaan, dat de Portugeezen in de onmiddellijke nabijheid van zijn stad een fort oprichtten.
Men naderde nu ook de zoo begeerde Molukken, die zoo'n rijken
oogst van kruidnagelen opleverden. Een aanval op het Arabische
Aden mislukte echter, ofschoon de Portugeezen een ware doodsverachting aan den dag legden.
Hierop richtte d'Albuquerque zijn wapens tegen de rijke stad
Ormuds aan den mond van de Perzische golf, die men tot nu toe
niet had kunnen veroveren. De Portugeezen handen de stad al in
1507 aangevallen; zij was toen gedwongen om een tribuut aan Portugal te betalen, maar daar zij zich telkens aan die verplichting
onttrok, rukte d'Albuquerque in 1515 weer met een leger op tegen
die stad. Hij dwong haar tot onderwerping, terwijl hij zelf geen
enkelen man bij deze onderneming verloor. Met echt Oostersche
list liet hij den vizier van den ouden heerscher vermoorden. Bekend is ook het antwoord, dat hij bij deze gelegenheid aan enkele
Perzische afgezanten gaf, die gekomen waren om tribuut voor den
schah te eischen. Ormuds stand nl. onder de souvereiniteit van den
schah. D'Albuquerque liet eenige kanonskogels van zijn schip
halen; hij toonde ze de afgezanten en sprak: "Ziehier het tribuut,
dat de Portugeezen gewoon zijn te betalen". Deze trotsche woorden, die de statige man met zijn golvenden, witten baard in alle
waardigheid uitsprak, moeten natuurlijk een diepen indruk op de
verschrikte Perzen hebben gemaakt. Maar d'Albuquerque was nu
een oud man; zijn dagen waren geteld. Hetzelfde jaar nog bezweek hij onder de moeilijke taak. Op zijn doodsbed hoorde hij,
dat de koning eindelijk geloof had geslagen aan den laster, die zi jn
vijanden over hem verspreidden en hem het opperbevel had afgenomen. Hij had zich nl. de vijandschap van velen op den hals
gehaald door de strengheid en eigenzinnigheid, waarmee hij optrad.
Het gelukte den Portugeezen nog een tijd hun macht te behouden, ja, zelfs uit te breiden. Hun invloed strekte zich voor een
korten tijd tot in China uit, waar zij het schiereiland Macao bezetten. In het jaar 1538 behaalden zij een schitterende overwinning
over de Turken bij Diu, waardoor deze stad in hun bezit kwam.
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Maar toen waren zij ook op het hoogtepunt van hun macht gekomen. Portugal werd in 1580 door de Spanjaarden veroverd. En de
kolonien werden aan zich zelf overgelaten. Het land werd natuurlijk ook gewikkeld in den strijd, dien Spanje tegen de Nederlanden
had te voeren; Holland maakte zich van Malakka en Ceylon
meester.
De machtspositie van Portugal in Indie heeft ongeveer honderd
jaar bestaan. Zij was een koopmansheerschappij, die een aantal
vaste punters in bezit hield en die om dit bezit te handhaven een
sterke zeemaclit noodig had. Onder Johan III bezat Portugal ongeveer 3000 oorlogsschepen. Dit was op den duur een te zware last
voor dit kleine, dun bevolkte land, al
bracht de handel dan ook
onnoemelijk
veel geld binnen. Een belangrij ke bron
van inkomsten
vormden ook
de tributen,
welke de vazalstaten moesten afstaan, en
de tollen, die
de PortugeeFig. 59. Plaatsbestemming op zee in oude tijden. De man
zen in de Inop het achterdek zoekt met behulp van een sextant. (Afdische havens
beelding van den in 1520 gest. kunstenaar J. Galle).
hun eigen vaartuigen oplegden. De heele handel van Portugal was in die dagen te Lissabon
geconcentreerd, dat naast Antwerpen de grootste stapelplaats van
de wereld was. Door hun hebzucht en door hun onverstandige,
wreede politiek verwekten de Portugeezen haat bij de inboorlingen. Deze maakten dan ook telkens oproer, dat slechts met
moeite kon worden bedwongen. Deze stemming wisten de Hollanders en Engelschen, die nu op het tooneel verschenen, prachtig
uit te buiten.
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COLUMBUS EN DE ONTDEKKING VAN DE
NIEUWE WERELD.
De Portugeezen probeerden door den tocht om Afrika Indie te
bereiken; zij kwamen daardoor tot een juiste opvatting over de
uitgestrektheid van dit werelddeel van noord naar zuid. Dit
bracht vele menschen aan het nadenken. Was het niet mogelijk
om een korteren weg te vinden; kon men Indie niet bereiken door
in westelijke richting te zeilen? Het is niet gemakkelijk om te
zeggen, bij wien deze gedachte het eerst opkwam. De geleerden
van dien tijd wisten reeds, dat de aarde een bol was. Deze opvatting had al in de Oudheid bestaan, maar zij was in de middeleeuwen op den achtergrond geraakt. Ook over den omvang van
den aardbol had men zich een zekere voorstelling gemaakt, maar
aangaande de verdeeling van land en water heerschten nog talrijke wanbegrippen. Men dacht, dat Oost-Azie (Cathay) en Japan
(Zipangu) zich veel verder naar het oosten uitstrekten dan dit
inderdaad het geval was. Dit misverstand was merle een gevolg
van de overdreven verhalen van Marco Polo over de uitgestrektheid van deze oostelijke landen. En toch werkte deze verkeerde
voorstelling gunstig; zij verleende de zeevaarders den moed om
den oceaan over te steken, daar men zich de ruimte tusschen OostAzie en West-Europa als met land gevuld voorstelde. Een man
zou met onwankelbaar geloof, met onbezweken energie dit plan
verwezenlijken. Deze man was de in 1446 te Genua geboren
Christoforo Colombo (in het Latijn Columbus). Hij was de zoos
van een wever. Over zijn jeugd weten wij slechts weinig, al heeft
hij er dan ook zelf erg over gepocht, en al zijn er dan ook veel
sagen over verteld. Hij ging reeds op jeugdigen leeftijd naar
zee en had zeker een grondige kennis van het zeewezen van zijn
tijd. Hij moet een tijd lang op Engelsche schepen hebben gevaren en bezocht o. a. IJsland. Columbus had een droomersnatuur
met een neiging tot mysticisme. Hij bezat geen eigenlijke wetenschappelijke scholing, maar hij had met ijver alle mogelijke boeken gelezen en vooral werken, die de destijds bekende wereld beschreven. Hij waardeerde het werk van kardinaal d'Ailly ten
zeerste. Dit boek draagt den titel van Imago Mundi; wij vinden
daarin een prachtig overzicht van de cosmographische kennis van
dien tijd. Ook de schilderingen van Marco Polo over de rijkdommen van Oost-Azie las hij met de grootste belangstelling.
Zijn lot voerde hem naar Portugal, juist op een oogenblik, dat
er weer een nieuwe opleving viel te constateeren in de onder-
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zoekingen betreffende Afrika. Door zijn huwelijk met een adellijke dame verbeterde hij zijn maatschappelijke positie. De familie van zijn vrouw bezat landgoederen op Porto Santo (een
eiland van den Madeira-archipel). Hij hield daar eenigen tij d verblijf en vernam daar allerlei vage verhalen omtrent landen, die
in westelijke richting lagen. Deze verhalen hadden vasteren
vorm aangenomen, toen de Azoren ontdekt werden. De Portugeezen namen ook deze eilanden in bezit; bij sommige gelekk
11111111 11111111111
genheden vond men tot nu toe
onbekende natuurproducten,
door 'menschenhand vervaardigde voorwerpen, j a, zelfs een
paar lijken up het strand.
Deze omstandigheden lokten
vele zeevaarders om het land
van oorsprong dezer producten op te sporen, maar deze
pogingen waren tot dusver
niet met succes bekroond.
Door dit alles namen Columbus' droomen een vasteren
vorm aan en in 1484 legde hi j
de Portugeesche regeering een
plan voor om in westelijke
richting een ontdekkingstocht
te ondernemen; maar deze regeering accepteerde zijn plan
niet. Hij wendde zich nu tot
Spanje en legde Ferdinand
van Aragon en Isabella van
Castilie zijn plan eveneens
voor. Spanje echter was nog
Fig. 60. Alfonso d'Albuquerque.
in den laatsten strijd met de
Mooren gewikkeld en had geld noch belangstelling om zulk een
geweldige onderneming te beginnen. Nadat hij eenige jaren
vruchteloos alles in het werk had gesteld, was hij van plan, om
Spanje te verlaten en naar Frankrijk te vertrekken. Maar toen
kwam opeens de ommekeer. Hij had zich met zijn zoontje Diego
naar Palos in Andalusia begeven om zich daar in te schepen. zijn
middelen waren echter heelemaal uitgeput en in droeve stemming zocht hij onderdak in het klooster der Franciscanen, Maria
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de la Rabida, dat in de onmiddellijke nabijheid van de stad lag.
De prior werd zeer getroffen door den merkwaardigen vreemdeling, die hem vertelde, met welke plannen hij rondliep. Hij zond
toen een boodschap naar een in Palos woonachtigen dokter, Garcia
Hernandes, die beroemd was om zijn geographische kennis.
Columbus had een onderhoud met dezen man. Bij dit onderhoud
was Pater Juan de Marchena eveneens tegenwoordig, een monnik,
die zich eveneens veel met geographische studies bezig hield.
Columbus wist hun belangstelling voor zijn aangelegenheden
wakker te roepen; Marchena, die grooten invloed aan het hof had,
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Fig. 61. De markt te Goa, hoofdstad van Portugeesch Oost-Indie.

zond een ijlbode naar dit hof om de majesteitcn op het hart te
drukken dezen man nict weg te laten gaan, die ongetwijfeld door
de Voorzienigheid was gezonden om een work te volvoeren, dat
hun eer en voordeel zou brengen. Deze bode kwam op een gelukkig oogenblik. Granada, de laatste bunting van de Mooren in
Spanje, was zoo goed als ingenomen; de stad viol kort daarna
(1 Januari 1492). Koningin Isabella, die van het begin of aan belangstelling voor Columbus' plan had gehad, verklaarde zich nu
bereid hem te steunen. De gcenszins beschciden cischcn, die hij
gesteld had, voor bet geval het plan zou gelukken, werden eveneens ingewilligd. Columbus verlangde nl. behalve economische
voordeelen ook den titel van admiraal en de gouverneurswaar-
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digheid over alle eilanden en continenten, die hij zou ontdekken.
Toch waren er nog heel wat moeilijkheden te overwinnen, maar
dank zij de financieele hulp, welke particulieren in welbegrepen
eigenbelang verleenden, werd er een kleine flottielje van drie
karveelen uitgerust, die in het eind van Juli (1492) in de haven
van Palos bijeenkwamen. Deze schepen heetten St. Maria (het
admiraalsschip), Pinta (het geverfde) en Nina (het kleine meisje).
Tot kapiteins over de laatste schepen werden de broeders Martin Alonso en Vincente Yanes Pinzon benoemd. Hoe gevaarlijk
deze onderneming was, blijkt wel uit het feit, dat men de grootste
moeite had om de equipage te werden. Om een voldoend aantal
mannen te krijgen, nam men zijn toevlucht tot een wanhoopsdaad; de gevangenissen werden nl. geopend, ieder, die aan deze
expeditie deelnam, kreeg de vrijheid. Eindelijk verzamelde men
een bemanning van 120 koppen. Den 3den Augustus 1492 verlie t
het eskader Palos; den Eden September ging het, na zich langen
tijd bij de Canarische eilanden te hebben opgehouden -- de schepen
moesten n. I. gerepareerd worden — den wijden oceaan op. Men
volgde nu in hoofdzaak den 26sten graad N. B.
Men weet, dat de admiraal met tegenstand te kampen had, die
in muiterij ontaardde. Men moet het hem daarom als een des te
grootere verdienste aanrekenen, dat hij niettemin een open oog
had voor de nieuwe natuur en dat hij belangrijke waarnemingen
opteekende. Zoo noteerde hij de klimatologische veranderingen,
die intraden, toen hij steeds maar in westelijke richting doorzeilde. Hij noteerde eveneens de magnetische declinatie, die hij
op een vreemde wijze probeerde te verklaren en hij beschreef
eveneens de groote hoeveelheid wieren, die hij ontmoette. Hij had
op zijn schip een copie van de kaart, die de Italiaansche geograaf
Toscanelli in dien tijd vervaardigd had. Daar de manschappen
al dien tijd niets antlers dan golven en nog eens golven zagen, werd
hun stemming erger en erger; en Columbus moest tot alle mogelijke middelen en ook tot list zijn toevlucht nemen om den mood
er in te houden. Hij loofde een belooning uit voor hem, die het
eerste land in zicht kreeg; het verlangen daarnaar maakte, dat
men vaak het slachtoffer werd van allerlei visioenen. Men jubelde, toen men wolken aan den verren horizon zag, daar men
meende, dat dit het zoo vurig verlangde land was en er volgde
natuurlijk een diepe teleurstelling op. Dit gebeurde zoo verschillende keeren.
Eindelijk, in den nacht van den 12den October, kreeg een matroos, die toevallig op de voorplecht stond, een lagen door de
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maan beschenen oever in zicht. Dezen keer was het geen loos
alarm. Met een schot uit een haakbus deelde men de andere
schepen de blijde tijding mede; alien hieven in dankbare stemming een lofzang tot God aan. Toen de dag aanbrak, wierp men
de ankers, en Columbus nam op plechtige wijze in naam van de
Castiliaansche regeering bezit van het eiland. Men meende uit de
woorden van de inboorlingen, die zich aan het strand verzameld
hadden, te kunnen opmaken, dat zij zelf het eiland Guanahani
noemden. Columbus gaf het den naam van San Salvador. Het
hoorde bij de Bahama-groep. De nauwkettrige vaststelling is
echter zeer moeilijk. Er is geen mondelinge overlevering bewaard, daar deze eilanden reeds 19 jaar na de aankomst van
Columbus ontvolkt waren. Met groote waarschijnlijkheid kan
men echter wel aannemen, dat men met het tegenwoordige Watling-eiland te doen heeft. Het oponthoud duurde niet lang; men
bezocht eenige van de nabijliggende eilanden en stevende toen naar
het zuiden. Spoedig doemden de omtrekken van een groot land
op. Dit moest volgens Columbus Zipangu (Japan) geweest zijn.
Wij moeten er nog eens aan herinneren, dat Columbus op weg
gegaan was om Indie en de Aziatische eilandenwereld te ontdekken en dat hij aldoor dien weg op de kaart van Toscanelli had
gezocht.
Maar in werkelijkheid was hij in Cuba aangeland. Hij volgde
de noordelijke kust van het eiland in westelijke richting, die oneindig lang bleek te zijn, zoodat hij steeds meer en meer tot de
overtuiging kwam, dat hij het Aziatisch continent was genaderd.
De zachtmoedige inboorlingen van de Bahama-eilanden hadden
hun vrees aan den dag gelegd voor de Kanibiren (d. w. z. voor de
menschenetende Karaiben, een woord, waaruit ons woord kannibalen is ontstaan). Deze kwamen uit zuidelijke richting en plunderden dan deze eilanden. In deze volkeren meende Columbus
de onderdanen van den grooten khan te zien. Hij zond een expeditie uit met een brief van koning Ferdinand. Deze expeditie
kwam na eenige dagen onverrichter zake terug; het eenige wat
zij meebracht was een hoeveelheid tabak; bij deze gelegenheid
maakten de Europeanen het eerst kennis met dit artikel. Van
een hoogere cultuur was echter geen spoor te ontdekken. Men
vond kleine hoeveelheden goud, rnaar ook naar specerijen zocht
men tevergeefs. Columbus stevende nu in zuid-westelijke richting;
hij kwam nu bij Haiti, dat door hem Hispaniola werd genoemd.
Hier verongelukte het admiraalsschip en Columbus ging nu over
op de Nina, terwiji de Pinta de discipline verbrak en op eigen
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houtje ging handelen. Men nam nu op ceremonieele wijze bezit
van het eiland; er werd op het strand een kruis opgericht en van
het materiaal van het verongelukte admiraalsschip werd een blokhuis gebouwd, waarin men eenige kanonnen plaatste. Als bezetting liet men een gedeelte van de bemanning van de Santa
Maria achter. Dit waren de eerste Spaansche kolonisten in de
nieuwe wereld. De nieuwe kolonie werd La Navidad (het Spaansche woord voor
Kerstmis) genoemd.
De terugreis werd
nu aanvaard; deze
zou de beide kleine
vaartuigen en de bemanning op een harde proef stellen. De
kleine notedoppen
slingerden op de door
den storm opgezwiepte baren en alien bereidden zich op het
ergste voor. Met een
zekeren ondergang
voor oogen wicrp Columbus een waterdichte bus in de golden, waarin een papier lag, dat een relaas van zijn avonturen bevatte. Ilet zou
dus van het toeval afFig. 62. Christoffel Columbus. Dit anonyme portret stelt Columbus voor als grijsaard, de blik is omhangen, of men in
floerst en om den mond ligt een bittere trek.
Europa iets van zijn
laden to weten kwam.
Het geluk was hem echter goedgezind en behouden kwam de
moedige equipage op den 15den Maart 1493 in Palos aan, zij het
dan ook, dat het schip erg gehavend was. Eenige dagen later
kwam de Pinta aan. Het hof beyond zich in Barcelona en Columbus begaf zich daarheen. Zijn tocht door het land werd een ware
triumf.
Hij legde tegenover den koning en de koningin rekenschap van
zijn tocht of en hij toonde zelfs een paar producten van dit nieuwe
land. Ook had hij een paar met veeren versierde Indianen meege-
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bracht, die algemeene bewondering verwekten door hun schoonen, maar zwakken lichaamsbouw. Columbus noemde, daar hij
nog altijd meende, dat hij Indic ontdekt had, deze menschen
Indianen.
Tijdens zijn oponthoud in Barcelona richtte men voor hem tal
van eeremaaltijden aan. Op een van deze maaltijden zou dan
de beroemde geschiedenis met het ei zijn voorgevallen.
De Portugeezen, die bij hun tochten om Afrika den weg naar
indie en naar de specerijlanden (de Molukken) wilden vinden,
begonnen al bang te worden, dat de Spanjaarden hun voor zouden
komen. Zij eischten al deze gebieden op en vonden den pans
(Alexander VI) bereid om hen te helpen. Als gevolg van langdurige onderhandelingen kwam het berocmde verdrag van Tordesillas (1494) tot stand, waarbij de aardglobe in twee declen
werd gesplitst. Er werd een demarkatielijn getrokken, die ongeveer met den 46sten westelijken meridiaan samenviel, terwijl
aan den anderen kant een lijn getrokken werd, die op 134 graden
0. L. ligt.
Over het gebied,dat ten oosten van deze lijn ligt, zouden de
Portugeezen vrije hand houden, terwijl de Spanjaarden de westeli jke landen mochten bezitten.
Columbus ondernam nog drie reizen naar de nieuwe wereld.
Toen hij voor den tweeden keer naar Hispaniola kwam, vond hij
het blokhuis, dat bier vroeger aangelegd was, verwoest, terwiji de
bezetting vermoord was. Hij nam nu krachtige maatregelen om
den ouden toestand weer te herstellen. De kennis van de tot dusver onbekende wereld nam gestadig toe. Op zijn derde reis
naderde hij het Zuidamerikaansche continent, bij den mond van
den Orinoco. De geweldige watermassa, die de rivier in zee stort,
wckte zijn verbazing op, en dit leidde hem tot een zeer fantastische verklaring. De aarde zou nl. geen volkomen bol zijn. Op
een plaats toch had zij een eenigszins gerekten vorm (deze kon
eenigszins met den vorm van een peer worden vergeleken). Van
dezen top stroomden de vier paradijsrivieren, en een van deze
paradijsrivieren meende Columbus nu juist voor zich te zien.
Hij werd onderwijl niet meer zoo krachtig gesteund als in het
begin. De belangstelling verflauwde; de winsten, die de nieuwe
kolonien afwierpen, bleven beneden de verwachting. Hij had
ook vijanden, die hem benijdden en die hem openlijk of in het geheim tegenwerkten. Columbus had, toen hij de terugreis voor
den tweeden keer aanvaardde, zijn broeder Bartolomeo als gouverneur aangesteld. Een deel van de Spaansche kolonisten was
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ontevreden over al die vreemdelingen; wij herinneren eraan, dat
Columbus van Italiaansche afkomst was. Men kwam dus in
verzet. Bartolomeo onderdrukte het oproer. Er werd een konink,
lijke commissie uit Spanje gezonden, die de opdracht had om de
toestanden te bestudeeren. Deze commissie trok voor de oproerlingen partij en daar Columbus zich juist in Hispaniola ophield,
werd hij verraderlijk naar San Domingo (de hoofdstad van het
eiland) gelokt en daar gevangengenomen. Dit gebeurde op de
derde reis. Hij werd in boeien naar Spanje gebracht en moest
zich voor de majesteiten rechtvaardigen. Wel keurden die het
gedrag van hun vertrouwensmannen niet goed en Columbus werd
uit zijn boeien bevrijd, maar de schandelijke behandeling, waaraan de groote man bloot had gestaan, wekte een algemeen misnoegen. Hij moest het kort daarna beleven, dat een ander tot
onderkoning over de door hem ontdekte landen werd benoemd.
De diep gekrenkte man voelde de opstandigheid in zich ontwaken
en hij maakte toebereidselen voor een onderneming, die alle
vroegere zou overtreffen.
In dezen tijd had Vasco da Gama zijn reis naar Indie voltooid
en Columbus werd daardoor geprikkeld om nog eens zijn oorspronkelijk plan ten uitvoer te brengen; hij wilde n. 1. Indie van
den tegenovergestelden kant bereiken. In 1502 ondernam hij deze
reis, die zijn laatste zou worden.
Hij volgde dezen keer de zuidelijke kust van Cuba; hij meende
nog steeds, dat hij het Aziatisch continent voor zich had. Toen
hij dit eiland in zicht kreeg, stevende hij in meer zuidelijke richling. Hij kwam nu spoedig bij het midden-Amerikaansche vasteland. Hij bey ond zich n. 1. bij de kust van Honduras en maakte
hier op vluchtige wijze kennis met , de eigenaardige cultuur van
het hoogstaande Mayavolk van Yucatan. Deze kennismaking deed
weer de oude hoop in hem ontwaken. Door de kust te volgen
meende hij de landstreken te zullen vinden, die hem al uit de
lectuur van Marco Polo en Enea Silvio vertrouwd waren geworden. In het bijzonder leek het district in Panama, dat Veragua
heette, hem rijk aan goud te zijn en in zijn stoute fantasie meende
hij reeds bij het "gouden schiereiland" (Malakka) te zijn, dat
reeds aan de Grieken bekend was geweest. Als hij dit omzeilde,
zou hij zich in den Indischen oceaan bevinden. Maar daar zijn
schepen zich in een ellendigen toestand bevonden, moest hij hier
den terugtocht aanvaarden, zonder dat het hem gelukt was verder
door te zeilen.
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Hij richtte zich nu naar Jamaica, dat hij ook al vroeger bezocht
had. Hij moest hier landen en hij zag zich genoodzaakt hier bijna
een jaar te vertoeven, tot eenige moedige mannen van zijn equipage met een boot naar San Domingo voeren, waarna hij door
een hulpexpeditie werd weggehaald. Als een schipbreukeling
kwam hij dezen keer in Spanje aan. Zijn rol was nu uitgespeeld.
Zijn beschermster, koningin Isabella, stierf kort daarna en bij koning Ferdinand, die slechts aarzelend zijn toestemming had gegeven voor al die gewaagde ondernemingen, vermocht hij niets
te bereiken. Hij stierf den 2lsten Mei 1506.
Zelfs zijn stoffelijk overschot heeft zijn geschiedenis. Het was
alsof de onrust van zijn leven in zijn graf volgde. Hij had zelf
Hispaniola als laatste rustplaats gekozen en in de domkerk van
San Domingo zag men dan ook lang zijn sarcophaag, totdat een
aardbeving kerk en stall verwoestte. Wat men als zijn laatste
resten beschouwde, werd toen naar Cuba getransporteerd, maar
toen dit eiland in 1898 voor Spanje verloren ging, werden deze
laatste resten aan Spanje teruggegeven.
Columbus behoort tot dat soort mannen, die door een machtig
i dee bezeten zijn. Zijn pathos is verwant met dat, hetwelk sociale
en religieuze hervormers bezielt. Hij bezat vele van de vooroordeelen en van de bijgeloovige voorstellingen van zijn tijd. Het is
ook karakteristiek, dat hij, een kind van een onverdraagzamen
tijd, er niet tegen op zag anderen zijn overtuiging op te dringen.
Het nieuwe werelddeel werd niet naar hem genoemd. Dit hangt
ook met de volgende omstandigheid samen: buiten Spanje trokken zijn ondernemingen slechts weinig de aandacht. Hij hield
zelf aldoor aan de opvatting vast, dat hij in Oost-Azie geland was.
De eerste, die de gedachte uitsprak, dat men een heel nieuw land
ontdekt had, was de Venetiaan Amerigo Vespucci (in het Latijn
Americus Vesputius). Deze maakte eenige expedities naar ZuidAmerika mee, waarvan hij een beschrijving gaf, die hij aan den
jongeren Lorenzo di Medici stuurde. In deze beschrijving erkent
hij op loyale wijze de verdiensten . van Columbus, maar hij wijst
daarin ook op zijn dwaling. Deze eenigszins gezwollen beschrijving werd in het Latijn en in het Fransch vertaald. De naam
Amerika werd daarop gelanceerd door een Duitsch geleerde, Martin Waldseemiiller, die in 1507 een cosmographie uitgaf, waarin
hij op het voetspoor van Vespucci over de nieuwe ontdekkingen
sprak. De naam Amerika werd daarop algemeen geaccepteerd en
Columbus werd op deze wijze een onderscheiding onthouden,
waarop hij volledig recht had.
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DE KLEINE ONTDEKKINGEN.
Gouddorst, eerzucht en tot op zekere hoogte ook godsdienstige
bekeeringsijver waren de drijfveeren van de zoogenaamde "conquistadores" (de veroveraars). De vaak overdreven schilderingen
van de rijkdommen van het nieuwe land oefenden een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op de menschen van verschillcnden stand en rang. Men droomde van een goudland, van "el
Dorado", dat men overal en langs alle wegen zocht. In 1495 had
de Spaansche regeering alle Spanjaarden het recht toegekend
reizen naar de nieuwe wereld te ondernemen en hiervan maakten
vcle mannen gebruik, die door lust naar avonturen werden gedreven. Zij onderzochten bij deze expedities, die zij zelf uitrusttcn, de streken, die Columbus reeds ontdekt had; maar zij probeerden deze meer in details te leeren kennen. Zelden slechts
strekten zij hun onderzoek uit naar landen, die tot dusver nog in

bet geheel niet betreden waren. Men noemt deze onmiddellijke
opvolgers van Columbus gewoonlijk "de kleine ontdekkingsreizigers".
Wij moeten hier zeer kort zijn en zeer veel verdienstelijke
mannen stilzwijgend voorbijgaan. De jonge ridder Alonzo de
Hojeda begaf zich in 1499 op refs en bercikte de streek, die nu
Suriname heet. Hij werd vergezeld door den geleerden Juan de
la Coasa, die de eerste kaart van Amerika maakte en door den
reeds genoemden Amerigo Vespucci. Zij staken den Orinoco over
en kwamen in Venezuela (het kleine Venetie). Dezen laatsten
naam had Vespucci aan dit land gegeven in herinnering aan de
groote Italiaansche lagunenstad. Aan de heele kust vond men
n. 1. talrijke paalwoningen, die de Indianen daar gebouwd hadden
om zich tegen de vijandelijke aanvallen te beschermen. Voordat
Hojeda naar Spanje terugging, zeilde hij eerst om Cuba heen;
hij kon dus vaststellen, dat dit een eiland was. Hij ondernam
nog drie verdere reizen en stierf ten slotte op Cuba. Ongeveer in
denzelfden tijd bezocht, zooals wij reeds boven hebben medegedeeld, Pinzon Brazilie, waar hij den mond van de Amazone ontdekte. Maar de belangrijkste van al deze ontdekkingen was de
ontdekking van de Zuidzee. De eer van deze ontdekking komt

Fig. 64.

Model van de Santa Maria, Columbus' vlaggeschip op de eerste reis. Het was van voor- tot
achtersteven 23 M. lang en voerde vijf zeilen.
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Balboa toe, een edelman uit Estramadura, wiens avonturenlust
hem naar de kolonien dreef. Deze man had zich bij ontginningswerk in groote schulden gestoken; om van zijn schuldeischers of te komen, sloot hij zich bij een expeditie aan. Hij liet
zich door zijn soldaten tot stadhouder over een kolonie uitroepen,
die hij zelf stichtte (Santa
Maria el Antigua) . Hij
-- * Ilrul4 Wra k .
---,-----,
hoorde hier de inwoners
spreken van een groote
zee, die aan gene zijde van
de landengte lag. Men
sprak ook van een onmetelijk rijk goudland in het
zuiden. Dit was vermoedelijk de eerste aanduiding
betreffende Peru, die tot
de Europeanen doordrong.
Dergelijke verhalen waren
wel geschikt om de begeerten der Spanjaarden op te
wekken en Balboa gebruikte gretig de gelegenheid om een schitterenden
ontdekkingstocht te ondernemen, waardoor de insubordinatie, waaraan hij
zich kort geleden had
schuldig gemaakt, zou
,
wbrden vergeven. Een
toeval maakte, dat hij van
het smalste deel van de
Midden-Amerikaansche
Fig. 65. Columbus landt op Guanahani. (Af- landengte uitging n. 1. van
beelding van een tijdgenoot).
het punt, waar de golf St.
Miguel ten westen van de
klippen diep in het land dringt. De tocht werd bemoeilijkt door
de rijke vegetatie, zoodat men met behulp van bijlen zijn weg moest
banen. De Indianen traden eveneens vijandig op en de Spanjaarden moesten met de wapens in de hand den doortocht banen over
de tusschenliggende, betrekkelijk lage bergketens. Hier maakte
men ook gebruik van bloedhonden, die de Spanjaarden tegen de
naakte Indianen ophitsten. De namen van verschillende dezer die-
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ren zijn nog in de geschiedenis bewaard, een bewijs, welke nuttige
diensten zij bewezen' hebben. Toen men het doel naderde, verliet
Balboa zijn manschappen en spoedde zich naar een heuvel om het
allereerst de onbekende zee te aanschouwen. De onbegrensde watervlakte breidde zich voor de geestdriftige Spanjaarden uit. Balboa
greep een vlag en sprong in voile wapenrusting in het ondiepe
water; hij verklaarde de heele kust "van pool tot pool" tot
Spaansch eigendom (1513). Balboa werd spoedig een offer van
(le intriges zijner vijanden; hij werd op aansporen van zijn eigen
schoonvader, die stadhouder over de kolonie Santa Maria el Antigua geworden was, onthoofd.
In 1511 werd Cuba veroverd door Diego Velasquez, die met
kracht de Spaansche heerschappij over het rijke eiland handhaafde. Daarna trokken ook eenige expedities naar het westelijk continent. Zoo landde Francisco Cordova (1517) op de kust van Yucatan. Hij bracht mededeelingen. naar Europa over het merkwaardige
yolk der Maya's, waarmede Columbus al even in contact was geweest. De Spanjaarden geloofden hier voor den eersten keer de
oostersche beschaving te aanschouwen; zij keken met verwondering naar de eigenaardige torens en naar de hooge, piramidale
tempels, die zich hij de kust verhieven. De streken langs (lie
kusten waren zeer vruchtbaar; goed bebouwde akkers wisselden
met bloeiende steden. De Spanjaarden hadden bloedige gevechten
te leveren met de strijdlustige inboorlingen, die prachtige katoenen
gewaden droegen en die op hun hoofd groote veeren hadden, die
als metaal glinsterden. De Spanjaarden moesten weer naar Cuba
terugkeeren, zonder eenig resultaat te hebben bereikt. Gelukkiger
was de opvolger van Cordova. Juan de Grijalva, die naar de Mexicaansche kust stevende en deze nauwkeurig onderzocht. Reeds nu
werd dit land "Nieuw Spanje" genoemd. Hier leerde men voor het
eerst de afschuwelijke menschenoffers der Azteken kennen. Tot
de "kleine ontdekkers" behoorde ook Ponce de Leon, die Florida
ontdekte. Toch moest hij de poging opgeven om bier vasten voet
te krijgen. De heele kuststreek langs de Mexicaansche golf en de
Carabische zee was nu bekend, zonder dat het gelukt was om de
zoo vurig begeerde passage naar Indie te vinden, waarnaar Columbus al in Midden-Amerika gezocht had. De ontdekking door Balboa van de Stille Zuidzee, welke het vermoeden bevestigd had, dat
er een zee aan de andere zijde was, zette allen nog meer aan in
deze richting te zoeken. Inmiddels werd de poging op een geheel
andere wijze ondernomen; men voer n. 1. langs de kust van ZuidAmerika, en bier had men meer succes. Dit initiatief ging nit van
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Fig. 66. Portret beschouwd als dat van Columbus. Dit portret is een copie naar
een origineel, dat verloren is geraakt, en bevindt zich in de Uffici to Florence.
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Vespucci, die de aandacht gevestigd had op de mogelijkheid om
langs het zuidelijk continent te zeilen. In 1515 sloeg Juan Diaz de
Solis dien weg in en hij vond den mond van de La Plata-rivier, die
hij voor een zeegolf aanzag. Toen hij landde, werd hij echter doodgeslagen en door de wilde inboorlingen opgegeten, waarna zijn verschrikte reisgenooten den terugweg aanvaardden.
Een Portugees in Spaanschen dienst volvoerde de taak. Dit was
de reeds door ons genoemde Ferdinand Magelaan (in het Portugeesch Fernao del Magelhaes), die ondanks zijn onaanzienlijk
uiterlijk een man van groote energie en een geboren heerscher was.
DE EERSTE REIS OM DE WERELD.
Den 20sten September 1519 verliet Magelaan den mond van de
Guadalquivir met vijf schepen, die er tamelijk gebavend uitzagen.
De equipage bestond uit 280 man, voornamelijk Spanjaarden, ofschoon er ook verschillende Portugeezen, Italianen en Franschen
bij waren. Als nautisch leider, als piloot deed de Italiaan Antonio
Pigafetta dienst; uit zijn uitvoerig dagboek kennen `vi j de bijzonderheden aangaande dezen eersten tocht om de wereld. Magelaan
had van koning Karel I (keizer Karel V) een onbeperkte niacht
over zijn ondergeschikten gekregen, een maatregel, die alleszins
gerechtvaardigd was. Want van bet begin of kwamen er wrijvingen voor tusschen den vreemdeling Magelaan en zijn Spaansche
ondergeschikten. Dit was een oppositie van dezelfde soort als die,
welke voor Columbus ook zulke noodlottige gevolgen bad gehad
en die haar oorzaak vond in nationalistische gevoeligheden. Het
was heel begrijpelijk, dat de Portugeezen deze onderneming niet
Leer goedgezind waren. Zij waren n. 1. bang, dat het verdrag van
Tordesillas zou worden verbroken, in geval de Spanjaarden naar
de door hen geregeerde Molukken kwamen. Men moest er dus
voor vreezen, dat de Portugeezen alles zouden doen om deze onderneming te doen mislukken. Maar Magelaan ontsnapte aan al
die hinderlagen. De mond van de La Plata wekte bij hem evenals
bij zijn voorganger de Solis verwachtingen op, die later valsch
bleken te zijn. Toen men in zuidelijke richting zeilde en geen
doorgang vond, nam men in Maart 1520 het besluit om te overwinteren. Dit gebeurde bij de golf van St. Juliaan in Patagonia
op 49 graden Z. B. Het gedeeltelijk met sneeuw bedekte landschap
was wild en woest en de koude, benevens de verminderde dagelijksche rantsoenen deden de ontevredenheid ontwaken, die spoedig in een muiterii oversloeg. Magelaan bleef echter de situatie
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meester; een man werd onthoofd, terwijl de anderen aan de woeste
kust aan hun lot werden overgelaten. De verdere equipage wist
Magelaan door mildheid tot gehoorzaamheid te overreden. Dit
oponthoud bij de golf van St. Juliaan duurde vijf maanden. Toen
men wilde vertrekken, strandde een van de vaartuigen, die men
toen in den steek moest laten. Met de overige schepen naderde
Magelaan den 2lsten October 1520 de straat, die naar hem genoemd is. De tocht door deze boclitige straat, die omstreeks 600
K. M. lang is, duurde eenige weken. Aan beide zij den verhieven
zich donkere steenmassa's, waarvan de met sneeuw bedekte toppen
in wolken gehuld waren, terwijl de blauwachtige gletschers tot aan
het zwarte zeewater reikten. Men zag geen inboorlingen; alleen
's nachts merkte men ontelbaar vele vuren aan de kust: dit was
de aanleiding, dat men dit land Vuurland noemde. Ook latere
reizigers bemerkten deze vuren, die de inboorlingen aanstaken om
zich tegen het ruwe klimaat te beschermen. Tij dens dezen doortocht verloor Magelaan nog een schip, dat uitgezonden was om
een zuidelijke golf te onderzoeken. Daar Magelaan tijdens dit onderzoek de plaats verliet, waar zijn eigen schepen anker hadden
geslagen, vond het andere schip hem niet, zoodat het naar huffs
terugkeerde. Magelaan bleef nog eenige dagen wachten; inmiddels
stuurde hij nog een boot in westelijke richting, die spoedig met de
mededeeling terugkwam, 'dat men heel nabij was. Het vaarwater
werd nauwer en nauwer; men moest de grootste voorzichtigheid
in acht nemen: eindelijk opende zich den 28sten November voor
de drie overgebleven schepen de weg naar den Stillen Oceaan.
Wij kunnen niet met zekerheid zeggen, of de Spanjaarden er zich
bewust van waren, dat zij zich nu in dezelfde "Zuidzee" bevonden,
die Balboa reeds in 1513 had aanschouwd. Men volgde nu de kust
van Chili en nam toen den westelijken koers, tot men eindelijk
het land uit het oog verloor. Het weer was den heelen tijd gunstig; de geweldige zee was kalm, zoodat Magelaan haar den onverdienden naam van de "Stille zee" gaf (eigenlijk de vreedzame, el
Pacifico). De proviand begon onderwijl op te raken en de equipage leed honger en dorst. Men stilde zijn honger met in water
geweekt leer, dat men daarna op het vuur roosterde; een rat bracht
een hoogen prijs op. Merkwaardig is het, dat Magelaan door den
geheelen Archipel van Polynesia en Melanesia zeilde, zonder dat
hij iets anders dan eenige, onbewoonde eilanden in zicht kreeg. De
koers ging vervolgens in meer noord-westelijke richting, waarbij
men den equator passeerde. Magelaan wist wel, dat de Molukken,
zijn naaste doel, onder den equator lagen, maar hij hoopte meer
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in het noorden eilanden of een continent te vinden, waar de Portugeesche concurrenten nog Been macht uitoefenden, waar hij proviand kon inslaan en hij zijn schepen kon laten repareeren. Findeli* kreeg hij op den Eden Maart 1521 een grooten archipel in
zicht. De eilanden waren bewoond; de inboorlingen voeren in hun
booten pijnsnel over het water, welke booten spoedig bij de
Spaansche vaartuigen kwamen. De inboorlingen klommen onbe-

Fig. 67.

Illustratie van de anecdote "het ei van Columbus". (Uit: Americae
partes'', Frankfort a. M. 1590).

vreesd op de Spaansche schepen en onderzochten alles. Die vertrouwelijkheid ontaardde spoedig in brutaliteit; zij namen alles,
wat ze maar in handen kregen. Toen zij zoover gingen om zich
zelfs een groote boot toe te eigenen, strafte de kapitein hen door
een gebouw aan de kust in brand te steken. De eilanden kregen
den naam van Ladronen (de dieveneilanden), die zij tot op onze
dagen hebben behouden, zij het dan ook, dat zij ook wel met den
meer eervollen naam van Marianen worden aangeduid, naar een
Spaansche koningin. Er waren drie dagen verloopen en het kleine
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eskader zeilde weer verder. Men kwam nu aan de Philippijnen;
men landde tusschen Luzon en Mindanao. Men zag spoedig, dat
men zich in een geheel nieuw cultuurgebied be yond, in het
Maleische n. 1., dat men de Portugeesche bezittingen naderde. De
vreemdelingen werden door de inboorlingen vriendelijk opgenomen, en de zieken aan land gebracht en goed verpleegd: spoedig
was de gele gen ellende dan ook al weer vergeten. In het bijzonder
waren de inboorlingen van Zebu zeer weiwillend voor het vermocide scheepsvolk; de vorst liet zich zelfs overhalen om zich te
laten doopen; hij legde den eed van trouw aan den Spaanschen
koning af. Wel poogde een aldaar wonende Arabische koopman
de Spanjaarden te belasteren, door te vertellen, dat zij tot dezelfde
natie behoorden als de mannen, die Calikoet en Malakka ingenomen hadden, maar Magclaan verzekerde, dat de Spaanschc koning en die van Portugal vijanden waren, dat de cerste veel
machtiger was en dat hij de inwoners van Zebu in zijn bescherming zou nemen.
Magclaan wilde zorgen, dat de koning van Zcbu ook macht over
de andere cilanden krecg om zoodoende cm groot rijk te stichten,
dat de oppermacht van den Spaanschen koning zou erkennen. Met
een klein aantal Spanjaarden en met eenige hulptroepen van den
koning van Zebu, wier betcekenis hij nict hoog aansloeg, stevende
hij naar het westelijk gelegen eiland Mactan, welks heerscher zich
niet wilde onderwerpen. Het kwam tot een bloedig gevecht, waarin de Spanjaarden voor de overmacht moesten bukken. Sommigen konden zich niet eens in de booten redden en onder hen, die
in dozen strijd vielen, behoorde ook Magelaan. Het was hem dus
niet vergund geweest om zijn doel, de Molukkcn, te bereiken, maar
den halven wcg had hij in ieder geval afgelegd.
Anderen zou het gegeven zijn, deze taak te volvocren. Het eerste
gevolg van de nederlaag bij Mactan was, dat de vorst van Zcbu
zijn eed brak. Hij lokte op bedriegelijke wijze twee van Magelaan's onderbevelhebbers naar zich toe; de een werd dadelijk vermoord, terwijl de ander gevangen werd genomen. De overige bevelhebbers dorsten niet langer hier blijvcn en zeilden web, nadat
zij eerst een van de schepen hadden verbrand. Men had n. 1. Been
bemanning genoeg voor Brie schepen. Onder bevel van Lopez de
Carvalho en Gonzalo d'Espinosa zetten de "Trinidad" en de
"Victoria" koers naar Borneo; men liep de belangrijke haven
Broenei binnen. Men werd hier vriendelijk ontvangen, maar men
/oelde zich niettemin toch niet zeker en zeilde dus terug naar
Mindanao. Van hier uit bereikte men met hulp van een Maleier,
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Tidore, een van de Molukken en hier kon men wat op adem
komen. Maar toch dreigde er gevaar van het nabijgelegen Ternate, dat door de Portugeezen werd bezet. Dezen hadden al bevelen uit Lissabon gekregen om zich van Magelaans schepen
meester te maken. De Portugeesche gouverneur liet het echter
niet tot het uiterste komen. Slechts een van de vaartuigen was in

Fig. 68. Columbus meegevoerd als staatsgevangene. (Uit: "Americae partes",
Frankfort a. M. 1590).

staat den terugtocht te aanvaarden, nadat het eerst een groote
hoeveelheid specerijen had ingeslagen. De "Trinidad" liep een
lek op en de bemanning werd door de Portugeezen gevangengenomen. Zoo zag slechts een klein deel van de equipage het vaderland weer terug. In December 1521 verliet de Victoria onder bevel
van Sebastiaan d'Elcanos Tidore. In Mei van het volgende jaar
bey ond men zich weer bij de Afrikaansche kust. Men was gedwongen om op de Kaap-Verdische eilanden te landen, ofschoon
III 12
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men wist, dat de Portugeezen bier meester waren. De Spanj aarden zochten alle vijandelijkheden te vermijden door mede te
deelen, dat het schip uit Amerika kwam; maar de Portugeezen
traden zoo dreigend op, dat d'Elcino het het veiligst vond om maar
zoo spoedig mogelijk de gevaarlijke buurt te verlaten. De Spanjaarden kwamen hier tot de verrassende ontdekking, dat zij een
heelen dag achter waren, ofschoon Pigafetta kon verzekeren, dat
er geen hiaat in zijn dagboek was. In vergelijking met de observaties van andere geleerden kwam men tot het resultaat, dat men
in westelijke richting varend een dag verloor, maar dat men in
oostelijke richting zeilend, een dag won. Den Eden September 1522
kwam de "Victoria" bij San Lucar aan den mond van de Guadalquivir aan. Van de 280 menschen, die drie jaar geleden met Magelaan vertrokken waren, waren er maar dertien overgebleven.
Het verhaal van de avontuurlijke reis maakte den diepsten indruk
en d'Elcano en zijn mannen werden met het volste recht als helden gehuldigd en door den koning mild beloond. D'Elcano kreeg
een nieuw wapen met een versiering in den vorm van een aardglobe. Hierom was een lint aangebracht, dat het opschrift droeg:
"primus circumdedisti me" (Gij zijt de eerste, die mij omzeild
hebt). De waarde van de meegebrachte lading bedroeg ruim
100.000 dukaten en dekte ruimschoots de onkosten van de expeditie. De eerste reis om de wereld was volbracht. De werkelijke
grootte van de aarde was nu bekend; de door Columbus ontdekte
landen bleken een nieuw werelddeel te zijn.

