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Voorrede.

VOORREDE
Dit handboek is ontstaan uit de lessen. de ik gedurende 15 jaar
aan de theologanten van het Seminarie gegeven heb. Of het nut had
tot de uitgave over te gaan. waar reeds twee soortgelijke katholieke
werken in het Nederlandsch bestaan. van P. Albers en Prof. Nolet.
die beide hun bruikbaarheid bewezen hebben. daar zij in meerdere edities
verschenen en dat van P. Albers bovendien in het Latijn. Fransch en
Italiaansch vertaald werd? Ik meende van wel. daar de door mij
gevolgde methode afwijkt van die van P. Albers. van welke de voor- en
nadeelen o.a. door Dr. J. Sassen werden aangegeven (Hist. Tijdschrift 5
(1926). 285). De methode van Prof. N olet is m. i. voortreffelijk en ik
heb in dezen geest gewerkt; doch hij heeft zich tot een ..beknopt"
handboek beperkt en alle wetenschappelijke apparaat weggelaten. Mijn
streven is geweest een duidelijk overzicht te geven van de voornaamste
gebeurtenissen en stroomingen en haar onderlingen samenhang. In zulk
een overzicht is het natuurlijk niet mogelijk de meeste vragen uitvoerig
te behandelen en veel teksten te geven; voor een meer diepgaande
studie zal men altijd zijn toevlucht moeten nemen tot monografieën.
die telkens worden aangehaald. Aan de ontwikkeling der theologie en
aan het innerlijke geestelijke leven der H. Kerk is een vrij groote plaats
gegeven; ook de zgn. apologetische quaesties zijn uitvoerig besproken;
zeer kort daarentegen de geschiedenis der liturgie en de kerkelijke kunst.
waarvoor afzonderlijke handboeken bestaan en die op dit Seminarie
door een ander gedoceerd worden. Alleen de belangrijkste teksten worden
geciteerd; voor de oudheid is daarbij meestal ook verwezen naar het
Enchiridion van Kirch en voor de verhouding van Kerk en staat in de
Middeleeuwen naar de Quellensammlung van Eichmann. waar zij in een
gemakkelijk bereikbare uitgave zijn samengevoegd. Om den lezerskring
iets breeder te maken. is van de meeste Latijnsche en Grieksche citaten
ook een Nederlandsche vertaling gegeven. Ook slechts de voornaamste
bronnen en geschiedkundige werken konden worden genoemd; bij
voorkeur zijn de nieuwere aangehaald. niet omdat deze altijd de beste
zijn. maar omdat zij gewoonlijk wel de laatste gegevens voor verdere
studie bevatten; ook kan de literatuur kenschetsend zijn voor een
onderwerp en voor de belangstelling. die er in onzen tijd aan geschonken
wordt. Behalve de handboeken van P. Albers en Nolet. zijn die van
Hergenröther-Kirsch. Funk-Bihlmeyer en Mourret mij van dienst geweest
en voor de Middeleeuwen het werk van Schnürer; de meest geraadpleegde monografieën worden ter plaatse aangehaald.
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Voorrede.
Een woord van oprechten dank zij gebracht aan Mgr. H. van de
Wetering. die de uitgave van het boek mogelijk maakte. door toe te
staan het als handleiding op dit Seminarie te gebrUiken; aan Mgr. Dr.
A. Schaepman. onder wiens presidentschap ik mijn opleiding hier mocht
ontvangen en later als professor werken; aan mijn leermeester en
voorganger Pastoor Knuif. die niet alleen ons kennis bijbracht. malr
ook de liefde voor het vak wist op te wekken en die mij bij zijn vertrek
al zijn aanteekeningen heeft nagelaten; aan den WelEerw. Heer J.
Servaas. die bij de definitieve redactie mij voortdurend terzijde stond
en menigvuldige diensten bewees; aan Dr. R. Post te Kuilenburg. die de
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lichting en aanmoediging mocht ontvangen; aan den WelEerw. Heer
F. v. d. Meer. die den band en de kaarten teekende ; aan de Eerw.
theologanten. die de proeven corrigeerden en het register samenstelden.
. Het tweede en laatste deel is bijna geheel in handschrift gereed en
zal. Deo volente. in den zomer 1930 verschijnen. Moge dit boek er toe
bijdragen om het leven der H. Kerk beter te begrijpen en hare zegenrijke
werkzaamheid te waardeeren I
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VOORWOORD BIJ DEN TWEEDEN DRUK.
De tweede druk van dit handboek is technisch verbeterd door het
plaatsen der paragrafen boven de bladzijden en de splitsing in drie deelen.
Het algemeen register volgt op het einde van het derde deel. De literatuur
is geheel bijgewerkt en vooral het eerste deel is op talrijke plaatsen
aangevuld en verbeterd. dank zij de opmerkingen van verschillende
recensenten en van de medewerkers aan de eerste editie.
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INLEIDING.
I. Definitie, verdeeling, nut der kerkgeschiedenis.
10 . . . De kerkgeschiedenis is de wetenschappelijke kennis en uitdrukking van de ontwikkeling der Kerk in haar in- en uitwendig
leven. Onder Kerk verstaan wij hier de zichtbare gemeenschap door
Christus gesticht en door den H. Geest geleid. om de geopenbaarde
waarheid en de genade der verlossing aan het menschelijk geslacht
mede te deelen. .. (De Schepper. 24). De Kerk bestaat uit een
goddelijk en een menschelijk element. Het goddelijk element: de
geopenbaarde waarheid. de genademiddelen. de fundamenteeIe
insteIIingen. is blijvend en onveranderlijk en heeft op zich geen
ontwikkeling en dus geen geschiedenis. Doch de Kerk vervult haar
goddelijke zending te midden van en met medewerking van de
menschen en als zoodanig is zij aan veranderingen onderhevig en
deze vormen het onderwerp der kerkelijke geschiedenis.
2 0 • Zak e I ij k kan men de kerkgeschiedenis verdeel en in uit- en
inwendige. De uitwendige beschouwt de uitbreiding der Kerk in de
verschiIIende landen. de wijze waarop het geschiedt. de beletselen.
die daar tegenover worden gesteld. haar verhouding tot de verschillende menschen en volkeren. de staten. de beschaving. De
inwendige de ontwikkeling van haar leer. insteIIingen. wetten en
eeredienst. van het godsdienstig en zedelijk leven der geloovigen,
van de kerkelijke kunst. van de dwalingen. C h ron 0 log i s c h
1 R. deS c h e p per, Inleiding tot de studie der kerkgesch .• Brugge • 19J2. P. G u i I d a y. An introduction to Church History. St. Louis 1925. - J.
Ac quo y-P ij per. Handleiding voor de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving. 's Gravenh. 2 1910. - C h. deS m e d t. Principes de la critique
historique. P. 1883. - A. Fe der. Lehrb. der geschichtlichen Methodik. Rgb.
31924. - E. Be r n hei m. Lehrb. der hist. Methode und der Geschichtsphilosophie. Lz. G 1914. - F. Saw i c k i. Geschichtsphilosophie, Mn. 1920. L. F 0 n c k. Wissenschaftliches Arbeiten. Ibr. 3 1926. L. K nap per t,
Bibliografische inleiding tot de theologie. Leid. 1924. - J. Dood kor t e, Het
katholiek beginsel in ons geschiedenisonderwijs. Tilb. 1925.
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in drie tijdvakken: de oudheid, de middeleeuwen en de nieuwe
tijd. De oudheid omvat den tijd, dat de werkzaamheid der Kerk
zich hoofdzakelijk bewoog binnen de grenzen en lijnen der antieke,
Grieksch~Romeinsche wereld ( 1-692). In de middeleeuwen
(692-1517) beheerscht de Kerk geheel het particuliere en open~
bare leven van de Europeesche volkeren, terwijl echter het Oosten
zich van Rome afscheidt. Tot omstreeks 1300 staat de Kerk nog
uiterlijk op het hoogtepunt van haar invloed: daarna openbaren
zich de voorteekenen van den nieuwen tijd. In den nieuwen tijd
(van 1517 tot heden) gaat eerst door het Protestantisme een groot
deel van Europa voor de Kerk verloren, die zich echter in andere
werelddeelen uitbreidt, terwijl later de geest van ongeloof een
steeds ernstiger gevaar begint te vormen. - Deze chronologische
indeeling, waarvan de namen weinig zeggen, is zeer algemeen en
wordt in lateren tijd veel bediscussieerd (§ 73).
3°. Belangstelling voor de lotgevallen van zijn nabestaanden, zijn
vrienden, zijn volk is den mensch van nature eigen. Onder de oudste
sporen der beschaving vinden wij daarom in sagen en legenden, in
volksverhalen en gezangen, in opschriften en monumenten her~
inneringen van het verleden. Zoo moeten ons ook de lotgevallen
ter harte gaan der Kerk, die ons immers boven alles dierbaar is
en door wier tusschenkomst wij het eeuwig heil deelachtig hopen
te worden, die ons verstand verlicht met haar onfeilbare waarheid,
ons leven leidt door haar wijze wetten en door haar sacramenten
de kracht geeft ze te vervullen. De geschiedenis der Kerk verhaalt
ons het leven en de lotgevallen, de woorden en lessen, de grootsche
handelingen en zorgen, doch ook de vernedering en het lijden van
onze geestelijke Moeder. God wilde, dat de geschiedenis van het
oude Verbond met onfeilbare juistheid zou worden opgeteekend
door geïnspireerde schrijvers, opdat altijd de herinnering levendig
zou blijven van hetgeen Hij voor het Joodsche volk gedaan had.
Toch was het oude Verbond slechts een voorafbeelding, een
schaduw van het nieuwe. En daarom moet zeker de geschiedenis
der Kerk, de herinnering aan de weldaden, die God ons door haar
geschonken heeft, onze belangstelling opwekken en ons tot dank~
baarheid stemmen. Nog meer geldt dit van den priester, want de
geschiedenis der Kerk is grootendeels zijn eigen geschiedenis, die
van den priester en het priesterschap.
Een zekere kennis der kerkgeschiedenis is voor den th eo I oog
en apo log eet een noodzakelijk vereischte. Ons geloof berust op
de openbaring en dat God ons vooral door Christus die openbaring
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geschonken heeft. is een historisch feit. Dit feit der openbaring. het
factum revelationis. moeten wij langs historischen weg kunnen
vaststellen. wil ons geloof redelijk zijn en willen wij het verdedigen
tegenover de velen. die het feit der openbaring of der goddelijke
stichting van de Kerk ontkennen en meenen. dat de geschiedenis
haar menschelijk karakter bewijst. Daarom zegt Leo XIII: "omdat
de vijandelijke pijlen bij voorkeur van de geschiedenis plegen
gevraagd te worden. is het noodig. dat de Kerk met gelijke wapenen
optreedt en zich daar het meeste inspant. om de aanvallen af te
slaan. waar zij het hevigst wordt aangevallen"(Epist.30Aug.1883).
Ook de geschiedenis der Kerk zelf is een sterk bewijs voor de
goddelijkheid van haar oorsprong. zooals het Vaticaansch Concilie
verklaart: "De Kerk is door zich zelf. om haar bewonderens~
waardige verspreiding. haar schitterende heiligheid en onuitputte~
lijke vruchtbaarheid in al het goede. om de katholieke eenheid en
onwrikbare standvastigheid. een groot en voortdurend motief voor
haar geloofwaardigheid en een onwrikbaar getuigenis voor· haar
goddelijke zending" (Sess. 3. c. 3. Denz. 1794). De geschiedenis
blijkt ook steeds meer een noodzakelijk middel om den juisten zin
van de traditie en het dogma en de beteekenis der liturgische
gebruiken vast te stellen.
Niet zelden wordt de geschiedenis genoemd de leermeesteres des
levens en in dezen zin is de kerkelijke geschiedenis een voor~
treffelijke leermeesteres van ons geestelijk leven. Wij leeren door
haar. aan welke fouten en tekortkomingen anderen vóór ons zich
schuldig hebben gemaakt en dit spoort ons aan ons er voor te
hoeden. Doch wij zien ook de heerlijke voorbeelden van heiligheid
en deugd. van zielenijver en moed en oHergeest en deze wekken
tot navolging op. Vindicamus haereditatem patrum nostrorum. En
mocht het heden ons soms met zorg vervullen. het verleden der
Kerk leert ons nooit te wanhopen. Zoo dikwijls in moeilijke
omstandigheden heeft het woord van den goddelijken Stichter:
"portae inferi non praevalebunt adversus eam" zich bewaarheid.
dat wij ook thans zonder vrees kunnen zijn.

IT. Algemeene werken en bronnenuitgaven.
1. Encyclopedieën. Oictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique.
commencé p, A. B a u d r i II art, continué par A. d e M e y e r et E t. van
C a uwe n b erg h, P. 1909 vlg. - Oict. de théol. cath. publ. p. A. V a c a n t e.a.,
P. 1903 vlg. - Oict. d'archéol. chrét. et de liturgie, publ. par F. Cab rol et H.
L e c Ier c q, P. 1907 vlg. - Oict. apologétique de la foi cath. publ. p. A.
d'A I è s, P. 1911128. 4 t. - Oict. pratique des connaissances relig. pubI. p.
J. B r i c 0 u t. 6 t. P. 1925/28. met supplementen. - Kirchenlexikon, 2e A, von
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J. Hergenröther u. Fr. Kaulen. 12 Bde Fr. 1882/1903. - Kirchliches
Handlexikon hg. von M. B u c h b erg e r. 2 Bde Fr. 1907/12; 2e A. 1929 vlg.
(Lexikon für Theologie und Kirche). - The Catholic Encyclopedia. 17 vol. N.Y.
1907/24. - Realencyklopädie für protest. Theol. u. Kirche. 3e A. von A.
H a u c k. 23 Bde Lz. 1896/1913. - Die Religion in Gesch. u. Gegenwart. hg.
von F. Schiele u.a .• 5 Bde Tüb. 1909/13. 2e A. von H. Gunkei u. L.
Zscharnack. 1927 vlg. - J. Hastings. Encycl. of Religion and Ethics.
12 vol. Edinb. 1908/22.
2. Tijdschriften. 'Revue d'histoire ecclésiastique, Louv. 1900 vlg. - Revue des
sciences philos. et théol.. P. 1906 vlg. - Römische Quartalschrift für christ.
Altertumskunde u. Kirchengeschichte. R. 1887 vlg. - Historisches Jahrbuch der
GörresgeseUschaft. Mn. 1880 vlg. - Zeitschrift für kath. Theologie. Ibr. 1877
vlg. - Historisch TIjdschr.• Tilb. 1923 vlg. - The cath. hist. review. Wash. Recherches de Théologie ancienne et médiévale. Leuven 1929 vlg. Nederl. Archief voor kerkgesch .• Nieuwe reeks. 's Gravenhage 1902 vlg.
3. Werken over meerdere tijdvakken of over de geheele kerkgeschiedenis.
C a e s. Bar 0 n i u s. Annales Ecclesiastici. 12 fol. R. 1588/1607 (tot 1198);
voortgezet door Spo n dan u s, B z 0 v i u s. R a y n a I dus. L a der c h i. A.
Th e i n e r tot 1585. Ed. van Bar-Ie-Duc 1864 vlg .• 37 t. Nat a li s
A I e x a n der, Selecta hist. eccles. capita. 30 t. P. 1676 vlg. - C. F I e u r y.
Hist. ecclés. 20 v. P. 1691/1720. - J. 0 r si. Storia eccles. 21 t. R. 1746/62. F. R 0 h rba c her, Hist. universelle de I'gglise cath.• 29 v. Nancy 1842/49. B. Jun g man n. Dissertationes selectae in hist. eccles. 7 t. Rgb. 1880/7.
Handboeken: P. A I b ers. 2 dl. Den Bosch [; 1925; W. Nol e t. Nijm.
21926; P. Goorts, Den Bosch 21925; G. Gorris. Den Bosch 1931; J.
Hergenröther-Kirsch. 4 Bde Fr. 61924; J. Kirsch e.a.. Kirchengeschichte. Fr. 1930 vlg.;. F. F u n k - Bi h I m e y er. Pdb. 71921; (8 K.
Bihlmeyer, Pdb. 1926 vlg.); J. Marx, Trier 91929; A. Knöpfler. Fr.
81929; F. Mourret, 9 v. P. 1909/21; F. Mourret-Carreyre. 3 v.
P. 1925; A. Dufourcq. 8 v. P. 1908/14; Ch. Poullet. 2 vol. P.41930;
D. Jaquet. 2 v. T. 1922; L. Todesco, 5 v., T. 1924/9; E. de Moreau.
Toumai 1923. - Niet-kath.: G. Krüger. 4 Bde Tüb. 1909/12; 21925 vlg.
K. Heussi, Tüb. 7t930; F. Pijper. Den Haag 1924.
4. Bronnenkunde; bibliografie. Een voortreffelijke bibliografie geeft de Revue
d'histoire ecclés. - E. Bra k t e, Wegweiser zur Quellen- und Literaturkunde
der Kirchengesch .• Gotha 1890. - A. Pot t h ast, Bibliotheca historica medii
aevi. 2 vol. B. 21896. - U. C h e val ier. Répertoire des sources hist. du
moven äge. Bio-bibliographie. 2 vol. P. 21905/7; Topobibliographie. 2 vol.
1894/1903. - F. D a h I man n. Quellenkunde der deutschen Gesch., B. 19,Ji.W. Wat ten b ach. Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. bis zur
Mitte des 13 Jh .• 2 Bde Stuttgart 71904. - O. Lorenz, Deutschlands
Geschichtsquellen in M. A. von der Mitte d. 13 Jh. bis z. Ende d. 14 Jh .• 2 Bde
B. 3 1886. - M. Jan sen - L. Sm i t z - Kali e n b erg. QueUen u. Historiographie d. deutschen Gesch. bis 1500. Lz. 2 1913. - A. M 0 li n ier, Les
sources de I'hist. de France jusqu'en 1789. 6 vol. P. 190116. - C h. G ros s.
The sources and Litterature of English History to about 1485, L. 21917. E. Calvi, Bibliografia generale di Roma (476-1499). R. 1906. - Ch.
La n g I 0 i s, Manuel de bibliogr. hist. 2 vol. P. 2 1901/4. - G. Sc h n ei der.
Handbuch d. Bibliogr.. Lz. 2 1924. - Chr. S e p p. Bibliotheek van Nederl.
kerkgeschiedschrijvers. Leid. 1886. - W. K nut tel. Nederl. bibliographie van
kerkgeschiedenis. Amst. 1889. - L. Pet i t - R u y s. Repertorium der verhandelingen betreffende de geschiedenis des vaderlands in tijdschriften - 19j).. dl.
Lelden 1907/28.
5. Bronnenuitgaven. a. Opschriften en gedenkteekenen. J. deR 0 s s i.
Inscriptiones christ. urbls Romae VII saec. antiqulores, 2 t. R. 1857/87. Suppl.
fase. I. R. 1915; Nova series ed. A. Silvagni I. R. 1922. - H. Grégoire.
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Recueil des inscriptions grecques chrétiennes de I'Asie Mineure, P. 1922 vlg. G. 1eBI a n t, Inscript. chrét. de la Gaule, 3 vol. P. 1856/92. - A. H ü b n e r,
Inscriptiones Hispaniae christ. 1871. Suppl. 1892/1900; Brittaniae christ. B. 1876.
- F. Kr a u s, Die christ. Inschriften d. Rheinlande, 3 Bde Fr. 1890/94. E. Die h I, Jnscript. latinae christ. veteres, B. 1924 vlg. - J. deR 0 s s i, Roma
sotteranea, 3 vol. R. 1864/77; nieuwe serie I. O. Mar u c c h i, R. 1909. J. W i I per t, Die Malereien d. Katakomben Roms, 2 Bde Fr. 1903; Die röm.
Mosaiken u. Malereien der altkirchlichen Bauten vom 4-13 Jh., 4 Bde Fr. 21917;
1 Sarcofagi cristiani antichi I, R. 1929.
b. Acten der concilies. Ph. Lab b é et G. Gos sar t, Sacr. concilia, 17 t. P.
1674. - J. Har d u i n u s, Acta conciliorum et epistolae decretales ac constitu~
tiones S. Pontificum (34-1714), 12 t. P. 1715. - J. Man s i, Sacrorum con~
ciliorum nova et amplissima collectio (-1439), 31 t. Flor. 1759/98. Een
anastatische herdruk met voortzetting tot heden door J. Mar tin en P. Pet i t,
53 t. P. 1901 vlg.
c. Bullaria, pauselijke oorkonden. Bullarium Romanum, ed. C 0 q ue I i nes;
beste uitgave Turijn 1857 vlg. 24 t. (tot 1740). Een voortzetting tot 1846 door
A. Bar b er i e.a. 19 t. R. 1835/57. - Pontif. Rom. a S. Clemente usque ad
S. Leonem M. Epistolae, ed. P. C 0 u sta n t, P. 1721; a S. Hilario usque ad
S. Hormisdam, ed. A. Th i el, Braunsberg 1867. - Regesta Pontif. Rom. a
condit. Ecel. ad an. 1198 ed. Ph. Ja ff é, B. 1851 ; 2e ed. door L 0 e uwe n fel d
e.a., Lz. 1888; voortzetting tot 1304 door A. Pot t h ast, 2 t. B. 1872/75;
aanvulling van Ja f f é door J. v. P f I u g k ~ Har t t u n g: Acta Pont. Rom.,
3 t. Tüb. 1881/88. De regesten van verschillende latere M. E. Pausen zijn uitge~
geven in de Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, P. 1893 vlg.
- P. K eh r, Regesta Pontif. Rom.: !talia Pontificia t. I-VII cong. P. Kehr,
B. 1907/25; Germania Pontif. cong. A. Brackmann t. 1-11,1911/27.
d. Kerkelijke wetten, staatswetten, concordaten. Corpus juris canonici ed.
A. Richter, Lz. 1833, E. Friedberg, 2 t. Lz. 1876/81. - C. Turner,
Ecel. occidentalis monumenta juris antiquissima, Lo. 1930 vlg. - Codex juris
canonici Pii X jussu digestus, R. 1917; C. J. c. fontes cura P. C. Cas par ri
editi, I-V, R. 1923/30. - Codex Theodosianus ed. J. Ritter, 6 t. Lz. 1737
vlg.; Th. Mom m sen, 2 t. B. 2 1904. - Corpus juris civilis Just., ed. T h.
Mom m sen e.a., 3 t. B. 1892/95. - E. Ei c h man n, Quellensammlung zur
kirchl. Rechtsgeschichte U. zum Kirchenrecht, 3 Bde Pdb. 1912. - V. Nu ss i,
Conventiones de rebus ecelesiasticis inter S. sedem et civilem potestatem, Mainz
1871. - A. Mercati, Raccolta di Concordati (1098-1914), R. 1919.
e. Kerkelijke belijdenisschriften. H. De n zin 9 e r ~ J. U m b erg, Enchirldion
F. C a v a II era, Thesaurus
symbolorum et definitionum, Fr. 16 1928. doctrinae cath. ex documentis magisterii eccles. ordine methodico dispositus, P.
1912. - Ph. Sc haf f, Bibliotheca symbolica ecclesiae universalis, 3 t. NY.
41884. C. Fa b r i c i u s, Corpus confessionum. Die Bekenntnisse der
Christenheit, B. 1928 vlg.
f. Liturgieën, enz. J. As s e man i, Codex Iiturgicus eccles. universalis. 13 t.
R. 1749/66. - H. Dan i e I, Codex liturg. eceles. univ. 4 t. Lz. 1847/53. L. Muratori, Lit. Romana vetus, 2 t. Ven. 1748. - E. Renaudot, Lit.
orientalis coll., 2 t. P. 1716. - N. Ni II e s, Kalendarium manuale utriusque eccl.
orient. et occid., 2 t. Jbr. 21896/97. - F. Cab rol et H. L e cl e r c q, Monum.
eccles. liturgica, P. J, 1902; V, 1904. - Liturgiegeschichtl. Quellen hg. von
K. Mohlberg U. A. Rücker, Mr. 1918 vlg. - G. Dreves et Cl.
B I u m e, Analecta hymni ca medii aevi, 55 t. Lz. 1886 vlg. - U. C h e val ier,
Repertorium hymnologicum, 6 vol. Br. 1892/1920.
g. Regels van kloosterorden. L. Hol s ten i u s, Codex regularum monast. et
canon. 4 t. R. 1661; auxit M. B r 0 c kie, 6 t. W. 1759.
h. Martelaarsacten en heiligenlevens. L. S u r i u s, De probatis sanctorum vltis,
6 t. Keul. 1570/5. - J. B 0 II a n dus et socii, Acta sanctorum, Antw. 1643 vlg. ;-
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Sp. 1854 vlg.; tot heden 65 t. (IV Nov. 1925). - Analecta Bollandiana 1882 vlg.
H. Del eh a y e. L'oeuvre des Bollandistes 1615-1915. Br. 1920. - J.
Ma b i 11 0 n. Acta SS. O. S. Bened.• 9 t. (500-1100) P. 166811701. - Th.
R u i nar t. Acta primorum martyrum sincera. P. 1689; supplement door Ie
Blant. Les actes des martyrs. P. 1884. - Martyrologium Hieronymianum. ed. J.
deR 0 s s i et L. D u c hes n e. Br. 1894. - Martyrologium Romanum ed.
Vatk. 1914; ed. J. Baudot. P. 1925. - H. Leclercq. Les Martyrs. RecueU
de pièces authentiques. 15 vol. Tours 1902126. - Bibliotheca hagiographica
latlna antiquae et mediae aetatis. ed. Bollandianl. 2 t. Br. 189111901. suppl. 1911:
Biblioth. hag. graeca 21909; orientalis 1910.
i. Werken van kerkvaders en kerkelijke schrijvers. M. d eBI g n e. Maxima
biblioth. veterum patrum etc.: 28 t. Lyon 1677 vlg. (tot 16e eeuw); de Grieksche
geschriften slechts in Lat. vertaling; den Griekschen tekst gaf A. G a II a n d I, 14 t.
Ven. 1756 vlg. - J. P. Mig n e. Patrologiae cursus completus. a. Patr. Latina
(-1216). 221 t.• P. 1844 vlg.; b. Patr. Graeca (-15e eeuw). Grieksche tekst
86. met Lat. vertaling 161 t. Indices van F. C a v a 11 era, 1912. (Over Migne,
D. Th. X. sub voce.). - M. Vat a s s 0, Initia patrum aliorumque script. eccles.
lat., 2 vol. R. 190618. - A. L i t tie, Initia operum s. 13-15, Manch. 1904. Corpus scriptorum eccles. latin., W. 1866 vlg. - Die Griechischen christlichen
Schriftsteller der ersten drei Jahrh., Lz. 1897 vlg. - R. G raf fin, Patr. syriaca,
P. 1894 vlg. - R. G r a ff i net F. N a u, Patr. orient, P. 1901 vlg.; J. C h a b ot
e.a. Corpus script. christ. orient, P. 1904 vlg. - Texte u. Untersuchungen zur
Gesch. der altchrist. Lit.• hg. von O. Geb har d t e.a., Lz. 1882 vlg. - Textes
et documents pour l'étude hist. du christ. publ. par H. Hem mer et P. L e ja y.
P. 1904 vlg. -"H. Hu r ter, SS. Patrum opuscula selecta, 54 vol., Ibr. 1868 vlg.
--Co Kirch, Enchiridion fontium hlst. eccles. antiquae, Fr. 41924. _OM.
Rou ë t de Jou r nel, Enchir. patristicum, Fr. 8 et 'l 1929. - G. R a u s c hen,
Floril. patristicum, Bonn 1904 vlg. - Vertalingen: Bibliothek der Kirchenväter,
hg. von F. Rei t h m a y r e.a., 80 Bde 1869188; nieuwe editie van O. Bar d e nhe w e r e.a., Mn. 1911 vlg. - Oud-Christelijke Geschriften in Nederl. vertaling,
onder redactie van H. Me y b oom, Leiden 1907 vlg. (tot heden 43 dl.).
j. Bronnenverzamelingen van afzonderlijke landen. Rerum ltalicarum scriptores
ed. L. Muratori, 25 t. Mil. 1723/51; nieuwe editie door Carducci en
F i 0 rin i, Città di Castello 1900 vlg. - Rerum Gallïcarum et Francicarum scr.
of Recueil des historlens des Gaules et de la France, ed. M. B 0 u q u e t e.a., 23 t.
P. 1738/1904, met voortzettingen. - Monumenta Germaniae historica ed. Per t z
e.a., foliouitgave, Lz. 1826 vlg. Daarnaast sedert 1877 een quartouitgave :
Scriptores; Leges (waarin de Concilia); Diplomata; Epistulae; Antiquitates. Rerum Brittannicarum medii aevi scriptores, 244 t. L. 1858 vlg. - Corpus
scriptorum hist. Byzantinae, 50 t. Bonn 1829 vlg.

m.

Literatuur over onderdeelen en hulpwetenschappen
der kerkgeschiedenis.

1. Dogmageschiedenis. D. Pet a v i u s, Opus de theologicis dogmatibus, 4 t.
P. 1644/50. - J. Sc h wan e, Dogmengeschichte, 4 Bde Fr. 1862/90; I 21892;
11 21895. - J. T i x e ron t, Histoire des dog mes dans l'antiquité chrétienne.
3 V. P. 11 1930. - Niet-kath.: A. Har n a c k, Lehrbuch der Dogmengesch.•
3 Bde Lz. 41909. - R. Se e b erg, Lehrb. der Dogmengesch., 4 Bde Lz.
41922 vlg.
2. Patrologie en kerk. literatuurgesch. L. d u Pin, Nouvelle bibliothèque des
auteurs ecclés.• 47 vol. P. 1686/1711. - R. Ce 11 ier: Hist. génér. des auteurs
sacrés et ecclés., 23 vol. P. 1729163. - H. H u r ter, . Nomenclator literarius
theol. cath.• 5 t. Ibr. 31903113 ; 41926 vlg. - O. Bar den h e w e r, Gesch. der
altkirchl. Literatur, 4 Bde Fr. I, 11, lIl, 2 1923; IV, 1924. - A. Har na c k,
Gesch. der altchrist. Lit. bis Eusebius, 2 Bde, Lz. 189311904. - A. Eh r har d,
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Die altchristliche Lit. u. ihre Erforschung 1880/1900, 2 Bde, Fr. 1894/1900. - P.
Bat i f f 0 I, La litt. grecque, P. 4 1905. - G. Bar d y, Litt. grecque chrét., P.
1927. - A. P u e c h, Hist. de la littérature grecque chrétienne depuis les origines
jusqua' à la fin du IVe siècle, t. lIl, P. 1928/30. - P. deL a b rio I I e, Hist.
de la litt. latine chrétienne, P. 2 1924. - G. Bar d y, Litt. latine chrét., P. 1928.
- U. Mor i c c a, Storia della Letteratura latina christiana, 2 vol. T, 1928. J. D u val, La litt. syriaque, P. 1907. - A. B a u m sta r k. Geschichte der
syrischen Literatur. Bonn 1922. - J. M ö h Ier. Patrologie. Rgb. 1840. Fes s Ier ~ Jun 9 man n, Institutiones Patrologiae. 2 t. Ibr. 2 1890/96. - O.
Bar den h e w e r, Patrologie, Fr. 31910. - G. R a u sc hen ~ B. A I ta n e r.
Grundriss d. Patrologie. Fr. 10 1931. - J. T i x e ron t. Précis de patrologie. P.
4 1920. B. van Ven r a a i. Handleiding der Patrologie. Den Bosch 1912. F. C a y r é. Précis de patrologie. 2 v. P. 1928/30.
3. Kerkelijke kunst en archeologie. F. Kr a u s ~ S a u e r. Gesch. der christ.
Kunst. 2 Bde. Fr, 1895/1908. - A. Mi c hel. Histoire de I'art depuis les premiers
temps chrétiens. 8 t. P. 1905-26. - L. B r é h ier. L'art chrétien. P. 1918. B. KIe ins c h m i d t, Gesch. der christI. Kunst. Pdb. 2 1926 . - A. F ab e r.
Manuel d'art chrétien, P. 1928. - A. K u h n, AlIgemeine Kunstgeschiehte. 3 Bde
Eins. 1909 vlg.; Grundriss der Kunstgeschiehte, Eins. 1922. - K. K ü n s tIe.
Ikonographle der christlichen Kunst, 2 Bde Fr. 1926/28. - F. Pij per. Handboek
tot de geschiedenis der christelijke kunst. Den Haag 1918. - Diet. d'Archéol.
p. 3. - F. Kr a u s. Realenzyklopädie der christ. Altertümer. Fr. 1882/86. - P.
X y s t u s. Notiones archeologiae christianae disciplinis theologicis coordinatae.
4 t. R. 1908 vlg. - C. K a u f man n, Handb. der christ. Archäologie, Pdb.
31922. - H. Leclercq, Manuel d'archéologie chrét.. 2 vol. P. 1907. - O.
Mar u c c h i, Manuale di archeologia christiana, R. 3 1923. - O. Mar u c c h I.
Epigrafia christiana, Mil. 1910. - C. K a u fm a n n, Handb. der altchrist.
Epigraphik, Fr. 1917. - R. A i 9 r a i n, La musique religieuse. P. 1929.
4. Kerkelijk recht. Concilies. Dict. de droit canonique, pub!. par A. V i I I I en
e.a., P. 1925 vlg. - L. Th 0 m a s sin u s, Vetus et nova ecclesiae disciplina.
3 t. P. 1688. - J. S ä 9 m u I Ier, Lehrbuch des kath. Kirchenrechts, 2 Bde.
Fr. 4 1925, - B. Lij d s man, Introductio in jus canonieum, 1-11. Bussum
1924/29. - A. Koe n i g e r. Grundriss einer Geschichte des katholischen
Kirchenrechts, Keulen 1918. - Archiv für katholisches Kirchenrecht, Mainz. C. Hefele, Konziliengeschichte, 7 Bde, 21873/90; 8 en 9 (tot 1541) door
J. Her gen r ö t her 1887/90. Fr. Fransche vertaling met aanvullingen door
H. Leclercq, 8 t. P. 1907/21; t. IX par P. Richard. 1930/31.
5. Liturgie, enz. Dict. d·Archéol. p. 3 - Th a Ih 0 f erE i sen hof e r.
Handb. der kath. Liturgik. 2 Bde, Fr. 21912; Neder!. bewerking A. J.
Koenders, Nijm. 1914. - J. Braun, Liturg. Handlexieon, Rgb. 21924. L. D u c hes n e, Origines du culte chrétien. P. 5 1920. - F. Cab rol, Les
origines liturgiques, P. 1906. - A. B a u m sta r k, Vom geschiehtIichen Werden
der Liturgie, Fr. 1923. - H. KeI I n e r, Heortologie oder das Kirchenjahr und
die Heiligenfeste in ihrer geschiehtIiehen Entwieklung, Fr. 31911. - Ons
liturgisch tijdschrift, Roermond 1914 vlg. - O. Cas e I, Jahrbuch für Liturgie~
wissenschaft, Mr. 1921 vlg.
6. Levens der Pausen. Liber Pontificalis, ed. L. D u c hes n e, 2 v. P. 1886/92;
ed. Th. Mom m sen (M. Germ. hist.) B. 1898. - P I a tin a. Liber de vita
Christi ac de vitis summorum Pontificum Romanorum. Ven. 1479 vlg. - H.
Man n, The lives of the Popes in the middle ages, 15 v. Lo. 1902/29. L. Pas tor, Gesch. der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, Fr. I-XVL
- F. Se p pel t,VPapstgeschiehte (tot 1789),2 Bde K. 21924.-G. B u chhe i t.
Das Papsttum von seiner Entstehung -1929. Neurenberg 1929 vlg. - F.
M 0 u r r e t, La papauté, P. 1928. - E. Cas par, Gesch. des Papsttums,
Tüb. 1930 vlg. (P. Kirsch, H. J. G. 1930, 534).
7. Heiligenlevens, blz. 5 en F. Hol w e c k, A biographical dictionary of ilie
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Saints, S. Louis 1924. - J. B a u dot, Dict. d'hagiographie, P. 1925. - Les
Saints, P. 1897 vlg. - H. Del e ha y e, Les légendes hagiographiques, Br.
F. La n zon i, Genesi, svolgimento e trarnonto delle leggende
s 1906. storiche, R. 1925.
8. Geestelijk leven; kloosterorden. P. Po u r rat, La spiritualité chrétienne,
4 vol. P. 1921/28. - M. Rouët de Journel et J. Dutilleul, Ench. asceticum, Fr. 1929. - O. Karrer, Der mystische Strom, 3 Bde, Mn. 1926. ~ Dict. de spiritualité ascétique et mystique. Sous la direction du
R. P. V i II e r e.a., P. 1929. - Ons geestelijk erf, Antwerp. 1927 vlg. - Revue
d'ascétique et de mystique, P. 1918 vlg. - La vie spirituelle, Juvisy 1919 vlg. Zeitschrjft für Ascese u. Mystik, 1926. _. M. Hei mb u c her, Die Orden u.
Kongregationen der kath. Kirche, 3 Bde Pdb. 21907. - J. Sas sen, Het
klooster. Cultuurhistorische beschouwingen, Roermond 1922.
9. Invloed der Kerk op de maatschappij, enz. A. Bin ter i m, Die vorzügllchsten Denkwürdigkeiten der christ-kath. Kirche, 17 Bde Mainz 1825/41. H. Ros t, Die Kulturkraft des Katholizisrnus, Pdb. 1916. - F. Za c h, Modernes
oder Katholisches Kulturideal? W. 3 1925. - E. C hen 0 n, Le röle sodal de
l'Eglise, P. 1921. - E. Tröltsch, Die Soziallehren der christ. Kirchen u.
Gruppen, Lz. 1912. - G. K u r t h, Les origines de la civilisation moderne, 2 vol.
F. Keil e r, Caritaswissenschaft, Fr. 1925. - W. L i e s e,
P. 71923. Geschichte der Caritas, 2 Bde, Fr. 1922. - L. L a II erna n d, Hist. de la
charité,04 vol. P. 1902/12. - Staatslexicon der Görresgeselschaft, Fr. 61926 vlg.
- S. Rom b 0 uts, Historiese pedagogiek, 4 d., Tilburg 1927/28.
10. Philosophie. F. Sas sen, Geschied. van de Wijsbegeerte der Grieken en
Romeinen; Gesch. der patristlsche en middeleeuwsche wijsbegeerte, 2 d., Antw.,
NIJm. 1928. - J. A eng ene n t, Handboek voor de gesch. der wijsbegeerte,
Hilv. 31925. - U e b e r weg, Grundriss der Geschichte der Philosophie, 5 Bde,
B. 12 1926/28. - S t ö c k I - Wei n 9 ä r t n er, Grundriss der Gesch. der Philos"
Mainz 31919.
11. Vergelijkende godsdienstwetenschap. J. Hu b y, Christus. Manuel d'histoire
des religions, P. 4 1924. - J. Pin a r d de la B 0 u 1I a ye, L'étude cornparée
des religions, 2 vol. P. 2 1924. - W. Sc h m i d t, Ursprung u. Werden der
Religlon, Mr. 1930. - P. C h a n t epi ede 1 eSa u s s a y e, Lehrb. der
Religionsgeschichte, 2 Bde, Lz. 4 1925. - C. Cl e men, Religionsgeschichte
Europas, Lz. 1926 vlg.
12. Kerk. geographie, statistiek, missiologie. Diet. d'hist. ecel. et géogr. blz. 3.
K. H e u s s i u. H. M u Ier t, Atlas zur Kirchengesch., Tüb. 2 1919. - K.
St rei t, Atlas ftierarchicus, Pdb. 2 1929. - L. G ram a tic a, Testo e atlante di
geograEia ecelesiastica e missionaria, Bergamo ( 1928). - P. G a m s, Series
eplscoporum ecel. cath., Rgb. 1873 vlg. - C. Eu bel, Hierarchia cath. medii et
recentioris aevi, 3 t. Mr. 2 1913/23. - M. L e Q u i e n, Oriens Christianus, 3 t.
P. 1740. - F. U 9 helli, Italia sacra, 10 t. Ven. 2 1717 vlg. - D. deS a i n teMarthe et B. Hauréau, Gallia christiana, 16 t. P. 1715/65; J. Albanès
et U. C h e val ier, Gallia christ. novissima, 7 t. P. 1899 vlg. - C. B ö t t c her,
Germania sacra, 2 Bde Fr. 1874. - B. Are n s, Handbuch der kath. Missionen,
Fr. 2 1925. - J. Sc h m i d 1i n, Die kath. Missionen von der Völkerwanderung
bis zur Gegenwart. Steyl 1925. - De kath. missie in wezen en ontwikkeling (A.
Mul der s), Hoeven 1924. - Zeitschrift für Missionswissenschaft u. Religionswissenschaft, Mr. 1910 vlg. - Het missiewerk. TIJdschr. voor missiekennis en
missieaetie, Den Bosch 1918 vlg.
13. Philologie. C h. duF r e s n e d u Ca n 9 e, Glossarium ad scriptores
mediae et infimae latinitatis, 3 t. P. 1678; later herhaaldelijk vermeerderd uitgegeven. - G. F 0 r c e II i n i, Lexicon totius Latinitatis, 1771; nieuwe ed. 6 t.
Prato 1858 vlg. - C h. duF re s n e, Gloss. ad scriptores med. et infimae
graedtatis, 2 t. Lyon 1688. - J. S u i c e r, Thesaurus ecel.us e patribus graecis,
2 t. Amst. 1682; suppl. van Not h nag e I, Neurenb. 1821.
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14. Paleographie. B. M 0 nt f a u con, Paleogr. graeca, P. 1708. V.
Ga r d h a u sen, Griech. Pal., 2 Bde Lz. 21911/13. - F. St effe n s, Latein.
Pal., Trier 21907. - W. Sc h u bar t, Griechische Palaeographie, Mn. 31925.
- B. B r e t hol z, Lat. Pal., Mn. 21912. - M. Pro u, Manuel de paléogr.
latine et française, P. 41924. - H. Brugmans en O. Oppermann,
Atlas der Nederl. Palaeographie, 's Gravenh. 1910. - A. H u I s hof. Deutsche
u. Lat. Schrift in den Niederlanden (1350--1650), Bonn 1918. - A. Cap peIl i,
Lexicon abbreviaturarum, Lz. 3 1928.
15. Oorkondenleer. J. Ma b i II 0 n, De re diplomatica, P. 21709. - H.
B r e s I a u, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland u. Italien, 2 Bde
Lz. 21912/15. - A. G i r y, Manuel de diplomatique, 2 t. P. 21925.
16. Chronologie. D. Pet a v i u s, Opus de doctrina temporum, 2 t. P. 1627. (C I e men c et), L'art de vérifier les dates des faits historiques, 3 vol. P. 1750.
- H. G rot e fen d, Zeitrechnung des deutschen Mittelalters u. der Neuzeit,
2 Bde, Hannov. 1891/98. - J. Cr e us sen ~ Van E yen, Tabulae fontium
traditionis Christianae, Leuven 2 1926.
De voornaamste tijdrekeningen zijn: a. De Romeinsche, vanaf de stichting der
stad Rome (ab urbe condita), 753 vóór Christus.
b. De Grieksche, naar olympiaden (4 jaar), te beginnen 778/77 v. Chr.
c. De cyclus indictionum, reeksen van 15 jaar, te beginnen met k. Diocletianus
(297 na Chr.).
d. De tijdrekening van de schepping der wereld: De Byzantijnen plaatsten
deze 5509, de Alexandrijnen 5492, de Joden 3761 vóór Chr.
e. De Christelijke of Dionysiaansche, die begint met de geboorte van Christus,
kwam door Dionysius Exiguus in Rome 525/26 in gebruik. Dionysius plaatste
echter de geboorte van Christus in 753 na de stichting van Rome, terwijl zij
inderdaad tusschen 746/748 ligt (§ 2).
Soms begon men het jaar op I Jan. (sedert de 16e eeuw algemeen), soms op
1 Maart, soms op 25 Maart (Maria boodschap), soms met Paschen, soms op
1 Sept., soms met Kerstmis. De jaarstijlen in Nederland o.a. R. Post, Arch.
Aartsb. Utrecht 48 (1923) 220--232; M. Hüfer, H. T. 5 (1926) 65-75.
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§ 1. De wereld bij de geboorte van Christus.

EERSTE TIJDVAK.

DE CHRISTELIJKE OUDHEID (1-692).
EERSTE PERIODE.

VAN DE STICHTING DER KERK TOT
HET EDICT VAN MILAAN (313) 1,
EERSTE HOOFDSTUK.

DE STICHTING, WTBRBIDING EN VERVOLGING DER
KERK IN HET ROMBINSCHE RIJK.