DE VEROVERING VAN MEXICO.
Tegelijk met den tocht van Magelaan bezetten de Spanjaarden
het midden-Amerikaansche continent. De door Cordova en Grijalva verstrekte gegevens Madden den indruk versterkt, dat men
hier voor de poorten van een machtig gebied stond, dat slechts op
een krachtigen arm wachtte om zijn schatten aan de begeerige
Europeanen te geven. Ilet uitgangspunt voor de ontdekking van
het midden-Amerikaansche kustland was Cuba geweest. En van
dit eiland trok een expeditie, waarvan men heel veel verwachtte.
Het doel van deze expeditie was het sprookjesland Mexico; aan het
hoofd van deze expeditie had de gouverneur van Cuba Velasquez
Ferdinand Cortez gesteld. Hij was geboren in 1485, had eerst aan
de universiteit van Salamanca gestudeerd en was toen op 20j arigen leeftijd naar de nieuwe wereld getrokken, waar hij zich
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bij de verovering van Cuba onderscheiden had. Hij bezat in ieder
geval een veel grootere ontwikkeling dan de meeste Spaansche
avonturiers en dit maakte dan ook, dat hij bij Velasquez in de
gunst kwam en dat deze hem belangrijke ambten in de kolonien
verleende. Hij was een man van ongeloofelijke lichaamskracht,
maar zijn wijze van optreden en zijn manier van spreken maakten toch den grootsten indruk. Zijn groote zelfbewustheid wekte
toch eenige vrees bij Velasquez en hij had dan ook spoedig spijt,

Fig. 69. Inboorlingen van Brazilie, naar een oude houtsnede. De afbeelding stelt
geen werkelijke wilden voor, doch een tableau naar aanleiding van den intocht van
'Catherina di Medici te Parijs. De groote ontdekkingen hadden de wilde volken
"in de mode" gebracht.

dat hij hem voor dezen tocht had uitgekozen. Inmiddels verzamelde Cortez in Havanna het kleine leger, dat hij op zijn tocht
dada te gebruiken; het bestond uit 400 man voetvolk van welke
dertien met haakbussen en 32 met hand- en voetbogen gewapend
waren. Hierbij kwamen nog 200 Indianen, 16 ruiters en 14 kanonnen. Velasquez wilde nu een ander in de plaats van Cortez
benoemen, maar deze wist dit te voorkomen. Terwijl de gouverneur zijn maatregelen nam om het vertrek te verhinderen, had
Cortez al met zijn heele macht zee gekozen. De piloot Alaminos
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bracht hem naar de kust van Yucatan. De eerste strijd vond bij
de stad Tabasco plaats. Bij de verovering van deze stad kreeg
Cortez o. a. een Indiaansche slavin in zijn bezit, die later een
zeer gunstigen invloed op hem uitoefende. Deze slavin, die
later als donna Maria gedoopt werd, bewees hem ook onschatbare diensten als tolk. Den 2lsten Maart 1519 landde men op een
gunstig gelegen plaats aan de Mexicaansche kust. Hier bouwde
Cortez een fort, waaromheen spoedig een stad verscheen n. 1.
Villa rica de la Vera Cruz (de rijke plaats van het ware kruis)
en welke stad spoedig een grooten bloei beleefde. In onze dagen
is Vera Cruz de levendigste havenstad van de republiek Mexico.
Men wist in het Spaansche leger heel weinig over den staat,
waarheen men trok. Op de hoogvlakte van Anahuac leefden in
de vroege middeleeuwen stammen van het Maya- yolk. Dit was
een vredelievend landbouwvolk, dat de kunst van metaalbewerking verstond en dat een zeer origineele bouwkunst bezat.
Zijn godsdienst bestond uit statige processies en Jansen met
meestal onbloedige offers. Na verloop van eenige eeuwen verdween
dit yolk; waarschijnlijk trok het naar het zuiden; zijn cultuur heeft
nog sporen in Yucatan en Honduras achtergelaten. Als voornaamste oorzaak van dezen uittocht beschouwde men de komst
van nieuwe, oorlogzuchtige stammen uit het noorden, die de oorspronkelijke in*oners verdrongen. De merkwaardigste van deze
stammen is die der Azteken (het yolk van Aztlan d. i. het land
van den witten reiger).
Ongeveer in het jaar 1300 begonnen zij een lagunenstad te
bouwen, Tenochtitlan of Mexico geheeten. Deze lag in bet hart
van het Mexicaansche hoogland; langzamerhand kregen zij ook
de andere gebieden in hun bezit, zoodat het rijk zich spoedig
tot Guatemala uitstrekte. Toch wisten sommige van deze streken
hun zelfstandigheid te bewaren; dit was b. v. het geval met
Tezcucu aan den oostelijken oever van de golf van Mexico. Dit gebied had een verbond gesloten met Tenochtitlan. De Azteken
waren een bijzonder oorlogzuchtig yolk; de oorlog was voor
hen een godsdienstige aangelegenheid. Zij, die op de slagvelden
vielen, verwierven later in het paradijs een zekere belooning. Op
hun veldtochten probeerden zij zoo veel mogelijk gevangenen te nemen, die dan later aan de krijgsgoden geofferd werden. De voornaamste van deze krijgsgoden was Huitzilopochtli (de god met
den kolibrie) ; ook werd hij wel 1V1exitl genoemd, waarvan de naam
Mexico is afgeleid. Onder de overige goden kunnen wij nog noemen Quetzalcoatl, den heer van de lucht. Dit was de mythische
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man met een lichte huid, die een baard en zwarte haren had.
Men wist van hem te vertellen, dat hij lang geleden in oostelijke
richting over de zee was getrokken, maar dat hij weer terug
zou komen om zijn rijk in bezat te nemen. In den tijd, dat de
Spanjaarden kwamen, meende men juist, dat deze gebeurtenis
spoedig op komst was. Deze overtuiging maakte, dat men de
Spanjaarden aanvankelijk goedgezind was; want het uiterlijk
van Quetzalcoatl en de zijnen kwam overeen met het uiterlijk der
Spanjaarden. Met behulp van een goed uitgerust leger, waar de
strengste discipline werd gehandhaafd, vermochten de Azteken
hun macht over de onderworpen stammen te handhaven. Aan
het hoofd van dit leger en van het heele staatswezen stond een
met despotische macht bekleede krijgsman. Hij moest tot een
bepaald geslacht behooren en werd door de vier voornaamste
adellijken gekozen. Want er bestonden in Mexico een soort van
clans. Onder dezen krijgsman stond en de adel en de talrijke
priesterschaar.
Men kan de Azteken een hoogen graad van uiterlijke cultuur
niet ontzeggen. Zij kenden wel is waar geen huisdieren, behalve
den kalkoen, maar de bebouwing van den grond stond op hoog
peil en de vruchtbare velden, die voor een gedeelte met kunstmatige
middelen geirrigeerd werden, leverden een rijken oogst van mais,
van cacaoboonen en van katoen. De van katoen vervaardigde gewaden onderscheidden zich door hun fijne afwerking. De bonte
veeren van verschillende vogels werden als versieringen gebruikt; de voornamen droegen prachtige mantels uit deze veeren
gemaakt. Men verbouwde ook de agave, uit welker sap men een
bedwelmenden drank maakte. De goudsmeedkunst en de potteribakkerij kenmerkten zich door een vormenrijkdom en door een
groote fantasie. Men kende het ijzer niet. Het oude Mexico verkeerde in het bronstijdperk; de wapenen van het leger werden
dan ook van brons gemaakt of van de overal aanwezige glasvormige obsidiaanlava, waarmee men vreeselijke wonden kon
toebrengen. Zonder van eenig ijzeren voorwerp gebruik te maken,
bouwden de Azteken machtige tempels en reusachtige paleizen.
Iedere stad bezat een groot aantal tempels; zij waren reusachtig
groot en verhieven zich in den vorm van piramiden; vaak hadden
zij vier of meerdere terrassen. Heelemaal in de hoogte was dan
een torenvormige kapel gebouwd, waarin zich de godenbeelden,
de offersteenen en de altaren bevonden. Op de religieuze feestdagen verdrong zich een ontelbare menschenschaar aan den voet
van den tempel; priesters, die het met bloemen getooide menschen-
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offer leidden, liepen over de trappers. Wanneer de processie op
het bovenste terras was gekomen,werd de ongelukkige gegrepen
en met vastgebonden armen en voeten op een offersteen gelegd.
Een der priesters sneed dan zijn borst open en haalde er het nog
warme, bevende hart uit. Dit hart werd dan in den open mond
van den god gelegd of in een bekken verbrand. De romp werd het

Fig. 70.
Yukatan; het paleis in Zayr. Goed geconserveerd voorbeeld van de
monumentale bouwwerken met terrasvormige verdiepingen, die zoo algemeen zijn
in de Maya-architectuur. Het gebouw bevat 85 kamers. De bovenste verdieping
wordt gedragen door zuilen, elk gehouwen uit een blok steen.

terras afgeslingerd, waar de menigte lien opving, om er zich, echt
op de wijze der kannibalen, aan to vergasten. Bij de inwij ding
van het groote godshuis (Teocallin) in Tenochtitlan moeten op die
manier 70.000 menschen den dood hebben gevonden. Naast deze
wreede trekken vinden wij bij de Azteken ook talrijke sporen van
een hoogere cultuur. Zoo was hun tijdsverdeeling zeer ingenieus.
Zij verdeelden het jaar op een zoo nauwkeurige wijze, dat het de
bewondering van de Spanjaarden opwekte. Zij bezaten eveneens
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een ontwikkeld beeldschrift (hieroglyphen) ; zij waren bekwame
teekenaars, die een scherpen blik voor het karakteristieke hadden.
Van al hun bekwaamheden op dit gebied legden de reliefs van de
muren der paleizen nog getuigenis af.
Dit was het rijk, dat een handvol gelukzoekers wilde veroveren.
Het tijdstip was goed gekozen; want de macht der Azteken was
reeds aan het tanen; het yolk, dat onder zware belastingen zuchtte,
voelde een fellen haat tegen de onderdrukkers en de weerstand
werd nog verlamd door de bovengemelde profetie. Zelfs de
heerscher in die dagen, die Montezuma II heette, twijfelde er geen
oogenblik aan, of de vreemdelingen waren door Quetzalcoatl gezonden om zijn komst voor te bereiden. Dank zij de voortreffelijke Aztekische post werd Montezuma in ongelooflijk korten tijd
van de komst der vreemdelingen in kennis gesteld. Door het rijk
liepen tal van uitstekende wegen; Wboden zorgden voor de communicatie tusschen de hoofdstad en de meest afgelegen deelen van
het rijk.
Cortez liet de ruiters en de artillerie een schijngevecht uitvoeren
en hij gaf om de woorden van de boodschappers nog meer kracht
bij te zetten, hun "Teekenen van den Heer van bliksem en Bonder"
mee, welke teekenen op Montezuma en zijn omgeving den diepsten
indruk maakten. Montezuma zond deze boden weer naar Cortez
met het dringend verzoek om zijn voornemen op te geven, om
naar Tenochtitlan te trekken. Maar de kostbare bewijzen van den
rijkdom van het land verhoogden nog de begeerte van de Spanj aarden. Cortez aarzelde niet lang. Hij stoorde zich nu niet
langer aan de bevelen van Velasquez. Door het stichten van de
kolonie Vera-Cruz waren de soldaten tot op zekere hoogte in burgers veranderd, door welke hij als hoofd gekozen was. Hij wist
zijn aanhangers nog nauwer aan zich te binden, zoodat zij zich
eveneens aan ongehoorzaamheid tegenover Velasquez schuldig
maakten. Hij liet alle schepen op een na voor de oogen van de
soldaten zinken om hun laatste aarzeling te overwinnen. Hij liet
daarop een klein aantal manschappen in Vera-Cruz achter en trok
toen (15 Augustus 1519) langs de heete, ongezonde kust naar het
hoogland. Zijn weg voerde hem naar de stad Tlascala, die in haar
trotsch vrijheidsgevoel zich nooit aan de Azteken had willen onderwerpen en die zich ook niet zonder tegenstand aan de Spanjaarden wilde overgeven.
Cortez overwon hen deels door wapengeweld, deels door een
slimme diplomatie; zij werden niet alleen genoodzaakt om vrede
te sluiten, maar zij moesten ook tegen den gemeenschappelijken
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Fig. 71. Yukatan: het klooster te Chichem-Itza. Rulne van een klooster, waarin jonge meisjes werden opgevoed,
-, t4 die bestemd waren, aan den zonnegod geofferd te worden. Zij werden in een der voor het land karakteristieke
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vijand optrekken. Toen Montezuma den uitslag van dit gevecht
hoorde, werd hij in zijn overtuiging versterkt, dat de vreemdelingen onoverwinnelijk waren. Hij viel op zijn knieen voor
Cortez neer en noodigde hem uit hem in zijn hoofdstad te komen
bezoeken. Te Cholula werd alles in gereedheid gebracht om de
vreemdelingen te ontvangen. Cortez hield zijn intocht in de stad,
die aan tempels bijzonder rijk was; hij was vergezeld van een
aantal hulptroepen uit Tlascala, waarop hij vast vertrouwen
kon. Maar spoedig Meek, dat er verraad in het spel was; men weet
echter niet zeker, of dit op instigatie van Montezuma geschiedde. Dank zij de trouwe donna Maria werd Cortez nog tijdig in
kennis gesteld van de plannen der Indianen. De Europeanen zouden bij het verlaten van de stad in de nauwe straten in de pan
worden gehakt. Maar Cortez voorkwam den aanslag; hij liet n. 1.
de hoof den vermoorden, die juist in het Spaansche kwartier -een grooten tempeltuin in de stad
• waren gekomen om afscheid
te nemen. Daarop liet hij de stad plunderen. Vele duizenden
menschen verloren bij die gelegenheid het leven. Door deze
strengheid bereikte hij, dat de omliggende streken zich dadelijk
onderwierpen. Men trok nu langs den kortsten weg naar de stad
Mexico en besteeg zonder verdere vijandelijkheden te ondervinden, maar toch onder de grootste moeilijkheden den bergpas
tusschen de met sneeuw bedekte vulkaankegels, de Iztaccihuatl
en de Popocatepetl. Van deze punten of had men een prachtig
gezicht op . de Mexicaansche plateau's. De Spanjaarden zagen voor
hun oogen een krans van schitterende sneeuwbergen; zij zagen
bloeiende landschappen; zij zagen donkere wouden, groene tuinen, rijke velden; zij zagen tal van witglinsterende provinciesteden en handelsplaatsen. Zij zagen den grooten waterspiegel; maar
zij zagen bovenal Tenochtitlan met zijn statige torens en paleizen.
Montezuma veranderde nu weer van gedachte en zond bode na
bode om de vreemdelingen te bewegen terug te keeren. Zijn geschenken werden steeds kostbaarder; maar de Spanj aarden wilden,
nu zij zoo vlak bij hun Joel waren, niet terugkeeren. Cortez verklaarde, dat hij van zijn koning het uitdrukkelijk bevel had gekregen om zijn groeten aan Montezuma over te brengen. In snellen pas trokken de Spanjaarden nu van den grooten weg naar
den zuidelijken oever van het meer. Het zeldzame avontuur
maakte zelfs op de ruwste soldaten een diepen indruk. Zij meenden te droomen, toen zij de wonderlijke beschaving zagen, die hen
van alle kanten omgaf. Naar de stad, die op een eiland in het
meer lag, voerden eenige, uit gehouwen steen geconstrueerde dam-
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men, die hier en daar openingen vertoonden om de booten door
te laten, die van het eene deel van het meer naar het andere
voeren. Er lagen over deze openingen ophaalbruggen. Zonder eenigen tegenstand te ontmoeten bereikte Cortez met zijn ruiterij den
zuidelijken dam. De inwoners stroomden de stad uit; zij omringden
de vreemdelingen in dichte scharen, terwij1 anderen op de platte daken plaats hadden genomen en er ook ontelbare kano's langs
beide zijden van den dam voeren. Allen toch wilden de
vreemdelingen zoo goed mogelijk bekijken. Montezuma zelf
trok hen in de hoofdstraat, in
een prachtigen draagstoel gezeten, tegemoet, terwij1 een
schare van de hoogste edellieden hem vergezelden. Allen
waren blootsvoets, Montezuma
zelf uitgezonderd. Cortez naderde hem en Montezuma stapte uit zijn draagstoel, toen hij
de Spanjaarden in het oog
kreeg. Toen hij voorwa arts
schreed, stonden zijn onderdanen daar met diep gebogen
hoof den, zonder dat zij hun
heerscher dorsten aan te zien.
Hij was een man van ongeveer
veertig
j aar met een deftig voorFig. 72. Bloedoffer voor Kukulkan,
een der goden van Yukatan. De ko- komen en een opvallend lichte
ninklijke waardigheid van den god
gelaatskleur; hij had zwart
wordt aangeduid door een heerschersstaf
haar en gelijk de meeste Indien veeren pluimen. De knielende
priester snijdt zijn tong langs een met
anen slechts een zwakken
stekels bezet touw en laat het bloed in
baardgroei.
Hij was goed geeen offerschaal druppelen. (relief uit
bouwd; zijn voorkomen boeYukatan in het British Museum).
zemde eerbied in; de uitdrukking van zijn gezicht was ernstig en toch ook vriendelijk. Montezuma en Cortez wisselden een stillen groet en Cortez hing hem
een ketting van kristallen paarlen om zijn hals. Toen Cortez
Montezuma daarop wilde omhelzen, belette het voorname gevolg
dit, daar zij dit als een beleediging voor den heiligen persoon van
den heerscher opvatten. Deze trok zich daarop terug, nadat hij
ook rijke geschenken had gegeven. Cortez en de zijnen werden in
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een groot, door hooge muren omgeven paleis in de onmiddellijke
nabijheid van het groote Teosallin ondergebracht. Hun positie
was heel gevaarlijk; een kleine schaar van 400 man, de Indiaansche hulptroepen niet meegerekend, in het hart van een groote
stad, die in die tijden meer dan 100.000 zielen telde, welke stad
nog bovendien aan alle zijden door water was omgeven. De
eenige weg, dien zij konden inslaan, voerde over de bovengenoemde dammen, die bovendien gemakkelijk konden worden aangevallen. Zij lieten zich niet bedriegen door de schijnbaar zoo
vriendschappelijke behandeling. Zij konden ieder oogenblik door
den veel sterkeren vijand worden aangevallen; zelfs als het hun
gelukte, om dezen eersten aanval af te slaan, dan zouden zij toch
op den duur dezen ongelijken strijd moeten verliezen. Onder deze
omstandigheden kwam Cortez op het denkbeeld om den koning in
verzekerde bewaring te houden; dan had hij in ieder geval een
belangrijken gijselaar in handen. Deets goedschiks, deels kwaadschiks kreeg men Montezuma in handen; hij kreeg verlof om zich
met zijn gewone hofhouding te omringen en werd met den eerbied
behandeld, dien men aan zijn persoon en rang verplicht was. Voor
zijn yolk verklaarde hij, dat hij dezen stap vrijwillig had gedaan
en dat hij niets aan macht had ingeboet. Zijn onderdanen morden wel is waar, maar de Spanjaarden zouden wellicht toch de
macht in handen hebben gehouden, ware er niet iets gebeurd,
waardoor de inboorlingen hun geduld verloren. De voorgeschiedenis is in het kort verhaald de volgende.
Velasquez was jaloersch op bet succes van Cortez en zond daarom een leper onder Narvaez op hem af om den ongehoorzamen
onderbevelhebber gevangen te nemen. Cortez werd gewaarschuwd; hij rukte tegen zijn nieuwe vijanden op en begunstigd
door het duister behaalde Cortez de overwinning. Narvaez werd
zwaar gewond gevangengenomen; zijn soldaten liepen dadelijk
naar den overwinnaar over. Aan het hoofd van 1300 man trok
deze nu tegen Mexico op, waar zich in dien tijd een noodlottige
gebeurtenis had afgespeeld. Zijn onbezonnen plaatsvervanger
Alvarado had naar aanleiding van een misverstand een verschrikkelijk bloedbad onder de bevolking van de hoofdstad aangericht en Cortez vond zijn mannen in een zeer benarde positie.
De opgezweepte menigte belegerde het Spaansche hoofdkwartier.
De hoop, dat Montezuma het yolk tot rust zou kunnen brengen,
bleek ijdel; want toen deze zijn onderdanen begon te berispen,
vatten zij dit als lafheid zijnerzijds op ; zij j ouwden hem uit en
wierpen hem pijlen en steenen toe. Hij werd gewond en moest
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naar zijn vertrekken worden teruggebracht; uit verdriet over deze
gebeurtenissen wilde hij zich aan geen behandeling van een arts
onderwerpen, zoodat hij eenige dagen later stierf. Nu werd net
yolk door niets meer tegengehouden; het Niel de vreemdelingen
met zulk een razernij keer op keer aan, dat Cortez ten slotte begreep, dat hij maar ijlings de vlucht moest nemen. De nacht, die
voor deze vlucht bestemd was, brak aan, de nacht tusschen den
eersten en tweeden Juli 1520. Het was doodstil in de stall. De
Spanjaarden waren al veilig op den westelijken dam gekomen,
toen opeens de trommels van den tempel van Huitzilopochtli het
signaal gaven. De Azteken
stormden op de Spanjaarden los om hun wraak te
koelen. De Sp anj aarden
werden van alle kanten
aangegrepen, zelfs van den
waterkant; want aan beide
zijden van den dam vertoonde zich een menigte
booten, waarin gewapende
krijgers zaten. De Spanj aarden waren op den smallen weg verhinderd van hun
wapenen gebruik te maken,
te meer, omdat zij zoo on-

verstandig waren geweest
om hun buit mee te nemen.
Cortez wist, dat de ophaalbruggen vernield waren; hij
Fig. 73. Offersteen der Azteken. (Nationaal
had daarom een draagbare
Museum te Mexico).
houten brug meegenomen,
met behulp waarvan het
hem gelukte, de eerste plaats, waar vroeger een ophaalbrug had
gelegen, te passeeren. Wat er verder gebeurd is, weet men niet
precies. Sommigen zeggen, dat men deze draagbare brug niet
verder mee kon nemen, aangezien er zulk een geweldige drang
van menschen, paarden en karren was; anderen daarentegen zeggen, dat de brug, toen men haar voor den tweeden keer wilde opslaan, in het water viel. In ieder geval ontstond er door de onophoudelijke aanvallen der Azteken een paniek, waardoor de
eerste rijen in de diepte vielen. De volgende rijen trachtten zich
over de menschen- en dierenlichamen een weg te banen. Velen
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vielen, getroffen door de pijlen der Indianen; anderen wierpen
zich in het water en trachtten op die manier to ontkomen. Zij
verdronken of vielen in de handen der Azteken, waarna zij voor
den oorlogsgod geslacht werden. De rest van de troepen verzamelde zich op den westelijken oever van het meer en toen Cortez den volgenden morgen inspectie over deze troepen hield, bleek,
dat er van de 1300 slechts 440 gered waren en dat de meesten van

Fig. 74. Pyramide van den zonnegod in Teotihuacan. De pyramide verheft zich
terrasvormig en wordt afgesloten door een platform, waarop een kolossaal beeld
van den god en een offersteen waren geplaatst.

deze geredden gewond of doodelijk vermoeid waren. Van de Tlascaltekische hulptroepen was het grootste gedeelte gevallen of gevangengenomen ; alle kanonnen en geweren waren eveneens verloren, terwijl bijna geen enkel paard was overgebleven. Onder
den naam Treurnacht (la Noche triste) leeft de herinnering aan
deze catastrophe nog in de Spaansch-Mexicaansche geschiedenis
voort. Cortez sloeg nu den weg in, die noordelijk van het meer
loopt. Bij Otumba gelukte het hem een geweldig.leger der Azte-
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ken te verslaan, dat was uitgezonden om hem den terugtocht of
te snijden. Bij deze gelegenheid onderscheidde zich ook de jonge
ridder Juan Salamanca, die den veldheer der Azteken doodde en
die hun banier bemachtigde. Hierdoor verloren de Indianen den
moed en sloegen op de vlucht. Zonder verdere ongelukken kwam
men nu bij Tlascala, dat trouw was gebleven en waar de Spanjaarden de rust vonden, die zij zoo goed konden gebruiken. Cortez
begon zich nu weer voor een veldtocht gereed te maken; hij
maakte zich meester van de versterkingen, die onderwij1 van
Cuba waren gekomen. Velasquez leefde namelijk in het geloof,
dat Narvaez meester van het land was. Er werden in Tlascala
dertien lichte vaartuigen gebouwd, die hij op het meer wilde
gebruiken; want zonder deze zou het onmogelijk zijn om den
vij and de verbinding met het land te ontnemen. In het begin van
1521 trok Cortez aan het hoofd van 600 Spanjaarden en 100.000
Indiaansche bondgenooten tegen Tenochtitlan. Hi j veroverde
verschillende kleine steden aan het meer en de hoofdstad was nu
geisoleerd. De kleine vloot had spoedig alle booten van de Indianen vernietigd of op de vlucht geslagen en de Spanjaarden rukten nu al strijdend de stad binnen. De verdediging werd geleid
door den dapperen jongen Guatimozin, den opvolger van Montezuma. leder huis was in een vesting veranderd, die gesloopt
moest worden, voor de tegenstand ophield. De belegerden werden meer en meer ingesloten; zij leden vreeselijken honger, maar
niets kon hun moed breken. Eenige aanvallen werden spoedig
afgeslagen; een 20 of 30 Spanjaarden vielen in de handen der
Azteken. In de heldere lucht van het gebergte, waar men voorwerpen ook op een grooten of stand duidelijk onderscheiden kan,
zagen de verschrikte soldaten, hoe hun makkers op den top van
het groote Teocallin aan de goden werden geofferd. Eindelijk
gelukte het den Spanjaarden den heerscher in handen te krijgen,
die op een boot over het meer had willen vluchten. In de 75 dagen van de belegering moeten meer dan 100.000 Azteken zijn gevallen. De buit beantwoordde echter niet aan de verwachtingen;
het moet Cortez als een schande worden aangerekend, dat hij
Guatimozin liet pijnigen, om van hem te weten te komen, waar
deze vermeende schatten verborgen waren.
De verovering van het land was nu volbracht. Den 15den October 1522 benoemde Karel V den zegevierenden veldheer tot stadhouder over Nicuw-Spanje. Deze had nu tot taak deze heerschappij te bevestigen. Hij deed dit met energie en met groote administratieve bekwaamheid, terwijl hij alle onnoodige twisten met

VERDERE VERKENNINGEN

191

de inboorlingen vermeed. Hij zorgde ook voor de economische
ontwikkeling van dat land. Europeesche cultuurplanten werden geimporteerd; nieuwe ertsgroeven aangeboord. De bekeeringsarbeid onder deze heidenen kwam weldra in handen van
de Franciscanen, die hierbij over het algemeen verstandig en gematigd te werk gingen. Het rijke land trok een massy emigranten en reeds in 1524 werd het aantal Spaansche families op twee

Fig. 75.

Ingang van het groote Teocallin in Mexico (reconstructie).

duizend geschat. Cortez stelde ook alle pogingen in het werk
om bet land verder te onderzoeken. Hij gebruikte hiervoor een
tapij t, waarin een voor dien tijd betrouwbare kaart van het land
was geweven; hij ontwierp een plan, volgens hetwelk zijn onderbevelliebbers het in alle richtingen moeslen doorkruisen. Hij begon al dadelijk een waterweg te zoeken, die dwars door MiddenAmerika moest loopen. Over deze poging hebben wij vroeger
reeds gesproken. De expedities, die met dit Joel werden uitgezonden, keerden • natuurlijk alien onverrichter zake terug. Toch
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kregen daardoor de Spanjaarden tamelijk afgelegen gebieden in
hun bezit. Het rijk der Maya's, Guatemala, dat seders 1500 met
Mexico zeer los verbonden was geweest, werd de buit van Alvarados. Cortez zelf doorkruiste in de jaren 1524 tot 1526 Yucatan
en Honduras, welke landen hij ook onderwierp.
Het spreekt van zelf, dat er in Madrid en in Havanna tegen hem
intriges werden gesmeed. Om zijn vijanden te bestrijden, zag hij
zich genoodzaakt in 1527 naar. Spanje te gaan. Karel V ontving

Fig. 76. Paleisruinen te Mitla in Mexico. De drie ingangen voeren naar een
lager gelegen ruimte, gebouwd in den vorm van een kruis.

hem in Toledo met de grootste welwillendheid en erkentelijkheid;
hij was niettemin bang voor zijn steeds groeienden invloed. Hij
liet hem de militaire macht behouden, maar de burgerlijke administratie kwam aan Antonio de Mendoza. Cortez keerde diep beleedigd naar Mexico terug, waar hij zich op een landgoed bij
Oaxaca vestigde. Zijn belangstelling was weer voornamelijk op
nieuwe ontdekkingsreizen gericht. Een expeditie, die hij uitrustte, ontdekte het Californische schiereiland en zeilde door de
golf van California. Hij kreeg echter twist met den stadhouder
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over het nut van deze ontdekkingstochten, zoodat hij zich in 1540
andermaal naar Spanje begaf. Aan de zijde van den keizer nam
hij deel aan diens tocht tegen Algiers, maar over de zaak, waarvoor
hij hier gekomen was, kreeg hij niets dan leege beloften; hi j werd
dus evenals vroeger Columbus met de grootste ondankbaarheid
beloond. Bijna vergeten stierf hij den 2den December 1547.
DE VEROVERING VAN PERU.
Terwij1 Spanje slechts een gering succes had in zijn kolonisaties
aan de noordkust van Zuid-Amerika, waar ook de Duitschers een
tijd werkzaam waren, had het een grooter succes in het zuidelijkste deel van Midden-Amerika. Wij zagen vroeger, dat Balboa hier
de kolonie Santa Maria el Antigua stichtte, terwij1 eenige jaren
na zijn flood de stad Panama
aan de Zuidzee gesticht werd.
Naar noordelijke richting
kwam men tot aan het meer
van Nicaragua en hier ontmoette men de landslieden,
die de kolonisatie van den anderen kant, van Mexico dus,
begonnen waren. Panama
was het uitgangspunt voor de
verovering van het goudland,
Peru, waarover al heel wat
legenden waren verspreid.
Eenige avonturiers, die een
Fig. 77. Aztekisch Halcudarium. (Natiotocht naar het zuiden ondernaal Museum in Mexico).
namen, hoorden dezen naam
— eigenlijk Biru — voor het eerst in 1522. Met dezen naam werd
oorspronkelijk een deel van het tegenwoordige Columbia bedoeld.
Spoedig kreeg men nadere gegevens over het groote en maclitige
rijk der Inka's; er werden expedities in die richting uitgezonden.
leder nieuw gebied, dat hier ontdekt werd, werd met den naam Peru
aangeduid. Voor de Europeanen was deze naam identiek aan den
naam van het rijk der Inka's in heel zijn geweldige uitgestrektheid.
Het omvatte vrijwel het heele westelijke deel van Zuid-Amerika
met uitzondering van Columbia, dat tusschen de zee en de oostelijke bergketenen van den Andes lag.
Dit rijk dat door verschillende stammen bewoond werd, had door
tal van oorlogen dezen omvang gekregen. Kort voor de komst der
Spanjaarden had deze ontwikkeling haar hoogtepunt bereikt. Toen
111 13
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was n. 1. de hoogvlakte van Quito in het noorden bij het rijk ingelijfd. Het middelpunt van het rijk vormde de hoogvlakte om het
meer van Titicaca, dat 4000 meter boven den zeespiegel lag. Aan
de oevers van dit meer woonden de Aymaraernen, een stam, die
voor de cultuur van Peru van dezelfde beteekenis is geweest, als
de stam der Maya's voor de Mexicaansche cultuur. Het nationale
heiligdom lag op een eiland in dit meer. De familie der monarchen
behoorde echter tot een anderen stam, n. I. tot den stam der
Quichua's (of Queechuas), die
meer in het noorden woonde en
wel in de nabijheid van Cuzco,
de hoofdstad van het rijk. Er had
echter een samensmelting tusschen beide stammen plaats gevonden. De vorst droeg eden titel
van inka en Mango Capac (de
machtige koning) en werd als de
stichter van deze dynastie beschouwd. De talrijke leden van
de familie der heerschers regeerden ook als Inka's. Het schijnt
overigens, dat dit oorspronkelijk
de naam van een aparten stam is
geweest.
De staat der Inka's was een
echte theocratie; de Inka werd
Fig. 78.
Ferdinand Cortez. Portret
door een onbekend meester. De karak- beschouwd als een incarnatie van
teristieke leelijkheid staat borg voor de de zon; hid was de "Zoon van de
gelijkenis. Het gelaat en de geheele zon" en werd als zoodanig als een
houding weerspiegelen de energie en
vastberadenheid van den conquistador. god vereerd. Hij was de hooge priester, de bevelhebber van het
Leger, de hoogste rechter en de eenige bezitter van al het land.
Na zijn dood werd zijn lijk gebalsemd; het werd dan in den tempel
van de zon in Cuzco op een gouden stoel geplaatst. De religieuze
cultuur in Peru bestond hoofdzakelijk uit een aanbidding van de
zon en van de sterren; zij stond als zoodanig veel hooger dan de
Mexicaansche; massa-slachtingen en kannibalisme kwamen hier
niet voor, ook al kende men wel menschenoffers. De Peruanen
geloofden in een leven na den dood; daarmee hangen ook hun
eigenaardige begrafenisgebruiken samen. De mummies werden
met hun knieen in de hoogte, zoodat die tot aan de kin reikten,
in het graf geplaatst, waarna men ze met bonte kleeren bedekte.
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Men plaatste naast de mummie al de voorwerpen, die de doode
bij zijn leven had gebruikt. Later heeft men met groote vlijt deze
plaatsen uitgegraven en deze vondsten hebben een helder licht
verspreid over het dagelijksch leven der Peruanen. Men kende ten
eerste den stand der priesters, waartoe ook de maagden der zon
behoorden, die eenigszins doen denken aan de RomeinscheVestaalsche maagden. Dan was er een adel, die zich met den oorlog bezig
hield. Hieronder stond de groote massa van het yolk; er waren
hier geen verdere sociale verschillen. Het was een homogene
boerenbevolking, die van staatswege de landen kreeg, die zij bebouwen moest. Van de koninklijke
voorraadschuren kreeg iedere familie
een zeker quantum materiaal om to
spinnen, voornamelijk lamawol (de
kudden lama's behoorden aan den
staat) en van deze wol maakte het yolk
dan kleeren met fraaie patronen.
Goud en zilver waren gemeenschappelijk eigendom en dienden bijna uitsluitend om de tempels en de paleizen
te versieren. Het geheel maakt den
indruk van een consequent doorgevoerde staatseconomie. Het -yolk miste
in het algemeen iedere vrijheid; het
moest voor de Inka's, voor de priesters
en voor den adel werken. De land- Fig. 79. Montezuma. Naar een
portret, dat volgens de overlevebouw stond op een hoog peil. Men ring zou zijn uitgevoerd op bestelling van Ferdinand Cortez.
irrigeerde de akkers; men gebruikte
de guano als mest. Behalve de mals,

de zoo karakteristieke korensoort van de nieuwe wereld, verbouwde men ook aardappelen; deze vrucht behoorde oorspronkelijk hier thuis. De Peruanen bezaten het grootste huisdier, dat het
oorspronkelijke Amerika heeft opgeleverd, de lama n. 1., die ook
als lastdier werd gebruikt en waarvan de wol van de grootste beteekenis was. De Peruanen waren ook vaardige handwerkslieden;
zij verdienen onze bewondering om hun bouwwerken. Zij maakten
hun tempels en paleizen van ruw gehouwen, ongelijkvormige blokken, zonder dat zij hier kalk bij gebruikten (de zoogenaamde
cyclopenbouwstijl). Zij konden echter ook, in tegenstelling met de
Azteken, gewelven bouwen. Karakteristiek is ook het bijna volledig
gemis aan versieringen bij de gevels en de trapezium-vormige omlijstingen der deuren en vensters. Maar het meest karakteristiek
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zijn hun uit steengruis vervaardigde wegen, die in alle richtingen
door het land liepen. De hoogteverschillen werden door middel van
trappen overwonnen; deze vormden geen hinderpaal voor het verkeer, daar men geen wagens gebruikte. De langste van deze wegens was 1700 K. M. en liep in een rechte lijn van Cuzco naar
Quito. In het uitgestrekte rijk met zijn streng geregelde, gecentraliseerde administratie, had men natuurlijk de grootste behoefte
aan een geregelde controle. IJlboden brachten de bevelen van den
heerscher in zeer korten tijd naar de meest afgelegen plaatsen over.
Behalve de mondelinge mededeeling had men ook nog de zoo-

Fig. 80. Kaart van de veroveringen van Cortez in Mexico.

genaamde Quipos. De Peruanen bezaten n. 1. geen eigenlijk schrift,
maar bedienden zich van een zoogenaamd "knoopenschrift". Een
zoodanige tekst bestond uit eeuige katoendraden van ongelijke

lengte en kleur, die op verschillende wijzen aan elkaar gebonden
waren. De lengte en dikte van deze draden, de aard van de knoopen
en de samenstelling van de kleuren hadden alien een bijzondere beteekenis ; hierdoor kon men heel ingewikkelde dingen uitdrukken,
zoo b. v. de registers der belastingen en de lijsten der soldaten.
Dergelijke Quipo-knoopen waren soms heel zwaar.
Het was zonder twijfel een tamelijk vredelievende staat, waar de
begeerige Spanjaarden nu op losstormden. Bij hun aankomst
woedde er juist een broederstrijd in het land. De veroveraar van
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Quito, de Inka Huayana Capac, was juist gestorven en zijn oudste
zoon Huascar zou hem in Cuzco opvolgen, terwijl zijn andere zoon
Atahualpa, lien hij bij de laatste koningin van Quito had gehad,
hem in dit rijk zou opvolgen. Atahualpa was de krachtigste van de
brooders; hij streefde naar de alleenheerschappij ; het gelukte hem
ook een deel van den adel en van de troepen aan zijn zij de te
krijgen. Hij overwon dan ook; zijn broeder Huascar viel in zijn
handen, maar het yolk, dat aan de wet trouw bleef, schroomde om
rechtmatigen
den
vorst of te vallen en
miste den moed om
krachtig tegen de
vreemde indringers
op te treden. De situatie geleek eenigszins op die in Mexico, toen Cortez dit
land binnenviel.
Drie mannen hadden een verbond gesloten, om Peru te
veroveren. Dit waren Francisco Pizarro, een ruwe onm eedoogende conquistador, Diego Almagro, een man van
Fig. 81. Twee Mexicaansche goden : links Talok,
hetzelfde kaliber,
de god van den regen, rechts Quetzalcoatl, de god
en een rijke geestevan de lucht.
li jke Hernando de
Luque, die de onderneming zou financieren. Het was ondertusschen moeilijk y olk te werven en belangstelling te wekken voor een
onderneming, die voor velen zoo riskant was. Bijzondere vrees
koesterde men voor den langen afstand van de operatiebasis
Panama. De eerste expedities, die Pizarro en Almagro ondernamen om het terrein te verkennen, schenen de wankelmoedigen
in het gelijk te stellen. Daar de gouverneur van Panama zich
beslist tegen zijn plannen verzette, begaf Pizarro zich persoonlijk
naar Spanje en verkreeg daar van den koning uitgebreide bevoegdheden. Hij zou kapitein-generaal en stadhouder over de landen in kwestie worden, die officieel Nieuw-Castilie zouden heeten.
De rechten, die Almagro zou krijgen, waren veel minder groot.
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Hierin lag al de kiem van toekomstige conflicten tusschen beide
mannen. Luque zou bisschop over het nieuwe land worden. Verder bemoeide de regeering zich niet met deze aangelegenheden.
Toen Pizarro naar Panama terugkwam, scheepte hij zich met zijn
drie broeders en met Almagro op drie schepen in, die zij met
moeite bij elkaar hadden gekregen. Hij had 180 man onder zijn
bevelen, waaronder 37 ruiters. Ook had hij de beschikking over
eenige kanonnen. In het voorjaar van 1532 landde hij in Peru bij
Tumbez en kreeg spoedig bericht, dat er in dit land een broedertwist woedde en dat Huascar was gevangengenomen. Atahualpa
rukte met zijn leger op en ontmoette bij Caxamalca (Cajamarca)
het Spaansche leger. Toen Pizarro het talrijke, goed geordende
leger van den Inka zag, dorst hij den strijd niet aan. Hij besloot
het voorbeeld van Cortez te volgen en den Inka gevangen te nemen, waardoor alle tegenstand zou worden lamgeslagen. De inka
werd uitgenoodigd om het Spaansche legerkamp te Caxamalca te
bezoeken. Hij kwam daar met een groot en schitterend gevolg.
Toen een Spaansche monnik op een tactlooze wijze zijn bekeeringsijver aan den dag legde, weigerde de Inka hierop in te gaan.
Dit werd als een beleediging opgevat; de Spanjaarden hadden nu
een prachtig motief om een bloedbad aan te richten onder de
niets kwaads vermoedende Peruanen. Atahualpa werd gevangengenomen en bood een reusachtige som aan, indien men hem vrij
liet. In een zeer korten tij d werden massa's gouden voorwerpen
verzameld; het waren voornamelijk tempelschatten uit ,alle deelen van het rijk. Men kon hier een kamer van zeven meter lengte
en vijf meter breedte tot op manshoogte mee vullen. De waarde
van dezen schat was 4 1/2 millioen dukaten. Een vijfde deel hiervan behoorde volgens de overeenkomst aan den koning. Ofschoon
de gelden bijeen waren gebracht, waagde Pizarro het toch niet
den gevaarlijken, diep beleedigden heerscher zijn vrijheid terug
te geven. Hij organiseerde een proces tegen Atahualpa, dat een
echte parodie was. Atahualpa b. v. werd ervan beschuldigd, dat
hij Huascar uit den weg had geruimd; dit was overigens in overeenstemming met de werkelijkheid; hij zou de vijand van den
keizer en van den paus zijn en hij werd daarom van het leven
beroofd. Dit werd het begin van een algemeene verwarring. Hier
en daar boden de Peruanen wanhopigen tegenstand. Maar ook
de Spanjaarden kregen versterking en met 500 man hield Pizarro
zijn intocht in de hoofdstad, terwijl de nieuwe inka Manco Capac,
diep hij hielp, aan zijn zijde reed. Deze nieuwe inka werd gekroond, maar hij voerde slechts een schijnbewind; de werkelijke

BELEG VAN CUZCO

199

heerscher was Pizarro, die Peru als een Spaansche provincie bestuurde. Deze hoofdstad echter lag diep in het land en dit was
een ernstig gevaar voor de Spaansche bezetting. Pizarro verlegde dus de residentie naar het dichter bij de kust gelegen Lima,
waar hij een betere
verbinding met PaM
nama en met het
moederland had. Deze maatregel getuigde van een wijs beleid. Te Cuzco liet
Pizarro zijn broeder
achter, die hier na
eenigen tijd een
langdurige belegering hadden te doorstaan, daar de inka
niet langer een willoos werktuig in de
harden der Spanjaarden wilde zijn.
Juan Pizarro sneuFig. 82. De Spanjaarden in Mexico, 1530. Aztekische
velde bij een uitval; voorstelling
van Lienzo de Tlascala, een 6 el lang en
maar toen de Hood 2 1/2 el breede schilderij met 86 verschillende tafereeop zijn hoogst was, len, uitgevoerd in waterverf op linnen omstr. 1550 en
onder de revolutie na den val van keizer
kwam Almagro met vernield
Maximiliaan (1867) . Deze afbeelding werd genomen
een ontzettingsleger; naar een bewaard gebleven copie. We zien hier den
de Inka werd volle- tocht van de Tlascalteken en den Spanjaard Guzman
Michuacan, het land der visschen, waarvan we
dig verslagen en naar
rechts boven het hieroglyph zien. De tocht (1530)
moest met zijn leger werd vergezeld door de vreeselijke krijgshonden,
naar ontoegankelij- waarvan we er rechts een zien. De gehangen man
beteekent, dat het verraad der Indianen aanleiding gaf
ke bergen vluchten. tot den strijd. De krijger met de eigenaardige muts
beyond op den voorgrond toont aan, dat de Indianen van
Almagro
overwonnen werden. Hier wordt een der
zich op den terug- Michuacan
rooftochten verheerlijkt, die de wreede Guzman aanweg van een expedirichtte gedurende Cortez' afwezigheid.
tie naar het zuiden.
Toen hij hoorde, dat Cuzco belegerd werd, haastte hij zich om
de stad te helpen.
Over deze expeditie moeten wij in het kort iets mededeelen.
Wij hebben er boven reeds op gewezen, dat Almagro zich benadeeld voelde, toen de compagnos de rechten onder elkaar verdeeld hadden. Ook de verdeeling van den buit veroorzaakte
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meeningsverschillen; spoedig was dan ook de breuk onvermijdelijk. De zaak werd nog eenigszins uitgesteld, toen Almagro van
den koning het stadhouderschap over de nog onontdekte gebieden
ten zuiden van het Titicaca-meer had gekregen. In 1535 rukte hij
dan ook in deze richting op en hij nam Chili in zijn bezit, een
land, waarvan verondersteld werd, dat het veel goud bevatte.
Hij trok onder vreeselijke vermoeienissen over de ijstoppen van
de Cordilleras, waarbij hij groote verliezen Teed. Eindelijk kwam

Fig. 83. Mijnen in Peru. De rijkdom van dit land aan edele metalen wekte de
begeerte der Spanjaarden. Goud en vooral zilver, dat zij uit Peru haalden, stroomden binnen in Spanje. In onzen tijd neemt Peru de vierde plaats in onder de zilverproduceerende landen op de wereldmarkt.

hij aan het kustland en rukte verder tot aan de rivier de
Coquinbo. Een van zijn onderbevelhebbers onderzocht de
Chileensche kust tot aan de Rio Maule bij de grens van Araucania.
Toen hij inmiddels de schatten niet gevonden had, waarvan hij
gedroomd had, sloeg hij — om de hoogvlakte te vermijden —
den weg langs de kust in. Hij trok nu door de brandende zandwoestijn de Atamaca en kwam in de lente van 1537 geheel uitgeput in Arequipa in Peru aan. Wij zagen boven, dat hij nog
net op tijd kwam om de belegerde stad te ontzetten. Deze even

DOOD VAN PIZARRO EN ALMAGRO

201

moedige als vergeefsche tocht is ondertusschen een van de schitterendste bewijzen van de bijzondere volharding, welke de Spanjaarden in deze tij den aan den dag legden.
Nu kwam het oogenblik, waarop het geschil tusschen Pizarro
en Almagro moest worden uitgevochten. Bij dezen strijd verloren
beide hoofdmannen het leven, terwijl ook vele anderen een bloedigen dood vonden. De inboorlingen namen dezen met onver-

Fig. 84. Panorama van Cuzco, de oude residentie der Inka's.

holen vreugde waar. Er volgde nu een absolute anarchie, waardoor het land natuurlijk op zeer gevoelige wijze benadeeld werd.
Na tal van vergeefsche pogingen om aan dezen moorddadigen
strijd een einde to maken, verleende Karel V den priester Pedro
de la Gasca dictatorische macht; Gonzola Pizarro, de eenige van
de drie broeders, die nog in leven was, kwam in opstand tegen
dezen dictator, maar het krijgsgeluk liet hem in den steek; hij
verloor den slag bij Cuzco den 9den April 1548 en moest het
schavot bestijgen. Gasca bestuurde bet land met wijs beleid en
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toen hij in 1550 naar Spanje terugkeerde, was de orde in het rijk
Nieuw-Castilie hersteld. Van Peru uit werden expedities in verschillende richtingen ondernomen; zoo trok de bovengenoemde
Gonzola Pizarro in zijn qualiteit van gouverneur van Quitos uit
om het land El-Dorado te gaan zoeken. De beteekenis van dit
woord is eigenlijk de gouden man, en dit fantoom heeft nog
langen tijd door de hoof den der menschen gespookt. Alexander
von Humboldt brengt dit op scherpzinnige wijze in verband met
de gewoonte, die bij de Chibchastammen in zwang was. Het
hoofd (de Kazik), die de macht in handen kreeg, moest zijn heele
lichaam met vet laten insmeren, dit werd dan met stofgoud bedekt en dit was een symbool van zijn afstamming van de zon.
Pizarro was van de andere zijde van het Andes-gebergte in het
oerwoud gekomen, maar was gedwongen in Rio Napo te blijven,
daar zijn proviand uitgeput was. Om aan nieuwen voorraad te
komen zond hij Orellana met eenige manschappen op een finder
haast vervaardigd vaartuig. De sterke stroom sleurde dit schip
echter mee; zij dreven tot aan de zee. Het was de machtige
Amazonenrivier, die zij bevaren hadden. De rivier werd zoo genoemd, omdat de steden aan haar oevers uitsluitend door vrouwen
bewoond zouden zijn. Daar Orellana nog maar steeds niet terug
kwam, moest Pizarro den terugtocht aanvaarden, die onder onbeschrijfelijke moeilijkheden afliep. Kort van te voren was
Quesada met succes naar het noorden doorgedrongen, hij had op
de hoogvlakte van Bogota de kolonie Nieuw-Granada gesticht. In
Chili ondernam Pedro De Valdivia in dienzelfden tijd een tocht,
die hem in aanraking bracht met de strijdlustige Araucanen. Dit
yolk, dat in zeker opzicht aan de Zoeloe's doet denken, wekte door
zijn grooten moed de bewondering van de Spanjaarden op; deze
deden wel is waar al hun best hen te onderwerpen, maar de
Araucanen wisten langen tijd hun zelfstandigheid te handhaven,
iets, dat hen tot op onzen tijd in zekere mate gelukt is. Deze
Indianen overvielen de Spaansche kolonisten, bij Welke gelegenheid ook Valdivia sneuvelde, een van de weinige Spaansche
conquistadoren, die in den strijd met de inboorlingen gevallen is.
In het eerste deel van de zestiende eeuw werden deze ontdekkingen van het Zuidamerikaansche continent van verschillende punten uit voortgezet. Aan het Bind van deze periode zijn de
ontdekkingen en de veroveringen afgeloopen; een nieuw tijdvak,
dat van de kolonisatie, gaat beginnen. Het onmiddellijk resultaat
van de groote geographische ontdekkingen is, dat ItaHE de economische en sociale leiding in Europa verloor. De oude handels-
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wegen, die Genua en Venetiê rijk en machtig hadden gemaakt,
worden opgegeven. De ontdekking van den directen zeeweg naar
Indie maakte, dat de hooge vrachtprijzen naar de laagte gingen.
Het zwaartepunt van de oude wereld, dat gedurende 2000 jaar
aan de Middellandsche Zee had gelegen, werd nu naar de kusten van den Atlantischen Oceaan verplaatst. Er werden groote
Europeesche koloniale rijken aan den anderen kant van den
Oceaan gesticht; er ontwikkelden zich groote zeemachten. In den
nu volgenden tij d zien wij verschillende landen doelbewust om
de heerschappij over de groote zee en over den wereldhandel

Fig. 85. Krijgers uit oude tijden, geschilderd op een Peruaansche vaas. De
middelste der vijf mannen is de aanvoerder, kenbaar door zijn neusring. Ook is
bij hem de doek, die den nek beschermt, Langer dan bij de anderen. De aanvoerder draagt geen tasch, de anderen wel. Dergelijke tasschen zijn vaak in de
graven gevonden. Drie der figuren hebben als bijzonder kenteeken een lint op den
linkerschouder. Het is niet zeker of men de wapenen moet opvatten als platte
stafvormige lansen of als knotsen. De gezichten, armen en beenen zijn beschilderd.

strijden; de groote toevoer van edele metalen veroorzaakte een
economische omwenteling, wier gevolgen in heel Europa gevoeld
werden. De waarde van het geld daalde en in dezelfde verhouding stegen de kosten van levensonderhoud. Dit werd voornamelijk door hen ondervonden, die zonder overeenkomstige
loonsverhoogingen van den arbeid hunner handen moesten levee.
De arbeidende klassen geraakten in grooten nood en de troostelooze toestand, waarin deze menschen verkeerden, komt b. v. aan
het licht in den Duitschen boerenopstand. De uitbreiding van den
geographischen horizon gaat gepaard met een uitbreiding van
den intellectueelen gezichtskring. De vermeerderde kennis kwam
de geestelijke cultuur ten goede, terwijl de geographische
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natuurwetenschappelijke studie met al haar practische toepassingen plotseling een beteekenis kreeg, die zij tot dusver
nooit had bezeten. Het wereldbeeld van de middeleeuwen
was voor goed verdwenen; het stellig geloof in de autoriteit van
het verleden was aan het wankelen geraakt. Dit gold zoowel voor
de wetenschap van de aarde als voor de phaenomenen, die daarmede in verband staan.

DE KERKHERVORMING

Fig. I. Luther. Houtsnede door
Cranach.

Fig. 2. Ignatius van Loyola.

DE KERKHERVORMING.
DE MANNEN DER REFORMATIE.
MAARTEN LUTHER.
Vanaf de dagen van het groote schisma (1378-1417) was er in
de toen nog onverdeelde christenheid van het westen een roep mil
"hervorming in hoofd en leden". De concilies van Constanz, Bazel
en Rome stelden allerlei hervormingsmaatregelen vast, maar van
de uitvoering daarvan kwam weinig. Beter werk deden de mannen,
die het leven in de kloosters van Benedictijnen, Franciscanen,
Dominicanen tot de oorspronkelijke gestrengheid terugvoerden, en
de invloed van de beweging der "moderne devotie", die in de
Nederlanden haar hoogsten bloei beleefde in Johannes Ruysbroeck, Gerrit Groote, Floris Radewynsz, Thomas a Kempis,
strekte zich over heel Noord-Europa uit.
Toch kon die hervormingsbeweging niet de gewenschte hervorming brengen, omdat de bisschoppen niet op de hoogte waren
van hun taak en geen leiding gaven aan het godsdienstig leven:
bij de benoeming van de bisschoppen, die tevens wereldlijke
vorsten waren in Duitschland, werd meer gelet op de aanspraken
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van bepaalde vorstelijke families, dan op de geschiktheid van
de candidaten voor het geestelijk ambt, dat dan ook verwaarloosd
werd; ook aangaande de lagere geestelijkheid zijn de klachten
veelvuldig, zoowel wat hun kennis als wat hun zedelijk leven
betreft. Gevolg daarvan was, dat menigeen, die aangegrepen was
door den geest van de moderne devotie, geen leiding ontving voor
zijn geestelijk leven en apathisch kwam te staan tegenover een
kerk, wier bedienaren in het vervullen van hun eerste verplichting
te kort schoten. Zoo was de weg bereid voor de mannen, die de
hervorming wilden doorzetten, desnoods buiten de bestaande
kerk om.
De voornaamste van die mannen is Maarten Luther.
Hij werd geboren te Eisleben in 1483. Daar bleef hij tot zijn
veertiende jaar in het huis van zijn ouders, arme lieden, die later
tot een zekeren welstand kwamen, maar die ook in hun armoede
zich hartelijk aan hun kinderen lieten gelegen zijn. De eigenaardige strenghcid, die de pacdagogie van lien tijd kenmerkte, heat
de knaap natuurlijk evenals zijn tijdgenooten zoowel thuis als
op school ondervonden. Op zijn vecrtiende jaar ging hij naar
Maagdenburg, waar hij de Latijasche school bezocht van de
Brooders van het Gemeene Leven en op zijn achttiende jaar
vinden we hem aan de universiteit van Erfurt. Daar liceft Iiij
zich met meer dan gewonen ijver toegelegd op de studie van de
wijsbegeertc, want in den kortst mogelijken tijd behaalde hij de
academische graden. Toen in 1505 Luther een bezoek bracht aan
zijn ouders, wcrd hij op zijn terugweg naar Erfurt door een
onweer overvallen. Reeds was zijn gemocdsrust geschokt door
den tragischen dood van een vriend, die omkwam bij cen tweegevecht, en toen nu vlak bij hem de bliksem insloeg, deed hij de
gelofte: Sinte Anna, sta mij bij, dan zal ik monnik worden. Inderdap,c1 trad Luther nog in hetzelfde jaar in het klooster der
August; jnen te Erfurt; hij maakte er geen noviciaat, voelde zich
in het klooster gclukkig en werd in 1507 tot priester gcwijd.
Toch werd Luther voortdurend gekweld door angsten en droefgeestigheid; vrces vcor Gods oordeel en droeve gedachten over
de praedestinatie vervoigden hem. Wel poogde hij in cen uitermate strenge observatie van den kloosterregel zijn angsten te overwinnen, maar reeds in dezen tijd vond hij geen bevrcdiging in
de katholieke leer aangaande de zekerheid van zalig tc worden;
aangaande zijn persoonlijke verhouding tot God verlangde hij
een grootere mate van zekerheid, dan de katholieke leer hem geven
kon. In die gemoedsstemming aanvaardde hij in 1510 zijn reis
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naar Rome. Het doel was het regelen van zekere aangelegenheden van zijn orde. Hij nam ergernis aan het vroolijke leven
van het pauselijk hof in het Rome der Renaissance; zijn strenge
kloosterpraktijken laat hij nu varen en in zijn plastische taal geeft
hij aldus zijn indruk weer: "Dien heb ik er heen gebracht en met
knoflook kwam ik
terug". Hij gaat over
naar het kloost'er te
Wittenberg en behaalt aan de universiteit van die stad zijn
graad van doctor in
de theologie. Dan
treedt hij op in dubbele hoedanigheid van
professor aan de universiteit en predikant.
Het is in dezen tijd,
dat Luther zijn theologisch systeem heeft
gevonden en uitge4
werkt. Dat hij zooweli
in zijn colleges als in'
zijn predikaties optrad tegen wantoei
standen in de kerk,
tegen overdreven
vertrouwen op eigen
werken, tegen misbruiken bij lagere en hoogere
geestelijkheid, tegen
Fig. 3. Het Augustijnenklooster te Erfurt.
verkeerde gebruiken
bij de heiligenvereering en dergelijken, is niets nieuws, dat vinden we ten slotte
bij alle predikanten van dien tijd. Maar de groote beteekenis van
Luther ligt hierin, dat hij tegenover de leer van de rechtvaardigmaking, die gemeengoed was in de kerk, zijn eigen systeem stelt.
In het katholieke systeem, zooals hij dat opvatte, had hij voor
zich zelf geen bevrediging gevonden. Bij zijn studie van den
Romeinenbrief komt hij tot een nieuwe opvatting. Natuurlijk is
Luther ook bij het samenstellen van zijn theologisch systeem een
kind van zijn tijd en vallen er allerlei invloeden aan te wijzen,
III 14
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die op hem gewerkt hebben, maar toch is het zijn eigen systeem,
dat terecht zijn naam draagt. Hij leert, dat door de erfzonde de
menschelijke natuur totaal bedorven is, dat het wezen van de
rechtvaardiging niet bestaat in het wegnemen, maar in het bedekken der zonde. Dat de mensch dus niet zoozeer gerechtvaardigd
is voor God, als wel gerechtvaardigd heet, dat de werken van den
mensch, die immers voor God een zondaar blijft, niet welgevallig
kunnen zijn aan God, dus niet verdienstelijk, dat er in de verhouding van den mensch tot God geen plaats is voor vrijheid van
den menschelijken wil; dat dus het eeuwig lot van den mensch
eenvoudig en uitsluitend van Gods welbehagen afhankelijk is.
Eerst in 1518 vindt hij den sluitsteen van zijn systeem, wanneer
hij ontdekt (dit is de beroemde ontdekking op den kloostertoren),
dat de rechtvaardiging plaats heeft, wanneer God in het hart van
den mensch het geloof verwekt. Dat getuigenis van God in den
mensch is de grond voor volstrekte zekerheid aangaande de persoonlijke rechtvaardigheid.
Nog op een ander kapitaal punt poneerde Luther zijn eigen
systeem. Maar dat was niet in dezelfde mate oorspronkeli jk:
we vinden het reeds bij Hus. De katholieke kerk had als bron
van de Openbaring naast den bijbel ook de overgeleverde kerkleer aanvaard. Daarmede breekt Luther; hij verwerpt het leergezag van de kerk en aanvaardt alleen, wat hij in den bijbel
duidelijk vindt. Een en ander was voldoende, om een breuk
met de bestaande kerk noodzakelijk te maken. De verkondiging
van deze ideeen, die in 1517 bijna geheel ontwikkeld waren, moest
tot een afscheiding leiden.
Toch is de naaste aanleiding tot het conflict een andere geweest. Paus Leo X had voor den afbouw van de Sint-Pieterskerk
veel geld noodig. Om de milddadigheid van de geloovigen te
prikkelen, had hij een aflaat uitgeschreven voor al, wie in de
bouwkosten bijdroeg. De afkondiging van dien aflaat was voor
de bisdommen Mainz, Maagdenburg en Halberstadt opgedragen
aan Albrecht van Brandenburg, die deze drie bisdommen bestuurde en die de helft van de aalmoezen mocht houden, om
zijn particuliere schulden te betalen. Het schijnt, dat de tijdgenooten van deze onfraaie afspraak niet op de hoogte geweest
zijn. Wat er ook van zij, Albrecht gaf aan den Dom inicaan
Joannes Tetzel opdracht, om den aflaat te prediken. Deze toog
met ijver aan het werk, trok van stad tot stad, om de menschen
te vermanen, dat ze door het verkrijgen van een .aflaatbrief
zich zelf in de gelegenheid zouden stellen, om de zaken van hun
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geweten in orde te maken. Zoo'n aflaatbrief gaf n. 1. verschillende
facilitciten. De voornaamste was wel deze, dat de bezitter ervan,
wanneer hij berouw had over zijn zonden, die kon gaan belijden
bij een priester van zijn keuze, zonder aan zijn eigen pastoor gebonden te zijn. Die priester kon den berouwhebbende dan niet
alleen van zijn zonden ontslaan, maar bovendien van alle straffen
voor zijn zonden; en daarenboven kreeg de bezitter van den
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Fig. 4. Vlugschrift van Tetzel over den aflaat.

aflaatbrief dispensaties in de toen nog zeer strenge vastenwet.
Al deze leeringen heeft Tetzel trouw uiteengezet, maar hij beging
ten schromelijke overdrijving door de bewering, dat men door
{len aflaat ook bepaalde overledenen met zekerheid uit het vagevuur kon verlossen.
Dit optreden nu van Tetzel was voor Luther, in wiens systeem
voor vagevuur noch aflaat plaats is, aanleiding, om op den vooravond van het feest van Allerheiligen (1 November 1517) aan
de slotkerk te Wittenberg vijf en negentig stellingen aan te plak-
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ken, waarin hij de leer over den aflaat aanviel en die hij in een
openbaar dispuut nader zou uiteenzetten en verdedigen. Deze
stellingen werden niet alleen gelezen door de talrijken, die op
den feestdag de kerk bezochten, maar ze werden ook door den
druk verspreid en weldra waren ze het onderwerp van alle gesprekken in Duitschland. Terecht wordt dan ook de 1. November
beschouwd als de hervormingsdag. Natuurlijk brachten deze
stellingen Luther in conflict met de kerkelijke autoriteiten, maar
hij genoot de bescherming van zijn keurvorst, Frederik van

Fig. 5. Luther's kamer op den Wartburg.

Saksen. Het duurde niet lang, of alles, wat in Duitschland tegen
Rome ingenomen was, schaarde zich om Luther, terwijl van een
krachtdadig optreden tegen hem geen sprake kon zijn. Luther
gaf nu zijn bekende reformatorische geschriften uit, waarin hij
to velde trok in zijn forsche en heftige taal, afgewisseld door
innig-vrome beschouwingen, tegen de hierarchie en den paus,
dien hij voorstelt als den antichrist, tegen de sacramenten, tegen
de leer der goede werken en die in duizenden exemplaren verspreid werden.
Paus Leo X van zijn kant veroordeelde 15 Juni 1520 veertig
stellingen van Luther en bedreigde hem met den ban, als hij
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niet binnen zestig dagen zijn stellingen herriep. Het antwoord
van Luther was, dat hij den 10den December onder den jubel
van een aantal studenten te Wittenberg de pauselijke bul tegelijk
met een aantal geschriften van canonisten en scholastieken verbrandde. Daarmede had Luther met de bestaande kerk gebroken.
Met schrik moest hij den rijksdag tegemoet zien, die in Januari
van het volgend jaar onder den streng-katholieken jongen keizer
Karel te Worms bijeen kwam.
De keizer en de pauselijke gezant, Alexander, vroegen van den
rijksdag, dat hij eenvoudig het banvonnis van den paus zou bevestigen. Maar keurvorst Frederik wist te bewerken, dat Luther
naar den rijksdag ontboden werd; de keizer gaf hem een vrijgeleide. Velen van zijn vrienden ontrieden Luther met alle kracht,
om aan den oproep gevolg te geven. Maar de monnik had den
moed van zijn overtuiging: hij besloot naar Worms te gaan. Hij
zou daar de gelegenheid hebben, voor vorsten en adel, onder
welke hij aanhangers had en die hem trouwens desnoods met de
wapens in de hand zouden verdedigen, zijn leer te belijden, hij
kon daar den aanhang en het aanzien van zijn zaak vermeerderen. De tocht van Luther naar Worms onder gewapend geleide
had jets van een triomftocht. Overal liep het yolk uit, om hem
te zien, hetzij uit bewondering, hetzij uit nieuwsgierigheid. Voor
den rijksdag op 17 April erkende hij, dat de hem voorgelegde
geschriften inderdaad van hem waren en verklaarde hij, dat hij
niets kon herroepen, dat hij de autoriteit van pausen en concilies
niet kon erkennen. Deze verklaring wekte een algemeen rumoer. De
legende laat Luther zijn rede besluiten met deze woorden: "Hier
sta ik, ik kan niet anders, God helpe mij. Amen". De rijksdag
zou den rijksban tegen Luther uitspreken.
Maar eer dat gebeurde, had Luther op bevel van den keizer
Worms verlaten onder gewapend geleide, dat voor zijn veiligheid
verantwoordelijk was. Hij stuurde het geleide weg en werd
volgens een afspraak, die hij te voren met keurvorst Frederik
gemaakt had, onderweg aangevallen en opgelicht en gebracht
naar den Wartburg, waar hij veilig was tegen de gevolgen van
den rijksban. Hier bleef hij tien maanden onder den naam van
jonker Georg. Het was een werkzame rust, waarin hij verschillende belangrijke geschriften samenstelde: "over de kloostergeloften", waarvan hij de geldigheid ontkent en zegt, dat monniken en nonnen de vrijheid hebben, om hun klooster te verlaten en
een huwelijk aan te gaan; "over het misbruik der mis"; maar
vooral begon hij hier aan zijn bijbelvertaling, die een meesterstuk
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is geworden van vertaalwerk en een evenement in de geschiedenis
van de Duitsche taal.
In Maart 1522 kwam Luther in Wittenberg terug. Daar waren
tijdens zijn afwezigheid de Wederdoopers gekomen, die in hun
leerstellingen en praktijken veel verder gingen dan Luther en
wier optreden niet alleen zijn aanhang deed verminderen, maar
ook den keurvorst in verlegenheid bracht. Het optreden van
Luther herstelde de orde, zijn aanhang nam met den dag toe.
Toch werd hij natuurlijk ook bestreden. De Engelsche koning,
Hendrik VIII, liet op eigen naam een geschrift verspreiden, dat
door zijn theologen was samengesteld en dat Luther aanviel om
zijn leer over de sacramenten. Veel pijnlijker moet het Luther
getroffen hebben, dat de groote humanist Erasmus openlijk partij
tegen hem koos in een boekje, dat de vrijheid van den menschelijken wil verdedigde.
Voorloopig had Luther zelf niet de consequentie getrokken uit
zijn leer over de ongeldigheid van de kloostergeloften. In 1525,
midden in de verschrikkingen van den boerenoorlog, trouwde hij
met Catharina van Bora, die vroeger Cistercienser-non geweest
was te Grimma, maar door toedoen van Luther haar klooster
ontvlucht was.
Zoo had Luther met de bestaande kerk volledig gebroken; zijn

beweging liep uit op de stichting van nieuwe kerken, die al spoedig kwamen onder het toezicht van den landsheer. In Duitschland is men in het vervolg voor of tegen Luther. Wel poogde
keizer Karel door twistgesprekken den vrede te herstellen, maar
het resultaat daarvan was nul. De achtereenvolgende rijksdagen
hielden zich met de godsdienstkwestie bezig. Reeds in 1525 werd
te Spiers bepaald, dat de vorst ook in godsdienstzaken het beslissende woord zou spreken volgens den stelregel: cuius regio
illius et religio (wie de staatsmacht heeft, beslist ook over den
godsdienst). In 1529 wisten op een rijksdag terzelfder plaatse
de katholieken door te zetten, dat de oude godsdienst in de hervormde landen ten minste moest geduld worden, maar daartegen protesteerden de Lutheranen. Vandaar de naam protestanten. Ook in de oorlogen, die in de eeuw na het optreden van
Luther gevoerd werden, speelde de godsdienstkwestie een voorname rol, totdat bij den vrede van Munster in 1648 de status quo
erkend werd.
Luther stierf 18 Februari 1546. Tot in zijn laatste dagen was
hij rusteloos bezig met de verspreiding van zijn leer en de bestrijding van de katholieke kerk en vooral van den paus. Zijn
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werken vullen tientallen boekdeelen en over hem bestaat een geweldige literatuur. Weinig menschen hebben in den loop der
wereldgeschiedenis zulk een grooten invloed uitgeoefend. In de
waardeering van de gevolgen van Luther's optreden bestaat natuurlijk groot verschil in overeenstemming met het gezichtspunt,
waaruit men de geschiedenis beziet.
ULRICH Z WIN GLI.
Zwingli werd in 1484 geboren als zoon van een Zwitsersch heereboer. Hij kreeg een uitstekende opvoeding en volgde de Zwitsersche krijgsscharen op verschillende veldtochten. Als
predikant te Zurich brak hij,
onder invloed van Luther,
met het katholieke geloof
(1529). Hij week van Luther
of door den eenvoudigen,
bijkans schamelen eeredienst, lien hij invoerde:
geen altaar, geen orgel, geen
priestergewaad voor den predikant. Hun opvattingen verschilden ook bij het Avondmaal; Luther dacht in de
eerste plaats aan den enkeling; Zwingli had slechts
aandacht voor de gemeenschap. De hervorming moest
ook het politieke leven omvatten. De leer van Zwingli
bleef beperkt tot de steden;
de Zwitsersche boeren in de
meer afgelegen cantons bleyen het katholieke geloof
Fig 6. Ulrich Zwingli.
trouw. Er ontstond strij d;
Zwingli's aanhangers leden de nederlaag en hij zelf stierf, met
het zwaard in de hand, in den slag bij Kappel (1531).
JOHANNES CALVIJN.
Van grooter beteekeilis voor de hervormde kerk was Calvijn.
Hij werd in 1509 geboren te Noyon. Oorspronkelijk hield hij zich
bezig met juridische en humanistische studien, loch weldra werd
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hij bezield door de protestantsche beweging in Frankrijk, waar de
hervorming met kracht werd tegengehouden. Frans I was, zij
het niet in levenswandel, dan toch in de leer een goed
katholiek; blootshoofds, barrevoets en met een brandende kaars
in de hand nam hij persoonlijk deel in de processies van het
auto-da-fe.
Zeventwintig jaar oud schreef Calvijn zijn beroemd boek "de
leer van het Christelijk geloof", een helder, scherpzinnig betoog.
In denzelfden tijd
was de leer van
Zwingli tot Geneve
doorgedrongen. Toen
de hertog van Savoye
de ketterij uit Geneve
wilde verdrijven,
kreeg deze stad steun
van het hervormde
Bern, waardoor zij
zich onafhankelijk
kon maken. Met de
politieke onafhankelijkheid kwam ook de
godsdienstvrijheid.
De katholieke kerken
werden bestormd
door het razende gepeupel, dat alles stuk
sloeg, wat onder zijn
bereik kwam : altaren,
madonnabeelden, reliquieen en crucifixen.
Weldra was de stad
aan de hevigste verFig. 7. Johannes Calvijn.
warring ten prooi. Er ontbrak een krachtige hand, die de teugels
kon houden. Een goddeloos zedenbederf dreigde dit jonge loot
van de hervorming te verstikken.
Doch toen kwam Calvijn (1536). Hij werd beroepen tot predikant, waarop het leven in Geneve geheel veranderde. Zonder
iemand of iets te ontzien roeide hij de reeds ingewortelde misbruiken uit. Gedurende twee jaren hield hij stand; doch op een
heiligen-dag, terwijl hij preekte, werd hij overstemd door een
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joelende menigte, die met knuppels en speren binnendrong, waarop hij gedwongen werd de stad te verlaten (1538).
Drie jaar lang duurde zijn verbanning; toen kon Geneve hem
niet langer missen. In 1541 werd hij door de bevolking teruggeroepen en als een overwinnaar hield hij zijn intocht in de stad.
Boven het stedelijk bewind plaatste Calvijn nu een kerkeraad of
consistorium, bestaande uit twaalf ouderlingen, presbyters, gekozen uit de vroomste burgers der stad, benevens zes uit de predikanten. De godsdienst moest het geheele leven beheerschen. Het
was niet voldoende goede laden te verrichten, de kerk te bezoeken
en deel te nemen aan de bijeenkomsten der geloovigen. De hervormingen van Calvijn stelden verdere eischen. Geneve, te voren
een stad van levensvreugde, veranderde onder zijn handen en
onder het strenge toezicht der presbyters in een plaats van boete.
Kleeding, feesten en maaltijden, alles moest eenvoudig, ja, schier
armelijk worden. Overtreding dezer bepalingen werd streng gestraft. In den tijd van vier jaar liet Calvijn 900 van de 15.000
inwoners van Geneve gevangennemen; 76 werden verbannen en
58 terechtgesteld. Calvijn kon echter slechts door taaien strijd
zijn macht tot zijn flood (1564) handhaven.
De leer van Calvijn werd de gereformeerde genoemd, daar zij
verder ging in haar reformatie dan die van Luther. Uit leer en
godsdienst verwijderde Calvijn alles, wat niet strikt overeenkwam
met het evangelie. De kerken werden van allen pronk ontdaan, de
muurschilderingen met kalk bestreken en het altaar vervangen
door een eenvoudige houten tafel naast den preekstoel. Karakteristiek voor het Calvinisme is de leer der praedestinatie, de
voorbestemming, d. w. z., dat ieder mensch door God is voorbestemd tot eeuwige zaligheid of eeuwige verdoemenis.
Ook buiten Geneve won Calvijn tal van aanhangers. Hij zond
zijn predikanten uit over het geheele westen van Europa. In
Frankrijk werd de hervorming in toom gehouden door het zeer
katholieke hof. Velen zochten daarom hun toevlucht in Geneve.
In 1550 kreeg de stad 100 emigranten, in 1559 niet minder dan
1700, waarvan de meesten uit Frankrijk. Ondanks de vervolging
werkte de hervorming in stilte voort en spoedig, in de Hugenotenoorlogen, zou de strijd met volle felheid uitbarsten.
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DE OPKOMST VAN DE MACHT DER HABSBURGERS.
Tegen het einde van de middeleeuwen valt bij de meeste Europeesche vorsten een duidelijk streven te bespeuren naar het
vormen van wel-georganiseerde staten. Een dergelijke organisatie
kon niet worden doorgevoerd, zoolang de vele vazallen, die alien

Fig. 8. De markt te Neurenberg in de 1 6de eeuw.

met haast onbeperkte macht op hun kleine gebied hadden geheerscht, niet uit de macht waren ontzet. Strijd tusschen de
vorsten en hun vazallen was dus onvermijdelijk.
In de vijftiende eeuw had het koningschap vele troeven in
handen gekregen in den strijd tegen den adel. Het gebruik van
buskruit en kanonnen werd algemeen. Vroeger hadden de edelen
een veilige toevlucht bezeten in hun burchten achter dikke muren
en diepe grachten; doch tegen de nieuwe strijdmiddelen boden
muren en grachten geen bescherming en een belegering, die
vroeger vaak na vele maanden nog vergeefsch bleek, kon nu in be-
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trekkelijk korten tijd een burcht tot overgave dwingen. De meeste
vorsten hadden geleerd hun inkomsten op de een of andere wijze
te vermeerderen. Gewoonlijk namen zij hun toevlucht tot het verhoogen der belastingen, loch bijna even dikwijls tot het afpersen
van aanzienlijke bedragen van een toevalligen tegenstander of
een persoonlijken vij and. Een groot deel dezer nieuwe inkomsten
nu werd aangewend voor het in dienst nemen van huursoldaten.
Men kan zeggen, dat kanonnen, geld en een staand leger den grondslag vormden van de toenemende macht der vorsten. Ook sloegen
zij munt uit de verdeeldheid tusschen ridders, burgers en
boeren.
Deze ontwikkeling van de macht der vorsten, welke wij hier
in korte trekken hebben aangeduid, treedt in het laatste deel
der middeleeuwen het scherpst naar voren in de geschiedenis van
Frankrijk. In de eerste eeuwen van de nieuwe geschiedenis was
in verschillende landen van Europa het vraagstuk der vorstenmacht aan de orde. Dit vraagstuk was echter innig verbonden
met een ander: dat van den godsdienst.
Het Duitsche rijk was sinds eeuwen verdeeld in ontelbare
kleine staatj es. Een van deze staten, n. 1. Bohemen, werd geregeerd
door een koning; verder waren er hertogen, graven, rijksridders
met onbeperkte macht op hun burcht en over hun klein eng begrensd gebied, vrije steden, waarvan de burgemeesters en de
gemeenteraad na den keizer de hoogste wereldlijke macht vertegenwoordigden, en ten slotte machtsgebieden van verschillenden
aard, als aartsbisdommen en bisdommen en kloosters met hun
grondgebied, onder het bestuur van een abt.
Aan het hoofd van dit verbrokkelde Duitsche rijk stond de
Duitsch-Roomsche keizer, gekozen door de zeven keurvorsten:
den koning van Bohemen, den hertog van Saksen, den markgraaf
van Brandenburg, den graaf van de Palts en de aartsbisschoppen
van Mainz, Trier en Keulen. Sinds het jaar 1438 was het gewoonte
geworden een teig uit het huis Habsburg tot keizer te kiezen.
De macht des keizers hing of van zijn persoonlijkheid en zijn
eigen vorstelijke machtsmiddelen. In het besef van dit felt hadden
de Habsburgers systematisch gewerkt aan de uitbreiding van dat
gebied, waarover zij het direct bewind voerden, n. 1. de Habsburgsche erflanden. De kern daarvan werd gevormd door de
Oostenrijksche erflanden, die in het begin van de zestiende eeuw
bestonden uit Oostenrijk, Stiermarken, Karinthie, Krain en Tirol,
benevens het Habsburgsche stamland in Zwaben. Door een huwelijk met Maria van Bourgondie, dochter van Karel den Stoute,
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kreeg Maximiliaan van Habsburg, de latere keizer Maximiliaan I,
bij het erfgebied Vlaanderen, Artois, de Nederlanden en FrancheComte. Maximiliaan's zoon, Philips de Schoone, verrijkte het gebied
door zijn huwelijk met de Spaansche prinses Johanna, dochter
van Ferdinand en Isabella, met het groote Spaansche koninkrijk.
Dit omvatte de pas vereenigde rijken Castilie en Aragon, benevens de Italiaansche bijlanden Sardinie, Sicilie en Napels en
de pas verworven, schier onmetelijke kolonien.
De planrien tot het stichten van een wereldrijk, welke achter de
Habsburgsche huwelijkspolitiek lagen, werden verwezenlijkt onder
Karel V. Zijn varier, Philips
de Schoone, stierf reeds in
1506 en liet zijn zoon de
rijke Bourgondische erflanden na. Karel's moeder, Johanna van Aragon, stierf
eerst in 1555, doch was na
den dood van haar gemaal
door een zielsziekte ongeschikt voor de regeering.
Karel werd geboren te Gent
(1500). Reeds op zijn vijftiende jaar werd hij meerderj arig verklaard. Hij koos
zijn raadgevers in de Nederlanden, die nog zijn eenig
bezit vormden. Een jaar
later (1516) stierf koning
Ferdinand van Aragon,
wiens gemalin Isabella reeds
in 1504 was overleden. De
Fig. 9. Jacob Fugger, de rijke bankier.
Door Diirer.
eigenlijke erfgename was
Ferdinand's dochter Johanna, doch door haar geestelijk onvermogen moest haar zestienjarige
zoon ook Spanje's schepter aanvaarden. Twee jaar na den dood
van Ferdinand landde Karel — als koning van Spanje onder den
naam Karel I — na een stormachtige reis te Villaviciosa op de
noordkust van Spanje (1517). Reeds dadelijk gaf hij blijk van
zijn energie. Zelf nam hij de macht in handers en ontsloeg den
ouden aartsbisschop van Toledo, kardinaal Ximenez, die tot dusver
het bewind had gevoerd. Hij legde zware belastingen op zonder
de toestemming van den Spaanschen adel — de Cortez ---- of te
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wachten. Ook bleef hij zich omringen met Nederlandsche raadgevers. Dit alles wekte misnoegen bij de Spanjaarden, die daarvan bij verschillende rijksvergaderingen blijk gaven. De edelen,
die in Spanje een zeer zelfstandige positie innamen, dwongen den
koning tot het afleggen van een eed op de Spaansche grondwet.
Zij weigerden buitendien de door Karel geeischte belastingen te
bekrachtigen. Gedurende deze gisting in Spanje ontving Karel
het bericht, dat zijn grootvader, keizer Maximiliaan I, was gestorven en hij dus heerscher over de Oostenrijksche erflanden was
geworden. Eenige maanden
later kwam een tweede bericht: de keurvorsten van het
Duitsche rijk hadden hem eenparig tot Duitsch keizer uitgeroepen (28 Juni 1519).
Deze verkiezing was langen
tijd bestreden. Maximiliaan zelf
had gewerkt 'voor Karel's verkiezing en nog op zijn ziekbed
onderhandelingen gevoerd met
de keurvorsten. Met evenveel
ijver echter streefde de jonge,
eerzuchtige koning van Frankrijk, Frans I, naar de Duitsche
keizerskroon, waarvan hij zich
door middel van goud en fraaie
beloften trachtte meester te maken. Reeds een maand na den
dood van zijn; grootvader had
ridder, de dood en de duiKarel gezanten gestuurd naar Fig. 10. De vel,
van Diirer.
de verschillende keurvorsten
om zijn zaak te bepleiten. De meeste Duitsche edelen stonden aan
zijn zijde, doch hij had een tegenstander in den paus, die de voorkeur gaf aan Frederik den Wijze, keurvorst van Saksen, of aan
Joachim I, keurvorst van Brandenburg, of ten slotte zelfs aan
Frans I. Vermoedelijk was het de wensch van het Duitsche yolk,
die de verkiezing in het voordeel van Karel deed uitvallen. Als
Duitsch keizer kreeg hij den naam van Karel V.
DE RIJKSDAG TE WORMS (1521).
De omstandigheden lieten niet toe, dat de nieuwgekozen keizer
langer in Spanje verblijf hield, hoewel de gisting daar te lande
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dringend zijn tegenwoordigheid eischte. Tot regent van Spanje
gedurende zijn afwezigheid benoemde hij zijn vroegeren leermeester, den kardinaal Adriaan van Utrecht, den lateren paus
Adrianus VI en liet ook de voornaamste ambten door Nederlanders bezetten, hetgeen de trotsche, aan, zelfbestuur gewende
Spanj aarden zeer verbitterde. In Mei 1520 scheepte Karel zich in
op een vaartuig, dat hem terugbracht naar de Nederlanden.
De nieuwe keizer wilde niet dralen met het bijeenroepen der
Duitsche vorsten en edelen op een rijksdag. De toestand in het
Duitsche rijk was in velerlei opzicht onbevredigend, het rijk was
eigenlijk slechts een los bijeengehouden statenbond. De band tusschen de verschillende staten werd
gevormd door den keizer, den rijksdag en het rijkskamergerecht. De
rijksdag was geen vergadering van
volksafgevaardigden, loch een congres, bijeengeroepen door den keizer, waaraan de bestuurders der staten deelnamen, d. w. z. alle vorsten,
rijksridders, afgezanten van de vrije
rijkssteden en de hooge prelaten,
vertegenwoordigers van de kerkelijke vorstendommen. Het rijksg kamergerecht was een rechtbank,
Fig. 11. Duitsche boeren op weg
opgericht in 1495, om langs vreednaar de markt. Ets van Diirer.
zamen weg onderlinge twisten tusschen de staten bij te leggen. Deze
rechtbank werkte niet zooals het moest en diende noodzakelijk
gereorganiseerd te worden. Toen Karel V in het najaar van 1520
te Aken tot Duitsch keizer werd gekroond, zag hij zich gedwongen,
op verschillende voorwaarden in te gaan. Hij moest beloven geen
vreemde troepen in dienst te nemen en de katholieke kerk te beschermen. Verder moest hij zich bereid verklaren tot de oprichting
van een rijksbestuur, d. w. z. een raad, die hem terzijde moest
staan bij de regeering van het Duitsche rijk. Onder de bevolking
heerschte onrust, deels door den druk van den adel, deels door
de voor velen afschrikwekkende uitbreiding van Luther's leer.
Bovendien verkeerde het rijk in gespannen verhouding met eenige
vreemde mogendheden.
Op 28 Januari 1521 opende de keizer den rijksdag te Worms,
een vrije stad aan den Rijn. Zelf was hij uit het noorden de rivier
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opgevaren. Alle afgezanten waren in de stad aangekomen; zelfs de
paus had legaten gezonden om de belangen der kerk te behartigen.
De eerste maanden werden in beslag genomen door politicke
en economische vraagstukken. Er werd besloten tot de oprichting
van een rijksregeering, die in Neurenberg zou zetelen. Dit college
moest bestaan uit een keizerlijk stadhouder met 22 raadsheeren.
Zooveel wist Karel echter van zijn macht te behouden, dat hij de
bepaling invoegde, dat deze raad alleen in werking zou treden,
wanneer hij zelf afwezig was. Tot stadhouder benoemde hij
voorts zijn jongeren broeder Ferdinand. Het rijkskamergerecht
werd gereorganiseerd en kreeg
eveneens zijn zetel te Neurenberg.
De stenden beloofden den keizer steun in den
stri jd tegenFrankrijk.
De gebeurtenis
echter, die den
ri jksdag te
Worms tot een
der hoogtepunten
in de wereldgeschiedenis heeft
gemaakt, was het Fig. 12. Vechtende boeren. Houtsnede naar Holbein d. J.
optreden van een
moedigen enkeling in een schitterende vergadering van vorsten en
prelaten.
Luther's leerstellingen hadden ongehoord opzien gebaard in het
geheele Duitsche rijk. Zelfs het wereldsche pauselijke hof hield
de blikken gericht op den vrijmoedigen Wittenbergschen monnik,
die zich zoo scherp tegen aflaten en Petruspenning had gekeerd.
Wel was paus Leo X weinig godsdienstig, doch uit hoofde van zijn
ambt zag hij zich toch genoodzaakt te protesteeren en in zijn omgeving waren er velen, die er op aandrongen, dat hij met strengheid
zou ingrijpen. Het resultaat was, dat Luther naar Rome werd
ontboden om zich te verantwoorden. Het was de taak van den
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keizer hem uit te leveren, doch Karel V begreep heel goed, dat
dit niet ging. Niet alleen de volksstemming verbood een dergelijke daad, doch Frederik de Wijze, de keurvorst van Saksen,
eischte, op aanraden van Erasmus, dat Luther alleen voor een
onpartijdige rechtbank binnen de grenzen van het Duitsche rijk
zou worden gedaagd. Karel had hierin toegestemd en den keurvorst op 20 November 1520 bevolen, Luther op den rijksdag te
Worms te doen verschijnen. Veertien dagen later echter ver...

Fig. 13. De Rijksdag van Augsburg, 1530.

brandde Luther de pauselijke banbul, waarop de keizer zijn bevel
introk. Met zulk een ketter wenschte hij niet te onderhandelen.
Ten slotte voerde Karel's scherp doorzicht tot een resultaat. Hij
had den steun van den paus noodig in zijn strijd met Frankrijk;
doch het zou ook onvoorzichtig zijn een aantal der Duitsche
vorsten en een groot deel van de bevolking tegen zich te keeren,
daar Luther reeds vele aanhangers had verworven. De slotsom
was, dat de stenden goed vonden, dat Luther voor den rijksdag
een verklaring zou afleggen en zijn leer verdedigen. Er werd een
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heraut naar Wittenberg gezonden met een keizerlijken brief, een
vrijgeleide voor Luther op diens reis naar Worms en terug.
Een week na de ontvangst van deze keizerlijke oproeping begaf Luther zich op weg naar Worms. Zijn besluit stond vast,
hoewel vele vrienden hem deze reis hadden afgeraden. Aan een
van hen schreef hij : "Als ik geroepen word, moet ik komen, zelfs
wanneer ik ziek zou zijn en niet gezond kon komen. Want men
behoeft niet te twijfelen, dat God mij roept, nu de keizer mij
geroepen heeft. Wanneer zij geweld tegen mij gebruiken — hetgeen waarschijnlijk is — beveel ik mijn zaak in Gods hand. Indien
hij mij niet wil redden, welnu, wat beteekent mijn hoofd in vergelijking tot Christus ? a wil niet vluchten, nog minder wensch
ik mijn leerstellingen te herroepen" — In een wagen, hem geschonken door den raad van Wittenberg, ondernam hij de reis,
vergezeld van eenige vrienden. Zijn reis was een triomftocht. Te
Erfurt werd hij aan de grens der gemeente ontvangen door den
rector van de universiteit aan het hoofd van' veertig ruiters en
omgeven door een dichte volksmenigte. Nadat hij ongeveer de
helft van de reis had afgelegd, vernam hij, dat de keizer een edict
had uitgevaardigd, waarin bevolen werd, dat al zijn geschriften
verbrand moesten worden. Keurvorst Frederik smeekte Luther
terug te keeren: hij kon immers verbrand worden gelijk Hus voor
hem, loch Luther antwoordde : "Al werd Hus verbrand, zoo is
de waarheid nog niet verbrand. Ik zal komen, al waren er zooveel duivels, die mij te lijf willen, als dakpannen op de daken van
Worms". Op den 16den April, omstreeks het middaguur, kondigden hoornsignalen zijn komst te Worms aan. Heel de stad liep
uit om den moedigen hervormer te zien; duizenden schaarden
zich langs den weg. Zij zagen hem in den open wagen, gehuld
in zijn monnikspij. Voor den wagen reed de keizerlijke heraut
in den wapenrok met den keizerlijken hoorn over den schouder;
vele ruiters sloten den stoet. De pauselijke legaat deelde in zijn
verslag te Rome mede, dat de groote ketter zijn intocht had gehouden met een gevolg van meer dan honderd ruiters. Dien
heelen avond en nog een deel van den nacht moest hij bezoeken
ontvangen.
Reeds den volgenden dag werd Luther verwacht in den rijksdag in het bisschoppelijk paleis. Het gedrang was zoo hevig, dat
hij zijn weg door tuinen en zijstraten- moest zoeken. Vermoeid
en terneergeslagen verscheen de monnik in de schitterende vergadering, waar de keizer hem wachtte, omgeven door vorsten en
prelaten, Spaansche grandes en krijgsoversten.
III 15
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De indrukwekkende pracht en de aanblik van zooveel machtige
perso len maakten Luther beklemd. De keizer liet de titels voorlezen van de door Luther uitgegeven geschriften en vroeg, of hij
ze had geschreven en of hij ze herkende. Luther antwoordde
toestemmend. De volgende hem gestelde vraag luidde, of hij bereid was de in die geschriften vastgelegdei meeningen to herroepen. Met zwakke, nauwelijks verstaanbare stem verzocht

Fig. 14. De kerkvergadering van Trente, 1545.

Luther om eenigen bedenktijd. Men stond hem een uitstel toe van
24 uur. De vorsten en prelaten spotten met zijn linksche houding
en de keizer maakte de geringschattende opmerking: "Mij zal die
monnik niet tot ketter maken".
Den volgenden dag, toen de fakkels reeds hun onrustig flikkerend licht door de al duistere zaal verspreidden, stond Luther
opnieuw voor de schitterende vergadering. Hij had den vorigen
avond in vurig gebed doorgebracht. Nu stond hij vrij en goed
voorbereid en sprak met heldere stem. Toen hem opnieuw werd
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gevraagd, of hij zijn leerstellingen wilde herroepen, begon hij,
eerst in het Latijn en later in het Duitsch, rekenschap of te leggen
omtrent den tekst zijner geschriften. Vrijmoedig verklaarde hij,
dat zij niets behelsden, wat hij wenschte te herroepen en dat hij
bereid was zijn stellingen te verdedigen. Op strengen toon wees
men hem echter terecht, dat hier geen sprake was van een disputatie, doch van een kort, duidelijk antwoord op de vraag, in
hoeverre hij zich onderwierp aan de bepalingen, vastgesteld op
de kerkvergaderingen. Nu sprak Luther : "Wel, wanneer men
een kort en duidelijk antwoord van mij verlangt, dan zal ik er
geen doekj es om winden : daar het woord van de Heilige Schrift
— want ik geloof noch uitsluitend aan den paus, noch aan de kerkvergaderingen — mij niet overtuigt een dwaalleer te hebben ver-

Fig. 15. Keurvorst Johan Frederik van Saksen op reis.

kondigd, kan ik niets herroepen. Mijn geweten is een met Gods
woord en het is gevaarlijk tegen zijn geweten te handelen". De
keizer was verontwaardigd over dit antwoord en gaf een sein,
dat de zitting voor dien dag was opgeheven. Onder het gestommel
en gejoel zou Luther gezegd hebben: "Hier sta ik, ik kan niet anders. God helpe mij. Amen".
Den volgenden ochtend, 19 April, ontbood de keizer de vorsten
bij zich en las luide een verklaring, die hij den avond na de
sluiting der ongewone vergadering op schrift had gesteld, n. 1.
het volgende: "Gij weet alien, dat ik afstam van de Christelijke
keizers van het Duitsche rijk en van de katholieke koningen van
Spanje, alien goede zonen van de katholieke kerk en verdedigers
van het katholieke geloof, tot eer van God en bevrijding hunner
ziel. Daar nu een onbekende monnik plotseling optreedt en zich
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tegen het geloof van het geheele Christendom keert, alsof wij
altijd gedwaald hebben, hebben wij besloten, dezen monnik te
behandelen als een verklaard ketter. Wij stellen land en rijk,
leven en bloed ten pand aan deze zaak en roepen U op, als goede
Christenen te besluiten".
De keizer had hierin gehandeld tegen de wenschen zijner raadgevers en de vorsten vroegen bedenktijd. Eenigen rieden den
keizer het vrijgeleide, dat hij Luther had toegezegd, in te trekken,
doch Karel antwoordde fier: "Als trouw en eer dan nergens ter
wereld meer aangetroffen
worden, laat men ze dan
ten minste bij den keizer
vinden".
Een week later vertrok
Luther uit Worms, beschermd door een afdeeling der keizerlijke troepen, die hij aan de grens
van Hessen wegstuurde.
Op de reis door Thuringen
werd Luther overvallen
door een schaar gewapende ruiters, die plotseling
uit het woud te voorschijn
sprongen. Luther werd uit
den wagen gesleurd en
moest de ruiters te voet
volgen. Weldra waren ze
uit het gezicht verdwenen.
Het gerucht van Luther's
ontvoering verspreidde
Fig. 16. Philips van Hessen.
zich als een loopend vuur
en zijn vrienden waanden hem dood. Alleen de scherpzinnige
pauselijke legaat vermoedde, dat "die Saksische vos hem in bescherming had genomen". Het was inderdaad het werk geweest
van keurvorst Frederik, die Luther na het vertrek van zijn keizerlijk geleide in veiligheid had doen brengen, vOOr hem van de zij de
der tegenstanders eenig kwaad kon wedervaren.
De rijksdag werd nu ontbonden — hij had reeds vele maanden
geduurd — en Luther's vrienden onder de vorsten waren vertrokken. Toen vaardigde Karel geheel onverwachts een edict uit, waarbij over Luther de rijksban werd uitgesproken. De vorsten waag-
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den het niet hun instemming te weigeren. Zoo was Luther door
de pauselijke banbul en het keizerlijk edict uitgestooten, zoowel
uit de kerkelijke als uit de maatschappelijke samenleving.
KAREL'S VERDRAAGZAME KERKPOLITIEK.
Luther bracht de volgende tien maanden door op het slot Wartburg. Hier leefde hij, als ridder vermomd, onder den valschen
naam "jonker Georg". Ongestoord kon hij hier studeeren en werken voor zijn Joel. Op den Wartburg vertaalde hij het Nieuwe
Testament in het Duitsch, welk werk van het grootste belang was,
allereerst natuurlijk voor de verbreiding van de hervorming,
doch tevens voor de ontwikkeling van de Duitsche taal, die Luther
met zooveel kracht en vaardigheid hanteerde, dat hij de grondlegger werd van de nieuwere Duitsche schrijftaal. Later ontvingen
zijn vrienden brieven van hem, die hij dateerde uit "het tehuis van
de lucht" of "de hemelstreek der vogels", om zijn schuilplaats
niet te verraden. Zijn tegenstanders werden aan zijn bestaan
herinnerd door vlugschrif ten.
Gedurende Luther's verblijf op den Wartburg laaide de hervormingsbeweging steeds feller op. Zonder leider maakte men zich
aan ergerlijke overdrijvingen schuldig en het yolk, door dwepers
opgezweept, werd door een hervormingswoede bevangen. De beeiden werden stukgeslagen, de kerken verwoest en geplunderd. Nu
kon Luther niet langer werkeloos op den Wartburg blijven; het
was zijn plicht in te grijpen. Ondanks de waarschuwingen van
keurvorst Frederik verliet Luther den Wartburg en begaf zich
naar Wittenberg, waar hij spoedig de orde onder zijn aanhangers
had hersteld. Niemand dacht er over den vogelvrijverklaarde in
eenig opzicht te deren; zoowel Luther als zijn aanhangers werden
met vrede gelaten. De eigenlijke oorzaak daarvan echter was, dat
de keizer in beslag werd genomen door groote politieke plannen,
die zijn geheele aandacht vergden. Zelfs de vorsten hielden zich
niet aan het besluit van den rijksdag; integendeel, velen van hen
voerden de hervorming in hun land in. Het geheele noorden van
het Duitsche rijk ging verloren voor de katholieke kerk: de keurvorstendommen Saksen en Brandenburg, het landgraafschap Hessen en het hertogdom Pommeren, benevens verschillende rijkssteden als Maagdenburg, Stralsund, Lubeck, Hamburg en Bremen.
Het was evenwel niet alleen de hervorming, die de gemoederen
in beroering bracht. Hand in hand met den godsdienstigen omme-
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keer gingen de pogingen tot het hervormen der politieke en sociale
toestanden. In verschillende kringen had men verwacht, dat de
keizer als heerscher over het geheele rijk zou optreden. Even
vurig verlangden velen, dat hij de macht der vorsten, in het bijzonder die van de kerkelijke vazallen, zou beperken, waarvan de
meesten meer aan hun eigen belang dan aan dat van het Duitsche
rijk dachten.
In 1522 kwam een aantal ridders in opstand onder leiding van
Frans von Sickingen en Ulrich von Hutten. Dit oproer van edelen
werd echter reeds het
volgend jaar onderdrukt en
liet bijna geen sporen
achter. Van meer beteekenis was de boerenopstand,
die in het begin van 1525
uitbrak. De boeren waren
echter zoo onder den indruk
van Luther's leer van de
geestelijke vrijheid, dat zij
meenden, die ook op andere
vraagstukken dan de godsdienstige te kunnen toepassen. Zij stelden zich te weer
tegen de adellijke grootgrondbezitters en poogden
hun juk of te schudden. De
kanker der toenmalige
maatschappij waren vOOr
alles de schuldverplichtingen aan de groote bankhuizen met hun schaamteFig. 1 7. Georg von Frundsberg.
loozen woeker. Het drukkendst waren deze verplichtingen in de zestiende eeuw, toen het geld in waarde daalde.
Dit hing samen met het feit, dat de nieuwverworven landen in
Amerika een vloed van goud en zilver naar Europa deden stroomen. De duurte viel niet in alle landen gelijktijdig, doch in 1600
was alles tweemaal zoo duur als honderd jaar te voren. De boeren,
die waren te koop boden, werden daarvoor goed betaald. Wanneer
zij belasting aan het rijk of pacht aan de landeigenaars moesten
betalen, viel het hun minder zwaar dit in geld te doen dan in.
landbouwproducten. Dit laatste was evenwel juist het gebruike-