§ 1. De wereld bij de geboorte van Christus 2 •
.. In die dagen nu verscheen een besluit van wege keizer Augustus
tot een volkstelling over geheel de wereld" (Lc. 11. 1). Het
Romeinsche rijk beheers eh te inderdaad ten tijde van Christus'
geboorte geheel de toenmaals bekende wereld. Het strekte zich uit
van den Atlantischen Oceaan tot den Euphraat (Babylon). van
Midden~Africa tot den Donau en den Rijn. omvatte dus vooral de
landen rondom de Middellandsche zee en telde waarschijnlijk tegen
de 100 millioen inwoners. Naast de hoofdstad Rome met ruim een
millioen inwoners waren er twee andere millioenensteden :
Alexandrië in Egypte en Antiochië in Syrië. Van Judea uit is het
C. Kir c h. Enchiridion (p. 6). -

L. Ti 11 e m 0 n t, Mémoires pour servir
L. 0 u c hes n e.
Histoire ancienne de I'Église I, P. 4 1908. - F. M 0 u r r e t, Les Origines
Chrétiennes, P. 2 1914. - J. Kir s c h, Kirchengeschichte I, Fr. in B. 1930. E. A man n, L'Eglise des premiers sièdes, P. 1928. - A. Jac q u i n, Hist.
de I'Eglise. L'antiquité chrétienne, P. 1929. - H. Ach e Ii s, Das Christentum
in den ersten drei Jhrh.. Lz. 2 1925. - B. Kid d, History of the Church to
A. D. 461, 3 vol. Oxf. 1922. - J. Zei 11 e r, L'Empire romain et I'Eglise.
P. 1928. - F. H a ase, Altchrist. Kirchengesch. nach orientalischen Quellen.
Lz. 1925. - F. M e f fe r t, Das Urchristentum. Apo!. Abh., M. Gladb. 2 1921.
- J. Sc h r Ij ne n, Uit het leven der oude Kerk, Utr. 1918. - P. Bat i ff 0 I.
L'Eglise naissante et Ie catholicisme, P. 10 1924. - L. B 0 urn e t, Le Christia~
nisme naissant, P. 1923. - 2 J. 0 Ö 11 i n g e r, Heidentum u. Judentum, Rgb.
1857. - J. Fel ten, Neutestam. Zeitgeschichte oder Judent. u. Heident. z. Zeit
1

à I'histoire ecd. des six premiers sièdes, 16 volt P. 1693/1712. -
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Evangelie gepredikt door geheel het Romeinsche rijk en daartoe
is het ook gedurende de drie eerste eeuwen in hoofdzaak beperkt
gebleven.
la. Na tweeduizend jaar wekt het Romeinsche rijk nog onze
bewondering op. De Romeinen beschouwden zich als door de goden
bestemd om de wereld te beheerschen, en zij hadden alle natuurlijke
eigenschappen daartoe. Overal waar zij kwamen, brachten zij orde,
heerschte de pax Romana, de Romanae pacis majestas, legden zij
voortreffelijke wegen aan, gaven zij praktische wetten. Een sterk
centraliseerend gezag van Rome uit bestuurde alles. Als geen volk
in de geschiedenis hadden de Romeinen het vermogen den over~
wonnen volkeren hun eigen karakter op te drukken, ze Romeinsch
te maken.
Waren de .Romeinen de beheerschers der wereld, de geest echter,
die alles doordrong en verfijnde, was de Grieksche cultuur. De
Romeinen waren meer mannen van de praktijk: hun poëzie is
minder oorspronkelijk, hun philosophie afhankelijk van de Grieksche
denkers. Alleen op het gebied der bouwkunst hebben zij onver~
gankelijke werken geschapen. Verder was echter het Grieksch
overheerschend : Grieksch was bijv. veelal de taal der meer
ontwikkelden (de Evangeliën en brieven der Apostelen zijn ook alle
in het Grieksch geschreven, behalve oorspronkelijk het Mattheus~
Evangelie), Grieken waren veelal de kunstenaars, de tooneelspelers ;
de letterkunde en philosophie stonden onder Griekschen invloed.
De Grieksch~Romeinsche cultuur had een groote hoogte bereikt:
de beeld~ en kunstwerken van dien tijd gelden immers nog altijd
als onovertroffen modellen: de Grieksche en Latijnsche schrijvers
worden nog immer gelezen om hun volmaakte schoonheid van
vormen; de Grieksche denkers hebben een blijvenden invloed uit~
geoefend op onze philosophie. Zoo is de Grieksch~Romeinsche
cultuur in verschillende opzichten een bijna volmaakte ontwikkeling
van de menschheid volgens haar natuurlijke krachten; haar uitingen
beteekenen een hoogtepunt van menschelijke wijsheid en schoonheid.

,
Christi u. d. Apost., 2 Bde Rgb. 3 1925. - J. Hu b y, Christus. Manuel d'histoire
des religions, P. 4 1924. - G. G r up p, Kulturgesch. d. röm. Kaiserzeit, 2 Bde
Rgb. 2 1921. - L. Fr i e d I ä n der - Wis s 0 w a, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, 3 Bde Lz. 9 1920. - G. Bos s ier, La religion romaine
d'Auguste aux Antonins, 2 vol. P. 71909; La fin du paganisme, 2 v. P. 2 1898. W. Classen, Eintritt des Christentums in der Welt. Der Sieg des Christentums
auf dem Hintergrund der untergehenden antiken Kultur, Gotha 1930. - J.
Har t man, Honderd jaar geestelijk leven in den Romeinsehen keizerstijd,
Leiden 1918. - A. B a u d r i 11 art, Moeurs païennes, moeurs chrétiennes, I
P. 1929.
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Doch hoe uiterlijk schitterend deze cultuur ook moge zijn. bij
nader inzien blijkt zij ledig en niet in staat de menschen te be~
vredigen en hun geluk te schenken. Zij was zonder dieperen inhoud.
omdat zij de raadselen van het leven niet wist op te lossen. het doel
van het menschelijk bestaan niet wist aan te geven. Zij werd niet
bezield door een groote godsdienstige gedachte. Slechts één volk
uit de oude wereld had het geloof in één God bewaard. de Joden.
Verder heerschte het polytheïsme. het veelgodendom. Ieder volk
had zijn eigen nationale goden. die als beschermers golden van
den staat. De godsdienstige opvattingen der Romeinen waren
aanvankelijk zeer vaag. De goden waren verpersoonlijkte natuur~
krachten (zon. regen. de zee. de wind). waarvan spoedig enkele
op den voorgrond traden. Onder Griekschen invloed. vooral
na de verovering van Griekenland (146 v. Chr.). had een invasie
van Grieksche godheden plaats; de Grieksche en Romeinsche
godheden werden geidentificeerd en de Grieksche mythologie
werd overgenomen. Voor iedere aangelegenheid. voor iedere
klasse van personen bestonden eigen goden. Het hoofd was
Jupiter of Zeus. gehuwd met Juno. God der zee was Neptunus.
van den oorlog Mars. van den handel Mercurius. van de jacht
Apollo. van de wijsheid Minerva. van de liefde Venus. Dan waren
er huis~. bosch~. land~ en watergoden. een labyrinth. waarin voor
ons de weg bijna niet meer te vinden is. Sedert de eerste eeuw der
christelijke jaartelling begon men (onder Oosterschen invloed) de
Romeinsche keizers als goden te vereeren; zij golden als de ver~
persoonlijking van den staat; bij hun leven werden beelden voor
hen opgericht. die voor heiliger gehouden werden dan die van
andere goden.
De dichters en het volk hadden de gestalten der goden met
talrijke geschiedenissen en legenden omweven: de mythologie. Het
bedenkelijke van de mythologie was. dat zij allerlei menschelijke
gebreken en ondeugden aan de goden toeschreef. De goden twistten
met elkaar. waren uiterst naijverig. gaven zich aan dronkenschap
en aan allerlei soorten van ontucht over. Het kon niet anders of
deze mythologie moest op het volk een ontzenuwenden invloed
uitoefenen. Men beriep zich op de goden. om eigen zonden te
verontschuldigen. Het is waar. dat de meer ontwikkelden en de
philosophen waarschuwden tegen de mythologie; doch hun woorden
hadden niet veel invloed. Er heerschte onzekerheid of de goden en
hoe zij de wereld bestuurden. Sommigen meenden. dat het blinde.
onweerstaanbare noodlot. het fatum. alles regeerde; anderen. dat
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alles van de willekeur der goden afhing. Een gewichtig punt was
het den wil der goden te doorvorschen, de toekomst te leeren
kennen; vandaar werden waarzeggerij en tooverij zeer veel beoefend.
Het is niet te ontkennen, dat het gewone volk zeer godsdienstig
was of liever: zijn goden vereerde. Dat bewijzen de tallooze tempels
en de duizenden beelden van goden, die in Rome op de openbare
pleinen vereerd werden; ook de particuliere huizen waren met
afgodsbeelden gevuld. Men bracht hun offers en bad tot hen,
doch het doel van den eeredienst was uitsluitend, de goden aan
de belangen van den staat, de familie, van zich zelf dienstbaar te
maken, nl. afweren van kwaad of hen gunstig stemmen voor een
onderneming. Voor iedere handeling van beteekenis werden offers
opgedragen; het was vooral van belang, nauwkeurig de voorge~
schreven riten te volbrengen en de formules uit te spreken. Een
talrijke en rijk gedoteerde priesterschaar zorgde voor den eere~
dienst. Ten tijde van Christus en in de eerste eeuw daarna was
het ongeloof onder de meer ontwikkelden zeer verbreid; zij
betwijfelden, bestreden of bespotten het geloof in de goden. Doch
reeds ten tijde van k. Augustus, en vooral in de tweede eeuw na
Chr. begon het godsdienstig gevoel. in syncretistischen vorm, ook
bij hen te herleven.
Naast den officieelen godsdienst, die in de tempels werd uit~
geoefend, stonden de mysteriën, geheime eerediensten, waartoe
slechts een bijzonder aantal ingewijden werden toegelaten. Ten
tijde van Christus hadden zij nog weinig aanhang, om echter in
latere eeuwen des te meer verspreiding te vinden (§ 10,!l.0 ).
Behalve de godenvereering heeft ook de philosophie 1 een diepen
invloed uitgeoefend op godsdienst en zeden, vooral bij de
intellectueele klassen. Verschillende denkers der oudheid waren,
door het verstand geleid, tot het monotheisme, de kennis van één
God, gekomen, ofschoon hun godsbegrip zeer vaag was en
vermengd met dwalingen. Ook liadden zij in sommige opzichten
hoogstaande zedelijke opvattingen 2, die door de christelijke
denkers als waar erkend en verder ontwikkeld zouden worden.
Volgens Socrates (t 399 v. Chr.) is de gelukzaligheid
der menschelijke handelingen en de vaste maatstaf bij de
zedelijk karakter. De deugd bestaat in het inzicht goed
inziet, dat iets goed is, verricht men het noodzakelijk.

(Evoai,uol',a) het doel
beoordeeling van haar
te handelen; als men
Ofschoon bij Socrates

1 K. P r ü m m,
Zur philosophischen Welt- und Lebensanschauung des
Hellenismus, Scholastik 5 (1930) 551. - 2 Fr. Wa g n e r, Der Sittlichkeitsbegriff
in der antiken Ethik, Mr. 1928.
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llporen van monotheisme te vinden zijn, is hij niet religieus georiënteerd. God is
niet het einddoel; de gelukzaligheid is het aardsche welzijn. De onsterfelijkheid
der ziel is hoogstens waarschijnlijk.
Zijn leerling Plato (t 348 v. Chr.) is de meest religieuse denker der oudheid,
vol van eeuwigheidsverlangen, dat hij in een heerlijke, dichterlijke taal weet uit
te drukken. Zijn go.ds!legrip is monotheistisch: de godheid is de idee van het
Goede, dat ook het ·Schoone en Ware is; doch het is .vaag en Plato duldt de
vereering der nationale goden. Het godsgeloof is voor hem een noodzakelijke
voorwaarde voor de zedelijke orde. Als alle Grieksche philosophen ziet hij het
laatste doel en het hoogste geluk der menschen In de gelukzaligheid, die echter
eerst hiernamaals volkomen bereikt wordt in de eenheid-In-liefde met het schoone
en goede, dat geen beperking meer kent en eeuwig is, met de idee der schoonheid
en goedheid zelve. De noodzakelijke voorwaarde tot het bereiken van het geluk
is de deugd, het juiste inzicht in en daarom de beoefening van het goede. Het
booze moet door God In de andere wereld gestraft worden.
Aristoteles (t 322 v. Chr.), een leerling van Plato, doch intellectualistisch
en naturalistisch gericht, bewIjst het bestaan van een eerste wezen, dat alles
beweegt en zelf niet bewogen wordt, God. HIJ spreekt er zich niet Uitdrukkelijk
over uit, of deze God immanent is aan het heelal (pantheisme) of transcendent;
allerwaarschijnlijkst houdt hij het laatste. Zijn godsbegrip heeft echter geen
religleuse of ethische beteekenis; God staat niet in betrekking tot de wereld,
die ook van eeuwigheid is. Ook de persoonlijke onsterfelijkheid der ziel is
later practisch door Aristoteles prijsgegeven. - Het hoogste goed van elk
handelend wezen bestaat in de vervulling van zijn eigen bijzondere werkzaamheid (~vÉ~yE,a) i het laatste doel van den mensch, zijn gelukzaligheid bestaat dus
in de activiteit, die hem het meest eigen is, de verstandelijke werkzaamheid der
ziel. De mensch schept zich zelf zijn geluk en het is geheel tot het aardsche
beperkt. De deugd is de voortdurende gereedheid van den wil om tusschen
twee uitersten, een te veel en te weinig, het juiste midden te houden.
Vergilius is de vrome religieuse dichter der Romeinen 1.
De meest hoogstaande ethica der oudheid is die der Stoa (Zenon, t 260
v. Chr.). Aanvankelijk was de Stoa wijsgeerig georiënteerd; later zocht zij bijna
uitsluitend practische levenswijsheid. De wljsgeerige elementen zijn moeilijk met
elkaar in harmonie te brengen. Het godsbegrip is pantheistisch; de wereld wordt
beheerscht door het fatum, het noodlot, doch men tracht toch de vrijheid van
den wil te handhaven. De persoonlijke onsterfelijkheid wordt betwijfeld of heeft
in ieder geval voor de Stoïcijnen weinig waarde. Het hoogste goed en de
gelukzaligheid bestaat In de deugd. De deugd moet om haar zelf worden
nagestreefd, niet om de lust, die onmiddellijk of middellijk met de deugdoefening
verbonden is. Deugd is handelen volgens het verstandelijk inzicht, d.i. volgens
de natuur. Over de vraag, wat de natuur is, liepen de antwoorden uiteen.
De hartstochten en begeerten hebben hun grond in een dwaling of ontoereikend
Inzicht; zij zijn een ziekte der ziel. De wijze moet ze niet enkel bedwingen,
doch geheel uitroeien, om de volkomen passieloosheid (áná.:tEta) te
bereiken. In tegenstelling met Aristoteles, die het geluk en de deugd plaatst
In de activiteit, in de ontwikkeling der krachten, bestaat volgens de
Stoicijnen wel niet theoretisch, doch practisch de deugd in de apathie en
de rust der ziel, die kalm en gelaten blijft In alle omstandigheden des levens.
Daardoor wordt de wijze boven het niveau der menschelijke zwakheid
verheven en aan de inwerking der buitenwereld onttrokken. Het geluk bestaat
niet in bezit, doch In onthechting, omdat men dan niets verliezen kan en is
slechts mogelijk door alleen het bereikbare na te streven. V c.lgens Epictetus is
het "verdraag en ontzeg" de summa van alle levenswijsheid. Scherp bestrijdt de
Stoa de leer van Epicurus (t 271 v. Chr.), volgens wien de lust, het genot
1

A. Slijpen, Publius Vergillus Maro, Stud. 114 (1930) 297.
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(~öov~),mits op rationeeIe wijze gezocht. het hoogste goed is. -

De Stoa kent
geen onderscheid van nature tusschen mannen en vrouwen. vrijen en slaven.
geen grenzen tusschen de volkeren; later ~ntwikkelt zich dit tot naastenliefde
en universalisme. - Het oude Grieksche Stoicisme (± 300-100 v. Chr.) was
zeer streng. het gematigde (± 150 v. Chr.-lOO na Chr.) paste zich meer aan
de Helleensche wereld aan. In eclecticistischen vorm. vermengd met Platonische
en Aristotelische elementen (Cicero). was het ten tijde van Christus het meest
invloedrijke wijsgeerig-ethische systeem. Het Nep-Stoicisme (± 100-200 na
Chr.; Seneca t 65. Epictetl1s t 138. Marcus Aurelius t 180; verschillende
Neo Platonici) heeft een strenge. soms ascetische opvatting van de moraal en
van den plicht. is in tegenstelling met de trotsche wereld verachting der oude
Stoicijnen meer humanitair en zoekt verband tusschen godsdienst en moraal:
de vervulling van den plicht. de zedelijke verbetering is het beste middel om
de godheid te vereeren. beter dan de offers van den publieken eeredienst.
De Stoa heeft ongetwijfeld in een tijd van diep verval kostbare waarheidselementen bewaard en hooge idealen nagestreefd. waarbij het Christendom later
aanrakingspunten zou vinden. doch haar godsbegrip was pantheïstisch en haar
methode rationalistisch. Haar leer kon slechts begrepen en beoefend worden
door enkele hoogstaande geesten. door een elite; de massa heeft zij niet bereikt.
De latere Stoicijnen trachtten hun opvattingen wel bij het volk ingang te dOen
vinden. doch zij misten de bezielende kracht daartoe. Hun levenswijsheid. met
als practisch einddoel de apathie en zielerust. in tegenstelling met de activiteit
door Aristoteles als hoogste goed gepredikt. wijst op een zekere decadentie.
een vermoeidheid. die de kracht mist om de wereld te hervormen.

De hoofdreden echter, waarom de wijsbegeerte evenmin als de
godenleer de wereld kon bevredigen, is, dat zij, misschien op een
enkele uitzondering na, geen oplossing kon geven van het groote
levensraadsel. Zij wist de vraag niet te beantwoorden. wat er
na dit leven komt en waartoe het dient. Vandaar heerschte in de
oudheid zooveel pessimisme. taedium vitae. Homerus zegt, dat
de goden aan de menschen drie vaten hebben gegeven: twee
met slechts en één met goeds. Telkens wordt het herhaald: de
dood is beter dan het leven. "Het groote verschil tusschen het
heidendom en het Christendom is : bij het heidendom is geen geloof
of geen vast geloof aan de onsterfelijkheid der ziel: bij de
Christenen wel. Die verzekerdheid is tenslotte het eenige. dat
den mensch kan staande houden: door haar berust hij blijmoedig
in de raadselen van het godsbestuur, wel wetende dat die eenmaal
zullen worden verklaard" (Hartman, 86). En de practische
conclusie was niet zelden, dat men een einde aan het leven maakte,
als het geen genoegens meer bood, of als het te zwaar te dragen
viel. Socrates en Seneca, twee der grootsten uit de oudheid, hebben
door zelfmoord hun leven beëindigd. "Zelfmoord is de achtergrond
van de heidensche levensbeschouwing" (Hartman ) .
Het is dUidelijk dat met zulke opvattingen het zedelijk leven niet
hoog kon staan. Men kende geen geopenbaarde zedenwet, met
vaststaande normen en sancties. Het is waar: de zedelijkheid was
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in de oudheid beter dan de leer. De natuurwet liet haar rechten
gelden. Doch in den keizertijd, in de eerste eeuw na Christus,
was het alsof deze zweeg: alle schrijvers klagen over hemeltergende zedeloosheid en ongebondenheid. De Grieken waren een
zinnelijk volk; de zedelijkheid had bij hen nooit zoo hoog gestaan.
De zeden van het Romeinsche volk waren vroeger eenvoudig
en streng geweest; anders had het zich nooit van de wereldheerschappij kunnen meester maken. De kern van de maatschappij
vormde het huisgezin, dat geheel gedragen werd door godsdienstige
opvattingen. Het hoofd was de pater familias, die een onbeperkte
heerschappij uitoefende over personen en bezittingen. Doch de
Grieksche cultuur was in dit opzicht noodlottig en in de eerste
eeuw na Christus kwam de decadentie. De vrouw werd
geëmancipeerd, en dit kwam haar niet ten goede; de ingetogenheid,
het sieraad der vrouwen een schutse harer deugd, ging verloren.
Algemeen klagen de tijdgenooten over de zedeloosheid; Tacitus
prijst in dit opzicht de Germanen. Met groote lichtzinnigheid werd
het huw e I ij k aangegaan en weer ontbonden. Volgens Seneca
zijn er vrouwen, die haar jaren niet meer tellen volgens de consuls,
doch volgens haar mannen. Tertullianus zegt, dat de vrouwen
slechts huwen om zich te laten scheiden. In het jaar 220 vond
een consul in Rome 3000 processen van echtscheiding aanhangig.
En men schrikte terug voor de opvoeding der kinderen. De keizers
trachtten door wetten dezen misstand te verhelpen. Augustus
vaardigde reeds wetten uit, die het huwelijk als plicht voorschreven, gehuwden, die geen kin der e n hadden, met geldboeten
straften, belooningen uitschreven voor hen, die drie en meer
kinderen hadden. Doch met wetten was het kwaad niet weg te
nemen: het ontbrak aan offervaardigheid en plichtsgevoel. De
zonde strafte zich zelf. Het vroeger zoo sterke Romeinsche volk
verzwakte en toen de krachtige Germaansche volkeren kwamen
opdagen, was het tot tegenweer niet bestand.
Ook de slavernij werpt een somber licht op de zedelijke
toestanden. De oudheid in het algemeen kent geen eerbied voor
het leven van den menseh, geen medelijden, geen naastenliefde.
Plato en Aristoteles prijzen voor hun ideaalstaat het dooden van
gebrekkige kinderen aan; ook Seneca misprijst dit niet. Volgens
Aristoteles is de slavernij noodzakelijk en overeenkomstig de
wetten der natuur. De slaaf werd niet met andere menschen op
één lijn gesteld en had geen rechten; hij was een zaak (res); men
sprak van "servus vel animal aliud". Hij werd verondersteld geen
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eigen wil te hebben; de meester kon naar willekeur over hem
beschikken, hem verkoop en, hem mishandelen en desnoods
dood en ; het eigenbelang was d.veellil regel in de verhoudinçt
tusschen meester en slaaf. De bronnen van de slavernij waren
oorlog, roof, verkoop van kinderen, geboorte. Het aantal slaven
was zeer groot. In de groote steden waren veel meer slaven dan
vrijen; op het platte land was de verhouding ongeveer gelijk.
200 à 300 slaven bezitten was niet veel; groote heer en hadden er
duizenden. De slaven werden voor alles gebruikt, ook voor zg.
vrije beroepen. Niet zelden was de verhouding van den heer tot
zijn slaven goed; doch dikwijls heerschte er een wreedheid, zooals
wij ons nauwelijks voor kunnen stellen. Herhaaldelijk kwamen
slavenopstanden voor, die bloedig werden onderdrukt. Later, na
Christus, kwamen ook bij de heidenen humaniteitsideeën op; doch
Seneca kan de slaven slechts één troost geven: een gemakkelijk
middel om aan de ellende te ontkomen is de dood. Ook op sexueel
gebied waren de slaven weerloos aan hun meester onderworpen.
Onzedelijkheid met slavinnen werd niet als onteerend beschouwd
(in serv is omnia licent); dit verslapte den huwelijks~ en familie~
band. De opvoeding der jeugd werd meestal aan slaven
toevertrouwd. En de gladiatorenspelen, waar slaven en gevangenen
elkaar op leven en dood bekampten, wekten de hartstochten op,
gaven aan de onzedelijkheid voedsel, verruwden de menschelijke
gevoelens.
Zoo bedekte een uiterlijk schitterende cultuur een diepen afgrond
van zedelijke ellende. De groote massa, door dichte nevelen ver~
blind, werd beheerscht door materialisme, door streven naar geld
en zingenot. Den meer nobel en geesten ontbrak het aan kracht en
invloed om de wereld tot hun eigen hoogte op te heffen. Doch zij
waren zich de ellende wel bewust. En zoo treft ons ten tijde der
geboorte van Christus een stil verlangen, een heimwee naar iets
beters, wat Vergilius de Sybille laat vertolken (Ed. IV) 1. Het
uitte zich in pogingen, om het heidendom met nieuw leven te
bezielen, doch ook bij velen in de aanname van het Evangelie.
2°. Ook het Joodsche volk 2, welks verlangen naar den Messias
door de profeten zoo roerend vertolkt was, stond onder den
:1 M. Lag r a n g e, Le prétendu Messianisme de Virgile, Revue bib!. 1922,
552. - J. Ca r c 0 pin 0, Virgile et Ie mystère de la IVe Eclogue, P. 1930. H. Jeanmaire, Le Messianisme de Virgile, P. 1930. - 2 E. Schürer,
Gesch. des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, 3 Bde Lz. 41901/9. M. Lag r a n g e, Le Messianisme chez les JUifs, P. 1909.
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scepter van Rome. Jeruzalem was 63 v. Chr. door Pompejus
veroverd: Judaea was een Romeinsch wingewest. Ofschoon velen
uit het volk innig aan hun land en godsdienst gehecht waren,
was de godsdienst ten tijde van Christus in verval. Er waren drie
partijen. De geestelijke leiders van het volk waren de Ph a r i z e ë n.
Streng hielden zij zich aan de wet. doch niet zelden stelden zij
zich met het uiterlijke tevreden en misten zij den innerlijken geest.
die toch het doel was van de wet. Zij waren geloovig en ver~
wachtten den Messias. doch als wereldlijk vorst: het door de
profeten verkondigde idee van een geestelijken Messias had steeds
meer plaats gemaakt voor dat van een wereldlijk vorst. van een
bevrijder uit de vreemde overheersching. De aristocratie behoorde
veelal tot de S a d d u c e ë n. die van een rationalistische en
epicuristische levensopvatting waren. en de inwerking van God op
de wereld en een leven na den dood betwijfelden of ontkenden.
De Es sen ers waren rigoristen en dweepers. Zij ontvluchtten het
officieele heiligdom. om zich ver van de wereld aan de oevers der
Doode Zee aan den dienst van God in strenge ascese te wijden.
Buiten Palestina waren de Joden over geheel de wereld
verspreid. Sterke colonies vormden zij in Alexandrië (Septuagint)
en in Rome. Zij hadden in de diaspora hun synagogen. waar zij
te zamen kwamen om te bidden en de lezing en uitleg van de
H. Schrift te hooren. en onderhielden een zoo streng mogelijke
afscheiding van de heidensche bevolking: wel hadden zij dikwijls
de Grieksche taal en beschaving aangenomen (H elI en i s ten).
Ofschoon de Joden door de Grieken en Romeinen over het
algemeen geminacht werden. waren er toch heidenen. die zich
geheel of gedeeltelijk tot het Jodendom hadden bekeerd:
proselieten. De proselieten der "gerechtigheid" waren ritueel tot
het Jodendom overgegaan en hadden de besnijdenis ontvangen.
De veel talrijker proselieten in wijderen zin erkenden den waren
God. namen deel aan de sabbathviering in den tempel. onthielden
zich van afgoderij en onderhielden de 7 geboden der natuurwet.
welke God volgens de Joodsche overlevering aan de afstamme~
lingen van Noë gegeven had.
Omgekeerd heeft de Grieksche philosophie ook sommige
Joodsche denkers beïnvloed: Aristobulos (omstr. 160 v. Chr.) en
vooral Philo (25 v.-39 na Chr.). een "geestelijk man", asceet
en mysticus. beiden te Alexandrië.
Philo hoopt op een algemeen Godsrijk; daarom spant hij al zijn krachten in
om den Joodschen godsdienst voor de heidenen aannemelijk te maken. De
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geopenbaarde leer is voor hem tegelijk de hoogste wijsbegeerte. HIJ is aanhanger
van platonische. stoidjnsche. nieuw-pythagoreïsche ideeën. doch meent, dat deze
op veel volmaaktere wijze te vinden zijn in de boeken van Mozes. den vader
der philosophie. Hier zijn ze echter in beelden voorgesteld en om ze te ontdekken.
moet men de H. Schrih in allegorischen zin uitleggen (Stoidjnsche invloed):
onderscheid maken tusschen geest en letter. den innerlijken. dieperen en den
uiterlijken zin der H. Schrift. (In Gen. III bv. is ..de vrouw" de zinnelijkheid•
.. de man" het verstand. de ..boom der kennis" het zinnelijke goed. dat onder
schoonen schijn het booze verbergt). God is de eerste oorzaak aller dingen;
naast hem staat de eeuwige. chaotische materie. God heeft de wereld geschapen.
niet echter onmiddellijk. daar hij niet onmiddellijk met de onreine materie in
contact kon komen. doch middellijk. door zijn Logos. De Logos wordt opgevat
soms als de goddelijke idee. volgens hetwelk HIJ de wereld geschapen heeft,
als goddelijke kracht; soms als een persoonlijk wezen. bemiddelaar tusschen
God en de wereld. die de goddelijke openbaring aan de menschen meedeelt.
Het hoogste geluk bestaat in de kennis en aanschouwing van God. in het één
worden van den menschelijken geest met de goddelijke wijsheid. in de mystieke
extase (theosophie). Om daartoe te geraken moet de zinnelijkheid onderdrukt
worden.
Philo heeft deze Joodsche en Hellenistische elementen niet in een gesloten
systeem weten te vereenigen. Zijn invloed Is groot geweest op de latere
Alexandrijnsche (christelijke) school. de Gnostieken. het Neo-Platonisme. de
allegorische schrihverklaring 1.

De geschiedenis wijst twee merkwaardige gebeurtenissen aan.
Den 29sten December 69 gingen in den burgeroorlog tusschen
Vitellianen en Vespasianen het Kapitool en de tempel van Jupiter
Capitolinus in vlammen op. Deze was het nationale Romeinsche
heiligdom. het godsdienstige middelpunt van het rijk. Acht maanden
later, 10 Aug. 70, wierp een Romeinsch soldaat een brandende
fakkel in den tempel van Jerusalem. die eveneens in vlammen
opging. Zoo waren binnen weinige maanden het Romeinsche
heiligdom en de tempel van den waren God. de twee belangrijkste
godsdienstige middelpunten der oude wereld. door Romeinsche
soldaten vernietigd. Zij waren, zonder het te weten, voltrekkers
van hoogere raadsbesluiten en gerichten. Er zou plaats komen voor
de aanbidding Gods in geest en in waarheid.

§ 2.

Jesus Christus, de Verlosser der wereld 2.

Menschen waren niet in staat, de wereld uit haar verval op te
heffen. Doch .. toen de volheid der tijden gekomen was, zond God
1 E. B r é h ier. Les idées philosophiques et religleuses de Philon d'Alexandrie.
P. 1925. - 2 Nieuwere kath. levensbeschrijvingen van Christus: J. G r i m m Zahn. 7 Bde Rgb. 31906/20; A. Reatz. Fr. 1924; B. Bartmann. Pdb.
"1929; C. Fouard. 2 vol. P. 111901; E.le Camus. 3 vol. P. 71907;
L. Fillion. P.1925; G. Papinl. Flor. 1924; J. Pubben. Rotterd. 1912.Verder: G. van No 0 rt, De Christus, zijn persoon en zijn werk, Den Bosch
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zijn Zoon, uit een vrouw geboren .... opdat wij de aanneming tot
kinderen Gods zouden ontvangen" (Gal. IV, 4-5).
Na zijn doopsel door Joh a n nes begon Hij zijn openbare
werkzaamheid (2-3 jaar). "De lee r, die Hij predikt, is tegelijkertijd zeer oud en zeer nieuw (Mt. XIII. 52). Hij neemt de godsdienstige waarheden en goddelijke voorschriften op. die in de
wereld verspreid zijn door den godsdienst der Patriarchen en van
Mozes, en Hij vult ze aan door de openbaring van diepere
mysteries, door de prediking van volmaaktere deugden. Het geloof
in den éénen God. de verwachting van een Messias, de hoop op
een herstel, waren de voornaamste fundamenten geweest van het
geloof der Joden. Jesus leert hun, dat de God, dien zij aanbidden,
tegelijk Vader, Zoon en H. Geest is (Mt. XXVIII, 19), dat de
Messias, dien zij verwachten, waarlijk de Zoon Gods is (Jo. VIII,
58) en dat het herstel, dat zij verhopen, niets anders is dan de
verlossing van de zonden der wereld (Mt. XXVI. 28). De Joden
waren tot gehoorzaamheid jegens God opgewekt door de hoop op
aardsche belooningen. Jesus toont hun een toekomstig leven, dat
bestaat in met Hem te zijn in de glorie van God en met het oog
daarop moeten zij zich losmaken van de zinnelijke dingen. Met
zulke nieuwe belooningen gaan samen nieuwe opvattingen van
deugd, meer volmaakt en meer gezuiverd. Jesus predikt een liefde
tot God. die gaat tot haat van zichzelf. een liefde tot den naaste,
die zich uitstrekt tot alle menschen, een nederigheid, die in staat is
beleedigingen lief te hebben tot glorie van God" (Mourret, Les
Origines. p. 23. 24). Hij zelf is de Messias en Zijn zending bewijst
Hij door talrijke wonderen. Hij verkondigt het "Rijk Gods", dat
alle volkeren en tijden zal omvatten en als zichtbaar aangewezen
middel om er binnen te gaan, sticht Hij zijn Kerk. Twaalf Apostelen
kiest Hij uit om het "Rijk Gods" te prediken. "Gaat heen, onderwijst alle volkeren en doopt hen in den naam des Vaders en des
Zoons en des H. Geestes". Petrus stelt Hij tot hun opperhoofd
aan. Doch "Hij kwam in zijn eigendom en de zijnen namen Hem
~ 1928. J. Keu 1ers. De pseudo-Christus. Roerm. 1925. - H. Fel der,
Jesus Christus, Apologie seiner Messianität u. Gottheit. 2 Bde. Pdb. 31925. A. Eh r har d. Das Christusproblem der Gegenwart, 1914. - P. B u y s s e,
Jésus devant la critique, Brugge 1925. - L. d e G r a n d m a iso n, Jésus Christ,
sa personne, son message, ses preuves, 2 vol. P. 1928. - M. Lag r a n g e,
L'Evangile de Jésus-Christ, P. 1928. - M. Lep i n, Le Christ Jésus. Son
existence historique et sa divinité, P. 1929. - H. Pin a r d del a B 0 u II a y e,
Jésus Messie, P. 1930. - W. de Jon g en A. van Ros s u m, Gesch. der
openbaring van het N. Test.. Hilv. 1930. - H. Met s, Het rijk Gods en de
Kerk, Het Schild 11 (1928) 261, 295.
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niet aan". Als slachtoffer van den haat der Joden eindigde Hij
zijn leven aan het schandhout des kruises. Wonderbare teekenen
vergezelden zijn dood. Na drie dagen stond Hij, zooals Hij voor~
speld had, uit eigen kracht op uit het graf en herhaaldelijk verscheen
Hij aan de zijnen, om op den 40sten dag ten hemel op te stijgen.
Tien dagen later, op het Pin kst erf e est, zond hij zijne
apostelen den H. Geest, den Trooster, die hen van onwetende en
vreesachtige mannen zou maken tot onfeilbare leeraren der
waarheid en getuigen van den Messias, trouw tot in den dood.
Wanneer de Heiland geboren werd, is niet met zekerheid bekend. Onze
christelijke tijdrekening, sedert de 6e eeuw te Rome in gebruik, berust op de
niet geheel juiste berekening van Dionysius Exiguus, die het geboortejaar van
Christus plaatst in het jaar 753 na de stichting van Rome. In werkelijkheid valt
het tusschen 746 en 748, dus 5 tot 7 jaar vóór het begin onzer jaartelling. De
Zaligmaker is waarschijnlijk gestorven op den 15den Nisan (7 April) van het
jaar 30. D. Sloet, De tijd van Christus' geboorte. Bussum 1919. J. van der Ven,
Dag en jaar van Christus' kruisdood, Den Bosch (1931).
Van aprioristische tendenzen meestal uitgaande. hebben sommigen zelfs het
ges c h i e d kun d i g bes t a a n van Jesus in twijfel getrokken. Hij zou de tot
een persoonlijkheid verdichte godsdienstige idee zijn van Voor-Aziatische volkeren
en Joden. Afgezien van de onmogelijkheid een feit als het ontstaan van het
Christendom. dat zich in een historisch milieu ontwikkelt. te verklaren zonder
het bestaan van den stichter aan te nemen. op wien de predikers zich telkens
beroepen, hebben wij behalve de getuigenissen der onloochenbaar echte Evangeliën
en brieven van S. Paulus. ook getuigenissen van niet-christelijke schrijvers.
Taeitus (t c. 120) verhaalt naar aanleiding van de vervolging der Christenen:
.. auctor nominis ejus (seil. Christianorum) Christus Tiberio imperante per
procuratorem Pontium Pilatum supplicio affectus eraf' (Annal. 15.44; K. E. 34).
Plinius de Jongere zegt omstreeks 112 in een brief aan k. Trajaan (Ep. 10.
96; K. E. 30), dat de Christenen in Bithynië bij hun godsdienst .. voor Christus
als voor een God gewoon zijn te zingen". De Joodsche geschiedschrijver Flavius
Josephus (Antiq. Jud. 20, 9. 1 ; K. E. 9) noemt Jacobus den Jongere .. broeder van
Jesus. die Christus genoemd wordt". Ook zijn bekend getuigenis omtrent Christus
(Antiq. 18. 3. 3; K. E. 7) is zeer waarschijnlijk echt. R. Dra g u e t, Le juif
Josèphe, témoin du Christ? R. H. E. 26 (1930) 833-879. F. Kie f I, Der
geschichtl. Christus u. die moderne Philosophie 1911 ; E. Allo, Jésus-Christ et
les plus récentes théories historiques. Fribourg e. S. 1922. O. G r a b e r. Im
Kampfe urn Christus, Gratz 1927. A. Lu t z. De historische Jesus. Het Schild 11
(1930) 433.

§ 3. De oudste Christengemeente te Jerusalem en de eerste
uitbreiding der Kerk. De scheiding van Kerk en Synagoge 1.
10 • Ongeveer 120 leerlingen van Christus waren met Maria, zijn
Moeder, in een zaal te Jerusalem bijeen. toen de H. Geest met zijn
1 Commentaren op de Handelingen der Apostelen: J. Bel ser, W. 1905;
A. Steinmann. Mr. 21921; E. Jacquier. P. 1926. - Verder: A.
E h r har d. Urchristentum und Katholizismus. Luzem 1926. - G. Bic h I m a i r,
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genadewerkingen over hen neerdaalde. Op het vernemen der
wonderbare teekenen stroomden de Joden toe, onder wie ook
velen, die van verre gekomen waren om het Pin kst erf e est
te vieren. Petrus richtte het woord tot de menigte en 3000 bekeerden
zich en werden gedoopt (Hand. 1-11). Van dezen zal een deel,
naar hun woonplaatsen teruggekeerd, het Evangelie over de wereld
verspreiden, een ander de eerste gemeente van Jerusalem vormen.
Eenige dagen later bekeerden er zich nog 2000 ten gevolge van
de genezing van een lamme door Petrus en Johannes. Deze werden
voor het Sanhedrin gedaagd en ontvingen het verbod te prediken
in den naam van Jesus. Doch Petrus antwoordde: "wij kunnen
over hetgeen wij gezien en gehoord hebben niet zwijgen", het fiere
woord, dat latere Pausen zoo dikwijls voor de machtigen der aarde
zullen herhalen. De rechters durfden hen niet straffen uit vrees
voor het volk, dat begeesterd was door de wonderen. De Apostelen
gingen heen "en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid".
Het hoofdbewijs voor de goddelijke zending van Christus was de
verrijzenis, waarvoor de Apostelen als getuigen optraden.
"De menigte nu van hen, die geloofden, was één hart en één
ziel en niemand noemde iets van hetgeen hij bezat zijn eigendom,
maar alles was allen gemeenschappelijk" (Hand. IV, 32). W an~
neer iemand Christen werd, verkocht hij zijn bezittingen naarmate
het voor de gemeente noodig was en legde de opbrengst neer aan
de voeten der Apostelen. Het was geen communisme, berustend op
de ontkenning van den privaten eigendom, zooals niet zelden
beweerd is, doch een vrijwillig afstand doen om volmaakter voor
God en in grootere onderlinge eensgezindheid te kunnen leven,
zooals thans nog in de kloosters gebrUikelijk is. Het is een slechts
door weinigen te verwezenlijken ideaal en toen in den loop der
tijden het aantal Christenen grooter werd, was die volmaaktheid
niet meer van allen te vorderen en verviel vanzelf het gemeen~
schappelijk bezit 1. De eerste Christenen hadden een hooge
opvatting van hun uitverkiezing; den moed en de kracht om
heldhaftig afstand te doen van aardsch bezit en de vervolging
Urchristentum und kath. Kirche, Ibr. 1925. - H. Les ê t r e, La S. Eglise au
Siècle des Apötres, P. 1896. - B. Wie I eng a, Van Jerusalem naar Rome.
De ontwikkelingsgeschiedenis van de christelijke Kerk naar de Handelingen der
Apostelen, 2 dl. Kampen 1930. - J. Leb r e ton, La vie chrétienne au premier
siècle de J'Eglise, P. 1927. - H. L e c Ier c q, La vie chrétienne primitive,
P. 1928. - F. Cab r 0 I. La prière des premiers chrétiens, P. 1929.
1 F. Kie f I. Die Theorie d. moel. Sozialismus über den Ursprung d. Chris tent.,
K. 1915. - A. Steinmann, Jesus und die soziale Frage, Mr. 21921.
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te verdragen vonden zij mede in de verwachting van de spoedige
wederkomst van den Messias.
Om zich meer onbelemmerd aan den "dienst des woords" te
kunnen wijden, kozen de Apostelen zeven mannen (diakens) en
droegen aan hen onder handoplegging en gebed de zorg op voor
de armen en het dienen aan den liefdesdisch.
De H. Geest openbaarde zich op bijzondere wijze in de
Christenen door wonderbare teekenen, vooral na de oplegging der
handen, het H. Vormsel. Zij hadden de gave van voorspelling,
spraken verschillende talen, hadden visioenen, geraakten in
extatischen toestand. Deze wonderbare verschijnselen (charismata)
verschillen niet essentieel van de gaven, die later aan verschillende
groote mystieken ten deel vielen. Zij kwamen alleen in het
apostolisch tijdvak veel algemeener voor; ongetwijfeld om het
bovennatuurlijk karakter van het Christendom aan de wereld te
openbaren. In de Kerk zelve hadden zij slechts een ondergeschikte
waarde; zij waren gesubordineerd aan het geopenbaarde geloof
en aan de gemeenschappelijke stichting (Batiffol. L'Eglise
naissante, 36-38).
2°. Uiterlijk verschilde het leven der Christenen niet veel van
dat der vrome Joden. Zij onderhielden streng de Joodsche wetten
en bezochten dagelijks op de vastgestelde uren van gebed den
tempel. De specifiek christelijke godsdienstoefeningen hielden zij in
hun woonhuizen; "zij waren volhardend in de leer der Apostelen
(het aanhooren der prediking) en de gemeenschap van het breken
des broods (Eucharistie en liefdesmaal) en in de gebeden"
(Hand. 11,42).
3°. Doch spoedig uitte zich de vijandelijkheid der Joodsche
priesters en overheden: de christenen zetten immers het werk
voort van den Christus, dien zij gekruisigd hadden. De Apostelen
werden gevangen genomen en voor den raad gebracht; men wilde
hen ter dood brengen. Doch een wetgeleerde, Gamaliël. sprak:
"Mannen van Israël. neemt acht wat gij doet ten opzichte van deze
mannen. Laat af van hen en laat hen begaan; indien hun onder~
neming of werk is van menschen, zal het ontbonden worden; als
het echter van God is, kunt gij het niet vernietigen". De anderen
volgden zijn raad; de Apostelen werden gegeeseld en weggezonden
met het gebod niet meer in den naam van Jesus te prediken; zij
gingen heen, verheugd, dat zij waardig bevonden waren, voor den
naam van Jesus smaad te lijden. Kort daarop echter werd de diaken
S te p h a n u s ter dood gebracht, de eerste martelaar, en dit was
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het signaal tot een algemeene vervolging te Jerusalem, vooral tegen
de Helleensche Christenen (36). Velen vluchtten naar Judea en
Samaria: de Apostelen bleven echter te Jerusalem. De vervolging
bevorderde de verbreiding van het geloof. In Samaria preekte met
goed gevolg de diaken Philippus : Petrus en Johannes legden de
handen op aan hen, die hij gedoopt had. Ook Simon de Toovenaar,
die in Sa maria grooten invloed had, werd gedoopt, getroffen door
de wonderen, die bij de Christenen plaats grepen: zijn bekeering
was echter van korten duur (§ 21, 10).
In 42 brak een nieuwe vervolging uit onder Herodes Agrippa,
den kleinzoon van Herodes den Groote. Door k. Claudius tot
koning van Judea en Sa maria aangesteld, deed hij alles om de
Joodsche priesters te winnen. Jacobus de Meerdere werd ter dood
gebracht, Petrus in de gevangenis geworpen, doch op wonderbare
wijze bevrijd. Kort daarop verliet Petrus met de andere Apostelen
Jerusalem, waar slechts Jacobus de Mindere, zoon van Alphaeus,
"broeder" des Heeren, als bisschop achterbleef. Deze stond ook bij
de Joden om zijn streng en heilig leven in hoog aanzien, doch werd
later (tusschen 60 en 70) om des geloofs wille ter dood gebracht.
(Volgens anderen is deze Jacobus niet de zoon van Alphaeus en
een der 12. Batiffol, 59).
4°. Aanvankelijk waren alleen Joden in de Kerk opgenomen. Dat
ook de heidenen geroepen waren, was den Apostelen niet
onbekend. De vraag was echter, of de heidenen door het Jodendom
tot het Christendom moesten komen, m.a.w. of naast het doopsel
de besnijdenis en de Joodsche wet nog verplichtend waren of niet.
De Palestijnsche Joden helden meer tot de eerste opvatting over,
de Grieksche tot de tweede. De eersten meenden, dat het uitverkoren volk immer den voorrang behield boven de andere naties
en dat men dus eerst in Israel moest worden opgenomen om
Christen te kunnen zijn, de anderen, dat het Christendom op zich
alleen voldoende was ter zaligheid. Het visioen te Joppe (36-39:
Hand. X) maakte het aan Petrus duidelijk, dat de heidenen
onmiddellijk door het doopsel de Kerk konden binnen gaan zonder
eerst de besnijdenis te ontvangen, en aldus werd de hoofdman
Cornelius met zijn huisgezin in de Kerk opgenomen. De "mannen
der besnijdenis" maakten Petrus daarover verwijten: hij verhaalde
zijn visioen en zij zwegen, om later echter den strijd opnieuw te beginnen. In grooten getale traden de hei den e n nu tot de Kerk toe.
Een bloeiende gemeente ontstond spoedig te Antiochië, de
hoofdstad van Syrië en het middelpunt van het Oosten. De eerste
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verkondigers van het Evangelie aldaar waren misschien vluchte~
lingen geweest voor de vervolging te Jerusalem. Door de Apostelen
gezonden nam de Cyprische leviet Bar n a bas de leiding der
gemeente op zich. Hij riep Paulus en beiden .. bleven een geheel
jaar in de gemeente en onderrichtten een groote menigte" (40-41 ).
Zooveel heidenen bekeerden zich, dat Antiochië de moederkerk
der heidenchristenen genoemd werd. Daar ontvingen de volge~
lingen van Christus den naam van .. christiani" en wel van
heidensche zijde. Ook op Cyprus en in Klein-Azië werd het
Evangelie verkondigd.
Doch hoe meer heidenen in de Kerk werden opgenomen, des te
grooter werd de ontevredenheid der Jodenchristenen, die de positie
van het Jodendom bedreigd achtten. Eenigen van hen kwamen
naar Antiochië en eischten voor de Christenen de besnijdenis en
de onder houding der ritueele wetten. Om een beslissing te ver~
krijgen reisden Paulus en Barnabas naar Jerusalem. Daar
vergaderden zij met de Apostelen (met name Petrus, Jacobus en
Johannes) en de priesters der Kerk (de ~erste Kerkvergadering;
49: Hand. XV). Eenparig werd besloten: .. Het heeft goed gedacht
aan den H. Geest en aan ons u geen meerderen last op te leggen
dan dit noodzakelijke: dat gij u onthoudt van hetgeen aan de
goden geofferd is (heidensche offermaaltijden), en van bloed en
van het verstikte (en van onkuischheid, die bij de heidenen zeer
gewoon was)". De besnijdenis en de Mozaïsche wet werden aan
de nieuwbekeerden dus niet opgelegd: het y~rbod gold slechts
.~~kele voor de Joden bijzonder aanstootelijke dingen en had dus
slechts een tijdelijk karakter.
Aangaande de Jodenchristenen was niets beslist. Het scheen,
dat zij nog onderworpen waren aan de Mozaïsche wet, te meer,
daar deze in Judea tot de landswetten behoorde. Doch weldra
bleek, dat ook zij ervan ontslagen waren. Petrus kwam in Antiochië,
waar hij in den beginne met de heiden christenen verkeerde en de
spijswetten niet onderhield. Toen echter eenige Jodenchristenen
uit Jerusalem overkwamen, trok Petrus zich van de heidenchristenen
terug en onderhield met de eersten de Joodsche wet, wel om zijn
invloed niet te verliezen. Doch men kon de conclusie trekken en
deed het ook, dat het onderhouden der Mozaïsche wet verplichtend
was, en zoo ontstond er verwarring. Daarom trad Paulus op en
.. weerstond hem in het aangezicht" (Gal. 11, 11). En Petrus nam
de terechtwijzing aan ... Men weet niet wat meer te bewonderen:
den vérzienden blik van den leeraar der heidenen of de nederigheid
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van den vorst der Apostelen" (Prat). Later heeft Paulus nog
herhaaldelijk tegen Judaistische strevingen moeten opkomen, met
name in Galatië en Korinthe. Dat door Petrus en Paulus een
verschillende leer op dit punt verkondigd werd, dat het Petrinisme
tegenover het Paulinisme stond, zooals de Tübinger School in het
midden der vorige eeuw beweerde (Baur, Pierson), is een
onhoudbare stelling. Beide Apostelen wilden juist de twee ver~
schillende richtingen onder de Christenen opheffen. Bij het boven
verhaalde bestond hoogstens een verschil van praktijk:
"conversationis fuit vitium (van Petrus), non praedicationis",
zooals reeds Tertullianus heeft opgemerkt (De praescr., 32).
In 70 werd J e rus a I e m, dat tegen de Romeinen was opgestaan,
bijna geheel met den grond gelijk gemaakt. Volgens de schatting
van Flavius Josephus kwamen een millioen menschen om door
honger, ziekte, zwaard en vlammen: 97.000 werden als gevangenen
weggevoerd en meest als slaven verkocht. Op de ruinen der stad
bouwde k. Hadrianus eenige jaren later een romeinsche kolonie,
waar het verblijf aan iederen Jood streng verboden was. De
Jodenchristenen verdwenen bijna geheel uit Palestina om plaats
te maken voor (niet zeer talrijke) heidenchristenen. Ook de tempel
werd verwoest en daardoor verloor het Jodendom definitief de
bevoorrechte positie, die het nog bij de Christenen bezat. Het
onderhouden der Joodsche wet door de Christenen nam voorgoed
een einde, evenals de strijd tusschen Joden~ en heiden christenen.
De Joodsche richting, voor zoover zij zich nog niet gewonnen
had gegeven, vormde schismatieke sekten, waarvan in de brieven
der Apostelen sprake is. Met Jerusalem verdween ook het eerste
centrum van het Christendom; van nu af aan wordt Rom e, de
bisschopsstad van Petrus, de hoofdstad der Christelijke wereld.