Fig. 18. Gravin Catherina von Schwarzburg-Rudolstadt toont den hertog van Alva den beschermingshrief van den
keizer,geldend voor Naar onderdanen, en dreigt, haar gasten gevangen to zullen doen nemen, wanneer de plunderingen in haar land niet eindigclen. Door haar moedig optreden wilt zij haar zaak to winners. (Schilderij van
Rustige).
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lijkste betaalmiddel. Hierdoor steeg hun pacht plotseling tot
een som, die dubbel zoo groot was als vroeger. Als gewoonlijk
stegen de loonen niet in verhouding tot de stijging der prijzen,
zoodat de arbeiders en daglooners voor hun inkomsten slechts
ongeveer een derde konden koopen van hetgeen zij zich vroeger
konden aanschaffen. Deze omstandigheid voerde nood en onrust
met zich; de positie der lagere standen ging in de zestiende eeuw
aanmerkelijk achteruit. Ook de politieke toestand was onbevredigend. De boeren verlangden naar een werkelijke rijkseenheid
met eenvormig bestuur. Liefst zagen zij de grootste macht in een
hand, die van den keizer, vereenigd. Aan den anderen kant echter
wilden zij zelf invloed op de regeering hebben, hetgeen weer het
verlangen naar een democratischen staatsvorm wakker riep. Het
boerenoproer verbreidde zich snel over de zuideliike en middelste
deelen van het Duitsche rijk. Woeste benden trokken rond en
richtten gruwelijke verwoestingen aan; honderden kloosters werden verbrand; steden, die zich tegen de oproerlingen verklaarden,
werden ingenomen; de landgoederen der edelen werden geplunderd. Berucht vooral is de bestorming der boeren van het slot
Weinsberg, bewoond door graaf Lodewijk van Helberstein, wiens
echtgenoote een natuurlijke dochter was van keizer Maximiliaan. I.
De graaf, meenend, dat hij hulptroepen zou krijgen, schoot op de
herauten, die eischten, dat hij den burcht zou overgeven. Als
razend stormden de boeren toe en zoowel het kasteel als het stadje
vielen in hun handen. De boeren hadden gezworen iedereen te
dooden, die maar laarzen en sporen droeg. Zij spaarden niemand,
zelfs niet degenen, die hun toevlucht in de kerken zochten. Met
dansmuziek, uitgevoerd door Lodewijk's eigen muzikanten, werden de graaf en zijn getrouwen de stad uit gesleurd. Tevergeefs
bood hij den aanvoerder der boeren een losprijs van. 30.000 gulden,
tevergeefs viel de gravin dien aanvoerder te voet ...... de graaf
en zijn manners werden met speren doorboord en hun lijken
gruwelijk verminkt.
In het noorderi des rijks was de macht der vorsten grooter.
Nadat de boeren een poosje geluk hadden gehad, moesten zij zich
terugtrekken. De kanonnen der vorsten vernielden hun wagenkampen en de vorstelijke ruiters joegen de gelederen van hun
voetvolk uiteen. Voor het eind van het j aar was het oproer bedwongen (1525). De boeren werden zwaar gestraft en de lijfeigenschap werd harder dan ooit. Men neemt aan, dat hun onbesuisd
optreden 100.000 boeren leven en have zal hebben gekost.
Zoowel het edelen- als het boerenoproer werd onderdrukt
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door de Duitsche vorsten, niet door den Duitschen keizer of door
het Duitsche rijk als zoodanig. Hun macht nam toe, daar de
keizer niet in staat was de zelfstandig geworden krachten aan te
wenden voor de volvoering van zijn plannen: eenvormig bestuur
en sterke keizerlijke macht.
Luther, die bij den aanvang van dezen strijd tot op zekere
hoogte aan de zijde der
boeren had gestaan, koos
nu die der vorsten en
raadde de wereldlijke
machten, geen wapen te
sparen. Dit advies kostte
hem de sympathie der
boeren. Luther werd
evenwel gesterkt in de
overtuiging, dat de hervorming de zaak der vorsten was, niet die van het
yolk. "De ezel moet slaag
hebben en het yolk met
kracht geregeerd worden;
dit wist God en daarom
gaf hij de overheid geen
hazepoot, doch een
zwaard". Het result aat
van de Luthersche hervorming was dan ook een
vorstenkerk, terwiji de
Calvinistische reformatie
een volkskerk schiep.
Gehinderd in zijn buitenlandsche politiek zag
Karel V zich gedwongen
op den rijksdag te Spiers
(1526) toe te staan, dat de Fig. 19. Hertog Maurits van Saksen, door Lucas
Cranach d. J.
vorsten en de vrije rijkssteden in kerkelijke aangelegenheden voortaan zelf mochten beslissen, zooals zij voor God, den keizer en het rijk konden verantwoorden. Liever had Karel een godsdienstige splitsing in zijn
rijk vermeden, doch hij was verstandig genoeg om in te zien, dat
een aan de hervorming vijandige politiek hem van den steun der
Luthersche vorsten zou berooven, een steun, dien hij kwalijk kon
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ontberen. De vorsten namen aanstonds de gelegenheid te baat
om de hervorming binnen hun grenzen in te voeren. Hierdoor
werden zij in hun gebied hoofd van de kerk en konden zij de
rijke eigendommen der kerk aan hun kroon brengen.
Later, toen de grenzen van het Duitsche rijk beveiligd waren
en het gevaar der van Fransche en Turksche zijde dreigende invallen voorloopig
was geweken, gordde
de keizer den strijd
tegen de hervorming
aan. Slechts in het
uiterste geval zou hij
tot geweld zijn toevlucht nemen. In
1529 riep hij een
nieuwen rijksdag te
Spiers bijeen, waarbij de bepaling werd
afgekondigd, dat de
hervorming zich
thans niet verder
mocht uitbreiden.
Tegen dit besluit
dienden de evangelischgezinde afgevaardigden een protest in, waarbij zij
naar voren brachtenr
dat de rijksdag niet
bij machte was, het
geweten te dwingen
en dat de godsdienst
een zaak was, waarover niet door een
Fig. 20. Karel V bij Muhlberg, door Titiaan.
van
meerderheid
stemmen kon worden beschikt. Zoo ontstond de naam Protestanten. In het geheim
sloten de vorsten van Saksen en Hessen een verbond tot wederzij dschen bij stand.
De keizer wijzigde nu zijn plannen. In plaits van de protestanten te onderdrukken, wilde hij trachten hen en de katholieken
te winnen voor een hervorming in de katholieke kerk zelf, die bei-
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de partijen zou bevredigen. Wanneer dit gelukte, zou de godsdienstige splitsing wel eindigen en de katholieke kerk opnieuw de
alleenheerschende worden. Binnen de katholieke kerk deden zich
inderdaad stemmen hooren, die hervormingen verlangden en bij
vele katholieken bestonden opvattingen, die weinig afweken van
de Luthersche ; alleen deinsden deze lieden terug voor den grooten stap van den afval. Karel kon dus inderdaad hopen, dat zijn
voorstel bij de katholieken ingang zou vinden. De paus stemde
toe in het bijeenroepen van een kerkvergadering, die de meeningsverschillen tusschen katholieken en protestanten zou opheffen.
Op den rijksdag van Augsburg (1530) leed de keizer een zware
nederlaag tegen de protestanten. Deze betoonden zich terstond
afkeerig van een compromis. Zij vreesden een valstrik; datgene,.
waartoe men besloot, zou toch niet worden uitgevoerd. Zij dienden
een door Melanchthon opgestelde Luthersche geloofsbelijdenis, de
z. g. Augsburgsche confessie, in. De Lutheranen verklaarden, dat
zij zich aan de daarin vermelde punten wenschten te houden,
waardoor zij een vaste positie verwierven. De rijksdag bleef
niettemin bij den eisch, dat de protestanten zich binnen een bepaalden termijn moesten hereenigen met de katholieke kerk en
verklaarde bovendien, dat de keizer het recht had die vorsten te
straffen, welke de oude kerkvormen weigerden opnieuw in te
voeren. Deze bepaling werd echter niet van kracht, daar Karel V
kort daarop in beslag werd genomen door een nieuwen oorlog
met de Turken. Het verbond tusschen de vorsten van Saksen
en Hessen werd uitgebreid door het toetreden van vele evangelische vorsten en rijkssteden bij het verbond van Schmalkalden
(in Thuringen), waarbij zij overeenkwamen, hun geloof zoo noodig
met geweld te verdedigen.
Vijftien jaar lang liet de keizer de protestanten met rust, deels
omdat oorlogen hem in beslag namen, deels omdat hij hoopte,
dat de pogingen om tot een vergelijk te komen tusschen de katholieken en de protestanten vrucht zouden dragen.

BLOEI VAN HET RIJK DER OSMANEN.
Na de zware crisis, die het Turksche rijk moest doorstaan bij
den overgang van de veertiende naar de vijftiende eeuw, toonde
het zijn innerlijke kracht door niet alleen zeer snel zijn zelfstandigheid te herwinnen, doch tevens zijn veroveringen te hervatten.
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Reeds lang voor den val van Constantinopel hadden, gelijk wij
vroeger vermeldden, de Christenen in Zuid- en Midden-Europa
beseft, dat er een ernstig gevaar dreigde van de zij de der Turken.
Het moedelooze Europa zou echter ten slotte uitmuntende verdedigers vinden; waarvan wij als eersten noemen den nationalen
held der Hongaren, Janos Hunyadi, wien het gelukte de Hongaren
en Polen in den strijd voor het Christendom en de Europeesche
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Fig. 2 1 . De burcht te Boedapest.

cultuur te vereenigen. Bij zijn leger sloten zich massa's vrijwilligers aan uit schier alle deelen van Europa. Het was voor-het
eerst, dat de Turken een krachtigen tegenstand ondervonden.
Nog hadden zij weinig tegenspoed, doch zij moesten in elk geval
terugtrekken. De slagen bij Hermannstadt en Vasag eindigden
beide met een ernstige nederlaag voor de Turken. Hunyadi behaalde een reeks overwinningen en bij Nisch in Zuid-Servie werd
Moerad zelf verslagen (1433). Nog waren de Turken niet van zins
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hun plannen op te geven, maar niettemin moesten zij ijlings
terugtrekken. Zij werden vervolgd door Hunyadi, die hun een
verpletterende nederlaag toebracht aan gene zij de van het Balkangebergte. Nu moest Moerad wel buigen; bij de overeenkomst van
Szeged werd hij gedwongen van alle aanspraken op Servie en
Wallachije of te zien (1444).
Hunyadi's zegetocht had het onderdrukte yolk van den Balkan
moed gegeven. Na den slag bij Nisch plaatste de aanvoerder der
Albaneezen zich aan het hoofd van zijn yolk in den strijd om de
vrijheid van zijn land. Deze Albanees, wien de Europeanen den
naam Skanderbeg gaven, was de tweede groote held, die de
Turken den weg naar het westen zou versperren. Toen Moerad bij
de overeenkomst van Szeged de troepen, die vroeger tegen de
Hongaren hadden gestreden, had kunnen vrijmaken, kon hij zich
met een leger van 100.000 man te weer stellen tegen de drieste
oproerlingen, die de Turken reeds nadeel hadden berokkend.
Hoewel zij de minderen waren in aantal, wisten zij zich toch
te handhaven.
Het was Hunyadi en Skanderbeg zeer zeker gelukt de Turken
voor een tijd op een of stand te houden, doch heel lang zou dat
niet duren. Mohammed II zou groote gebieden aan het Turksche
rijk toevoegen; met de verovering van Constantinopel was een
goed begin gemaakt; de voortzetting zou even vlot van stapel
loopen. Wel waren Hunyadi en Skanderbeg voorspoedig in den
strijd, doch wantrouwen en oude haat deden zich gelden onder
de Christenen. De Serviers vreesden, dat de Hongaren, wanneer
die als overwinnaars uit den strijd zouden treden, hun den
Roomschen kerkvorm zouden opdringen.
In 1445 deed de sultan met een groot leger een inval in Servie.
Zonder eigenlijken tegenstand te ontmoeten, drong hij door tot
Belgrado. Achter de versterkte muren dezer stad leidde Hunyadi
dapper de verdediging, doch het werd voor de Hongaren een
Pyrrhus-overwinning, want kort daarna bezweek hun moedige aanvoerder aan een wond, die hem bij dezen strijd was toegebracht.
Mohammed kon Servie thans bij zijn rijk inlijven.
Na den dood van Hunyadi scheen het weerstandsvermogen der
Christenen uitgeput; reeds binnen enkele jaren kon de sultan zijn
grenzen uitbreiden door de inlijving van Bosnie en Wallachije.
Ook Griekenland werd volkomen onderworpen.
Alleen Skanderbeg, Hunyadi's mededinger in roem, was in
staat geweest den triomftocht van de Halve Maan tegen te houden.
Nog kon Mohammed hem niet doen buigen. In Klein-Azie wilds
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de sultan het Grieksche keizerrijk Trapezunt veroveren, evenals
de laatste nog onafhankelijke rijkjes der Seldsjoekken. Om hiertoe de handen vrij te hebben moest hij onderhandelen met Skanderbeg en hem in 1461 Epirus en Albanie toekennen. Heel KleinAzie kwam daarop onder Turksche heerschappij.
Zoolang het in Europa veroverde gebied nog niet geheel in het
Turksche rijk was opgegaan, waren de Turken voorzichtig genoeg
de onderworpen volken alsnog hun staatsvorm, zeden en gebruiken te laten behouden.
De nieuwe koning van Hongarije was Matthias Corvinus, de
zoon van Hunyadi, die zich tot den strijd tegen de Turken voor de
zelfstandigheid en het geloof van zijn vaderland aangordde. Het
scheen echter, dat de Hongaren zonder krachtigen koning tot niets
in staat waren; na Matthias' dood (1490) bleken ze evenzeer verzwakt als destijds na den dood van Hunyadi.
In 1467 hadden de Albaneezen eveneens hun vorst moeten missen. Daar zij na zijn dood geen krachtig legeraanvoerder bezaten,
konden zij den Turken niet langer weerstaan; reeds in het volgend
jaar werd hun de vrijheid ontnomen. De Turken waren nu dus
in het bezit van het geheele Balkanschiereiland, met uitzondering
van Belgrado, dat nog door de Hongaren gehandhaafd werd, van
.enkele steden, die aan Venetie toebehoorden, en van Montenegro.
Mohammed werd opgevolgd door zijn zoon Bajasid II (14811512). Onder zijn regeering werd de strijd voortgezet, doch zijn
veroveringen waren Diet groot. Niettemin behaalde hij eenige
kleinere overwinningen; zoo onderwierp hij in 1483 Herzegowina.
Al waren de uiterlijke kenmerken van de toenemende macht
.der Turken onder de regeering van Bajasid niet zoo opvallend,
hij bracht toch veel tot stand, wat voor de toekomstige krachtsontplooiing van zijn yolk van belang zou zijn. Zoo vergrootte en
verbeterde hij de Turksche vloot. In 1498 behaalden de Turken
in den zeeslag bij Sapientsa dan ook een groote overwinning op de
voornaamste zeemacht van lien tijd, Venetie, dat verschillende
van zijn Grieksche bezittingen moest afstaan.
De Janitsjaren waren inmiddels misnoegd over Bajasid en steun-den zijn zoon Selim, wien het dan ook gelukte zijn vader ten val
te brengen en zelf sultan te worden onder den naam Selim I
(1512-1520). Onder zijn regeering was het den Europeanen vergund een weinig te herademen en daarvoor mochten zij waarlijk
dankbaar zijn, want Selim was een krachtig regent en een uitmuntend veldheer en de geweldige veroveringen, die hij in het
zuiden en oosten behaalde, bewezen voldoende, hoe gevaarlijk hij
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kon worden, wanneer hij zich tegen hen richtte. Nu vielen
Mesopotamia, Syria en Egypte in zijn handen. Gelukkig voor
Europa werd hij in 1520 door de pest weggerukt.
Het duurde inmiddels niet lang of het voor korten tijd verminderde gevaar zou opnieuw den kop opsteken en wel dreigender dan ooit te voren. Onder den zoon van Selim I, Soliman II
(1520-1566), bereikte Turkije zijn hoogste macht. Soliman hield
zich evenwel ook met de werken des vredes bezig; zoo voltooide
hij de wetgeving van Mohammed II.
Gelijk alle Turksche
heerschers was Soliman in de
eerste plaats krijgsman. Hij
eischte, dat de Hongaren belasting zouden betalen, loch
deze antwoordden door den
brenger van deze boodschap
ter flood te brengen. De oorlog brak uit en de Turksche
troepen zetten zich aanstonds
in beweging. De onderbevelhebber van den sultan,
Ahmed-Pasj a, belegerde en
veroverde de stad Sjabats.
Als attentie tegenover zijn
meester liet hij er Soliman
zijn intocht houden tusschen
de afgehouwen hoofden zijner vij anden. Een andere
Turk.;che legerbevelhebber,
Piri-Pasj a, veroverde in 1521
Fig. 22. Ferdinand I.
Belgrado, den sleutel tot het
land aan den beneden-Donau.
Een derde, Mohammed-Michalogli, verwoestte Zevenburgen.
Tot het Duitsche rijk behoorde ook het koninkrijk Bohemen.
Dit omvatte tevens het markgraafschap Moravia en het hertogdom Silezie. De bevolking dezer drie landen vormden niet de
minste eenheid. Tusschen de Duitschers en de Tsjechen heerschte
voortdurend oneenigheid. De Tsjechische adel was zeer machtig
en ook de steden waren zelfstandig. Sinds den Hussietenoorlog
was de bevolking verdeeld in twee groepen : de eene was katholiek,
de andere wenschte hervormingen in de kerk. Wel waren
Bohemen, Moravia en Silezie onder dezelfde regeering vereenigd,
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doch van nationale eenheid was geen sprake. Elk der drie landen
had zijn eigen rijksvergadering en zijn afzonderlijk bestuur.
Sinds 1490 was Bohemen vereenigd met Hongarije onder koning
Wladislaw II uit het Poolsche Jagellonenhuis. In Hongarije ontbrak zoowel politieke als nationale eenheid. Zevenburgen was zoo
goed als onafhankelijk. Het land werd volkomen beheerscht
door den Magyaarschen adel, waarvan zoowel rijke grondbezitters
als onbeduidende, arme edelen deel uitmaakten. De adel vormde
het leger; de edelen handen het bewind in handen; de boeren
waren lijfeigenen.
In 1516 stierf Wladislaw, waarop zijn zoon Lodewijk II den
troon van Bohernen en Hongarije besteeg. In 1521 trad Lodewijk
in het huwelijk met Maria, de zuster van Karel V. Zijn eigen
zuster Anna was gehuwd met Karel's broeder, Ferdinand, die het
bewind voerde over de Oostenrijksche erflanden. Zoo had de
Habsburgsche huwelijkspolitiek zich ook oostwaarts uitgestrekt.
Daar echter Lodewijk nog in den bloei der jeugd verkeerde, bestond er weinig kans, dat deze landen spoedig bij het Habsburgsche machtsgebied zouden worden ingelijfd.
Wallachije, ten noorden van den Donau, kwam onder opperheerschappij van Turkije en in het begin van de zestiende eeuw
moest Moldavie dit lot deelen. Nu was de weg vrij naar Zevenburgen en Hongarije. De machtigste man in het toenmalige Zevenburgen was Zapolya. Deze was eigenaar van zeventig kasteelen
en burchten en voerde het bewind over Zevenburgen. In het bewustzijn van zijn macht had hij het gewaagd de oogen op te slaan
naar prinses Anna, de zuster van zijn koning, die echter tot zijn
verdriet werd uitgehuwd aan aartshertog Ferdinand van Oostenrijk. Zijn toomelooze eerzucht deed hem droomen van de kroon
van Hongarije.
In 1526 deden de Turken onder hun krachtigen sultan Soliman
II met een leger van 200.000 man een inval in Hongarije. De
jonge koning had zijn tijd in zorgelooze rust doorgebracht; de
Hongaarsche magnaten namen deel aan de feesten en vermaken
van het hof. Het bericht van de komst der Turken werkte dus als
een donderslag uit helderen hemel. Lodewijk II zond ijlboden
uit om het adellijke leger bijeen te roepen en naar oud gebruik
werd "het bloedige zwaard" rondgedragen, zooals altij d, wanneer
een groote ramp dreigde. Te Boedapest verzamelde zich een
legertje van nauwelijks 300 man om den koning. Hiermede trok
hij de voorwaarts stormende Turken tegemoet, doch gedurende
dien opmarsch kwamen zich van alle kanten de versterkings-
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troepen bij hem voegen, zoodat zijn leger bij de ontmoeting op de
velden van Mohacs aan den rechteroever van den Donau 20.000
man sterk was. De machtigste vazal, Zapolya en zijn mannen,
ontbraken echter, evenals de hulptroepen uit Bohemen.
De positie der Hongaren zag er zoo netelig uit, dat niemand
het commando over het leger op zich durfde nemen. Ten laatste
wist de koning den aartsbisschop van Kalosca, den krijgshaftigen
Paul Tomory, te bewegen het opperbevel op zich te nemen. De
kern van het Turksche leger bestond uit voetvolk; daarvoor stonden 300 kanonnen, doch deze waren voor de blikken der Hongaren verborgen door de Turksche ruiters. Achter de heuvels stonden nog dichte rijen Turksche cavalerie verscholen. Zonder verkenning te nemen begonnen de Hongaren te vuren; de drieste
adellijke ruiters konden zich natuurlijk niet achteraf houden
en stormden met voile kracht voorwaarts. De voorop geplaatste
Turksche ruiters werden hierdoor inderdaad op de vlucht gej aagd, doch nu hadden de daarachter opgesteide kanonnen vrij
spel. Zij braakten een moorddadig vuur uit, waardoor de
Hongaarsche cavalerie tot vluchten gedwongen werd. De aartsbisschop-opperbevelhebber Tomory sneuvelde. Koning Lodewijk
werd door de vluchtenden meegesleurd en verdronk in een
moeras.
Sultan Soliman trok verder. De hoofdstad Boedapest opende
aanstonds haar poorten voor hem, doch hij trail niettemin met
gruwelijke wreedheid op. Bloed en puinhoopen waren de sporen,
die hij achteriiet. Hij was evenwel tevreden met de behaalde
overwinning en keerde terug naar Constantinopel zonder troepen
achter te laten om Hongarije volkomen te onderwerpen. Aan
Zapolya schonk hij niet de minste aandacht.
Twee maanden na den slag bij Mohacs kwamen de Staten bijeen
te Praag voor de verkiezing van een nieuwen koning. De aanspraken der Habsburgers als erfgenamen werden afgewezen, doch
Karel's broeder, aartshertog Ferdinand, werd tot koning gekozen.
Immers, hij was de echtgenoot van Lodewijk's zuster Anna. In
1527 werd hij met groote plechtigheid te Praag tot koning van
Bohemen gekroond.
De toestanden in Hongarije waren ingewikkelder. De sterke
spanning tusschen de nationaalgezinde adelpartij onder Zapolya
eenerzijds en de hofpartij, gesteund door de Duitschers en de
Habsburgers, anderzijds, kwam tot uitbarsting in een heftigen
strijd om de koningskroon. Terwijl Ferdinand tot koning van
Bohemen werd gekozen, was Zapolya met een schitterend gevoig
III 16
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van onoverwonnen krijgers Boedapest binnengetrokken. Het j aar te
voren was hij op den rijksdag te Stuhlweissenburg gekozen en gekroond met de Hongaarsche Stefaanskroon. Een tegen-rijksdag
echter koos Ferdinand van Bohemen tot koning van Hongarije.
In den zomer van 1527 trok Ferdinand over de Hongaarsche grens
met 20.000 Duitsche soldaten. De wankelmoedige Hongaarsche
magnaten vielen Zapolya of en in het najaar werd deze totaal
versiagen. Als een dakloos vluchteling moest hij zich schuilhouden in de Karpaten. Een maand later — 3 November 1527 —
werd Ferdinand tot koning van Hongarije gekroond.

Fig. 23. De belegering van Weenen door de Turken onder Soliman II. 1529.

Inmiddels had Zapolya de hoop nog niet opgegeven om Hongarije te kunnen herwinnen. Reeds in 1528 gelukte het een zijner
trouwe veldheeren Ferdinands troepen te verslaan; doch Zapolya
begreep wel, dat hij zonder machtigen steun weinig kon uitrichten en wendde zich daarom tot den sultan. In het begin van
Mei 1529 verliet deze Constantinopel en trok met zijn leger naar
Weenen op. Toen het leger Mohacs had bereikt, verscheen Zapolya met een groot gevolg van Hongaarsche magnaten. "Waarom
komt gij tot mij", vroeg de sultan, "gij, zoon van een ongeloovige,
tot den volgeling van den Profeet?" — " De sultan is de toevlucht
van de heele wereld; ontelbaar zijn zijne dienaren, muzelmannen
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zoowel als ongeloovigen", luidde Zapolya's vleiend en kruiperig
antwoord. Hij gaf den sultan de heilige Stefaanskroon en huldigde
hem als zijn leenheer. Het gelukte hem werkelijk de gunst van
den sultan te verwerven en diens onderkoning over Hongarije te
worden.
Soliman zette zijn tocht naar Weenen voort. Terwijl men reeds
in de verte den rook van brandende steden en het lekken der vuurtongen in den nacht zag, werkte men te Weenen koortsachtig om
de stad in staat van verdediging te brengen. Eind September 1529
stond een Turksch leger van 250.000 man met een voortreffelijke
artillerie en 2200 kameelen voor de muren van Weenen. In den
Donau lag een reusachtige vloot met proviand voor het leger en
zoover het oog reikte, waren de vlakten bezaaid met de witte
tenten der Janitsjaren. De Turken gingen systematisch te werk;
hun heftig artillerievuur deed de muren bezwijken; ondergrondsche mijnen werden gegraven om deelen der stad in de lucht te
doen springen. Alle pogingen leden echter schipbreuk op den
heldenmoed der Weeners. Het commando over de belegerde stad
werd gevoerd door den 71-jarigen Nicolaas von Salm. Na drie
mislukte stormaanvallen liet de sultan midden October den terugtocht blazen. De eigenlijke reden daartoe was het uitgeput raken
van de proviand en het kille, • regenachtige najaarsweer. Weenen
herademde; het gevaar was geweken. Niettemin was geheel
Hongarije, de streek ten westen van de Oostenrijksche erflanden
uitgezonderd, in de macht van den sultan.
Tevergeefs had Ferdinand al sinds zijn kroning tot koning van
Hongarije gepoogd een verzoening met Soliman tot stand te brengen. Hij moest nu op den koop toe een hooge jaarlijksche schatting
aan den sultan betalen. Hij getroostte zich de hevigste inspanning
om ten minste den vrede te bewaren, doch begrijpelijkerwijze ging
Soliman niet op zijn voorstellen in, beseffend, dat het voordeeliger
was Zapolya te steunen.
Na twee jaar van geweldige voorbereiding was de sultan gereed
voor den derden aanslag op Hongarije en Oostenrijk. Met pracht
en praal verliet het leger van 200.000 man op 24 April 1532 Constantinopel. Voor in den stoet gingen 120 kanonnen; daarachter
kwamen de Janitsjaren, dan de kameelen, het voetvolk en de
cavalerie met de heilige vlag van den prof eet. Achteraan, omgeven door zijn vizieren en hovelingen, kwam de sultan zelf, te
paard in een met goud omzoomden purperen mantel, gedekt met
een witten tulband, fonkelend van edelgesteenten. Aan zijn zijde
hing de kromme sabel.
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Karel V, die den paus tot bondgenoot had, begaf zich persoonlijk naar Weenen om de verdediging te leiden. Met buitengewone
eendracht stond niet alleen het Duitsche rijk, doch heel de groote
Habsburgsche monarchie, protestanten zoowel als katholieken
tot helpen bereid. Het keizerlijke leger van 80.000 man was een
der grootste, dat ooit gezien was. Het was echter niet dit leger,
dat den sultan dwong terug te keeren. Deze daad werd volbracht
door een kleine schare — 30 ruiters en 700 armelijk toegeruste
boeren — onder aanvoering van den dapperen Kroatier Nicolaas
Jurischiz in het stadje Giinz in het westen van Hongarije. Het
Turksche leger werd tot stilstand gedwongen. Veertien stormaanvallen worden ondernomen, doch zonder succes. De stad hield
stand. De Turksche troepen hadden hun overmoed verloren en hun moed werd volkomen gebroken, toen zij de berichten vernamen omtrent het geweldige leger, waarmede de keizer
zelf was aangekomen om Weenen te verdedigen. Na een plundertocht in Oostenrijk en Stiermarken moest de sultan terugtrekken.
Het keizerlijke leger bevrijdde het Duitsche rijk van de Turken,
doch bij de grens van Hongarije viel het uiteen. Ferdinand kon
de vorsten niet bewegen, hem hun bij stand te verleenen bij de
verovering van Hongarije. Eerst anderhalve eeuw later zou dit
land onder de kroon der Habsburgers worden gebracht. Tot zijn

dood (1540) heerschte Zapolya als onderkoning van den sultan
over Hongarije; daarna lijfde Soliman het bij zijn rijk in, terwiji
Zevenburgen een zelfstandig vorstendom onder Turksche heerschappij bleef.
Karel V had de Turken te land tot staan gebracht, doch nog
waren zij meesters van de Middellandsche Zee. Als koning van
Spanje en de daartoe behoorende Italiaansche bijlanden Sardinie,
Sicilie en Napels, heerschte Karel V over eenige streken op de
noordkust van Afrika, die door de Spanjaarden waren veroverd.
In Algiers had de zeeroover Khar-eddin, door de Italianen Barbarossa genaamd, een rijk gesticht onder Turksche leenhoogheid.
De sultan benoemde hem tot zijn admiraal. In 1533 veroverde hij
Tunis. Dit was de oorsprong der z. g. Barbarijsche staten, die
een gevaar vormden voor de zeevaart tot zelfs in de negentiende
eeuw.
Om de belangen van Spanje en geheel Europa te verdedigen
rustte Karel een groote vloot uit van 74 galeien, 30 kleinere oorlogsschepen en 300 transportvaartuigen, die 26.000 soldaten aan boord
hadden. In den zomer van 1535 landde zij niet ver van Tunis.
De keizerlijke troepen veroverden de vesting Goletta, overwon-
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nen Khar-eddin Barbarossa in openlijken strijd en namen Tunis

in, waardoor 20.000 Christenen, die als slaven moesten dienst
doen, bevrijd werden. De geheele krijgstocht had slechts enkele
maanden in beslag genomen. Karel V zelf noemde de verovering
van Tunis zijn schoonste heldendaad. In Augustus landde de keizer
met zijn troepen op Sicilie, vanwaar hij verder trok naar Napels,
om eindelijk, 5 April 1536, als een Romeinsch triomphator zijn
intocht in Rome te houden.
In het naj aar van 1541 ondernam Karel opnieuw een tocht naar
Afrika, dezen keer naar Algiers. Storm en regen maakten het
echter onmogelijk een slag te leveren en daar de vij and al te
lastig begon te worden, moest de keizer zijn troepen inschepen
en naar Spanje terugkeeren.
Toen Soliman zich meester had gemaakt van Belgrado, de vesting der Hongaren, begon hij te denken aan de verovering van
Rhodus. Dit eiland was in het bezit van de Johanniterorde, hetgeen den Turken verschillende nadeelen berokkende, daar de
schepen der orde de verbinding over zee met Egypte zeer onveilig maakten.
In 1552 zeilde de Turksche vloot uit; weldra stonden 100.000
man voor de poorten van Rhodus' gelijknamige hoofdstad, op het
punt het belegeringswerk te beginnen. Maanden lang groeven de
Turken loopgraven en mijnen, maanden lang werd er onophoudelijk geschermutseld en werden bestormingen ondernomen. In-middels hadden de Turken meer dan de helft van hun manschappen verloren, doch zij kregen voortdurend versterking, terwijl de
Johanniter-ridders hun gelederen met den dag zagen slinken. Ten
laatste, na een beleg van bijna een half j aar, gaf de stad zich
over. De sultan moest beloven, dat hij de kerken zou sparen
en de ridders voorzien van vaartuigen, waarmede zij het eiland
binnen twaalf dagen konden verlaten. Ondanks het nadrukkelijk
verbod van den sultan plunderden de Janitsj aren toch de stad en
ontheiligden zij de kerken. Na de verovering van Rhodus ondergingen alle eilanden in de omgeving hetzelfde lot : zij vielen ten
buit aan de overwinnaars. Intusschen was de discipline onder
de Janitsj aren achteruitgegaan: Soliman was er de man niet
naar om een dergelijken wantoestand te laten inwortelen. Zoo
moesten vele onderbevelhebbers met hun leven boeten voor de
slappe krijgstucht onder hun soldaten.
De Turksche zeemacht was sterker dan ooit te voren en de
schepen van den sultan drongen door tot de kusten van de Middellandsche Zee. Machtige zeeroovers veroverden uitgestrekte ge-
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bieden op de noordkust van Afrika en erkenden den sultan als
hun leenheer. Daarentegen mislukte Soliman's poging, het eiland
Malta te veroveren, dat in het bezit was gekomen der van Rhodus
verdreven Johanniter-ridders. Een jaar later, dus in 1566, stierf
Soliman op een veldtocht in Hongarije. Ook in Azie had hij met
succes gestreden, den oorlog met Perzie voortgezet en dit land
beroofd van de rest van Mesopotamia en van Armenia.
Bij den flood van Soliman had de bloei van Turkije zijn hoogtepunt bereikt. Zijn opvolger, Selim II (1566-1594), dankte het
eigenlijk aan zijn grootvizier, Mohammed Sokolli, dat de veroveringen konden worden voortgezet. Zoo werd het eiland Cyprus
in 1570 veroverd op de Venetianen. Dit was een ernstige bedreiging voor Venetia, dat daarom een verbond sloot met Spanje,
Malta en den paus. De gezamenlijke vloot dezer bondgenooten
behaalde een jaar later de beroemde overwinning bij Lepanto,
doch door onderlinge oneenigheden moesten zij Cyprus toch in
handen der Turken laten. In 1574 breidden de Turken hun macht
in Afrika uit door Tunis te veroveren.
Moerad III (1574-1595) dwong Perzie tot het uiterste, waardoor
Georgie en Aserbeidj an in Turksch bezit kwamen. Onder zijn
opvolger Mohammed III (1595-1603) behielden de Turken deze
oostelijke veroveringen, doch reeds onder Achmed I (1603-1617)
moesten zij ze weer afstaan.
Onder de regeering van Moerad III gelukte het Michael den
Dappere, veldheer der Wallachen, de Turken over den Donau
terug te dringen, doch in 1593 behaalden dezen een schitterende
overwinning op de Oostenrijkers en Zevenburgers. De overwinningen wisselden evenwel of met nederlagen en de Turken moesten
den vrede van Zsitvatorok sluiten. Zij moesten of stand doen van
het jaarlijksche tribuut, dat Oostenrijk placht te betalen, doch
dit feit was in zooverre gewichtig, dat het einde van het bloeitijdperk der Turksche macht er door werd aangekondigd.

KAREL V EN FRANKRIJK.
Toen Karel V tot keizer werd uitgeroepen, was hij slechts twintig jaar oud. Hij had een uitmuntende opvoeding genoten. Al
wat van een aanstaand monarch en staatsman gevergd kon worden,
had hij zich eigen gemaakt. Hij kende vele talen, was volkomen
vertrouwd met de krijgskunst en reeds sinds zijn jeugd ingewijd
in de moeilijkheden van het staatsbewind. Opgegroeid in de rijke
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Nederlanden, waar handel en nijverheid bloeiden, besefte hij ten
voile wat de ontwikkeling der welvaart voor een land beteekent.
Van aard was Karel rustig en voorzichtig. De moeilijke omstandigheden, waaronder hij was opgegroeid, hadden hem berekenend
gemaakt en tevens een voortdurende zwaarmoedigheid bij hem
achtergelaten. Reeds jong had hij zijn varier verloren, zijn moeder
was sindsdien tot haar dood (1555) als krankzinnig opgesloten.
Maximiliaan I, zijn grootvader van vaderszijde, die altijd in
geldverlegenheid verkeerde, had voortdurend getracht den rijken
kleinzoon uit te buiten. De grootvader van moederszijde, de koning van Aragon, had de Nederlanden jaarlijks 20.000 ducaten
betaald, opdat zij de komst van zijn kleinzoon naar Spanje, waar
Karel na zijns vaders dood Castilie bezat, zouden verhinderen.
Voortdurend was zijn bestaan door intriges omsponnen. Had
men hem niet reeds in de wieg verloofd met prinses Claude van
Frankrijk, eenige dochter van Lodewijk XII, opdat ook Frankrijk aan de kroon van Habsburg zou gehecht worden? Wel is
waar werd de verloving verbroken en de prinses uitgehuwelijkt
aan Frans I, den neef haars vaders, doch voordat Karel eindelijk in 1526 in het huwelijk trad met Isabella van Portugal, dochter
van Emanuel den Groote, was hij toch reeds tien maal verloofd
geweest. Zijn leermeester, Adriaan van Utrecht, had hem opgevoed in lief de en eerbied voor de katholieke kerk en in afkeer
van alle lichtzinnigheid. Als kind was hij nerveus en zwak en
een stoere figuur is hij nooit geworden, doch wel wist hij door
energie en zelfbeheersching zijn natuurlijken aanleg tot het hoogste te ontwikkelen. Hij dacht langzaam, was een nauwkeurig opmerker en had een uitstekend geheugen.
Als Habsburger droeg hij de eerzucht in het bloed. Zijn begeerte naar macht en zijn stoute plannen manifesteerden zich
reeds, toen hij in 1517 in Spanje aankwam en nog duidelijker,
toen hij zijn broeder Ferdinand terugdrong bij de keizerverkiezing. Geboren in de Nederlanden, koning van Spanje en Roomsch
keizer, was Karel V vrijer van nationale vooroordeelen dan de
meesten van ' zijn tijd. Zijn zelfstandigheid van meening, de
grondigheid, waarmede hij elk zijner plannen voorbereidde, zijn
kracht om de verwezenlijking dier plannen door te voeren, dit
alles maakte hem tot een der grootste staatslieden van zijn tijd.
Frans I besteeg, twintig jaar oud, in 1515 den troon van Frankrijk, dien hij tot zijn dood (1547) bekleedde. Als mensch was
hij misschien de gelijke van Karel V. Ridderlijk en prachtlievend,
beschikte hij over groote kundigheden en koesterde hij warme he-
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langstelling voor kunsten en wetenschappen. In den strijd was
hij buitengewoon dapper, doch door zijn lichtzinnigheid en waaghalzerij ongeschikt als bevelhebber. Wat zijn uiterlijk betreft, had
hij veel voor op den tengeren Karel V. Als staatsman echter was
hij volstrekt Karel's mindere. Frans I miste het vermogen om politieke combinaties snel to overzien; hem ontbrak bovendien de
vorstelijke gave der zelfbeheersching; wel kon hij groote plannen
uitbroeden, doch zijn fantasie was sterker dan zijn begrip van de

Fig. 24. De slag bij Pavia.

werkelijkheid en deed hem over alle moeilijkheden heenzien, zoodat hij bij de uitvoering steeds op hindernissen en bittere teleurstellingen stuitte.
Tusschen Karel V en Frans I bestonden veel punten van strijd.
De Fransche koning kon het Karel slechts moeilijk vergeven, dat
hij zijn eigen pogingen ten spijt, de Roomsch-Duitsche keizerskroon had verworven. Voor Frankrijk beteekende voorts de Habsburgsche monarchic een voortdurend gevaar; ten noorden, ten
oosten en ten zuiden was het door Karel's gebied omringd. Nauwelijks bevrijd van de Engelsche nachtmerrie bij het einde der mid-
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deleeuwen, werd Frankrijk door nieuwe spookverschijningen bedreigd. De oorlogzuchtigheid dezer beide j onge vorsten droeg er
niet weinig toe bij, verwikkelingen tusschen Frankrijk en de landen van Karel V te voorschijn te roepen. De directe aanleiding
tot het uitbreken van
den oorlog was het
van oudsher bestreden gebied in Italie
en de streek aan
de westgrens van
Duitschland.
Tot de Bourgondische erflanden had
ten tij de van Karel
den Stoute ook het
hertogdom Bourgondie behoord, doch Lodewijk XI wist het
Maria van Bourgondie, dochter van Karel
den Stoute en grootmoeder van Karel V,
te ontnemen. Het betwiste gebied in Italie werd gevormd
door Napels en Milaan. Een tak van het
Fransche koningshuis
had in de middeleeuwen het koninkrijk Napels bezeten;
de Fransche koningen
lieten daarom aanspraken op dit land
gelden. Karel VIII
Fig. 2 5 . Karel v, door Titiaan.
veroverde het in 1495,
doch moest het later
weer afstaan. Napels was in 1504 aan Spanje toegevallen. Ook
op Milaan deden de Franschen aanspraken gelden. Lodewijk XII
veroverde dit hertogdom in 1500, doch moest het. in 1512 weer
afstaan in den strijd tegen de heilige Liga, opgericht door paus
Julius II om de Franschen uit Italie te verdrijven. Terstond na
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zijn troonbestijging, heroverde Frans I Milaan, (1515) na de Zwitsersche troepen in den slag bij Marignano te hebben versiagen en
op het slagveld den ridderslag te hebben ontvangen van Bayard,
den beroemden "Ridder zonder Vrees of Blaam". Milaan was
echter in naam een leen van den Duitschen keizer. Karel V deed
dus rechten gelden op Bourgondie en Milaan, terwijl Frans I
zich van Napels wilde meester maken.
In 1520 verliet Karel V Spanje om in Duitschland de Duitsche
keizerskroon te aanvaarden. Spanje stond
toen aan den rand van
het groote Comuneros-oproer, dat in
hetzelf de jaar uitbarstte. Het was een
oproer van de zijde
der steden en burgers
tegen den machtigen
Castiliaanschen adel.
Evenzeer bedreigde
het echter Karel V,
daar de rehellen
eischten, dat zijn
krankzinnige moeder
het bewind zou voeren. De adel en de
koninklijke troepen
vereenigden zich en
toen Karel in 1522 in
Spanje terugkeerde,
was
de rust hersteld.
Fig. 26. Frans I en zijn hof.
Harde straffen volgden en de stenden van Castilie verloren bijna al hun invloed. Karel
begreep nu, dat Spanje het land was, waar hij veilig zijn macht
kon vestigen. Hij maakte zich los van zijn Nederlandsche raadgevers en verving hen door Spanjaarden. Zijn geheele politiek
was nu gericht op de belangen van Spanje. Slechts tegen zijn zin
zond hij gelden uit Spanje naar de Nederlanden en het Duitsche
rijk. De stenden maakten nu geen tegenwerpingen meer bij de
inwilliging der door Karel verlangde belastingen; de priesterschap
koos zijn zijde; het yolk volgde de priesters en zelfs de trotsche
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Spaansche grandes stelden hun krachten in 's konings dienst als
krijgslieden of ambtenaren.
In 1521 drongen Fransche troepen Spanje binnen. Het Comuneros-oproer was toen reeds bedwongen en Frans I had de gelegenheid, om gemeene zaak met de oproerlingen te maken, niet aangegrepen. Zijn positie in Frankrijk was zoodanig, dat hij alle krachten des lands kon verzamelen in zijn strijd tegen Karel V. IIij
was bijna onafhankelijk van de Fransche stenden, kon eigenmachtig belastingen opleggen en had den Franschen adel aan zijn zij de.

Fig. 27. Het Louvre te Parijs, gebouwd onder Frans I en Hendrik II.

Het Duitsche rijk was daarentegen gesplitst in groepen: de kleine
vorsten met hun verschillende belangen, de katholieken en protestanten.
DE SPAANSCHE KRIJGSKUNST.
In de middeleeuwen werd de hoofdrol in den oorlog gespeeld
door de ruiterij; de ridders met hun wapendragers en schildknapen. Van het voetvolk waren alleen de boogschutters van eenige
beteekenis. Met de zestiende eeuw trad voor de krijgskunst een
nieuw tijdperk in. De zware belegeringskanonnen kwamen in gebruik; de veldartillerie ontwikkelde zich, loch het plompe geschut
was moeilijk te behandelen; het moest op het slagveld de plaats
behouden, die men het eenmaal had gegeven; de schoten konden
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slechts met lange tusschenpoozen worden afgevuurd. Hierdoor was
de beteekenis der artillerie bij veldtochten betrekkelijk gering. De
geweren waren even moeilijk te hanteeren; het meest gebruikelijke, het musket, woog van zeven tot acht kilo. Wanneer de
musketier zijn wapen gebruikte moest het steunen op een vork.
Het kruit werd aangestoken met een loot. Veel schoten konden
niet worden afgevuurd; de uitslag van den strijd hing of van het
blanke wapen.
De adellijke ruiterij verscheen nog steeds ten strijde met lange
lansen, zwaarden, harnassen en gepantserde paarden. Daarnaast

Fig. 28. Het kasteel te Fontainebleau. De galerijen van Frans I en Hendrik II.

echter ontwikkelde zich het voetvolk tot grootere beteekenis. De
troepen bestonden uit huursoldaten, die zich tegen overeengekomen betaling verhuurden, soms direct aan den vorst, soms ook
aan den aanvoerder, die zich met zijn troepen nu eens aan dezen,
dan aan genen vorst ter beschikking stelde. De soldaten moesten
zelf zorgen voor hun kleeding en uitrusting. Een leger was destij ds een bonte verzameling van schamel gekleede, soms zelfs in
lompen gehulde soldaten. De bewapening daarentegen was meer
eenvormig. Het lichaam was beschermd door een pantser van
metaalplaat of leder, het hoofd door een stalen helm, vaak versierd met gekleurde pluimen. De ongeveer drie meter lange laps
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was van hout en had een ijzeren punt. De hellebaard geleek op
de lans, doch had aan het eind, behalve de punt, ook een bijl. De
meeste soldaten droegen een kort zwaard. Een kleine afdeeling
in het leger was uitgerust met een breed, tweesnijdend slagzwaard,
dat met beide handen moest worden vastgehouden.
De kern van het leger werd gevormd door het voetvolk, dat in
geweldige carre's werd opgesteld. De Spaansche brigade bestond
uit vier carre's, elk van vierduizend man. In de eerste gelederen
stonden de dapperste en sterkste soldaten met de groote slagzwaarden, daarachter de schutters, de zoogenaamde musketiers
en de arquebusiers, terwijl de kern van het carrê bestond uit
dicht opeengepakte piekeniers met hun lansen, die als een woud
boven de donkere, compacte massa uitstaken. Aan de vleugels
werd de ruiterij opgesteld. Tegen de carre's van het voetvolk
kon de vijandelijke ruiterij weinig uitrichten, tenzij het haar gelukte ze in de flank aan te vallen. Door hun compacte opstelling
konden de soldaten in de carre's zich slechts met groote moeite
naar rechts of links wenden. Behalve aan de vleugels stond de
ruiterij ook wel op vooruitgeschoven posten opgesteld. De strijd
werd ingeleid met kanonvuur en ruitergevecht; doch de eigenlijke beslissing lag in den aanval der piekeniers.
In den regel werden de troepen aangeworven voor eenige maanden of een bepaalden veldtocht. Wanneer de leiding van het leger
niet de bepaling nakwam, die de overeenkomst inhield betreffende soldij, proviandeering enz., dan was de soldaat ontslagen van
den eed aan het vaandel, dien hij bij zijn indiensttreding had afgelegd en kon hij gaan, waar hij wilde. Het leger was betrekkelijk klein. Het werd gevolgd door de vrouwen en kinderen der
soldaten en tevens door een massa gespuis. Deze tros was soms
even groot als het leger zelf. Het ondernemen van lange veldtochten met een dergelijk leger was onmogelijk ; het was te klein;
de proviandeeringsmogelijkheden waren volkomen onberekenbaar en het risico, overrompeld te worden door het vijandelijk
leger en ordelooze benden van boeren en vrijbuiters, was al te
groot. De strijd bleef dan ook meestal tot grensgevechten en belegeringen van grensvestingen beperkt.
DE STRIJD TUSSCHEN KAREL V EN FRANS I.
De eerste strijd tusschen Karel V en Frans I werd gevoerd in
de jaren 1521-1526. Gedurende dezen oorlog had de keizer de overhand, niettegenstaande den last, dien de oproerige Duitsche edelen en boeren hem berokkenden. Hij had Hendrik VIII van Enge-
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land op zijn hand en den machtigsten der Fransche groot-vazallen:
den connetable Karel van Bourbon, wien Frans door een onrechtvaardig erfproces van schier al zijn grondgebied had beroofd.
De diep beleedigde edelman trad zonder bedenken in dienst van
den keizer en betoonde zich weldra een uitmuntend veldheer. Het
oorspronkelijke plan, van alle kanten het land binnen te dringen,
moest Karel V geheel laten varen. Wel deden keizerlijke troepen
in 1524 een poging tot een inval in Zuid-Frankrijk, loch zij zagen
zich genoodzaakt terug te trekken. Frans I kon aanvallend optreden en deed met een leger van 25.000 man een inval in NoordItalie, waar hij zich van de meeste vaste punten meester maakte

Fig. 29. Het kasteel Chambord, gebouwd onder Frans I.

met uitzondering van Pavia aan de Ticino, dat hij begon te belegeren. In den aanvang van 1525 kon een keizerlijk leger, bestaande uit Duitsche huursoldaten onder aanvoering van Georg von
Frundsberg, over de Alpen gezonden worden om Pavia, dat in
een hachelijke positie verkeerde, te ontzetten. Drie weken lang
stonden de vijandelijke legers tegenover elkaar voor de muren van
Pavia. De Franschen waren zoo sterk, dat het eigenlijk een waagstuk was, hen aan te vallen.
Op 24 Februari 1525 begonnen de keizerlijke troepen te trachten zich toegang tot de stall te verschaffen. De Franschen poogden
hen tegen te houden door artillerievuur. Frans I echter, in zijn
geestdrift, wilde pralen met zijn schitterende cavalerie, de beroemde compagnies d'ordonnance, de bloem van den Franschen adel.
Gemakkelijk dreven de Fransche ruiters de keizerlijke cavalerie
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op de vlucht, doch voor de groote Spaansche kwadraten van voetyolk deinsden de Fransche edelen terug. Toen de musketiers en
boogschutters, die aan de kanten en vooral op de hoeken der kwadraten waren opgesteld, vuur begonnen te geven en de Fransche
ruiterij gingen omsingelen, was de slag voor de Franschen verloren. De ruiters vielen bij massa's en ten laatste keerden de
overgeblevenen hun paarden om en namen de vlucht. Om den koning heen sneuvelden zijn beste bevelhebbers, doch zelf bleef hij
strijden met bewonderenswaardige dapperheid. Toen zijn paard
onder hem weggeschoten werd, vocht hij te voet verder, omringd
door Duitsche huursoldaten. Hij werd gewond aan de hand, een
arm en het voorhoofd. Toen een Spaansch soldaat hem den genadeslag wilde geven, kwam een ridder tusschenbeide, die den

Fig. 30. Musketiers. Links met de vork in de hand, midden het laden van het

kruit in het magazijn, rechts het lossen van het schot met de lont.

koning vermaande zich over te geven aan Karel van Bourbon.
"Liever flood" luidde Frans' antwoord. Hij vocht nog, toen de
onderkoning van Napels ter plaatse verscheen. Knielend nam
deze den degen des konings in ontvangst, doch overhandigde hem
terstond zijn eigen zwaard met de ridderlijke woorden, dat het
een zoo beroemd koning niet betaamde, ongewapend meegevoerd
te worden door een keizerlijk onderdaan.
De slag was beslissend; met de Fransche macht in Noord-Italie
was het gedaan. "Alles is verloren, behalve de eer", schreef Frans
aan zijn moeder, Louise van Savoye, die het bewind van Frankrijk op zich nam en het geheele land tot krachtigen tegenstand
opwekte. Inmiddels lag Karel V met koorts in Madrid, gekweld
door zorg over het Italiaansche leger, dat hij slecht uitgerust en
zelfs onbetrouwbaar wist, daar hij moeite had de soldaten hun
soldij uit te betalen. De blijde mare der overwinning werd hem
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op 10 Maart gebracht door een koerier. Karel's verrassing was zoo
groot, dat hij half onbewust keer op keer herhaalde : "De koning
van Frankrijk is in mijn macht", totdat hij eindelijk op de knieen
in gebed verzonk.
Frans I werd naar Madrid gevoerd als gevangene des keizers.
Karel behandelde hem
vriendschappelijk, loch was
, t vast besloten zijn macht tot
het uiterste te gebruiken.
Toen de strenge vredesvoorwaarden hem werden voorgelegd, weigerde Frans er op
in te gaan. Hij deed afstand
van den Franschen troon ten
behoeve van zijn zoon en
vroeg voor zich zelf slechts
een dragelijke gevangenschap tot aan zijn flood.
Doch inmiddels begonnen de bondgenooten
van den keizer hem af
te vallen. In Italie vatten de paus, Clemens VII,
en eenige vorsten en steden
het plan op, het land onafhankelijk te maken van den
keizer. Voor den gevangen
koning leken zomer en
Fig. 31. Wapenrusting uit het begin van de
16de eeuw. Het lichaam van den ruiter herfst een eeuwigheid. Ten
is geheel beschermd door een pantser, evenlaatste gaf hij toe en in Jaals kop en borst van het paard.
nuari 1526 werd te Madrid
de vrede geteekend. Frans
zag af van alle eischen op Milaan en Napels, moest het hertogdom
Bourgondie afstaan en tegelijkertijd de souvereiniteit over Vlaanderen en Artois, die Karel V formeel bestuurde als Fransch vazal,
opgeven. Karel van Bourbon kreeg zijn leenen terug. Om zeker te
zijn, dat aan deze harde voorwaarden werkelijk zou worden voldaan, moest Frans zijn beide zonen als gijzelaars aan den keizer
overgeven en zelf moest hij plechtig beloven in de gevangenschap
terug te keeren, wanneer het Fransche parlement den vrede niet
mocht willen bevestigen. In de voorwaarden was ook de bepaling
opgenomen, dat Frans een verbond moest sluiten met den keizer
en hulptroepen zou zenden om de Turken en de ketters te be-
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vechten. Met de hand op den bijbel moest Frans zweren, al deze
bepalingen te zullen nakomen, doch's ochtends vroeg dienzelfden
dag had hij tegenover zijn Fransche raadgevers een heimelijk
protest uitgesproken tegen dezen afgedwongen eed. Frans I was
dus in vrijheid gesteld en werd door de Spaansche grandes tot de
grensrivier de Bidassoa vergezeld. Aan de overzij de werd hij opgewacht door den Franschen adel. Zoodra hij den voet op Franschen grond had gezet, riep hij nit : "Nu ben ik weer koning". Frans
deed niets om aan de vredesvoorwaarden te voldoen en de paus
ontsloeg hem van zijn eed.
Zoo brak binnen een half jaar de tweede oorlog uit (1526-1529).
Tusschen Frans I, den paus en eenige Italiaansche staten was
een z. g. heilige Liga gesloten, kennelijk gericht tegen Karel V.
De oorlog begon ook dit keer in Noord-Italic. In den winter trokken de keizerlijke huurtroepen over de Alpen, wederom onder
leiding van Georg von Frundsberg. Zij versterkten de troepen van
Karel van Bourbon in Lombardije. In lompen gehuld trok het
leger onder gruwelijke verwoestingen zuidwaarts. De keizer kon
hen niet betalen; reeds in acht maanden hadden de Spanjaarden
geen soldij ontvangen. De tent van Bourbon werd bestormd en
ook de Duitsche huursoldaten werden door het oproer aangestoken. Zij richtten zich tegen den ouden Frundsberg, hun aanvoerder in zoo menigen veldtocht. "Kinderen", sprak hij, "ik ben een
arme ridder, die niet meer bezit dan een van U, doch misschien
kunnen wij gezamenlijk iets uitrichten". Dit mocht niet baten.
De aanblik van de joelende opstandige massa was te veel voor den
ouden man; de eens zoo krachtige Frundsberg viel, getroffen door

een beroerte.
De troepen trokken verder zuidwaarts. Menig soldaat werd verlokt door de rijkdommen van Rome; velen waren Luthersch en
verheugden zich er op eens een hartig woordje met den pans te
kunnen spreken in diens eigen stad. Frundsberg was dood en het
leger werd aangevoerd door Karel van Bourbon. De positie van
het keizerlijke leger was echter zeer hachelijk; honger en gebrek
teisterden het; belegeringsartillerie was niet te vinden. De troepen
der Liga naderden om Rome te ontzetten. Men was genoodzaakt
de stad te bestormen zonder voorafgaand beleg. In den nacht
werden stormladders opgericht en toen de dag aanbrak, was de
aanval in vollen gang. Karel van Bourbon plaatste zelf een stormladder tegen den muur. Gemakkelijk herkend aan zijn witten
vederbos en den witten mantel, then hij over zijn harnas droeg,
viel hij door een kogel, juist toen hij den voet op de eerste sport
III 17

258

KAREL V EN FRANKRI JK

Fig. 32. Ruiterij. Reliefs van het grafmonument van Frans I.
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zette. Zijn mannen stormden verder en drongen over de muren
de stad binnen. De paus vluchtte in allerij1 naar den Engelenburcht, waar hij zich verborgen hield. De huursoldaten richtten
de vreeselijkste verwoestingen en wandaden aan in de paleizen,
woonhuizen, kerken en kloosters der weerlooze stad. Nadat deze
plundering Brie dagen geduurd had, beval de prins van Oranje,
die het bevel voerde, dat er een eind aan moest komen, doch het
hielp niets. Voor den Engelenburcht riepen dronken huursoldaten,
gedost in kostbare kardinaalsgewaden, Luther tot paus uit; een
van hen, die voor paus speelde, gaf met uitgestrekte handen zijn
zegen aan de joelende massa, die hem toedronk in den avondmaalkelk, gestolen van een der altaren.
De keizer ontving het bericht van Rome's plundering met groote
voldoening. Tegen zijn ongesalarieerd, eigenmachtig leger kon

Fig. 33. Op marsch. Relief van het grafmonument van Frans I.

hij toch niets uitrichten; dus achtte hij het voor de wereld genoeg
de feesten, die gegeven werden ter eere van de geboorte van zijn
zoon Philips to doen staken. Verder liet hij openbare kerkdiensten
houden, waarbij gebeden werd voor de spoedige bevrijding van
den paus. Op deze wijze verborg Karel zijn vreugde over de nederlaag zijner vijanden.
Intusschen had Frans I een leger uitgerust, dat zuidwaarts
marcheerde in Italie. Een Fransche vloot lag voor de Italiaansche
westkust en speed de verbinding tusschen de keizerlijke troepen
en Spanje af. In 1528 moest het keizerlijk leger Rome verlaten.
Het trok naar Napels, doch werd ingesloten, zoowel van land- als
van zeezijde. Het beleg duurde eenige maanden. De nood in het
keizerlijk leger steeg en elk oogenblik kon men verwachten, dat de
troepen zich zouden overgeven. Doch ter elf der ure werden zij
gered door de lichtzinnigheid van Frans I. Hij beleedigde den
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opperbevelhebber van de vloot, den machtigen Genuees Andrea
Doria, die aanstonds met zijn vaartuigen Napels verliet. Op zee
naderde hulp voor de stad. Toen de pest het Fransche leger begon te teisteren en de opperbevelhebber en twee derden van de
manschappen aan de ziekte bezweken, moesten de Franschen zich
overgeven.
Van beide zijden was men tot den vrede geneigd. Daar echter
de beide vorsten persoonlijke vijanden waren, vooral sinds Frans I
zijn eed had verbroken, waren het Frans' moeder, Louise van

Fig. 34. Duitsche landsknechten.

Savoye, en Karel's tante, Margareta van Savoye, de landvoogdes
der Nederlanden, die in 1529 den vrede van Kamerijk sloten (Damesvrede). Frans I mocht Bourgondie en de leenen van Karel van
Bourbon behouden, loch moest als losprijs voor zijn beide zonen
twee millioen gouddaalders betalen.
Een jaar later (1530) liet Karel V zich met groote plechtigheid
te Bologna door den paus tot keizer kronen. Dit was de laatste
keizerskroning. Hetzelfde jaar trad Frans I, wiens eerste gemalin
in 1524 was gestorven, in het huwelijk met Eleonora, weduwe van
Emanuel den Groote van Portugal en zuster van Karel V.
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Daar Karel in beslag werd genomen door den oorlog met de
Turken in Tunis, hervatte Frans in 1536 den oorlog. Een keizerlijk leger, dat Zuid-Frankrijk binnendrong, stuitte op zoo groote
moeilijkheden, dat Karel gunstig gestemd was voor het sluiten van
den vrede. In 1538 werd een wapenstilstand gesloten. Bij die gelegenheid ontmoetten beide vorsten elkaar en alle haat scheen
vergeten. Liefderijk omhelsden zij elkaar en Eleonora sloot haar
gemaal en haar broeder onder vreugdetranen in haar armen.
Vertrouwend op Frans' oprechtheid, reisde Karel in 1539 door
Frankrijk naar de Nederlanden, waar zijn tegenwoordigheid noodzakelijk was voor het bedwingen van een opstand, die daar was
uitgebroken. Op den Nieuwjaarsdag van 1540 hielden beide vorsten een schitterenden intocht te Parijs. Niettemin zon men
aan het Fransche hof op plannen om den keizer gevangen te
houden. Frans' hofnar moet hem op zekeren dag een boek hebhen getoond, waarin hij beweerde den naam van de grootste narren ter wereld te hebben opgeschreven. Tot deze narren hoorde
ook Karel V, omdat hij "dwaas genoeg was om te reizen in een
land, welks koning eens zijn vij and was". "Maar als ik hem nu
ongehinderd zijns weegs laat gaan?" vroeg Frans. "Wel", antwoordde de hofnar, "dan zal ik Karel's naam doorstrepen en er
den Uwe voor in de plaats zetten". Kort daarop vernam Karel,
dat Frans' toenmalige minnares, een hertogin, hem wilde beletten,
verder te reizen. Den volgenden dag liet de keizer een kostbaren
ring op den grond vallen en wel zoo, dat de hertogin genoodzaakt
was het kleinood op te rapen. Zij overhandigde den ring aan den
keizer, die verklaarde, dat zijn ring in zulke schoone handen was,
dat hij hem niet wilde terugnemen. De keizer kon zijn reis ongehinderd voortzetten.
Frans I, "de allerchristelijkste koning", deinsde er niet voor
terug de Turken — de doodsvijanden van het Christendom —
als bondgenooten tegen Karel V te gebruiken. Deze had een nederlaag geleden op zijn tocht naar Algiers, waarna de vierde oorlog
uitbrak (1542-1544). De Franschen behaalden eenige overwinningen in Noord-Italie, waar zij gesteund werden door kleine
Italiaansche staatjes, doch de keizerlijke troepen drongen door
Champagne door tot Parijs. Noch de eene partij noch de andere
kon iets beslissends uitrichten. De vrede kwam tot stand te
Crêpy. De grenzen des rijks bleven onaangetast, doch de betwiste
gebieden in Italie vielen in handen der Habsburgers.
Van meer beteekenis echter was het feit, dat het Frankrijk gelukt was het Habsburgsche rijk in toom te houden. Dank zij
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Frans I was het Karel V onmogelijk een wereldmonarchie, die het
grootste deel van Europa zou hebben omvat, te grondvesten. Deze
voortdurende oorlogen redden ook de hervorming, die krachtig
toenam, voordat Karel gelegenheid kreeg haar met geweld van
wapenen te onderdrukken.

DE SCHMALKALDISCHE OORLOG EN ZIJN GEVOLGEN.
Toen Karel V vrede had gesloten met Frankrijk en de Turken
in beslag genomen werden door hun strijd met Perzie, kon hij
zich eindelijk rustig wij den aan zijn planners, n. 1. het vereenigen
van katholieken en hervormden onder een gemeenschappelijken
vorm. Paus Paulus III riep in 1545 te Trente een algemeene kerkvergadering bijeen en kwam daardoor de belofte na, die Clemens VII hatrafgelegd, doch waaraan deze geen gevolg had kunnen geven. Tot Karel's ergernis en verbittering echter weigerden
de Duitsche protestanten zich aan de besluiten der kerkvergadering te onderwerpen; zelfs verschenen zij niet op het concilie, oordeelend, dat hun zaak op een dusdanig bijeengeroepen vergadering niet onpartijdig behandeld kon worden. Luther stierf in
1546. Hij was een tegenstander geweest van het gebruik van wapenen in naam van den godsdienst. Doch het Schmalkaldisch verbond onder leiding van keurvorst Johan Frederik van Saksen en
landgraaf Philips van Hessen, maakte zich op om de troepen te
ontmoeten, die de keizer had bijeengebracht om de protestanten,
"die oproerlingen en verachters van de majesteit des keizers", te
verpletteren. Verstandig en voorzichtig als altij d, verklaarde Karel, dat hij niet streed tegen de protestanten, doch alleen tegen
eenige ongehoorzame vorsten, aan zijn heimelijke bondgenooten
echter: den paus, Beieren en zijn broeder Ferdinand, bekende hij
wel degelijk, dat de oorlog ter will* van den godsdienst werd gevoerd. In Zuid-Duitschland werd in 1546 het keizerlijk leger verzameld, samengesteld uit Spaarische, Nederlandsche en Duitsche
troepen. De keizer ging snel en krachtig te werk. Hij verklaarde
de protestantsche vorsten in den rijksban en liet zijn leger noordwaarts optrekken. Vorsten en steden werden onderworpen. De
protestantsche vorsten beriepen zich op Karel's gelofte, bij zijn
verkiezing afgelegd, om nooit vreemde troepen in het Duitsche
rijk te zullen verzamelen en verklaarden hem niet langer als keizer
te willen erkennen, daar hij zijn eed gebroken had. Slechts langzaam en ongaarne riepen zij hun troepen bijeen.
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Johan Frederik naar zijn land was teruggekeerd om dit tegen den
keizer te verdedigen, besefte na de overwinning bij Muhlberg, dat
het nutteloos was zich langer tegen Karel te verweren. Hij begaf
zich naar 's keizers k amp en overhandigde op de knieen een
schriftelijke smeekbede. Ook hij moest als gevangene achter•
blij ven.
Nu moest eindelijk blijken, wat de keizer in het schild voerde.
Hij had zich uitgelaten, alsof de geheele oorlog slechts de oproerige protestantsche vorsten gold. Nu bleek, dat het wel degelijk tegen het protestantisme ging. De godsdienstoefeningen der
protestanten werden verboden
of beperkt; de protestantsche
predikanten werden verj aagd.
Aan den anderen kant echter
had Karel evenmin zijn plannen opgegeven tot een hervorming van de katholieke kerk.
Een rijksdag te Augsburg liet
hij in 1548 een verdrag opmaken, dat voorloopig van
kracht zou zijn. Dit besluit, dat
het Augsburgsche Interim werd
genoemd, stond den priesters
toe in het huwelijk te treden,
bepaalde, dat het avondmaal
onder be'ide gedaanten ook aan
leeken zou worden toegediend
en beperkte het aantal heiligen
Fig. 36. Connetable Karel van Bourbon. dagen, doch was overigens in
wezen katholiek. In ZuidDuitschland wonnen deze besluiten aanhang, doch de NoordDuitsche staten, vooral de vrije stad Maagdenburg, verzetten er
zich tegen.
De keizer had echter bij dezen oorlog ook andere, beslist wereldlijke doeleinden voor oogen. Hij wilde de keizerlijke macht uitbreiden ten koste der vorsten. Hij wilde een Duitsch rijk stichten,
eenvormig en erfelijk in de Habsburgsche dynastie. In dit
streven stuitte hij natuurlijk op tegenstand van alle vorsten,
protestantsche zoowel als katholieke.
Toen dit alles bekend was geworden, achtte Mauritz van Saksen den tijd gekomen om het masker te laten vallen. Voorgevend,
dat hij 's keizers vriend was, voerde hij heimelijk onderhande-
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lingen met de protestantsche vorsten en met Hendrik II, den koning van Frankrijk, welke onderhandelingen weldra het karakter
van een verbond tegen den keizer aannamen. Het oogenblik was
gunstig. De meeste Duitsche vorsten waren misnoegd over de toenemende macht des keizers en in 1551 brak de oorlog alit met
Frankrijk en met de Turken. Ook zuiver persoonlijke overwegingen spoorden Maurits aan tot zijn afval van den keizer. Deze
hield nl. tot zijn verbittering nog steeds zijn schoonvader,

Fig. 3 7. De Engelenburcht.

Philips van Hessen, gevangen en de overige protestanten betoonden hem openlijk hun misnoegen en hun verachting. Toen de keizer
Maurits beval een leger te verzamelen om het opstandige Maagdenburg te belegeren en te onderwerpen, achtte hij het oogenblik gekomen, om zich met zijn voile legermacht tegen den keizer te
richten. Hij sloot nu een openlijk verbond met Hendrik II, wien
hij verlof gaf de in Lotharingen gelegen Duitsche rijkssteden en
bisdommen Metz, Toul en Verdun te bezetten. In ruil daarvoor
moest de Fransche koning Maurits bijstaan in diens strijd tegen
den keizer. Gedurende het geheele jaar 1551 lag Maurits voor
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Maagdenburg, dat zich eindelijk, op 3 November, overgaf, schijnbaar overgeleverd aan zijn genade of ongenade, doch in werkelijkheid in het bezit van Maurits' belofte, dat de stall al haar
rechten mocht behouden. In het voorjaar van 1552 trok hij in
snellen marsch zuidwaarts. De keizer, die er altijd prat op was
gegaan, dat geen Duitscher hem om den tuin kon leiden, was
volkomen overrompeld. Op 1 April nam Maurits Augsburg in.
Hier resideerden Karel's bankiers, leden van de schatrijke familie
Fugger, die 's keizers financien bijna geheel bestierden. Karel V
opende de onderhandelingen, die bijna een maand duurden, doch
Maurits liet zich niet tegenhouden.
Hij vervolgde den keizer tot Innsbruck. Om niet in Maurits' handen
te vallen, zag Karel zich gedwongen
hals over kop te vluchten. Ziek en
terneergeslagen werd hij op een
draagbaar onder stormen en
sneeuwj achten over de verlaten
bergpassen van de Alpen gevoerd.
Hij had Innsbruck op 19 Mei verlaten; den 23sten hield Maurits er
zijn intocht.
In den zomer van 1552 kwam
men tot een vergelijk te Passau.
Het bleek nu, hoe machtig de protestanten waren geworden. Ferdinand, die uit naam van zijn broeder, den keizer, de onderhandelingen zou voeren, kreeg niet eens
gelegenheid er aan deel te nemen;
slechts geheel voltooide besluiten
werden hem ter bekrachtiging
voorgelegd. Hij ging op alles in.
De protestanten en de katholieken
moesten op godsdienstig gebied geFig. 38. Hendrik II van Frankriik,
door Frans Clouet.
lijke rechten hebben. Bij zijn
vlucht had de keizer Johan Frederik van Saksen vrijgelaten; nu werd ook Philips van Hessen uit
de gevangenschap bevrijd.
Inmiddels handen de Franschen Metz en andere deelen van
Lotharingen ingenomen. In het naj aar van 1552 maakte de keizer
zich op om niet een groot leger het verloren gebied te herwinnen.
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Hij belegerde Metz, doch moest van alle pogingen afzien en trok
zich in Januari 1553 terug in de Nederlanden. Nooit keerde hij
meer naar Duitschland terug.
Het was Karel V niet gelukt het protestantisme te onderdrukken
of de macht der vorsten van het Duitsche rijk te vernietigen.
Zelfs had hij Lotharingen niet op Hendrik II kunnen heroveren.
Nog slechts een doel streefde hij thans na : wraak te nemen op
Maurits van Saksen, die hem verraden en zijn plannen verijdeld
had. Tot dat doel nam Karel den woesten markgraaf Albrecht
van Brandenburg en diens rooverstroepen in dienst, een daad, die
algemeene verbittering wekte in Duitschland. De keizer, beschermer van wet en recht, sloot een verbond met den beruchten
markgraaf, die onbarmhartig alles vertrapte, wat onder zijn zware
zolen kwam. De Duitsche vorsten sloten een verbond en zonden
hun gezamenlijke troepen uit tegen den markgraaf. In den zomer
van 1553 kwam het bij Sievershausen tot een veldslag. Maurits
van Saksen . werd zoo zwaar gewond, dat hij na enkele dagen overiced. Zijn voorganger als keurvorst, Johan Frederik, stierf een
half j aar later (1554).
Op den rijksdag te Augsburg van 1555 werd een werkelijke
godsdienstvrede gesloten. De Duitsche stenden, die de Augsburgsche confessie hadden aangenomen, kregen vrijheid van
religie; de protestanten kregen dezelfde burgerrechten als de
katholieken. Dit werd echter aanleiding, dat de vorsten, of, in
de vrije rijkssteden, het stadsbestuur, den godsdienst der burgers
bepaalden. Particulieren hadden geen vrijheid van religie, doch
konden wel het land verlaten. Het Calvinisme was verboden. Een
belangrijke uitzondering vormden alle geestelijke vorstendommen
(bisdommen en abdijen), die onder alle omstandigheden katholiek
mochten blijven. Dit z. g. "geestelijk voorbehoud" bracht mede,
dat, wanneer een vorst van een geestelijk vorstendom tot het
protestantisme overging, hij land en ambt moest afstaan. Het
werd echter niet onderhouden.
Frankrijk behield bij de overeenkomst in Vaucelles (1556) Metz,
Toul en Verdun met de daarbij behoorende gebieden.
DE TROONSAFSTAND VAN KAREL V EN ZIJN DOOD.

Karel V had zijn trotsche plannen niet kunnen verwezenlijken.
De godsdienstvrede van Augsburg bezegelde de nederlaag van
zijn politiek systeem. Zijn gezondheid was geschokt; in een
warmer klimaat hoopte hij genezing te vinden voor de jicht, die
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hem ondragelijke pijnen veroorzaakte. Dat alles droeg bij tot zijn
besluit of stand te doen van de regeering.
Te Brussel kwamen de Nederlandsche Staten, de Spaansche
grandes, de staatsraad des keizers en de vreemde gezanten bij een
(1555). De plechtige troonsafstand vond plaats in de groote zaal
van het paleis op 25 October 1555. De keizer trad binnen, geheel
in het zwart; Aan zijn zijde liep zijn zoon, Philips, aan den anderen kant de jonge prins Willem van Oranje, op wiens schouder

Fig. 39. Metz. De poort, die Karel V poogde te bestormen.

de keizer steunde. Karel nam plaats onder een prachtigen troonhemel en nadat de staatssecretaris de verklaring had voorgelezen,
verhief Karel zich van zijn zetel en sprak:
"Veertig jaar geleden ben ik in deze zaal als vijftienjarige
knaap meerderjarig verklaard door mijn grootvader Maximiliaan. Een jaar later stierf mijn andere grootvader, Ferdinand,
en ik scheepte mij in om de regeering te aanvaarden van Spanje
en zijn bijlanden. Na den flood van mijn grootvader Maximiliaan
werd ik, negentien jaar oud, keizer van het Duitsche rijk. Sindsdien ben ik gedurende mijn geheele regeering op reis geweest.
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naar Duitschland, Spanje, de Nederlanden, Italie, Hongarije en
Afrika, over de Middellandsche Zee en den Atlantischen Oceaan,
en dat niet uit heerschucht, doch om, tot Gods eer, de eenheid
der kerk te handhaven en het Christendom te verdedigen tegen
de Turken, hoezeer ook Frankrijk's afgunstige koning en Luther
met de Duitsche ketters gepoogd hebben mij daarin tegen te werken. Het laatst begaf ik mij naar Duitschland om de eenheid der
kerk te herstellen, doch moest dit keer falen als gevolg van de
trouweloosheid van eenige Duitsche vorsten en den inval der
Franschen in het rijk. Nu is mijn gezondheid geknakt; mijn
krachten zijn niet 'anger toereikend om het juk der regeering te
torsen. Mijn zoon, Philips II, zal U een goed koning zijn. Dient
hem als getrouwe, gehoorzame onderdanen".
Na deze toespraak wendde Karel zich tot zijn zoon Philips en
vermaande hem, altijd rechtvaardig en vredelievend te regeeren,
en het geloof zijner voorvaderen te verdedigen. Zijn stem beef de
en bleek van inspanning en aandoening zonk hij terug in zijn
zetel. Zoo aangrijpend was dit afscheid, dat alle leden der vergadering, zonder een uitzondering, tranen in de oogen hadden.
Op 15 Januari 1556 gaf Karel de Spaansche kroon aan zijn zoon
over. Philips II werd thans heerscher over het geheele rijk zijns
vaders, met uitzondering van de Oostenrijksche erflanden, die
Karel's broeder Ferdinand ten deel vielen. Nadat Karel in September 1556 ook de Duitsche keizerskroon had neergelegd, werd
Ferdinand tot keizer van het rijk gekozen onder den naam van
Ferdinand I (1556-1564).
In het najaar van 1556 zeilde Karel van de Nederlanden naar
Spanje. Hij had zich een ruime en gemakkelijke woning laten
inrichten in het klooster St. Juste in Estramadura. Hier bracht
hij zijn dagen door met vroom gebed en boetedoening; belangstellend volgde hij de gebeurtenissen des tijds, was onvermoeid
in het geven van goeden raad aan zijn zoon Philips en ontving bezoek van staatslieden en gezanten. In zijn slaapvertrek kon hij
de muziek en den zang hooren uit de aangrenzende kloosterkapel.
Meer en meer verzonk hij in mijmeringen en gepeins. Bij de
muziek zocht hij troost, doch meer nog bij den godsdienst, wa araan hij zich in zijn laatste dagen met volle overgave wijdde.
In zijn laatsten brief aan Philips vermaant hij dezen dringend
de ketterij in zijn landen met vuur en zwaard te verdelgen. Fen
andere man spreekt in dezen brief dan degene, die eens jong,
ridderlijk en steunend op zijn politieke macht, Luther ongehinderd uit Worms deed geleiden. Hij stierf in 1558.
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HENDRIK VIII EN DE ENGELSCHE HERVORMING.
DE BREUK MET DE KATHOLIEKE KERK.
Bij het aanbreken van den nieuwen tijd waren Engeland,
Schotland en Ierland drie zelfstandige rijken. Hendrik VII uit het
huis Tudor had bij het einde der middeleeuwen den Engelschen
troon bestegen. Na de rozenoorlogen had de Engelsche adel zijn
vroegere macht grootendeels verloren, daar de oorlog aan de meeste groote families een gevoeligen slag had toegebracht. Het yolk,
dat in de middeleeuwen bitter verdrukt was door de grootgrondbezitters en aristocraten, had steun gezocht bij den koning. Wij
zien dus, dat de omstandigheden gunstig stonden voor de ontwikkeling van een groote koninklijke macht. De vorsten uit het
huis Tudor waren krachtige, doelbewuste persoonlijkheden, die
zonder iets of iemand te ontzien streefden naar de versterking
van hun positie. De hindernissen, die hun daarbij in den weg
stonden, waren: het zelfbestuur der graafschappen en hun rechtbanken en het parlement, de Engelsche rijksdag. Een graafschap
was een administratiegebied, geen adellijk leen. Aan het hoofd
van het graafschapsbestuur stonden de voogd, de "sheriff" en de
vrederechters, gekozen door den koning uit de grondbezitters van
het graafschap. De rechtbank van het graafschap bestond uit een
college van gezworenen, de "jury", samengesteld uit vrijgeboren
mannen der graafschap onder leiding van den sheriff. Het
Engelsche parlement had de bevoegdheid tot wetgeven en tevens
tot het uitschrijven der belastingen. Het bestond uit een hoogerhuis en een lagerhuis; het hoogerhuis was samengesteld uit de
hoogste lords (edellieden). Omstreeks het begin van de zestiende
eeuw was de macht van het hoogerhuis verzwakt, ten deele omdat
velen onder hen door den koning benoemd en hem dus onderdanig
waren. In het lagerhuis hadden de gekozen afgevaardigden der
graafschappen en steden zitting. Van deze volksvertegenwoordigers had de koning niets te duchten in dezen tijd, waarin de adel
de belangrijkste klasse der maatschappij vormde.
Hendrik VII (1485-1509) had succes gehad bij zijn pogingen
tot het scheppen van een sterke koningsmacht. Door een goedgeregelde huishouding en strenge spaarzaamheid had de kroon
de beschikking over een kapitaal, dat den koning onafhankelijk
maakte van het parlement. De koninklijke hooge rechtbank moest
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alien tegenstand van particulieren breken. Deze rechtbank —
de beruchte sterrenkamer, aldus genoemd naar de met sterren
bezaaide zoldering van haar zittingszaal — was een gehoorzaam
werktuig in 's konings hand; hij was het, die haar leden benoemde.
De sterrenkamer sprak recht zonder medewerking van juryleden
en kon bij het onderzoek tot de loitering overgaan en een vonnis
vellen alleen op grond van verdenking of looze geruchten. Deze
rechtbank werkte te midden van volkomen vrede als een soort
van krijgsraad, die korte metten maakte met alle lastige onderdanen.
Hendrik VIII (1509-1547)
was achttien jaar, toen hij zijn
vader opvolgde. Hij was zeer
begaafd, een liefhebber van
kunsten en een meester in alle
riddersport. In ' zijn egoisme
was hij een echt kind van de
renaissance en daarbij uiterst
zinnelijk en grillig. Kort na
zijn troonsbestijging trail hij in
het huwelijk met Catharina van
Aragon, sinds 1502 weduwe van
zijn ouderen broeder, met wien
zij een half jaar getrouwd was
geweest. Zij was een tante van
Karel V en het huwelijk was
teekenend voor de Spaanschgezinde politiek van Engeland.
Frankrijk werd beschouwd als Fig. 40. Hendrik VIII van Engeland.
Engeland's erfvij and. Gedurende den eersten oorlog tusschen Karel V en Frans I koos Hendrik
VIII de zijde van den keizer. Na diens overwinning bij Pavia
(1525), waar de Fransche koning gevangen werd genomen, hoopte
Hendrik VIII zich met hulp van den keizer meester van geheel
Frankrijk te kunnen maken, een ideaal, dat vele Engelsche vorsten
in de middeleeuwen tevergeefs hadden getracht te verwezenIijken. Zoo iets strookte echter geenszins met Karel's plan.nen.
Diep teleurgesteld keerde Hendrik den keizer den rug toe en
verklaarde hem kort daarop den oorlog.
De Engelsch-Spaansche alliantie was sterk bevorderd door
Hendrik's eersten raadgever, kardinaal Wolsey, een man, die zich
uit eerzucht had opgewerkt, doch een uitstekend staatsman en
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in zijn hoedanigheid van pauselijk legaat hoofd van de kerk van
Engeland. De keizer van zijn kant had hem verlokt door hem
voor te spiegelen, dat hij na den flood van Leo X paus zou worden.
Zijn trotsche droomen gingen echter niet in vervulling. De tegenover Habsburg en Spanje vijandige politiek, die Engeland in 1526
insloeg, werd weerspiegeld in Hendrik's privaat leven. Gedurende twintig jaar was Hendrik gehuwd geweest met Catharina
van Aragon. Zij had hem vele kinderen geschonken, die echter,
een dochter, Maria, uitgezonderd, jong gestorven waren. Hierin
zag Hendrik een straf van God. Een huwelijk met de weduwe
eens broeders was verboden door de canonieke wetten. Er was
ook pauselijke dispensatie noodig
geweest voor 's konings huwelijk.
Hendrik deed het nu voorkomen,
alsof zijn geweten in opstand kwam
en wendde zich tot paus Clemens
VII om het huwelijk ongeldig te
doen verklaren. De werkelijke reden was, dat Hendrik een troonopvolger noodig had: nog nooit had
in Engeland een vrouw geregeerd.
Hij was verliefd geworden op een
bekoorlijke, intelligente, jonge hofdame, Anna Boleyn, opgevoed aan
het Fransche hof. Daar een minnares niet de moeder van een troonopvolger kon worden, zag Hendrik
Been anderen uitweg dan zich van
zijn koningin te laten scheiden en
Fig. 4 1. Anna Boleyn.
een tweede huwelijk te sluiten met
Anna Boleyn. De paus wilde noch kon het huwelijk ontbinden,
trouwens hij moest vreezen daardoor Karel V te beleedigen, wiens
troepen in 1527 Rome hadden ingenomen. Daar Wolsey's pogingen niet met succes bekroond werden, maakte Hendrik daaruit
op, dat de kardinaal traag en onwillig was. In werkelijkheid wilde
Wolsey slechts ongaarne 's konings bemiddelaar zijn in deze
zaak: hij begreep, dat hij gevaarlijke mededingers naar de gunst
van den koning en de macht in het rijk zou krijgen in de Engelsche
edellieden, die Anna Boleyn's naaste familieleden waren. Catharina weigerde natuurlijk haar toestemming tot de scheiding.
Wolsey viel in ongenade en werd in 1529 uit zijn ambt van
kanselier ontzet. De eerste raadgevers van Hendrik VIII in den nu
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volgenden tijd waren Thomas Cromwell en Thomas Cranmer,
beiden aanhangers van de hervorming; Cromwell stond sterk onder
den invloed van de politieke leer van Macchiavelli. Hij streefde
naar de grondvesting van een koninklijke alleenheerschappij en
wilde de kerk onder den staat stellen. Wolsey werd aangeklaagd
wegens hoogverraad; hij werd gevangengenomen en naar den
Tower gevoerd, doch stierf onderweg. Van verschillende zij den
gingen ontevreden stemmen op over het feit, dat de katholieke
priesters al te zeer afhankelijk waren van den paus. De paus, beweerde men, had niet het recht zich in Engelands inwendige verhoudingen te mengen. Het idee, dat de koning het hoofd der
Engelsche kerk zou zijn, won steeds meer veld. Cranmer klom
op tot aartsbisschop van Canterbury en de Engelsche priesterschap
erkende den koning als hoofd van de Engelsche kerk.
Nadat Cranmer Hendrik's huwelijk met Catharina van Aragon
ongeldig had verklaard, was de koning getrouwd met Anna
Boleyn. De paus protesteerde tegen de echtscheiding, doch het
parlement koos gehoorzaam de partij van den koning, verklaarde,
dat de paus geen bevoegdheden had over Engeland en kende den
koning de belastingen toe, die vroeger naar Rome waren gegaan.
Ten slotte erkende het parlement de opperheerschappij (supreinatie) van den koning over de Engelsche kerk door de suprem atieacte (1534). Hierdoor kwamen alle ambten en inkomsten der
kerk in handen des konings; hij benoemde de bisschoppen en
deze weer de priesters. Hendrik trok voorts een groot
aantal kloosters aan de kroon, zonder erbarmen met de monniken en nonnen, die daardoor aan nood en ellende werden prijsgegeven. De eigendommen der kloosters werden verdeeld tusschen
den koning, de bisschoppen en den adel. Deze beperking van het
kerkelijk bezit verdubbelde de inkomsten van de kroon en maakte
den koning bijna onafhankelijk van de belastingsinwilliging door
het parlement.
De hervormingen van Hendrik VIII omvatten noch de leer noch
de kerkelijke ceremonien, die over het algemeen katholiek waren
gebleven. Wel autoriseerde hij een Engelsche bijbelvertaling en
beval, dat deze in alle Engelsche kerken moest worden gebruikt.
Wel is waar bestond er reeds een Engelsche bijbel sinds den tijd
van Wyclif, doch Hendrik's aandeel wat de verspreiding betreft
is niettemin van groote beteekenis. Hendrik VIII handhaafde zijn
kerkelijk systeem met groote kracht, ofschoon, behalve hijzelf,
wel niemand tevreden was met de nieuwe regeling. De katholieken wilden den ouden vorm terug en de protestanten verIII 18
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langden natuurlijk veel ingrijpender hervormingen. Door middel
van galg, brandstapel en zwaard ruimde de koning zijn tegenstanders uit den weg. De katholieken, die den koning niet als hoofd
der kerk wilden erkennen, werden terechtgesteld als oproermakers; de protestanten, die de leer der nieuwe kerk loochenden,
werden als ketters verbrand. Onder de katholieken, die door
Hendrik's fanatisme vervolgd werden, noemen wij den geleerden
humanist Thomas More, ook wel genoemd "de Engelsche Erasmus", die beroemd is geworden door zijn boek "Utopia", de beschrijving van een ideaal f antasieland, waarin de gebreken
van den tijd gehekeld werden.
Ten einde 's konings positie te
bevestigen, nam Cromwell elke
gelegenheid te baat om de wereldlijke en geestelijke grooten des
lands aan te klagen wegens oproer of ketterij. Zijn bloeddorstigheid lokte een opstand
uit, dien de koning wel wist te
onderdrukken, doch waarbij het
aantal van Cromwell's persoonlijke vijanden aanmerkelijk toenam. Ten laatste viel hij geheel
in ongenade. Zonder verhoor
werd hij door het parlement als
hoogverrader ter dood veroordeeld en in 1540 terechtgesteld.
Door het geheele land ging een
zucht van verlichting: het schrikbewind was ten einde.
Fig. 42. Thomas More.
Hendrik's grilligheid, wreedheld en despotisme bleken wel
het duidelijkst uit zijn huwelijksleven. Hij heeft achtereenvolgens zes gemalinnen gehad. Op Catharina van Aragon volgde
Anna Boleyn, die de koning in 1536 liet terechtstellen naar aanleiding van een twijfelachtige beschuldiging van ontrouw. Haar
dochter Elizabeth was toen nog geen drie jaar oud. Den dag na
Anna's dood vierde Hendrik zijn bruiloft met Jane Seymour, die
het volgend jaar (1537) stierf, na het leven te hebben geschonken
aan een zoon, den lateren Eduard VI. Op raad van Cromwell
trad de koning in 1540 in het huwelijk met Anna van Kleef, een
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Duitsche protestantsche prinses. Hij had haar schoonheid te voren
alleen kunnen beoordeelen naar een portret, doch toen hij haar
le zien kreeg, was hij zoo teleurgesteld, dat hij zich terstond
weer van haar liet scheiden. Zijn volgende koningin, Catharina
Howard, huwde hij in 1540. Zij was katholiek en geduren:de de
twee jaar van dit huwelijk woedden in Engeland gruwelijke vervolgingen tegen alle ketters. Een liefdesverhouding voerde haar
in 1542 naar het schavot. Het laatste huwelijk, dat met Catharina
Parr, beteekende een wending naar het protestantisme. In dien
tijd erkende Hendrik zijn dochter Elizabeth, die voordien van het
hof verwijderd was gehouden. In 1547 legde Hendrik zijn onrustig
hoofd neer, overleefd door zijn laatste gemalin.
In vele opzichten was Hendrik's regeering zegenrijk geweest voor
Engeland. Warm ge1nteresseerd voor alle geestelijke cultuur, liet
de koning verschillende groote kunstenaars aan zijn hof komen,
onder wie Hans Holbein een der beroemdsten was. Aan de universiteit te Cambridge, die hij met rijke legaten begiftigde, richtte
hij niet minder dan zes nieuwe leerstoelen op.
Niet zonder reden noemt men Hendrik VIII den grondlegger
van de Engelsche vloot. VOOr zijn tijd had Engeland geen vaste
oorlogsvloot. Dank zij de door het annexeeren der kerkelijke bezittingen verhoogde inkomsten der kroon kon de koning een groot
aantal nieuwe krijgsvaartuigen bouwen. De meesten dezer schepen
handen vijf masten en waren met vijftig kanonnen bewapend.
Bij zijn pogingen, om in Europeesche conflicten als bemiddelaar
np te treden, had Hendrik geen succes. De leiding van de Europeesche politiek wist hij niet in handen te krijgen, gelijk hij gehoopt had. Wel was zijn regeering van beteekenis voor de uitbreiding der Engelsche heerschappij over Ierland. Alleen een
derde van Ierland, het oostelijk deel "the Pale" stond destijds
onder Engelsche souvereiniteit. De rest van het eiland werd bestuurd door Iersche opperhoofden, die gedurig met elkaar en met
de Engelschen in strijd waren. Ondanks deze twisten wist het
Iersche yolk zijn nationaliteit te bewaren. De Engelsche kolonisten, die zich op het eiland vestigden, gingen weldra op in de
Iersche bevolking, ondanks de strenge wetten. In 1336 werd een
wet uitgevaardigd, die o. a. de bepaling inhield: "Een kolonist,
die een Iersch meisje trouwt, zal de buik worden opengesneden".
Ongeveer honderd jaar nadien luidde het bevel, dat alle leren,
die in the Pale woonden, een Engelschen naam moesten aannemen
en zich dienden te kleeden en te sche pen als Engelschen. Inmiddels
werd de onrust in Ierland zoo groot, dat de meesten inzagen, dat
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de eenige redding van anarchie was de onderwerping aan den
Engelschen koning. Wel had Hendrik VIII de verhoudingen in
Ierland nog ingewikkelder gemaakt door te trachten zijn nieuw
kerksysteem in te voeren, doch in 1541 riep een eenstemmig parlement te Dublin hem tot koning over geheel Ierland uit. Hendrik
veranderde daarop zijn titel "heer over Ierland" in "koning van
Ierland".
Hendrik VIII werd opgevolgd door zijn tienjarigen zoon Eduard
VI (1547-1553). Het eigenlijke bewind werd gevoerd door een
voogdijregeering, die de hervorming begunstigde. Onder
leiding van den aartsbisschop
Thomas Cranmer werd de
Engelsche kerk in hooge mate
naar protestantschen geest hervormd en het parlement nam
een protestantsche geloofsbelijdenis aan, die bijna Calvinistisch was. De godsdienst werd
geregeld naar een common
prayerbook. Alles, wat direct
in strijd was met de Calvinistische leer, werd uit den godsdienst verwijderd. De dienst
werd in de Engelsche taal gehouden, doch vele ceremonial
der katholieke kerk mochten
onveranderd blijven. De organisatie van Hendrik VIII werd in
het algemeen ongewijzigd nagevolgd. De koning .was het hoofd
Fig. 43. Eduard VI.
der kerk; het ambt van bisschop
bleef gehandhaafd. De kerk van Engeland wordt daarom ook de
episcopale genoemd. De Calvinistische kerk daarentegen heette
de presbyteriaansche en wilde noch den koning, noch een bisschop
als leiders der kerk erkennen.
De episcopale kerk wekte bij menigeen misnoegen: zij was imniers op koninklijk bevel ingevoerd. De katholieken waren natuurlijk geen aanhangers van de nieuwe vormen en de protestanten eischten meer ingrijpende hervormingen naar calvinistisch
voorbeeld. Deze hervormingsgezinden kregen later den naam van
Puriteinen (purus is rein, zuiver), omdat zij de kerk van al wat
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katholiek was wilden zuiveren. Daar de leer in hoofdzaak calvinistisch was, wilden zij ook een calvinistischen dienst hebben en de
republikeinsche, gereformeerde kerkorde, en daarom heetten zij
ook wel Presbyterianen. Er waren dus in Engeland Brie kerkelijke
richtingen: de episcopale, de katholieke en de puriteinsche of presbyteriaansche.
Toen Eduard VI in 1553 stierf, moest volgens de order, die Hendrik VIII had uitgevaardigd, zijn halfzuster Maria, de dochter van
Hendrik VIII en Catharina van Aragon, den troon bestijgen. Na
Maria was Elizabeth, de dochter van Anna Boleyn, aan de beurt.
Wanneer deze kinderen van Hendrik VIII mochten sterven zonder
nakomelingen, dan zou de kroon overgaan op de nakomelingen vanHendrik's tweede zuster, Maria. Ingevolge 's konings nadrukkelijke
bepalingen zouden de nakomelingen van zijn oudere zuster Margareta, de gemalin van Jacob IV Stuart, koning van Schotland„
van de troonopvolging buitengesloten zijn. Na Eduard's flood
waren dus krachtens Hendrik's opvolgingsverordening de volgende
personen gerechtigd om achter elkaar den Engelschen troon te bestijgen : Maria, Elizabeth en Jane Grey, afstammelinge van Hendrik's zuster Maria. Daarentegen was Maria Stuart, de koningin
van Schotland, van de Engelsche regeering buitengesloten.
De Engelschen zagen Hendrik's dochter Maria niet gaarne als
koningin, daar zij vurig katholiek was. De Engelsche edellieden,
die onder Eduard VI de macht in handers hadden, wisten den
koning op diens sterfbed over te halen de opvolgingsbepalingen
te wijzigen. Zoo werd, met voorbijgaan van Maria zoowel als van
Elizabeth, de zeventienjarige Jane Grey als opvolgster aangewezen. Jane had men doen huwen met een lid van den hoogsten
Engelschen adel; zij was overtuigd protestante, beminnelijk, edelmoedig en van fijne beschaving, doch tegenover de politiek stond
zij ten eenen male vreemd. De edelen hadden haar op den troon
gebracht om zelf te kunnen regeeren; doch zij hadden buiten den
waard gerekend, want de jonge koningin was zelfstandiger dan
zij verwacht hadden. Toen Maria Tudor troepen verzamelde om
zich van de kroon meester te maken en vele Engelschen met ergernis zagen, dat de eenmaal vastgestelde bepalingen waren verbroken, gingen de meeste aanhangers der jonge koningin over naar
Maria. Jane Grey's regeering duurde weinig langer dan een week,
Coen werden zij en haar gemaal gevangengenomen en naar het
schavot gevoerd (1554). 'Mans besteeg Maria Tudor den troon
(1553-1558).
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Om haar onderdanen voor zich te winnen had Maria verklaard,
dat zij iedereen vrij zou laten in het belijden van den godsdienst,
dien hij verkoos. Zelf was zij vurig katholiek. In het voorjaar
van 1554 trail zij in het huwelijk met Philips van Spanje — den
lateren Philips II — die zelf naar Londen kwam en poogde door
beminnelijk op te treden den Engelschen adel en het Engelsche
yolk voor zich in te nemen. Dit huwelijk wekte echter sombere
voorgevoelens, die dan ook weldra bewaarheid zouden worden.
Ondersteund door Philips en den paus, toonde Maria hoe langer
hoe meer haar katholieke gezindheid. Zij moist den adel tot
haar zij de over te halen door,
met bijval van den paus, den
edelen het eigendomsrecht te
verzekeren van de bezittingen,
die zij hadden gekregen bij
Hendrik's confiscatie van de
kerkelijke goederen. Wefdra
was het geheele parlement de
slaaf van haar wenschen. In
het najaar van 1554 kwam
Engeland opnieuw onder het
kerkelijk gezag van den paus.
Het parlement hief de episcopale kerk, op en na verschillende opstanden en samenzweringen werden de wetten tegen
de ketters opnieuw van kracht.
Nu brak in Engeland een
Fig. 44. Jane Grey, ets van R. Cooper.
bloedig schrikbewind aan. Hendrik VIII had zoowel de katholieken als de hervormden vervolgd; onder Maria's regeering gold het alleen de hervormden,
Episcopalen zoowel als Puriteinen. Niet minder dan dertien hisschoppen en 1200 gehuwde predikanten werden uit hun ambt
ontzet. In den loop van ongeveer drie jaar werden omstreeks
driehonderd ketters, waaronder Thomas Cranmer, aartsbisschop
van Canterbury, terechtgesteld. De laatste werd terstond na Maria's
troonsbestijging in de gevangenis geworpen. In een oogenblik van
zwakheid herriep hij zijn leer en smeekte om genade, doch op weg
naar den brandstapel herwon hij zijn kracht en verklaarde, dat
hij zijn zwaarste zonde beging op het oogenblik, toen hij zija
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geloof verloochende en afzwoer. Op den brandstapel stak hij de
hand in de vlammen met de woorden: "Dit was de hand, die geschreven heeft; daarom zal zij het eerste gestraft worden". De
hervormden droegen de wreede vervolgingen en gruwelijke straffen als ware helden en werden in de oogen van het Engelsche yolk
martelaars voor een heilige zaak. Hun geloof kon de koningin
niet uitroeien; integendeel, de hervorming vond ingang in steeds
wijder kring. "Laat den 'brandstapel branden", sprak een bisschop.
self op weg daarheen, "hij ontsteekt een licht boven Engeland, dat
nooit meer kan worden uitgebluscht". De nog zwakke hervorming is door Maria's vromen ijver bevestigd.
De katholieken gingen
steeds verder. Weldra verklaarde de paus, in strijd
met de belofte van zijn voorganger, dat alle oud-kerkelijk bezit aan de kerk moest
worden teruggegeven en dat
de belastingen, die vroeger
aan Rome werden afgedragen, voortaan opnieuw moesten geheven worden. Die bevel trof het geheele Engelsche
yolk. Meer dan 40.000 adellijke families zouden er door
gedwongen zijn de eigendommen, die zij hadden gekregen
onder Hendrik VIII, terug te Fig. 45. Maria Tudor (De Bloeddorstige).
geven. Aan een dergelijken
eisch wenschten zij niet te voldoen.
Slechts onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat Philips nooit
koning van Engeland zou worden en zich niet zou mengen in
Engelsche aangelegenheden, had het parlement zijn toestemming
gegeven tot Maria's huwelijk met den Spaanschen prins. Spoedig
zou blijken, dat Engeland door Spanje werd uitgebuit. Zoo nam
Engeland deel aan Spanje's oorlog met Frankrijk. Dit kostte handen vol geld en de Engelschen zagen tot hun groote ontstemming,
dat hun goud het land uitstroomde om Spanje en den paus ten goede te komen. De Engelsche staatskas, in vorige tij den zoo goed gevuld, was nu leeg. Zware belastingen moesten worden uitgeschre-
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y en, hetgeen natuurlijk de ontstemming in den lande nog verergerde. De oorlog had een ongunstig verloop. De Franschen veroverden
Calais, de laatste bezitting der Engelschen op het vasteland. Philips
redde zich zelf en Spanje door Engeland bij den vrede van CateauCambresis (1559) het kind van de rekening te maken. Engeland
moest Calais aan Frankrijk afstaan. Maria "de Bloedige" was toen
reeds gestorven. Gehaat door het yolk, verwaarloosd door haar gemaal, stierf zij na een langdurig lijden in 1558. In den nacht na
haar flood stierf de pauselijke legaat in Engeland en in den loop
van korten tijd niet minder dan dertien katholieke bisschoppen.
Menigeen zag in deze gebeurtenissen den vinger Gods.
DE CONTRAREFORMATIE.
DE JEZUIETENORDE.
Eerder dan in eenig ander land van Europa waren in Spanje
onder den invloed van kardinaal Ximenez kerkelijke hervormingeii
ingevoerd. De kerkelijke wetenschap bloeide er: de kardinaal
zelf bezorgde de polyglotte bijbeluitgave van Alcala, en de universiteit van Salamanca ging haar hoogsten bloei tegemoet. Het
Spaansche y olk had in zijn eeuwenlangen strijd tegen de Mooren
een onverwoestbare lief de voor het katholieke geloof opgevat
en bleek in het geheel niet toegankelijk voor de hervorming van
Luther. Daarnaast staat, dat het Spaansche karakter een zekere
hardheid gekregen had en dat de inquisitie er kon optreden in een
vorm, die bij iederen anderen volksaard niet geduld zou worden.
Het religieuze leven in Spanje was geheel doordrongen van mystiek, die weldra in Johannes van het Kruis en Sint Theresia de
hoogste toppen zou bestijgen. In dit land groeide op Ignatius van
Loyola, dit met zijn volgelingen ontzaglijk veel zou doen voor de
hervorming der katholieke kerk en die meer dan iemand antlers de
hervorming van Luther en Calvijn in den weg trail. Hij was een
arm Spaansch edelman uit het noorden des lands, geboren in 1491.
Zooals alle adellijke jongelieden werd hij officier. Toen de troepen
van Frans I in 1521 Spanje binnentrokken, be yond Loyola zich in
Pampeluna. Hij leidde de verdediging aldaar, loch werd zoo ernstig door een kogel in het been gewond, dat hij voor zijn geheele
leven kreupel en ongeschikt voor den krijgsdienst bleef. Op zijn
ziekbed, gekweld door de hevigste pijnen, las hij de Spaansche
heiligenlegenden en het leven van Christus door Rudolf van Saksen, waarna zijn riddereerzucht en zijn vurige natuur de gedachte in hem wakker riepen een krijgsman Gods te worden.
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Nadat hij genezen was, begaf Loyola zich naar het klooster van
de Heilige Maagd in Monserrat, een hervormd Benedictijnenklooster. Daar legde hij een levensbiecht af, hing zijn wapenrusting bij het beeld van de Heilige Maagd en kleedde zich in
boetekleeren. Vandaar ging hij naar Manresa, waar hij zich terugtrok in een spelonk en zich een j aar tang overgaf aan allerstrengste boeteoefeningen. Hij geeselde zich driemaal per dag, leefde
van brood en water en sliep op den harden vloer. Hierin zag hij
nog in zijn primitieve opvatting van het geestelijk leven den
eenigen graadmeter van heiligheid. Intusschen had hij te kampen met ernstige bekoringen en
angsten over zijn vroeger leven.
De verstandige leiding van zijn
biechtvader hielp hem daar overheen. Op deze periode volgden
groote verlichtingen : volgens
zijn eigen getuigenis leerde hij
biddend meer, dan alle geleerden
hem zouden hebben kunnen bijbrengen. Ook aan anderen gaf
hij geestelijke oefeningen. Het is
uit deze ervaringen en uit zich
zelf en met anderen, dat te Manresa ontstond het wondere boekje, dat in zijn korte eenvoudigheid en gedrongen verstandelijkheid een eenige plaats inneemt in
Fig. 46. Philips II, door Titiaan.
de wereldliteratuur: de Exercitia Spiritualia of Geestelijke
Oefeningen. De nieuwere onderzoekingen hebben aangetoond, dat
in dit boekje verwerkt zijn de ervaringen in het geestelijk leven
van de Benedictijnsche school en van de Franciscaansche, zoowel
als die van de Karthuizers en van de Moderne Devotie. Dit boekje,
voortbouwend op de katholieke traditie, is gedurende eeuwen de
grondwet geweest voor het geestelijk leven van millioenen katholieken. In 1523 ging Ignatius naar Jeruzalem om als "ridder van de
Heilige Maagd" de ongeloovigen te bekeeren. Reeds na een jaar
evenwel keerde hij naar Spanje terug. Loyola had namelijk ondervonden, dat een ongeletterde monnik weinig kan uitrichten in een
wereld, waar de werkelijkheid een zoo belangrijke rol speelt. 1k
godsdienst, ervoer hij, was niet alleen een gevoelskwestie, doch in