§ 4. De H. Petrus, bisschop van Rome 1.
10 • Petrus had tot de eerste leerlingen van Christus behoord.
Onmiddellijk op de eerste uitnoodiging had hij alles verlaten om
zijn goddelijken Meester te volgen. Door Christus werd hij uit~
verkoren als de steenrots, waarop Hij zijn Kerk zou bouwen: hij
ontving de macht te binden en te ontbinden, en de sleutelen van
het rijk der hemelen en daarmee het bestuur over de Kerk
1

-

C. F 0 u a r d, St. Pierre et les premières années du christianisme, P.
L. F i II ion, St. Pierre, P. 21906.

8

1905.
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(Mt. XVI. 17-19) 1. Johannes verhaalt de werkelijke verleening
van het primaat, als Christus na zijn verrijzenis driemaal tot Petrus
zegt: "Weid mijn lammeren, weid mijne schapen" (XXI. 15-17).
Petrus is een edelmoedige en vurige natuur, met een innige
liefde voor zijn goddelijken Meester. Hij kan het niet verdragen,
dat deze van lijden spreekt en in den hof van Olijven wil hij Hem
met het zwaard verdedigen. Ondanks een oogenblikkelijke
zwakheid kan hij in waarheid getuigen: "Heer, gij weet alles, gij
weet, dat ik U bemin". Als de H. Geest op het Pinksterfeest over
de Apostelen is neergedaald, treedt hij op als hoofd der Kerk. Daar
is hij woordvoerder der Apostelen (Hand. 11, 14). Hij leidt de
christengemeente te Jerusalem, zoo als blijkt uit de bestraffing van
Ananias en Saphira (V), hij wijst Simon den Toovenaar af
(VIII, 20), hij visiteert verschillende gemeenten (IX, 32), hij beslist
na het visioen te Joppe over de buitengewoon gewichtige kwestie
van de opneming der heidenen, en zijn woord geeft de beslissing
op het Apostelconcilie. De Handelingen spreken van "Petrus met
de elf" (11, 14), "Petrus en de Apostelen" (V, 29). Ook voor
Paulus is Petrus de eerste getuige der verrijzenis: "dat Hij aan
Kephas verschenen is en dan aan de 12" (I Cor. XV, 5). Voordat
Paulus als prediker optrad, ging hij naar Jerusalem om "Kephas te
leeren kennen" en bleef er 15 dagen (Gal. I. 18). In den Galaten~
brief wil Paulus tegen Judaizanten aantoonen, dat de Joodsche wet
niet meer verplichtend is en zijn groote bewijs is. dat Petrus het
tenslotte met hem eens was. Dat Johannes en de Kerk in zijn tijd
Petrus als hoofd der Kerk erkenden, blijkt uit de aangehaalde
woorden van zijn Evangelie.
2°. Petrus is eerst eenigen tijd werkzaam geweest te J er u s ale m
en Origenes, Eusebius, enz. noemen hem den eersten bisschop van
A n t ioc h i ë. Wanneer is hij te Rome gekomen? Te Rome·
woonde een talrijke Joodsche kolonie en het Christendom is er
waarschijnlijk het eerst gebracht door Joden, die op het Pinkster~
feest te Jerusalem aanwezig waren. In 51 werden de Joden door
k. Claudius uit Rome verdreven "omdat zij op aanstoken van
Chrestus voortdurend onrust veroorzaakten", zooals Suetonius
verhaalt (Vita Claudii 25, 4: K. E. 39: St. Lösch, Epistola
Claudiana (R. H. E. 27 (1931) 167)). De prediking van het
Christendom veroorzaakte dus onrust onder de Joden. Toen Paulus
in 58 zijn brief aan de Romeinen schreef, was er een bloeiende
1 J. Gei s s el man n. Der Petrlnische Primat. Matth. 16. 17, Mr. 1927. M. Bes s 0 n, Saint Pierre et les origines de la Primauté romaine, Gen. 1929.
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Christelijke gemeente. Tacitus (Ann. 15. 44) verhaalt. dat onder
Nero een .. ontzaglijke menigte Christenen" ter dood werd gebracht.
Een oude traditie meent. dat Petrus 25 jaar het bestuur der
Romeinsche kerk gevoerd heeft. In 42, na zijn bevrijding uit de
gevangenis. zou hij te Rome gekomen en daar in 67 den marteldood
gestorven zijn. Doch het staat niet vast. wanneer hij voor de eerste
maal te Rome gekomen is. ook niet of hij in 64. bij het begin der
vervolging van Nero of in 68. tegen het einde daarvan gestorven is.
Wel is het zeker dat Petrus te Rome vertoefd en daar den
marteldood ondergaan heeft.
In de eerste dertien eeuwen heeft niemand dit betwijfeld. Eerst Marsilius van
Padua in zijn anti pauselijken Defensor Pads heeft het bestreden en later zijn hem
vele Lutheranen en Calvinisten gevolgd. geleid door polemische tendenzen.
Immers als Petrus nooit in Rome geweest was. kon men gemakkelijker het
primaat bestrijden. Tegenwoordig telt deze meening ook bij de niet-katholieken
weinig aanhangers meer. Harnack bijv. en vooral Lietzmann bestrijden haar
uitdrukkelijk 1. De traditie geeft dUidelijk a. een negati~f argument. Er is nooit
door een andere stad aanspraak op gemaakt de graven der beide Apostelen
Petrus en Paulus te bezitten. BIJ de groote vereering. die men voor de martelaren
had. is dit niet anders te verklaren dan dat de rechten van Rome onbetwistbaar
waren. Bovendien. als er twijfel bestond. zou men zich daarop wel eens beroepen
hebben in den strijd met de Pausen in de eerste eeuwen. daar zij zich opvolgers
van Petrus noemden en daarop hun aanspraken grondden. b. ZIJ spreekt ook
eenstemmig positief. Zeer waarschijnlijk is in I Petr. V. 13 .. De kerk van Babylon
groet U". sprake van Rome. Clemens Romanus. te Rome schrijvend en vertoevend. zegt (omstr. 96). dat Petrus en Paulus ..een schitterend voorbeeld
onder ons geweest zijn" (Ep. ad Cor. 5; K. E. 10). Ignatius van Antiochië
schrijft (omstr. 110) in zijn brief aan de Romeinen (4.3; K. E. 26): .. Niet als
Petrus en Paulus beveel ik u". wat een mondeling verkeer veronderstelt. Papias.
als de beide vorigen nog een tijdgenoot der Apostelen. verhaalt. dat Marcus
het Evangelie. door Petrus te Rome verkondigd. op verzoek der geloovigen
heeft opgeschreven (Eus. H. E. 2. 15; K. E. 426). Dionysius van Corinthe
zegt (omstr. 170). dat Petrus en Paulus te Rome en Corinthe het geloof
verkondigd en te Rome omstreeks denzelfden tijd den marteldood ondergaan
hebben (Eus. H. E. 2. 25. 8; K. E. 60). S. Irenaeus spreekt (omstr. 180)
van de stichting der 'kerk te Rome door Petrus en Paulus (Adv. Haer. 3. 3.
3; K. E. 126). De Romeinsche Priester Cajus onder P. Zephyrinus (199-217)
zegt. de graven der Apostelen te kunnen toonen. van den eenen op het
Vaticaan. van den anderen op de Via Ostiensis (Eus. H. E. 2. 25. 6;
K. E. 137). In het begin der derde eeuw is het getuigenis eenstemmig van
Clemens van Alexandrië. Tertullianus. Hippolytus. Origenes. c. Archeologische
vondsten hebben dit bevestigd. Uitgravingen sedert 1915 in de kerk van
S. Sebastiaan aan de Via Appia hebben aangetoond (opschriften. graffiti). dat
daar een tijd lang de lichamen van Petrus en Paulus vereerd werden. Allerwaarschijnlijkst zijn deze tijdens de kerkvervolging van Valerianus (258) voor
meerdere veiligheid van den Vaticaanschen heuvel en de Via Ostiensis naar deze
meer afgelegen plaats overgebracht. doch later weer naar de oorspronkelijke
begraafplaatsen teruggevoerd.
1 H. Lietzmann. Petrus u. Paulus in Rom. R. 2 1927. A. Harnack.
Gesch. der altchr. Lit. II. Die Chronologie I. 709. - E. Va c a n dar d. Etudes
IV. P. 1923. - An. Boll. 1927.296 vlg. - Dieckmann. § 12. 1°.
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§ 4. De H. Petrus, bisschop van Rome.
3°. Een andere vraag is, of Petrus ook bisschop van Rome
geweest is, wat men uit het feit alleen, dat hij te Rome vertoefde,
niet kan concludeeren.
FormeeIe getuigenissen uit den eersten tijd bezitten wij niet, wat echter geen
bewijs is voor het tegendeel. Men kan veronderstellen, dat Petrus' episcopaat
zulk een algemeen erkend feit was, dat het in de spaarzame documenten, die wij
bezitten, niet uitdrukkelijk ter sprake behoefde te komen. Latere getuigenissen
spreken dUidelijk. Omstreeks 170 stelde een priester uit Jerusalem, Hegesippus,
een onderzoek in omtrent de ware leer. Hij wilde tot dat doel verschillende
kerken bezoeken, vooral die van Rome; uit het feit, dat de bisschoppen dier
kerken in rechte lijn de Apostelen waren opgevolgd, zou hem dan blijken, dat
zij de leer der Apostelen en van Christus verkondigden. Eusebius (H. E. 4, 22;
K. E. 69) heeft ons slechts een klein deel zijner Memorabilia bewaard, waarin
Hegesippus zegt, dat hij een lijst der bisschoppen van Rome opgemaakt heeft
tot Anicetus. Hij geeft die niet, maar er blijkt te Rome een lijst der bisschoppen
te bestaan vanaf de Apostelen. Zij wordt gegeven door Irenaeus: "Petrus en
Paulus hebben het episcopaat (liturgiam episcopatus) overgedragen in de handen
van Linus, wien Anacletus is opgevolgd, na wien als derde na de apostelen
Clemens het episcopaat bekleedt"' (Adv. Haer. 3, 3, 3). Irenaeus spreekt hier
echter omtrent Petrus en Paulus niet geheel juist, daar nergens blijkt, dat ook
Paulus ooit bisschop van Rome geweest is. Een gedeeltelijke tijdgenoot van
Irenaeus, Tertullianus, zegt (De praescr. 32; K. E. 192; omstr. 200): "Want
aldus geven de apostolische kerken haar oorsprong aan; zooals die van Smyrna
bericht, dat Polycarpus door Johannes over haar is aangesteld, zoo die van
Rome, dat haar CIemens door Petrus verordend is". Tertullianus noemt dus
Petrus den eersten bisschop van Rome en voegt Paulus daar niet bij, ofschoon hij
wel het martelaarschap van Paulus te Rome vermeldt. Een halve eeuw later
spreekt Cyprianus van "de stoel van Petrus" (Cathedra Petri) en blijkt van
verschillende kanten de traditie (Dieckmann, 427-33). DUidelijk spreken de
schilderingen in de catacomben en de sculpturen op de sarcophagen. Terwijl het
geheele leven van Petrus herhaaldelijk wordt afgebeeld, wordt alleen de
marteldood van Paulus voorgesteld, wat wijst op een geheel bijzondere relatie
van Petrus met Rome. Zeer dikwijls wordt afgebeeld de "overgave van de
wet" aan Petrus; sedert het einde der 2e of het begin der 3e eeuw verschijnt
hij met de sleutels (de cathedra eerst in de 4e eeuw).

4°. Hij is den marteldood gestorven (volgens een oude over~
levering gekruisigd en op zijn verzoek met het hoofd omlaag)
tusschen 64 en 68. Boven zijn graf, aan den voet van den
Vaticaanschen heuvel, welft zich thans de machtige koepel van
de S. Pieter.

§ 5. De H. Paulus en zijn apostolische werkzaamheid 1.
1°. Saulus of Paulus (volgens zijn Romeinschen naam). als zoon
van een Diaspora~Jood, die het Romeinsche burgerrecht bezat,
1 C. F 0 u a r d, St. Paul, 2 vol. Par. 10 1910. F. P rat, St. PauI. LS. 41922.
- Th. van Tichelen, S. Paulus, Antw. 31928. - A. Deissmann,
Paulus, Tüb. 21925. - G. Gen 0 c c h i, S. Paolo, Mil. 1925. - E. B a u man n,
St. Paul, P. 1925. - K. Pi epe r, Paulus; seine missionärische Persönlichkeit
u. Wirksamkeit, Mr. 3 1929. - J. L e m 0 nni e r, Epitres de St. Paul, P.
1907/08. - W. Koe s ter, Die Idee der Kirche beim Apostel Paulus, Mr. 1928.
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te Tarsus in Cilicië geboren, was pharizeër, doch vertrouwd met
de Helleensche beschaving; zijn opleiding als schriftgeleerde had
hij ontvangen te Jerusalem in de school van Ga m a I i ë I. Diens
gematigdheid bezat hij echter niet en door pharizeïschen ijver ge~
dreven, nam hij deel aan den moord op Stephanus en de vervolging
der Christenen. Op weg naar Damascus werd hij door de
goddelijke genade getroffen (omstr. 36); hij ontving het doopsel en
predikte in de synagoge, dat Jes us de Zoon Gods is. Om zich
beter op zijn toekomstige taak voor te bereiden. trok hij zich in de
Arabische woestijn terug. predikte daarna weer in Damascus "en
na drie jaar kwam ik te J er u s a I e m om Pet rus te zien en bleef
bij hem drie dagen. Een ander van de Apostelen zag ik niet. behalve
Jacobus. den broeder des Heeren" (Gal. I. 17-19). Daarna werd
hij door Barnabas naar A n t ioc h i ë geroepen (40/41) en van hier
uit ondernam hij zijn eerste missiereis naar Cyprus en het zuidelijk
gedeelte van Klein~Azië, met Barnabas en een tijdlang met Johannes
Marcus (41-44). Na in 49 het concilie te Jerusalem te hebben
bijgewoond. ondernam hij, vergezeld door Silas. later ook door
Timotheus en Lucas. zijn tweede groote missiereis. die zich uitstrekte
over Midden~ en West~Klein~Azië, Macedonië en Griekenland
(50-52). Te Athene werd hij bespot; toch maakte hij indruk met
zijn rede voor den Are 0 p a a g. waarbij hij uitging van het daar
aan den onbekenden God gewijde altaar; eenigen bekeerden zich.
onder wie Dionysius de Areopagiet. die de eerste bisschop werd
der stad. Een bloeiende gemeente werd gesticht in de rijke handels~
stad Corinthe. De aanklacht der Joden werd door den proconsul
Gallio. een broeder van Seneca. afgewezen. Ook de halsstarrige
Jodenchristenen. de Judaïsten, bleven voortdurend oppositie voeren.
Van Antiochië uit ondernam hij een derde missiereis (53-58).
Na de reeds gestichte gemeenten in Galatië en Phrygië bezocht te
hebben. verbleef hij twee en een half jaar in Ephese en ging dan
naar Macedonië en Corinthe. Toen hij in 58 voor de vijfde maal
te Jerusalem was om de liefdegaven der Grieksche Christenen te
verdeelen, verwekten Klein~Aziatische Joden een volksbeweging en
hij zou gedood zijn. als de Romeinsche tempelwacht niet tusschen~
beide gekomen was. De tribuun Claudius Lysias zond hem voor
zijn veiligheid naar den procurator Felix te Caesarea: diens
opvolger Festus ingevolge van zijn appèl op den keizer naar Rome
(60). Na een mOeilijke zeereis en een schipbreuk bij Malta kwam
hij in het voorjaar van 61 te Rome aan. Hij werd in een particulier
huis twee jaar gevangen gehouden. doch "hij ontving allen. die tot
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hem kwamen, en predikte het koninkrijk Gods en leerde de dingen
aangaande den Heer Jesus Christus in alle vrijmoedigheid zonder
verhindering" (Hand. XXVIII, 31). Ofschoon vroeger veel gehouden werd, dat de Apostel in de gevangenis bleef en in 64
ter dood werd gebracht, neemt men thans vrij algemeen aan, dat hij
vrij gelaten werd en nog een groote missiereis ondernam, allerwaarschijnlijkst ook naar Spanje (63-66). Voor de tweede maal
gevangen genomen, onderging hij den dood door het zwaard (67?).
Als plaats van den marteldood wordt aangewezen Tre Fontane,
op den weg naar Ostia; zijn graf bevindt zich in de heerlijke
basiliek S. Paulus buiten de muren. De Kerk viert zijn martelaarschap op denzelfden dag als dat van den H. Petrus en zingt in haar
feesthymne : ,,0 Roma felix, quae duorum Prindpum es consecrata
glorioso sanguine".
2°. Paulus kon, toen hij zijn apostolaat moest verdedigen, verklaren: "Ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de
genade Gods met mij" (I Cor. XV, 10) en wij behoeven slechts de
H a n d e 1i n gen der Apo s tel en te lezen en de kaart der oude
wereld open te slaan om ons daarvan te overtuigen. Vooral aan
de heidenen heeft hij het Evangelie verkondigd. Hij heeft gepredikt
en kerken gesticht in Syrië, Klein-Azië, Griekenland, Creta, Rome
en allerwaarschijnlijkst in Spanje. Hij was onaanzienlijk van voorkomen, zwak van lichaam, ook niet met een bijzondere gave des
woords bedeeld, doch in hem woonde een machtige geest en vooral
een brandende, onbaatzuchtige liefde tot Christus en den evenmensch,
waarvoor geen offer hem te groot was. "Niet ik leef. maar Christus
leeft in mij". De liefde tot Christus dringt hem en hij is alles voor
allen geworden om allen voor Christus te winnen. Zijn geest spreekt
nog tot ons in zijn brieven, vol diepte en rijkdom van gedachten,
bovennatuurlijke wijsheid en geestdrift, die hij soms slechts met
moeite in menschelijke woorden weer kan geven.
In vergelijking met de meer eenvoudige en populaire leer van
Jesus, zooals deze in de synoptische Evangeliën wordt weergegeven,
heeft die van Paulus meer het karakter van een theologie 1. Het
middelpunt daarvan is Christus, de Verlosser en Zaligmaker. Zij
is wezenlijk een soteriologie, een leer van het heil, dat zich moet
voltrekken niet alleen door, maar ook in Christus. Vanaf den
Calvarieberg overschouwt de Apostel de menschheid. Vóór
Christus was zij in zonde gedompeld: zijn kruisdood heeft onze
1 F. P rat, La théologie de St. Paul, 2 vol. P.
Paulinisme, D. Ap.
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zonde uitgeboet, het doodvonnis opgeheven, den mensch met God
verzoend en de goede verstandhouding tusschen beiden hersteld.
En de verlossing en heiligmaking wordt voltrokken in Christus,
in ipso. Christus leeft voort in de Kerk, zijn mystiek lichaam en
in de sacramenten, die voor de Kerk en elk harer leden middelen
van genade zijn. Niet door de werken der Wet, maar door het
geloof worden wij met Christus verbonden in het doopsel en allen
zijn wij daartoe geroepen. De vruchten der verlossing zijn in deze
wereld de heiligheid, die de H. Geest verleent, in de andere de
eeuwige glorie. - De bronnen van zijn theologie zijn niet de
Helleensche philosophie noch de Oostersche mysteriën, maar het
Oude Testament, de prediking van Jesus en de eerste Apostelen
en persoonlijke openbaring, waarop hij zich dikwijls beroept (Prat,
S. Paul et Ie Paulinisme).

§ 6.

De H. Johannes en de overIge Apostelen en leerlingen.

1. Johannes 1, de beminde leerling, wien Christus stervend zijn
Moeder aanbeval, verbleef eenige jaren te Jerusalem, van waaruit
hij het Evangelie verkondigde. Misschien was zijn woonplaats daar
nog in 49, toen hij op het Apostelconcilie aanwezig was. Zeker is
het, dat hij Maria niet heeft verlaten. Zij is waarschijnlijk gestorven
(en volgens een zeer oude overlevering ten hemel opgenomen) in
48 of 49. Volgens de eene (meer waarschijnlijke) traditie te
Jerusalem, waar Johannes toen dus nog zou gewoond hebben,
volgens een andere te Ephese, waarheen zij dan den Apostel zou
zijn gevolg'd 2. Volgens een zekere overlevering uit de 2e eeuw
(Irenaeus, Clemens van Alexandrië) was Johannes sedert omstr.
60 bisschop van Ephese en stierf hij omstr. 100 aldaar. Waar~
schijnlijk tijdens de vervolging van k. Domitianus (95-96) was
hij naar het eiland Patmos verbannen, waar hij de Apocalyps 3
schreef, machtig en diep, ondanks het uiterlijk vreemde karakter
der gezichten. Het doel is de geloovigen te bemoedigen, een sursum
corda om kracht te zoeken in de hoop op Christus, die triomfeerend
zal wederkeeren.
1 C. F 0 u a r d, St. Jean et Ia fin de l'äge apostolique, P. 1904. L.
F i II ion, St. Jean, sa vie et ses écrlts, P. 1907. - L. PI rot, L.S. 21923. 2 J. N i r s c h I, Das Haus und das Grab der H. Jungfrau, Mainz 1900. M. Ju 9 i e, La mort et l'assumption de la Sainte Vierge dans la tradition des
cinq premiers siècles, t!.chos d'Orient, t. XXIX (1926). - 3 E. Allo, St. Jean.
L'Apocalypse, P. 1921. - D. Sloet, Den Bosch 1925.
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§ 6. De H. Johannes en de overige Apostelen en leerlingen.
Kort voor zijn dood schreef hij, tegelijk mysticus en speculatief,
zijn Evangelie 1. Uit een onduidelijke plaats bij Papias en innerlijke
gronden heeft men willen besluiten, dat niet hij, doch een .. priester"
Johannes de schrijver is; doch de geheele traditie der Oostersche
en Westersche kerk noemt uitdrukkelijk Johannes den Apostel 2.
Hij herhaalt niet wat de drie synoptische Evangelies geven, maar
vult deze aan, vooral met redevoeringen van Jesus en wonderen,
die zijn godheid bewijzen. Bijzonder stelt hij in het licht, dat de
Menschwording ons deelachtig maakt aan de goddelijke natuur
en aan het leven van God zelf. De inhoud wijst op een Griekschchristelijken lezerskring, wien de uitdrukking .. Logos" bekend was,
waarmee het zoo verheven opent: .. In den beginne was het Woord
( Logos) en het Woord was bij God en het Woord was God ....
en het Woord is vleesch geworden en heeft onder ons gewoond en
wij hebben zijn heerlijkheid gezien". De .. Logos" speelde inderdaad
sedert de 5e eeuw v. Chr. een rol in de Grieksche philosophie als
wereldziel. doch had later, vooral bij Philo en door hem in verderen
kring, een religieuse beteekenis gekregen als verkondiger van
goddelijke openbaring en brenger van goddelijke verlossing. Doch
deze Logos was een demiurg, een middelwezen tusschen God en
de wereld. Johannes nu wil het gevaar bestrijden, dat deze
Logosleer door de Gnostieken brengen kon voor de Grieksche
Christenen in Azië: Jesus is de ware Logos, maar Hij is ook
werkelijk God. Johannes geeft dus den term een andere beteekenis
dan hij had bij de philosophen en Philo en sluit aan bij Paulus,
die van Christus spreekt als het evenbeeld van den levenden God,
in wien de volheid der Godheid woont. En geheel zijn Evangelie
dient om te bewijzen, dat Jesus, de Logos, werkelijk God is. Zoo
verpersoonlijkt hij in de identiteit van Logos en Messias het
Grieksche en Joodsche ideaal en orienteert het beste. wat de oude
wereld bevat. naar het Christendom, aan hetwelk dit in veel hoogere
mate eigen is en dat door de openbaring weet. dat de Logos God
zelf is. Daardoor stelde hij het Christendom in staat de GriekschRomeinsche wereld te veroveren, van welke het de beste elementen
in zijn dienst nam, zonder zijn eigen karakter te verliezen
(Ehrhard, 104-150).
2. Jacobus de Meerdere, de zoon van Zebedaeus. was in 42 als
J. Bel ser, Das Evangelium des hl. Joannes, Fr. 1905. - M. Lag
selon S. Jean, P. 1925. - A. Dur a n d, ~v. se Ion S. Jean, P. 4
M. Lep i n, La valeur historique du quatrième Evangile, P. 1910.
C hap man, John the Presbyter and the fourth Gospel, Oxf. 1911. B re da, Kath. CIX en CXX (1900).
1
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eerste apostel te Jerusalem den marteldood gestorven. Jacobus de
Mindere. de zoon van Alphaeus en Maria, de zuster der Moeder
Gods, was bisschop van Jerusalem, waar hij in 67 als martelaar
stierf (§ 3, 3). Volgens de overlevering predikte Thomas bij de
Parthen, in Perzië en Indië 1, Mattheus 2, die waarschijnlijk om~
streeks 41 het eerste Evangelie schreef in het Arameesch, volgens de
overlevering, door het brevier gevolgd, in Ethiopië: misschien werkte
daar ook Matthias. Bartholomeus predikte in Indië, misschien ook
in Armenië. Simon en Judas. "broeders des Heeren", verkondigden
volgens het brevier het Evangelie in Mesopotamië, Philippus
predikte in Phrygië, Andreas bij de Scythen en stierf den martel~
dood te Patras in Achaia. Naar Eusebius verhaalt is Marcus 3,
die waarschijnlijk omstr. 44 het tweede Evangelie schreef volgens
de prediking van Petrus, de stichter van de kerk van Alexandrië.
de hoofdstad van Egypte, na Rome en Antiochië de derde stad van
het Romeinsche rijk en een der centra van de Grieksche cultuur,
met hare beroemde bibliotheek van 200.000 dee1en. Er was een
bloeiende Joodsche gemeente van 300.000 leden, bijna een derde
van de bevolking. Daar was de Septuagintvertaling tot stand
gekomen en is waarschijnlijk het boek der Wijsheid geschreven.
Een tijdgenoot van Christus, àe Jood Philo (§ 1, 2°) had er zijn
philosophisch systeem ontwikkeld, een Joodsche religieuse leer met
Helleensch~wijsgeerige elementen. Lucas 4, een geneesheer, de
metgezel van Paulus, schreef onder diens invloed het derde
Evangelie omstr. 61, de Handelingen der Apostelen in 63.

§ 7. De kerkvervolgingen 5.
De kerkvervolgingen vormen een der groote episoden uit den
strijd tusschen de "stad Gods" en "de stad der wereld". Zij zijn
de vervulling van de woorden van Christus: "omdat zij mij vervolgd
1 A. V ä t h, Der hl. Thomas, der Apostelindiens, Aken 2 1925. 2 M.
Lagrange, ~v. selon St. Mathieu, P. 1930. - 3 M. Lagrange, Ev. selon
St. Marc., P. 1911. - }. Hu b y, L'Evangile selon St. Marc., P. 1924. - 4 M.
Lagrange, ~v. selon S. Luc., P. 1921. - A. Valensin et J. Huby,
~v. selon S. Luc., P. 4 1927. A. Har n a c k, Lukas der Arzt, B. 1906. 5 P. A 11 a r d, Hist. des persécutions, 5 vol. P. 3 1903/8; Le Christianisme et
I'empire Romain de Néron a Théodose, P. 71908; Dix leçons sur Ie martyre,
P. 1906. - K. Ne u man n, Der röm. Staat u. die allgem. Kirche bis auf
Diokletian, I. Lz. 1890. - A. L ins e nma ye r, Die Bekämpfung des Christentums durch den röm. Staat bis Julian, Mn. 1905. - A. Pi epe r, Christentum,
römisch. Kaisertum u. heidn. Staat, Mr. 1907. - W. Ram s a y, The Church in
the Roman Empire before 170, Lo. 10 1913. - A. Go b b i 0, Chiesa e Stato nei
primi secoli del Cristianesimo, Mil. 1914. - A. Man are s i, L'Impero Romano
e iJ Cristianesimo, T. 1914.
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hebben. zullen zij ook u vervolgen" en de geschiedenis van Christus
zelf. die stierf aan het kruis. doch stervend overwon.
1°. De vervolging in de eerste en tweede eeuw. a. De eerste
algemeene vervolging begon onder k. Nero (54-68). een der
onbekwaamste en onwaardigste keizers. die het rijk bestuurd
hebben en die zich om den godsdienst als zoodanig niet be~
kommerde. ..religionum usquequaque contemptor" (Suetonius).
Den 19den Juli 64 brak in Rome een geweldige brand uit. die
6 dagen woedde en 10 van de 14 wijken der stad in asch legde.
Volgens het vermoeden van Tacitus 1 en de formeeIe beschuldiging
van Suetonius en Plinius had Nero den brand veroorzaakt om zich
in het aesthetisch schouwspel ervan te verlustigen. Het volk ver~
moedde in Nero den schuldige en. zooals Tacitus (Ann. 15. 44;
K. E. 33) verhaalt: .. om de slechte geruchten over hem tegen te
gaan. wierp Nero de schuld op hen. die. om hun misdaden gehaat.
door het volk Christenen genoemd werden en pijnigde hen met
uitgezochte folteringen.... Men greep eerst hen. die bekenden
Christenen te zijn. en op hun aanwijzing een ontzaglijke menigte
(ingens multitudo). niet zoozeer omdat zij schuldig bevonden
waren aan den brand. maar aan haat van het menschelijk geslacht.
Men voegde smaad bij de pijnigingen: menschen in dierenhuiden
gewikkeld werden verscheurd door honden of zij werden aan het
kruis geslagen en als de avond viel. bij wijze van toortsen in brand
gestoken; Nero had zijn tuinen voor dit schouwspel opengesteld
en gaf er circusspelen. zich onder het volk bewegend in het kleed
van een wagenmenner of op zijn wagen staande. Aldus. ofschoon
de menschen schuldig waren en de zwaarste straffen verdienden.
had men medelijden. omdat zij geofferd werden niet aan het
algemeen welzijn. doch aan de wreedheid van een enkele".
Volgens Clemens Romanus moesten Christenvrouwen op het
tooneel voorstellingen geven. waarin zij werkelijk werden ver~
moord (Cor. 6). De meest eerbiedwaardige slachtoffers waren
Petrus en Paulus; een oude overlevering commemoreert 978
martelaren tegelijk met hen op 29 Juni. Waarschijnlijk strekte zich
de vervolging ook uit over de provincies en eindigde zij eerst met
den dood van Nero.
b. Een betrekkelijke rust heerschte tot 95. toen k. Domitianus,
die zich officieel Dominus ac Deus liet noemen. een scherpe ver~
volging begon. Niet onwaarschijnlijk was de reden. dat de keizer
de Christenen wilde dwingen. evenals de Joden een schatting te
1

36

P. de Brouwer. Tacitus en de brand van Rome. H. T. 10 (1931) 36.

§ 7. De kerkvervolgingen.
betalen aan het Kapitool in plaats van de vroegere tempelbelasting.
De neef des keizers. de consul Flavius Clemens. werd ter dood
gebracht. diens echtgenoote. Flavia Domitilla. naar het eiland
Pandataria verbannen. De H. Johannes werd in brandende olie
geworpen (dit verhaalt alleen Tertullianus) en. toen hij daaruit
wonderbaar gered was. naar het eiland Patmos verbannen.
Volgens Hegesippus liet Domitianus ook bloedverwanten des
Heeren ter dood brengen. Ook deze vervolging was waarschijnlijk
algemeen. doch duurde slechts een jaar .
. c. Met Trajanus (98-117) en zijn drie opvolgers. Hadrianus.
Antoninus Pius. Marcus Aurelius (de Antonini) bestegen -4 keizers
van ongewone bekwaamheid en grooter zedelijke kracht dan hun
voorgangers den troon; het Christendom heeft echter ook van hen
slechts vervolging ondergaan. Onder Trajanus bleef het Christen~
zijn strafbaar en de vervolging duurde voort. doch de jurisprudentie
werd nader omschreven. Hij voerde een meer geregelde rechts~
pleging in. verbood op anonyme beschuldigingen in te gaan en
trachtte volksbewegingen tegen de Christenen te verhinderen. In
112 vraagt Plinius. stadhouder van Bythinië. den keizer. hoe hij
moet handelen ten opzichte van de Christenen. die niet alleen in de
steden talrijk zijn. doch ook in de dorpen. zoodat de tempels bijna
ledig staan en de feesten der goden wegens gebrek aan deelname
onderbroken moeten worden. Hij heeft geen enkele misdaad bij
hen ontdekt. behalve het Christen~zijn (Ep. 10.96; K. E. 28-30).
Trajanus antwoordt: .. Zij moeten niet worden opgespoord; als
zij aangebracht worden en hun schuld vaststaat. moeten zij gestraft
worden (met den dood). echter zoo. dat hij. die ontkent Christen
te zijn (het Christendom verloochent) en dit ook inderdaad toont.
d.w.z. door te bidden tot onze goden. vergiffenis verkrijgt. Met
anonieme beschuldigingen mag geen rekening gehouden worden"
(K. E. 31). Tertullianus (Apol. 2; K. E. 168) wijst op het
onlogische van dit rescript: ..Tra janus verbiedt de Christenen op
te sporen als onschuldigen en beveelt hen te straffen als schuldigen:
hij spaart en woedt; hij sluit de oogen en veroordeelt.... Als
gij de Christenen veroordeelt. waarom hen dan niet opsporen en
als gij hen niet opspoort. waarom hen dan niet vrijspreken 1" De voornaamste slachtoffers onder de regeering van Trajanus
waren S. Clemens Romanus (waarschijnlijk; 96). S. Ignatius. de
eerbiedwaardige b. van Antiochië (107). de H. Simeon. b. van
Jerusalem (1 08 ) .
d. K. Hadrianus (117-38) stond wel niet zoo vijandig tegen~
37

§ 7. De kerkvervolgingen.
over de Christenen. doch de wet van Trajanus bleef van kracht.
In een schrijven aan Fundanus. proconsul van Azië (124). ver~
biedt hij toe te geven aan de eischen van het volk en van
schreeuwers. die den dood der Christenen vragen (zonder voorafgaand rechterlijk onderzoek). Misschien oefenden de apologieën
van Quadratus en Aristides eenigen invloed uit op deze meer
gunstige verhouding. Bekende martelaren zijn de H. Symphorosa
en haar 7 zonen.
e. Antoninus Pius (138-61) volgde dezelfde gedragslijn als zijn
beide voorgangers: hij onderdrukte de volksbewegingen tegen de
Christenen. maar liet hen. tegen wie een geregeld proces gevoerd
was. terechtstellen. Justinus schreef onder zijn regeering zijn eerste
Apologie. "Men slaat ons het hoofd af. hecht ons aan het kruis.
werpt ons voor de wilde dieren. pijnigt ons door ketenen. door het
vuur. door de meest verschrikkelijke folteringen. Doch hoe meer
kwaad men ons laat lijden. des te meer groeit het aantal der
geloovigen". Ook de volkswoede werd niet altijd gekeerd. zooals
blijkt uit den marteldood van S. Polycarpus te Smyrna. Slachtoffers
zijn verder o.a. de Pausen Telesphorus. Hyginus en Pius I.
f. Hevig en algemeen was de vervolging onder Marcus Aurelius
(161-80). den stoïcijnschen wijsgeer. Allerlei rampen: over~
stroomingen. epidemiën. invallen der barbaren teisterden het rijk
en de bijgeloovige volkswoede zocht de schuldigen en slachtoffers
onder de Christenen. Het Christendom was bovendien in strijd met
de philosophische opvattingen des keizers. die er. evenals zijn
leermeester Fronto. slechts dweeperij en geest van tegenspraak in
zag. De vroegere wetgeving bleef van kracht. Martelaren zijn: de
48 martelaren van Lyon (Pothinus. Blandina. enz.). te Rome S.
Justinus. S. Caecilia (anderen plaatsten haar marteldood onder
Septimius Severus). de weduwe S. Felicitas en haar 7 zonen.
g. In de eerste jaren van Commodus (180-93). den onwaar~
digen zoon van Marcus Aurelius. heerschte nog de vervolging. die
echter later bijna geheel ophield. Zijn morganatische gemalin
Marcia (sedert 183) was gedoopt of zeker catechumene.
h. Septimius Severus (193-211). een Afrikaansch veldheer. die
zich na den dood van Commodus van den troon had meester
gemaakt. was persoonlijk den Christenen niet ongunstig gezind.
wijl zij niet de partij van zijn tegenstanders gekozen hadden en
eenige jaren liet hij hen met rust. ofschoon de wetten niet officieel
waren opgeheven. De vervolging was een uiting van volkshaat.
waaraan Septimius tenslotte toegaf. In 202 verbood hij (waar~
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schijnlijk voor geheel het rijk) de bekeering tot het Jodendom en
Christendom. Dit gold als een strafbaar feit: bekeerders en
bekeerden moesten worden opgespoord: voor Christenen van
afstamming bleef de oude jurisprudentie van Trajanus van kracht.
Zoo hevig woedde de vervolging, dat men volgens Eusebius de
komst van den Antichrist verwachtte. Te Carthago verwierven de
martel kroon de H. Perpetua en Felicitas, te Lyon de H. Irenaeus.
waarschijnlijk met vele anderen. te Rome P. Victor. in Alexandrië.
waar de leeraren der catechetenschool moesten vluchten en
meerdere leerlingen als martelaren stierven, de H. Leonidas.
2°. De oorzaken der vervolging. De hoofdoorzaak der vervolging
ligt in het Christendom zelf: a. als levensbeschouwing, b. als
godsdienst (propter solum nomen: Tertullianus. Apol. 2: K. E.
168 vlg.).
a. Als levensbeschouwing stond het Christendom lijnrecht tegen~
over het heidendom. De Christenen woonden niet de circus~ en
gladiatorenspelen bij en namen niet deel aan de offermaaltijden.
Zij onttrokken zich. tenminste in den eersten tijd. veelal aan de
openbare ambten en den krijgsdienst. In de oogen der heidenen
leidden zij een treurig leven (Plinius). maakten zij zich schuldig aan
lakenswaardige werkeloosheid (Tacitus). Met hun strenge zedelijke
opvattingen moesten zij veel veroordeel en. wat den heidenen
dierbaar was: zij schenen zelfs geheel de àntieke cultuur te ver~
werpen en het menschelijk geslacht te haten (odium generis humani ).
Bovendien werden de meest dwaze beschuldigingen 1 verbreid
en geloofd. De Christenen zouden ongodsdienstig zijn, omdat zij
de nationale goden niet vereerden. vijanden zijn van het vaderland.
majesteitsschennis plegen, een ezelskop aanbidden, zich schuldig
maken aan bijgeloovige praktijken. aan ontucht en kindermoord.
Openbare rampen, overstroomingen. invallen der barbaren werden
voorgesteld als een straf der goden voor hun goddeloosheid.
Misschien hebben sommige Christenen wel aanleiding gegeven
tot deze beschuldigingen door hun chiliasme. door hun te luid
uitgesproken verwachting van het spoedige einde der wereld.
Doch zij misten allen feitelijken grond.
De Christenen vormden niet een gevaar
(Mt. XXII, 21) en de Apostelen (I. Petr.
uitdrukkelijk gehoorzaamheid geëischt aan de
met die van God in strijd zijn. De Christenen
(Clemens. Cor. 61 ; K. E. 16; Polyc., Phi!.
1

voor den staat. De Zaligmaker
11. 17; Rom. XIII, 1) hadden
wetten van den staat. welke niet
baden voor den keizer en het rijk
12; Tert.• Apo!. 30). S. ]ustinus

H. Lee Ier c q. Accusations contre les chrétiens, D. A. C. J.
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beroept zich op de gehoorzaamheid en trouw der Christenen: .. zij zijn de meest
nuttige helpers van het rijk en beijveren zich vóór al de anderen belasting te
betalen" (I. Apo!. 17). Ook benadeelden zij niet, door zich te onttrekken aan
het openbare leven, de belangen van de maatschappij, zooals de oudste bestrijders,
Celsus enz., hun reeds verweten. Het is waar: in de eerste twee eeuwen, toen
de vervolging, ofschoon niet altijd hevig, toch blijvend was, konden zij moeilijk
openbare staatsambten bekleeden, omdat deze met heidensche superstities verbonden waren. Doch in de lange perioden van rust in de 3e eeuw, toen deze
praktijken niet streng werden geurgeerd, waren de Christenen talrijk in de
staatsbetrekkingen, aan het hof en in het leger vertegenwoordigd (§ 11. 3 0 ) . En
bewezen zij niet een weldaad aan de maatschappij door hun deugden, hun
naastenliefde, hun medewerking aan de verbetering der zeden? Aan het gewone
burgerlijke leven namen zij allen deel (Tert. Apo!. 37; K. E. 178). Evenmin
waren zij schuldig aan de talrijke misdaden, die men hun verweet. Bij geregelde
processen werd nooit een Christen op grond van zulke misdaden veroordeeld, wat
ook wel daaruit blijkt, dat gedurende de twee eerste eeuwen de Christenen niet
mochten worden opgespoord en dat zij werden vrijgelaten, als zij hun godsdienst
verloochenden.