282

DE CONTRAREFORMATIE

hooge mate afhankelijk van het verstand. De drieendertigjarige
zette zich nu op de schoolbanken en leerde Latijn. Reeds had hij
eenige aanhangers gewonnen, met wie hij heimelijk bijeenkomsten
hield. Zij werden echter opgespoord door de inquisitie, waarna
Loyola eenigen tijd in een harer kerkers moest doorbrengen. Hij
werd vrijgelaten, doch men verbood hem de eigenaardige kleeding
te dragen, die hij en zijn aanhangers hadden aangenomen. Ook
mocht hij, zoolang hij nog studeerde, geen religieuze samenkomsten meer houden.
Zijn oorspronkelijk voornemen was, de ongeloovigen te bekeeren; later namen echter zijn plannen tot de stichting van een orde
een anderen vorm aan. In 1540 bevestigde de paus deze orde, die
den naam kreeg "Societas Jesu" d. Gezelschap van Jezus. De
leden daarvan heeten in den volksmond Jezuieten. Tot zijn dood
(1556) was Loyola generaal dezer orde.
De organisatie der orde was streng militair. Zij week van de
gewone monnikorden in de eerste plaats of door het feit, dat de
leden behalve de drie gewone geloften van gehoorzaamheid, armoede en kuischheid, ook de gelofte aflegden, den paus te zullen
gehoorzamen. Ook waren zij niet aan een klooster gebonden. Zij
konden zich dus in de wereld bewegen, gekleed als gewone geestelijken. Aan het hoofd der orde stond de generaal, die persoonlijk
de alleenheerschappij in handen had. Hij woonde te Rome. Onder hem stonden provincialen, die ieder hun eigen provincie bestuurden, daaronder de rectoren, allen met onbeperkte macht over
hun minderen. Wie tot de Jezuletenorde wilde toetreden, werd aan
harde proeven onderworpen. Voor alles moesten de leden gehoorzame werktuigen worden. Het was de eerste plicht van een. Jezuiet,
zich, natuurlijk binnen de grenzen van het zedelijk-geoorloofde.
te maken tot een willig werktuig in de handen van zijn overstep.
Zoozeer drong Ignatius daarop aan, dat hij in den regel de nitdrukking gebruikt: Ze moeten gehoorzaam zijn "als een lijk, dat
in alle richtingen zich laat bewegen". Dat de Jezuieten de stelling
"het Joel heiligt de middelen" ook zouden uitstrekken tot de zedelijk-ongeoorloofde middelen, is natuurlijk een praatje.
Soms hebben de Jezuieten misdaan in naam van den godsdienst,
doch wij molten niet vergeten, dat zij veel meer goed hebben uitgericht. Zij namen het onderwijs ter hand in een tijd, toen het
sterk werd verwaarloosd. Dank zij hun doorzicht, hun intelligentie
en hun blinde gehoorzaamheid, waren de Jezuieten het scherpste
wapen van paus en kerk in den strijd tegen de hervorming. Vooral
was het van groote beteekenis, dat zij door hun functies als biecht-
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vaders en leeraren aan verschillende hoven grooten invloed uitoefenden op de ontwikkeling der toekomstige vorsten. Hun discipelen, eenmaal gekroond, bleven hun trouw. De macht, die de
Jezuieten hierdoor indirect over de volken kregen, was zeer groot.
DE ONVERDRAAGZAAMHEID.
Wat den modernen mensch het meest opvalt in de geschiedenis
der zestiende en zeventiende eeuw, is de algemeene onverdraagzaamheid. Het uiterste daarvan is wel de Roomsche inquisitie, die,
met vrome bedoelingen, duizenden onschuldigen heeft gemarteld
en verwond. Dat werd toen door de groote meerderheid van het
publiek scherp veroordeeld. De meeste menschen hebben wel
eenigen gezonden zin, die hen waarschuwt voor de consequenties
van hun vooroordeelen. Zoo ook hier. Maar in beginsel was de
inquisitie toch slechts het natuurlijk uitvloeisel der algemeene onverdraagzaamheid.
Het is niet moeilijk, daarop te schimpen, loch beter, te trachten
hear te begrijpen. De menschen der zestiende eeuw hadden nog
weinig gelegenheid gehad, in vrijheid over alles na te denken.
Ze bezaten daarin nog niet onze ervaring. Wij weten nu wel, dat
de meeningen zeer uiteenloopen, ook onder menschen, die in kennis en bekwaamheid aan elkaar gelijk zijn. Dat wist men toen
niet. Wanneer menschen als Luther en Calvijn met elkaar deba tteerden — schriftelijk, wel te verstaan, want gezien hebben ze elkaar nooit, — dan begonnen ze met de ernstige bedoeling, zich open
te stellen voor elk deugdelijk argument. Dwaalde de ander, dan
wilden zij hem met broederlijk vermaan in het goede spoor leiden.
Bleef hij echter, ondanks de beste argumenten, weerspannig, dan
j a . dan was hij een domoor of een schurk. Met de mogelijkheid,
dat de ander even eerlijk anders over een argument kon denken,
hielden ze geen rekening. Voor ons is het tegelijk grappig en treurig dat aan te zien, en wel gering gaat men over ons, menschenkinderen, oordeelen, als men ziet, welk een ellende wij soms met
de beste bedoelingen over de wereld heen halen.
Bovendien : God had nu eenmaal de waarheid geopenbaard:
er bestond dus een waarheid en die moest binnen menschelijk bereik liggen. Pijnlijk oogenblik, waarop men over die waarheid in
twist geraakt. leder vond zijn opvatting de redelijke en de juiste;
dat moest het dus zijn, wat God met zijn openbaring bedoeld had.
Wie het anders inzag, die verstond Gods klare bedoeling niet, dat
was een van God verlatene.
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En eindelijk zag men in de zestiende eeuw in den godsdienst
jets anders, dan wij nu. In onze moderne oogen is het een bij uitstek persoonlijke aangelegenheid; toen was het dat geenszins. Dc
godsdienst gold als het zenuwstelsel van het organisme, dat God
en de wereld verbond. Evenmin als nu een lichaam twee hoof den
IOU kunnen hebben, achtte men toen een stad met twee godsdiensten mogelijk. De overheid was door God ingesteld; wie een anderen God diende, kon niet dezelfde overheid erkennen en werd dientengevolge geacht, door geen redelijke banden aan de maatschappij gebonden te zijn. De godsdienst was dus in de eerste plaats
iets maatschappelijks, dat niet maar door een ieder persoonlijk
willekeurig mocht veranderd worden. Dat de uitingen van onverdraagzaamheid van Roomsche zij de heviger en gewelddadiger geweest zijn, gelijk uit de handelingen der inquisitie blijkt, is ook heel
goed te begrijpen. Men denke zich iemand, die door het Katholicisme volkomen bevredigd werd en geenszins behoefte aan iets
anders kende en dat andere dan ook volstrekt niet begreep; sfelt
U voor, met welke oogen zulk een zestiende-eeuwer het moest
aanzien, dat al wat altijd als heilig en schoon gegolden had en de
samenleving bijeenhield, overhoop werd geworpen. Het is eigenlijk een wonder, dat de uitbarsting niet nog heviger is geweest.
Ook was de Roomsche kerk en zij alleen een krachtige organisatie;
in een organisatie nu plegen de dingen weleens verder te gaan
dan de menschen, die er mee begonnen, misschien bedoelden.
Ten slotte waagt de schrijver van dit hoofdstuk, die persoonlijk
overtuigd vrijzinnig is, de onderstelling, dat ook een ethnische
factor in het spel is geweest. Tot de vele elementen, die de bevolking der zoogenaamde Romaansche landen vormen, behoort
ook een zeer fanatiek type, dat van natuur zeer Roomsch voelt en
de kerk vaak tot krachtigen steun is, doch haar ook dikwijls door
blind fanatisme heeft gecompromitteerd.
Trouwens, terwijl de oude kerk wreed optrad in de landen,
waar zij de macht bezat, werden in die streken, waar de nieuwc
leer had gezegevierd, evenmin verdraagzaamheid en humaniteit gepredikt. In Engeland vielen velen als martelaars voor het katholicisme; in Geneve, de stad van Calvijn, werd de brandstapel ontstoken voor den geneesheer Michael Servet, die het dogma der
Drieeenheid bestreed. De heksenprocessen ten slotte eischten nog
nicer offers in de Protestantsche landen dan in de katholieke.

985

DE KATHOLIEKEN IN DUITSCHLAND.
Het concilie van Trente (1545-1563), dat Karel V had bijeengeroepen, in de hoop de katholieken en de protestanten te kunnen
vereenigen, had juist de tegenovergestelde uitwerking. De protestanten weigerden iedere medewerking en het gevolg was, dat
de katholieke leer in de punten van verschil scherper uitgesproken en de afwijkende leerstellingen van de protestanten veroordeeld werden. Het concilie stelde heilzame bepalingen vast over
de hervorming van het kerkelijk leven en over de opleiding van
de geestelijken. Onder leiding van krachtige pausen als Pius V,
Gregorius XIII en Sixtus V werden de bepalingen van het concilie doorgevoerd. De aldus hervormde katholieke kerk kon iiu
met succes gaan werken aan het heelen van de wonden, die haar
door het protestantisme waren toegebracht en aan tegenweer tegen
het verder doordringen ervan.
De man, die dat in de Duitsche landen gedaan heeft, is de Nijmegenaar, Petrus Canisius (1521-1597). Reeds in 1540 was een
van de eerste volgelingen van Ignatius van Loyola in Duitschland
gekomen: Petrus Faber. Hij was het, die den Nijmeegschen burgemeesterszoon in 1543 voor de Societeit won. Canisius zag zich
als terrein voor zijn werkzaamheid Duitschland aangewezen en
hij is erin geslaagd, om uit heele streken het protestantisme terug
te dringen. Geheel in den geest van zijn orde ging hij daarbij niet
met geweld te werk, ofschoon hij natuurlijk, zooals uit zijn uitgebreide briefwisseling blijkt, de hulp der vorsten niet versmaadde. Hij wist, dat vooral twee dingen de Duitschers afkeerig
hadden gemaakt van het katholicisme: de onkunde aangaande de
echte leer der kerk en het onwaardig leven van vele bisschoppen
en priesters. Het eerste euvel bestreed hij door een schier koortsachtige werkzaamheid als schrijver: wetenschappelijke verhandelingen wisselde hij of met populaire geschriften. Zijn eatechismus beleefde voor den dood van den schrijver twee honderd
uitgaven in zestien verschillende talen. Om het tweede kwaad
tegen te gaan, bevorderde hij de stichting van opleidingsscholen
of seminaries, waar de toekomstige geestelijken, volgens de
Ignatiaansche methode gevormd werden. Hij had het. succes, dat
het Rijnland, Beieren, Oostenrijk voor de katholieke kerk behouden, of beter misschien, teruggewonnen werden.
Inmiddels bestond echter in de gelederen der protestanten tweedracht: uit louter ijver voor de ware leer vervolgden zij elkander en
tusschen Lutherschen en Gereformeerden ontstond bittere vijand-
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schap. Het protestantisme, dat eens bijna negen tienden van het
Duitsche rijk had omvat, werd in dezen tijd overal teruggedrongen, vooral in het zuiden.
Maximiliaan's zoon en opvolger, Rudolf II, (1575-1612) was een
verklaard vij and van het protestantisme. Onder zijn regeering
werd het protestantisme in Zuid-Duitschland uitgeroeid, zoodat
omstreeks 1600 het grootste deel der Oostenrijksche erflanden
zoowel als Beieren en Baden katholiek waren. In de beide koninkrijken Bohemen en dat deel van Hongarije, dat aan de Habsburgers behoorde, waren de protestanten in de meerderheid.
Krachtens de bepalingen van den Augsburgschen vrede wilde
Rudolf deze streken het katholicisme opdringen. Dit wekte echter
een dusdanige ontstemming en onrust, dat de keizer zijn broeder
Matthias tot koning van Hongarije moest verheffen. Om Bohemen
te bewaren in de personeele unie met de Oostenrijksche erflanden,
moest de keizer zich hier concessies getroosten. Hij vaardigde in
1609 den z. g. majesteitsbrief uit voor Bohemen, waarin voor dat
land het recht van den vorst den godsdienst zijner onderdanen te
bepalen, werd opgeheven. Den protestanten werd volkomen vrijheid en beveiliging tegen vervolgingen verzekerd.
Tegelijkertijd echter trail Maximiliaan van Beieren zoo streng
tegen de protestantsche vrije rijksstad Ulm op, dat deze schending
van den vrede van Augsburg hevige verontwaardiging wekte onder
de protestanten. In 1608 vormden vele vorsten en steden een
protestantsche Unie onder leiding van Frederik IV van de Palts.
De meeste leden dezer Unie waren Calvinisten, doch ook . eenige
Lutherschen sloten er zich bij aan. Als tegenhanger daarvan
stichtte Maximiliaan van Beieren het volgend jaar (1609) de
katholieke Liga, waarvan hij de leider werd. Beide stelden zich
verdediging ten Joel, en zochten tevens naar buitenlandsche
bondgenooten. De paus en het katholieke Spanje steunden de
Liga, terwijl de Unie, uit politieke overwegingen, steun kreeg van
het katholieke Frankrijk, waar in dien tijd Hendrik IV regeerde.
Deze werd echter reeds in het volgend jaar (1610) vermoord,
waardoor de Unie was aangewezen op Engeland, Nederland en de
noordelijke rijken.
Ondanks.den "majesteitsbrief" bleef de toestand in Bohemen onrustig. Aan de beperkingen in den majesteitsbrief stoorden de
protestanten zich niet. Men was het oneens over verschillende
punten, waarmede bepaalde kerkelijke aangelegenheden gemoeid
waren. Het eind was, dat de Bohemers 's keizers broeder Matthias
inhaalden en hem tot koning kroonden.
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Na Rudolf's dood werd Matthias keizer (1612-1619). Hij interpreteerde den majesteitsbrief in het voordeel der katholieken,
waardoor een sterke gisting in Bohemen ontstond. Het nationale
zelfstandigheidsbewustzijn en de ijver voor het protestantisme
werkten hand in hand. Toen de protestantsche predikanten uit
een paar betwiste kerken werden verjaagd en de kerken gesloten,
ja, zelfs afgebroken, stelden de Bohemers een klaagschrift op,
waarin zij den keizer herinnerden aan den majesteitsbrief. De
keizer liet zijn stadhouders antwoorden, dat degenen, die zich niet
rustig konden houden, als oproermakers zouden worden gestraft.
Gedachtig aan de vroegere vriendschapsbetrekkingen tusschen
Bohemen en Matthias, meenden de Bohemers, dat het de keizerlijke stadhouders waren, die beweerden in naam des keizers te
handelen. Hun gramschap sloeg dan ook over op hen. Op 23 Mei
1618, toen de stenden te Praag vergaderd waren, drongen eenige
edellieden met gewapende knechten en boeren het kasteel binnen
en baanden zich een weg naar de kanselarij, waar de stadhouders
zich bevonden. De woordvoerder der edelen was graaf von Thurn,
die de stadhouders op heftigen toon hun eigenmachtig optreden
verweet. De woordenstrijd werd steeds feller. Thurn's beschuldigingen werden door de anderen herhaald. De stadhouders
trachtten hen te kalmeeren, doch antwoordden ontwijkend. Toen
riep plotseling iemand: "Gooit ze het raam uit; dat is een goed,
oud Boheemsch gebruik". De edellieden grepen hierop de beide
stadhouders en hun secretaris en wierpen hen uit het raam in de
slotgracht van een hoogte van twintig meter. Als door een wonder
kwamen de slachtoffers er levend of ; de verblufte Bohemers
schoten op hen, doch troffen geen doel. De stadhouders vluchtten
naar den keizer in Weenen; hiermede begon de dertigjarige oorlog.

EUROPA
TUDENS DE CONTRAREFORMATIE
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Fig. 1. Medaille van Philips II. Op de keerzijde ziet men Atlas, de aarde
torsend, verheerlijking van Philips' macht.

EUROPA TIJDENS DE CONTRAREFORMATIE.
PHILIPS II EN ZUID-EUROPA.
Toen Karel V in 1556 de regeering neerlegde, werd zijn reusaclitig rijk in tweeen verdeeld. Spanje, de Nederlanden, de Italiaansche bezittingen en de in den vreemde gelegen kolonien, die
onder Karel V zees waren uitgebreid, kwamen onder het bewind
van zijn zoon Philips II (1556-1598).
In velerlei opzicht herinnert Philips II aan zijn vader. Hij had
dezelfde vorstelijke houding, denzelfden ijzeren wil en dezelfde
gave tot zelfbeheersching. 1-let gebeurde eens, dat een secretaris
de documenten, die de koning tot diep in den nacht had zitten
schrijvcn, met zand moest bestrooien. Slaperig als hij was, nani de
secretaris bij vergissing den inktkoker en goot den inkt in plaats
van het zand uit over de papieren, die natuurlijk volkomen hedorven werden. Zonder een woord te zeggen zette Philips zicli aan
zijn schrijftafel en schreef de documenten over. \Vat hij echter
niet van zijn vader geerfd had, was diens gave om in de politick
de groote lijnen te zien, nocli diens sclierpe blik om belangrijke
feiten van onbenulligheden te onderscheiden. Ten slotte mists hij
ook zijns waders buigzaamheid. Philips' politick ging langs vast afgebakende paden en week niet voor liindernissen. Zoo poogde
Philips altijd uit den weg te ruinien, waar zijn vader had volstaan
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met ontwijken. Dit laatste gold vooral in godsdienstige kwesties.
Karel V was in godsdienstige aangelegenheden doorgaans met gematigdheid opgetreden. Philips daarentegen was katholiek met
een zeker fanatisme en uit elk zijner handelingen spreekt zijn
streven ten voordeele van zijn kerk. Zijn eenzijdigheid op dit
gebied werd de oorzaak van menige nederlaag voor Spanje.
Het spreekt vanzelf, dat een man als Philips II voor alles zou
trachten elke hervormingsgezinde beweging in zijn rijk uit te

Fig. 2. Zaal in het paleis te Madrid.

roeien. Had de Duitsche hervorming in Spanje, waar reeds door
Ximenez de katholieke hervorming was doorgezet, weinig vat op
de bevolking, de inquisitie deed het hare, om iedere poging in die
richting den kop in te drukken.
Het resultaat was geheel naar 's konings wensch: Spanje bleef
een katholiek land en de beste steun der kerk in den strijd tegen
de hervorming.
Philips wist echter de inquisitie, waarvan de leiding in Spanje
feitelijk bij den koning berustte, ook aan te wenden voor het bereiken van een doel, dat hij zich bij zijn binnenlandsche politiek
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voor oogen had gesteld: de koninklijke alleenheerschappij. Er
wordt weleens van de inquisitie beweerd, dat zij werd ingesteld
om de rijken van hun eigendom en de machtigen van hun aanzien
te berooven. Het was niet moeilijk voor Philips II een tegenstander als ketter aan te klagen en uit den weg te ruimen. In Aragon
brak een oproer uit tegen de onbarmhartige schending der vrije
volksrechten door de inquisitie; doch deze opstand was aanleiding
voor Philips om de Cortez (stenden) van Aragon even afhankelijk
te maken als die van Castilie het reeds door zijn varier waren
gemaakt. De voornaamste Spaansche edelen, de grandes, waren
vrij van belasting en Philips vond het overbodig hen tot de Cortez

Fig. 3. Het Escuriaal.

te rekenen. De priesterschap stond geheel aan de zij de des konings
en was afhankelijk van hem. De lagere adel had altijd geleefd
van het verrichten van krijgsdienst; de algemeene minachting
voor eenige andere werkzaamheid hield hem terug van handel of
ambachten. Ook in de lagere klassen heerschte die loomheid,
zoodat er buitenlanders noodig waren om zich te wij den aan de
nijverheid, die de Spanjaarden zelf verachtten. Een spreekwoord
uit dien tij d zegt : "Kies de kerk, de zee of 's konings dienst".
Toen de succesrijke oorlogen tot het verleden gingen behooren
en er al minder zilvervloten uit de kolonien in Amerika naar
Spanje terugkeerden, ging 's lands welstand achteruit. Philips,
die altijd geld noodig had, legde zware belastingen op. Hierdoor
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verzonk zijn yolk, zoowel in politiek als in economisch opzicht,
in een toestand van machteloosheid.
Philips II bestuurde zelf zijn rijk met behulp van een staand
leger en een aantal ambtenaren, die hem door hun volkomen
afhankelijkheid onderdanig waren. Daar hij in alle vraagstukken
zelf wilde beslissen, hing hij vaak aan bagatellen en hoe langer
hij regeerde, des te langer moest de staat wachten op de beslissing
in de gewichtigste kwesties, die de koning niet wenschte ter hand

Fig. 4. Vertrek in het Escuriaal, met de meubelen, die Philips op zijn
reizen placht mede te voeren.

te nemen, voordat datgene, waarmede hij zich bezig hield, geheel
was afgehandeld. Voor zijn autocratie schiep Philips een waardig
kader door bet hofceremonieel uit te breiden. Na 1559 beef t hij
Spanje niet meer verlaten. Ilij hield verblijf in zijn palcis te
Madrid, zijn kasteel te Aranjuez, of in het Escuriaal, bet slot, dat
hij had laten bouwen op een verlaten vlakte vijf mijlen ten
noordwesten van Madrid. Het was tegelijkertijd kasteel, bibliotheek en klooster; in het midden stond een koepelkerk, die de
laatste rustplaats der latere Spaansche koningen werd. De rechthoekige vorm van het groote bouwwerk moest herinneren aan den

SPANJE EN DE TURKEN

295

rooster, waarop de heilige Laurcntius levend was verbrand. Hier
leefde Philips II in sombere eenzaamhcid.
SPANJE EN DE TURKEN.
Onder Soliman II had het Turksche rijk zich uitgebreid langs
de noordkust van Afrika. Tegelijkertijd was de Turksche heerschappij in Europa toegenomen; het grootste decl van Hongarije
stond onder Turksche souvereiniteit, zoodat de Turken nu meester
waren over het geheele oostelijk deel der Middellandsche Zee.
Karel V had, ten einde de Spaansche belangen in Italie te heschermen, tochten
naar Tunis en
naar Algiers ondernomen, doch
zonder beslissend
resultaat. Behalve
Spanje zag ook
Venetie de vorderingen van Turkije met leede
oogen aan.
Venetie bezat
sinds het begin --=___
--,L.....—
van de zestiende
eeuw Istrie en de
kuststreek van
Dalmatiè, de Jonische eilanden,
Creta en Cyprus.
Ter bescherming
van haar handel,
Fig. 5. Venetiaansch galei met dertien riemen.
de bron van haar
rijkdom, had de
republiek sterke vestingen op de verschillende eilanden opgericht.
De Middellandsche Zee werd door een statige Venetiaansche
oorlogsvloot doorkruist, terwijl in de haven van Venetic geheel
uitgeruste galeien gereed lagen om zoo noodig de vloot te versterken. De ontdekking van den zeeweg naar Indie was een doodelijke slag voor Venetiös handel op het oosten. Reeds in 1501
beliep voor Venetie de geheele handelsomzet op Syrie en Egypte
slechts 200.000 ducaten, terwijl deze vroeger alleen in Alexandria 600.000 ducaten had bedragen.
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Den achttienden Mei 1565 ankerde voor Malta, eigendom der
Johanniterorde, een groot Turksch eskader van 180 schepen met
30.000 soldaten bemand. Tegelijkertijd zeilde een tweede Turksche
vloot naar Rome, dat door panischen schrik werd bevangen. Na
een beleg van Malta's hoofdstad, dat drie m,aanden duurde en
waarbij de grootmeester der orde, La Valette, de stad dapper
verdedigde, moesten de Turken wijken voor een Spaansche vloot

■

Fig. 6. De zeeslag bij Lepanto, 1571.

onder aanvoering van Alva. Dit was de laatste poging van Soliman II om zich van de heerschappij over het westelijk deel der
Middellandsche Zee meester .te maken. Een jaar later, bijna op denzelfden datum, stierf hij tijdens een veldtocht in Hongarije (1566).
Inmiddels werd Spanje ook op andere wijzen door de Mohammedanen bedreigd. In Zuid-Spanje hadden de Mooren hun
heerschappij gehandhaafd tot het einde der middeleeuwen:
Granada was gevallen in 1492. Hun nakomelingen, de Morisco's,

SLAG BIJ DREUX (1562), WAARIN DE MAARSCHALK ST. ANDRE SNEUVELDE.
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waren wel in naam Christenen en hadden gedeeltelijk Spaansche
zeden overgenomen, doch in hun hart hadden zij hun oude nationaliteit, taal en godsdienst niet opgegeven. Bij verschillende gelegenheden was reeds gebleken, dat deze Morisco's in verbinding
stonden met de Turken en het lag voor de hand, dat zij een
Turksch leger in Spanje van ganscher harte zouden steunen. In
1560 had Philips II een verordening uitgevaardigd, waarin aan de
Morisco's het dragen van wapenen verboden werd. In 1563 beval
hij, dat de Morisco's binnen drie jaar geen Arabisch meer mochten
spreken en dat zij hun kinderen naar Christelijke scholen moesten
sturen. Binnen dertig dagen moesten alle Arabische boeken vernietigd zijn. Arabische muziek
mocht niet meer gehoord worden
en de Arabische kleederdracht
moest worden afgelegd. De
Morisco's wilden zich niet aan
deze bevelen onderwerpen en
kwamen in opstand. Zooals te
verwachten was, kregen zij hulp
van de Turken in Noord-Afrika.
De opstand bleef lang woeden en
Philips kon er geen eind aan maken, totdat hij eindelijk de troepen onder opperbevel stelde van
zijn jeugdigen halfbroeder, don
Juan van Oostenrijk, die in 1556
was geboren als zoon van Karel V Fig. 7. Turksche helm, buitgemaakt
en Barbara Blumauer van Rein den slag bij Lepanto.
gensburg. Mede door de onderlinge twisten der Morisco's gelukte het don Juan in het voorj aar
van 1571 een beslissende overwinning op hen te behalen, waardoor
zij volkomen onderdrukt waren.
In den zomer van 1570 was een sterk Turksch leger op Cyprus
geland om dit eiland op Venetie te veroveren. In het voorjaar
van 1571 vormden Venetie, Rome en Spanje "de Heilige Liga"
om gezamenlijk tegen de Turken te strij den, doch in Augustus
van hetzelfde j aar gelukte het den Turken het geheele eiland te
veroveren. Een Turksche vloot, gesteund door een eskader uit
Algiers, kruiste tusschen de Jonische eilanden, die de Turken nu
wilden veroveren. Deze plannen echter werden verijdeld door
don Juan, die als opperbevelhebber van de vloot der Liga de
Turksche vloot een beslissende nederlaag toebracht bij Lepanto
•
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(1571). Van de Turksche schepen ontkwamen er slechts 40; 130
werden veroverd; de overige zonken onder het vuur van den zeeslag. "Allah heeft de zee aan de ongeloovigen gegeven", riep de
sultan ontzet uit bij het
vernemen van de overwinning der Liga. Hiermede was de Turksche
overmacht op de Middellandsche Zee ten
einde en tevens het
denkbeeld ontzenuwd,
dat de Turken onoverwinnelijk zouden zi jn.
Door eerzucht gedreyen, poogde don Juan
zich een zelfstandig
koninkrijk in Tunis te
verschaffen. Dit zou
echter mislukken. Philips II zag met ergernis
en afgunst de toenemende macht van zijn
jongeren broeder. Hij
zond don Juan in 1576
naar de Nederlanden;
doch hier vatte deze
het plan op om Maria
Stuart te helpen en
zich, door met haar te
trouwen, van de Engelsche en Schotsche kronen meester te maken.
Deze plannen gingen
dwars tegen die van
Philips in. Heel kort
daarna stierf don Juan
Fig. 8. Don Juan van Oostenrijk.
zelfs (1578) zoo plotseling, dat men den Spaanschen koning ervan verdacht zijn
broeder te hebben vergiftigd, ten einde een gevaarlijk mededinger
uit den weg te ruimen.
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FRANKRIJK TIJDENS DE HUGENOTENOORLOGEN.
FRANS I EN HENDRIK II.
Frankrijk was uit den strijd tegen de I-Iabsburgers in Duitschland en Spanje te voorschijn getreden als een sterke nation ale
eenheidsstaat onder een krachtige koninklijke macht. De Fransche
edellieden, die in de middeleeuwen groote politieke rechten hadden bezeten, moesten die thans afstaan aan den koning. Wel
hadden zij een groote aantal privileges van socialen en economischen aard behouden. Om zich te wapenen tegen de zware
moeilijkheden, waartegen Frankrijk gedurende zijn vele oorlgen
had te kampen, schaarden de adel en het yolk zich eendrachtig um
den koning. Ook den rijksstenden, die de wetgeving en de belastingen in handen hadden, was deze macht ontglipt. Frans I
(1515-1547) schreef belastingen uit zonder de toestemming der
stenden te vragen en riep hen slechts zelden bijeen. Hendrik II
(1547-1559) kon zich als persoonlijkheid zeer zeker niet meten
met Frans I, doch onder gunstige politieke conjunctuur kon hij
de bisdommen Metz, Toul en Verdun benevens enkele streken in
Lotharingen bij Frankrijk inlijven. Hij handhaafde Frankrijks
onafhankelijkheid in den strijd met Philips II. Bij zijn plotselingen dood liet hij zijn zoon Frans II (1559-1560) een krachtig
rijk na.
De politieke eenheid, die Frans I en Hendrik II in Frankrijk
hadden bewerkstelligd, werd allengs verzwakt door een godsdienstige tweedracht, die in Frankrijk even duidelijk merkbaar
werd als in bet Duitsche rijk en in Engeland. Uit Geneve had
de leer van Calvijn zich spoedig over Frankrijk verbreid. Het
land werd overstroomd door Calvinistische predikanten, die door
Geneve werden uitgezonden.
Hoewel persoonlijk vrij onverschillig in zaken van godsdienstigen aard, was Frans I door dezelfde politieke overwegingen
gedreven om de hervormden te vervolgen, die Karel V er toe
hadden gebracht het protestantisme in zijn rijk te bestrijden. De
koning vreesde nl., dat godsdienstige splitsing ook politieke deeling zou meebrengen. Terwi til bij Philips II de godsdienstige vraagstukken de politiek van Spanje konden bepalen, beschouwde
Frans I de politiek als hoofdzaak. Hij vervolgde de hervormden
in Frankrijk, doch deinsde er niet voor terug een verbond te sluiten met den sultan, den vijand der Christenheid, als hij daarin
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voordeel zag in zijn strijd tegen Karel V. Op dezelfde wijze voerde
hij onderhandelingen met de Duitsche protestanten. Hendrik II
sloot in den Schmalkaldischen oorlog een openlijk verbond met
de protestanten en deze politiek zou nog lang in de toekomst door
Frankrijk gevolgd worden. Zoo sloot kardinaal Richelieu met
Gustaaf II Adolf eerst een subsidietractaat en liet na den dood
van dien koning de Fransche troepen deelnemen in den strijd
tegen den keizer.

Fig. 9. Koning Hendrik II van Frankrijk, doodelijk gewond bij een steekspel.