Doch door al deze beschuldigingen werd ten opzichte van hen
een ,stemming van vijandigheid. van haat en afkeer gewekt. die
de vervolging mogelijk maakte. op sommige plaatsen soms deed
eischen. En een breede schare priesters had er belang bij.
b. Qok ~ls godsdienst moest het Christendom bij de toenmalige
opvattingen tot vervolging aanleiding geven. Als bij de andere
volkeren der oudheid was ook bij de Romeinen de godsdienst een
staatsaangelegenheid en de keizer de opperpriester. Ieder_~!?~aat
had zijn eigen godheden. welke de burger verplicht was te vereer~n.
omdat zij beschouwd werden als de beschermers van den staat. aan
wie deze zijn bestaansrecht en macht ontleende. De Romeinsche
staat vereerde de godin Roma en Jupiter Capitolinus; onder
Oosterschen invloed werd sedert Augustus de keizercultus inge~
voerd. die sedert het einde der eerste eeuw de voornaamste uiting
van den officieelen staatsgodsdienst was. Hij berustte op de voor~
stelling. dat het heelal God is en de keizer een verschijning
(epiphanie) der godheid. wier kracht in hem woont. Tempels en
altaren werden voor den keizer opgericht. officieeIe godsdienstige
feesten voor zijn cultus ingesteld. Aanvankelijk vereerde men alleen
de gestorven. later. vooral sedert Caligula en Domitianus. ook de
levende keizers. De keizercultus was een symbool van en een middel
tot de rijkseenheid 1. En daarom werd ieder. die de staatsgodheden
en den keizer als God en hoofd van den godsdienst (summus
pontifex) niet erkende. verdacht van atheïsme. van majesteits~
schennis. van vijandigheid ten opzichte van den staat en het
1 E. L 0 h m e y e r, Christuskult und Kaiserkult. Tüb. 1919. Eglise et Etat. D. A. C. IV.
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vaderland (hostis publicus). De Romeinen. breed van opvatting.
lieten den overwonnen volkeren hun godsdienst behouden; zij
verboden alleen sommige gebruiken. in strijd met de goede zeden.
bv. menschenoffers. Doch deze godsdiensten waren niet exclusief.
Een aanhanger van de Egyptische godin Isis kon Jupiter vereeren.
een Romeinsch priester tegelijkertijd den Mithrasdienst beoefenen.
De Christenen echter mochten de staats godheden niet vereeren. niet
deelnemen aan den keizercultus. den keizer niet den Kuriostitel
geven. Daarom werd hun godsdienst beschouwd als vijandig aan
den staat. als een "religio illicita". Zoo is het te verklaren. dat
onder de hevigste kerkvervolgers eenige keizers zijn. die het meest
van het heil van den staat doordrongen. het meest "Romeinen"
waren. Het conflict had kunnen vermeden worden. als men de
Christenen op een andere wijze gehoorzaamheid aan den staat
gevraagd had dan door wierook te offeren aan den keizer. Doch
de Romeinsche staat kende geen godsdienstvrijheid ten opzichte
van den staatscultus. Alleen voor de kleine groep der Joden was
door een legale fictie een uitzondering gemaakt.
3°. De rechtstitel en de wetgeving 1 • Men heeft veel getwist
over de vraag of er vóór 250 (dan wordt het duidelijk) een wet
bestond. die het Christendom verbood. Sommigen (Le Blant.
Profumo) meenen. dat er geen bijzondere wetten waren. die het
Christendom verboden. maar dat dit per se viel onder de reeds
vroeger bestaande wetten tegen majesteitsschennis. tooverij en
verboden godsdiensten. Doch men kan niet bewijzen. dat de
Christenen krachtens deze wetten vervolgd werden. Mommsen
meent. dat de Christenen niet krachtens een regelmatige wet ver~
oordeeld werden. maar op grond van het jus coercitionis. de
politiemacht. welke de Romeinsche magistraten bezaten. om .!egen
~evaarlijke individuen op te treden. De coercitio kende echter
geen proces of bepaalde straf. terwijl Trajanus een geregeld proces
voorschrijft. En uit deze processen blijkt. dat de Christenen om
den godsdienst vervolgd werden. Daarom keert men (Allard.
Duchesne. BatiffoI. Callewaert) veelal weer terug tot de oude
opvatting. dat er een bijzondere wet was uitgevaardigd. waarvan
1 E. Ie B I a n t. Sur les bases juridiques des poursuites. Comptes-rendus de
l'Acad. Inscript. et B. L.. 1866. t. 11. 358. - Pro f u m o. L'Incendio Neroniano
ed i cristiani (Nuovo Bull. d'archeol. crist. 1903. 169). - C. Cal1ewaert.
R. H. E. (1901. 1902); 1911. 5-6; 643-51. - Th. Mommsen. Der
Religionsfrevel nach römischen Recht. Hist. Z. 64 (1890). - H. L e cl e r c q.
Droit persécuteur. D. A. C. IV. - A. S lij pen. Wettelijke grondslag of louter
willekeur? Stud. 82 (1914) 146.
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de inhoud was: "Christianos esse non lieet" (het is verboden
Christen te zijn) en die de belijdenis van het Christendom verbood
als een misdaad. welke de rechter meestal met den dood moest
straffen. zoodra de beschuldigde bekende en zijn geloof niet wilde
verzaken. Waarschijnlijk is zulk een wet reeds uitgevaardigd onder
Nero. het institutum Neronianum. waarvan Tertullianus spreekt.
De wetgeving wordt duidelijker onder Trajanus. die verbiedt de
Christenen op te sporen. doch beveelt hen met den dood te straffen.
als zij in een regelmatig proces worden aangeklaagd en weigeren
hun geloof te verzaken. Deze bepalingen zijn gedurende geheel de
2e eeuw van kracht. Alleen verbiedt Marcus Aurelius in 179 niet
meer hen op te sporen. De keizers van de eerste helft der 3e eeuw
vaardigen speciale edicten uit. terwijl het rescript van Trajanus
waarschijnlijk van kracht blijft. Septimius Severus beveelt degenen
op te sporen. die zich tot het Christendom bekeeren. Maximinus
in 235 de hoofden der Kerk ter dood te brengen.
Sedert het midden der 3e eeuw wordt de wetgeving anders.
Tot dan is het Christendom een verboden godsdienst en geldt het
als een misdrijf. dat als andere misdrijven strafbaar is. Het zwaard
hangt den Christenen voortdurend boven het hoofd. Doch ver~
schillende keizers passen de wet niet of niet streng toe. Decius
echter en eenige zijner opvolgers willen het Christendom
vernietigen. om tegenover de opdringende barbaren de eenheid van
het rijk op den grondslag van het heidendom te handhaven. Het
is een verdelgingsoorlog. Dan beginnen de hevigste vervolgingen.
krachtens speciale. telkens nieuwe wetten. die voorschrijven de
Christenen op te sporen. afgewisseld door perioden van rust onder
het Christendom welwillend of onverschillig gezinde keizers.
zonder dat echter het Christendom als een geoorloofde godsdienst
erkend wordt. behalve waarschijnlijk onder Alexander Severus.
4°. De vervolging in de 3e eeuw. a. Met de overigens onbe~
duidende en soms lichtzinnige en zedelooze zg. Syrische keizers:
Caracalla (211-17). Macrinus (217-18). Elagabal (218-22).
Ale x a n der Se v e ru s (222-35) begon een periode van rust.
die met een korte onderbreking onder Maximinus Trax bijna
40 jaar duurde. Alexander Severus. die een religieus syncretisme
huldigde. was den Christenen welwillend gezind en erkende waar~
schijnlijk zelfs het Christendom als geoorloofden godsdienst.
Ongetwijfeld was hier de invloed werkzaam van zijn moeder.
Julia Mammea. die misschien Christin was of tenminste met
Christenen (Origenes. Hippolytus) in relatie stond.
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In deze periode nam het aantal der Christenen toe; zij konden
ambten bekleeden en nog meer aan het openbare leven deelnemen.
dan volgens Tertullianus reeds eerder geschiedde (Ap. 37. 7; K. E.
178). Ook gingen meer aanzienlijke families tot het Christendom
over; de Christenen konden zich organiseeren. hun gemeenschappelijke bezittingen uitbreiden en op een meer zekere basis
stellen (§ 20).
b. Alexander Severus werd v~rmoord door Maximinus den
Traciër (235-38). die de Christenen vervolgde uit haat tegen
zijn voorganger. Vooral op de leiders der geloovigen. de bisschoppen
en priesters. had men het gemunt. P. Pontianus en de tegenpaus
Hippolytus werden naar Sardinië verbannen. waar zij stierven tengevolge van het klimaat; Origenes werd vervolgd. doch wist te ontkomen; vooral ook in Cappadocië en Pontus woedde de vervolging.
Rust heerschte wederom onder de volgende keizers. P h i I i P pus
A ra b s (246-49) was den Christenen zelfs gunstig gezind.
Origenes onderhield met hem en zijn gemalin Severa briefwisseling;
dat hij echter Christen was. zooals Hieronymus meent. blijkt niet.
c. Dan komt de geweldige vervolging onder Decius (249-51).
met koele berekening volgens een vast plan uitgevoerd: het
heidendom moet in zijn ouden luister hersteld. het Christendom
vernietigd worden. Het is een strijd op leven en dood. Decius
meende. dat het heil van den staat afhing van de aanbidding der
oude goden; in het steeds veld winnend Christendom zag hij een
der redenen van het zichtbare verval van het Romeinsche rijk. In
249 verscheen een decreet. een "edictum vere horrificum"
(Eusebius). waarvan de juiste tekst niet bekend is. maar waarvan
de inhoud waarschijnlijk aldus gereconstrueerd kan worden:
Binnen een bepaalden termijn moeten in het geheele rijk alle
inwoners. mannen en vrouwen. aan een heidenschen offerdienst
deel nemen. De deelname wordt officieel geconstateerd. doordat
de namen van hen. die offeren. in een boek worden ingeschreven.
Men kan ook een officieel bewijs verkrijgen door een schriftelijk
stuk (libellus) in te dienen. waarin men verklaart geofferd te
hebben en waarop dan de offercommissie de bevestiging schrijft.
Wie offerde. gold als heiden; wie een offerbewijs niet kon vertoonen. werd. als hij niet kon vluchten. gevangen genomen. aan
een proces onderworpen en gefolterd. In de processen werd alle
moeite gedaan. om de Christenen tot afval te bewegen. want den
afval bewerken. niet dooden was het doel. Had men geen succes.
dan werd de doodstraf uitgesproken. Beambten. die nalatig waren
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in het opsporen van Christenen. werden met de zwaarste straffen
bedreigd. Vooral de bisschoppen en de leiders der gemeente zocht
men te treffen. Velen stierven als martelaren. o.a. P. Fabianus te
Rome. S. Agatha in Sicilië; Origenes stierf tengevolge van de
ontberingen in den kerker. Verder de priester S. Felix te Nola en
S. Apollonia te Alexandrië. Niet weinigen wisten zich door de
vlucht aan de vervolging te onttrekken: ook bisschoppen (o.a.
S. Cyprianus). die van hun schuilplaats uit de gemeenten bleven
besturen. Doch groot - dit blijkt van alle kanten - was ook het
aantal
van hen. die
hun geloof verloochenden. In de afgeloopen
.
.
halve eeuw waren de Christenen sterk in aantal. doch niet naar
evenredigheid in geloofsijver en deugd toegenomen. Ook had
de .lange rustperiode. waarin men niet aan vervolging dacht. den
moed verslapt. De v~rvolging was slechts van korten duur. tot
het voorjaar van 251. toen Decius tegen de Gothen aan den Donau
optrok. waar hij sneuvelde. Doch zij had zware verwoestingen
aangericht. omdat velen waren afgevallen en ook de vraag van
hun wederopname moeilijkheden veroorzaakte in de Kerk zelf.
d. Onder k. Gallus (251-53) brak een hevige pest uit. welke
weer een oplaaiing der vervolging. ofschoon niet algemeen. ten
gevolge had. wijl de Christenen de deelname aan de heidensche
zoenoffers weigerden. P. Cornelius stierf in ballingschap: ook zijn
opvolger Lucius werd verbannen.
e. K. Valerianus (253-60) was aanvankelijk den Christenen
welwillend gezind. Doch onder invloed van den veldheer
Macrianus. die met heidensche priesters in relatie stond en zich
met zwarte kunsten bezig hield. werd ook hij kerkvervolger. Een
decreet van 257 gebood aan alle bisschoppen. priesters en diakens.
op straffe van verbanning. aan den officieelen staatsgodsdienst
deel te nemen. Vervolgens werd den Christenen op doodstraf
verboden hun begraafplaatsen te betreden en godsdienstoefeningen
te houden. Het decreet richtte zich dus tegen de hierarchie en
tegelijk tegen de geheele sociale organisatie der Kerk. Een decreet
van 258 bepaalde. dat hoogere geestelijken. die niet wilden offeren.
met den dood zouden gestraft worden: de aanzienlijke leeken
zouden bij weigering verbannen en van hun goederen beroofd en
als dit geen resultaat had. terecht worden gesteld. de vrouwen
verbannen. De vervolging was in verschillende provincies zeer
hevig. In Rome vielen P. Sixtus 11 en 7 diakens. onder wie
S. Laurentius: in Carthago S. Cyprianus en ook elders bisschoppen

en priesters.
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f. Valerianus werd opgevolgd door zijn zoon Gallienus
(260-68), wiens echtgenoote misschien katholiek was. Wellicht
was hij verdraagzaam van aard; misschien zag hij in, dat het
vervolgen der Christenen den bedreigden staat geen zegen bracht.
Wat er van zij: hij maakte een eind aan de vervolging en, wat
merkwaardig is, in een decreet aan de bisschoppen gericht, gaf hij
den Christenen hun verbeurdverklaarde kerken en kerkhoven terug
en stond hun het recht toe bijeenkomsten te houden. Het Christen~
dom werd echter niet als een religio lieita erkend (Volgens
BatiHol, La paix const., 67, wel).
In het algemeen heerschte er rust van 260-300 en het aantal
Christenen en hun invloed nam steeds toe. K. Aure1ianus (270-75)
zou volgens Eusebius wel besloten hebben een edict uit te vaardigen,
doch vóór hij het ten uitvoer kon brengen, werd hij vermoord.
g. De laatste en hevigste kerkvervolging, de beslissende strijd
tusschen heidendom en Christendom, had plaats onder Diocletianus
(284-305) en zijn medekeizers. Diocletianus, een Dalmatiër van
geringe afkomst, hoofd der keizerlijke garde, was door zijn soldaten
tot het keizerschap verheven. Hij was een krachtige persoonlijkheid,
met een praktisch en scherp verstand, wien de grootheid van het
rijk boven alles ging. Hij geloofde in de oude goden en was
overtuigd van de goddelijkheid van het keizerschap, wat hij ook
door anderen erkend wilde zien. Om het rijk beter tegen de
barbaren te kunnen verdedigen, voerde hij een nieuwe organisatie
in van het bestuur. Nadat hij in 285 een medekeizer voor het
Westen, Maximianus Herculius, had aangesteld, werd het rijk in
293 opnieuw verdeeld. De beide keizers, Diocletianus en
Maximianus, de Augusti, namen ieder een mede keizer (Caesar)
aan, Diocletianus Galerius, die met zijn dochter gehuwd was,
Maximianus Constantius Chlorus (de bleeke). Uit politiek moest
Constantius zijn verbintenis met Helena, waaruit hun zoon
Constantijn gesproten was, verbreken, om een huwelijk te sluiten
met de stiefdochter van Maximianus. Zoo bestuurde Diocletianus
het Oosten: Azië, Traeië en Egypte (hoofdstad Nicomedië);
Galerius Griekenland en de Balkanlanden tot den Donau (hoofd~
stad Sirmium); Maximianus Italië, Spanje, Afrika, Dalmatië en
Pannonië (hoofdstad Milaan); Constantius Gallië en Brittannië
(hoofdstad Trier). Rome was dus niet meer in vollen zin de
hoofdstad van het rijk.
Diocletianus was langen tijd verdraagzaam jegens de Christenen,
tot wie misschien zijn echtgenoote en dochter behoorden; minstens
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waren zij catechumenen. In zijn omgeving en in de openbare
ambten bevonden zich vele Christenen, ook als zoodanig bekend.
In verschillende streken, met name in Azië, werden talrijke en
groote kerken gebouwd. Doch Galerius, ruw, wreed, bijgeloovig.
wist den verouderden keizer langzamerhand in anti~christelijke
richting te drijven. Het voorspel (298) was de zuivering van het
~eger van Christenep.. die daarin zeer talrijk waren: de officieren en
soldaten moesten of het Christendom afzweren of het leger op
oneervolle wijze verlaten. Zeer velen kozen het laatste. Anderen
vielen als martelaren: waarschijnlijk te Rome de vier Coronati en
S. Sebastianus en ( of misschien iets eerder) te S. Moritz in
Zwitserland het Thebaansche legioen (de H. Mauritius en Çlezellen :
l"I~I~\""Vc:.
de kern van het verhaal hunner marteling is zeker echt). Qte4!tlàJ:uü
en Constantius schijnen in hun gebieden aan deze vervolging geen
deel te hebben genomen. De groote vervolging begon in 303, nadat,
de nog steeds weifelende Diocletianus eerst het orakel van Apollo
te Milete had laten raadplegen. Kort na elkander volgden 4 edicten.
waarvan het eerste gelastte de kerken te verwoesten en de
H. Schriften uit te leveren en de Christenen alle burgerlijke rechten
ontnam. Eenige dagen later brak in het paleis van Nicomedië een
brand uit. waarvan de Christenen beschuldigd werden: verschillende
werden ter dood gebracht. De kerken werden verwoest: in Italië
en Spanje gingen de kerkelijke archieven verloren: te Rome wierpen
de Christenen de toegangen der catacomben dicht. om profanatie
der daar begraven martelaren te voorkomen. Een tweede edict beval
de gevangenneming van alle geestelijken: een derde. dat de
geestelijken. die offerden, in vrijheid gesteld. die weigerden met
.den dood gestraft zouden worden: een vierde in 304. dat alle
Christenen in geheel het rijk moesten offeren op straffe des doods.
Een verschrikkelijke verdelgingsoorlog begon. vooral in het Oosten.
ruw. wreed. fanatiek. zonder dat de wettige procesvormen in acht
genomen werden: aan de barbaarsche instincten werd de vrije
teugel gelaten. Ontelbaren werden verbannen. naar de mijnen en
steengroeven gezonden. onthoofd. verbrand. verminkt. "Het was
aan allen. die het wenschten. geoorloofd de Christenen te mis~
handelen" (Eusebius). Hier en daar hadden formeele massamoorden.
plaats. Alleen Constantius paste in zijn gebied het edict niet toe;
hij deed alleen de kerken sluiten. Misschien zijn echter wel eenige
zijner stadhouders een bloedige vervolging begonnen. Te Keulen
werden waarschijnlijk (Clematiusinscriptie in de Ursulakerk te
Keulen) de maagden gemarteld. omtrent welke later de legende van
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de H. Ursula en de elfduizend maagden ontstond. (W. Lev iso n.
Das Werden der Ursula-Legende. Keulen 1928).
In 305 deed Diocletianus. moede en teleurgesteld. afstand van
den troon: hij was scherpzinnig genoeg om het hopelooze in te zien
van de poging het Christendom te vernietigen en de moordpartijen
konden op hem geen verheffenden indruk maken; ook Maximianus
trad af. Nu werd het rijk verdeeld: Galerius en zijn neef
Maximinus Daia, misschien nog wreeder dan zijn oom. bestuurden
het Oosten. Severus. in 306 verdrongen door Maxentius,
Constantius in 306 opgevolgd door zijn zoon Constantijn en
Licinius (sedert 308) regeerden het Westen. In het Westen hield
nu de vervolging op. Galerius en Maximinus vaardigden echter in
306 en 308 nieuwe edicten uit. nog strenger dan de voorgaande en
nog wreed er door beide barbaren toegepast. In Caesarea zochten
honden en roofvogels hun prooi onder de lijken der Christenen.
Doch de strijd was hopeloos. Door een pijnlijke. doodelijke ziekte
aangetast. waarvoor hij te vergeefs Apollo en Aesculaé!P had
'
.
311 teNlt~~.It.:. een
· d
aangeroepen. vaard19
e Ga lerlUS
10
tol era n tie - e d i c t uit. mede onderteekend door Maxentius.
Constantijn en Licinius. Onder erkenning van de mislukking der
vervolging ( .. omdat de meesten in hun ongehoorzaamheid
volhardden") worden hier voor het eerst door een rijkswet het
Christen-zijn en het houden van godsdienstoefeningen voor
geoorloofd verklaard (ut denuo sint christiani et conventicula sua
componant. Lact. De mortibus. 34: K. E. 348).

A.

§ 8. De overwinning van het Christendom.
Het edict van Milaan 1.

Na den dood van Galerius (311) was Maximinus Daia de
beheerscher van het grootste deel van het Oosten. waar hij de
vervolging voortzette, terwijl Licinius de Augustus van het andere
gedeelte was. In het Westen heerschte Maxentius over Italië: hij
had zich ook van Afrika en Spanje meester gemaakt: blijkbaar
streefde hij naar de heerschappij over het geheele Westen en
zoodoende moest hij in conflict komen met Constantijn. die in
Gallië regeerde. Maxentius sloot zich aan bij de heidensche partij
P. Bat i ff 0 I. La paix Constantinienne et Ie Catholicisme, P. 1914. M a u r i c e. Constantin Ie Grand. P. 1925. - J. Sc h r ij n e n. Uit het leven
der oude Kerk. 175-215. - P. Ge u r t s, Gestalten en gedachten, IV. Amst.
1925. - H. Sc h r ö r s. Die Bekehrung Kenst.. Z. für kath. Thee\. 1916.238.485.

J.

1
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en zocht twist met Constantijn, die nu tegen hem optrok, wat van
diepen invloed zou worden op de geschiedenis van het Christendom. Het was voor Constantijn een gevaarlijke onderneming: hij
beschikte slechts over 30.000 man, Maxentius over 100.000 en
deze steunde bovendien op de sterke vesting Rome. Toch
ondernam Constantijn het waagstuk. Met groote snelheid viel hij
Italië binnen, veroverde het sterke Verona en met zijn veel kleiner
leger versloeg hij dat van Maxentius in den beroemden slag bij
den Pon s M i I v i u s (Ponte Molle, aan den Tiber bij Rome),
28 October 312, en daardoor was hij meester van het Westen.
In Februari 313 vaardigde hij met Licinius te Milaan het
beroemde edict uit, dat den Christenen en alle andere godsdienstige
gezindten volledige godsdienstvrijheid schonk (K. E. 350); de
geconfiskeerde bezittingen werden teruggegeven of vergoed.\ Toen
Licinius 30 April 313 Maximinus bij Adrianopel verslagen had,
was hij meester van geheel het Oosten en werd ook daar het edict
toegepast (K. E. 351 vlg.).
Is de overwinning van Constantijn aan een wonderbare
tusschenkomst van God toe te schrijven?
Toen Constantijn tegen Maxentius optrok, was hij geen Christen; ook zijn
moeder, de H. Helena. is waarschijnlijk niet vóór 313 tot het Christendom
overgegaan. Hij had echter, evenals zijn vader, jegens de Christenen altijd een
9unstige gezindheid betoond. Het vage. door het Neo-Platonisme en den Mithrasdienst (Sol invictus) gepredikte monotheisme, waarvan Constantijn en zijn vader
aanhangers waren. bracht hem nader tot het Christelijk monotheisme. en ook de
deugden der Christenen. hun naastenliefde en hun moed in de vervolging. konden
niet nalaten een gunstigen invloed op hem uit te oefenen. Doch toen hij tegen
Maxentius optrok. had een gebeurtenis plaats. waardoor de gunstige gezindheid
zich omzette in daden. Eusebius verhaalt in zijn Vita Constantini (I. 28-31 ;
K. E. 459) van Constantijn onder eede de verklaring ontvangen te hebben. dat
hij. toen hij op zijn tocht tegen Maxentius met aandrang de goddelijke hulp inriep,
boven de ondergaande zon een lichtbeeld zag in den vorm van een kruis. met
het opschrift Tov7:1JJ vixa (overwin hierdoor). Het verschijnsel sloeg hem en de
soldaten. die er getuigen van waren. met ontzetting en hij vroeg. wat het
beduidde. Doch in den nacht gedurende den slaap verscheen hem Christus en
beval hem een oorlogsstandaard te maken. zooals hem getoond was. om zich
daarvan in den strijd te bedienen als een heilzame bescherming. Constantijn liet
nu een standaard maken. het Labarum. een lange. met goud beslagen lans. die met
een dwarsbalk een kruis vormde. Boven het aldus gevormde kruis hing tusschen
een krans van goudsieraden en edelgesteenten het monogram van Christus:
Ook op de helmen en later op de schilden zijner
soldaten en op de munten liet Constantljn dit monogram
of
aanbrengen.
Eusebius is een geloofwaardig geschiedschrijver en men mag niet zonder meer
een verhaal verwerpen. dat Constantijn hem onder eede bevestigd heeft. Doch
een moeilijkheid is. dat Eusebius dit alleen verhaalt in zijn Vita Constantini.
geschreven in 337. terwijl hij in zijn Historia Ecclesiastica. geëindigd in 324,
slechts in het algemeen zegt, dat Constantijn door goddelijke hulp. tegen alle
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verwachting in. over Maxentius heeft gezegepraald (9. 9; K. E. 456). Wel
verhaalt Eusebius daar. dat Constantljn na zijn overwinning te Rome een
standbeeld liet oprichten. waarin hij werd voorgesteld met een lans in den vorm
van een kruis in de hand. met de inscriptie: ..Door dit heilaanbrengend teeken.
het ware bewijs der dapperheid. heb ik uwe stad van het juk van den tyran
bevrijd". En vervolgens: als de soldaten het. zooals Eusebius verhaalt. gezien
hadden. zou er ook door andere schrijvers over gesproken zijn.
Ook Lactantius in zijn De mortibus persecutorum (44. 1-7; K .E. 365) in
314 te Nicomedië geschreven. verhaalt. dat Constantljn in den droom vermaand
werd .. het hemelsch teeken Gods" op de schilden zijner soldaten aan te brengen
en zoo den slag te leveren. Doch het verhaal van Lactantius is met eenige reserve
te aanvaarden (Schrijnen. 195). - Op den in 315 voltooiden triomfboog. dien
de senaat en het Romeinsche volk ter eere van Constantijn na zijn overwinning
lieten oprichten. den nog bestaanden boog van Constantijn. staan de woorden.
dat zij dezen triomfboog hem gewijd hebben. omdat hij dank goddelijke ingeving
(instinctu divinitatis) en de grootheid van zijn genie de republiek van den tyran
bevrijd heeft. De uitdrukking is vaag monotheistisch. doch de senaat was nog
heidenseh.
Uit deze getuigenissen en uit het feit. dat Constantljn met een klein leger
zulk een overwinning behaalde. volgt wel, dat tijdgenooten aan iets wonderbaars
gedacht hebben. Ook is er geen twijfel aan, dat Constantijn gemeend heeft het
teeken aan den hemel te zien. Een andere vraag is echter. of de verschijning
werkelijk heeft plaats gevonden. Verschillende Katholieken (o.a. Schrörs, Leclercq.
D. A. C. lIl, 2663, Meffert, 430) ontkennen of betwijfelen dit om bovenaangehaaide redenen. Schrörs bijv. meent, dat het visioen, ofschoon Constantijn het
voor echt aanzag, een Zinsbegoocheling was, want volgens Eusebius had
Constantijn herhaaldelijk zulke visioenen over dingen der toekomst, die met een
heilsbeschikking niets te maken hadden, bijv. in den krijgstocht tegen de Sarmaten.
HIJ was een prikkelbare, geëxalteerde natuur, met een sterken drang naar het
mystieke; het kruisteeken bezigde hij herhaaldelijk tot bijgeloovige doeleinden.
waarbij het christelijk symbool voor hem een amulet werd. En God kan niet
door een wonder hiertoe aanleiding hebben willen geven. Ook schijnt het leger
niets gezien te hebben en schijnt het wonderbare feit in de traditie niet te leven.
En men moet de beteekenis van Constantljn bij de overwinning van het
Christendom niet overschatten.

Het edict van Milaan leidt een nieuwe periode van de
geschiedenis van het Christendom in. Doch hoe groot de ver~
diensten van Constantijn hieromtrent ook mogen zijn, het is een
valsche voorstelling, dat het Christendom vóór het edict onbe~
duidend was en machteloos ter neder lag en dat het vooral door
den steun van Constantijn de overwinning behaald heeft en groot
geworden is. Het bloed der martelaren was niet te vergeefs
vergoten. Het is overdreven te zeggen, dat Constantijn zich uit
politiek bij het Christendom heeft aangesloten. omdat het de
grootste macht in den staat vormde. want in het Westen was het
niet overheerschend en godsdienstige motieven hebben onge;'
twijfeld bij hem meegewerkt. Doch zeker is het. dat het Christendom
zulk een macht geworden was, dat een keizer er gerust op steunen
kon. om het verouderde en verzwakte rijk een vasteren grondslag
te geven. In drie eeuwen vervolging had het zijn levenskracht
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getoond: nu was het zoo sterk. dat het niet alleen niet meer
onderdrukt kon worden. maar dat het zeker binnen niet al te
langen tijd het heidendom geheel zou verdringen. Het edict was
derhalve meer te danken aan het Christendom zelf dan aan de
gunst van den keizer: het is de officieele erkenning van een
bestaanden toestand: het Christendom zelf had de overwinning
bevochten en door Constantijn werd dit erkend. Zooals Harnack
zegt: .. Es ist müssig zu fragen. ob die Kirche auch ohne Constantin
den Sieg erstritten hätte. Irgendein Constantin hätte doch kommen
müssen: nur wäre es von Jahrzehnt zu Jahrzehnt leichter geworden.
jeder Constantin zu sein" (Miss. u. Ausbr. 11. 285).

§ 9.

De martelaren 1 en hun vereering. De afvalligen.

10 • De bronnen voor onze kennis der martelaren zijn de Acta
martyrum in stricten zin en de Passiones of M artyria. De eerste zijn
de officieele ondervragingen der rechters met de antwoorden der
aangeklaagden. geredigeerd door notarii en bewaard in het archief
van iedere provincie (waar zij ook door de Christenen geconsul~
teerd konden worden. om na te gaan. wie als martelaren in de
liturgische bijeenkomsten konden worden vermeld en wie afvalligen
waren). of ook wel verhooren. door aanwezigen opgeteekend. De
tweede zijn bewerkingen der Acta. biographieën. die in de
liturgische bijeenkomsten gelezen werden. Deze. en ook de legenden
der martelaren. hebben dikwijls een historische kern. waar echter
veel verdichting om heen geweven is.
2 0 • De belijders (confessores ) en martelaren stonden van den
beginne af in de Kerk in hoog aanzien. De confessores. die hun
geloof voor den rechter hadden beleden. doch nog niet den dood
ervoor hadden ondergaan of later waren vrijgelaten. werden in
de gevangenis bezocht en naar de plaats der marteling vergezeld.
Door de gewoonte (sedert de 2e eeuw) hadden zij een zeker recht
verkregen den },oetetijd der openbare zondaren. met name der.
~apsi. af te korten. wien zij vredesbrieven (I i b e 11 i pa cis) gaven.
waarop deze door den bisschop in de gemeenschap der Kerk
werden opgenomen. De martelaar (martyr. p.á(!1:vç. getuige (door
1 V gl. p. 5. § 7 en H. Del e h a y e. Les passions des martyrs et les genres
littéraires. Br. 1921; Martyr et confesseur. An. BalI. 1921.r- C. Kir c h.
Helden des Christentums. I Die Kirche der Märtyrer. Pdb. 31921. J.

S c h r ij n e n. 63-93.
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het woord). uitgestrekt tot getuige door den dood.{bloedgetuige)
werd eervol begraven; gaarne koos men zijn graf naast het zijne
(ad sanctos). Op zijn sterfdag (depositio. anniversarium. dies
natalis. de dag. waarop hij voor het eeuwig leven geboren werd)
vereenigden zich de Christenen bij zijn graf. om zijn gedachtenis
te vieren in een liturgische plechtigheid (offerre. oblationes facere).
waarschijnlijk het opdragen van het Eucharistisch offer. samen~
gaande met een liefdemaal en uitdeelingen aan de armen. waarbij
later misbruiken voorkwamen. Voor de martelaren werd niet
gebeden. doch men verheerlijkte God voor de glorierijke over~
winning. die Hij den martelaar had laten behalen. Ook de aan~
roeping der martelaren en de vereering hunner reliquieën zijn zeer
oud; de essentieele elementen ervan worden reeds gevonden in
den brief van de inwoners van Smyrna over den marteldood van
den H. Polycarpus (156/157. Martyrium S. Polycarpi; R. E. P. 77)
en zijn zuiver christelijk. doch de Kerk heeft sommige gebruiken
ontleend aan den heidenschen doodencultus en deze "gekerstend"
en de gedenkdagen van martelaren geplaatst op heidensche
feestdagen.
3°. Het aantal der martelaren is moeilijk aan te geven. De
thesis van Dodwell (1684 ). dat er weinig waren. is weerlegd
door Ruinart (Praef. U-lIl). die talrijke tijdgenooten aanhaalt.
die van een groot aantal spreken (Tacitus. K. E. 34; Dio Cassius.
Hist. Rom. 67. 14; K. E. 226; Eus. H. E. 3. 34; 5. 1). Het
Martyrologium Romanum geeft voor Rome alleen 13828. Het getal
11 millioen is absoluut onbewezen.
4°. De voornaamste straffen, die werden toegepast. waren:
de verbanning en daarmee samenhangende de verbeurdverklaring
der goederen. werken in de metaal~ of marmergroeven. voor de
wilde dieren geworpen worden. verbranding. kruisiging. onthoof~
ding. verdrinking. onteering. Bovendien hebben de Christenen.
vooral die uit de h'etere standen. zich dikwijls het groote offer
moeten getroosten hun sociale positie op te offeren en voortdurend
leefden zij onder de bedreiging van vervolging.
5°. Vooral in de 3e eeuw waren er veel afvalligen (lapsi).
onderscheiden in : a. sacrificati. die werkelijk aan de goden geofferd
hadden. b. thurificati. die slechts wierook 'voor hen'gebrand hadden.
c. libellatici. die niet geofferd hadden. maar zich slechts een bewijs
hadden laten geven. alsof zij het gedaan hadden. d. acta facientes.
die. zonder geofferd te hebben. hun naam in 'de registers hadden
laten inschrijven. De beide laatste categoriën hadden dus alleen den
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schijn van afval op zich geladen. Als de vervolging bedaard was.
betreurden velen hun zwakheid en vroegen wederopname in de
Kerk. Op een synode te Carthago onder voorzitterschap van
Cyprianus werd de kwestie besproken. hoe men ten opzichte van
hen moest handelen (251). Een te strenge richting weigerde aan
de lapsi iedere kerkelijke gemeenschap: een al te milde bepleitte
hun opname zonder kerkelijke boete. alleen op vertoon van vredes~
brieven. die echter aan te veel apostaten gegeven werden en zonder
dat de kerkelijke overheid daarin gekend werd. waartegen Cyprianus
bezwaar maakte. De synode. door P. Comelius later goedgekeurd.
koos een middelweg. Men moest den apostaten niet alle hoop op
wederopname ontnemen: dan zouden zij voor goed van het geloof
afvallen: doch naar de mate hunner schuld zou hun een boete
worden opgelegd. Strenger moest worden opgetreden tegen hen.
die terstond (primo impetu) waren afgevallen. milder jegens hen.
die zwak waren geweest na lange folteringen: strenger tegenover
de sacrificati dan tegenover de libellatici. De sacrificati moesten
tot het einde huns levens onder de boetelingen blijven: priesters en
bisschoppen. die afgevallen waren. mochten nooit meer geestelijke
functies verrichten. Een strengere minderheid handhaafde haar
standpunt en veroorzaakte een s c h i s m a. te Carthago onder
Felicissimus, ~e Rome onder Novatianus (§ 24, 3°). Ook de synode
van Elvira (c. 300), die echter alleen voor Spanje gold, sloot de
lapsi voor goed van de gemeenschap uit. Onder de afvalligen in de
kerkvervolging van Diocletianus waren ook veel traditores, bijna
uitsluitend geestelijken. die de H. Vaten of Boeken uitgeleverd
of namen van Christenen opgegeven hadden. Door de synode van
Arles (314) werden ook hun de priesterlijke functies verboden.

§ 10. De bestrijding van het Christendom met geestelijke
wapenen 1. Het re1igieuse syncretisme 2.
De bloedige vervolging is slechts een episode in den geweldigen
strijd van het !J.eidendom tegen het Christendom. Deze werd Qok
1 J. Ge f f c ken, Das Christentum im Kampf u. Ausgleich mit der griechrom. Welt, Lz. 31920. - 2 Vgl. § 1 en B. Allo. L'gvangile en face du
Syncrétisme païen, P. 1910. - E. Kr e b s. Das religionsgeschichtl. Problem
des Urchristentums. 1917 (BibI. Zeitfr. IV). - F. Me ff er t. Das Urchristentum, 581-761. - F. 0 ö I g e r, Ichtus. Der heilige Fisch in den antiken
Religionen und im Christentum, I-IV. Mr. 1912/28; Antike und Christentum.
Kultur- und religionsgeschichtliche Studien, Mr. 1929 vlg.',
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gevoerd met geestelijke wapenen. direct door het Christendom. zijn
stichter. zijn leer aan te vallen en te bespotten. indirect. doordat
het heidendom als tegengodsdienst optrad.·
10. De Christenen werden van allerlei misdaden beschuldigd
(§ 7. 2 0). bespot (spotcrucifix ) en bestreden in geschriften, die
echter meestal verloren zijn gegaan en slechts uit de aanhalingen
en de bestrijding door christelijke apologeten bekend zijn. a. He.1
voornaamste is het Waarachtig bewijs van den philosoof Çelsus
(omstr. 178). bekend en grootendeels bewaard door de weerlegging
van Origenes Contra Celsum (248). Het geeft blijk van geleerdheid
en wil aantoonen. dat het Christendom een vermenging is van
Joodsche en Messiaansche waanideeën. nieuw verzonnen dwalingen
en eenige goede. aan de Grieksche philosophie ontleende. elementen:
het is gevaarlijk voor den staat en wordt beleden door onwetende
en dikwijls verdorven lieden 1. b. PorphyriUS (t c. 303) schreef
Vijftien boeken tegen de Christenen en zocht ook het NeoPlatonisme religieus te bezielen. c. Hierocles, stadhouder van
Bythinië. eveneens een Neo-Platonicus. schreef Waarheidlievende
redenen (303). d. Lucianus van Samosate, een rhetor. bespot in
zijn satyre Over den dood van Peregrinus (169) Christendom en
heidendom.
2°. Doch de groote belemmering voor de uitbreiding van het
Christendom was het heidendom zelf, dat immers niet alleen een
godsdienst was. maar ook een levensbeschouwing. die geheel den
mensch en geheel de maatschappij doordrong. Het Christendom
moest in werkelijkheid het aanschijn der aarde vernieuwen:
nieuwe godsdienstige begrippen. een nieuwe moraal. nieuwe
idealen. geheel nieuwe mensçhen scheppen. Dit moreele wonder
heeft het gewrocht ten spijt van allen heidenschen tegenstand en
dit is wel het sterkste bewijs van zijn goddelijke levenskracht.
Was het heidendom ten tijde van Christus verzwakt. reeds sedert
Augustus. doch vooral in de 2e en 3e eeuw had een krachtige
hernieuwing plaats: het trad als tegengodsdienst op. De sedert
Augustus als officieele staatsgodsdienst ingevoerde keizercultus
kon geen innerlijke bevrediging schenken. vooral toen onwaardigen
het rijk bestuurden en daarom vonden de Oostersche mysteriën ~
1 W. V ö I k e r. Das Bild vom nicht-ynostischen Christentum bei Celsus,
Halle 1928. - 2 R. Rei t zen s t e i n. Die hellenist. Mysterienreligionen. Lz.
a 1927. - B. Rei n ach. Orpheus. Histoire générale des religions. P. 1909 i
bestreden door P. Batiffol. Orpheus et I'Evangile. P. 1910. - F. Cumont,
Les religions orientales dans Ie culte romain. Br. 4 1928.
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ingang, geheime eerediensten, waartoe slechts een aantal ingewijden werd toegelaten: de Egyptische van Serapis en Isis, de
Phrygische van Cybele en Attis, de Syrische van Baal, de Perzische
van Mithras, den lichtgod. Tafereelen uit het leven der goden
werden opgevoerd en den ingewijden werd onder tooverachtige
riten (doopsel, maaltijd, taurobolium: begieting met offerbloed ) en
formules de reiniging en de vereeniging met de godheid en daardoor de onsterfelijkheid beloofd. De meest hoogstaande en meest
verbreide van deze mysteriëneerediensten was de Mithrasdienst 1,
die vooral in het leger volgelingen had. De aanhangers erkenden
twee eeuwige, goddelijke princiepen, het licht en de duisternis,
God en den duivel. Mithras is de aanvoerder van het leger van den
God des lichts tegen dat van den God der duisternis. De ware
Mithrasvereerder moet diens helper zijn en het kwaad in zich
bestrijden. - De reden van het succes dezer Oostersche godsdiensten was, dat zij beantwoordden aan een diepgevoelde behoefte
aan reiniging en uitboeting v~m zonden, en vooral, dat zij een
zekere, geopenbaarde waarheid verkondigden en een g~lukzalige
eeuwigheid beloofden. De geheimzinnige en schitterende liturgische
plechtigheden werkten op de verbeelding en het mystieke
sentiment: ook het zinnelijke en zedelooze van sommige mysteriën
zal hebben aangetrokken. De groote verbreiding der Oostersche
mysteriën begon Qnder de zg. Syrische keizers (§ 7,4°, a), onder
invloed van Jul i a Dom n a. echtgenoote van Septimius Severus,
dochter van den zonnepriester te Emesa. en daarmee tevens het
religieuse syncretisme, de vermenging van deze godsdiensten. die
alle gelijkberechtigd waren en dikwijls tegelijk werden beoefend.
Zij wilden dezelfde godheid aanbidden. doch op verschillende
wijzen. Met dit religieuse syncretisme ging samen een ontstellend
bijgeloof: astrologie, magie. waarzeggerij. zoowel bij de
ontwikkelden als bij het volk. "De stoutste verbeelding kan zich
niet voorstellen. wat van de oude wereld geworden zou zijn zonder
de Kerk. die den strijd tegen de daemonen over de gansche linie
aanbond" (Harnack, Mission. 1 3 • 139). Deze eerediensten en later
ook de keizercultus gingen in de richting van de vereering der zon
als hoogste godheid: de Sol Invictus. K. Elagabal plaatste den god
Baal onder den naam Sol Invictus aan het hoofd der staatsgoden
en later werd ook Mithras daarmee vereenzelvigd. Daarin ligt een
trek naar het hen 0 t hei s me: er is slechts één godheid. alles
1

F. Cumont. Les mystères de Mithra. Br. 1913. -

D. A. lIl.
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omvattend, onnoembaar, die zich in de geheele natuur openbaart
en waarvan de meest krachtige uiting de zon is.
Ook de pbUosophie was religieus getint. Het Stoïcisme was
pantheistisch: het zocht verband tusschen godsdienst en zedelijkheid: het vervullen van den plicht is het beste offer, dat men aan
de godheid brengen kan. Was het Stoicisme van Seneca meer tot
de school. tot een elite, beperkt gebleven, de latere Stoicijnen
maakten een levendige propaganda onder het volk (L 10 ); zij
oefenden een soort zieleleiding uit. Doch de eigenlijke philosophie
van het godsdienstig syncretisme, de eenigste godsdienstige
philosophie en theologie ook van het heidendom, was het NeoPlatonisme. De stichter der neo-platonische school was Ammonios
Sakkas (t 242); haar groote vertegenwoordiger Plotinus lt geb.
205 te Lykopolis in Egypte, t 270 in Campanië. Verder behooren
er toe zijn leerling en levensbeschrijver Porphyrius (t 304) en
Julianus Apostata.
In het Neo-Platonisme zijn .platonische, aristotelische, neo-phythagoreische,
stoicijnsche elementen in een grootsch systeem vereenigd. Het is zeer religieus
georiënteerd: alle kennis is voor den mensch slechts een middel om hem nader
te brengen tot God en het wil het heidendom zuiveren van het volksbijgeloof,
het veredelen, idealiseeren. In al de wijsgeerige systemen der oudheid en in
alle volksreligies ziet het een bij alle verscheidenheid van uiterlijken vorm
innerlijke eenheid, een kern van waarheid; alle eerediensten zijn verschillende
openbaringen derzelfde Godheid, die door de ééne wijsbegeerte tot één godsdienst
van den Eene versmolten moet worden. De volksreligie moet gezuiverd worden
door een allegorische verklaring der mythologie, die als een dichterlijke
omkleeding van verborgen waarheden wordt opgevat. - Groote nadruk wordt
gelegd op een zedelijk leven.
Het Neo-Platonisme leert een trapsgewijze emanatie van al het zijnde uit God
en een algemeenen terugkeer van het heelal tot zijn oorsprong (Panentheisme:
alles vloeit uit het Eene en blijft toch in Hem, met Hem verbonden). De hoogste
trap van het zijn is een goddelijke triade: God, de Geest (Nous), de Wereldziel.
God is de absolute Eenheid, het Eene, het Goede, potentie tot alles, zonder vorm
en eigenschappen, het zuiver abstracte zijn, naamloos en onbegrijpelijk; Hij
staat boven elke bepaling. Niets positiefs kan van Hem gezegd worden; men
kan alleen zeggen, wat Hij niet is. Dit transcendente Eene is niets, doch kan
alles worden. Omdat het Eene ook het Goede is, wil het zich meedeelen; het
is als een bron uit welker overvloed stroomen ontspringen; alles komt uit
Hem voort. Met het zijn ontvangt ieder ding, dat uit God voortkomt, de
macht zelf iets voort te brengen, dat echter minder is dan zijn oorsprong.
Een ding is dus minder volmaakt, naarmate het in de orde van voortkomst
verder afstaat van het Eene. Het eerste, dat uit God, het Eene, emaneert, is
zijn evenbeeld, doch minder volmaakt, de Nous (of Logos), wiens wezen het
denken, de intuitieve kennis is. Uit den Nous emaneert de Psyche, de wereldziel;
terwijl deze zich beweegt, ontstaan de afzonderlijke zielen. Uit de wereldziel
emaneert de algemeene materie, het negatieve, het vormelooze. De ziel wordt
1 W. I n g e, The Philosophy of Plotinus, 2 vol. Lo. 2 1923. désir de Dieu dans la phil. de Plotin, P. 1922. - F. Sas sen,
2 (1922); Gesch. van de wijsbegeerte der Grieken en Romeinen.
s i n i, 11 misticismo greco e il Cristianesimo. Città di Cas te Ilo,

R. A r nou, Le
De Beiaard VII,
- U. F r a c a s1922.
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slecht door het ingaan in de materie, door het uittreden uit het Absolute. De
menschelijke ziel bestond van eeuwigheid in de wereldziel; zij bracht een lichaam
voort, gedeeltelijk natuurnoodzakelijk, gedeeltelijk vrijwillig, omdat zij iets voor
zich wilde zijn en zich van haar oorsprong onderscheiden, waarom de vereeniging
met het lichaam voor haar een straf is. Als de ziel zich tot de zinnelijke natuur
yvendt, zinkt zij in de sfeer van deze af. Gelijk van ieder wezen is ook het doel
van de ziel de terugkeer tot haar oorsprong, tot God. Als zij zich bij den dood
niet gezuiverd heeft van het aardsche, wordt zij opnieuw gedwongen tot het
leven met een lichaam, totdat zij geheel vergeestelijkt is (zielsverhuizing).
Daarom moet de ziel er naar streven in dit leven reeds tot God terug te keeren,
de vereeniging met de godheid te bereiken. Deze terugkeer voltrekt zich in drie
stadiën: de ascese maakt de ziel los van de heerschappij der zinnen, de
verlichting, verkregen door philosophische overdenking en de schouwing der
ideeën, verheft haar tot den Nous en vereenigt haar met dezen; de extase of
extatische beschouwing, waartoe slechts weinigen worden toegelaten en die
slechts kort van duur is, vereenigt haar met het Eene. Bij de extase gaat de
ziel een buitengewoon licht op; de menschelijke voorstellingen en beelden
verdwijnen. De ziel raakt God aan, zonder Hem te kennen; zij wordt één met
Hem en vergoddelijkt, zij wordt waarlijk God en geniet een onuitsprekelijke
vreugde
Plotinus was een hoogstaand, streng ascetisch levend man, die het Christendom
niet direct vijandig gezind was, als Porphyrius. Door Origenes, een leerling
van Sakkas, verkreeg het Neo-Platonisme invloed op de christelijke philosophie
en door de philosophie op de mystiek (§ 43, 7°).