Ondanks de vervolgingen nam het aantal hervormden in Frankrijk toe. In het midden der zestiende eeuw waren ongeveer een
half millioen Franschen Calvinisten. Hendrik II stond op het
punt om, als bondgenoot van Philips II, na den vrede met Spanje
en het Duitsche rijk, de hervorming to bestrijden, doch voor hij
dit plan ten uitvoer kon brengen, stierf hij.
De Fransche Calvinisten werden Hugenoten genoemd, een
woord, dat waarschijnlijk een verbastering is van het Zwitsersche
"Eidgenossen". Het Calvinisme had zijn aanhangers onder den
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adel en de burgerij, de belangrijkste klassen der maatschappij.
Ten slotte voelden de Hugenoten zich sterk genoeg een eigen
kerkverband te stichten naast dat der katholieken (1559).
DE BOURBONS EN DE GUISES.
Frans II, die in 1559 den troon van Frankrijk besteeg, was
een zwak, onzelfstandig jongeling, slechts 16 j aar oud. Hij was
gehuwd met Maria Stuart, koningin van Schotland. Maria Stuart
had in Frankrijk twee ooms uit het machtige geslacht Guise en
deze kregen, door middel van de
jonge koningin, grooten invloed op de
regeering. Het hoofd van het geslacht, hertog Frans de Guise, had
met veel succes tegen de vijanden
van Frankrijk gestreden onder Hendrik II. Thans was hij opperbevelhebber van het Fransche leger. Overigens was het bewind in handen van
zijn broeder Karel, die aartsbisschop
van Reims was en de "kardinaal van
Lotharingen" werd genoemd.
Nog meer rechten dan de Guises
konden de Bourbons doen gelden op
deelneming aan de regeering van
Frankrijk. Terwijl de Guises hoorden
tot een tak van het hertogelijk huis
van Lotharingen, dat eerst in het be- Fig. 10. Antoine van Bourbon,
koning van Navarre.
gin van de zestiende eeuw Fransch
was geworden, waren de Bourbons
van oude Fransche afkomst. Zij stamden of van een jongeren zoon
van Lodewijk den Heilige. De belangrijkste leden waren Antoine
van Bourbon en zijn broeder Lodewijk van Conde. Zij waren
prinsen van den bloede en als zoodanig de eerstaangewezenen oin
de regeering te voeren voor een onmondigen koning, en tevens de
naaste opvolgers, wanneer het regeerend huis mocht uitsterven.
Antoine had door zijn huwelijk met de regeerende koningin van
Navarre den titel van "koning van Navarre" gekregen.
Om hun macht te handhaven maakten de beide families zich
op handige wijze den godsdienststrijd in Frankrijk ten nutte.
Terwijl de Bourbons Hugenoten waren en, als prinsen, zelfgeproclameerde leiders der partij, stelden de Guises zich in dienst
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der katholieke reactie. Als bondgenooten van den paus en Philips II poogden zij eenerzijds hun regeeringskansen te versterken,
anderzijds de Hugenoten en daarmede natuurlijk de Bourbons
onschadelijk te maken. Wanneer het hun gelukte een sterke katholieke reactie in Frankrijk in het leven te roepen, konden zij
nict alleen de Hugenoten uitroeien, doch tevens de Bourbons, hun
machtigste mededingers naar de koningskroon.
DE EERSTE DRIE HUGENOTENOORLOGEN.
In 1560 stierf Frans II, waarop Maria Stuart naar Schotland
terugkeerde. De Guises zagen zich daardoor al hun macht ontglippen. Frans II werd opgevolgd door den tienjarigen Karel IX
(1560-4574) onder regentschap van zijn moeder, Catharina de
Medici, die als voogdes de eigenlijke monarch van Frankrijk werd.
Heerschzuchtig en eergierig, street de Catharina voor alles naar
de handhaving harer macht. Vaak nam zij haar toevlucht tot
listen en intriges. Zoo maakte zij gebruik van de schoonheid harer
hofdames, ten einde haar tegenstanders te winnen; men sprak dan
ook van "het vliegende eskader der koningin". De godsdienst liet
Naar in haar hart volkomen onverschillig en de strijd tusschen
de katholieken en de Hugenoten was voor haar slechts een middel
om de koningsmacht te versterken ten koste der partijen. Het
ontbrak Catharina niet aan staatsmansgaven, doch haar wilskracht
was niet zoo sterk als haar heerschzucht, waardoor haar politick
dikwijls onzeker werd. Daar de Guises haar eerste mededingers
naar de macht waren, achtte Catharina het verstandig de Hugenoten te steunen. Tot kanselier had zij benoemd Michel de 11-1Opital, een edel mensch en vroom katholiek. Hij was ervan overtuigd, dat het voor Frankrijk het beste was, wanneer men de
I I ugenoten verdraagzaamheid betoonde. Daardoor zou een allesverwoestende burgeroorlog vermeden worden en kon het land
krachten vcrzamelen voor een sterke buitenlandsche politiek. In
denzelfden geest werkte de staatsraad admiraal de Coligny, die
zich bij de Ilugenoten had aangesloten. Catharina vaardigde in
1562 een tolerantie-edict uit, waarbij den Hugenoten een zekere
godsdienstvrijheid werd geschonken en het recht tot het houden
van godsdienstoefeningen buiten de steden.
Iluitengesloten van de regeering, zagen de Guises geen anderen
weg dan zich op te werpen tot banierdragers van het katholicisme,
in de hoop, daardoor hun positie aan het liof te herwinnen. In
Maart 1562 overvielen soldaten van den hertog de Guise Huge-
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noten tijdens een godsdienstoefening te Vassy en doodden er zestig.
Daarop begaf de hertog de Guise zich naar Parijs, waar hij door
de fanatiek katholieke bevolking met gejuich werd ingehaald en
weldra het geheele hof in zijn macht kreeg.
Met dit bloedbad te Vassy begon de Hugenotenoorlog. Overal
werden nu de Hugenoten vervolgd. In Orleans verzamelden zij
zich om Lodewijk van Conde en zwoeren diegenen te bestrijden,
"die de vijanden van
den Christelijken godsdienst, en den koning
en zijn moeder gevangen hielden". De Hugenoten waren als door
razernij bezeten. Het
baatte niet, dat Calvijn
van Geneve uit hen vermaande, hun lijden in
berusting te dragen.
Een beeldenstorm, zooals vier jaren later in
de Nederlanden, brak
los over het land en de
leiders der Hugenoten
poogden tevergeefs
dien storm te keeren.
Met onderbreking van
een paar korte wapenstilstanden woedden de
eerste drie Hugenotenoorlogen van 15621570. In den eersten
oorlog waren de Huge- Fig. I I. Maria Stuart als koningin van Frankrijk,
16 jaar oud.
noten het sterkst, doch
de katholieken, die talri jker waren, kregen de overhand. Een zwaren slag leden de katholieken, toen Frans de Guise in 1563 werd vermoord. Hij belegerde
de stall Orleans, waar admiraal de Coligny het commando voerde.
Frans de Guise liet drie zoons na: Hendrik, Lodewijk en Karel.
Hendrik werd weldra de aanvoerder der katholieken. In Bourgondie, bet oude leen van maarschalk Karel van Bourbon, had
diens neef, de prins van Conde, verschillende kasteelen, evenals
de Coligny's. Toen er troepen gezonden werden om hen gevangen
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te nemen, konden zij zich alleen door een haastige vlucht redden.
Hun weg ging naar het westen, doch alle bruggen over de Loire
waren bezet door katholieken. Een Boer wees aan de vluchtelingen een doorwaadbare plaats en Conde, met zijn zoontje in de
armen, waadde als eerste der vluchtelingen door de rivier. Zij
vonden een toevlucht in de vesting La Rochelle. Daarheen vluchtte
ook de koningin van Navarre, weduwe van den in den eersten
oorlog gesneuvelden Antoine van Bourbon, die, wankelmoedig,
was overgegaan naar het katholicisme. In 1568 sneuvelde ook zijn
broeder, de dappere Conde, niet ver van La Rochelle. De Bourbons waren nu zonder aanvoerder. De koningin van Navarre nam
haar zoon, den vijftienjarigen Hendrik, mee naar het kamp en
sprak: "Mijne vrienden, ziehier de nieuwe aanvoerder, dien God
U zendt, een vaderlooze knaap, dien ik aan Uw bescherming toevertrouw". In naam werd Hendrik nu aanvoerder der Hugenoten,
doch degene, , die in werkelijkheid de leiding had, was admiraal de Coligny. Hoewel de Hugenoten in verschillende gevechten
verslagen werden, konden zij door den invloed der koningin-regentes voordeelige vredesvoorwaarden bedingen. In 1570 werd de
vrede gesloten te St. Germain. De Hugenoten verkregen uitgebreider vrijheid van godsdienst, het recht tot het bekleeden van
alle ambten en vier "veiligheidsplaatsen", waaronder La Rochelle;
zij waren een garantie tot het nakomen der vredesvoorwaarden,
daar de Hugenoten hierdoor toevluchtsvestingen hadden, wanneer
de katholieken hen mochten overvallen. De zwakke plek in den
vrede van St. Germain was, dat de Hugenoten hun eigen vestingen
mochten hebben. De burgeroorlog in Frankrijk was zoover gevorderd, dat de staat niet meer de macht bezat al zijn onderdanen
te beschermen. Door hun vestingen vormden dus de Hugenoten
een staat in den staat, geleid door een partij met militaire en
politieke macht naast de koningsmacht.
DE BLOEDBRUILOFT.
Na den vrede van St. Germain scheen het, dat de stormen der
burgeroorlogen waren gaan liggen. Catharina poogde een verzoening tot stand te brengen tusschen de partijen; zij steunde de
Hugenoten, omdat deze partij zeer verzwakt was en zij zelf daarbij dus geen gevaar liep haar macht te verliezen. Ook de Europeesche politiek deed de behoefte aan een eendrachtig Frankrijk
gevoelen. Spanje had zooveel successen behaald, dat zijn heerschappij Frankrijk even ernstig bedreigde als onder Karel V. Alva
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scheen er in te zullen slagen den opstand der Nederlanden te onderdrukken en in 1571 behaalde Spanje de groote overwinning op
de Turken bij Lepanto. Karel IX, die inmiddels meerderjarig was
geworden, was persoonlijk sterk geinteresseerd in de buitenlandsche politiek en droomde van een samenvoeging van 's lands krachten tot een oorlogspolitiek.
Zoo stonden de zaken, toen Coligny, de aanvoerder der Hugenoten, aan het hof werd geroepen. Coligny was een der uitnemendste mannen van Frankrijk, groot als veldheer en als staatsman.
Gedurende den strijd had hij zich uit overtuiging aan de zijde der
Hugenoten geschaard en weldra
was hij hun leider geworden;
doch in tegenstelling tot de
meesten zijner tijdgenooten was
hij niet verblind door godsdienstig fanatisme. Zijn sterke
vaderlandsliefde en zijn helder
verstand zeiden hem, dat Frankrijk zich het best kon ontwikkelen, wanneer de godsdienstige
politiek in het teeken der tolerantie werd gevoerd. Coligny's
krachtige persoonlijkheid maakte diepen indruk op den zwakken, meegaanden koning en zijn
politieke plannen verwekten
Fig. 12. Frans de Guise.
geestdrift bij den jongen vorst,
die naar eer en glans streefde.
De politiek van Hendrik II en Frans I was Fransch-nationaal geweest, een schoon voorbeeld voor den jeugdigen Karel IX. De Habsburgers, en in het bijzonder Philips II, waren volgens Coligny de
vijanden van Frankrijk, al waren zij het eens op religieus gebied.
Het zuidelijk deel der Nederlanden was immers eens Fransch
gebied geweest. Zou Karel IX zich niet ten doel stellen de zuidelijke Nederlanden op Spanje te heroveren, nu de gelegenheid
gunstig was? Een verbond tusschen Frankrijk en Willem van
Oranje zou Philips II groote moeilijkheden bereiden en tevens
voor Karel IX den weg effenen tot het heroveren van de zuidelijke
Nederlanden. Zoo wilde Karel in zijns vaders voetsporen treden
en zoowel land als eer verwerven. Coligny's invloed was zoo
groot, dat Karel besloot tot een oorlog, waartoe hij Coligny de
leiding tot de voorbereidingen opdroeg.
III 20
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Een bekrachtiging van de verzoening tusschen de partijen zag
men in het huwelijk van 's konings zuster Margareta en Hendrik
van Navarre. Dit
was geheel en al
een uit berekening
gesloten huwelijk.
Catharina de Medici achtte het verstandig Navarre
aan Frankrijk to
verbinden. Zij was
bevreesd voor Philips II. Haar dochter Elizabeth, die
in 1559 in het huwelijk was getreden
met Philips, was in
1568 gestorven en
het zag er naar uit,
alsof door dit sterfgeval alle banden
tusschen Catharina
en Philips waren
verbroken. De Hugenoten en Hendrik's moeder, de
edele koningin Johanna, verzetten
zich zoo lang mogelijk tegen deze
verbinding met het
hof, doch ten slotte
moesten zij toegeven. Margareta zelf
was verliefd op
Hendrik de Guise,
die graag zijn positie wilde versterken door een verFig. 13. Karel IX van Frankrijk.
binding met het
koninklijk huis. Inmiddels werd de bruiloft tusschen Hendrik all Margareta gevierd
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(18 Augustus 1572). Velen der voornaamste Hugenoten waren te
Parijs aangekomen en Coligny had maatregelen genomen, opdat
de rust niet zou worden verstoord door twisten tusschen katholieken en Hugenoten.
Met wrevel had Catharina gezien, hoe Coligny's invloed op den
koning toenam. Toen zij na een bezoek aan een harer dochters
in Lotharingen te Parijs terugkeerde, bemerkte zij, dat zij haar
macht over de Fransche politiek had verloren. Tot elken prijs
wilde zij zelf heerschen. Bovendien hadden de Hugenoten reden
gegeven tot de vrees, dat zij zich bij overrompeling van het hof wilden meester maken. Aan de zij de der koniitgin stond haar jongste
zoon, Hendrik van Anjou, de latere Hendrik III. Ook had zij een
trouwen bondgenoot in Hendrik de Guise, die met leede oogen had
moeten aanzien, hoe zijn bitterste vij and, een telg uit het huis
Bourbon, zijn aangebedene huwde en tot macht en aanzien kwam
zonder verstrikt te raken in een der vele vallen, die de Guises hem
hadden bereid. In Spanje voelde Philips II zich bedreigd door
Coligny's politiek. De Hugenoten hadden gewaagd de oproerige
Nederlanden openlijk te steunen. Het katholicisme stond op het
spel in Frankrijk en daardoor waren zoowel de paus als Philips II de vijanden van Coligny. Geleidelijk rijpte bij Catharina
het plan met vereende krachten den gehaten Coligny uit den weg
te ruimen.
Toen de admiraal in den voormiddag van den 22sten Augustus
het Louvre verliet, werd hij op den weg naar zijn woning overvallen. Uit een venster werden eenige schoten op hem gelost,
waardoor hij ernstig aan hand en arm gewond werd. De aanrander ontvluchtte op een te voren gezadeld paard uit de stallen
der Guises. Toen de koning het nieuws vernam, ontstak hij in
toorn en liet terstond een onderzoek instellen. De Hugenoten
eischten strenge straf voor deze poging tot moord. De meesten
namen aan, dat de Guises aan het werk waren, doch de meer
ingewijden vermoedden, dat de oorsprong der plannen bij Catharina moest worden gezocht. Nog dienzelfden avond brachten de
koning en zijn moeder een bezoek aan den gewonde. Karel had
een lang gesprek onder vier oogen met Coligny. Op den terugrit
was de jonge vorst stil en in gepeins verzonken. Catharina vermoedde het ergste, n. 1. dat Coligny haar doorzag. Na een slapeloozen nacht vatte zij samen met haar zoon, Hendrik van Anjou,
het plan op Coligny te dooden, doch om te verbloemen, dat zij
persoonlijk den admiraal naar het leven stond, moest er een algemeene vervolging van alle Hugenoten te Parijs uitbreken. Op den
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avond van den 23sten Augustus werd de zaak den koning voorgelegd. Het was een zware taak voor Catharina in een nacht haar
zoon van Coligny's vriend tot
diens doodsvijand te maken.
Zij kende echter Karel's zwakheid en wist, hoe meegaand hij
was, wanneer hij maar voldoende was opgehitst. Om den koning voor haar plannen te winnen, deinsde Catharina voor
geen leugen terug; zij beweerde, dat de Hugenoten oproerlingen waren, die troepen in
Zwitserland en Duitschland
aanwierven om hem, Karel, ten
val te brengen; trouwens, voegde zij er listig bij, ook zonder
zijn toestemming zouden de
Fig. 14. Catharina de Medici.
katholieken er toe overgaan met
geweld tegen die ketters op te
treden. Tot het uiterste opgehitst, gaf Karel zijn toestemming
tot het uitroeien der Hugenoten: "De admiraal moet worden doodgeslagen en met hem
alle Hugenoten, zoodat er in
Frankrijk geen een Hugenoot
in leven blijft, die mij verwijten kan doen".
Nu de koning eenmaal zijn
toestemming had gegeven, was
de grootste moeilijkheid overwonnen. De koninklijke troepen stonden ter beschikking
der katholieken. De bevolking
van Parijs was katholiek en zou
met genoegen gemeene zaak
maken met de samenzweerders.
Fig. 15. Michel de l'HOpital.
Men kwam overeen, dat het
bloedbad reeds dienzelf den
nacht zou beginnen. De aanvoerders der katholieken waren Hendrik de Guise en Hendrik van Anjou; op een afgesproken sein
zouden de katholieken zich gewapend verzamelen.
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Om twee uur in den nacht tusschen den 23sten en 24sten Augustus
begonnen de klokken te luiden. Brandende fakkels werden uit de
vensters gestoken. Bij massa's stormden de gewapende katholieken
de straten op. Hun kenteeken was Seen witte band om den arm en
een wit kruis op den hoed. De moordenaars drongen de huizen
binnen en vermoordden de weerlooze, niets vermoedende Hugenoten in hun bed en wierpen de lijken uit het raam op straat. Wie
poogde te vluchten werd neergehouwen of doodgeschoten. Een
moordenaarsbende begaf zich naar het huis van Coligny. Door het
intrappen van de deuren ontwaakte de zieke uit zijn koortsdroomen. Hij drong er bij zijn huisgenooten op aan, dat zij zouden
vluchten, wel begrijpend, dat tegenstand vergeefsch zou zijn. Een
gehuurde moordenaar sprong te voorschijn, doorboorde den ouden
man met vele dolksteken, waarna het gepeupel het ontzielde
lichaam uit het raam op straat smeet. Daar stond Hendrik de
Guise ongeduldig te wachten. Hij boog zich over den doode, wiesch
om zich te overtuigen, of men eindelijk den rechte had getroffen,
hem het bloed van het gelaat en schopte toen verachtelijk het lijk
op zij. Het hoofd werd afgeslagen en als trofee naar Catharina
gebracht. Het lichaam van den admiraal, dat eerst in de Seine
was geworpen, werd weer opgehaald en verbrand.
Na de eerste poging tot moord op Coligny hadden vele adellijke
Hugenoten bescherming gezocht in het paleis. De koning had
hen werkelijk willen beschermen, wanneer er onlusten in de stad
uitbraken. In het paleis woonde ook Hendrik van Navarre, om
wien zich een paar honderd Hugenootsche edellieden hadden verzameld. De koninklijke moordenaars drongen tot zijn vertrekken
door en sloegen de edellieden achter elkaar dood; eenige, die, om
zich te verbergen, onder het bruidsbed van het koninklijk paar waren gekropen, werden te voorschijn gesleurd en eveneens gedood.
Hendrik werd gespaard, doch als een gevangene in zijn eigen kamers opgesloten. De opgewonden Karel IX stond voor een der vensters van het paleis en schoot op zijn onderdanen, terwijl hij voortdurend riep : "Slaat hen dood, slaat hen dood".
Op straat woedde de ongelijke strijd al heviger en heviger. In
de algemeene verwarring doodle menigeen zijn persoonlijken
vijand, zoowel Hugenoot als katholiek. "Terwijl ik dit schrijf" —
aldus luidt het rapport van een gezant van Philips II — "doodt men
ze allen; men kleedt ze uit en sleurt ze door de straten; men plundert hun huizen en spaart zelfs geen kind. Geloofd zij God, die
de Fransche vorsten tot Zijn zaak bekeerd heeft; moge Hij hun
de kracht verleenen voort te gaan zooals zij begonnen zijn".
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Op den morgen na den Bartholomaeus-nacht hood Parijs een
gruwelijk schouwspel. Moordenaars trokken in massa's rond; gej ammer en geween werden afgewisseld door schoten en kreten.
Op de straten lagen de lijken in massa's verspreid. Zij werden bij
hoopen op karren geladen en in de Seine geworpen. Het bloed
stroomde; aan deurposten en poorten hingen lijken vastgespijkerd; lamgeslagen lichamen opgehangen aan kozijnen en palen.
Drie dagen duurde het bloedbad, dat het leven kostte aan meer
dan duizend Hugenoten. Buiten Parijs werd het voortgezet. Den
26sten Augustus was het tot Lyon genaderd, waar de Rhone weldra
ontelbare lijken meevoerde. In verschillende steden, o. a. in Rouaan en Toulouse, had-den massa-arrestaties plaats; het gepeupel
bestormde de gevangenissen en vermoordde de ongelukkige ge-

Fig. 16. De Hugenotenoorlogen in Frankrijk. Links het bloedbad te Vassy,
rechts dat te Cahors.

vangenen. Volgens sommige opgaven kwamen ongeveer 50.000
Hugenoten om bij het bloedbad in de provincie, doch de getallen
zijn niet volkomen betrouwbaar.
De slag was verschrikkelijk voor de Hugenoten. Hun leiders waren vermoord of zuchtten in de gevangenis. Vele Hugenoten
gingen uit vrees tot het katholicisme over; andere verlieten Frankrijk. Van de buitenlandsche hoven werd gemeld, dat een samenzwering tegen den koning en zijn familie door de vermoording
van de booswichten was verijdeld. Daarom juichten de katholieken
en de paus hield een plechtigen dankdienst voor de dubbele overwinning op de ongeloovigen: Lepanto 1571 en Parijs 1572. Philips II verklaarde, dat het bericht van den Bartholomaeusnacht hem
de grootst mogelijke vreugde had bereid en wenschte het Fransche
hof geluk met deze daad "zoo zegenrijk voor de Christenheid".
Menig katholiek echter was verontwaardigd over het gebeurde.
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De edele keizer Maximiliaan II, wiens dochter was gehuwd met
Karel IX, stortte tranen van smart.
De minste aanleiding tot vreugde had de aanstichtster van het
bloedbad. Het nageslacht heeft getwijfeld, of haar besluit tot het
aanrichten van een bloedbad ter verdelging van de Hugenoten
langzaam gerijpt is, of dat zij er toe overgegaan was door een
vrees
plotselinge
voor eigen veiligheid. Eenstemmig
luidt echter het harde oordeel over Catharina. Weldra zou
blijken, dat het
bloedbad een politieke fout was. De
Guises en de katholieken hadden elkaar
gevonden en Catharina zag zich de
langzaam
macht
maar zeker ontgaan.
Hendrik van Navarre was sinds den
Bartholomaeusnacht
een gevangene in het
Louvre. Karel IX
eischte, dat hij tot
het katholicisme zou
overgaan. Ofschoon
zijn Hugenootsche Fig. 1 7. De gebroeders Coligny, links Frans, in het
overtuiging niet zoo
midden de admiraal Gaspard, rechts Odet.
heel sterk was, weigerde Hendrik dit zoo lang mogelijk. Hij werd voor den koning
ontboden, die hem met een jachtgeweer in de hand toeriep: "De
mis of de flood". Daarop gaf Hendrik toe. Hij ging over tot het
katholicisme en mocht zich sindsdien vrij in het paleis bewegen,
doch kreeg geen toestemming dit te verlaten. Hij zocht troost in
feesten en vermaken; het scheen, dat hij de grootsche taak, die hij
zich gesteld had, was vergeten. Zijn zorgeloosheid noemden de
Hugenoten plichtsverzaking en menigeen weigerde Hendrik langer
als hoofd der partij te beschouwen.
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Karel IX zag met wanhoop, hoe van de trotsche plannen, die hij
samen met Coligny had beraamd, niets terecht kwam. In plaats
van een eervollen strijd tegen Frankrijks buitenlandsche -vijanden,
was er een nieuwe burgeroorlog opgelaaid, die den handel lam
sloeg, den landbouw benadeelde, particulieren berooide en de koningsmacht deed ineenkrimpen onder het geweld der partijen.
Berouw en gewetenswroeging maakten zich van hem meester om
hem nooit meer te verlaten.
De herinnering aan den
Bartholomaeusnacht verstoorde zijn nachtrust. Op
zekeren nacht liet hij Hendrik van Navarre in zijn
slaapkamer roepen. De koning liep rusteloos heen en
weer met angstige gebaren
en een schichtigen blik.
Hoorde Hendrik niet het gebrul der moordenaars en 4e
angstkreten der slachtoffers
op straat? Er werden boden
uitgezonden om te zien of
er werkelijk een oproer was
uitgebroken; doch zij keerden terug met de mededeeling, dat alles rustig was in
de stad. Om nachtrust te
vinden, vermoeide de koFig. 1 8. Hendrik de Guise.
ning zich op j achttoeren,
die soms twaalf uur duurden. Hij was trouwens altijd een ijverig,
vaak wreed liefhebber van de jacht geweest. De slaap liet zich
echter door niets vermurwen en 's konings omgeving merkte
spoedig, dat zijn dagen geteld waren. Er wordt verteld, dat aan
Karel's sterfbed zijn oude voedster — een Hugenote — bij hem
waakte. Door wroeging en angst voor de eeuwige straf gekweld,
wendde hij zich bevend tot de oude vrouw, doch zij antwoordde
troostend : "De straf zal diegene treffen, die U raad heeft gegeven". De gedachten van den stervende dwaalden of naar
Catharina; zijn laatste woorden luidden: "Mijn moeder". Karel
stierf in 1574, 25 j aar oud.
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Daar Karel IX bij zijn dood alleen een dochter naliet, werd
de troon bestegen door zijn 66n jaar jongeren broeder Hendrik
III (1574-1589). Deze had wel in 1573 de Poolsche koningskroon
aanvaard, doch de Fransche lokte hem meer en terstond keerde
hij naar Frankrijk terug. Hij was Catharina's lievelingszoon.
Hendrik III was zwak en karakterloos; hij ging zich te buiten aan

Fig. 19. De Bartholomaeusnacht.

allerlei uitspattingen, die zijn zenuwen sloopten. Wel echter was
hij zeer intelligent en ontwikkeld, met een warme belangstelling
voor kunst en literatuur. De vermaken aan het hof, de omgang
met lichtzinnige vrouwen en jonge, knappe, doch weinig beduidende edellieden hadden hem uit zijn evenwicht gebracht en een onzedelijk man van hem gemaakt. Hij was een hartstochtelijk liefhebber van apen, papegaaien en vooral honden. Op later leeftijd
droeg hij dikwijls een mand, gevuld met jonge hondjes. 's Nachts
woonde hij orgien bij. Hij schaamde zich niet zich in het publiek
te vertoonen als hof dame, getooid in kanten en gesierd met oor-
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ringen, terwijl hij overdag in een boetekleed, boetepsalmen
zingende, deelgenomen had aan een processie. Bij onweer zocht
hij huiverend van angst bescherming in de keldergewelven van
het Louvre.
Het was zaak voor den koning Catharina's evenwichtspolitiek
tusschen de partijen te handhaven. Catharina stond haar zoon
trouw ter zij de, doch het mocht niet baten. De koning en het hof
verloren allengs alle macht en aanzien. Met het afnemen van de
macht des konings nam de invloed der partijen toe. Nadat Hendrik van Navarre gedurende een j achtpartij in 1576 het hof was
ontvlucht, had hij opnieuw de hervormde leer aangenomen en
was weer aanvoerder der Hugenoten geworden; aan hun zijde
stonden Engeland en de Nederlanden. Aan het hoofd der katholieken stond Hendrik de Guise. Tijdens den burgeroorlog hadden
de katholieken in Frankrijk liga's gevormd, die zich de bestrijding der Hugenoten ten doel stelden en onafhankelijk van
de regeering waren. In 1576 gelukte het de Guise deze liga's te
vereenigen tot een groot katholiek verbond, de heilige ligue, waarvan hij aanvoerder werd. De voornaamste taak der ligue was
het streven naar de absolute heerschappij van het katholicisme in
Frankrijk. Naast dit godsdienstige doel trail echter duidelijk het
streven op den voorgrond naar een ander, politiek oogmerk, n. 1.
de kroon van Frankrijk, die Hendrik de Guise steeds vuriger begeerde. Vooral na den dood van 's konings broeder, Frans van
Anjou, (1584) was het streven der ligue voornamelijk gericht op
het buitensluiten van den troon van "den ketter", Hendrik van Navarre, 'die de naaste troonopvolger was. De eerzuchtige droomen
van de Guise stegen al hooger en hooger: de Guises stamden of
van Karel den Groote. Heel het katholieke Frankrijk diende hem
eenparig tot opvolger uit te roepen.
Buiten de hofpartij, de ligue en de Hugenoten bestond er een
vierde partij in Frankrijk, n. 1. de "politieken". Deze partij was
eigenlijk katholiek, doch zij steunde de Hugenoten, daar zij de
politieke belangen boven de godsdienstige stelde. Deze politiekenpartij wilde een eind maken aan de godsdienstoorlogen en rust en
orde in de Fransche maatschappij scheppen door de koninklijke
willekeur te knotten en de rijksstenden tot een machtig instituut
te maken. Aan het hoofd stond Catharina's jongste zoon, Frans
van Anjou, dezelfde, die in 1582 en 1583 een mislukte poging
deed om zich in de Nederlanden een heerschappij te vestigen.
Na den Bartholomaeusnacht bleef de burgeroorlog, nu en dan
afgebroken door een korten wapenstilstand, doorwoeden. Een
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godsdienstvrede, gesloten in 1580, kon slechts tot 1585 standhouden; in dat jaar begon de oorlog der drie Hendrikken. Zoowel de
ligue als de Hugenoten hadden van den staat vestingen gekregen.
Gedurende de binnenlandsche onlusten was de macht des konings
volkomen gebroken. Van de krachtige koningsmacht uit de dagen
van Frans I en Hendrik II bestonden nog slechts de ruines.
In de volgende woelingen besloot Philips II van Spanje in te
grijpen. In verschillende streken o. a. in de Nederlanden en in
Portugal, waren onder de regeering van Hendrik III de Fransche
en de Spaansche politiek in botsing gekomen. Toen na den dood
van Anjou in 1584 het opvolgingsvraagstuk in Frankrijk aan . de
orde kwam, achtte Philips den tij d gekomen zich in de Fransche
zaken te mengen. Zijn politiek werd altijd in de eerste plaats
beheerscht door den
godsdienst, doch zijn
ingrijpen in Frankrijk
was ook een schakel in
de politieke keten,
waarmede hij hoopte
een reusachtig rijk onder Spaansche souvereiniteit te kunnen aaneensmeden. Portugal Fig. 20. De medaille van paus Gregorius XIII
had hij gewonnen in
op den Bartholomaeusnacht.
1580. Wel had de opstand der Nederlanden
verontrustende vormen aangenomen, doch in 1584 was Willem
van Oranje gevallen als slachtoffer van Philips' gehuurde sluipmoordenaars. In hetzelfde jaar was de stille veete, die sinds de
troonsbestijging van Elizabeth tusschen Engeland en Spanje
heerschte, overgeslagen in een openlijken oorlog. Gehuwd met
Maria Tudor, (gest. 1558) en daarna met Elizabeth van Valois,
(gest. 1568) , koesterde Philips den stouten droom, zoowel Engeland als Frankrijk onder Spaansche opperheerschappij te brengen.
Het Joel, dat hem voor oogen zweefde, kwam overeen met een
derkelijken droom van zijn vader, n. 1. een reuzenstaat, omvattende Spanje, Italie en Frankrijk. Het zag er naar uit alsof thans
de verhoudingen in Frankrijk gunstig waren voor de verwezenlijking van Philips' plannen. Hij mengde zich in het spel met
geld, troepen en goeden raad aan de ligue.
De katholieken in Frankrijk, die de plannen van Philips II niet
doorzagen en in hem slechts den voorvechter van de katholieke
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kerk bleven zien, aanvaardden zijn hulp met vreugde. Philips II
en de ligue stelden nu samen een katholiek-democratisch programma op, dat de volgende punten behelsde: de katholieke kerk
zou de alleenheerschende zijn; de koningsmacht zou beperkt en
de Staten-Generaal om de drie jaar bijeengeroepen worden. De
hofpartij onder Hendrik III en Catharina durfden niet te opponeeren en moesten zich bij het programma der ligue aansluiten. In
alles moest de koning zich naar de wenschen van de ligue schikken. Alle rechten der Hugenoten werden in 1585 opgeheven; alle
Calvinistische geestelijken moesten terstond het land verlaten, alle
andere hervormden binnen een half jaar, wanneer zij niet leven
en have wilden inboeten. Paus Sixtus V sprak den banvloek uit
over Hendrik van Navarre (9 September 1584) en over diens neef
Conde. Tegelijkertijd werd hun erfrecht op den Franschen troon
vernietigd verklaard.
De oorlog, die in 1585 uitbrak, werd met wisselend succes gevoerd in de jaren 1586 en 1587. Philips II werd in beslag genomen
door de uitrusting van de armada, waarmede hij Engeland wilde
onderwerpen. In hetzelfde jaar moest ook de macht van den
Franschen koning gebroken worden. Met een systematisch gevoerde agitatie gelukte het de ligue, zich in de meeste steden van
de macht meester te maken. In Parijs vormden de zestien stadsdeelen de ligue der zestien (25 Januari 1588), ten einde, zooals het
heette, den godsdienst te beschermen. Mayenne, een broeder van
Guise, begaf zich naar Parijs en sloot een verbond met de ligue
der zestien. De geheele stad stond aan de zij de der Guises. De
koning had eenige overwinningen .op de Hugenoten behaald, loch
de Guise werd de overwinnaar genoemd. Hierop verbood de koning
de Guise naar Parijs te komen, hetgeen deze echter toch deed. Daar
Hendrik III poogde zijn koninklijke troepen de hoofdstad te doen
binnentrekken om zich daardoor steun te verschaffen tegen de
ligue en de burgers van Parijs, kwam de geheele stad in oproer.
Barricaden verrezen in de straten; de troepen werden gedwongen
terug te trekkers; de koning moest de Guise verzoeken het oproer te
onderdrukken. De Guise reed ongewapend de stad door en wist
door zijn enkel woord de orde te herstellen. De koning verliet nu
Parijs; Guise werd benoemd tot lieutenant du roi, d. w. z. koninklijke stadhouder-generaal over het geheele land, met het opperbevel over alle troepen en onbeperkte macht over het civiele bewind. De Guise was dus nu de regent van Frankrijk; zijn eerzuchtige plannen waren in vervulling gegaan (zomer 1588). De kardinaal
Karel van Bourbon, een oom van Hendrik van Navarre, was reeds
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vroeger door de ligue uitgeroepen tot troonopvolger in plaats van
den ketter Hendrik. De Guises koesterden plannen tot het afzetten
van Hendrik III, doch zij wilden wachten met dien stap, totdat de
zegetij ding van de armada over de geheele wereld was verspreid.
Deze vloot had Spanje's havens verlaten en zeilde naar het Kanaal
in Augustus 1588; zij leed echter een verpletterende nederlaag.
Hendrik III was inmiddels genoodzaakt de Etats Grenêraux bijeen te roepen. In het
midden van October 1558
kwamen zij te Blois bijeen. Deze rijksdag werd
een onafgebroken reeks
vernederingen voor den
koning; alle macht werd
hem ontnomen en de
rijksdag werd welhaast
souverein. Doch achter
AnIona'
A J4ini all
dezen rijksdag stond
L., Padua
de Guise: zijn doel was
la Rea .hrlle
mAR
3.' lean tbinge
bereikt.
:),,r4sac
Tell -1;;;;f1;if
Toen hij zich echter op
den morgen van den
23sten October naar een
vergadering van den
Staatsraad zou begeven,
werd hij ter audientie bij
den koning ontboden. In
bet koninklijk paleis te Fig. 21.. Frankrijk onder de godsdienstoorlogen.
Blois wierpen eenige edelen zich op den hertog en
staken hem dood, juist toen hij de deur naar 's konings vertrekken
opende. Zijn broeder, de kardinaal Lodewijk de Guise, werd bijna
tegelijkertijd gevangengenomen en onder bewaking gesteld. Denzelfden wreeden dood, dien de Guise zijn vij and Coligny had bereid, moest hij zelf ondergaan. De aanstichter van deze daad was
Hendrik III zelf. Catharina beyond zich ook te Blois, doch had
geen deel genomen aan het complot. Zij begreep, dat deze moord
groote beroering zou teweegbrengen; zeventig j aar oud en zeer
zwak werd zij bij het vernemen van de tij ding door een opwinding
bevangen, die haar toestand verergerde, zoodat zij slechts enkele
dagen later stierf (6 Januari 1589). Van de aanstichters van den
cm,
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Bartholomaeusnacht leefde nu alleen nog Hendrik III, doch ook
zijn dagen waren geteld.
Bij het bericht van
den moord op de
Guise brak in Parijs
oproer uit. Alle katholieken sloten zich
des te vaster bij de
ligue aan; Hendrik
III werd afgezet.
Als opvolger van
Guise werd diens
broeder, Karel van
Mayenne, stadhouder-generaal van
Frankrijk. Eenzaam
en verlaten wierp
Hendrik III met de
troepen, die hem
trouw waren gebleven, zich in de armen van Hendrik
van Navarre.
In het voorj a ar
van 1589 kwam tusschen beiden een
verbond tot stand.
Hendril - III, eens een
wreed vervolger der
Hugenoten, was nu
sterk voor een tolerante politiek. Dien
zomer lagen de
bondgenooten met
een leger van 40.000
man voor Parijs, in
de hoop de hoof dFig. 22. Hendrik III van Frankrijk.
stad te kunnen innemen. Vele edelen j uichten het verbond tusschen de beide vorsten
van harte toe, doch voor de rechtzinnige katholieken was Hendrik III niet alleen een moordenaar en een tiran, doch na het verbond met Hendrik van Navarre bovendien, een ketter. Hij viel
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door den vergiftigden dolk van den Dominicaan Jacques Clement
(1 Augustus 1589) ; met hem stierf het huis Valois uit.
Voor zijn dood had Hendrik III den koning van Navarre als
zijn opvolger aangewezen; doch diens positie was hachelijk. Vele
katholieken verlieten zijn leger, zoodat hij het beleg van Parijs
moest opgeven. De ligue riep kardinaal Karel van Bourbon tot
koning uit onder den naam Karel X. De werkelijke regent was en
bleef Mayenne.

Fig. 23. Bal aan het hof van Hendrik III.

HENDRIK IV.
In tegenstelling met de laaste koningen uit het huis Valois was
Hendrik IV (1589-1610) een krachtig man, verstandig en dapper.
Hij was onder uiterst onrustige omstandigheden opgegroeid, doch
had een uitstekende opvoeding genoten. Waarschijnlijk als gevolg van de onzekerheid, waarin men leefde, het altijd dreigende
gevaar van een gewelddadigen dood, ontaardde Hendrik's aangeboren opgewektheid weleens in lichtzinnigheid en onbedachtzaamheid; doch dikwijls gaf hij blijk van zijn hulpvaardigheid en medelijden. Gehard door beproevingen en tegenspoed,
was zijn wilskracht tot het uiterste ontwikkeld, doch tevens had hij
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moeten leeren, dat aanpassingsvermogen soms beter is dan stijfhoofdigheid, wanneer het geldt een doel te bereiken. Zijn scherpe
menschenkennis en zijn goed hart leerden hem fouten en tekortkomingen, die hij bij zijn omgeving opmerkte, door de vingers
te zien. Door zijn ridderlijk optreden verschafte hij zich vele
vrienden en door mildheid, gepaard aan welwillende vertrouwelijkheid wist hij zelfs zijn tegenstanders voor zich te winnen. Zonder overmoedig te zijn in tijden van voorspoed en succes, was hij
buitengewoon dapper in den strijd, altijd aan de spits zijner soldaten, met wie hij alle wederwaardigheden deelde. Als veldheer
en staatsman was Hendrik IV een der grootsten van zijn tijd. Met
recht wordt hij ook tot de grootste koningen van Frankrijk gerekend.
De eerste jaren na den moord op Hendrik III was hij slechts
koning in naam, hoewel hij de talrijke troepen der ligue, die
versterkt werden door Spaansche huursoldaten, keer op keer versloeg. Zijn schitterendste overwinning behaalde Hendrik IV bij
Ivry in Normandie (1591). Voor het begin van dezen strijd sprak
hij de beroemde woorden : "Indien gij Uw vaandels en standaarden verliest, volgt dan de witte pluim op niijn helm; die zult gij
altijd voor 1,3. zien op den weg naar eer en overwinning". Het leger
der ligue werd volkomen uiteengejaagd en Mayenne zag zich tot
de vlucht gedwongen. "Wij hebben de linies van den vij and doorgebroken, zijn ruiterij verspreid, zijn voetvolk gevangengenomen,
zijn wit vaandel en zijn kanonnen veroverd. God heeft bewezen,
dat hij het recht hooger schat dan de macht", kon Hendrik met
gepasten trots verklaren. Opnieuw sloeg hij het beleg voor Parijs
en weldra begon de stad gebrek aan levensmiddelen te krijgen.
Hendrik bood vrede aan en wilde tot een vergelijk komen, mits
de Parijzenaars hun stad overgaven; doch zij durfden de poorten
niet te openen, vreezend, dat de Hugenoten zich over de gruwelen
van den Bartholomaeusnacht zouden wreken. De hongersnood
word ten slotte zoo nijpend, dat het yolk gras ging eten, ja zelfs
honden, katten en ratten. Zij openden de graven en vermaalden
de beenderen der afgestorvenen om die tot voedsel te bakken.
Hendrik's troepen verlangden naar een bestorming der stad, doch
de koning wilde niet tot dien stap overgaan. Hij stond velen noodlijdenden toe de stad te verlaten en liet zijn soldaten levensmiddelen aan hun vrienden en kennissen in Parijs zenden. Toen men
Hendrik zijn mildheid verweet, antwoordde hij : "Het verwondert
mij niet, dat de aanvoerders van de Spanjaarden en de ligue geen
barmhartigheid kennen jegens deze arme menschen, doch ik ben
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hun koning en ik kan geen berichten vernemen over hun ellende
zonder tot in mijn ziel geroerd te worden. 1k wil niet, dat Parijs
een kerkhof wordt. Ik wil regeeren over levenden, niet over
dooden".
Philips II beval zijn stadhouder in de Nederlanden, Alexander
van Parma, Parijs te ontzetten. Tevergeefs poogde Parma met
een zwak leger en bijna zonder geld dit onmogelijk bevel ten
uitvoer te brengen. Philips trok het bevel niet in, doch zond evenmin eenige hulp. Toen ontplooide Parma al zijn genie en volbracht een zijner roemrijkste krijgsdaden. Hij was ziek en werd
in een draagstoel aan de spits van het leger gedragen, doch zijn
mannen zagen tot hem op als een god. Zijn spionnen hielden
hem voortdurend op de hoogte. Na verloop van twintig dagen
stond hij voor Parijs. Met zijn zwak leger kon hi j de koninklijke
troepen niet aanvallen, doch door behendige manoeuvres en steeds
ontwijkende bewegingen wist hij Hendrik van de muren te verjagen. In een dag ontzette hij Parijs door een aantal booten de
Seine te doen opzeilen, beladen met een rijken voorraad levensmiddelen. Hicrop trok hij zich even snel terug als hij gekomen
was. Op een lateren veldtocht ontzette hij volgens dezelfde tactiek
Rouaan. Zijn krachten waren ecilter uitgeput. Zelf vergeleek hij
zich bij een hond, die op twee hazen tegelijk wordt aangellitst.
Philips II had gevergd, dat hij de Nederlanden zou onderwerpen
en buitendien zoowel Engeland als Frankrijk zou veroveren. De
groote veldheer en staatsman stierf in December 1592. In hem
verloor Philips den grootsten zijner helpers, dien hij juist in dozen
tijd zoo uitstekend had kunnen gebruikcn.
Na drie jaren van vruchtelooze overwinningen begon Ilendrik
IV te overwegen, hoe moeilijk het was voor een hervormden
koning bet geheele land te winnen. Hij besefte, dat Frankrijk
hunkerde naar vrede na veertig jaren van oorlog. Ili j bemerkte
voorts, hoe de machtige Fransche edellieden, llugenoten zoowel
als katholieken, zich aaneensloten om macht en bezittingen te
verwerven ten koste van den koning en den staat. Verder zag
Hendrik, dat ook de burgers in de steden streefden naar de macht,
die vrocger de koning had bezeten. Hij kende ten slotte de plannen der ligue, die Philips II of een zijner dochters uit zijn huwelijk
met Elizabeth van Valois het regentschap over Frankrijk wilde
opdragen. Al deze overwegingen leidden Hendrik er toe tot bet
katholicisme over te gaan. Zelfs de Hugenoten gaven hem dien
raad. Zijn strijdmakker Rosny, de latcre hertog de Sully, deed
toen de bekende uitspraak: "Parijs is wel een mis waard". In 1593
III 21
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nam de koning het katholieke geloof aan, een daad, die door geheel Frankrijk met vreugde werd begroet. De "politieke" partij
had met toenemende onrust den stijgenden invloed van Philips II
waargenomen en alle nationaalgezinde katholieken schaarden zich
nu aan Hendrik's zij de. De eene stad na de andere opende haar
poorten voor hem. In het voorjaar van 1594 gaf Parijs zich over
en in 1595 hief de paus den ban op. De leiders der ligue liepen
naderhand over naar Hendrik IV, verlokt door de aanzienlijke
geldbedragen, ambten en
rechten, die de koning hun
hood. Evenals zijn andere tegenstanders behandelde hij
Mayenne met de meeste welwillendheid. Hij werd stadhouder van Bourgondie en
bleef tot zijn dood een van 's
konings trouwste aanhangers.
De hoop Frankrijk opnieuw tot een feodalen staat
te maken, gelijk het in de
middeleeuwen was geweest
en zooals het Duitsche rijk
nog was, leefde nog in sommige streken. Parijs en het
grootste deel van NoordFrankrijk hadden zich aan
Hendrik overgegeven, doch
in Bretagne kwam de hertog
van Mercoeur in opstand,
hopende een eigen vorstenFig. 24. Hendrik IV van Frankrijk.
dommetj e te kunnen stichten.
In het voorjaar van 1598
moest de hertog zich gewonnen geven; hiermede waren de Hugenotenoorlogen ten einde. Zij waren den laatsten tijd ontaard in
een burgeroorlog, waarbij de godsdienst slechts een zeer ondergeschikte rol speelde, vergeleken bij de plaats, die de religieuze
vraagstukken aanvankelijk hadden ingenomen. Thans was Frankrijks nationaal bestaan gered.
Op den terugweg uit Bretagne vaardigde Hendrik IV in Nantes
een acte uit, die bekend is gebleven als het edict van Nantes
(15 April 1598). Dit edict bekrachtigde in het algemeen de voor
dien tijd geldende verhoudingen in den lande. De Hugenoten
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mochten hun godsdienstoefeningen houden op alle plaatsen, waar
daarvoor reeds gelegenheid was gegeven, evenals in alle particuliere huizen. Wel moesten zij de aan de kerk ontnomen bezittingen teruggeven, doch daarvoor beloofde de staat de predikanten der Hugenoten te honoreeren. Zij kregen volkomen burgerrecht en denzelfden toegang tot alle ambten als de katholieken.
Te hunner bescherming kregen zij ongeveer 100 versterkte plaatsen, waar de koning een garnizoen onderhield, onder commando
van Hugenoten. Een van deze vestingen was de beroemde stad
La Rochelle.
Na zijn overgang tot het katholicisme kon Hendrik IV zijn voormalige geloofsgenooten niet die bescherming geven, welke hij gewenscht had. Dat hij dit nu gewaagd had bij het edict van Nantes,
wekte van verschillende kanten misnoegen. Dit trail vooral sterk
op den voorgrond in de parlementen der verschillende provincien. Deze parlementen waren oorspronkelijk een soort van
opperrechtbanken. Zij hadden zich inmiddels een politieken invloed toegeeigend, doordat het gewoonte was geworden, dat alle
koninklijke verordeningen, voordat die van kracht werden, moesten worden goedgekeurd en geregistreerd door de parlementen,
die de wettigheid van die verordeningen moesten onderzoeken.
Den meesten invloed had natuurlijk het parlement van Parijs.
Om den tegenstand van dit college te breken, zag Hendrik IV zich
genoodzaakt de leden ernstig toe te spreken bij een bijeenkomst,
waartoe hij hen in het Louvre samenriep. De burgeroorlog zou
opnieuw uitbreken, wanneer zij niet inzagen, dat zij alien
Franschen waren, niet alleen katholieken of Hugenoten. Hendrik's
ernstige vermaning miste haar uitwerking niet; het edict werd
nadien in het geheele land goedgekeurd (1599-1610).
Veertien dagen na de totstandkoming van het edict van Nantes
sloot Hendrik vrede met Spanje te Vervins (1598). Wel hadden
de Spaansche troepen vele overwinningen op hem behaald, doch
Hendrik was nog steeds bondgenoot van Engeland en de Nederlanden, zoodat de strijd te zwaar begon te worden voor Philips,
vooral daar de Spaansche financien er elk jaar slechter op werden. De vrede bracht geen grensveranderingen merle. Frankrijk
behield zijn onafhankelijkheid tegenover Spanje, welks koning
kort na den vrede stierf.
De lang verbeide vrede was eindelijk gekomen. Toch was de
toestand in Frankrijk nog treurig. Kasteelen en boerderijen lagen
in puin; de steden waren geplunderd en zoowel de regeering als
het yolk verarmde. Vol ijver wijdde Hendrik IV zich aan de ver-
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heffing van de welvaart, waarbij hij een uitmuntend medewerker
had in Maximiliaan de Bethune, markies de Rosny en sinds MOO
hertog van Sully. Hij was 's konings wapenbroeder geweest en
sinds diens troonsbestijging Hendrik's minister van financien en
eerste raadgever. Hij was trotsch en onafhankelijk, misschien
zelfs heerschzuchtig, doch buitengewoon werkzaam, spaarzaam en
fijn beschaafd. In den landbouw zag Hendrik Frankrijks voor-

Fig. 25. De Spaansche bezetting van Parijs verlaat de stad. Boven de poort ziet
men Hendrik IV, die den Spanjaarden tot afscheid moet hebben toegevoegd:"Groet Uw meester, doch komt nooit meer terug".

naamste middel van bestaan; daarom wilde hij in elk opzicht de
positie der boeren verbeteren. Hij verbood den belastingontvangcrs,
de werktuigen en het vee der boeren in panel te nemen; hij beschermde de akkers door de edellieden te verbieden bij bun jachtpartijen onbarmhartig over zaadgrond en wijngaarden hecn te
rijdcn. Uit Holland liet hij de boeren komen, die het yolk moesten leeren ondergeloopen gronden leeg te malen en ecn modellandbouw in Frankrijk in te voeren. Hij bevrijdde den handei
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van zware schattingen in koren en vee. Hij moet eens gezegd
hebben, dat hij het yolk zoo welvarend wilde maken, dat iedere
Boer op Zondag een kip op tafel kon hebben.
Evenveel belangstelling had Hendrik IV voor handel, handwerk
en industrie. In hun behoefte aan weeldeartikelen hadden de
Franschen tot dusver moeten voorzien door dergelijke voorwerpen in het buitenland te koopen. Alleen voor zijden stoffen
betaalden de Franschen jaarlijks zes millioen pond aan het buitenland. Nu werden buitenlandsche handwerkers in het land geroepen om de industrie leven in te blazen; uit Italie kwamen glasen metaalbewerkers, uit Holland de beroemde wevers. De kroon
ondersteunde deze industrieen met geld. Hendrik IV kan bescliouwd worden als de grondlegger der Fransche zijde-industrie.
De hoofdcentra waren Parijs, Rouaan en Lyon, die nog in onzen
tijd hun leidende plaats op de zijdemarkt hebben behouden. De
kunst van glas- en spiegelvervaardiging leerden de Franschen van
de Venetianen, doch in de zeventiende eeuw overtroffen zij hun
leermeesters.
De handel werd o. a. bevorderd door het aanleggen van goede
verkeerswegen en het graven van kanalen, waartoe soldaten werden gebruikt. De Franschen zijn een vlijtig yolk en werkelijk begon de stoffelijke welvaart allengs te bloeien. Marseille werd
een groote, rijke handelsstad, die Venetie naar de kroon stak en
over het hoofd groeide. Als haven voerde Marseille koren, wijn,
vee, zout, kleedingstukken, papier, wapenen en machines uit voor
vele millioenen per jaar. In het binnenland nam Lyon een soortgelijke plaats in. Hendrik IV begreep ook het belang van kolonies
voor een land; de Franschen koloniseerden in Noord-Amerika,
Acadie en Canada, waar de pelshandel een goede bron van inkomsten werd.
Deze welvaart bracht natuurlijk vermeerdering der staatsinkomsten merle. Door orde en spaarzaamheid in de staathuishouding gelukte het Sully jaarlijks een groot bedrag der staatsinkomsten over te houden, hetgeen in reusachtige kisten in de gewelven der Bastille werd bewaard. In sommige opzichten was Hendrik IV bepaald verkwistend, doch hij moest buigen voor Sully's
strengen wil. Door deze economie kon de koning een groot staand
leger onderhouden en de ambtenaren der kroon behoorlijk betalen.
Een kanker in de maatschappij echter was het erfelijk maken der
ambten, die bovendien gekocht konden worden. Hendrik IV zelf
schiep een ambtenaarsadel (noblesse de robe) naast den zwaardadd (noblesse d'êpee). Wel wist hij den adel in bedwang te
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houden. Hij verbood den gouverneurs der provincies zonder zijn
toestemming eigen troepen of vestingen te houden. Ook de gemeenteraden ervoeren, dat de kroon machtig genoeg was om ze
in bedwang te houden. Op dezelfde wijze verloor ook de
Fransche rijksdag alle macht, die vooral daarin bestond, dat de
koning zijn toestemming noodig had om nieuwe belastingen op
te leggen. Daar echter de staat zelf over voldoende inkomsten beschikte, behoefde de koning den rijksdag niet meer bijeen te
roepen.
Aldus legde Hendrik IV den grondslag tot de sterke koningsmacht

in Frankrijk. Wel verslapte die macht
na zijn dood, loch Richelieu en Lodewijk XIV voltooiden het werk, dat

-,

hij was begonnen. De buitenlandsche
politiek van Hendrik IV was evenals
die van Frans I en Hendrik II gericht
tegen de Habsburgers, die nog steeds
de machtigsten waren in Europa. Nadat Philips II in 1598 was gestorven
en Spanje al meer en meer achteruit
ging, leek het Hendrik IV de gewichtigste taak de staten van Europa te

vereenigen in den strijd tegen den
Duitschen keizer. Hij sloot daartoe
een verbond met de Duitsche protestantsche unie, die in 1608 gesticht was
en wilde Frankrijk, Engeland, de Nederlanden, Zweden en de Duitsche
protestantsche staten vereenigen, tot
een groot, aanvallend verbond tegen
de Oostenrijksche Habsburgers. Hij voorzag een algemeene Europeesche crisis en wilde niet, dat de Habsburgers hem vOOr zouden
zijn. Belangrijke voorbereidingen werden getroffen en juist stond
Hendrik IV op het punt een veldtocht tegen den keizer te openen,
toen hij door den fanatieken Ravaillac werd vermoord (1610).
Geheel Frankrijk rouwde oprecht over Hendrik's dood. Geen
koning vOOr hem was zoo bemind geweest als Hendrik IV. Hij
had zich gaarne altijd onherkend tusschen het yolk gemengd, nam
deel aan hun vreugden en leende steeds het oor aan de klachten
zijner onderdanen. Voor zich zelf eischte hij weinig; hij ging
eenvoudig gekleed en leefde bijkans schamel. Zijn eenige zwakheid waren zijn ontelbare liefdesavonturen. Zinn ongelukkig
Fig. 26. Sully.
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huwelijk met Margareta van Valois was door den paus ontbonden.
Oprecht beminde hij de schoone, begaafde Gabrielle d'Estrees.
Het was zijn bedoeling haar tot koningin van Frankrijk te verheffen, doch dit plan werd verijdeld door haar flood (1599). Hij
trad daarop in het huwelijk met Maria de Medici, die hem vele
kinderen schonk, waarvan de oudste koning werd onder den naam
Lodewijk XIII.