Ook het Neo..Pythagorisme werd religieus gekleurd en tegen..
over het Christendom gesteld. Julia Domna liet Ph i los tra tu s
het leven beschrijven van Apollonius van Thyana 1 , een
mysterieus persoon uit den tijd der Flavii, die den naam had een
pythagorisch asceet en wonderdoener te zijn. Als een andere
Christus moest hij de God van het heidendom zijn.
3°. De niet..geloovige wetenschap zoekt de overwinning van
het Christendom op het zoo machtige heidendom op natuurlijke
wijze te verklaren. Zij zi~t in het Christendom geen geopenbaarden
godsdienst, doch het product van een natuurlijke ontwikkeling en
tracht de elementen daarvan op te sporen in andere godsdiensten.
En dan luidt de thesis: het Christendom heeft al het waardevolle
van de heidensche godsdienstige systemen en eerediensten in zich
opgenomen. Het is een "complexio oppositorum", de volmaakte
verzoening van alle tegenstellingen. Het is ontstaan uit het
syncretisme (vermenging) der godsdiensten of het is een syncre..
tisme van godsdiensten. Juist omdat het al de bruikbare bestand..
deelen van andere godsdiensten vermocht te assimileeren, kon
het zoo breede kringen bevredigen. Doch door die vreemde
elementen heeft het ook zijn oorspronkelijk karakter, dat Christus
er aan gegeven had, verloren (Harnack, Mission, 13, 482). De
1 A. S lij pen, Een Pseudo-Christus uit Christus' tijd, St. 111 (1928),
20-33; 21&--26.
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christelijke theologie zou vooral ontleend zijn aan de Grieksche
philosophie. De thesis van Harnack in zijn Dogmengeschichte is .
.. dat het dogma. in zijn opvatting en ontwikkeling. het werk is van
den Griekschen geest op het terrein van het Evangelie" of .. dat het
een product is van de Grieksche philosophie. die de gegevens van
het Evangelie bewerkt" (1 4 • 349: eenigszins anders geformuleerd
in Die Enstehung der christl. Theologie u. d. kirchlichen Dogmas.
Gotha 1927). De geschiedenis der christelijke moraal is volgens
hem de "geschiedenis van het ingroeien van het Christendom in de
Hellenistisch-religieuse cultuur" (Mission 1 3 • 298). De strenge
princiepen der oude Christenen. die zich afscheidden van de wereld.
wier spoedig einde men verwachtte. konden niet gehandhaafd
worden. toen dit uitbleef. Zoo ontstond een dubbele moraal: een
hoogere met strenge ascese voor de elite en een aanpassingsmoraal
met behulp der Stoicijnsche natuurmoraal voor de gewone
geloovigen. Verschillende fundamenteele leerstukken (het besef
van zonde en schuld. de verlossing. de verrijzenis van Christus. de
eeredienst. de sacramenten. de heiligen- en reliquiënvereering)
zouden ontleend zijn aan de Grieksche en vooral aan de Oostersche
godsdiensten en mysteriën. "De ondergang van den antieken godsdienst is tegelijkertijd de geboorte van het Christendom geworden"
(Dietrich. Kleine Schriften. Lz. 1911. 478. 539).
Heeft het heidendom inderdaad invloed uitgeoefend op het
Christendom. het essentiëel vervormd en zoo overwonnen? a. Als
andere heidensche instellingen bezat ook de Grieksche philosophie.
naast tallooze dwalingen. menig kostbaar waarheidselement : ook
kon zij een geschikten vorm geven aan de Christelijke gedachten.
Zoo heeft zij invloed uitgeoefend op de theologie, op de wetenschappelijke doorvorsching en systematiseering der geopenbaarde
waarheden. Als later de m. e. scholastieken. hebben ook de oude
Vaders er naar gestreefd de geopenbaarde waarheden met behulp
der philosophie te verklaren. ze met elkaar in verband te brengen.
ze te verdedigen tegen aanvallen. Grieksche termen gebruikt om ze
uit te drukken. Op dezelfde wijze heeft het Neo-Platonisme de
çhristelijke mystiek beïnvloed. Doch de inhoud der openbaring is
er niet door veranderd. De christelijke theologen gingen in hun
speculaties uit van de H. Schrift en de traditie en hielden zich
daaraan: de ketterijen werden op grond der traditie verworpen.
Beter dan van een "helleniseering van het Christendom" kan men
spreken van een .. christianiseering van het Hellenisme" (Ehrhard).
b. Evenmin is de christelijke moraal wezenlijk beïnvloed door
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Stoicisme. Neo~Platonisme of mysteriën. Ook deze hebben getracht
de menschheid uit haar zedelijke ellende op te heffen en zij gaven
goede voorschriften. doch als geheel was de christelijke moraal.
met haar liefde tot God en de menschen. haar zelfverloochening,
kuischheid. nederigheid. martelaarschap. een nieuwe moraal en
als geheel verschilde zij diep van de heidensche systemen. De
strijd van het Christendom tegen het heidendom in al zijn vormen
was niet minder sterk op het gebied der zeden dan op dat der leer.
De christelijke moraal was vervolgens verplichtend voor allen. wat
bij geen enkele heidensche richting het geval was; zij berustte op
de openbaring. terwijl de heidensche systemen rationalistisch
waren. De mysteriën beoogden een meer uiterlijke. ritueele
reiniging. door magische ceremoniën. het Christendom een moreelereiniging. een vereeniging van den menschelijken wil met dien
van God. doordat hij doet wat God van hem vraagt.
Wat in het bijzonder den invloed der mysteriën betreft: deze
hebben door hun monotheïstische richting het Christendom
gemakkelijker ingang doen vinden. Zij zijn wegbereiders geweest
voor het Christendom in het plan der goddelijke Voorzienigheid.
Zij toonen dUidelijk aan. dat de mensch behoefte heeft aan gods~
dienst. dat hij zich wil opheffen uit de zonde en zich reinigen. en
zij hebben dat besef meer levendig gemaakt. En daar zij die
behoefte niet konden vervullen. hebben verschillenden de bevredi~
ging gevonden in het Christendom. dat alleen in staat was haar te
geven ... Desiderium animae eius tribuisti ei". Er is ook overeen~
komst van het Christendom met de mysteriën in eenige gebrUiken
en opvattingen. doch meestal is deze meer uiterlijk dan innerlijk.
terwijl ontleening zelden te bewijzen is. Vele godsdienstige
praktijken ook komen uit de menschelijke natuur voort. Reeds
S. Hieronymus antwoordde op de moeilijkheid. dat sommige ge~
bruiken. die bij de heidenen in zwang waren (het anniversarium der
martelaren. het branden van kaarsen voor heiligenbeelden. exvoto's
enz.). ook door de Christenen beoefend werden: .. Omdat wij
eertijds de afgoden vereerden. zal men ons verbieden. God te
vereeren. uit vrees den schijn aan te nemen, Hem dezelfde eer~
betuigingen te bewijzen als aan de afgoden 1 Toen geschiedde
het voor de afgoden en daarom was het te verfoeien; nu gebeurt
het ter eere der martelaren en daarom is het te aanvaarden."
In het algemeen pleit tegen ontleening: a. als het Christendom
niet iets nieuws was, doch een syncretisme, hoe is het dan te
verklaren, dat al de heidensche eerediensten zich tegen het
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Christendom keerden? Dan zou men juist het tegenovergestelde
verwachten. b. Christendom en syncretisme staan in wezen lijnrecht
tegenover elkander. Het syncretisme is over het algemeen tolerant;
het wenscht gelijkberechtiging van alle godsdiensten. Doch het
Christendom is zeer intolerant: er is geen erger zonde dan
apostasie; de Christenen moeten liever sterven dan aan een
heidensch offer deelnemen. c. In de heidensche godsdiensten is
naast sommige verheffende gedachten eindeloos veel bijgeloof.
mythologie. zinnelijks en weerzinwekkends. Bij het Christendom is
daarvan niets te ontdekken. Waarom zou het van die minder goede
elementen dan niets hebben overgenomen? d. Bij de mysteriën is
alles vaag en legendarisch; bij het Christendom concentreert zich
alles om een concreten persoon. Jesus Christus. die historisch
vaststaat. e. Een heidensche strooming. die in het Christendom
trachtte binnen te dringen. is het gnosticisme en dit is juist door
het Christendom uitgestooten (§ 22. 2°). Neen. het Christendom
heeft door zijn eigen goddelijke kracht het heidendom overwonnen.

§ 11. De snelle uitbreiding van het Christendom en de
oorzaken daarvan 1.
1°. Zeventig jaar na de stichting der Kerk. bij den dood van
den laatsten Apostel. was het Christendom over de geheele
beschaafde wereld verspreid en ruim twee eeuwen later. toen
Constantijn het de vrijheid schonk. was het reeds de machtigste
godsdienst. aan welken de toekomst behoorde (§ 8). De innerlijke
kracht van het Christendom blijkt bij de beschouwing dier snelle
en intensieve verbreiding vóór Constantijn. toen de vervolging nog
woedde en de bekentenis offers vroeg. Juiste cijfers omtrent het
aantal zijn moeilijk te geven. De schatting van Schrijnen (184)
.. nog geen tiende der bevolking" is zonder twijfel te laag. De niet
tot overdrijving geneigde Eusebius noemt de Christenen .. het
talrijkste volk" (H. E.I. 4). Lucianus. een Christen uit Antiochië,
zegt in het begin der 4e eeuw. dat zij .. reeds het bijna grootste
deel der wereld" vormen (Rufinus H. E. 9. 6). Maximinus Daia
zegt in zijn rescript (K. E. 470). dat Diocletianus en Maximianus
geconstateerd hebben .. dat bijna alle menschen den eeredienst der
1 A. Har n a c k, Die Mission u. Ausbreitung des Christ. in den ersten
3 Jhh., 2 Bde, Lz. 4 1924. - J. Sc h m i d I i n. Kath. Missionsgesch., Steyl 21925.
- J. R i v i è re. La propagation du Christianisme dans les trois premiers siècles.
P. 1907. - H. Lee Ier c q, Expansion du christianisme. D. A. C. V.
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onsterfelijke goden vaarwel gezegd en zich tot de sekte der
Christenen gewend hebben" (vooral in Klein~Azië en Syrië).
Tertullianus had reeds honderd jaar eerder. echter niet zonder
rhetorische overdrijving. geschreven: "Wij zijn van gisteren en
hebben reeds de wereld en al het uwe vervuld. de steden. de
eilanden. de versterkte plaatsen. de municipiën. de raadsver~
gaderingen. de legerplaatsen zelfs. het paleis. den senaat. het forum:
alleen de tempels hebben wij u overgelaten" (Apol. 37; K. E. 178).
2°. Hoe was de geographische verbreiding over het Romeinsche
Rijk 1 Harnack (Mission. 11 3 344-354) schat het aantal
bisdommen in 312 op 1700 à 1800. 900 voor het Oosten. 800 à 900
voor het Westen. In het laatst der 3e eeuw schijnt het Christendom
zich sterk te hebben uitgebreid; van 258 tot 303 heerschte er
immers een betrekkelijke vrede; het Christendom was wel geen
"geoorloofde godsdienst". doch werd toch ook niet vervolgd. Tot
de landen. waarin het minstens door Qe helft der bevolking beleden
werd en de meest verspreide of overheerschende godsdienst was.
behooren a. Klein~Azië· (vooral Caesarea. Nicomedië. Ephese.
Smyrna. Pergamus); b. het deel van Thracië. dat Europa heet
(Byzantium. Adrianopel); c. Armenië; d. Cyprus; e. Edessa;
f. Africa proconsularis. en Numidië. met als voornaamsten zetel
Carthago. Ten tijde van Constantijn en het Donatistische schisma
waren hier wel omstreeks 250 bisdommen. Minder Christenen
hadden Mauretanië en Tripolis 1. De onder a. en b. genoemde
provincies waren waarschijnlijk de meest bloeiende en cultureel
hoogstaande gedeelten van het Romeinsche rijk; niet zonder reden
heeft Constantijn den zetel van Rome naar Byzantium overgeplaatst.
Tot de landen. waar wel niet het grootste. doch toch een zeer
groot deel het Christendom beleed. waar het krachtigen invloed
uitoefende en met het heidendom kon wedijveren. behooren
a. Antiochië.· de grootste stad van het Oosten en Coele~Syrië:
b. Egypte. en Thebaïs met Alexandrië· (catechetenschool ) als
centrum. Egypte telde 100 bisschopszetels en meer dan een millioen
Christenen. c. Rome en een deel van Zuid~ en Midden~Italië 2,
vooral de kuststreken. In 250 waren er omstreeks 100 bisdommen :
in het begin der 4e eeuw aanzienlijk meer. Rome had in het begin
der 4e eeuw vermoedelijk minstens 60.000. misschien wel 100.000
Christenen met meer dan 40 kerken; de verheffing van het kruis
H. L e c Ier c q. L'Afrique chrétienne. 2 vol. P. 1904. - J. Mes nag e.
1I F. L a n zon i. Le diocesl
d'ltalia dalia origine al prindpio del sec. VII. 2 v. Faenza-R.• 1927.
1

Le christianisme en Afrique. 3 vol. P, 1915, -
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door Constantijn heeft er geen tegenstand ontmoet. Het meerendeel
der voornaamste geslachten behoorde nog niet tot het Christendom.
ofschoon het onder deze wel talrijke aanhangers had. d. De kust~
streken van Griekenland en Macedonië. e. Zuid~Spanje 1. f. De
Zuidkust van Frankrijk en verschillende steden van Zuid~Frankrijk
(Lyon. Vienne) 2.
Landen waar het Christendom niet zoo verbreid was. doch wel
talrijke volgelingen telde. zijn: Palestina. Phoenicië. Arabie.
Mesopotamië. de binnenlanden van Griekenland en Macedonië.
Dalmatië. Pannonië. Noord~Italië (7 bisdommen). Weinig
Christenen waren in Midden~ en Noord~Frankrijk (20 bisdommen
in geheel Gallië). In België en Germanië 3 waren Christengemeenten
aan de groote Romeinsche heirbanen (een kleine gemeente in Trier:
omstr. 185 zijn er bisdommen te Keulen en te Mainz. vóór
Constantijn te Augsburg. Regensburg. Straatsburg. Tongeren.
Volgens Hamack waren in Midden~ en Noord~Frankrijk. Germanië
en België te zamen 10.000 Christenen). Ook in Engeland 4 waren
Christenen; op de synode van Arles (314) waren 3 Engelsche
bisschoppen aanwezig. zoodat hun aantal wel grooter zal geweest zijn.
Buiten het Romeinsche rijk was het Christendom. vooral in den
loop der 3e eeuw. sterk verbreid in Groot~Armenië. wiens koning
Tiridates 11 door Gregorius Illuminator bekeerd werd (302) en het
Christendom invoerde en het heidendom uitroeide. Maximinus Daia
verklaarde in 311 het land den oorlog om zijn overgang tot het
Christendom. Vrij sterk in Perzië en Ethiopië. terwijl er ook
Christenen in de Krim en in Scythië waren.
Slechts spaarzaam zijn de berichten over den tijd waarin en de
wijze waarop het Evangelie in al deze landen gepredikt is 5. Als
de Apostelen zullen ook hun opvolgers in hun bisdommen gepredikt
en onderricht gegeven hebben; de charismata en wonderbare
teekenen. de macht der geloofspredikers over de duivelen. waren
echter na den apostolischen tijd grootendeels opgehouden. Van
grooten invloed op de bekeering der heidenen was het ~oorbeeld
der Christenen: hun strenge en deugdzame levenswijze. hun
1 H. L e cl e r c q. L'Espagne chrét., P. 1906. Z. G. V i 11 a d a, Historia
2
L. D u c hes n e, Fastes
edes. de Espanna I. Madrid 1929. épiscopaux de I'ancienne Gaule. 3 vol. P. 189511915. - H. L e cl e r c q, France,
D. A. C. V. - A. Hou tin, La controverse de I'apostolicité des Eglises
de France. P. 3 1903. - G. Go y a u. Hist. de la nation Française. Histoire
religieuse, P. (1920). - 3 H. L e cl e r c q, Germanie, D. A. C. VI. - A.
H a u c k. Kirchengeschichte Deutschlands I. Lz. 6 1922. - 4 F. Cab rol.
L'Angleterre chrét. avant les Normands. P. 1909. - ij Sc h m i d 1i n, 56--62.
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onderlinge liefde en hulpbetoon. hun moed in de vervolging en hun
kracht om offers voor het geloof te brengen. Daardoor waren zij
levende getuigen van Christus. In de 3e eeuw werd de Kerk zelf
door de macht harer verschijning een apologie. terwijl de
apologetische schrijvers het onredelijke van de afgoderij en den
keizercultus (menschenvergoding) aantoonden.
3°. Over het algemeen waren er D}eer Christenen in de steden
dan op het platteland (daar vooral sedert het begin der 3e eeuw):
tot Marcus Aurelius meer onder de Grieksche dan onder de
Romeinsche bevolking. ook in het Westen: meer ook onder de
vrouwen dan onder de _mannen. tenminste van de voornamere
standen. De Kerk was tegen gemengde huwelijken en de synode
van Elvira verbiedt nog eens uitdrukkelijk ..wegens overvloed van
meisjes mogen zij volstrekt niet aan heidenen ten huwelijk gegeven
worden". waaruit volgt dat er meer jonge vrouwen dan mannen
zijn. vooral uit de betere standen. De vrouwen hebben een aan~
zienlijk aandeel gehad in de verbreiding van het Christendom:
talrijk zijn de martelaressen; de catacomben. oorspronkelijk familie~
graven. zijn niet zelden van vrouwen afkomstig; vrouwen aan het
keizerlijk hof hebben niet zelden haar invloed aangewend ten gunste
van het Christendom. De Christenen behoorden tot Constantijn
meest tot de lagere klassen: slaven. vrijgelatenen. handwerkslieden.
kleine burgers (tenuiores). doch vooral sedert de tweede helft der
2e eeuw waren zij ook talrijk in de rijke en voorname standen. in
de keizerlijke beambtenwereld. onder de stadhouders der provincies
en in den senaat. Valerianus (258) vaardigde reeds een afzonderlijk
decreet uit tegen de Christenen onder de .. senatores et egregii viri
et equites romani" . In rustige tijden werden zij stilzwijgend
gedispenseerd van de heidensche ceremoniën. aan hun ambt ver~
bonden. Ook de geleerden ontbraken niet: Clemens van Alexandrië
en Origenes. die ook de bewondering van hun heidensche tijd~
genooten opwekten; verder Justinus. een bekeerde philosoof.
Tertullianus en Cyprianus. bekeerde rechtsgeleerden van naam.
Lactantius. een rhetor. Doch het Christendom was nog niet in het
openbaar onderwijs doorgedrongen: daarom zagen de geleerden
er met minachting op neer.
V rij talrijk waren de Christenen ook in het leger. zoowel onder
de soldaten als onder de officieren.
Het oude Christendom was niet anti-militaristisch uit
beweert. ook met een beroep op de bergrede. Ook de
staatsburgers en dienden het vaderland. Wel bracht
gevaren mee. meer dan de andere standen. vooral om
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deze officieel in het leger beoefend werd. vóór een veldslag. Er was een
rigoristische strooming. vooral door Tertullianus vertegenwoordigd. die principieel
den krijgsdienst voor de Christenen ongeoorloofd achtte (De corona. K. E. 214.
215); doch Tertullianus was toen reeds Montanist en zijn opvatting is niet
doorgedrongen. Tegen het einde der 3e eeuw waren er vrij veel Christenen onder
de soldaten en officieren. zoodat men hen. hoewel niet uitdrukkelijk. vrijstelde
van de deelname aan heidensche ceremoniën. In vervolgingstijden stonden de
soldaten echter het meest aan gevaren bloot. Zoo komt het. dat onder hen relatief
zoo veel martelaren geteld worden. De vervolging van Diocletianus bv. richtte
zich het eerst tegen de Christenen in het leger (§ 7.4°. g). (Schrijnen 239-260).

Het Christendom werd niet alleen uiterlijk beleden. doch het
heeft ook een diepen invloed uitgeoefend op de maatschappij. door
de vervorming der slavernij. door de prediking en beoefening van
n~asienliefde en kuischheid. door de verheffing van het huwelijk.
door het voorbeeld van ware Godsvereering. door het getrouwe
vervullen der Jlurge1.'lU{<.e plichten. door de heidenen te wijzen op
een hooger ideaal: het heeft de mentaliteit der wereld veranderd.
Het had een eigen theologische wetenschap met een eigen taal
gevormd en een eigen kunst.
"Is de uitbreiding van den Christelijken godsdienst verrassend
snel geweest? Ofschoon wij met betrekking tot andere godsdiensten
in het Romeinsche rijk slechts weinig vergelijkend materiaal bezitten.
zou ik bevestigend willen antwoorden. De indruk van de Vaders
der 4e eeuw. van een Arnobius. een Eusebius. een Augustinus. dat
hun godsdienst zich met een onbegrijpelijke snelheid van geslacht
tot geslacht heeft voortgeplant. is juist. 70 jaren na de stichting
van de eerste christelijke gemeente in het Syrische Antiochië drukt
Plinius zich over de verspreiding in het verre Bythinië in de sterkste
termen uit en beschou.wt hij de andere eerediensten daar reeds
als bedreigd. 70 jaar later toont ons de Paaschstrijd een vereeniging
van kerken. die zich uitstrekt van Lyon tot Edessa. met Rome als
middelpunt. 70 jaar later verklaart Decius. dat hij te Rome liever
een anderen keizer zou dulden. dan een christelijken bisschop en
men behoeft geen 70 jaar meer te wachten om het kruis op de
Romeinsche standaarden te zien aangebracht" (Harnack 11 3. 351).
4°. Het Christendom was gepredikt aan een hoogbeschaafde
wereld door 12 (behalve Paulus) ongeletterde mannen. Zijn leer
bevatte voor het menschelijk verstand onverklaarbare mysteries:
één God in drie goddelijke personen: een God. die aan het kruis
gestorven en onder de gedaante van brood en wijn aanwezig is:
"voor de Joden een ergernis. voor de heidenen een dwaasheid"
(I Cor. I. 23). Zijn moraal legde zware verplichtingen op. die het
heidendom niet kende: kuischheid en huwelijkstrouw. versterving.
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naastenliefde. vergevensgezindheid. nederigheid. Bloedig was het
vervolgd met alle wapenen van een krachtig georganiseerden._staat.
En toch had het. vóór en onafhankelijk van Constantijn. de wer.eld
feitelijk overwonnen.
Kunnen natuurlijke oorzaken dit verklaren 1 Er waren factoren.
die de aanname van het Christendom vergemakkelijkten: a. De
verspreiding van de Joden over geheel de wereld. ofschoon hun
vijandelijkheid tegenover het Christendom spoedig weer een beletsel
werd. b. De politieke en cultureele eenheid van het Romeinsche
rijk. ofschoon hierin ook weer een sterke kracht gelegen was om
het Christendom te vervolgen. c. De herleving van den godsdienst
onder de heidenen en het godsdienstig syncretisme disponeerden
voor de aanname van het Evangelie: de overname van de waarde~
volle elementen van het Hellenisme en het spreken in zijn taal en
terminologie deed het Christendom gemakkelijker in de Grieksch~
Romeinsche wereld ingang vinden. doch van den anderen kant
dreigde het syncretisme het Christendom te vervlakken en met
heidensche elementen te doordringen. d. Het verval der zeden deed
ernstige geesten verlangend uitzien naar loutering en zuivering.
doch was voor een grooter aantal een beletsel om de hooge idealen
van het Christendom te verwezenlijken. e. De waarlteid van het
Christendom sprak oyertuigend. doch het inzien van de waar):leid
geeft nog niet de kracht haar te beleven. als zij zware offers vraagt.
. Ook andere godsdiensten bv. het Boeddhisme en het Mohamme~
danisme hebben zich snel verbreid. doch geen van beiden heeft in
het algemeen de zeden verbeterd: zij legden geen zware offers
op: zij vonden geen tegenwerking. doch werden eerder door de
uiterlijke macht gesteund.
Zijn overwinning dankte het Christendom aan zijn innerlijke
waarheid: aan den ijver zijner geloofspredikers. die het ver~
kondigden: aan het voorbeeld der geloovigen. die het beleefden:
aan de overtuiging en den moed der martelaren. die ervoor stierven.
terwijl het heidendom slechts kon vervolgen: en ten slotte aan
de-bovennatuurlijke hulp van Christus. welke zich in deze factoren
openbaarde. Zoo is "de Kerk zelf om haar wonderbare verbreiding
een onwrikbaar getuigenis voor haar goddelijke zending" (Vaticaansch concilie. S. 3: Denz. 1794).
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TWEEDE HOOFDSTUK.

DE KERKELIJKE HIERARCHIE.

§ 12. De hierarchie en het primaat 1 in het
apostolisch tijdvak 2.
10 • Christus heeft een dubbele hierarchie ingesteld: de hierarchia
ordinis, bestaande uit bisschoppen, priesters en bedienaren,
in welke de wijding smacht berust en de hierarchia jurisdictionis,
bestaande uit Paus en bisschoppen, waarbij later door kerkelijke
instelling andere graden gevoegd zijn, aan welke het bestuur der
Kerk is toevertrouwd. Thans wordt ook door vele niet~katholieke
geleerden aangenomen, dat op het einde der tweede eeuw de
hierarchia jurisdictionis in haar tegenwoordigen vorm bestond, dat
nl. toen een monarchisch episcopaat (één bisschop voor iederen
zetel) onder meerdere of mindere leiding van den bisschop van
Rome de Kerk bestuurde. Terwijl echter de Katholieken leeren, dat
de hierarchie door Christus is ingesteld, dat het gezag van boven
komt, dat reeds van den beginne af de Kerk bestuurd werd door
de Apostelen onder het primaat van Petrus en later door hun
opvolgers onder het primaat van den bisschop van Rome, wordt
dit door alle niet~katholieken ontkend. Christus zou geen eigenlijke
hierarchie gewild hebben: deze zou geleidelijk door de Kerk zijn
ingesteld. Volgens de Protestanten berust de macht in de Kerk
zelf en hebben alle leden gelijke rechten. Alle ambten worden door
het volk geschapen en de ambtdragers door het volk gekozen.
Volgens de conservatieve Protestanten heeft Christus wel een
zeker bestuur, aldus gekozen, gewild (democratische opvatting).
Volgens de (meeste) liberale Protestanten en de Modernisten
bestaat er geen verband tusschen Christus en de Kerk. Christus
meende, dat het einde der wereld spoedig aanstaande was en
daarom heeft Hij er niet aan gedacht een Kerk te stichten. Doch
1 P. Bat i f f 0 I, L'Eglise naissante. H. Die c kma n n, De Ecclesia.
Tractatus historico-dogmatici, 2 Bde Fr. 1925. - A. Har n a c k, Entstehung
u. Entwicklung der Kirchenverfassung in d. ersten 2 Jhh. Realencykl. für prot.
Theo!., 20 ( 1910) . - R. S 0 h m, Wesen u. Ursprung des Katholizismus,
Lz. 21912. - T. L i n d s a y, Church and Ministry in the early centuries,
LO.2 1924. - 2 St. von Dunin~Borkowski, Die neueren Forschungen
über die Anfänge des Episcopats, Fr. 1900. - A. Mer ten s, De Hierarchie in
de eerste eeuw des Christendoms, Amst. 1908. - H. Die c kma n n, Die
Verfassung der Urkirche, Fr. 1923. - L. B 0 urn e t, Le Christianisme naissant,
P.1923.
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toen het einde niet aanbrak en een organisatie noodig bleek. hebben
de geloovigen die geschapen (eschatologische opvatting). Volgens
Sohm werden de gemeenten aanvankelijk geleid door hen. die
charismata ontvangen hadden; toen na den dood der Apostelen
de oorspronkelijke vurige geest verslapte. bleek een juridische,
organisatie noodig (charismatische opvatting).
Als Christus dus geen hierarchie. met gezag bekleed. heeft
ingesteld. hoe is zij dan ontstaan 7 In de tweede eeuw. uit den
drang der omstandigheden. Om de eenheid te bewaren tegenover'
het Gnosticisme en Montanisme. moesten de geloovigen zich aan~
eensluiten. In de plaatselijke kerken vormde zich aldus een
monarchaal bestuur. dat krachtiger was dan het elkaar dikwijls
bestrijdende meervoudige. democratische bestuur. Om tegenover
beide ketterijen stand te houden. moesten de plaatselijke kerken
ook onderlinge aaneensluiting zoeken en die van Rome. van de
hoofdstad des rijks. nam daarbij als vanzelf de leiding. Zoo heeft
het democratische of charismatische Christendom zich gevormd tot
een gezagskerk. het Christendom zonder meer tot Katholicisme.
2°. De documenten. die licht werpen op de inrichting der oude
Kerk. zijn weinig in aantal. Doch niet alleen spreekt geen enkel feit·
of getuigenis tegen de katholieke opvatting. maar integendeel. als
wij alles wat ons bekend is. in het onderling verband en den
historischen samenhang beschouwen. zien wij den essentieelen
vorm der hierarchie reeds in het apostolisch tijdvak. Er heeft wel
een zekere ontwikkeling plaats. doch deze is omstreeks het midden
der 2e eeuw voltooid. Dan worden ook de documenten talrijker en
staat de katholieke Kerk in geheel haar machtige organisatie voor
onze oogen.
Christus heeft herhaaldelijk en Uitdrukkelijk verklaard. dat hij
een geestelijk rijk wilde stichten. dat geheel de wereld zou om~
vatten. Twaalf Apostelen heeft Hij uitgekozen om zijn zending
voort te zetten en Petrus stelde Hij aan als hun hoofd en tegelijk
als herder der geheele kudde. Hij wilde dus. dat zijn werk ook na
zijn dood zou blijven bestaan. De geloovigen gevoelden zich als ...
een eenheid. onderscheiden van Joden en heidenen. Eenzelfde leer.
die van Christus en de Apostelen. verbond hen; ook eenzelfde
cultus. Door het doopsel werd men lid van de gemeenschap: .. zij
hadden één hart en één ziel" en "alles was allen gemeenschappe~
lijk".
In den apostolischen tijd treden verschillende personen op. die
het Evangelie verkondigen. Het zijn a. de elf Apostelen, door
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Christus zelf uitgekozen, terwijl later in de plaats van Judas
Matthias trad en ook Paulus en Barnabas door Christus tot het
apostolaat geroepen werden. Het kenteeken van de Apostelen is,
dat zij onmiddellijk van Christus hun zending ontvangen hebben.
Zij hebben een volledige rechtsmacht over geheel de wereld en de
persoonlijke onfeilbaarheid: bovennatuurlijke waarheden worden
hun meegedeeld, die zij aan de Kerk moeten overleveren. Met hun
dood is de eigenlijke openbaring afgesloten. Zij trekken predikend
rond, stichten kerken, zenden ook anderen daartoe uit, soms ook
besturen zij blijvend een bepaalde kerk. b. Pro f e ten, waarmee
soms degenen bedoeld worden, die het charisma der profetie ont~
vangen hebben, soms bisschopmissionarissen, die in rang volgen op
de Apostelen. c. Ook de e van gel i s ten zijn missionarissen. De
profeten en evangelisten zijn niet aan een vaste gemeente verbonden,
wel d. de presbyteri (ouderen) en e. de episcopi (opzieners). De
presbyteri-episcopi vormden een college, dat aan het hoofd
stond der plaatselijke kerk. Het is niet zeker, of allen de bisschoppe~
lijke waardigheid hadden ontvangen of dat het slechts priesters
waren. In het apostolisch tijdperk schijnen de termen presbyter
en episcopus synoniem te zijn geweest: sedert het begin der
2e eeuw werd in Klein~Azië en sedert het midden der tweede eeuw
in geheel de Kerk de naam .. episcopus" gegeven aan den waardig~
heidsbekleeder, die stond boven de presbyteri en dien wij
bisschop noemen. f. De naam her der drukt een der functies uit
van de presbyteri~episcopi. g. De do c tor es gaven onderricht:
soms zijn het missionarissen. h. De diakens hadden de zorg voor
de armen, maar verrichtten ook liturgische functies bij het doopsel
en de H. Eucharistie. i. Dan treden nog in den eersten tijd buiten~
gewone leeraren op, de pro f e ten, menschen, die charismata ont~
vangen hadden en om deze gaven dikwijls aangewezen zullen zijn
om te prediken en de gemeente te besturen. Zij komen nog voor in
de 2e eeuw: ten tijde van Origenes zijn zij reeds zeer zeldzaam
(§ 3, 10 ). - In iedere plaats was slechts één gemeente.
Volgens deze gegevens kunnen wij ons de organisatie der alleroudste Kerk aldus voorstellen. De Apostelen gingen meestal predikend rond en stichtten gemeenten. De volheid van het priesterschap
deelden zij mede aan enkele leerlingen, die eveneens predikend
rondtrokken. De gestichte kerken bleven onder de hoofdleiding der
Apostelen, doch deze stelden presbyteri~episcopi en diakens aan,
om de geloovigen ter vergadering bijeen te roepen, de liturgische
handelingen te verrichten, te preeken, de tijdelijke belangen te
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behartigen. Dit waren de in de gemeente blijvende kerkelijke
bedienaren en de locale leiders der gemeenten. Het is natuurlijk,
dat vooral na den dood der Apostelen één persoon de leiding krijgt
en zoo verdwijnt langzamerhand het meervoudig bestuur der
episcopi~presbyteri, om plaats te maken voor het monarchistische
episcopaat met ondergeschikte priesters (Bournet 156-180).
3°. De Apostelen, die als een persoonlijk privilegie jurisdictie
bezaten over de geheele Kerk, stelden voor hun dood enkelen aan,
op wie zij hun jurisdictie over bepaalde kerken overdroegen en wien
zij de volheid van het priesterschap verleenden. Dit zijn hun eigen~
lijke opvolgers, bisschoppen in den tegenwoordigen zin van het
woord, aan wie de priesters ondergeschikt waren. En zoo zijn de
tegenwoordige diocesaanbisschoppen dier plaatsen in rechte lijn
opvolgers der Apostelen. Reeds tijdens het leven der Apostelen
waren op verschillende plaatsen monarchische bisschoppen. De
eerste monarchische bisschopszetel is die van Jerusalem, door den
H. Jacobus bekleed; zijn 14 onmiddellijke opvolgers worden door
Eusebius (H. E. 4, 5) opgenoemd. In Antiochië was volgens
Eusebius (H .E. 3, 22) de eerste bisschop Petrus, de tweede
Evodius, de derde Ignatius. In Rome worden de opvolgers van
Petrus door Irenaeus (Adv. H. 3, 3, 3; K. E. 126) opgenoemd:
Linus, Cletus enz. Volgens Eusebius (H. E. 2, 16) had Marcus
de kerk van Alexandrië gesticht en hij geeft de lijst van zijn
opvolgers. De zeven Engelen der kerken van Klein~Azië, aan wie
Johannes in de Apocalyps (I. 4, 11) zijn brieven richt, zijn volgens
de eenig redelijke verklaring, de (monarchische) bisschoppen dier
steden. Ignatius van Antiochië (omstr. 107) veronder~
stelt het monarchisch episcopaat en kent, tenminste voor Syrië en
Klein~Azië, geen anderen vorm van bestuur. Ook onze andere
graden der hierarchia ordinis veronderstelt hij als bestaande.
Dikwijls noemt hij bisschop, priesters en diakens te zamen op en
stelt hen tegenover de andere geloovigen (teksten in: K. E. 20-22:
R. E. P. 13-22). Omstreeks dezen tijd zien wij nergens een meer~
voudig episcopaat, tenzij misschien in enkele door Paulus gestichte
kerken (Philippi, Corinthe). en ofschoon geen positieve docu~
menten het voor de geheele Kerk getuigen, kunnen wij aannemen
dat reeds omstreeks het midden der 2e eeuw, toen nog mannen
leefden, die de Apostelen gekend hadden, overal het monarchische
episcopaat bestond. Want op het einde dier eeuw bestaat zeker
overal het monarchische episcopaat (Polycrates aan P. Victor:
K. E. 95; Dionysius van Corinthe: K. E. 61 ; Irenaeus: K. E. 99,
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124; Tertullianus: K. E. 192). Het wordt dan overal als een feit
verondersteld, zonder dat wij het ooit als iets nieuws hooren
noemen of een protest vernemen, waaruit wij kunnen besluiten, dat
het een reeds lang gevestigde toestand is.
4°. Onder het primaat van S. Petrus en zijn opvolgers als
bisschoppen van Rome zijn alle kerken in een hoogere eenheid
verbonden. Volgens de niet~katholieken stonden de gemeenten los
van elkander, slechts door een band van liefde verbonden. Toen
in den loop der 2e eeuw een grootere eenheid noodig bleek in den
strijd tegen de ketterijen, zouden de bisschoppen van Rome steeds
meer de leiding der Kerk in handen genomen hebben en lang~
zamerhand zou hun superioriteit ook door de andere bisschoppen
zijn erkend. Als bisschoppen van de hoofdstad des rijks genoten
zij reeds een hoog er aanzien. Het waren over het algemeen
bekwame mannen, met den heerschersaanleg, den Romeinen eigen,
die met beleid wisten op te treden. Daar zij over rijke middelen
beschikten, konden zij de hulpbehoevende gemeenten steunen,
waardoor hun invloed steeg. Hun bemiddeling werd ingeroepen
om twisten en verschilpunten bij te leggen en zoo heeft zich
geleidelijk het primaat ontwikkeld. Als bijbelsch fundament
beriepen zij zich op Mt. XVI, 18.
Doch de geschiedenis toont aan, dat de bisschoppen van Rome
zich !11tijd hebben beschouwd als opvolgers van Petrus en als
hoofd der Kerk en dat zij altijd als zoodanig erkend zijn. Niet dat
de Pausen der eerste eeuwen zoo dikwijls en plechtig zijn opge~
treden als in latere tijden. De leer en de instellingen der Kerk zijn
als het mosterdzaadje, waarvan de kracht zich geleidelijk ont~
wikkelt en geleidelijk eerst door allen begrepen wordt. Zoo is het
essentiëele van het primaat reeds in den allereersten tijd aanwezig.
Het pausschap is de band der eenheid. In gewone omstandigheden
regelen de kerken haar aangelegenheden zelfstandig, doch als de
eenheid in een belangrijk punt van leer of discipline bedreigd
wordt, treedt de bisschop van Rome op. Regels, die zijn macht
nader bepaalden, bestonden er niet. Petrus treedt in de geschriften
van het N. T. zeer dUidelijk op als hoofd der Kerk (§ 4, 1°). De
drie eerste Evangelisten hebben niet over den opvolger van Petrus
kunnen spreken, omdat deze nog leefde, toen zij hun evangelie
schreven. Johannes verhaalt de verleening van het primaat aan
Petrus en de voorspelling van zijn marteldood. Zijn opvolgers
noemt hij niet, omdat dit niet lag in het plan van zijn evangelie.
Doch een tijdgenoot van Johannes treedt waarschijnlijk nog tijdens
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diens leven, eenige jaren slechts na den dood van Petrus, duidelijk
als Paus op: Cl e mens Rom a n u s. In den brief aan de kerk
van Corinthe (omstr. 96), waar eenigen een oproerige beweging
tegen de priesters op touw gezet hadden, schrijft hij: "Indien zij
echter niet gehoorzamen aan hetgeen Hij (Christus) door ons
gesproken heeft, mogen zij weten, dat zij zich zullen blootstellen
aan ergernis en niet gering gevaar: wij echter zullen onschuldig
zijn aan deze zonde" (Denz. 41). Clemens beveelt dus aan de
leden eener vreemde kerk op straffe van zonde te gehoorzamen
aan hetgeen hij beveelt, hetgeen rechtsmacht veronderstelt.
Ignatius van Antiochië noemt in de inleiding van zijn brief aan de
Romeinen (omstr. 107) de kerk van Rome rode voorzitster van den
geheelen liefdesbond" (kerk) (K. E. 25). "Anderen hebt gij onderwezen. Ik wil ook, dat vast zij, hetgeen gij leert en voorschrijft."

§

13. Het primaat en de voornaamste Pausen 1.

10 • Een doorloopende rij van ons bekende feiten en getuigenissen.
uit alle deelen der toenmalige Christenheid bewijzen ook na het·
apostolisch tijdvak het primaat van den bisschop van Rome of zijn.
niet verklaarbaar, tenzij men dit aanneemt. Van uit het Oosten~
komt men naar Rome: Polycarpus, b. van Smyrna (154) om·
met P. Anicetus over de Paaschquaestie te spreken (Eus. H. E. 5,
24: K. E. 98): Hegesippus (omstr. 155), om ook daar de·
zekere traditie der apostolische prediking te onderzoeken (Eus.
H. E.i, 22, 2): Ab e rc i u s (bisschop?) van Hierapolis (Phrygië),
die in zijn beroemd grafschrift (180-200) zegt, dat hij door "den.
heiligen Herder" gezonden is om de kerk van Rome te bezoeken, rode
koningin met gouden gewaad, met gouden schoeisel" (K. E. 155:
Leclercq, D. A. C. I, 66--87). Di 0 n y s i u s, b. van Corinthe, prijst
in zijn brief aan de Romeinen onder P. Soter (166--75: Eus. H. E.
1 Liber PontificaHs, p. 7 i Regesta Pont. Rom .• p. 5. Over het primaat § 12 en :
G. R a u s c hen. Textus antenicaeni ad primatum Romanum spectantes. (Flor.
Patr. IX) 1914. - D. Slo e t. Heeft Jesus het Pausschap niet gesticht 1
Utr. la 1921. - Fr. Ti 11 man n. Jesus u. d. Papsttum. Keulen 1910. - P.
Kas tee 1. Katholicisme en pausschap. Het Schild 7 (1926) 94. 121. 187. 250.
310. 340. - A. Met z. Hoe dacht de Christelijke oudheid over den Paus? Het
Schild. 7 (1926) 177.242.281.337 i 8 (1927) 139.177.218.257. - E. Caspar.
Die älteste römische Bischofsliste. B. 1926; Primatus Petri. Weimar 1927. (Rev.
sciences ph. et th. 18 (1929) 317; Geschichte àes Papsttums I, T. 1930. H. Koe h. Cathedra Petrl. Neue Untersuchungen über die Anfänge der Primatslehre. Giessen 1930 (Reeh. de Théol. ancienne et médiévale 3 (1931) 285). J. C h a pma n. Studies on the early papacy. Lo. 1928. - S. He rb e r t Sc ott.
The Eastern Church and the Papacy, Lo. 1928.

70

§ 13. Het primaat en de voornaamste Pausen.
2, 25, 8) hun liefdadigheid voor de geheele Kerk en zegt, dat de
kerk van Corinthe den brief bewaart en herleest, haar eens door
P. Clemens gezonden. De C a non M u rat 0 r i a n u s is waar~
schijnlijk te Rome ontstaan (omstr. 180: K. E.156-163) en noemt
de boeken van het N. T. op, die canoniek zijn, d.w.z. "die in de
katholieke (Kerk) worden aangenomen" (§ 22,2°).
Deze aanduidingen worden belicht in den zin van een werkelijk
primaat door het getuigenis van Ir e n a e u s, b. van Lyon, in zijn
beroemd boek Adversus haereses (176-99).
Tegen de Gnostieken, zoo betoogt hl!, moet men zich in laatste instantie niet
beroepen op de H. Schrift, omdat zij een groote menigte valsche boeken verspreid
hebben en de H. Schrift volgens hun eigen fantasie uitleggen, doch op een meer
eenvoudigen geloofsregel. Men moet vragen, wat de Kerk leert, die de openbaring
van de Apostelen ontvangen en trouw bewaard en overgeleverd heeft, omdat
de H. Geest haar bijstaat. Maar hoe weet men, wat de H. Kerk leert? Men
moet vragen. wat de particuliere kerken, die de algemeene Kerk vormen, leeren
en meer in het bijzonder die kerken, welke door de onafgebroken opvolging hunner
herders tot de Apostelen opklimmen. Doch omdat het te ver zou voeren al
die kerken te doorloopen. is het voldoende te onderzoeken. welke de leer is van
de kerk van Rome "de grootste en oudste en aan allen bekend". Als wij wijzen
op haar traditie en geloof, dan weerleggen wij de ketters. "Want met deze
kerk moet om haar hooger gezag Iedere kerk, dat is de geloovigen van alle
plaatsen. overeenstemmen. in welke (in verbinding met welke) altijd door de
geloovigen van alle plaatsen de apostolische overlevering bewaard is gebleven".
Of volgens een andere. minder waarschijnlijke vertaling: ..met deze kerk (van
Rome) moet iedere kerk overeenstemmen. in zoover zij de apostolische overlevering bewaart" (Ad hanc enim Ecclesiam propter potentiorem principalitatem
necesse est omnem convenire Ecclesiam. hoc est eos qui sunt undique fideles,
in qua semper ab his, qui sunt undique. conservata est ea quae est ah apostolis
traditio (Adv. haer. 3, 3, 2; K. E. 125; Batiffol 2i9-252).