PHILIPS II EN DE NEDERLANDSCHE OPSTAND.
De Nederlandsche opstand is geen zuiver Nederlandsche zaak
geweest; hij was integendeel een algemeen Europeesch belang; vandaar, dat welhaast geheel Europa bij deze verwikkelingen was betrokken ; de volksbeweging in de Nederlanden kwam al spoedig in
het middelpunt der algemeene, staatkundige belangstelling te staan.
Het belang, dat allen bij het slagen van den opstand hadden, was
de verzwakking der machtige Habsburgsche monarchie, waarbij
het bovendien van het uiterste gewicht was, dat die monarchie
werd verslagen in de Nederlanden, voor haar een burcht van geweldige staatkundige beteekenis.
Door een consequent gevolgde handige politiek gedurende cenige eeuwen, maar niet minder door een reeks van gelukkige omstandigheden was het aan het Habsburgsche huis gelukt zich een
macht te verzekeren, die waarlijk aan het rijk van Karel den
Groote herinnerde. Oorspronkelijk niet zeer machtige graven in
Zwitserland, waar nog de bouwvallen van hun burcht staan, waren
de Habsburgers met Rudolf I in 1273 op den Duitschen koningstroon gekomen. Rudolf heeft van den aanvang of begrepen, dat
het met de macht van het koningschap in Duitschland ten einde
liep; hij heeft dus, wat van die macht nog restte, aangewend tot
vergrooting van het territoriale gebied van zijn huis. Hij is het
geweest, die den grondslag legde tot het groote gebied, dat later
de Oostenrijksche erflanden heette en waaruit ten slotte de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie is ontstaan. Zijn opvolgers gingen
in die richting voort. Wel moesten zij de koningskroon in de veertiende eeuw aan de Luxemburgers overlaten, maar met Albrecht II
kwamen de Habsburgers in 1437 weer op den troon. Zijn broeder
Frederik II (1439-1493) heeft de belangen van zijn huis op uitnemende wijze gediend; door een eigenaardige indolente volharding is het hem gelukt de Oostenrijksche landen te vereenigen en
uit te breiden ; hij kon wachten en bereikte zoo zijn doel.
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Het was ook onder Frederik III, dat de groote greep werd gedaan, die Habsburg ineens een geheel andere internationale positie schonk. Door een handig beleid had Frederik III den machtigen Bourgondischen hertog Karel den Stoute weten te bewegen
tot een huwelijk van zijn dochter Maria met 's keizers zoon, aartshertog Maximiliaan. Toen nu Karel in het begin van 1477 rampzalig bij Nancy was verslagen en omgekomen, haastte Maximiliaan
zich naar de Nederlanden, die bedreigd werden door Frankrijk.
De aartshertog huwde nog in 1477
met de vrijivet hulpelooze erfgename der Bourgondische macht en zag
zich dadelijk voor de zware taak gesteld haar gebied tegen de opdringende macht van Frankrijk te verdedigen. Zijn taak werd nog aanzienlijk verzwaard, toen zijn gemalin hem in 1482 kwam te ontvallen,
hem nalatende een huis vol kleine
kinderen en een verward kluwen
van binnen- en buitenlandsche moeilijkheden. Intusschen heeft Maximiliaan zich niet onbetwist, maar
loch wel beslist weten te handhaven.
In 1493 sluit hij met Frankrijk den
vrede van Senlis; hij volgt dan zijn
vader als Duitsch koning, later als
keizer op. Het volgende jaar legt hij
Fig. 27. Prins Willem van Oranje
op jongeren leeftijd.
het regentschap neer; zijn zoon Philips de Schoone aanvaardt dan de regeering over de Bourgondische
en Nederlandsche gewesten.
Het ongewone geluk blijft het huis Habsburg nabij. In 1496
huwt Philips de Schoone Johanna van Aragon, de dochter van
Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilie. Er was destijds
van haar erfopvolging in Spanje nog geen sprake: de mannelijke
erfgenaam van den Spaanschen Croon stierf in 1500. Maar toen
opende zich ook voor Philips en Johanna een glansrijke toekomst:
de Spaansche monarchie zou hun toevallen. Reeds in 1504 stierf
Isabella: Philips en Johanna volgden haar op als koning en
koningin van Castilie.
Maar weer scheen het lot remmend in te werken: reeds in 1506
stierf Philips: kort daarna werd Johanna hopeloos krankzinnig.
Hun erfgenaam was een zesjarig kind, de infant Karel. Voor hem
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namen de beide grootvaders, Maximiliaan in de Nederlanden, Ferdinand in Spanje, het regentschap waar. Nog jong aanvaardde
Karel in zijn verschillende landen de regeering: in 1515 stond
Maximiliaan hem de Nederlanden af: in 1516 stierf Ferdinand,
zoodat Karel koning kon worden der Spaansche, Italiaansche en
Amerikaansche landen. In 1519 eindelijk stierf Maximiliaan; zijn
kleinzoon werd na landen verkiezingsstrijd door de keurvorsten
tot zijn opvolger gekozen: hij heeft
daarmede zijn historischen naam
Karel V verkregen.
Zoo groote macht had in Been
eeuwen een monarch bezeten: de
bekende uitdrukking, dat in het
rijk van Karel V de zon niet onderging, was inderdaad waar. En
nog is het hem gelukt, die macht te
vcrgrooten. In het groote conflict
met Frankrijk heeft hij ten slotte gewonnen : Milaan bleef in Karel's
handen, zoodat Habsburg meester
was van zoo goed als geheel Italie.
Maar vooral is het van belang wat
Karel V in de Nederlanden wist te
volbrengen. De Bourgondische
macht had hier langzamerhand een
eenheid weten tot stand te brengen,
die het hertogelijk huis tot een Nederlandsche dynastie had gemaakt.
Philips de Stoute, die in 1363 het Fig. 28. Philips de Schoone, de vavan Karel V. Om den pals
hertogdom Bourgondie van zijn va- der
draagt hij de keten van het Gulden
der koning Jan II had verkregen,
Vlies.
kan al spoedig de hand uitstrekken
naar de Nederlanden. Hij huwt met de erfdochter van Vlaanderen
en volgt in 1384 in dat woelige, maar kostbare graafschap op.
Ook Artois behoort tot de erfenis. Maar de groote expansie komt
onder zijn kleinzoon Philips den Goede. In 1428 moet Jacoba van.
Bcieren hem Holland, Zeeland en Henegouwen afstaan. Het volgende jaar verwerft hij Namen door koop. Van meer belang is
in 1430 de opvolging in Brabant en Limburg. Eindelijk weet hij
in 1451 beslag te leggen op Luxemburg. Zoo ontstaat een complex
van landen, die langzaam naar elkander toe groeien en wier sa-
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Fig. 29 .
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Johanna, de moeder van Karel V.

menhoorigheid door een
voorzichtige centraliseerende staatkunde van
Philips krachtig wordt
bevorderd.
Dat streven kon
eerst weer met goed gevolg worden ter hand genomen door Karel V:
noch aan Karel den
Stoute, noch aan Maximiliaan, noch aan Philips
den Schoone was het gelukt, Gelderland blijvend
in bezit to houden. Hun
nazaat was gelukkiger:
in 1524 onderwierp hij
Friesland, in 1528 bet
Sticht en het Oversticht,
dus het tegenwoordige
Utrecht en Overijsel,
in 1536 Groningen en
Drente, eindelijk in 1543
na langen, bitteren strijd
Gelderland. Daarmede
waren alle zeventien provincien onder een
hoofd vereenigd : zij kregen Naar organisatie
in 1548, toen de keizer
ze als de Bourgondische
kreits vereenigd onder
het rijk stelde; daarmede
was ook voor Vlaanderen en Artois de aloude
band met Frankrijk verbroken.
De Nederlanden hadden nauwelijks hun eenheid gevonden, toen die
door den strijd tegen
Spanje weer werd ver-
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broken. Dat was trOuwens het lot der geheele Habsburgsche
monarchic. Het is het natuurlijk streven van Karel V geweest
om al zijn landen op zijn eenigen zoon Philips to doers overgaan.
In de erfelijke gebieden ging dat vanzelf. Maar in het Duitsche
rijk werd de koning en keizer door de keurvorsten gekozen, waarbij wel een zekere erfelijkheid in acht werd genomen, maar afwijkingen toch meermalen
voorkwamen. Nu was het
al spoedig duidelijk, dat
men in Duitschland 's keizers zoon niet wilde: inderdaad is na Karel V niet Philips, maar Karel's broeder
Ferdinand I gekozen. Zoo
viel de groote Habsburgsche
monarchie uiteen : er waren
voortaan Spaansche en
Oostenrijksche Habsburgers,
die wel dikwijls nauw met
elkander samenwerkten,
maar die toch ook dikwijls
hun eigen belangen hadden,
die hen deden uiteengaan.
De Nederlanden, hoewel
officieel nog een deel van
het Duitsche rijk, waren niet
aan Ferdinand overgegaan,
Fig. 30. Margareta van Parma, naar
maar in het bezit der SpaanCoello.
sche Habsburgers gebleven.
Dat verklaart het verzet en
den opstand. Twee dingen moeten wij daarbij in het oog vatten:
de tegenstelling tusschen Spanje en de Nederlanden en het karakter
van Philips II. Tusschen beide bestaat dit verband, dat het contrast tusschen Spanje en de Nederlanden niet door Philips II is
geschapen, maar wel zeer belangrijk is verscherpt.
Die tegenstelling had vele zij den. Vooreerst een ethnographische : beide volken verschilden en verschillen nog zeer veel;
zij hebben andere zeden en gewoonten; zij begrijpen
elkander moeilijk; zij hebben elkander ten slotte gehaat. De hoogheid der Spanjaarden stootte de Nederlanders, die op hun' beurt
door een meer losse levenshouding weer de minachting der Spanjaarden opwekten. Bovendien hadden onder Philips den Schoone
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en ook nog onder Karel V de Nederlanders in Spanje geregeerd,
zeer tot ongenoegen der trotsche Castilianen. Volgens een oude
anecdote zou eens een Spaansche boer tot Karel V hebben gezegd, dat hij de slechtste koning was, dien hij had gekend; hij
verwaarloosde Spanje en gaf het aan de vreemdelingen over. Ook
Philips II had nog Nederlandsche gunstelingen, maar na 1559 toch
steeds minder. Zoo ontstaat een volkshaat wederzijds, die door opstand en
oorlog natuurlijk nog zeer
is toegenomen.
Van niet minder belang
waren de staatkundige tegenstellingen. De politiek
der Spaansche regeering
ten opzichte van de Nederlanden, die naar versterking der vorstenmacht en
centraliseering der regeering streefde, was in den
grond geen andere dan de
oude Bourgondische staatkunde: het verschil was,
dat zij nu niet meer werd
gedreven van Brussel,
maar van Madrid uit, dus
uit den vreemde. Dat
maakte de verhoudingen
veel moeilijker en gecomFig. 31. Kardinaal Granvelle, een der machpliceerder.
Ook vroeger
tigste raadsleden van Margareta van
was er wel verzet geweest;
Parma.
nog onder Karel V had
Gent zich gewapenderhand schrap gezet tegen de financieele politiek der regeering. Maar het was de regeering altijd gelukt dat
verzet te bedwingen : het bleek ten slotte niet veel steun te vinden
en was dan ook steeds plaatselijk gebleven. Karel V was altijd
wel bij de hand: zijn zuster, de landvoogdes Maria van Hongarije,
genoot een groote autoriteit; Karel liet haar veel vrijheid. Met
Philips liepen de zaken geheel anders. De koning heeft na 1559
Spanje geen oogenblik weer verlaten, hoe dikwijls hij zijn terugkeer naar de Nederlanden ook heeft aangekondigd : zelfs bewoog
hij zich in Spanje slechts op een klein terrein om Madrid. De ko-
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ning stond steeds in correspondentie met Brussel, waar men niets
buiten hem om mocht doen. Vandaar, dat bijna nooit ter rechter
tijd werd ingegrepen, dat een op zich zelf goed en juist besluit
dikwijls te laat kwam en een slecht decreet de spanning telkens
weer deed toenemen. De brieven uit Segovia van October 1565
b. v. kwamen veel te laat en konden toen nog slechts verbitteren.
Vandaar weinig kracht en
gezag bij de regeering te
Brussel. Bovendien was de
landvoogdes Margareta van
Parma een geheel andere
vrouw dan Maria: zij was,
vooral na den val van
Granvelle, zeer hulpeloos
en kwam dus gemakkelijk
onder allerlei invloeden.
De toestand was dus zoo,
dat alleen een zeer zelfbewuste, sterke regeering
te Brussel de Nederlanden
in hun stijgend verzet had
kunnen bedwingen: zulk
een regeering was er eenvoudig niet. Zij was bovendien, hoewel zwak, antinationaal, een nieuw element van zwakte. Dit bezwaar is ongetwijfeld meer
Fig. 32. Willem van Oranje op 3 0- jarigen
theoretisch dan practisch
leeftijd, naar Antonius Moro.
en meer kwestie van personen dan van zaken of van beginselen. Erger was het, dat de
regeering maatregelen nam, die overal werden afgekeurd, maar
die een nationale regeering ook had kunnen nemen. Immers reeds
lang was de politick der regeering ccntraliseerend; maar nu kreeg
iedere maatregel den schijn van antinationaal te zi jn. De nieuwe
bisschoppen werden zoo in de oogen van bet yolk Spaansche
inquisitcurs, hoewel de nieuwe hierachie reeds veel vroeger in
discussie was geweest en voor de kerk stellig noodzakelijk was.
De godsdienstige kwestie speelt daarbij nauwelijks een rol, ten
minste niet in den eersten tijd. Men verzet zich tegen de nieuwe
bisschoppen om allerlei redenen, maar niet in hoofdzaak godsdienstige. Adel en geestelijkheid hebben tal van bezwaren. Al-
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gemeen wil men geen inquisitie, maar uit vrijheidszin, ook uit
medelijden met de arme slachtoffers. Antwerpen vreest voor
zijn handel, de adel voor zijn inkomsten, de geestelijkheid voor
nauwgezette contrOle. De adel opponeert am zelf de handen aan
het roer te kunnen slaan. Hij maakt daarbij gebruik van de ontevredenheid van anderen, vooral van die der burgerij, zelfs van
die van het lagere yolk. Onder het yolk begint het calvinisme
door te dringen, door de hoogere standen aangemoedigd en tad]
gevreesd. Willem van Oranje wil in den eersten tijd niets met
hen te maken hebben: hij houdt ze stellig voor onpractische
droomers, waarmede politiek niets is aan te vangen. Eerst na
1572 komt de opstand meer en meer in handen der calvinisten;
daardoor wordt het verzet wel zeer krachtig, maar ook zeer eenzijdig; vooral in de zuidelijke Nederlanden worden dan tallooze
anti-Spaansche katholieken weer in de armen van den koning
gedreven.
Staatkundig is er evenwel nog een andere tegenstelling, namelijk in de verhouding tot het buitenland. Spanje en de Nederlanden hebben zeer beslist dikwijls zeer tegenstrijdige belangen. Deze
staatkundige tegenstelling was een gevolg en soms ook weer de
oorzaak van belangrijke economische verschillen.
Spanje had terwille van zich zelf eh van Italie veel te vreezen
van de Turken en moest deze Muzelmannen ook in Noord-Afrika
bestrijden. Maar dat alles ging de Nederlanden niet aan; zij hadden niet als later handelsbelangen in de Middellandsche Zee. Omgekeerd had Spanje veel minder belang bij den oorlog met Frankrijk, lien Philips II van zijn vader had overgenomen en die in
1559 met den vrede van Cateau-Cambresis eindigde. Daarbij kon
Spanje niets winnen, terwijl de Nederlanden krachtig moesten
worden verdedigd, omdat zij altijd blootstonden aan Fransche invallen en veroveringen, waartegen Spanje veilig lag achter de
Pyreneeen. Omgekeerd was de gelijktijdige oorlog met den pans
alleen voor Spanje, in dit geval voor Napels, van belang. Het belang der Nederlanden daarentegen eischte vrede met Engeland
ter wille van handel, scheepvaart en visscherij, terwijl Spanje
juist met Engeland en over de heerschappij ter zee en over geloof
en kerk wel in oorlog moest komen. Nederland deelde niet in de
voordeelen van den Amerikaanschen handel, die in Spanje was
gemonopoliseerd. Waarom was er geen Indisch kantoor in Antwerpen als te Sevilla? vroeg men zich in de Nederlanden af. De
goudvloot nit Amerika verrijkte alleen Spanje, niet de Neder-

FRANSCHE BELANGEN

335

landen; zij drukte zelfs het Nederlandsche kapitaal en maakte
alles duur.
Een dergelijke tegenstelling was bezwaarlijk te overbruggen.
Beide, Spanje en de Nederlanden, hadden zich te beklagen: beide
gevoelden, dat het op een scheiding zou moeten uitloopen. Maar
wat er ook gebeurde, verzwakking der Spaansch-Habsburgsche
macht zou er het gevolg van zijn. Daarom was de strijd in de
Nederlanden een algemeen Europeesch belang.

Fig. 33. Het paleis van Willem van Oranje te Brussel.

Allereerst was Frankrijk ermede gemoeid. Dit land had reeds
eeuwen lang gestreefd naar expansie naar het noorden, samenhangend met de pogingen der Fransche kroon naar centralisatie,
maar ook naar afronding van het grondgebied. Frankrijk is zoo
goed als overal door natuurlijke grenzen afgesloten; alleen in het
noord-oosten en noorden niet. In het noorden van het land ligt
Parijs, van oudsher het zwaartepunt van het rijk, maar veel te
dicht bij de grenzen. Vandaar herhaalde pogingen ona naar die
zijde het gebied nit te zetten, het volkomen natuurlijk streven
naar de natuurlijke grenzen. Daarmede gaat de geheele middel-
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eeuwen door gepaard een hardnekkig doorgevoerd streven naar
versterking der koninklijke macht, lang voordat hetzelfde streven
zich elders openbaarde. Frankrijk gevoelde zich ook nog steeds
het oude Frankrijk, het rijk van Karel den Groote, dat ver uit
ging over de door den tijd gestelde grenzen. De geschiedenis van
Vlaanderen is vol van steeds weer hernieuwde en doorgezette pogingen om de Fransche macht uit te breiden.
Een nieuw element daarin vormt de Bourgondische macht. Oorspronkelijk heeft het alien schijn, alsof de nieuwe dynastie zal
werken voor het koningsgeslacht, waaruit zij voortkwam: de verkrijging van Vlaanderen door Philips den Stoute schijnt een overwinning der Fransche politiek. Maar naarmate zijn opvolgers hun
macht in de Nederlanden versterken, komen zij in een strijd van
belangen met Frankrijk,
die tot een scherp conflict kan worden en
weldra wordt. Wij behoeven Bier niet te herinneren aan den strijd
tusschen Habsburg en
Valois, waarbij de Nederlanden de inzet waren. Het einde was, dat
Frans I bij den vrede
van Crepy in 1544 alle
Fig. 34. Geuzenmedaille met den beeldenaar van aanspraken op VlaandePhilips 11 en het opschrift: "Trouw aan den ko- ren en Artois verloor.
ning tot aan den bedelzak-.
Maar het was duideli jk,
dat Frankrijk daarin op
den duur niet zou berusten : nog onder Karel V brak opnieuw de
oorlog uit, lien eerst Philips II met een zegevierenden vrede te
Cateau-Cambresis in 1559 kon besluiten. Maar wat zou er gebeuren, als in de Nederlanden troebelen zouden uitbreken? Ongetwijfeld zou de Fransche koning alle moeite doers om het vuur
van den opstand aan te wakkeren; verzwakking van Habsburg
juist aan de noordgrens was een natuurlijk Joel der Fransche
politiek.
Ongeveer evenzoo stond het met Engeland. Dit rijk was altijd
sterk geweest door zijn insulaire ligging. Grensgeschillen had het
niet. Het kon daarom inwerken op de staatkundige verhoudingen
op het vasteland van Europa, als het zelf wilde: het kon zich onthouden of meedoen. Het was volstrekt niet onverschillig, maar
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wilde zich geheel vrij houden : het bleef altijd belangstellend toeschouwer. Tusschen de partijen in kon het dikwijls grooten invloed uitoefenen. Maar er waren belangrijke kwesties, waar Engeland zich niet buiten kon houden. Zulk eene was de positie der
Nederlanden, economisch en politiek, waaromtrent Engeland niet
onverschillig kon zij n. Wie de Nederlanden bezit, hoe ze worden
bestuurd, hoe de Engelsche belangen er worden behartigd, is een
zaak van groot gewicht. Die belangen waren grootendeels economische: het waren handelsbetrekkingen. De handel van Engeland
met Europa liep voor een groot deel over de Nederlanden: het
waren Nederlandsche schippers, die het groote uitvoerartikel, de
wol, naar het vasteland voerden en die omgekeerd den Engelschen
invoer verzorgden. En ook de opdringende Fransche macht
moest Engeland wel weerstaan; de honderdj arige oorlog was ook
een conflict over de Nederlanden. De Engelsche koningen zochten
daarom steeds bondgenooten in de Nederlanden. In verband daarmede bevorderden zij den Nederlandschen handel in hun rijk.
Zelfs liet Hendrik VII zich in 1496 bewegen om met Philips den
Schoone een handelsverdrag te sluiten, den beroemden Magnus
Intercursus, zeer ten voordeele der Nederlandsche kooplieden.
In de dagen van Karel V was Hendrik VIII soms met, soms
tegen den keizer. Terecht. Engeland zocht in het groote Europeesche conflict om de oppermacht altijd de hand van den tij delijk zwakste. Eerst onder Maria kwam het tot een geregelde
samenwerking van Tudor en Habsburg, die zelfs haar uiting vond
in een huwelijk van de koningin met Philips II. Het ligt voor
de hand, dat de koning dien band zou wenschen aan te houden
en te versterken. Het was alleen maar de vraag, wat er zou gebeuren bij een opstand in de Nederlanden. Engeland zou daartegenover natuurlijk niet onverschillig kunnen blijven; de afscheuring van de Nederlanden van Spanje was stellig een uitnemend Engelsch belang.
Ook Duitschland had belang bij den gang van zaken in de Nederlanden. Er was misschien geen ander land, waarmede hier zoo
drukke betrekkingen van allerlei aard werden onderhouden. Vanouds behoorden deze landen, met uitzondering van Vlaanderen
en Artois, bij het rijk: meer dan eens hadden de keizers zich ermede moeten bemoeien: deze wat afgelegen landen waren geenszins de aandacht van het rijk ontgaan. Maar met de verzwakking
van het keizerlijk gezag was hier ook de band met het rijk verzwakt: Frederik Barbarossa was in 1165 de laatste keizer, die hier
persoonlijk de zaken regelde. Sedert dien waren de Nederlanden
III 22
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meer en meer aan den Duitschen invloed ontsnapt: zij stonden
veel meer aan Bien van Frankrijk bloot. Karel V vereenigde
alle landen (Vlaanderen en Artois inbegrepen) tot den Bourgondischen kreits : men kan over de vraag twisten, of de Nederlanden
daardoor naderaan
Duitschland kwamen of niet. In ieder geval
lion niemand aan den
keizer het recht ontzeggen zich met de
Nederlandsche zaken
in te laten, als hij dat
noodig oordeelde in
het belang van het
rid k.
Ook overigens bestonden er zeer veel
relaties tusschen de
Nederlanden en
Duitschland. Met het
Rijngebied en met de
Oostzeelanden werden van oudsher gewichtige handelsbetrekkingen onderhouden. In Brugge en
Antwerpen zetelde
een belangrijk kantoor der Duitsche
Hanze. Zoo ontstonden talrijke maatschappelijke en geestelijke betrekkingen,
die nog zeer werden
versterkt door de reformatie. Al spoedig
drongen de hervorFig. 35. De kathedraal van Antwerpen.
mingsdenkbeelden in
de Nederlanden door, veelal in zeer radicalen vorm: Lutherschen,
Sacramentisten, niet het minst Wederdoopers. Maar na de onderwerping van de laatste beweging in 1535 bleef de hervormingsbeweging hier vrijwel stilstaan; als zij na een kwart eeuw weer
herleeft, komt zij onder den invloed van Calvijn, den Picardier
te Geneve.
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Van groote belangstelling in den Nederlandschen opstand is
dan ook bij het Duitsche yolk geen of weinig sprake. Meer interesseerden zich de vorsten voor wat hier omging. Zoowel voor
de katholieken als voor de protestanten was het een zaak van
groot belang, hoe het met den opstand zou vergaan. De overwinning van Philips II in de Nederlanden zou de Duitsche Protestanten in zeer moeilijke omstandigheden brengen. Daarom was
hun plaats dan ook aan de zijde der rebelsche Nederlanders.
Toch kwamen zij er niet gemakkelijk toe krachtigen steun te verleenen. De Duitsche protestantsche vorsten van die dagen waren
weinig ondernemend : zij waren voldaan met de behaalde resultaten van de reformatie; zij genoten van hun vergroote macht en
rustten gaarne op hun verworven lauweren. Bovendien was het
Lutheranisme al spoedig conservatief-dogmatisch geworden: het
had een afkeer van alle nieuwe beroeringen en wantrouwde daarom het juist in de Nederlanden opkomende calvinisme. Zoo waren de meeste Duitsche vorsten weinig geneigd den Nederlandschen opstand te steunen. Het eenigste, waartoe zij konden komen,
was het toestaan van wervingen voor den oorlog in hun landen,
op zichzelf in dezen tijd van huurtroepen waarlijk niet zonder
beteekenis.
Hoe stond nu Philips II tegenover de troebelen in de Nederlanden? Men moet de waarde der persoonlijkheid niet overschatten. Men kan zich het geval indenken, dat een man van meer
soepelheid van geest en meer scherpte van verstand op den
Spaanschen troon had gezeten, een man als Hendrik IV b. v. Dan
zou door wijs beleid een opstand mogelijk zijn voorkomen. Een
meegaand vorst zou veel hebben geduld, alleen natuurlijk geen
oproer, nog minder opstand. Er waren bovendien onder de Nederlandsche bevolking elementen genoeg, waarop een verstandige,
tegemoetkomende regeering had kunnen steunen en zoo meester
blijven in het land. Men moet opmerken, dat Margareta na den
beeldenstorm gemakkelijk den toestand kon beheerschen. Eerst
de komst van Alva was een groote fout, die alles bedierf en den
grooten opstand uitlokte.
Daarmede is natuurlijk niet ontkend, dat er geen geweldige
gisting heerschte in het land, reeds voordat Karel V stierf en terwijl Philips nog in de Nederlanden was. Door de voortdurende
oorlogen met Frankrijk was het maatschappelijk leven zwaar gedrukt: de landbouw kwijnde, de handel leed zwaar: zware belastingen moesten worden opgebracht: er heerschte algemeene
ontevredenheid. Hier was een werkkring voor een gematigd,
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humaan, welwillend, vooral scherpzinnig en menschkundig vorst.
Philips was zulk een vorst niet: integendeel hij was een man
van weinig denkbeelden en weinig woorden. Lichamelijk geleek
hij veel op zijn vader, al was hij kleiner van gestalte. Ook geestelijk geleek hij zeer veel op Karel V, maar ook hier was hij kleiner
in alles. Hij was minder scherpzinnig, ook veel meer stroef en
teruggetrokken en zeer weinig toeschietelijk. Hij was trotsch,
deels door natuurlijken aanleg, deels ook door een zekere bedeesdheid, die hem nooit heeft verlaten. Hij leefde afgezonderd en
werd daardoor ook nooit populair. Een symptoom van die afzondering was ook zijn voortdurend verblijf in Spanje na 1559,
hoe dikwijls hij ook beloofde
naar de Nederlanden terug te
zullen komen om daar de zaken
definitief te regelen. Zelfs in
Spanje verplaatste hij zich weinig: hij bleef gewoonlijk in het
Escuriaal, dat in een eenzame
streek lag, klooster en paleis
tegelijk.
Philips II is dus een eenzame
in het leven: hij is nimmer een
man van het yolk en van de
menschen geweest, maar is altijd
de man in het kabinet gebleven.
Daar, aan zijn schrijftafel, was
hij altijd ijverig werkzaam.
Fig. 36. Hertog van Alva.
Daar behandelde hij alle voorkomende zaken zelf, maar altijd schriftelijk. Zelden onderhandelde hij persoonlijk en mondeling met zijn ministers; zelden ook
kwam hij in den staatsraad. Hij beschouwde zijn rijk en een groot
deel van Europa van zijn kabinet uit. Zoo werd hij hoe langer hoe
meer van de wereld . vervreemd; hij • kende de wereld en de
menschen niet. Hij moist alles, maar alleen op papier. Hij correspondeerde met iedereen; daardoor was hij van alien en alles op de
hoogte op papier. De levende maatschappij kende hij niet; hij
kon daardoor meenen, dat de menschen even geduldig waren als
het papier, dat hij beschreef. Over alles kreeg hij rapporten, soms
van zeer twijfelachtige waarde, maar ook dikwijls van zeer groot
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belang. Behalve de officieele gezanten had hij overal geheime
agenten, die hem allerlei berichtten. Zoo kon hij de regeering
to Brussel opmerkzaam máken op onbekende ketters van lageren
stand in Vlaamsche dorpen. Nooit was hij openhartig tegen
iemand, zelfs niet tegen zijn vertrouwde ministers. Zoo was hij
volledig eenzaam en toch van alles op de hoogte. Zoo werd hij
de vrees inboezemende sphinx, die de wereld imponeerde door
zijn strakke zwijgzaamheid.
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Fig 3 7. De hertog van Alva geleidt Margareta van Parma uit Brussel
(Kopergravure van Hogenberg) .

Dat alles was intusschen in dienst gesteld van een groot
ideaal. Philips' geest moge klein zijn geweest, zijn ideaal
was groot, het welzijn der menschheid in den hoogsten, niet stoffelijken, maar geestelijken zin, d. w. z. naar Philips' geestesaanleg,
in katholieken zin : en dat wel door een op de wereld gelegde despotie tot het uiterste. De koning, naar den geest — niet altijd naar
de praktijk — een monnik op den troon, huldigde het gezagsbeginsel in staat en kerk, zelfs tegenover den paus. Hij achtte zich de
zuil der kerk, door God zelf daartoe aangewezen en geroepen. In
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Spanje, waar de ketterij vrijwel was uitgeroeid door de meedoogenlooze vervolging der inquisitie, kon hij als een heilige worden beschouwd. Hij identificeerde zich geheel met de kerk en
God. Gods vijanden zijn zijn vijanden en natuurlijk ook omgekeerd. Vandaar dan ook, dat Philips geheel ten onrechte de
Nederlandsche rebellen voor ketters houdt.

Fig. 38. De terechtstelling van Egmond en Hoorne op de Groote Markt
te Brussel (Kopergravure van Hogenberg).

De oude Bourgondische politiek om zooveel mogelijk despotisch
de eigen landen en daardoor Europa te overheerschen, is bij Philips gewijd door de verbinding met den strijd voor de kerk. Zijn
zaak is Gods zaak. Al zijn pogen is en dient tot heil van het
zieleheil der menschen. Van zulk een man is geen vrede, maar
strijd te verwachten. Philips bezat een groot doorzettingsvermogen, waardoor hij zeer veel kon bereiken, maar ook een sterke
halsstarrigheid, waardoor hij zeer veel heeft verloren. Hij liet
zijn ministers vrij handelen, maar controleerde ze steeds; hij verborg hun zijn ontevredenheid, tot hij ze soms plotseling in ongenade
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wegzond. Daar hij alles geheim hield, durfde men alles bij hem.
aanbrengen. Vandaar dat hij alles, feiten even goed als vermoedens, vernam en daardoor steeds wantrouwender werd.
Philips was eigenlijk niet wreed van natuur, maar als een goed
vader was hij overtuigd, dat men soms de kinderen gestreng moet
aanpakken. Maar hij kon dan later weer lankmoedig zijn. Zoo
kon hij Requesens naar de Nederlanden zenden, toen Alva niet
had kunnen slagen. Hij zond Don Juan, omdat deze in de Nederlanden de gewilde man scheen. Toen ook deze missie niet gelukte,
gaf hij zijn geduld op
en zond Parma. Dat
alles deed hij in de
uiterste afgemeten
koelheid; hij ontving
het bericht van de
overwinning bij Lepanto met evenveel
kalmte als dat van
den on dergang der
Armada.
Philips II is tot
1559 in de Nederlanden gebleven : de oorlog met Frankrijk
moest eerst geeindigd
zijn. In dien korten Fig. 39. Hollandsch oorlogsschip uit de I 6de eeuw.
tijd heeft hij de eerste
conflicten met zijn onderdanen moeten doorstaan, die hem zeer
lastig vielen over de hooge kosten van den oorlog. Door de StatenGeneraal werd in 1588 na allerlei verzet een negenjarige bede toegestaan. Er is een oud verhaal, dat reeds, toen Philips naar Spanje
vertrok, de prins van Oranje het hoofd der oppositie was, of dat
althans de koning hem als zoodanig beschouwde en bij zijn vertrek in 1559 aan zijn ontstemming lucht gaf.
Willem van Oranje-Nassau was in 1533 geboren als de oudste
zoon van Willem den Rijke, graaf van Nassau-Dillenburg en
Juliana van Stolberg. Hij kwam al- spoedig tot hoogen rang:
reeds in 1544 erfde hij van zijn neef Rene van Chalons het prinsdom Oranje en de aanzienlijke goederen der Nassau's in de Nederlanden. Als een der aanzienlijkste Nederlandsche jonkers
kwam hij aan het hof der landvoogdes Maria to Brussel. Hoewel
Luthersch geboren, werd hij daar katholiek opgevoed, wat voor
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een zoo aanzienlijk onderdaan des keizers ook kwalijk antlers ging.
Hij stond in hooge gunst bij den keizer en de landvoogdes. In
1551 huwde hij Anna van Buren, die hem een aanzienlijk bezit
aan Nederlandsche goederen aanbracht. Van een politieke oppositie is in deze dagen nog geen sprake : het opgewekte leven der
hooge aristocratic te Brussel leefde hij met voile opgewektheid
mede. Reeds in 1555 werd hij door den koning benoemd tot lid
van den Raad van State en verheven tot ridder van het Gulden
Vlies; in 1559 werd hij stadhouder van Holland en Zeeland en Utrecht. Kort daarna begint zijn conflict met den koning.
Het is zeker te simplistisch den opstand tegen Spanje terug te
brengen tot een
conflict tusschen
Philips II en
Oranje. Toch is
het van groot gewicht het karakter
van den prins tegenover dat van
den koning te stellen. En dan treft
onmiddellijk niets
meer dan dat hier
tegenover den
Man van het kabinet staat de man
Fig. 40. De Watergeuzen ontzetten Leiden, 3 October van het voile le1574.
ven, tegenover
den man van het
domme papier de man van de menschen. Zoo ooit iemand het
menschenleven in zijn vollen omvang en van alle zij den heeft
medegeleefd, dan is het stellig Oranje geweest. Tegenover den
man, die in de benauwde geslotenheid van zijn eenzaam paleis
vegeteert, de man, die altijd weer onder de menschen gaat,
menschen kent en menschen waardeert, daardoor ook over
menschen kan heerschen, alleen maar door woord en blik. Een
man, die altijd leeft in de ruimte en daar zijn persoonlijkheid
heeft gesterkt en gestaald, ook veredeld in den loop van een
moeilijk en een steeds bedreigd leven. Zoo wordt zijn leven steeds
dieper, in geloofsovertuiging, in staatkundig inzicht, in zedelijke
gaafheid. Zoo wordt hij van leider der adelsoppositie tot den
vader des vaderlands.
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Een man, die zoozeer de held des yolks in de jaren van zijn
wording en groei is geworden, moet natuurlijk een man van groote
gaven zijn geweest. Een veldheer van groote beteekenis heeft hij
zich stellig nimmer getoond: ook heeft hij nooit blijk gegeven
een goed administrateur of een goed financier te zijn. Maar zijn
geniale gave is deze geweest, dat hij een 'eider der menschen
was als weinigen: een staatsman in den hoogsten zin. Een bovenmenschelijke taak heeft hij kunnen volbrengen, omdat hij de
kunst verstond met zachte sterkte de menschen te leiden naar zijn
wil, ook door hun ruimte te gaven voor de ontplooiing van hun
eigen gaven en wenschen. Hij heeft dat kunnen doen niet alleen
door zijn nooit falend klaar inzicht in menschen en dingen, verhoudingen en moeilijkheden, maar vooral ook, omdat hem het
vaste geloof eigen was geworden aan de rechtvaardigheid van zijn
zaak. Zich overgevend aan hooger wil, wist hij als vrij man door
het leven te gaan en zoo de menschen te leiden, te beheerschen
ten slotte. Zijn gebreken waren die van zijn tijd; zijn deugden
waren van hooger orde.
Gaan wij in vogelvlucht den oorsprong en den voortgang van
den Nederlandschen opstand na.
Philips II verliet de Nederlanden in Augustus 1559. Behalve de
gewone moeilijkheden tusschen de regeering en de Staten, was
er geen zaak, die toen den koning meer zorg gaf dan de toenemende ketterij. Daarom ook had hij besloten tot een nieuw middel
tot beteugeling: een aanzienlijke vermeerdering der bisdommen,
op zich zelf een volkomen logische maatregel: in 1559 en 1561
verschenen de bullen, die de nieuwe hierarchie in de Nederlanden
vaststelden. Maar de bisschoppen werden allesbehalve met open
armen ontvangen. De kerkelijke kwestie werd een twistpunt te
meer in den strijd tusschen koning en yolk, naarmate de godsdienstige verhoudingen meer op den voorgrond traden. Het
calvinisme nam in de Nederlanden steeds meer voortgang, gesteund door de snel toenemende godsdienstig-politieke beweging
in Frankrijk, door de overwinning van het protestantisme onder
Elizabeth in Engeland, zelfs door de houding der Duitsche protestantsche vorsten.
De ontevredenheid nam al spoedig toe. De edelen, reeds verbitterd over de oprichting der bisdommen, weigerden merle te werken, toen de koning in 1562 beval de benden van ordonnantie
naar Frankrijk te zenden tot hulp der katholieken. Zij sloten zich
aaneen tot een ligue, die ten doel had den gehaten Granvelle, dien
men als de ziel der regeering beschouwde, te bestrij den. De ligue
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wist door te drijven, dat Montign3r in 1562 naar Spanje werd gezonden om den koning voor te lichten : de zending had zoo goed
als Been resultaat. Maar daarmede had Granvelle weinig gewonnen: de ontevredenheid met zijn bestuur nam hand over hand
toe; hij was spoedig de meest gehate man; zelden is iemand zoo
met spot en hoon vervolgd. De hoofdmannen der oppositie waren
behalve Oranje, Egmond en Hoorne. Zij besloten in 1563 zich te
onttrekken aan de zittingen van den Raad van State; in een brief
aan den koning verklaarden zij, dat zij dat zouden blijven doers,
zoolang Granvelle zijn invloedrijke positie behield. Dat werkte:

Fig. 4 1 . Antwerpen . in het begin van de I 6de eeuw.

zelfs Margareta viel den kardinaal nu af. In Maart 1564 vertrok
hij van Brussel, zoogenaamd om persoonlijke redenen.
Zoo Oranje en de zijnen gehoopt hadden na het vertrek van
Granvelle de regeering in handen te krijgen, dan hebben zij zich
vergist. Wel kregen zij invloed op de landvoogdes Margareta,
maar de koning bleef zijn bevelen zenden, waaraan zij gebonden
was. Daarom besloot de Raad van State einde 1564 den koning
door een bijzonder gezant op de hoogte te stellen van den moeilijken toestand des lands. Egmond werd aangewezen om de
wenschen der grooten — hervorming van het bestuur en van de
financien, verzachting der plakkaten -- aan den koning kenbaar
te maken. Bij de opstelling der instructie heeft Oranje in een be-
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roemde redevoering de godsdienstvervolging bestreden en de verdraagzaamheid met klem aanbevolen, een programma voor een
groote toekomst. In Januari 1565 vertrok Egmond naar Spanje:
ongelukkig heeft de reis, ook door Egmond's schuld, in het geheel
geen gevolg gehad: de koning zou later wel antwoorden. Dat
antwoord was vervat in de beruchte brieven van Segovia van.
October 1565, waaarin de koning geen enkele concessie deed.
Dat was olie op het vuur. Tot dusverre waren het alleen de
hooge edelen geweest, die uiting gaven aan hun ontevredenheid:
maar thans begon de lagere adel zich tot tolk te maken van de
groeiende ontevredenheid in breede
volkskringen. Mannen als Brederode, Culemborg, de beide Marnixen
reikten door bemiddeling van 's
prinsen broeder Lodewijk de hand
aan Oranje. Achter hen stond het
calvinistische yolk, geleid door de
predikanten en georganiseerd in
zijn consistorien. Onder dien lageren adel nu is het compromis ontstaan, dat in November 1565 als een
schriftelijk verbond werd opgesteld. Binnen eenige maanden telde men de onderteekenaars bij
honderden. Dat leek zeer veel op
een bedreiging met gewapend verzet: de verbondenen waren daarvan
dan ook niet afkeerig en hadden
Fig. 42. Alexander Farnese.
daartoe reeds betrekkingen met het
buitenland aangeknoopt. Maar
Oranje wist te verhinderen, dat men zich wapende: men zou het
eerst nog eens met woorden beproeven.
Den 5den April 1566 werd dus het beroemde smeekschrift door
een plechtigen optocht van honderden edelen onder aanvoering
van Lodewijk van Nassau en Brederode aan de landvoogdes aangeboden. In dat geschrift werd met klem aangedrongen op verzachting der plakkaten: de landvoogdes werd verzocht tot het definitief besluit van den koning de plakkaten te schorsen. Margareta was geheel overrompeld: zij beloofde een gezant naar Spanje
te zenden en voorloopig de plakkaten niet uit te voeren. Men
legde zich daarbij neer: zij, die toen geuzen begonnen genoemd te
worden, stelden een soort comite van verweer in en gingen uiteen.
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Intusschen overstelpten de gebeurtenissen weldra de eedgenooten. Het calvinistische yolk was niet voornemens langer te
wachten : het vatte de moderatie op als een afschaffing der plakkaten; overal begonnen de predikanten te preeken, eerst buiten de
steden( hagepreeken), daarna ook daar binnen. Er werd zelfs
te Antwerpen een generale synode der gereformeerde kerken gehouden. Daardoor nam de gisting hand over band toe. Terwij1
de heeren van het compromis een tweede petitie aanboden en nog
met de landvo.ogdes onderhandelden, begon de storm reeds op te
steken. Met voile kracht brak weldra de beeldenstorm los; talrijke
kerken werden geplunderd : vele kunstschatten gingen op deze
wijze verloren.
De beeldenstorm verraste iedereen, de regeering, Oranje, niet
het minst de predikanten zelf. De landvoogdes was eenigen tijd
machteloos. Met behulp van Oranje en zijn vrienden wist zij evenwel spoedig de orde te herstellen; met de heeren van het compromis ging zij een accoord aan. Overal scheen de oppositie het heft
in handen te hebben; overal beklommen de Calvinistische predikanten den kansel. Intusschen was toen feitelijk hun zaak reeds
verloren, zooals Oranje duidelijk inzag. De koning zou juist in
deze omstandigheden nooit toegeven. Bovendien was de oppositie
door den beeldenstorm zoo volledig gecompromitteerd, dat de regeering al spoedig meester was van den toestand. Verzet werd nu
met geweld onderdrukt: zoo werd Valenciennes belegerd en ingenomen. Ook andere steden hogen. Een poging der geuzen om
Antwerpen te verrassen liep bij Austruweel dood; Brederode kon
zich in Amsterdam niet handhaven. Oranje's rol was al spoedig
uitgespeeld: in April 1567 verliet hij het land, door duizenden
begeleid en gevolgd.
Feitelijk was daarmede het verzet gebroken. Philips wilde echter wraak: om een strafgericht uit te oefenen, werd Alva gezonden. In Augustus 1567 kwam hij te Brussel aan : hij richtte onmiddellijk een raad van beroerte in, die over de rebellen had
te vonnissen. Dat niemand nu veilig was, bewees het lot van
Egmond en Hoorne; zij werden in Juni 1568 te Brussel onthoofd.
Intusschen stond Alva voor een viervoudigen aanval van Oranje.
Maar overal wist hij te overwinnen: tegen Lodewijk van Nassau
met geweld, tegen den prins zelf met beleid en overleg. Sedert
het einde van 1568 was Alva volledig meester over de Nederlanden.
Alva begon dadelijk den grond te leggen tot een nieuwen regeeringsvorm. Hij wilde den Nederlanden nieuwe belastingen opleggen, die de regeering de financieele onafhankelijkheid zouden
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verzekeren, waarop zij recht meende te hebben: de befaamde
tiende, twintigste en honderdste penning zou worden ingevoerd. Ook andere centraliseerende maatregelen werden door
Alva genomen. Dat alles wekte in breede kringen zulk een
ontevredenheid,
dat de prins een
nieuwe poging kon
wagen om het land
te bevrij den. In
1570 liep alles op
niets uit. Maar in
1572 gaf de verovering van den
Briel door de watergeuzen het sein
tot een algemeenen
volksopstand,
waarin de prins
weldra de leiding
nam.
Sedert wordt de
geschiedenis van
deze landen die van
den oorlog. De
prins trachtte door
een nieuwen veldtocht in Brabant de
regeering van Alva
in haar kern aan te
tasten. Maar opnieuw mislukte zijn
poging: zonder
moeite kon Alva de
zuidelijke Neder- Fig. 43. Pronkharnas van Alexander Farnese, vervaarlanden onderwerdigd te Milaan omstr. 1570.
pen. Dat had Oranje ten slotte ook ingezien: einde 1572 kwam hij naar Holland
om dit gemakkelijk verdedigbare gewest tegen de Spanjaarden
te handhaven. Dan volgt een zware strijd van vier jaren, waarin
de Spanjaarden wel eenige steden veroveren (Naarden, Haarlem,
Zierikzee), maar waarin andere zich met moed en beleid hand-
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haven (Alkmaar, Leiden). Alva was reeds in 1573 vervangen door
Requesens : maar ook deze is er niet in geslaagd Holland en Zeeland te heroveren.
Toch was de toestand van Holland en Zeeland nog moeilijk genoeg. Het was dan ook een ware uitkomst, toen Requesens in
Maart 1576 stierf. De slecht betaalde troepen kwamen in muiterij;
zij kwelden de zuidelijke Nederlanden zoodanig, dat de Raad van
State den toestand weldra niet meer meester was. Ten einde raad
riep hij de Staten-Generaal bijeen om over den toestand te beraadslagen. Onder den sterken indruk der Spaansche furie te
Antwerpen sloten de Staten nu voor hun eigen veiligheid met de
gewesten Holland en Zeeland de Pacificatie van Gent (November
1576). Dit tractaat vond zijn afsluiting in de beide unies van
Brussel, die in 1577 alle Nederlanden onder leiding der StatenGeneraal vereenigden.
Daarmede was het ideaal van Oranje in vervulling gegaan.
Daarom moest ook hij den nieuwen landvoogd des konings, Don
Juan, afweren. Door een handige politiek is het hem dan ook in
1577 gelukt Don Juan met de Staten-Generaal in conflict te brengen.
Ongelukkig stierf de jonge landvoogd reeds in 1578; hij werd opgevolgd door den zeer bekwamen hertog van Parma. In Parma
had de prins een wederpartij gevonden, waartegen hij niet was opgewassen. Te velde wist Parma steeds te overwinnen. Hij wist
handig gebruik te maken van de groeiende ontevredenheid der
Belgische katholieken met het regime der Staten-Generaal en met
de onverdraagzame expansie der calvinisten (Malcontenten). Vandaar dan ook dat de Waalsche gewesten zich in 1579 bij de Unie
van Atrecht aaneensloten en zich welhaast met den koning verzoenden. Voor deze afscheiding konden zij zich beroepen op het
voorbeeld der noordelijken, die in Januari 1579 de Unie van
Utrecht hadden gesloten tot krachtige verdediging tegen de veldwinnende macht van Parma.
Daartegen trachtten de Staten-Generaal ook nog de Fransche
macht te stellen. In 1580 sloten zij met Anjou een verdrag, waarbij zij hem als souverein aannamen. Het gevolg daarvan was de
plechtige afzwering van den koning door de Staten-Generaal in
Den Haag in 1581. Anjou kwam het volgend jaar in de Nederlanden na zich van den steun van Elizabeth te hebben verzekerd.
Maar hij miste politiek beleid en kon zich niet voegen binnen de
enge perken, aan zijn macht door de Staten-Generaal gesteld. Hij
beproefde in 1583 te Antwerpen een staatsgreep (Fransche Furie),
(lie evenwel mislukte. Hij moest toen naar Frankrijk terugkeeren,
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waar hij het volgend j aar
stierf.
Kort daarna viel Oranje door
een afschuwelijken sluipmoord. De toestand des lands
was toen zeer bedenkelijk:
Parma veroverde Brussel,
Brugge, Gent, ten slotte het gewichtige Antwerpen na een
moeilijk beleg. De val van
Antwerpen bewoog ten slotte
Elizabeth zich het lot der Nederlanden aan te trekken: zij
sloot een verdrag met de Staten-Generaal, waarbij zij een
hulpleger onder haar gunsteling Leicester beloofde. Leicester kwam in 1585 en liet
zich tegen den wil der koningin tot landvoogd benoemen.
Zijn bestuur bleek al spoedig
een mislukking: hij stootte
Holland en Zeeland, waar hij
vooral zijn steun moest yinden, door een onhandige handelspolitiek van zich af. Zijn
positie werd geheel onmogelijk door de voortdurende verliezen der Engelschen
(Zutphen en Deventer door
verraad) en vooral door de
pogingen van Elizabeth om
vrede met Spanje te sluiten.
Reeds in 1587 liep de regeering van Leicester ten einde.
Daardoor hadden de StatenGeneraai alle neiging verloren
om het hoogste gezag aan een
vreemdeling aan te bieden.
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Fig. 44. Willem van Oranje op lateren
leeftijd.

Fig. 45. Maurits van Oranje.
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