Ook in de bestrijding van het Gnosticisme blijkt de eenheid der
Kerk onder de leiding van Rome (§ 22, 2°). In de quaestie over de
Paaschviering liet P. V i c tor (189-99) over de geheele Kerk
synoden houden en verklaarde elke kerk van de gemeenschap met
Rome uit te sluiten, die zich aan haar niet conformeerde (Eus. H. E.
5. 24, 9). Op verzoek van S. Irenaeus ging Victor tot dezen maat~
regel niet over, doch vóór Nicea werd overal de Romeinsche praktijk
gevolgd. Niet onaardig, ofschoon niet geheel juist zegt Renan:
"La papauté était née et bien née". Ter tuIl i a n u s, in zijn
katholieken tijd, spreekt met geestdrift van Rome o.a. in De prae~
scriptione haereticorum (omstr. 200 : 32, 1 : 36, 3: K. E. 192, 194).
Wel waarschijnlijk, doch niet zeker (0. Franses, Stud. C. 1 (1925)
218-259) slaan zijn bekende woorden "De hoogepriester, dat is
de bisschop der bisschoppen, heeft gezegd: Ik vergeef de ontucht
en fornicatie aan hen, die boete gedaan hebben" op den Paus,
Calixtus of Zephyrinus (De pudicitia: R. E. P. 383).
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Ook niet~katholieken erkennen: "in het algemeen kan men zeggen, .
dat bij Irenaeus en TertuIIianus te zamen, bijna het geheele·
Roomsch~katholicisme reeds te vinden is" (Pijper, Handboek, 47). ,
"De Romeinsche gemeente bezat sedert het einde der eerste eeuw
een factisch primaat in de Christenheid" (Harnack, Mission 1 3 ,
455). "Rome is het hoofd van de Kerk en zonder haar is de Kerk
niet meer Kerk" (Sohm, Kirchenrecht, I, 382).
In den ketterdoopstrijd (§ 15, 2 0 ) verbiedt P. Stephanus aan de
kerken van Afrika e~ Klein~Azië den doop te herhalen. De opvatting
van S. C y p r i a n u s, door de GaIIicanen enz. dikwijls als een ver~
tegenwoordiger van het episcopalisme aangehaald (de Paus de
eerste der bisschoppen, die hem in macht gelijk zijn), is niet
duidelijk.
a. Som~ erkent hij uitdrukkelijk het primaat en zelfs de pauselijke onfeilbaarheid,
als hij van Felicisslmus en anderen. door een Afrikaansche synode veroordeeld,
aan P. Comelius schrijft: ..Zij durven zelfs varen (na hun veroordeeling zich
beroepen) naar den stoel van Petrus en de voornaamste kerk, van waaruit de
priesterlijke eenheid ontstaan is .... , en bedenken niet, dat het de Romeinen
zijn, wier geloof volgens het getuigenis \lel Apostela geprezen is, tot wie het
ongeloof geen toegang kan hebben" (Ep. 59, 14; K. E. 294). Doch bij beperkt
dit weer eenigszins door er op te laten volgen dat beschuldigden daar veroordeeld
meeten worden. waar hun misdaad bedreven is. In zijn geschrift De catholicae
Bed. unitate erkent hij het op Petrus gevestigde primaat der kerk van Rome
en noemt het den oorsprong en het blijvende fundament der kerkelijke eenheid
(4: K. E. 266), terwijl hij verder weer zegt, dat de andere Apostelen dezelfde
eer en macht als Petrus ontvingen. Wei legt hij telkens den nadruk op de
noodzakelijkheid met Rome verbonden te zijn. De gemeenschap met P. Comelius
is de gemeenschap met de katholieke Kerk (Ep. 55); de kerk van Rome is de
.. matrix et radix Ecclesiae catholicae (Ep. 48); de kerk is ..a Christo Domino
super Petrum origine unitatis et ratione fundata (Ep. 70).
b. De Spaansche bisschoppen Basilides en Martialis waren als Iibellatici door
de andere afgezet en wendden zich tot P. Stephanus, die hen op hun zetels
herstelde. Het is een duidelijke erkenning van het primaat, dat in Spanje ingrijpt
en waarvan het recht door Cyprianus niet ontkend wordt, die alleen zegt, dat
de Paus verkeerd is ingelicht (Ep. 67, 5). Kort daarop verzoekt Cyprianus aan
Stephanus, te zorgen, dat de afzetting van Marcianus, b. van Arles, gehandhaafd
blijve en dat een ander in zijn plaats worde aangesteld (Ep. 68), een ingrijpen
van den Paus in Gallië. c. Doch in den ketterdoopstrijd, dien hij als een
disciplinaire quaestie beschouwde, heeft hij zich tegen den Paus verzet. Ofschoon
overtuigd van het hoogere gezag der bisschoppen van Rome, heeft hij in deze •
zware crisis de volle beteekenis van het primaat niet begrepen, wat ook wel ~
mede verklaard wordt uit zijn gebrekkige theologische vorming, daar hij zeer.
kort na zijn bekeering reeds bisschop werd en in een zeer moeilijken tijd.
(d·Alès. D. Ap. Baptëme des hér. Tegen H. Koch: Cypr. u. d. rom. Primat.
1910 vgl. J. Ernst, Cypr. u. d. Papsttum, 1912).

Omstreeks 260 vraagt P. D ion y s i u s zijn naamgenoot, bisschop
van A I e x a n d ri ë, beschuldigd van subordinatianisme, zich te
verantwoorden en deze zendt een schrijven om zich te recht~
vaardigen (Ath. De Sent. Dion. 18: P. G. t. 25, 505). In 268
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veroordeelde een synode te Antiochië de dwaling van den bisschop
dier stad, Paulus van Samosate, en deelde dit mee aan alle
bisschoppen, op de eerste plaats aan dien van Rome. Toen Paulus
zich niet wilde onderwerpen en de kerk voor zich behield, beriep
men zich op k. Aurelianus, die haar toewees aan hen, "aan wie de
Italiaansche hoofden van den christelijken godsdienst en de
Romeinsche bisschop brieven zouden schrijven" (Eus. H. E. 7, 30,
18; K. E. 443).
2°. Velen der eerste Pausen zijn als martelaren gestorven. De
meest bekende zijn: S. Clemens (88-100?; § 7; 12,4°); S. Soter
( 166-75), door Dionysius van Corinthe geprezen om zijn wel~
dadigheid; S. Victor (189-99), bekend uit den Paaschstrijd (§ 18,
2°); S. Zephyrinus (199---'217), de stichter der catacomben van
Calixtus, die door hem aan het hoofd er van gesteld werd, evenals
S. Calixtus (217-22), scherp aangevallen door S. Hippolytus, een
Romeinsch priester, omdat zij niet streng genoeg tegen het
Sabellianisme zouden zijn opgetreden en te laks waren in de boete~
leer. Hippolytus wierp zich als tegenpaus op en veroorzaakte aldus
het eerste schisma, dat nog onder S. Urbanus I (222-30) en
S. Pontianus (230-35) voortduurde. S. Fabianus (236-50) viel
als een der eerste slachtoffers van de vervolging van Decius; na
zijn dood bleef de Romeinsche zetel 14 maanden onbezet. Onder
S. Cornelius (251-53) veroorzaakte Novatianus een schisma.
S. Stephanus (254-57) trad krachtig op in den ketterdoopstrijd
(§ 15, 2°). S. Miltiades (311-14) mocht het beleven, dat de zoo
lang verhoopte vrede aan de Kerk geschonken werd. Constantijn
stond hem het Lateraansch paleis af, waar hij zijn intrek nam en in
Oct. 313 een synode hield van 18 bisschoppen over het opkomende
Donatisme.
3°. Wat de keuze betreft: de Pausen der eerste eeuw werden
misschien aangewezen door hun voorgangers; later werden zij
gekozen en op dezelfde wijze als de bisschoppen, nl. door de
geestelijkheid, het volk en de andere bisschoppen.

§ 14. De bisschoppen en de andere geestelijken 1.
10. Aanvankelijk waren er alleen gemeenten in de steden; zij
heetten "parochiën", in het Westen later "diocesen", omvatten
ook de omgeving op het land en werden bestuurd door monarchi~
1 Thomassinus I, Sägmuller, p. 7. L. Duchesne, Origines du
culte chrétien, P. 51920; Autonomies ecclésiastiques. Eglises separées, P. 1905.

73

§ 14. De bisschoppen en de andere geestelijken.
sche (in den loop der tweede eeuw. § 12. 3°) bisschoppen. De
gemeenten der grootere steden hadden later meerdere kerken
(tituli) 1 met eigen priesters en clerici. doch deze kerken bleven
onder het onmiddellijk bestuur van den bisschop. In den loop der
derde eeuw werden ook kerken op het land gebouwd (in Egypte.
Syrië. Spanje). die echter ook onder den stadsbisschop bleven.
De Apostelen vestigden bij voorkeur gemeenten in de hoofdstad
(metropolis) van de provincie: later begonnen de gemeenten der
provincies ook een kerkelijke eenheid te vormen. in het Oosten
in het begin der 4e eeuw. in het Westen later. De bisschoppen van
de hoofdstad der provincie (metropolieten) 2 verkregen enkele
voorrechten boven de andere bisschoppen. o.a. de provinciale
synode bijeenroepen en praesideeren. de keuze der bisschoppen
leiden. hen bevestigen en wijden.
Het concilie van Nicea (can. 6) erkent als een .. oude gewoonte".
dat sommige bisschoppen. de patriarchen, een soort oppertoezicht
hebben over al de bisschoppen van een bepaald gebied. nI. die van
Alexandrië. Antiochië. Rome. welke kerken zich be~
roemden op haar stichting door Petrus. Later wist ook C 0 n~
sta n tin 0 pel zich tot een patriarchalen zetel op te werken.
Vooral sedert de tweede helft der 2e eeuw. toen de ketterijen
opkwamen. begonnen de bisschoppen synoden te houden. die in
de 3e eeuw talrijk werden. De geloovigen waren niet zelden bij de
beraadslagingen tegenwoordig. doch alleen de bisschoppen hadden
een beslissende stem. Het concilie van Nicea schreef provinciaal~
synoden op bepaalde tijden voor.
De bisschop bes t u u r t zijn diocees onafhankelijk van de lagere
geestelijkheid: wel raadpleegt hij deze. soms ook het volk: hij
alleen heeft de verantwoordelijkheid. Hij is de drager der aposto~
lische overlevering. waakt voor de zuiverheid der leer en sluit
dwaalleeraren van de gemeente uit. Hij viert de H. Eucharistie.
onder assistentie van de priesters en de overige geestelijkheid. De Apostelen wezen zelf bisschoppen aan: later werden zij
gek 0 zen door de gemeente (Consentiente universa ecclesia".
Clemens Cor. 44: "praesente plebe". Cypr. Ep. 59. 5) en door de
naburige bisschoppen. Waarschijnlijk stelden de geestelijken een
bepaalden persoon voor. omtrent wien zij de meening der aan~
wezige geloovigen vroegen: de bisschoppen hadden de beslissing
over de juiste uitoefening der keuze en dienden den door de
1 J. Kir s c h. Die römische Titelkirchen im Altertum. Pdb. 1918. _
2 P.
Wa 9 n e r. Die geschichtl. Entwicklung der Metropolitangewalt. Bonn 1917.
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geestelijkheid en volk gekozene de wijding toe. Het concilie van
Nicea schreef voor, dat minstens 3 bisschoppen bij de keuze
tegenwoordig moesten zijn en dat de metropoliet de bevestiging
zou geven.
2°. De priesters en diakens werden na een ontvangen goed
getuigenis der gemeente door den bisschop aangesteld en gewijd:
de andere priesters en diakens toonden hun instemming door
tegelijk met den bisschop den wijdeling de hand op het hoofd te
leggen. Zij konden geen functies uitoefenen zonder goedkeuring
van den bisschop, die hen ook kon afzetten. De priesters staan
den bisschop als raadgevers ter zijde: bij samenkomsten der
gemeente zitten zij naast hem: zij helpen hem in het onderricht der
geloovigen en het catechumenaat en dragen in zijn afwezigheid
de H. Geheimen op. Bij de vacature van den zetel regelen zij de
kerkelijke aangelegenheden. De priesters krijgen eerst grootere
beteekenis bij het ontstaan van tituli en parochies in onzen tegenwoordigen zin.
De taak der diakens in de kerk is: de orde handhaven bij de
godsdienstoefeningen, het Epistel en Evangelie lezen, de gaven
der geloovigen ontvangen, den catechumenen en boetelingen aankondigen, wanneer zij de kerk moeten verlaten. den bisschop
dienen aan het altaar, de H. Communie uitdeelen. Buiten de kerk:
toezien op het onderricht der catechumenen en den bedienaar van
het doopsel assisteeren. Doopen mogen zij alleen in dringenden
nood. als geen priester aanwezig is en de bisschop het goedvindt.
Verder hebben zij de zorg voor de armen en beheeren onder toezicht van den bisschop de kerkelijke goederen. Niet hun waardigheid. doch hun invloed is dikwijls grooter dan die der priesters.
Sedert den tijd der Apostelen reeds ontmoeten wij d i a kon e s sen. die.
tenminste in latere eeuwen. door een handoplegging van den bisschop in dien
rang werden opgenomen. Deze handoplegging had geen sacramenteel karakter,
doch was slechts een zegening. Haar taak bestond in het verrichten van liefde~
diensten ten opzichte van arme en zieke vrouwen. in het helpen voorbereiden
van vrouwen voor het doopsel en het daarbij assisteeren. ZIJ streefden wel eens
naar de uitoefening van liturgische functies. doch werden dan telkens terug~
gewezen. behalve bij de Syriërs en Nestorianen. waar zij ook aan deze deelnamen.
Volgens Paulus (I Tim. V. 9). moesten het weduwen zijn van minstens 60 jaar.
In de 6e eeuw beginnen zij meer en meer te verdwijnen.
S. Justinus vermeldt lectores. die de H. Schrift moesten voorlezen en bewaren;
onder P. Cornelius. in het midden der 3e eeuw. zien wij in Rome bovendien
subdiakens en exorcisten. ostlarii. acolythi: de 3 laatste orden komen in het
Oosten niet voor.

3°. Het onderricht en de opleiding der priesters en diakens was
vooral de taak van den bisschop. Sedert het midden der 2e eeuw
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ontstonden beroemde Christelijke scholen te Alexandrië. enz. (§ 30).
4°. Naar het voorbeeld der Apostelen (I Cor. IV. 12; Hand.
XX. 34) voorzagen de geestelijken. vooral in de kleinere gemeenten.
aanvankelijk zelf grootendeels in hun onderhoud door handen~
arbeid. Daar de geestelijken echter van het altaar mogen leven
(Mt. X. 10; I Cor. IX. 13). gaven de geloovigen ook onder~
steuning: giften (oblationes). eerstelingen van vruchten en
tienden. Tegen het einde der 2e eeuw hadden in verschillende
kerken maandelijksche uitdeelingen van de gaven der geloovigen
aan de geestelijkheid plaats. In dezen tijd hadden sommige kerken
ook reeds een gemeenschappelijke kas. waaruit in het onderhoud
der geestelijkheid voorzien werd. Om de geestelijken niet te veel
door wereldsche zorgen van hun ambtsbezigheden af te houden.
had een synode van Carthago reeds vóór 250 den priesters ver~
boden bij testament de voogdij van kinderen op zich te nemen.

=

5°. Het celibaat (caelebs
ongehuwd) is feitelijk alleen de ongehuwde staat
der geestelijken. m.a.w. dat zij na het ontvangen der hoogere wijdingen niet
in huwelijksgemeenschap leven. Dit kan samengaan met een huwelijk. gesloten
vóór de wijdingen. gelijk vroeger veel voorkwam. Tegenwoordig beteekent het
celibaat voor den priester als regel het leven in den staat der maagdelijke
zuiverheid. Echter is het niet uitgesloten. al geschiedt het zelden. dat ook reeds
gehuwde personen de hoogere wijdingen ontvangen.
Van oudsher had het Christendom een groote hoogachting voor het celibaat.
waarin men. volgens het woord en voorbeeld van Christus en de Apostelen.
God vrijer en beter kan dienen (Mat. 19. 12. 29; I Cor. 7. 7 vlg .• 38; Apoc. 14.
oi). Of de Apostelen meest gehuwd geweest zijn of niet. blijkt niet. Tertullianus
en Hieronymus meenen. dat alleen Petrus gehuwd was geweest; andere oude
kerkelijke geschriften houden allen voor gehuwd. doch geen positief bewijs bestaat
daarvoor. behalve voor Petrus. Dat Paulus ongehuwd was. lijdt geen redelijken
twijfel (I Cor. VII). In den allereersten tijd waren moeilijk geschikte bisschoppen
en priesters onder de ongehuwden te vinden. daar bij Joden en heidenen de
ongehuwde staat in minachting stond en in het Romeinsche rijk de Lex Julia
en Poppaea het celibaat verboden. Wel eischte men. dat de bisschoppen. priesters
en diakens slechts éénmaal gehuwd waren geweest (unius uxoris vir; I Tim. lIl.
2---4; Titus I. 6). Doch reeds sedert het midden der tweede eeuw begon het
in verschillende streken steeds meer gebruik te worden. dat zij. die tot de
hoogere wijdingen verheven werden. of uit de ongehuwden gekozen werden of
tenminste in onthouding leefden. Het celibaat was reeds lang bij de geestelijken
in hooge eere. voordat het door eenige wet verplichtend was gesteld. Het
streven. het celibaat verplichtend te stellen. komt in het Westen op tegen het
einde der 3e eeuw. in het Oosten later. De 33ste canon van het condlie van
Elvira (Granada. omstr. 300) verbood op straffe van ontzetting uit hun
waardigheid aan bisschoppen. priesters en diakens in huwelijksgemeenschap te
leven. Ook op het condlie van Nicea (325) werd door sommige bisschoppen
voorgesteld de continentie aan de hoogere geestelijken voor te schrijven. doch
S. Paphnutius. die zelf altijd het celibaat onderhouden had. verhinderde .. in een
krachtige rede" (Socrates) zulk een zware verplichting aan de geestelijken en
-

F. F u n k. Abh. u. Unters. I. - E. Va c a n dar d.
H. L e cl e r c q. D. A. C.
Célibat.
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hun echtgenooten op te leggen. Wel noemt hij het "een oude overlevering der
Kerk", dat iemand, die de hoogere wijdingen ontvangen heeft, op straffe van
suspensie in zijn ambt, geen huwelijk mag aangaan. Nog in de 5e eeuw leven
vele bisschoppen in het Oosten in huwelijksgemeenschap, ofschoon de meerderheid dan wel de continentie beoefent; in 420 werd dit door k. Theodosius 11
voorgeschreven. Door k. Justinianus (527-65) werden bepalingen uitgevaardigd,
die bijna geheel door de Trullaansche synode (692) werden overgenomen:
de bisschop zal in volkomen onthouding leven; is hij gehuwd, dan moet zijn
echtgenoote bij zijn wijding zich begeven naar een afgelegen klooster. De
bepalingen voor de overige hoogere clerici toonen een scherpe reactie op de
strenge bepalingen, die dan reeds 3 eeuwen in het Westen gelden: na hun
wijding mogen zij geen nieuw huwelijk sluiten; zijn zij voor hun wijding wettig
gehuwd, dan mogen zij als gehuwden leven; beloften, dat zij zich zullen
onthouden, zijn tegen de canones. Deze regeling is nog geldig in de Griekschorthodoxe kerk. De meeste Oostersche kerken, die met Rome geunieerd bleven,
hebben ten slotte het celibaat aanvaard.
In het Westen openbaart zich het streven om het celibaat verplichtend te
stellen op het concilie van Elvira, dat echter slechts een particulier karakter
heeft. Doch op een concilie te Rome onder P. Siricius (386) wordt de onthouding
verplichtend gesteld: "quod sacerdotes et levitae cum uxoribus non coeant".
En wat hier wordt vastgelegd, tracht P. Siricius ook elders door te voeren.
In een brief aan Himerius, b. van Tarragona (Spanje; 385) verbiedt hij op
straffe van afzetting de priesters en diakens de huwelijksgemeenschap; Himerius
moet dit ook aan de andere bisschoppen van Spanje en aan die van Portugal
en Gallië meedeelen. Hetzelfde schrijft Siricius aan de bisschoppen van Afrika.
Op verschillende concilies in bovengenoemde landen werden deze bepalingen
ingescherpt. P. Innocentius I (401-17) schrijft in denzelfden geest aan de
b. Victrix van Rouen en Exuperius van Toulouse. P. Leo de Groote (446-61)
strekt de wet ook uit over de subdiakens. De Pausen werden ondersteund door
de groote kerkvaders.
De invoering der celibaatswet stuitte hier en daar op heftigen tegenstand.
Een gevaar voor overtreding vormde reeds alleen het feit, dat dikwijls gehuwd.:
personen tot de hoogere wijdingen werden toegelaten; in het algemeen ontbrak
te veel de ascetische vorming voor het celibaat. Zoo liet de naleving in sommige
tijden veel te wenschen over, vooral in de "ijzeren eeuw" (§ 92). Eerst in de
lle eeuw, toen het kwaad bijna overal was doorgedrongen en nauwelijks meer
uit te roeien scheen, kwam een krachtige bestrijding van de groote Pausen dezer
eeuw: Leo IX (1049-54), Gregorius VII (1073-85), Urbanus 11 (1088-99)
en Calixtus 11 (1119-24). P. Calixtus 11 nam op de Lateraansche synode (1123)
het besluit: contracta quoque matrimonia ab hujusmodi personis (inclusief de
subdiakens) disjungi judicamus. De eenigszins onduidelijke terminologie was
in de 12e eeuw voor iedereen dUidelijk: terwijl tot dusver het sluiten van een
huwelijk aan den hoogeren clerus verboden en de gemeenschap bij een vóór de
wijding wettig huwelijk niet geoorloofd was, wordt nu absolute scheiding opgelegd
en wordt het huwelijk, door iemand na de hoogere wijdingen gesloten, voor
ongeldig verklaard; m.a.w. de Wijding zelf vormt een impedimentum dirimens.
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§ 15. Het doopsel en vormsel.
DERDE HOOFDSTUK.

DE SACRAMENTEN EN DE EEREDffiNST 1.
HET GODSDffiNSTIG EN ZEDELIJK LEVEN.

§ 15. Doopsel 2 en vormsel 3. De strijd over den ketterdoop.
la. De opname in de Kerk geschiedde door het H. doopsel. dat
(in lateren tijd) werd voorafgegaan door het catechumenaat en·
onmiddellijk gevolgd door het H. Vormsel en het ontvangen der
H. Communie.
Omtrent een voorbereiding op het doopsel zijn vóór het midden
der tweede eeuw weinig bijzonderheden bekend: misschien werden
de heidenen in den beginne terstond na hun geloofsbelijdenis
gedoopt en daarna onderricht. ..Volgens de apostolische over~
levering" (Origines: P. G. 14. 1047) werden ook kinderen
gedoopt: een synode van Carthago (252) verwerpt de stelling.
dat de doop van kinderen moet worden uitgesteld (H. L. I. 115).
Doch de groote meerderheid der gedoopten waren bekeerde
heidenen en volwassenen en voor hen werd een proeftijd vereischt.
het catechumenaat 4. waarvan Hermas en Justinus aanduidingen
geven en dat ten tijde van Tertullianus reeds volkomen georgani~
seerd was: het wordt door hem genoemd .. het noviciaat van het
christelijk leven". De duur was niet bepaald en hing af van het
gedrag der. catechumenen. De synode van Elvira (omstr. 300)
vorderde minstens 2 jaar. tenzij in geval van ziekte.
Gedurende dien tijd ontving de catechumeen godsdienstonder~,
richt 5. Wij kunnen ons ongeveer een beeld vormen van dat
onderricht (en ook van dat der geloovigen) uit de Didache, die meermoraalvoorschriften geeft. en het Symbolum Apostolorum (§ 27. A ••
10 ), dat meer dogmatisch is en diende als geloofsbelijdenis 6 voor.
de doopelingen en als fundament voor de mondelinge catechese .•
Verder mochten de catechumenen niet aan het eigenlijk Misoffer
deelnemen en moesten zij vóór de offerande de Kerk verlaten
1 Uitgaven van Liturgieën en lito p. 5 en 7. L. D u c hes n e. Origines du
culte chrétien, P. 51920. - Th. Sc her man n, Die aUg. Kirchenordnung.
frühchrist. Liturgien u. kirch. Ueberlieferung, Pdb. 1914/16. - T i xe ron t.
Hist. des dogmes, I. - E. d e G heil i n c k, Pour I'histoire du mot Sacramentum I, P. 1924. - 2 J. Er m 0 n i, Le baptême dans I'Eglise primitive, P. 1904.
- A. d'Alès. Baptême et confirmation. P. 1927. - P. de Puniet. Baptême.
D. A. C. 11. - 3 J. Co p pen s. L'imposition des mains et les rites connexes
dans Ie Nouveau Test. et dans I'Eglise aneienne, Wetteren 1925. - 4 P. de
P u n iet, Catéchuménat, D. A. C. IV. 5 H. L e c Ier c q. Catéchèse.
Catéchisme, Catéchumène. D. A. C. IV. - 6 E. V a c a n dar d, etudes I.
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(Missa catechumenorum). Bovendien waren vasten, bidden,
belijdenis der zonden en een stichtend leven voorgeschreven.
Het doopsel geschiedde in den regel door een drievoudige
onderdompeling (immersio) van den geheelen persoon: in geval
van nood, vooral bij ziekte, alleen door begieting (infusio). Als
regel vond de plechtige doop plaats op de vigilies van Paschen en
Pinksteren, doch zonder plechtigheden kon hij op iederen dag
geschieden.
2°. In de 3e eeuw ontstond een heftige strijd over de vraag of
de doop door ketters toegediend 1 geldig is. Tot het Montanisme
hadden de ketterijen geen afgescheiden gemeenten gevormd. De
aanhangers bleven in de groote Kerk en ontvingen van haar het
doopsel en de sacramenten. Als zij zich bekeerden, werden zij
gereconcilieerd door de oplegging der handen "in poenitentiam"
of door "consignatio" (volgens verschillenden het vormsel), doch
het doopsel werd niet hernieuwd, wijl zij het in de ware Kerk
ontvangen hadden. Eerst het Montanisme en Marcionisme
vormd~n eigen gemeenten en nu werd de vraag gesteld, of iemand,
die in die secte gedoopt is en zich bekeert, overgedoopt moet
worden, m.a.w. of het doopsel, door ketters toegediend, geldig is.
Het was op de eerste plaats een practische kwestie, ofschoon met
een theologisch fundament: of het geloof van den bedienaar een
voorwaarde is voor de geldigheid der sacramenten: of de geldig~
heid der sacramenten van de rechtgeloovigheid van den bedienaar
afhankelijk is. Doch dit theologisch element bleef steeds op den
achtergrond, en zoo is het te verklaren, dat Cyprianus de aange~
legenheid als zuiver disciplinair beschouwde, waarvoor men de
eenheid der Kerk niet moest opofferen.
Er was een verschillende praktijk: over het algemeen doopte
men niet opnieuw: in Afrika, waar Tertullianus, uitgaande van
zijn spiritualistische opvatting van de Kerk, de ongeldigheid ver~
dedigd had (De Baptismo, 15) en in een groot deel van Klein~
Azië en Syrië wel. Er heerschte echter ook in Afrika nog veel
onzekerheid en daarom hield b. Cyprianus in 255 en 256 te
Carthago een synode, waar de herdoop werd voorgeschreven. De
motiveering was, dat alleen in de ware Kerk de H. Geest met zijn
genade tegenwoordig is. Een ketter heeft de genade niet en kan
haar dus aan anderen niet meedeelen. Een gevaarlijk princiep, dat
1 J. Er n s t, P. Stephan I u. der Ketzertaufstrelt, Malm 1905: Cyprian und
das Papsttum, Malnz 1912. - A. d'A I è s, Baptëme des hérétiques, D. Ap. I.
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de geheeJe Kerk aan het wankelen brengt, want volgens deze
redeneering heeft ook een zuiver innerlijke ketter de genade niet
en is men dus nooit zeker, het doopsel geldig te ontvangen.
P. Stephanus verbood onder bedreiging de gemeenschap af te
breken den herdoop als een nieuwheid (nihil innovetur nisi quoó
traditum est, Cypr. Ep. 74; Denz. 46); een soortgelijk schrijven
zond hij aan de b. S. Firmilianus van Caesarea en Helenus van
Tarsus, die hun instemming met Cyprianus betuigd hadden. De
kerken van Afrika en Klein-Azië handhaafden echter haar standpunt en er ontstond een gespannen verhouding met Rome. Tot
een werkelijke excommunicatie van Cyprianus en de zijnen schijnt
het echter niet gekomen te zijn: in 257 stierf Stephanus, het
volgend jaar viel Cyprianus als slachtoffer der vervolging.
Stephanus opvolger, Sixtus 11, schijnt onder invloed van Dionysius
van Alexandrië een meer verzoenende houding te hebben aangenomen. Langzamerhand won de Romeinsche praktijk terrein;
zij werd b.v. plechtig vastgesteld op de synode van Arles (314).
waar veel Afrikaansche bisschoppen aanwezig waren. De dogmatische zijde der quaestie, de objectieve werkzaamheid der
sacramenten, dat zij uit zich zelf genade verleenen, onafhankelijk
van het geloof van den bedienaar, is vooral door St. Augustinus
duidelijk uiteengezet.
3°. Op het doopsel volgde onmiddellijk de toediening van het
vormsel door den bisschop (in het Oosten later ook door priesters)
door oplegging der handen en zalving met chrisma; daarna het
ontvangen der H. Communie.

§ 16. De H. Eucharistie 1, de agape en de disciplina arcani.
10. Volgens de rationalisten en modernisten zou de viering der
H. Eucharistie, het middelpunt van den eeredienst, oorspronkelijk
een gewone gemeenschappelijke maaltijd geweest zijn, die zich
langzamerhand in twee verschillende ceremonies ontwikkelde: de
1 F. Cab rol et H. Lee Ier c q, Monumenta eccles. Iiturgica, p. 5. G. R a u sc hen, Monum. eucharistica et Iiturgica vetustissima (Flor. patr. VII).
- F. Cab rol, Les origines Iiturgiques, P. 1906. - W. Go 0 s sen s, Les
G.
origines de l'eucharistie, sacrement et sacrifice, Gembloux 1931. R a u s c hen, Eucharistie u. Busssacrament in den ersten 6 Jhh., Fr. 2 1910. E. B a u m g art n er, Euch. u. Agape im Urchrist., Solothum 1909. - P.
Bat i f f 0 I, Etudes d'histoire n, P. 91930. - J. Leb r et 0 n, Eucharistie,
D. Ap. 11. - C. Bar e i 11 e et E. Ru c h, Euch., D. Th. V. - J. B rin k tri n e,
Die hl. Messe in ihrem Werden und Wirken, Pdb. 1931. - F. D ö I g er,
Ichtus. Der heilige Fisch in den antiken Religionen und im Christentum, I-IV,
Mr. 1910/29.
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Eucharistie en de agape. Zij loochenen de instelling door Christus
uit aprioristische overwegingen: Christus zou er niet aan gedacht
hebben een Kerk te stichten. die na zijn dood zijn werk zou voort~
zetten: daarom kon Hij dus ook niet de H. Eucharistie als een
blijvende instelling bedoeld hebben. Marcus en Mattheus hebben
niet het bevel van Christus: .. Doet dit tot mijn gedachtenis":
bij Lucas zouden deze woorden later zijn ingevoegd. Paulus zou
de Eucharistie hebben ingevoerd. Een feit is echter. dat Hand. 11,
42 verhaalt: .. Zij bleven volharden in de leer der Apostelen en in
de gemeenschap: in het breken des broods en de gebeden". terwijl
Paulus I Cor. XI. 23. vlg. en X. 16 zeer duidelijk spreekt over de
werkelijke tegenwoordigheid en de instelling door Christus. Het
blijkt dus, dat de Christenen te Jerusalem reeds terstond de
Eucharistie vierden. want de .. fractio panis" • het .. breken des
broods". kan niets anders zijn dan de Eucharistie. en dat in de
kerk van Corinthe omstreeks 57 eveneens de Eucharistie gevierd
werd. waarin werkelijk het lichaam en bloed des Heeren tegen~
woordig werd geacht en dat dit gedaan werd als een gedachtenis
aan den dood van Christus en in overeenstemming met zijn bevel.
Paulus voert niet iets nieuws in: hij komt eenvoudig op tegen mis~
bruiken bij de viering. Neemt men de instelling door Christus aan,
dan laat zich alles gemakkelijk verklaren. terwijl men anders voor
de onoplosbare moeilijkheid staat: hoe zich zoo spoedig het
gebruik van de viering der Eucharistie als goddelijke instelling kon
vormen. - De authenticiteit van Lucas XXII. 19. 20 is aan geen
redelijken twijfel onderhevig.
De verdere getuigenissen voor de werkelijke tegenwoordigheid
in het H. Sacrament des altaars zijn zeer talrijk en komen van alle
kanten: Ignatius van Antiochië (Ad Smyrn. 7. 1: K. E. 17):
Justinus (I Ap. 66. 2: K. E. 55): .. Het voedsel geconsacreerd door
het gebed gevormd uit de woorden van Christus.... men heeft
ons geleerd. dat het is het vleesch en bloed van den mensch~
geworden Jesus" : Irenaeus (Adv. haer. 4. 17. 5: K. E. 135):
Tertullianus (De oratione. 19: De resur. 8: De idol. 7: De pud. 9);
Origenes (Contra Cels. 8. 33: In Exod. 13: Hom. 13. 3). enz. De
talrijke afbeeldingen der catacomben bewijzen niet. doch con~
stateeren eenvoudig het feit van de werkelijke tegenwoordigheid
en geven uiting aan dat geloof. Hoeveel dwalingen en ketterijen
de oude Kerk ook trachtten binnen te dringen. geen enkele valt de
Eucharistie aan en de werkelijke tegenwoordigheid.
De oudste beschrijving van de viering der Eucharistie buiten de
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canonieke boeken (Hand. 11, 42) geeft de Didache (einde der
1e eeuw; K. E. 2, 3); zeer uitvoerig wordt zij door Justinus gegeven
(I Ap. 65-67; K. E. 54). Na een lezing uit de H. Schrift, een
homilief en de wegzending der catechumenen en boetelingen (§ 17,
3°), volgde een gebed. De diakens brachten brood en wijnyaan en
de bisschop (of priester) sprak de consecratiewoorden uit. Het
eucharistische hooggebed (de anaphora, de praefatie en canon
onzer H. Mis) is zeer oud. De bisschoppen konden toevoegingen
maken en zoo is het aantal gebeden, vooral in het Oosten, ver~
meerderd;fDan werd het Brood gebroken; de diakens deelden de
H. Communie uit. - De viering had eerst 's avonds plaats, doch
reeds spoedig op Zondagmorgen (later ook op andere dagen),
soms reeds omstreeks middernacht, op het uur, dat Christus ver~
rezen was.fE.KJ
2°. Oorspronkelijk had vóór de viering der Eucharistie een
gemeenschappelijke maaltijd plaats: agape 1, een beeld van de
onderlinge liefde, waarbij de meegebrachte gaven gemeenschappe~
lijk werden gebruikt en de rest aan de armen gegeven. S. Paulus
trad op tegen misbruiken, die hierbij voorkwamen en reeds op het
einde der Ie eeuw had de agape 's avonds plaats, geheel afge~
scheiden van de viering der Eucharistie. In de 3e eeuw namen
alleen de geestelijken en armen er aan deel en sedert de 4e eeuw
werd zij uit de Kerk geweerd. (Batiffol ontkent het bestaan van
een bijzondere agape, 279. maar wel ten onrechte. vlg. Bihlmeyer~
Funk S ,89).
.
3°. De H. Communie werd gewoonlijk bij iedere viering der
Eucharistie onder de gedaanten van brood en wijn uitgereikt;
onder de gedaante van brood ontvingen de geloovigen haar op
de hand. Tijdens de vervolgingen vooral namen zij haar onder de
gedaante van brood mede naar huis; pas-gedoopte kinderen ontvingen haar onder de gedaante van wijn. Onder de gedaante van
brood zonden de bisschoppen elkander ook de H. Eucharistie als
teeken der kerkelijke gemeenschap (Fermentum).
4°. Er bestond ten opzichte van de leer en den eeredienst
(doopsel. Eucharistie, gedeeltelijk de geloofsbelijdenis en het Onze
Vader) een zekere geheimhouding voor catechumenen en
heidenen, sedert de 17e eeuw disciplina arcani 2 genoemd. Volgens
1 E. B a u m ga r t n e r, H. L e cl e r c q, Agape. D. A. C. I. Bat i ff 0 I,
Etudes d·hist. I. - 2 P. Bat i f f 0 I, Etudes d'hist. I. - E. Va c a n dar d,
D. H. E. lIl. - P. de B ro uwe r. De wet van geheimhouding in de eerste
Christen-kerk, Annalen der Vereeniging tot het bevorderen der wetenschap onder
de Katholielten, 19J~, 29.
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Batiffol heeft zij zich uit het catechumenaat ontwikkeld en komt
zij eerst na de tweede eeuw voor: (volgens anderen reeds
vroeger). Zij heeft haar bloeitijd in de 4e eeuw, om sedert de
Se eeuw met het verdwijnen van het catechumenaat in onbruik te
raken en berust op Mt. VII, 6 (wilt het heilige niet aan de honden
geven) en vooral op paedagogische motieven: om de bekeerlingen
geleidelijk met de christelijke leer bekend te maken. Zoo is het te
verklaren, dat vooral eerst in de 4e eeuw het gebruik ten volle
ontwikkeld was.

§ 17. Boete en biecht 1.
De documenten over het boetewezen in de oude Kerk zijn
schaarsch en dikwijls onduidelijk: vandaar bestaat over deze quaestie
veel verschil van meening. Het wezenlijke van het sacrament der
biecht is duidelijk uitgesproken in de woorden van Christus Mt.
XVI, 19: XVIII, 18 en Joh. XX, 21, 23, waar Hij tot de Apostelen
en hun opvolgers spreekt: "Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze
vergeven; wier zonden gij behoudt, hun zijn ze behouden". Zij
veronderstellen een belijdeniS der zonden en een rechter, die het
vrijsprekend of bindend oordeel uitspreekt. Doch over de wijze,
waarop de belijdenis moet geschieden en de voorwaarden, onder
welke het vonnis moet worden uitgesproken, zegt de H. Schrift
niets uitdrukkelijk. Christus heeft het aan de Kerk overgelaten dit
te regelen en terwijl het essentieele onveranderlijk bleef, varieerde
de praktijk in den loop der eeuwen.
In de eerste eeuwen is de praktijk zeer streng. De Christenen
1 D. Pet a v i u s, De paenitentiae vetere in Ecd. ratione diatribe. J.
Mor i n u s, Comment. rust. de disciplina in administratione Sacramenti
G. R a u s c hen, Euch. u. Busssacrament, Fr.
paenitentiae, P. 1651. 21910. - P. Batiffol, Etudes d'hist. I, P. 61920. - E, Vacandard,
Etudes de critique I1, P. - F. F u n k, Unters. u. Abh, I, Pdb. 1897. A, d'A I è s, L'édit de Calliste, Etude sur les origines de la pénitence chrét.,
P. 1914, - K. A dam, Die kirch, Sündenvergebung nach dem H. Augustin,
Pdb. 1917; Die geheime Kirchenbusse nach d. hl. Aug., Pdb. 1921. )3, Pos c h man n, Kirchenbusse u, correptio secreta bei Aug., Pdb. 1923, P. G a I tie r, De paenitentia. Tract. dogm,~hist., P ..!.19131 - H, B r e w e r,
Die kirch. Privatbusse, Z. f. kath, Theol., 1921, 1 vlg. - J. de Jon g, De
ontwikkeling van de leer en praktijk van boete en biecht, Ned. Kath. Stem" 27
(1927) 169, 193. - F. Pij per, Gesch. der boete en biecht in de Christelijke
Kerk, 2 dln. 's Gravenh. 1891/1908 (vgl. Th. Vlaming, De Kath. 101 (1892)
91, 170; 102 (1892) 34).
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vormden een betrekkelijk kleine schare te midden van de ver~
dorven heidensche maatschappij. De woorden en het voorbeeld
van Christus en de Apostelen en de wonderen door hen verricht
stonden hun nog levendig voor oog en. Veelal leefden zij in de
verwachting van de spoedige komst van Christus en het aan~
staande einde der wereld. De vervolging en verdrukking eischten
zware offers, die alleen menschen van een levendig geloof en een
heldhaftige deugd in staat waren te brengen. Doch beschouwde de
Kerk zich als een vereeniging van heiligen, waarin voor zondaren
geen plaats was, zoodat iemand, die na het doopsel een groote
zonde bedreef, daarvan geen vergiffenis kon verkrijgen, tenminste
door de Kerk 7 Dit is de opvatting van vele moderne niet~katho~
lieken, die meenen, dat in de eerste twee eeuwen voor boete en
biecht geen gelegenheid bestond. Eerst in het begin der 3e eeuw,
toen het aantal Christenen en daarmee dat der zwakken toenam,
zou de Kerk een compromis gesloten hebben met de zondige wereld
en zondaren weer hebben opgenomen. Daar zou de oorsprong
liggen van de biecht.
Talrijke feiten en teksten wijzen er echter op, dat ook in de twee
eerste eeuwen zondaren in de Kerk werden opgenomen (Galtier,
153-163 : N. K. Stemmen, 1927, 171, 172) . Nergens echter (tenzij
waarschijnlijk in den Pastor van Hermas en misschien bij Irenaeus)
wordt dUidelijk gezegd, dat deze vergiffenis door de Kerk ver~
leend werd. Eerst Tertullianus in De paenitentia (uit zijn katho~
lieken tijd, tusschen 200 en 206) spreekt duidelijk van een boete,
die voor de Kerk verricht wordt en van een "openbaring van zich
zelf", welke de zonde wegneemt en iets later blijkt ook uit Cyprianus
en Origenes, dat in de eerste helft der 3e eeuw zoowel in het
Oosten als in het Westen een kerkelijke instelling bestond, waarbij
de zonden werden beleden en na gedane boete vergeven. Nergens
zien wij, dat de instelling nieuw is of oppositie verwekt heeft,
waaruit wij wel mogen besluiten, dat zij op veel oudere tijden
teruggaat.
2°. Welke zonden vielen daaronder 7 Op zijn minst de drie
kapitaalzonden (peccata capitalia ): ontucht (moechia), afval van
het geloof (apostasia) en doodslag en dan als soorten van zonden
opgevat, zoodat zij verschillende andere groote zonden omsloten.
Verschillende Katholieken: in vroegeren tijd Petavius, Sirmond,
in onzen tijd Funk, Rauschen, Batiffol, Vacandard en anderen
meenen, dat de Kerk aanvankelijk de kapitaalzonden niet kwijt~
schold. Zij was zich wel bewust de macht daartoe te bezitten (wat
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de niet~katholieken loochenen). doch zij gebruikte haar niet. om
de geloovigen van de zonde af te schrikken. om minder goede
elementen buiten haar gemeenschap te houden. De kapitaalzondaren werden wel tot de openbare boete toegelaten. doch nooit
meer in de Kerk opgenomen; het eenige middel om vergiffenis te
verkrijgen was het volmaakt berouw. waartoe de boete disponeerde. Het eerst zou in deze strenge praktijk verandering zijn
gebracht door P. Calixtus len opzichte van de moechi in zijn
bekend edict (§ 13. 10 ); omstr. 250. bij de kerkvervolging van
Decius. zouden de apostaten. de lapsi en in den loop der 4e eeuw
de moordenaars na volbrachte boete weer in de Kerk zijn opgenomen. Doch het is niet te bewijzen. dat deze strenge praktijk in
geheel de Kerk geheerscht heeft; hoogstens misschien in een of
andere particuliere kerk. Wel schijnt het vast te staan. dat zij. die
in een groote zonde hervielen. niet meer tot een tweede boete
werden toegelaten en dus voorgoed. ook op hun sterfbed. van de
Kerk bleven uitgesloten.
3 0 • De meest of bijna uitsluitend op den voorgrond tredende'
vorm van het boetewezen was de publieke of canonieke boete
(exomologesis). Daarbij werd voor publieke zonden misschien een
openbare belijdenis vereischt voor de gemeente; voor geheime
zonden was een geheime bekentenis voldoende. Daarna werd een
boetedoening opgelegd. waarvan het voornaamste element was.
dat de boetelingen werden uitgesloten van de liturgische gemeenschap. van het ontvangen der H. Eucharistie !:!!. gesteld werden
"in den staat der boetelingen". In het Oosten moesten de boetelingen als de catechumenen vóór de Offerande de kerk verlaten:
in het Westen konden zij waarschijnlijk de geheeIe godsdienstoefening bijwonen. In den beginne tenminste hadden zij een eigen
plaats bij de deur der kerk. "in limine ecclesiae". Vóór de H. Communie knielden zij voor de geloovigen neer om van hen een
bijzondere oplegging der handen te ontvangen. Verder moesten
zij veel bidden en zich verschillende verstervingen opleggen.
wisselend naar gelang van personen en plaatsen: vasten. het
dragen van eenvoudige of verwaarloosde kleeding. het eten van
slechts ongekruide spijzen. soms het afscheren van het haar en
het zich onthouden van het huwelijksgebruik. geen handel drijven.
niet in het leger dienen. Dikwijls duurde de boete het geheele
leven lang en werden de boetelingen eerst op hun sterfbed in de
gemeenschap der Kerk opgenomen. De boetetijd kon worden
verkort door de voorspraak van martelaren en belijders: Cyprianus
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§ 17. Boete en biecht.
moest optreden tegen misbruiken. die hierbij voorkwamen (§ 15.
2°). De wederopname in de Kerk geschiedde door de handoplegging des bisschops. de reconciliatio. waardoor de .. pax" of
de .. communio" gegeven werd. Zij volgde. als de boete niet voor
het geheele leven was opgelegd. na het volbrengen der voorgeschreven werken: in Rome. in het begin der 5e eeuw op Witten
Donderdag. elders op Goeden Vrijdag. Verschillenden meenen.
dat na de eerste bekentenis der zonden de absolutie privaat gegeven werd en dat daarop de openbare boete volgde. als in den
tegenwoordig en tijd de paenitentie. Het is zoo goed als zeker. dat
de eigenlijke absolutie. de vergiffenis der zonden. verleend werd
na de beëindiging der boete. door de reconciliatio en dat deze dus
een sacramenteel karakter had.
Het openlijke boetewezen berustte in de handen van den
bisschop. Cyprianus schijnt ook diakens als bedienaren te kennen
in tijd van nood. De functies van den bisschop werden in het
Oosten sedert de 4e eeuw in vele gemeenten aan een eigen priester
opgedragen. den boetepriester.
Dit openlijke boetewezen heeft in de geheele Kerk bestaan.
behalve in Engeland en Ierland. In de 4e eeuw. toen na den vrede
van Constantijn meer onwaardige elementen in de Kerk kwamen,
werd de praktijk milder; want als men te streng optrad. onttrokken verschillend en zich aan de boete of stelden haar tot het
sterfbed uit. Toen ontstond ook het misbruik het doopsel tot lateren
leeftijd uit te stellen: het doopsel wischte alle zonden uit en men
behoefde zich dan bij vroeger bedreven zonden niet aan een zware
openlijke boete te onderwerpen.
4°. Werd ook buiten deze publieke of canonieke paenitentie
door de Kerk vergiffenis van zonden verleend? M.a.w. bestond
er een private paenitentie. met geheime belijdenis en geheime boete.
die een sacramenteel karakter had (oorbiecht)? Verschillende
Katholieken (Funk. BatiffoI. Boudinhon) meenen. dat er alleen een
publieke paenitentie bestond; dat alleen dus van de kapitale
zonden, doch dan als soorten van zonden opgevat, door de Kerk
vergiffenis verleend werd; de andere zonden behoefden niet
beleden te worden en konden door berouw, goede werken enz. bij
God kwijtschelding verkrijgen. Volgens Adam is de H. Augustinus
de eigenlijke schepper van de private boete. ofschoon vóór hem
daarvan wel sporen te vinden zijn. Hij zou in plaats van de vroeger
algemeen noodzakelijk geachte uitsluiting van de Kerk de
correptio, de private terechtwijzing hebben gesteld. Verder gaat
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§ 18.

Feest~

en vastendagen. De Paaschstrijd.

Poschmann 1: een private paenitentie met sacramenteel karakter
zou eerst in den Carolingischen tijd in gebruik gekomen zijn.
Volgens verschillende theologen is de opvatting. dat in de
oudheid geen private paenitentie bestond. moeilijk overeen te
brengen met het concilie van Trente (S. XIV). vooral als de kring
der kapitaalzonden te veel beperkt wordt. Doch zij is ook histo~
risch niet te verdedigen. daar te beginnen met Tertullianus.
herhaaldelijk sprake is van kwijtschelding van zonden door den
bisschop buiten de publieke paenitentie (Brewer. t.a.p.; Galtier. De
paenitentia. 198. vlg.).

§ 18. Feest- 2 en vastendagen. De Paaschstrijd.
10. In plaats van den Sabbat vierden de Christenen reeds in
den apostolisch en tijd den Zondag, den eersten dag der week.
den dag van de opstanding des Heeren (dag des Heeren) als
kerkelijken feest~ en rustdag. De beide Joodsche feesten Paschen
en Pinksteren werden van den beginne af ook gevierd door de
Christenen. die er echter een anderen zin aan gaven. In het Oosten
werd sedert de 3e eeuw Epiphanie (6 Jan.) gevierd. Sedert het
einde der tweede eeuw werd door de verschillende kerken de
sterfdag (dies na ta lis ) harer martelaren gevierd (§ 9. 2°). In het
midden der 3e eeuw vormde zich de kalender der heiligen; de
Romeinsche had behalve Petrus en Paulus. slechts heiligen uit
de 3e eeuw. Terwijl de Pharizeën op Maandag en Donderdag
vastten, namen de Christenen daarvoor Woensdag en Vrijdag
(tot drie uur; Statio). In de 2e eeuw is er reeds sprake van een
kortere of langere vasten voor Paschen.
2°. In Rome en het grootste deel der Kerk vierde men het
Paaschfeest op den Zondag na den Hen Nisan (den sterfdag des
Heeren; in de provincie Klein~Azië van oudsher op den 14en
Nisan zelf. dus bijna altijd niet op een Zondag (Quartodecimanen).
Om overeenstemming te verkrijgen. reisde Polycarpus. b. van
Smyrna. naar Rome (155); zijn onderhandelingen met P. Anicetus
leidden niet tot een resultaat. doch de vrede bleef bewaard.
P. Victor (189-99) trad krachtiger op en gelastte in het Westen
1 B. Pos c h man n. Die abendländische Kirchenbusse im Ausgange des
christlichen Altertums. Mn. 1928; bestreden door K. A dam. Theo!. Quartalschrift 110 (1929) 1--66; vg!. ook: P. Galt ier. Nouv. Revue théo!. 56
(1929) 631; H. Weisweiler. Scholastik 5 (1930) 109.635; antwoord van
Poschmann: Z. f. kath. Theo!. 54 (1930).214. 2 H. Kellner.
Heortologie. - D u c hes n e. Origines. p. 7. - Sc h r ij ne n. 110-132.
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en Oosten synoden te houden, maar de Aziaten, onder leiding van
Polycrates, metropoliet van Ephese, hielden vast aan hun gebruik.
Victor verklaarde elke kerk van de gemeenschap met de
Romeinsche uit te sluiten, die zich aan haar niet conformeerde,
welke maatregel echter door het bemiddelend optreden van
S. Irenaeus niet tot uitvoering kwam. In den loop der 3e eeuw
conformeerden zich echter de Aziatische Kerken, een enkele uitgezonderd, aan Rome (§ 13, 1°).

§ 19. Het zedelijk en maatschappelijk leven der Christenen 1.
De Kerk en de slavernij. Het ascetisme.
10. In het gewone dagelijksche leven onderscheidden de Christenen zich niet van hun heiden sc he medeburgers (Tertul. Apol. 37:
K. E. 178). Zij gehoorzaamden aan de wetten van den staat, in
zoover deze niet met die van God in strijd waren: door deze
zedelijke zelfstandigheid braken zij het despotisme der oude
wereld. Ofschoon zij zich aanvankelijk buiten staatsambten en het
leger hielden, was dit sedert het einde der 2e eeuw niet meer het
geval (§ 7, 1°). De dikwijls onzedelijke en wreede schouw- en
gladiatorenspelen woonden zij echter niet bij. In de kleeding werd
naar eenvoud gestreefd. Over het algemeen moeten de oude
Christenen een heilig leven geleid hebben. Zij, die steeds bereid
waren hun bloed te offeren, moeten ook er naar gestreefd hebben
hun leven aan de idealen van het Christendom te doen beantwoorden. Zoo kan in den Brief aan Diognetus getuigd
worden: "De Christenen leven wel in het vleesch, doch niet naar
het vleesch: zij wonen op aarde, maar hun wandel is in den hemel.
Wat in het lichaam de ziel is, dat zijn in de wereld de Christenen."
(5, 6: K. E. 151). Uit alles blijkt, dat een aanhoudend en vurig
gebedsleven hen met Christus verbond.
Doch niet allen waren zij heiligen, vooral toen in den loop der
3e eeuw hun aantal toenam, zooals blijkt uit den afval in de vervolging van Decius en uit sommige uitlatingen van Tertullianus (De
virgo velandis, 14), Cyprianus (De lapsis 5, 6: K. E. 257), het
concilie van Elvira (K. E. 330-37) en Eusebius van Caesarea:
"Het geschiedde, dat het bij ons den weg opging van weekelijkheid
1 G. G r u p p. Kulturgeschichte. p. 10. Sc h r IJ ne n, Me ff e r t. p. 11. E. C hen 0 n. E. T r ö It s c h. G. K u r t h. p. 8. - F. Cab rol. La prière des
premiers Chrétiens. P. 1929. - W. M 0 11. Geschiedenis van het kerkelijk leven
der Christenen gedurende de zes eerste eeuwen, 2 dIn., leid. Z 1855/57.
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§ 19. De Kerk en de slavernij.
en onverschilligheid. Toen voltrok God zijn oordeel over zijn volk"
(H. E. 8, 7; K. E. 445). De strenge straffen echter, die o.a. het
concilie van Elvira uitspreekt, bewijzen, dat het ideaal hoog
gehouden werd en het aantal verslapten niet zoo groot was.
2°. Wat de heidenen bijzonder opviel was de beoefening der
naastenliefde 1, zoodat zij volw.wondering zeiden: "Ziet, hoe zij
elkander liefhebben" (Tert. Apol. 39; K. E. 180). Want "buiten
het Christendom is geen liefde, geen zorg voor weduwen en
weezen, geen hulp voor de gevangenen, geen troost voor be~
droefden, geen ondersteuning van hongerigen en dorstigen" (Ign.
Ad Smyrn. 6). De armenzorg was georganiseerd (de bisschop,
diakens, diakones sen ; § 14, 2°), iets wat in het heidendom geheel
onbekend was, zoodat Julianus Apostata het zocht na te volgen.
Ook ondersteunden rijkere gemeenten, vooral die van Rome,
andere meer noodlijdende. Dat veel gegeven werd, blijkt b.v.
daaruit, dat omstr. 170 de gemeente te Rome 1500 weduwen en
armen te verzorgen had.
3°. De door het Christendom geproclameerde onontbindbaar~
heid van het huwelijk en de gelijkberechtiging daarin van de
vrouw, schiep in vergelijking met het heidendom (ontbindbaarheid,
rechtelijke vormen van het concubinaat) een geheel nieuwe ver~
houding (Clem. Alex., Paed. I, 10). Het huwelijk gold als een
heilige zaak en werd "met goedkeuring des bisschops" (Ign. Ad
Polyc. 5). "onder het H. Offer gesloten, door de zegening des
priesters geheiligd" (Tert., Ad uxorem, 2, 9). Het voor de
bekeering gesloten huwelijk werd gehandhaafd voor zoover de
ongeloovige partij vreedzaam en zonder gevaar voor het zielenheil
met de ge100vige partij wilde samenleven; als dit niet het geval
was, werd aan de geloovige partij scheiding toegestaan. Met een
heiden te huwen werd ontraden of verboden (Tert. t. a. p. 2, 3).
Calixtus verklaarde het huwelijk van voorname vrouwen met
mannen van lageren stand, volgens het Romeinsche recht ongeldig,
voor geoorloofd (Hip., Philos. 9, 12). Het tweede huwelijk werd
ongaarne gezien, doch alleen door de Montanisten verboden.
4°. Welke was de houding der Kerk ten opzichte van de slavernij1 2 ZIJ
1 F. Keil e r, W. L i e s e, L. La I1 e man d, p. 8. 2 P. 8, 9 en A.
St e i nma n n, Die Sklavenfrage in der alten Kirche, Mr. 1910. - F. Kie f I,
Die Theoriën des modernen Sozialismus über den Ursprung des Christentums,
K. 1915. - P. A 11 a r d, Les esclaves chrét., P. 51913; Esclavage, D. Ap. I. R. v. Poe h 1man n, Gesch. der sozialen Frage u. des Sozialismus in der
antiken Welt, 2 Bde, Mn. 31925. - J. K 0 0 p man s, De servitute antiqua et
religione christiana capita selecta I, Gron. 1920.
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§ 19. De Kerk en de slavernij.
heeft het sociale instituut der slavernij niet direct bestreden, maar als een voor
dien tijd noodzakelijke instelling aanvaard (I. Cor. VII, 20-22; Col. lIl, 22;
Eph. VI, 5; I Tim. VI, 1; I Petr. 11, 18). "Ook wij hebben slaven", zegt
Athenagoras (Suppl. 35); evenzoo spreken Justinus en Tatianus. Het concilie
van Gangra (343) treft dengene met den ban, die leert dat een slaaf zijn
meester mag ontvluchten; dit verbiedt ook het concilie van Chalcedon (451).
Het lag niet op den weg der Kerk het instituut der slavernij direkt te bestrijden,
omdat zij op de eerste plaats een godscHell5tige, niet een sociale roeping heeft.
Haar sociale werkzaamheid is indirekt en volgt uit de beoefening der naastenliefde
en der deugden, die zij predikt. ZIJ kon het ook niet doen: dan had zij een
slavenopstand moeten verkondigen, die zeker in bloed zou zijn gesmoord en
een sociale revolutie moeten ontketenen, wijl de geheele maatschappij op de
slavernij berustte. Ook natuurlijke oorzaken (vermindering van de bronnen der
slavernij, de grootere economische productiviteit van vrijen arbeid boven dien
der slaven, de ideeën van verschillende Stoïcijnen en juristen (Ulpicianus), die de
slavernij als natuurrechtelijke instelling bestreden) hebben tot de afschaffing der
slavernij bijgedragen. Doch de onsterfelijke verdienste der Kerk blijft het, dat
haar invloed krachtig heeft meegewerkt om a. het onmenschelijke uit de slavernij
te verwijderen en ook om b. het instituut zelf op te heffen. a. In de oudheid had
de slaaf geen menschelijke rechten; hij was een "res", een zaak (§ I, 10 ) .
De Kerk echter leert, dat voor God alle menschen gelijk zijn, ook de slaven,
en dat men ook ten opZichte van hen de deugden van naastenliefde en rechtvaardigheid moet beoefenen (Eph. VI, 5-9; Col. Ilt 22-24; 1 Cor. XII, 13;
Gal. lIl, 28; Philem; I Petr. 11). Nooit waren zulke woorden met zulk een
kracht en gezag gesproken (J. Keuiers, St. Cath. V. 1928, 61); die der Stoïcijnen
waren niet tot de menigte doorgedrongen. De Kerk eischt niet van de heeren
hun slaven de vrijheid te geven, maar wel hen billijk te behandelen. De slaaf
neemt aan het godsdienstig leven deel; hij kan zelfs in de Kerk in rang staan
boven zijn meester, b.v. als gedoopte boven den catechumeen. In den regel was
het noodig, dat een slaaf de vrijheid verkregen had om tot het priesterschap
te worden toegelaten, doch er zijn uitzonderingen bekend. Dat vrijgelaten slaven
hooge waardigheden konden bekleeden, blijkt uit het feit, dat de Pausen Pius I
en Calixtus I vrijgelatenen waren. Bij de heidenen konden de slaven geen huwelijk
sluiten; de Kerk beschouwt hun huwelijk als wettig. In zijn beroemde decisie
verklaart P. Calixtus (Hip. Philos. 9, 12) het huwelijk van een matrone met
een slaaf, volgens het Romeinsche recht ongeldig, voor geoorloofd. In tegenstelling met de traditioneele minachting van den handenarbeid, stelde de Kerk
dezen voor als een plicht, dien ook Christus, de Apostelen en de kloosterlingen
beoefenden. De christelijke keizers hebben door herhaalde wetten het lot dèr
slaven verbeterd. Constantijn stelde het dooden van een slaaf met moord gelijk;
Justinianus vergemakkelijkte in hooge mate de vrijlating en schonk den vrijgelatenen het volle burgerrecht. Lactantius, S. Chrysostomus, S. Gregorius van
Nyssa hebben principieel de slavernij als zoodanig bestreden. b. De Kerk drong
er op aan de slaven vrij te koopen of hun de vrijheid te schenken. Een deel
der giften der geloovigen werd besteed voor den vrijkoop van slaven en
gevangenen. Het schenken der vrijheid gold als een daad van naastenliefde.
Hermes b.v. gaf op Paschen aan 1250 slaven de vrijheid, Gromatius, prefect
van Rome aan 1400, Melania de jongere aan 8000 op één dag. De Kerk zorgde,
dat zij geholpen werden om niet weer in slavernij te vervallen. Zoo begonnen
onder invloed der Kerk nieuwe zeden zich te vormen en begon mede door haar
toedoen het aantal slaven af te nemen. De chaos der volksverhuizing maakte den
toestand weer ongunstiger, doch de Kerk trachtte het verloren terrein te
herwinnen, vooral door de bepalingen harer concilies, die zich van de 6e tot
de ge eeuw bijna alle met de slaven bezig houden: om hun leven en vrijheid
van beweging te verdedigen, hun huwelijken te regelen, hun lot te verbeteren,
het maken van slaven tegen te gaan. Zoo kwam in de vroege M. E. langzamerhand
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in de plaats van de slavernij de lijfeigenschap of hoorigheid. De hoorige mag
het landgoed. waartoe hij behoort. niet verlaten. niet daarbuiten trouwen zonder
toestemming van zijn meester; hij mag echter na de verplichte diensten voor
zich zelf werken en over het daarmee verdiende zelf beschikken; hij heeft een
huisgezin; in één woord: een menschwaardig bestaan.

5°. Geheel de christelijke oudheid wordt bezield door de idee.
dat het martelaarsschap de hoogste volmaaktheid beteekent (Igna~
tius van Antiochië. Polycarpus. Tertullianus. enz.; Viller. 15 vlg.).
Door het martelaarsschap volgt men Christus op de meest ver~
heven wijze na ; het is het hoogste bewijs van liefde. dat men Hem
schenken kan. volgens zijn eigen woorden "dat het grootste bewijs
van liefde is zijn leven te geven voor hen. die men lief heeft"
(Joh. XV. 13); het is de zekerste weg om met Christus vereenigd
te worden. De heiligenvereering is dan ook begonnen met de
martelaren.
Met het martelaarsschap werden geleidelijk andere heldhaftige
daden voor Christus gelijk gesteld: versterving. maagdelijkheid.
het verzorgen van pestlijders. enz.; doch het martelaarsschap
bleef nog lang de maatstaf. volgens welken het andere beoordeeld
werd.
Van de eerste tijden af waren er ook geloovigen. die de
evangelische raden onderhielden en een verstorven leven leidden.
later asceten 1 genoemd (à(fX"I7:~c;, die zich oefent in de deugd;
het woord het eerst gebruikt bij Origenes). Het essentieele van het
ascetisme bestond in de gelofte van zuiverheid. waardoor men zich
aan God toewijdde; daarmee verbond men zooveel mogelijk een
leven afgezonderd van de wereld. vrij van aardsche beslomme~
ringen en bezigheden. opdat de geest zich alleen met goddelijke
dingen kon bezighouden. Niet zelden schonk men zijn goederen
weg. onthield zich van vleesch en wijn. beoefende een strenge
vasten. Reeds in het Apostolisch tijdperk was het ascetisme
bloeiend en in de 2e en 3e eeuw waren er over de geheele Kerk
talrijke asceten van beiderlei geslacht. Zij leefden in hunne
families; eerst tegen het einde der 3e eeuw begonnen zij zich terug
te trekken in de woestijn of communiteiten te vormen. In de
gemeente namen zij een afzonderlijke plaats in en zij vormden de
glorie der oude Kerk. Tegenover de verdorvenheid der heidensche
wereld openbaarde zich in hen vooral de goddelijke kracht van
het Christendom en de apologeten wijzen de heidenen op dit heer~
1 P. Po u r rat I. p. 8. chrétiens. P. 1930.
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§ 20. Bedehuizen en begraafplaatsen.
lijke getuigenis (Just. Ap. I. 15; T ert. Ap. 9 ; Orig. C. Cels. I. 26).
Hun voorbeeld was ook een machtige aansporing voor de
Christenen zelf.
De naam .. asceet" werd gewoonlijk gereserveerd voor mannen;
vrouwen, die deze levenswijze beoefenden, werden gewoonlijk
.. maagden" genoemd. Reeds in de 3e eeuw legden de godgewijde
maagden 1, virgines consecratae, een bijzondere openbare gelofte
van zuiverheid af in de handen van den bisschop en langzamer~
hand werden bepaalde regels vastgesteld voor haar levenswijze,
uiterlijk optreden en kleeding. Bij Tertullianus reeds heeten zij
.. bruiden van Christus".
Een misbruik was de in de 3e eeuw in sommige streken
opkomende gewoonte, dat maagden (virgines subintroductae,
suneisacten) met asceten van het andere geslacht een soort geeste~
lijk huwelijk sloten en gemeenschappelijk gingen wonen; de Kerk
trad daar streng tegen op.
Sommige asceten trokken zich terug in de woestijn, vooral tijdens
de vervolging. Een der beroemdste is de H. Paulus van Thebe
(228-340), die 90 jaar lang leefde in een hol in de Egyptische
woestijn, waar palmboom en hem voedsel en kleeding bezorgden;
kort voor zijn dood werd hij gevonden door den H. Antonius, den
vader der anachoreten.

§ 20. Bedehuizen en begraafplaatsen 2.
1°. Aanvankelijk werden de godsdienstoefeningen gehouden in
particuliere huizen, welke de rijkeren tot dat doel beschikbaar
stelden (Pudens e.a.). Sedert het begin der 3e eeuw echter hadden
de Christenen in de steden eigen kerkgebouwen, die aan de
1 J. W i I per t, Die gottgeweihten Jungfrauen in den ersten Jhh. der Kirche,
Fr. 1892. - L. J. Jan sen, Ned. Kath. Stem., 1912, 340. - 2 P. 4 en 7. J. de
Ros s i, La Roma Sotteranea, R. 1864. - De Katakomben Rome-Valkenburg,
Bussum. - W. Ne u s s, Die Kunst der alten Christen, Augsburg 1926. F.
C h. Die h I, L'art chrétien primitif et J'art byzantin, P. 1928. Hen d r i c h s, Het christelijk getuigenis der catacomben, Den Bosch 1926. P. St y 9 e r, Die altchristliche Grabeskunst, Mn. 1927; Die altchristliche Kunst.
Grundlegende Erörterungen über die Methode der Datierung und Auslegung,
Z. f. k. Th. 53 (1929) 545. - Fr. Th ij s sen, De apologetische en dogmatische
beteekenis der oud-christelijke grafkunst, Stud. Cath. N (1928). - A. C. M.
S c h a e p man. De veelbesproken wandschildering in de Catacombe van
Priscilla. St. C. III (1927). 290. - F. de Wa e 1 e, Het oudste graffito over de
Christenen in Italië. Stud. Cath. m (1927) 189.
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gemeente behoorden. Er is zoo goed als niets meer van over
gebleven, wijl zij bij de kerkvervolging van Diocletianus moesten
worden afgebroken. Zij waren, ofschoon niet rijk, versierd, vooral
met schilderingen: ook kwamen beelden voor.
2°. Behalve kerken hadden de Christenen ook eigen begraaf~
plaatsen ( coemeteria, waar de dooden uitrusten van de ver~
moeienissen des levens). De Romeinen ten tijde van Christus
verbrandden over het algemeen hun dooden: de Christenen
begroeven ze. De begraafplaatsen zijn soms boven den beganen
grond: soms onder den grond, in den steen~ of rotsachtigen bodem
uitgehouwen (catacomben, in verschillende landen: de meest
beroemde te Rome). De Romeinsche catacomben (omstreeks 50)
strekken zich gemiddeld een half uur buiten de stadsmuren in een
kring om Rome uit. Zij stammen meest van rijke leden der
Christengemeenten, die op hun bezittingen begraafplaatsen lieten
aanleggen, waartoe ieder volgens de Romeinsche wet het recht
had en daarom zijn de catacomben dikwijls naar hen genoemd. De
oudste, van Domitilla en Priscilla, dateeren uit de Ie eeuw: de
beroemdste zijn die van S. Calixtus (einde der 2e eeuw). De
begraafplaatsen waren volgens de Rom. wet onschendbaar: een
enkele maal heeft men er echter bij de Christenen inbreuk op
gemaakt. Men kwam er te zamen om de gedachtenis der marte~
laren te vieren: voor geregelde godsdienstoefeningen waren zij te
klein. Nog na den vrede van Constantijn, gedurende geheel de
-4e eeuw, ging het begraven in de catacomben door: dan doet men
het in de kerken. Groote verdiensten heeft P. Damasus (366--84),
die de catacomben liet herstellen en de graven der martelaren
versieren met marmerplaten, waarop opschriften werden aange~
bracht in prachtige letterteekens. Bij de verovering van Rome door
Alarik (410) werden ook in de catacomben verwoestingen aan~
gericht: de vereering der martelaren duurde echter voort. Sedert
P. Theodorus (642-49) begon men de reliquieën der martelaren
uit de catacomben weg te voeren: daarom en vooral om de invallen
der Longobarden (756) verminderden de pelgrimages. De cata~
comben geraakten definitief in verval, tot zij in de 15e eeuw door
humanisten en pelgrims weer "ontdekt" werden.
De Joden waren afkeerig van beelden: de Christenen versierden
de grafkamers met bijbelsche of symbolische voorstellingen. Zij
sloten zich daarin meer bij de heidenen aan, doch het motief was
verschillend. Over het algemeen zijn de oudste voorstellingen, wat
de kunstwaarde aangaat, het best geslaagd en zij kunnen zelfs
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met de heidensche fresco's dier dagen vergeleken worden; de
waarde daalt in de 2e eeuw met het verval der Romeinsche kunst.
De oud~christelijke kunst sloot zich aan bij bestaande uiterlijke
kunstvormen, maar zij schiep daarvoor nieuwe begrippen, nl. een
meer geestelijken inhoud tegenover den schoonheidscuItus van het
lichamelijke bij de ouden. Dit is op zich reeds een groote verdienste
(Schrijnen, 31-60).
Voor de kennis van het leven der oude Christenen, hun op~
vattingen, hun eeredienst, sommige dogma's, zijn de catacomben
zeer belangrijk. Een nog niet opgeloste quaestie is, of men bij de
primitieve Christelijke kunst symbolisme mag veronderstellen of
dat men dit voor ieder geval moet bewijzen.
3°. Aanvankelijk stonden de gebouwen, waar de Christenen voor den eeredienst
samenkwamen, de begraafplaatsen, de gemeenschappelijke kas der gemeente op
naam van particulieren 1. Want de Christengemeenten als zoodanig konden als
vereenigingen van een verboden godsdienst niet wettelijk bezitten. Bij dezen
toestand was natuurlijk alles zeer onzeker; een patriciër kon afvallen en de
begraafplaatsen sluiten of er heidenen op laten begraven; een particulier kon
zich van de gemeentekas meester maken en dan was alles verloren. Daarom
moest op den duur een meer zekere positie geschapen worden. Zeer waarschijnlijk
hadden tegen het einde der tweede eeuw de Christenen als vereeniging hun
goederen in bezit. Zoo werd bv. Calixtus door P. Zephyrinus in 198 belast
met de administratie van een begraafplaats of waarschijnlijk van alle begraafplaatsen van Rome.
Doch hoe kon de Kerk, toch een verboden vereeniging, gemeenschappelijk bezit
hebben door den staat geëerbiedigd? Sommigen: de Rossi, Allard, Boissier
meenen, dat de Christenen zich vereenigden in collegia funeratitia, begrafenisgilden bestemd voor kleine lieden ( c 0 II e g i a ten u i 0 rum), door den staat
erkende corporaties, die bij het algemeene verlangen een eigen graf te bezitten,
zeer talrijk waren. Over het algemeen hield de staat een scherp toezicht op
de vereenigingen en wilde hij haar wetten kennen en beoordeelen. Alleen ten
opZichte van begrafenisvereenigingen heerschte meerdere vrijheid; daarin zouden
de Christenen zich geconstitueerd hebben en op naam van die vereenigingen
stonden dan de bezittingen: de begraafplaatsen, de catacomben, de kas. Doch
men kan niet aannemen, dat de Romeinsche politie niet ontdekt zou hebben,
dat onder deze collegia de verboden vereeniging der Christenen schuil ging.
Immers groote gemeenten als Rome, Alexandrië en Carthago telden in het
midden der 3e eeuw gemakkelijk dertig tot veertig duizend geloovigen. Bovendien
hadden de Christenen, zooals uit Tertullianus blijkt, een afkeer van deze
vereenigingen. Waarschijnlijker is het derhalve, dat volgens de wet de Christengemeenten als verboden vereenigingen geen eigendommen konden bezitten. Met
de toename der Christenen werd het echter steeds moeilijker de wet toe te passen.
Zoo verkregen de Christengemeenten in den loop der 3e eeuw bezittingen, wat
in perioden van rust stilzwijgend getolereerd, onder Alexander Severus waarschijnlijk positief werd toegestaan. Zette onder sommige keizers de vervolging
weer in, dan confiskeerde men de bezittingen.
1
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P. S y x tu s, Notiones archaeol. Christianae, I, 282-311.

§ 21. Judaïzeerende dwalingen.
VIERDE HOOFDSTUK.

KETTERIJEN, DWALINGEN EN SCHISM1\'S 1.
Reeds spoedig kwam, zooals de Zaligmaker voorspeld had, de
vijand onkruid tusschen de tarwe zaaien. Het Christendom werd
gepredikt aan Joden en heidenen; verschillende nieuwbekeerden
hielden aan oude opvattingen vast en wilden het Christendom
vermengen met Joodsche of met heidensche elementen (Grieksche
philosophie en Grieksch~Oostersch syncretisme). Vandaar twee
soorten van ketterijen, die echter soms verbonden werden. Door
de bestrijding en veroordeeling der dwalingen werd de geopen~
baarde waarheid scherper vastgelegd en dUidelijker verklaard.

§
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1°. Als "Vader der ketterijen" geldt bij de oude schrijvers Simon
de Toovenaar, uit Samaria afkomstig, die van de Apostelen de
wondermacht wilde koop en (Hand. VIII, 9--24). Hij leerde een
soort Gnosticisme.
2°. S. Paulus (Col. I en 11 ; 2 Tim. 11, 111, IV; Tit. I), S. Judas
(I, 8, 11), S. Petrus (2 Petr. 11, lIl) bestrijden zeer scherp
dwaalleeraren, die Joodscbe en gnostieke elementen vermengen
met het Christendom. S. Johannes zou volgens Irenaeus (3, 11, 1)
zijn Evangelie geschreven hebben, om Cerinthus, een Judaïst en
Gnosticist, te bestrijden. In zijn brieven (1 Joh. 11, IV) bestrijdt
hij "antichristen" onder de Christenen, die de godheid van Christus
loochenen, in de Apocalyps (II) de Nicolaïten, die in zedeloosheid
vervielen en zich, waarschijnlijk ten onrechte, op den diahn
Nicolaas (Hand. VI, 5) beriepen 2.
3°. Joden~Christenen, die de Joodsche wet voor de heidenen of
tenminste voor de Joden na hun bekeering nog verplichtend
achtten, stelden in 63 tegenover Simeon, b. van Jerusalem, een
zekeren Thebuthis aan en traden uit de Kerk. Andere Joden~
Christenen bleven in den schoot der Kerk, zonder zich van de
Joodsche wet los te maken; later begonnen zij Christus als een
1 D. Petavius, J. Schwane, J. Tixeront I, A. Harnack I,
R. S e e b erg I. p. 6, Sas sen, p. 8. - E. A man n, Le dogme catholique dans
les Pères de I"Eglise, P. 1922. - 2 A. B I u d a u, Die ersten Gegner der
Johannesschriften, Fr. 1925.
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gewonen mensch te beschouwen en sedert het midden der 2e eeuw
stonden zij buiten de kerkelijke gemeenschap. Zij worden
Ebionieten of Nazareërs genoemd.
4°. Van Joodsch~Christelijken oorsprong is ook het Chiliasme 1
of Millenarisme. Zeer verspreid was bij de oude Christenen de
verwachting van het spof':dig einde dezer wereld en van de tweede
komst (parousie) van Christus en onder den druk der zware ver~
volging zagen zij met verlangen daar naar uit en vonden er mede
de kracht in. het hun aangedane onrecht te verdragen. Velen ver~
bonden deze parousieverwachting met de Messiaansche voorstel~
lingen der Joden. die een tijdelijk rijk van den Messias verwachtten.
dat duizend jaar zou duren. Na een 6000~jarig bestaan dezer
wereld komt de Antichrist. die drie en een half jaar regeeren zal.
Daarop zal Christus nederdalen en hem overwinnen. Nu zal
Christus met de rechtvaardigen duizend jaar de aarde beheerschen.
die een paradijs zal worden. De zetel van het rijk is te Jerusalem.
De Satan. al dien tijd geketend. zal dan ontketend worden en de
stad belegeren; God zal hem verpletteren. Dan volgt de tweede
verrijzenis en het laatste oordeel. De definitieve belooning en
bestraffing zal dus eerst plaats hebben bij het laatste oordeel. Men
beriep zich vooral ook op de Apocalyps (XX. XXI). - Het
Chiliasme vond vele aanhangers o.a. den schrijver van den
Barnabas~brief. Papias. St. Justinus. St. Irenaeus. Lactantius. en
vooral de Montanisten. doch ook bestrijders o.a. Origenes en vooral
Dionysius van Alex. In den loop der 4e eeuw verdween het. om in
de M. E. en later nu en dan weer op te leven.

§ 22. Het Gnosticisme 2.
1°. De gevaarlijkste dwaling. die het Christendom der 2e eeuw
bedreigde. was het Gnosticisme. Het streeft naar een diepere kennis
( gnosis) der goddelijke dingen dan het eenvoudige geloof (pistis)
schenken kan. naar inzicht in plaats van aannemen op gezag. Deze
1 L. A t z b erg e r. Gesch. der christlichen Eschatologie in der vornicän.
Zeit, Fr. 1896. - L. G r e y. Le Millénarisme, P. 1904. - 2 E. de Fa y e.
Introduction à l'histoire du gnosticisme, P. 1903; Gnostiques et gnosticisme,
P. 2 1925. - G. Bar e i 11 e, D. Th. VI. - J. P. St e f fes, Das Wesen des
Gnost. u. sein Verhältnis z. kath. Dogma, Pdb. 1922. - C. Sc h m i d t, Pistis
Sophia. Ein gnostisches Originalwerk des dritten Jhrh. aus dem koptischen
übersetzt, Lz. 1925. - P. Hen d r i x, De Alexandrljnsche haeresiarch BasIlides.
Een bijdrage tot de geschiedenis der gnosis. Dordrecht 1926.
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diepere kennis wordt verkregen door een soort schouwen van God
in extatische verheffing, door een onmiddellijk, uit het direkte
verkeer met de godheid ontleend weten van hare geheimen, die
aan het gewone verstand verborgen zijn. In zijn wezen is het
Gnosticisme een product van den Helleenschen geest en zooals
Harnack terecht opmerkt, in het feit, dat deze zich van het
Christendom trachtte meester te maken, ligt een bewijs van den
grooten invloed, dien het Christendom in het midden der 2e eeuw
uitoefende (Dogmengesch. 1 4 , 261).
Reeds vóór Christus bestaat er, vooral onder Griekschen
invloed, een heidensch en een Joodsch Gnosticisme. De eerste
sporen in christelijke kringen vindt men bij Simon Magus (§ 21);
Paulus zinspeelt er op 1 Tim. VI. 3, 5, 20, doch de beweging is
vooral machtig in de 2e eeuw; dan heeft zij ook intellectueel en
moreel hoogstaande leiders. Het is een tijd van oplevende
religieusiteit en van godsdienstig syncretisme (§ 10, 2°). Christenen
maken propaganda onder de heidenen en passen zich daartoe zoo~
veel mogelijk aan het heidendom aan; zij meenen daar ook voor
het Christendom bruikbare elementen te vinden en omgekeerd
tracht het heidensche syncretisme zich van het Christendom
meester te maken. Zoo komt in het Christendom zelf een syn~
cretistische strooming op, een vermenging van christelijke waar~
heden met Grieksch~mystieke en philosophische elementen (Plato,
Philo) en elementen van andere godsdiensten (Perzische, Egyp~
tische), mysteriën, mythologie, astrologie: het Gnosticisme. Het
schijnt ontstaan te zijn in Syrië, het klassieke land van het syncre~
tisme en had daar een sterk mythologisch karakter. Een meer
wijsgeerig cachet verkreeg het door denkers, die afkomstig waren
van of vertoefd hadden te Alexandrië, waar het Platonisme
heerschte. In zijn bloeitijdperk had het Gnosticisme een grooten
aanhang, vooral in het Oosten. De aantrekkingskracht lag daarin,
dat het aan al de bestaande godsdiensten en philosophische
systemen eenige elementen ontleende en daarbij in een tijd kwam
van algemeen oplevend godsdienstig gevoel. Vele zoekenden
buiten het Christendom vonden er bevrediging, omdat het zich op
openbaringen beriep en zekerheid beweerde te geven en met zijn
geheimzinnige ceremonies op de verbeelding werkte. Doch ook in
de Kerk zelf vond het aanhang door zijn voorspiegelen van een
wonderbare geheimleer, die alleen aan de ingewijden meegedeeld
werd. De Gnostieken, die meer intellectueelen telden dan de
Christenen, maakten bovendien een levendige propaganda door hun
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geschriften: poezIe (hymnen) en verhandelingen, evangeliën en
apocalypsen, die zij vervaardigden, boeken met geheime open~
baringen en godsdienstige romans. Van die uitgebreide litteratuur
is ons weinig overgebleven.
De pro bIe men, die het Gnosticisme trachtte op te lossen,
waren vooral: wat is God en hoe kan God, een zuivere geest, de
maker zijn van de stoffelijke wereld? Vanwaar komt het kwaad,
als toch God, de Schepper van alles, heilig is? Als antwoord op
deze vragen ontstonden een aantal gnostieke systemen, die allen
steunden op dualisme en emanatie en in eenige hoofdpunten met
elkaar overeenstemmen.
De hoogste God is geheel transcendent, voor ons onbegrijpelijk, de bron van
alle volmaaktheid. Door emanatie vloeien verschillende (365) eonen, eeuwige
wezens, uit hem voort, die samen het pieroma, de volheid der godheid. het rijk
des lichts vormen. Tegenover hem als een eeuwig en zelfstandig princiep staat
de materie (hulè). aan welke als een physieke qualiteit het booze kleeft. Tegenover
het licht staat dus van eeuwigheid de duisternis. Door emanatie is een deel van
het licht in de materie gekomen. volgens sommigen doordat de bron van het
licht overvloeide. zoo als een druppel water vloeit uit het volle vat; volgens
anderen omdat de vorst der duisternis het met geweld geroofd heeft. en uit dit
dubbele element vormde de demiurg (wereldvormer ) • volgens sommigen een
lagere eoon. volgens anderen een dienaar van den vorst der duisternis, deze
wereld en de menschheid. In den mensch is dus een vermenging van geest en
stof. van licht en duisternis; het lichtdeel in hem. de ziel. is als in een kerker
van materie opgesloten en zoo heerscht in hem een voortdurende strijd tusschen
geest en stof. De ziel verlangt naar bevrijding uit de banden der materie en
in deze bevrijding bestaat de verlossing. Christus. een eoon. is niet werkelijk
mensch geworden, want de materie is onrein en de menschwording van God
zou een bevlekking der godheid zijn; hoogstens heeft hij een schijnlichaam
aangenomen (doketisme) en is dus niet gekruisigd geworden (daarmee vervalt
het schandelijke van het Christendom in de oogen der heidenen). Doch door
zijn leer bevrijdt Christus de menschen van de demonen; zij helpt de ziel zich
uit de materie los te maken en in zoover is Christus onze verlosser. - De
menschen worden verdeeld in 3 klassen: de heidenen. in wie de materie de
lichtstof overtreft. de Christenen. in wie zij gelijk zijn. de pneumatici
(Gnostieken). in wie het licht de materie overtreft. Het einde der wereld is
de terugkeer van de Iichtdeelen in het pIeroma ; dan verzinkt de materie in
het niet. - Wat de z ede n lee r betreft: deze loopt in twee uitersten uiteen.
Volgens sommigen is iedere aanraking met de onreine materie verderfelijk;
daarom eischen zij een zeer strenge ascese. vasten en veroordeel en het huwelijk.
Volgens anderen kan de materie. omdat zij tegenover den geest staat. dezen
niet bevlekken. evenmin als olie zich met water vermengt. Men behoeft zich
dus aan de materie niet te storen en kan doen wat men wil. Volgens Tertullianus
en andere schrijvers maakten de Gnostieken zich dan ook schuldig aan zonden
des vleesches.
Het is duidelijk. dat de Gnostieken de E van gel i ë n niet zonder meer
aannamen; zij verwierpen vooral die gedeelten. waarin de menschelijke natuur
van Christus duidelijk wordt uitgesproken. Zij hielden zich meer aan den
"pneumatischen" Christus van Johannes dan aan den "somatischen" der
synoptici. De andere deelen van het Evangelie trachtten zij allegorisch in hun
geest uit te leggen. Dit gebruik der Evangeliën door de Gnostieken is een sterk
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getuigenis voor de overlevering der H. Boeken en voor de erkenning ervan
in de toenmalige Christenheid. Want hadden zij geen groot aanzien gehad, dan
hadden de Gnostieken ze niet in hun geest trachten te verdraaien; dan hadden
zij niet de onechtheid van sommige deel en behoeven te betoogen, doch ze
eenvoudig in hun geheel verworpen, waar Irenaeus reeds op wijst
(Adv. Haer. 1. 27).

2°. De Gnostieken telden ongeveer 30 partijen of scholen. De
voornaamste leeraren zijn: Basilides, die onder k. Hadrianus
(117-38) te Alexandrië verblijf hield; Valentinus, die van
ongeveer 135-160 te Rome vertoefde, tegen wiens volgelingen
TertuIIianus schreef (Adversus Valentinianos). Dan waren er
Ophieten, Peraten, Kaïnieten enz.
Een invloedrijke, aan het Gnosticisme verwante sekte werd
gesticht door Marcion 1, zoon van den bisschop van Sinope
(Pontus), die als rijke scheepsreeder omstr. 138 naar Rome kwam,
doch omstr. 144 uit de Romeinsche kerk, die hij hervormen wilde,
werd uitgesloten. Hij richtte nu zelf een kerk op, met eigen
bisschoppen en priesters, die talrijke gemeenten telde, vooral in
het Oosten en eeuwen bleef bestaan. Bij zijn katholieke tijdgenooten
gold hij als de gevaarlijkste tegenstander (PCilycarpus: "Eerst~
geborene des duivels" ; Iren. 3, 3, 4). Door Harnack echter is hij
te veel geïdealiseerd en is zijn invloed overdreven.
Marcion aanvaardde niet het volle systeem der Gnostieken. Hij verwierp bv.
hun fantastische eonenleer en was meer christelijk; wel nam hij hun dualisme
en doketisme aan en deelde hun geringschatting der materie. Meer dan met
speculaties hield hij zich met practisch-godsdienstige hervormingsideeën bezig.
Zijn hoofddwaling is een overdreven Paulinisme en anti-Judaïsme. Paulus is
de eenige apostel, die Christus begrepen heeft; de andere zijn in het Judaïsme
teruggevallen. Het O. en N. T. staan tegenover elkaar. Het eerste is afkomstig
van den God van de gerechtigheid, den toom en de wet; in het tweede
openbaart zich in Christus de God der liefde, die tot dan den meesten onbekend
gebleven is. Christus is schijnbaar door de aanhangers van den God der wet
ter dood gebracht. In een eigen, verloren gegaan werk, zocht hij de tegenspraak
tusschen beide Testamenten te bewijzen en hij vervaardigde een canon der
H. Schrift, bestaande uit het gezuiverde Lucasevangelie en IQ Paulusbrieven. Hij
leert een strenge ascese; verbod van vleesch, wijn en het huwelijk.

De Syriër Tatianus, bekend apologeet (§ 28), werd de stichter
of voornaamste vertegenwoordiger van de aan de Gnostieken ver~
wante sekte der Enkratieten, die zich van het huwelijk, van vleesch
en van wijn onthielden en in plaats daarvan bij de viering der
H. Eucharistie water gebruikten (Aquariërs) (Bihlmeyer~Funk 8,
110-112).
3°. De zegepraal der Kerk over het gnostieke gevaar is nauwe~
1 A. H a
Lz. 21924. -

I'

n a c k, Marcion. Das Evangelium vom fremden Gott, 2 Bde,
H. Leclercq, Marcionites, D. A. C. X (1931).
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lijks minder groot dan die over de heidensche staatsalmacht en
het syncretisme. De bestrijding ervan is tevens een bewijs. dat het
Christendom niet uit het heidensche syncretisme of uit het Helle~
nisme ontstaan is (§ 10.3°). De Kerk heeft het overwonnen. niet
door er een uitgewerkt theologisch systeem tegenover te stellen.
want dit bestond nog niet. doch door vast te houden aan de
traditie. de overgeleverde leer den geloofsregel. waarvan de hand~
having aan de hierarchie. de opvolgers der Apostelen. was opge~
dragen. De Gnostieken werden door de bisschoppen buiten de
Kerk gesloten. omdat hun leer in strijd was met de traditie.
belichaamd in de hierarchie; dit is ook het eenvoudige. meer
practische dan theoretische argument van S. Irenaeus. den voor~
naamsten literairen bestrijder.
Om de Gnostieken. . die vervalschte evangeliën in omloop
brachten. te weerleggen. moest men met zekerheid weten. welke
boeken tot het N. Testament behoor en ; daarom is de canon van
het N. T. vastgesteld. En het is zeker. dat Rome reeds eenige tien~
tallen jaren vóór het einde der 2e eeuw zulk een vastgestelden
canon van het N. T. bezat. zooals blijkt uit het Fragmentum
M uratorianum.
De Kerk treedt. onder leiding van Rome. waar vooral de hoofden
aanhangers trachtten te winnen. tegen het Gnosticisme op als een
vaste organisatie. Doch deze moet reeds eerder hebben bestaan;
want was de Kerk niet één geweest. toen het Gnosticisme zijn volle
kracht ontwikkelde. dan was zij bezweken (§ 13).
Behalve door Irenaeus werd het Gnosticisme bestreden door
Ignatius. Polycarpus. ]ustinus. Hermas; later door Hippolytus en
T ertullian us.

§ 23. Het Manicheisme 1.
De stichter van het Manicheïsme is de Pers Mani, die in 276/77
op bevel van den Perzischen koning Bahram onthoofd werd. Aan~
vankelijk een zuiver heidensch systeem (Perzische. Babylonische,
Boeddhistische elementen). ontleende het later veel aan het
Christendom en aan het Gnosticisme. Het is in zekeren zin een
Perzische gnosis. Het fundament is het dualisme: twee eeuwige
princiepen of rijken staan tegenover elkander. dat van het licht en
1 F. Cum 0 n t et A. K u gen e r, Recherches sur Ie Manichéisme, 3 vol.
Br. 1908/12. - G. Bar d y. D. Th. IX. - F. B u r kit t, The religion of the
Manichees, Cambr. 1925.
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dat van de duisternis. bestuurd door God en den Satan. Deze doet
een aanval op het rijk des lichts; om hem te bestrijden schept God
een oer~mensch. die echter door den Satan gevangen genomen
wordt. Deze ontneemt hem een deel van het licht. vermengt het
met de materie en vormt den mensch. in wien aldus de elementen
van het licht en de duisternis. engelen en duivels. vermengd zijn.
die elkaar voortdurend bestrijden. De duivels sporen hem aan tot
het kwade. het zingenot; valt hij. dan is het echter meer het booze
princiep dat zondigt dan hij zelf. De engelen waarschuwen hem
tegen het kwaad en zenden profeten: Zoroaster. Boeddha. Jesus.
wiens leer echter door de Christenen vervalscht werd. tot Mani.
de beloofde Paracleet. kwam om den zuiveren godsdienst te her~
stellen. Door zijn voorschriften op te volgen. kan men de elementen
van het licht uit den kerker van het lichaam bevrijden en het heil
erlangen. Daartoe is het noodig een zeer strenge ascese te
beoefenen. zich te onthouden van alle zinnelijk genot. De vol~
maakten. de electi. moeten zich een drievoudig zegel opleggen: het
signaculum oris: zich van onreine taal en onreine spijzen (wijn,
vleesch) onthouden; het sign. man us: geen voorwerpen aanraken,
waarin elementen der duisternis zijn opgesloten; het sign. sinus:
zich van het huwelijk onthouden. Na hun dood gaan zij onmiddellijk
in het paradijs binnen. De verplichtingen der auditores. wat de
meesten hun geheeIe leven bleven. waren niet zoo zwaar. Zij
moesten de 10 geboden van Mani (practisch de natuurwet) onder~
houden, de electi· dienen en na hun dood een reeks reinigingen
ondergaan om het paradijs der uitverkorenen te kunnen binnen~
treden.
De Manicheërs hadden een hierarchie. die later overeenkomst
vertoonde met die der Kerk. Aanvankelijk bestond hun eeredienst
in gebeden en hymnen; later hadden zij een doopsel met olie en
een nabootsing der Eucharistie.
Opvallend is hun snelle verbreiding evenals de tegen hen inge~
stelde vervolging door de burgerlijke overheid. Hun snelle
verbreiding dankten zij op de eerste plaats aan de strenge ascese
der perfecti; was daarbij ook veel uiterlijke schijn en kwamen
schandalen voor. velen leidden een strenge levenswijze. Zij waren
verder de erfgenamen van het Gnosticisme en beloofden aan de
ingewijden de oplossing der hoogste problemen; hun geheimnis~
volle eeredienst oefende aantrekkingskracht uit. Behalve Julianus
Apostata vaardigden bijna alle Romeinsche keizers. te beginnen
met Diocletianus (290). strenge strafwetten tegen hen uit; de reden
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was wel het antisociale karakter van hun leer (principieele ver~
werping van het huwelijk, den eed. den krijgsdienst). Ondanks de
soms hevige vervolging wisten zij tot in de M. E. stand te houden:
de Katharen zijn aan hen verwant.

§ 24. Het Montanisme 1 en de twisten over de boete.
Zijn de tot dusver besproken ketterijen meer ontstaan uit het
streven van Joodsche elementen, om zich in het Christendom te
handhaven en van heidensche, om er binnen te dringen, ook uit
den boezem der Kerk zelf kwamen dwalingen op. Meer van prac~
tischen aard zijn het Montanisme en de quaesties over de boete:
van meer speculatief karakter de dwalingen over de Triniteit.
10. Het Montanisme ontleent zijn naam aan Montanus, een
bekeerden heidenschen priester, die omstreeks 170 in Phrygië als
profeet optrad en zich het orgaan noemde van den Paracleet (Joh.
XIV, 16, 26), om het tijdperk van den H. Geest te openen. Hij
verbond zich met twee vrouwen, Priscilla en MaximilIa, die even~
als hij in extatische geestesvervoering openbaringen verkondigden,
op welke zij zich beriepen om hun zending te bewijzen. Zij wilden
de tot dusver geopenbaarde leerstellingen der H. Kerk onaange~
tast laten, doch de H. Geest leerde door hun mond. dat het einde
der wereld en het duizendjarige rijk aanstaande waren. Daarop
moest men zich door een zeer streng leven voorbereiden. Het
tweede huwelijk was verboden, de vasten zeer streng, vlucht in de
vervolging gold als afval van het geloof, de drie peccata capitalia
(§ 17, 2°) konden door de Kerk niet vergeven worden, opschik
was zondig, krijgsdienst, de beoefening van kunst en wetenschap
den Christenen verboden. De kenmerken van het Montanisme zijn
dus chiliastische verwachtingen, religieus enthousiasme en
spiritualisme, rigorisme en vooral het stellen van private open~
baringen boven het kerkelijk gezag. Snel breidde het zich uit: het
vond een gunstigen bodem in de veel verspreide chiliastische ver~
wachtingen en het fanatisme. opgewekt door zg. extases en
manifestaties van den H. Geest, werkte aanstekelijk, daar de
herinnering nog voortleefde aan de wonderbare gaven, waarmee
de H. Geest zich aan de eerste Christengemeenten geopenbaard
had. Den krachtigsten steun ontving de secte echter van
Tertullianus, die omstr. 206 tot haar overging en al zijn grooten
1 § 32.3° en P. LabriolIe, La crise Montaniste, P. 1913; Les sourees du
Montanisme. P. 1913.
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invloed en zijn machtige pen in haar dienst stelde. De Montanisten
van Africa noemden zich naar hem T ertullianisten ; ook heetten zij
Pneumatici; hun tegenstanders noemden zij Psychici (dieren).
Door apologeten bestreden, op meerdere synoden (de eerste die
gehouden werden) buiten de Kerk gesloten, die het gezag harer
traditie en hiërarchie handhaafde tegenover de fantasieën en aan~
matigingen der private openbaring, bleven de Montanisten, in
meerdere partijen verdeeld, nog tot in de 6e eeuw voortleven.
2°. Reeds Hippolytus (§ 32, 2°) had een schisma in de Romein~
sche kerk veroorzaakt, mede omdat P. Calixtus (217-22) naar
zijn meening te laks was en de bedrijvers van ontucht (moechi)
weer in de Kerk opnam (waarmee de Paus een bestaande praktijk
handhaafde, volgens Funk (§ 17) een nieuwe invoerde}.
3°. In Carthago verzetten zich (omstr. 250) de diaken Felicissimus
·en de priester Novatus tegen de meer strengere praktijk van den
bisschop S. Cyprianus, die niet zonder meer de libelli pacis der
soms verwaande confessores aannam (§ 9, 5°). Men beriep zich
van beide zijden op den Paus. Sedert den marteldood van
S. Fabianus stond de pauselijke zetel ledig; als zijn opvolger werd
gekozen de H. Cornelius (251), doch de geleerde priester
Novatianus wierp zich op als tegenpaus. Novatianus was over~
dreven streng, en leerde, dat apostaten nooit meer in de gemeen~
schap der Kerk konden worden opgenomen, wat later ook tot de
bedrijvers van de andere kapitale zonden werd uitgestrekt.
Zijn aanhangers leerden later, dat de Kerk alleen bestaat uit rein en
en besmet wordt door zondaren, wien God misschien zelfs geen
vergiffenis kan schenken. De eerst lakse Novatus sloot zich, uit
oppositie tegen P. Cornelius, bij hem aan. Novatianus werd door
P. Cornelius op een synode van 60 bisschoppen veroordeeld: toch
had hij talrijke aanhangers, tot nog in de 4e en 5e eeuw. Tegen
Novatianus schreef Cyprianus zijn beroemd boek De Ecclesiae
unitate.
4°. Ook het schisma van Meletius, b. van Lycopolis, hangt
waarschijnlijk samen met de kerkelijke boete, omdat hij zich ver~
zette tegen de meer gematigde opvatting van zijn metropoliet
Petrus van Alexandrië (t 311) . Afgezet (306) veroorzaakte
Meletius een schisma. dat later het Arianisme bevorderde.
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§ 25. Dwalingen in de Triniteitsleer 1.
Subordinatianisme en modalisme.
10 • De oudste schrijvers spreken niet zeer duidelijk over de
H. Drievuldigheid, die uitdrukkelijk in de doopformule (Matth.
XXVIII, 19) beleden wordt. Zij zijn rechtgeloovig in de leer;
vast staan voor hen de twee groote waarheden: Vader, Zoon en
H. Geest zijn God, en: er is maar één God. Doch de moeilijkheid
was de eenheid en drievuldigheid met elkaar in verband te
brengen en in de verklaring daarvan en in hun uitdrukkingen zijn
zij soms vaag, soms onjuist. Verschillende apologeten en schrijvers
(Theophilus van Antiochië, Athenagoras, ]ustinus, Tatianus, Ter~
tuIIianus, Hippolytus) zoeken een verklaring te veel in aansluiting
bij Philo (§ I, 2 0 ). Den Zoon, den Logos, erkennen zij wel als
eeuwig in wezen, doch zijn persoonlijke onderscheiding van den
Vader brengen zij in verband met de schepping der wereld. Zij
beschouwen den Logos als het orgaan van den Vader bij de
schepping en de openbaring en spreken van een dubbelen staat
van het goddelijk Woord. In den eersten staat is Hij slechts de
onpersoonlijke gedachte, het immanente Woord van God (Logos
endiathetos); als God besluit de wereld te scheppen, begint Hij
het Woord uit te spreken, dat aldus een persoon wordt, het
instrument der schepping (Logos prophoricos). S. ]ustinus 2 b.v.
leert, dat de Zoon, de Logos, het verstand is van den Vader, in de
natuur één met Hem en God, doch dat Hij als persoon eerst
onmiddellijk vóór de schepping uit Hem voortkwam, niet nood~
zakelijk, doch krachtens een vrijen wilsakt van den Vader, als
orgaan der schepping. In de verklaring van deze schrijvers is de
Zoon dus min of meer als een instrument ondergeschikt, gesubor~
dineerd, aan den Vader; hun orthodoxie trachten zij te handhaven
door in strijd met hun systeem en op gevaar af in een min of meer
bedekt ditheisme te vervallen, de godheid van den Zoon uit~
drukkelijk te belijden. Ook Ç)rigenes, ofschoon hij de Godheid van
den Zoon en zijn wezenseenheid met den Vader leert, heeft
minstens s.ubordinatiaansch klinkende uitdrukkingen: de Vader is
God krachtens zijn wezen, de God; de Zoon is God zonder meer

1 J. Leb r e ton, Histoire du dogme de la Trinité des origines au concUe
de Nicée, P. t. I, 6 1927 ; t. 11, 1928. - L. eh 0 pin, La théologie de la Trinité
chez les Pères apostoliques, P. 1925. - 2 J. de G r oot, De leer van den
H. Justinus over het Woord. Stud. 62 (1904), 109.

104

§ 25. Dwalingen in de Triniteitsleer.
(Tixeront, 306-10); eveneens iets later Novatianus en Dionysius
van Alexandrië.
2°. Tegen het einde der 2e eeuw echter kwamen dwaalleeraren
in uitdrukkelijke tegenspraak met de openbaring. Het mysterie
in het mysterie der H. Drievuldigheid is, hoe Vader, Zoon en
H. Geest God zijn, terwijl er toch maar één God is. In het streven
het geloof in één God te vereenigen met het geloof in de godheid
van den Zaligmaker kwamen twee tegenovergestelde dwalingen op.
Eenigen loochenden de eenheid van natuur in Vader en Zoon en
ontkenden de godheid van den Zoon. Zij hielden Hem voor een
volmaakter schepsel dan de menschen, in wien een goddelijke kracht
woont, maar die ondergeschikt is aan den Vader of voor een aan~
genomen Zoon van God. Vandaar hun naam: Subordinatianen of
Adoptianen. Hun voornaamste vertegenwoordigers zijn: Theo~
dotus de Oudere uit Byzantium, omstr. 192 te Rome door P. Victor
buiten de Kerk gesloten, en zijn leerling Theodotus de Jongere en
later vooral Paulus van Samosate I, de wereldsch~gezinde b. van
Antiochië, die werd afgezet door een synode van 80 bisschoppen
aldaar (268), waar het woord .. homoousios" veroordeeld werd
(§ 45, 10). Hij onderwierp zich niet, doch k. Aurelianus (§ 13, 10)
kende aan den orthodoxen bisschop Domnus het bisschoppelijk
paleis toe (Paulianen. Over sporen van een soortgelijke dwaling in
Friesland in de 7e eeuw, A. A. U. XX, 261).
3°. De tegenovergestelde dwaling legde te veel den nadruk op
de eenheid van natuur (monarchia, Monarchianen) der goddelijke
personen; zij nam de godheid aan van Vader, Zoon en H. Geest,
doch ontkende de drievuldigheid in personen. Vader, Zoon en
H. Geest zijn slechts één persoon, slechts drie verschillende wijzen
(modi) van opvatting van een en denzelfden persoon. De ééne God
openbaart zich als Vader in de schepping en wetgeving, als Zoon
in de verlossing, als H. Geest in de heiliging. Door hun tegen~
standers werden zij Patripassianen genoemd, omdat uit hun leer
volgt, dat ook de V àder geleden heeft en gestorven is, daar Hij
immers dezelfde persoon is als de Zoon; zij heetten ook Modalisten
of Sabellianen. De eerste bekende vertegenwoordiger is Noëtus
uit Smyrna, die omstr. 190 door een synode veroordeeld werd.
Praxeas, uit Klein~Azië, verkondigde onder P. Victor de dwaling
te Rome en later te Carthago, waar hij door Tertullianus bestreden
werd (Adversus Praxeam). In Rome vormden ondertusschen de
1 G. Bar d y, Paul de Samosate, Leuven
Samosata, Lz. 1924.
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Patripassianen een partij. onder leiding van Sabellius, uit Lybië.
die het eerst ook den H. Geest in de dwaling betrok. Haar
krachtigste bestrijder was de priester Hippolytus. die zelf echter
subordinatiaansch leerde. De Pausen Zephyrinus (199-217) en
Calixtus (217-22) waren naar zijn meening (ten onrechte) zelf
Modalisten en te laks in de boete~discipline. waarom hij zich tegen~
over Calixtus als tegenpaus opwierp en een schisma veroorzaakte
(§ 24.2°).
4°. In Arabië werd de dwaling geleerd door Beryllus. b. van Bosra.
Hij werd bestreden door Dionysius. b. van Alexandrië. die echter
beschuldigd werd in het tegenovergestelde uiterste te vallen. de
eenheid van Vader en Zoon te ontkennen. en te leeren. dat deze
een schepsel is. Dionysius werd aangeklaagd bij zijn naamgenoot.
Paus Dionysius (259-68). die hem terecht wees en tevens in een
publieken brief de ware leer vaststelde. Dionysius van Alexandrië
rechtvaardigde zich en verklaarde geen bezwaar te hebben tegen
den term "homoousios" (één in wezen). doch dezen niet gebruikt
te hebben. omdat hij in de H. Schrift niet voorkomt (§ 13. 1° ;
45. 1°).

VIJFDE HOOFDSTUK.

DE KERKELIJKE SCHRIJVERS

EN DE ONTWIKKELING DER LEER 1.

§

26. De beteekenis en taak der patrologie.

1°. Patrologie in strikten zin beteekent de wetenschap van het
leven en de geschriften der Kerkvaders. Kerkvaders, Patres
Ecclesiae. zijn de kerkelijke schrijvers. die de volgende eigen~
schappen bezitten: a. de orthodoxe leer (wat niet wil zeggen:
absoluut vrij zijn van dwaling. doch trouwe gemeenschap in de leer
met de Kerk); b. heiligheid van leven; c. goedkeuring der leer;
d. oudheid. De oudheid wordt erbij gerekend. omdat een schrijver
verondersteld kan worden des te beter de leer weer te geven. naar~
mate hij dichter bij Christus staat. In verband met de oudheid noemt
men gewoonlijk als laatsten kerkvader der Grieksche kerk den
H. Johannes Damascenus (t 754). der Westersche den H. Grego~
rius den Groote (t 604) of beter nog den H. Isidorus van Sevilla
1
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(t 636). De oudste Kerkvaders worden genoemd Apostolische
Vaders, wijl zij min of meer met de Apostelen hebben verkeerd.
De naam ..Vaders" is ontleend aan de bisschoppen. De bisschop ...de vader
der kerk". heeft zoowel de taak haar te besturen als te onderwijzen; bij
twijfelingen moet hij als getuige van en rechter over het ware geloof optreden.
Doch deze taak schreef men sedert de Se eeuw bij concilies ook toe aan de
kerkelijke schrijvers der eerste eeuwen: men beriep zich op hen om te beslissen.
wat altijd de ware leer der traditie geweest was. Bovendien waren de meeste
en beste kerkelijke schrijvers dier tijden bisschoppen. Zoo is langzamerhand de
naam ..Kerkvaders" op die oude kerkelijke schrijvers overgegaan. De .. Vaders"
zijn dus de vertegenwoordigers der kerkelijke leertraditie en tengevolge daarvan
getuigen en rechters van het ware geloof.

Doch niet alle kerkelijke schrijvers der eerste eeuwen hebben
den titel van kerkvader ontvangen. Verschillende hebben
dwalingen verkondigd en zijn derhalve geen geloofwaardige
getuigen van het geloof. De eerste lijst van kerkelijke schrijvers,
die vertrouwen en geen vertrouwen verdienen. vinden wij in de
op naam van P. Gelasius (492-96) staande decretale .. De
recipiendis et non recipiendis libris" (Denz. 162 vlg.). De schrijvers
der oudheid. aan wie een der drie eerste vereischten ontbreekt
(bv. Origenes. Tertullianus). worden kerkelijke schrijvers, scrip~
tores ecclesiastici, genoemd. De patrologie in wijderen zin omvat
ook hun geschriften. De geschiedenis der kerkelijke litteratuur
omvat ook de canonieke geschriften van het N. T. en de geschriften
der formeele ketters. In tegenstelling met de patrologie (leven en
geschriften) beteekent patristiek (theologia patristica) de kennis
van de theologie der Vaders.
Doctor Ecclesiae, kerkleeraar, is een titel. die aan sommige
bijzonder uitmuntende kerkelijke schrijvers van vroeger of later
tijd door de Pausen verleend is. hetzij in hun liturgische bepalingen,
hetzij in een expres decreet. Reeds sedert de 8e eeuw vereerde men
in het Westen de HH. Hieronymus, Ambrosius. Augustinus.
Gregorius den Grooten als de grootste kerkleeraars en Bonifacius
VIII heeft in 1298 verordend. dat de feesten dier 4 kerkvaders met
denzelfden ritus moesten gevierd worden als die der Apostelen en
Evangelisten. Later zijn nog de volgenden tot doctor Ecclesiae
verheven: de HH. Hilarius van Poitiers. Petrus Chrysologus. Leo
de Groote. Isidorus van Sevilla. Beda Venerabilis. Petrus Damiani.
Anselmus van Canterbury. Bernard van Clairveaux. Thomas van
Aquino. Bonaventura. Franciscus van Sales. Alphonsus de Liguori.
Petrus Canisius. Joh. van het Kruis, Bellarminus. Van de Oosterschen:
de HH. Athanasius, Basilius de Groote. Cyrillus van Jerusalem,
Gregorius van Nazianze. Johannes Chrysostomus. Cyrillus van
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Alexandrië, Johannes Damascenus en Ephraim de Syriër. De
liturgische boeken der Grieken kennen slechts 3 "oekomenische
leeraren" : Basilius, Gregorius van Nazianze en Chrysostomus
(Bardenhewer I, 37-50).
2°. Het oudste Christendom kent, buiten de H. Boeken, weinig
geschriften. Het was een traditiegodsdienst : de openbaring werd
door de bisschoppen, de opvolgers der Apostelen en bij voorkeur
door mondelinge prediking overgeleverd. Er waren bovendien
weinig wetenschappelijk gevormde mannen en de Christenen
hadden geen wetenschappelijke of letterkundige aspiraties. De
oudste literatuur is uit de omstandigheden, uit de behoeften van
het oogenblik, ontstaan. Zij is van practischen aard: brieven, vermaningen, verklaringen van het geloof. de zedeleer, de H. Boeken,
apologieën tegen de heidenen en ketters. Aan den uiterlijken vorm
is dikwijls weinig zorg besteed; de stijl laat veel te wenschen
over. Doch bijna al deze geschriften treffen ons door hun diepe overtuiging, hun vurig geloof, hun natuurlijken eenvoud. In de 3e eeuw
komt de wetenschappelijke belangstelling op en wordt aan den
vorm meer aandacht geschonken; de 4e en 5e eeuw beteekenen
het hoogtepunt der oud~kerkelijke literatuur.

§ 27. Geschriften op naam van de Apostelen en
Apostolische Vaders.

A. Op naam van de Apostelen en Evangelisten staan talrijke
geschriften, in de 1e eeuwen later ontstaan, waarvan sommige een
hoog aanzien genoten.
1°. Het Symbolum Apostolorum 1 (Apostolische geloofsbelijden is) , zoo als wij het thans kennen, is in Gallië reeds in gebruik
omstr. het midden der 5e eeuw. Er bestaat van dit symbolum een
oudere tekst, in welken vorm het als doopbelijdenis in de
Romeinsche kerk gebruikt werd, die gelijk is aan ons symbolum,
behalve dat er in ontbreken de woorden: "Hij is nedergedaald ter
helle", .. katholieke" bij "Kerk", "gemeenschap der heiligen, het
1 De verschillende vormen: Denz. 1-14. Cl. BI u m e, Das Apostolische
Glaubensbekenntnis, Fr. 1893. - S. B ä u mer, Das Apost. Glaubensb., Mainz
1893. - K. Th i e m e, Das apost. Glaubensb., Lz. 1914. - A. Ma c don a I d,
The apostles' creed, Lo. 1925. - B. Cap e 11 e, Les origines du symbole romain,
Rech. de théol. ancienne et médiévale 1930, 5. - J. Leb r e ton, Les origines
du symbole baptismal, Rech. de science rel. 1930, 97.
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eeuwige leven". Volgens een niet waarschijnlijke traditie uit de
4e eeuw is dit symbolum opgesteld door de Apostelen, voordat zij
uit elkander gingen; veel later wordt in Gallië verhaald, dat ieder
der Apostelen één artikel gemaakt zou hebben. Wel is het zeer
waarschijnlijk, dat de oudere tekst uit den tijd der Apostelen stamt
(Bardenhewer I, 82; Loofs). Anderen echter (o.a. Harnack,
Ehrhard) meenen, dat hij eerst in de 2e eeuw in den strijd tegen
het Gnosticisme is opgesteld. Zeker is het, dat de oudere
Romeinsche vorm het fundament is geweest van alle doop~
symbolen der Westersche kerk. Het diende niet alleen als geloofs~
belijdenis voor de doopelingen, doch ook als samenvatting der
geloofsleer, als geloofsregel (regula fidei, reg uIa veritatis), waarop
men zich tegen de ketters beriep en als fundament van het
catechismusonderwijs (§ 15, 10).
2°. De Didache 1, of de Leer der 12 Apostelen, is een klein ge~
schriftje, in 1873 teruggevonden door Bryennios, metropoliet van
Nicomedië, ontstaan in Syrië of Palestina, in het laatst der Ie
(meest waarschijnlijk) of in het begin der 2e eeuw, dat in de
oudheid groot gezag had. Het eerste deel geeft een overzicht van
de christelijke moraal onder het beeld der twee wegen, die van het
leven en den dood; het tweede liturgische voorschriften over het
doopsel. het vasten, het gebed, de viering der Eucharistie (de oudste
Misgebeden); het derde voorschriften omtrent de verhouding tot de
kerkelijke overheden; het slot maant tot waakzaamheid met het
oog op de aanstaande parousie.
3°. De Didache werd nagevolgd 2 in verschillende geschriften,
in lateren tijd samengesteld, doch waarvan de voorschriften zeer
oud zijn. Daaronder behooren o.a. a. de Didascalia of De katho~
lieke leer der 12 Apostelen en heilige leerlingen van onzen Ver~
losser, waarschijnlijk in de tweede helft der 3e eeuw in Syrië
ontstaan, met vermaningen en voorschriften over de kerkelijke tucht
en de liturgie. b. De Apostolische kerkorde, omstr. 300 in Egypte
ontstaan. c. De Egyptische kerkorde, omstr. 300 ontstaan, een
omwerking van een verloren geschrift van Hippolytus (§ 32, 2°, a)
T raditio Apostolica (§ 56, C, 9°). d. Van lateren tijd zijn de
1 Ed. F. F u n k, Tüb. 1887; Patres Apost. I. - Bar den h e w e r I, 90-103.
- E. Jac q u ier, Apötres (La doctrine des Douze) D. Th. I. - 2 Ed. F.
F u n k, Didascalia et constitutiones apost., 1-11, Pdb. 1906. - F. F u n k, Das
Testament unseres Herrn u. verwandte Schriften, Mz. 1901. - Th. Sc h e rman n, Die allgemeine Kirchenordnung, Pdb. 1915; Frühchristliche Liturgien
1915. - R. Con n 0 11 y, The so-called Egyptian Church Order and derived
documents, Lo. 1916.

109

§ 27. Geschriften op naam van de Apostelen.
85 Apostolische Canones. de Apostolische constituties en het
Testament van O. H. J. Christus (Rauschen~Wittig. 28-35).
B. Een uitgebreide literatuur vormen de zg. Apocryphen 1.
navolgingen van de bijbelsche geschriften. in zoover zij hetzelfde
onderwerp behandelen en meest op naam gesteld zijn van bijbelsche
schrijvers of bekende bijbelsche personen. De Oud~Testamentische
apocryphen zijn bijna uitsluitend van Joodschen. de Nieuw~Testa~
mentische van christelijken oorsprong. Er bestaan apocryphe evan~
geliën. handelingen der Apostelen. brieven en apocalypsen. Het
zijn deels kettersche (meest gnostieke) geschriften. deels katholieke
omwerkingen daarvan om ze bestrijden. deels katholieke stichtelijke geschriften. om de Evangeliën enz. met vrome fantasieën aan
te vullen. De apocryphen hebben gemeen: a. de vreemdheid en
onwaarschijnlijkheid der verhalen. waartegen de eenvoud en verhevenheid der canonieke Evangeliën des te helderder in het licht
treedt; b. de weinige vastheid van den tekst. Daar deze geschriften
niet bevestigd waren door het gezag der Kerk. bracht ieder naar
welgevallen veranderingen en toevoegingen aan. - De oude Kerk
heeft de apocryphen steeds afgewezen; de vervaardiger der
Paulus~acten bv .• een presbyter uit Klein~Azië. werd wegens ver~
breiding van geschiedkundige onwaarheden uit zijn ambt ontzet.
Zij werden echter veel gelezen en hebben invloed op de kunst
uitg~oefend.

DeS i b y I lij n s c heb 0 e ken (14) (Ed. J. Geffcken. Lz. 1902) zijn een
verzameling van prophetieën. die door de Sibylla. een nymph. verkondigster van de
besluiten der goden. zouden zijn uitgesproken. in hoofdzaak in de derde eeuw
door Christenen en met gebruikmaking van Joodsche geschriften opgesteld. Zij
zijn in Grieksche hexameters geschreven. in het zg. Homerisch dialect. meest
onbegrijpelijk. soms dichterlijk. en behandelen godsdienstige. politieke en
historische onderwerpen. Zij hebben invloed uitgeoefend op de kunst en op de
liturgie (Rafaël; Teste David cum Sibylla). (A. Slijpen. Stud. 81 (1914) 93. 230;
K. Prümm. Das Prophetenamt des Sibyllen. Scholastik 4 (1929) 54. 221. 498.)

C. Men geeft den naam Apostolische Vaders 2 aan een aantal
schrijvers en geschriften. die dateeren van het einde der Ie en
de eerste helft der 2e eeuw. De schrijvers worden geacht de
1 J. Fa b r i c i u s. Codex apocryphus N. T .• 2 t. Hamb. 1703. Acta
apostolorum apocrypha ed. R. Lip s i u s et M. Bon net. 2 vol. Lz. 1891/1903.
- E. Hen n e c k e. Neutest. Apokryphen. Tüb. 2 1924. - H. Me y b oom
(p. 6) I. - L. Va g a n a y. L'évangile de Pierre. P. 1930. - 2 P. G. t. 1. 2. 5.
- F. F u n k. Patres Apostolici. 2 vol. Tüb. 2 1901; 11 3 1913; kleine tekstuitgave:
Die Apost. Väter. TÜb. 21904; 1 3 (K. B i hl m e y er) 1924. - H. He mme r.
e.a. Les Pères Apostoliques. 4 vol. P. 1907/12; I en 11 2. P. 1926.
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§ 27. Apostolische Vaders.
Apostelen gekend te hebben en geven de leer weer. die onmiddellijk of bijna onmiddellijk van hen afkomstig is. Hun geschriften
sluiten aan bij de canonieke boeken van het N. T. Wat den
theologischen inhoud en den stijl betreft staan zij. behalve de
brieven van Ignatius. niet zoo hoog als de werken der latere
Vaders; zij zijn meest van praktisch-paranetischen aard. Doch
wegens hun ouderdom zijn zij als getuigen der traditie van waarde.
Verschillende ervan werden in de oude Kerk bij de godsdienstoefeningen gelezen. Ze zijn alle in het Grieksch geschreven.
1°. S. Clemens Romanus 1. de derde opvolger van den H. Petrus
(88-1001). schreef een Brief aan de kerk te Corinthe. waarvan
eenige leden zich tegen de presbyters verzet en een schisma veroorzaakt hadden. Dogmatisch is deze brief vooral belangrijk als
een gewigenis voor het primaat; hij genoot een hoog aanzien en
werd in vele kerken voorgelezen (§ 12. 4°). De Tweede brief aan
de Corinthiërs en de twee brieven Ad virgines. vroeger hem toegeschreven. zijn niet van Clemens ; evenmin de Pseudo-Clementinen
(P. G. t. 1 ; 10 boeken Recognitiones en 20 Homilieën)2.
2°. De H. Ignatius 3. b. van Antiochië. volgens de overlevering
een leerling van den H. Johannes. werd onder k. Trajanus naar
Rome gevoerd. om in de arena voor de wilde dieren geworpen
te worden (107). Zijn tweede naam Theophorus deed de legende
ontstaan. dat hij het kind was. op hetwelk de Zaligmaker den
leerlingen wees. Op weg naar Rome schreef hij z e ven b r i e ven:
aan de kerken van Ephese. Magnesia. Tralles. Rome. Philadelphia.
Smyrna en aan Polycarpus.
Zij openbaren de zielegrootheid van Ignatius. zijn liefde voor Christus en
zijn verlangen om zijn leven voor Hem te geven. De stijl is niet verzorgd. doch
van een zeldzame kracht en bezieling. Dogmatisch zijn zij zeer belangrijk. omdat
zij herhaaldelijk en duidelijk spreken van de hiërarchie van bisschoppen. priesters
en diakens en van het monarchisch episcopaat als een gewone. bestaande
instelling en duidelijk getuigen voor het primaat der Romeinsche kerk en voor
de tegenwoordigheid van Christus in de H. Eucharistie (§ 12 en § 16). Uit
aprioristische overwegingen (omdat zij zoo duidelijk bovengenoemde waarheden
leeren} hebben de Protestanten en rationalisten langen tijd de echtheid in twijfel
1 F u n k I. W. Sc her e r. Der erste Oemensbrief nach seine Bedeutung
f. d. Glaubenslehre. Rgb. 1902. - J. Lig h t f oot. Oement of Rome. Lo. 21909.
- 2 C. Sc h mi d t. Studiën zu den Pseudo-Clementinen. Lz. 1929. - O.

C u I I man n. Le problème littéraire et historique du roman pseudo-Clémentin.
Etude sur Ie rapport entre Ie Gnosticisme et Ie Judéo-Christianisme. P. 1930. 3 F u n k I. H. de Gen 0 u i I I a c. L'Eglise chrét. au temps de S. Ignace
d'Antiochie. P. 1907. - M. Ra c k I, Die Christologie des H. Ign. v. Ant..
Fr. 1914. - G. BareiIIe. D. Th. vno 685-713.
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§ 28. De apologetische literatuur der tweede eeuw.
getrokken; thans wordt deze bijna algemeen erkend (overeenstemming der
handschriften. de getuigenissen van Tertullianus en Eusebius. innerlijke gronden;
Bardenhewer I. 143-150).

3°. De H. Polycarpus t b. van Smyrna. een leerling van den
H. Johannes. kwam in 154 naar Rome om met P. Anicetus te
spreken over de viering van het Paaschfeest; hij stierf in 155 als
martelaar. Bewaard is zijn Brief aan de Philippensen (Funk I).
4°. De Brief van Barnabas 1. ten onrechte aan den reisgezel van
S. Paulus toegeschreven. uit den tijd van k. Vespasianus (69-79)
of waarschijnlijker uit dien van k. Hadrianus (117-38). wil de
Christenen waarschuwen tegen het Judaïstische gevaar, doch
onderschat de beteekenis van het O. Verbond en verklaart al zijn
voorschriften allegorisch.
5°. Papias 2. b. van Hierapolis. een leerling van S. Johannes.
schreef omstr. 130 vijf boeken. Verklaringen van de woorden des
Heeren, die verloren zijn gegaan. behalve eenige fragmenten (over
de Evangeliën van Matth. en Marcus; chiliasme).
6°. De Herder (een boete-engel in de gedaante van een herder)
van Hermas 3. waarschijnlijk een broeder van P. Pius I (140-55)
en in diens tijd geschreven. is een aansporing tot boete en goede
werken in een eigenaardigen. apocalyptischen vorm. Hermas is
geen geleerde of theoloog. maar een uitstekend moralist.
7°. De Brief aan Diognetust die met name op treffende wijze den
bovennatuurlijken levenswandel der Christenen schildert (K. E.
151-153). behoort tot de beste der oud-christelijke apologie. De
schrijver is onbekend; de meesten plaatsen hem in de 2e. sommigen
in de 3e eeuw (Funk I).

§ 28.

De apologetische literatuur der tweede eeuw 4.

10. Het Christendom had zich te verdedigen tegen de physieke
en intellectueele bestrijding door het heidendom; de martelaren
hebben het gedaan met hun bloed. de apologeten in hun geschriften.
1 F u n k I. Ph. H ä u ser. Der Barnabasbrief neu untersucht u. erk1ärt.
Pdb. 1912. - 11 Funk n. - J. Donovan. The Logia in ancient and recent
literature. Cambr. 1924. - 3 F u n k I. - G. Bar e i II e. D. Th. VI. - A.
B a u mei s ter. Die Ethik des Pastor Hermae. Fr. 1912. - 4 Ed. P. G. t. 6. J. deO tt o. Corpus apologetarum christ. saec. 11. 9 vol. Jena 1847/72. J. Sc h r ij ne n. Uit het leven der oude kerk. - J. R i v i è r e. S. Justin et les
Apologistes du ne siècle. P. 1907. - A. P u e c h. Les apol. grecs du ne
siècle. P. 1912.
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§ 28. De apologetische literatuur der tweede eeuw.
De apologieën zijn meestal gericht aan de heidenen, doch vonden
hun meeste lezers onder de Christenen. Een gedeelte is in den vorm
van bezwaarschriften gericht aan de keizers: de Christenen zijn
niet gevaarlijk voor den staat, niet goddeloos, onschuldig aan de
hun toegeschreven misdaden; hun vervolging is onrechtvaardig.
Andere aan de ontwikkelde heidenen: zij trachten vooroordeelen
weg te nemen en beschuldigingen te weerleggen, toonen het on~
houdbare aan van de heidensche geloofs~ en zedenleer, dikwijls met
de argumenten, die ook heidensche wijsgeeren tegen het poly~
theïsme aanvoerden, geven positieve bewijzen voor den goddelijken
oorsprong van het Christendom: de verhevenheid van den persoon
van Christus, zijn wonderen en voorspellingen, de verheven leer~
stellingen en instellingen van het Christendom, de deugden, die
het kweekt. Sommige apologeten (Tatianus, Tertullianus) zijn
polemisch, zien in de heidenwereld slechts bederf en dwalingen,
hebben minachting voor de philosophie; de meesten (Justinus,
Minucius Felix) zijn meer irenisch, zoeken positieve aanknoopings~
punten met het heidendom, trachten een brug te slaan tusschen het
christelijk geloof en de heerschende Platonisch~Stoïcijnsche philo~
sophie. Zij willen het goede ervan, de "spolia gentium", in dienst
stellen van het Christendom; zij wijzen op punten van overeen~
komst, om de heidenen gunstig te stemmen; zij toonen aan, dat het
Christendom de eenige ware en zekere wijsbegeerte is. - Ook
verschillende anti~Joodsche apologieën verschenen; zij toon en aan,
dat de Messiaansche profetieën in Christus vervuld zijn. - Vele
apologieën zijn uitgewerkt in den vorm van redevoeringen. zooals
toen gebrUikelijk was. Alle zijn in het Grieksch geschreven. De
stijl is over het algemeen beter dan die der Apostolische Vaders;
verschillende apologeten hadden de heidensche scholen bezocht en
philosophie gestudeerd; sommige zijn grammatici en rhetoren van
professie. Eenige geschriften der apologeten zijn de eerste. ofschoon
gebrekkige. proeven van een wetenschappelijke theologie.
2 0 • a. Van het werk van Quadratus, een leerling der Apostelen. is weinig
overgebleven. b. Aristides, een Atheensch filosoof. schreef een Apologie aan
k. Antoninus Pius (138--ó I). Men meende. dat zij verloren gegaan was. maar
Rendel Harris vond in 1889 een Syrische vertaling en toen ontdekte men. dat
de Grieksche tekst reeds lang volledig was weergegeven in de legende van
.. Barlaam en Joasaph", een christelijke bewerking van een Indische legende
over de stichting van het Boeddhisme. overgeleverd onder de geschriften van
Johannes Damascenus. Hij toont aan. dat het Godsbegrip der heidenen valsch
en voor de zeden verderfelijk. dat der Christenen waar is; hun stichtelijke
levenswijze wordt begeesterd geschilderd. c. De dialoog van Ariston van Pe11a
(omstr. 140) is verloren gegaan.
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§ 28. De apologetische literatuur der tweede eeuw.
d. De voornaamste apologeet der 2e eeuw is de H. }ustinus 1
Martyr of Philosophus.
Hij was te Sichem (Samaria) uit heidensche ouders geboren. Na leermeesters
van de voornaamste philosophische richtingen gehoord te hebben. zonder
bevrediging te vinden. werd hij door een grijsaard op de H. Schrift gewezen;
het zien van de heldhaftigheid der martelaren deed de rest en omstr. 130
omhelsde hij het Christendom. Met den philosophenmantel omhangen ging hij nu
de wereld rond. als een leekenmissionaris. in woord en geschrift het Christendom
verdedigend ..als de alleen betrouwbare en zekere philosophie". Te Rome stichtte
hij een school en stierf er als martelaar (163-67). HIJ bestrijdt zoowel het
heidendom en Jodendom als de ketterijen. Van zijn talrijke geschriften zijn
bewaard de Eerste (aan k. Antoninus Pius) en Tweede (aan k. Marcus Aurelius)
Apologie en de Dialoog met den Jood Tryphon. Hij munt niet uit in de
compositie en zijn stijl is dikwijls dor en langdradig. niet zelden echter ook warm
en geestdriftig. Doch wij gevoelen. dat een sympathieke en eerlijke persoonlijkheid.
een apostel en een heilige tot ons spreekt. Zijn geschriften zijn voor ons zeer
belangrijk om hetgeen hij meedeelt omtrent de leer (Christologie) en eeredienst
(H. Eucharistie § 16. 10 ) van zijn tijd. Bovendien is hij de eerste. die de
verhouding van geloof en rede bestudeerd heeft en de dogmas met behulp
der philosophie (Plato en Philo) trachtte te verklaren. de eerste theoloog. Geen
wonder. dat hij soms te kort geschoten is. Om de redelijkheid van het
Christendom aan te toonen. wijst hij op de overeenkomst met de leer der
heidensche denkers. doch overdrijft hier: dezelfde Logos. die in Christus in zijn
volheid verscheen. is als kiem (Logos spermaticos) aanwezig in iederen menseh.
waardoor hij de waarheid kennen kan. Dit aandeel aan den Logos en dus de
kennis der waarheid was bijzonder groot bij sommige Grieksche philosophen. Van
den anderen kant leert hiJ echter weer. dat de Grieken hun wijsheid aan den
Bijbel hebben ontleend. Zij waren dus reeds in zekeren zin Christenen vóór
Christus. Ook zijn opvatting omtrent den Zoon is niet geheel juist (§ 25. 1
0 ).

e. Tatianus, een Assyriër. leerling van St. Justinus. schreef na
zijn bekeering uit het heidendom (omstr. 165) een Oratio ad
Graecos, meer een scherpe aanval op de Grieksche godsdienst
en philosophie dan een verdediging van het Christendom. Later
stichtte hij de gnostieke sekte der Enkratieten (§ 22, 3°). Zeer
waardevol is zijn, in het oorspronkelijke grootendeels verloren
gegane Diatesseron, een soort Evangeliën-harmonie.

f. Athenagoras, een philosoof uit Athene, schreef de schoone Supplicatio of
Legatio pro Christianis, gericht aan k. Marcus Aurelius en zijn zoon Commodus
(het eerste metaphysieke Godsbewijs; dUidelijke leer over de H. Drievuldigheid)
en een verdediging van de verrijzenis: De resurrectione. g. Een voortreffelijke
apologie zijn de drie boeken Ad Autolycum, een ons onbekende persoonlijkheid,
van Theophilus, b. van Antiochië, uit den tijd van k. Commodus (180-92).
h. Hermias bespotte de Grieksche philosophen in zijn lrrisio philosophorum
gentilium. i. De werken van Miltiades, Me1ito, b. van Sardes en Qaudius
Apollinaris gingen verloren.
1 M. Lag r a n g e. St. Justin. 1914. L. S. Jesus Christus, Fr. 1906.
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§ 29. De bestrijding der ketterij in de tweede eeuw.
10. De apologetische literatuur ontstond uit den strijd der Kerk
met heidendom en Jodendom. Een ander gevaar vormden de
ketterijen: Gnosticisme, Montanisme, Adoptianisme en Sabellianisme. Deze, vooral het Gnosticisme, beschikten over een uitgebreide
literatuur, waarvan het meerendeel echter verloren gegaan is, hetzij
omdat zij door de Kerk vernietigd werd, hetzij omdat zij uit gebrek
aan belangstelling in vergetelheid geraakte.
2°. De Pausen Soter, Victor I en Zephyrinus zijn tegen verschillende dwalingen opgetreden. Tegen de Gnostieken en Montanisten schreven o.a. Justinus, Miltiades. En verder a. Hegesippus,
geboortig uit het Oosten, waarschijnlijk van Joodsche afkomst.
Onder P. Anicetus (155-61) kwam hij ook naar Rome, om daar
tegenover het Gnosticisme de ware leer vast te stellen. Hij schreef
5 boeken Gedenkwaardigheden (grootendeels verloren gegaan),
waarin hij tegenover de Gnostieken het getuigenis stelt der apostolische kerken (§ 13, 10) . b. Doch de beroemde bestrijder der
ketterijen is de H. Irenaeus 1, b. van Lyon.
Hij was omstr. 150 in Klein-Azië geboren en had in zijn Jeugd den
H. Polycarpus gekend: tijdens de kerkvervolging onder Marcus Aurelius was
hlJ presbyter der gemeente van Lyon, waar een talrijke Oostersche kolonie was.
De grootendeels in den kerker zuchtende clerus zond hem in 177 of 178 met
een brief betreffende het Montanisme naar P. Eleutherius. Kort daarop werd hiJ
bisschop van Lyon, waar door zijn ijverig werken het Christendom groote
vorderingen maakte. In den strijd over de Paaschviering is hlJ bemiddelend
opgetreden tusschen P. Victor en de Aziatische kerken (§ 18, 2°). Zekere
bijzonderheden omtrent zijn laatste levensjaren en dood (omstr. 202: martelaar 1)
ontbreken. Hij schreef 10. Ontmaskering en weerlegging der zg. valsche gnosis
(Adversus haereses), gericht tegen de Gnostieken, doch hij formuleert de
algemeene princiepen, die ter bestrijding van alle ketterijen dienen. Van den
oorspronkelijken Griekschen tekst bestaan alleen nog maar fragmenten: wiJ
bezitten echter een zeer oude Latijnsche vertaling van het geheele werk en een
Armeensche van de twee laatste boeken. Het geheel bestaat uit 5 boeken, met
groote tusschenruimten (176-99) geschreven. zoodat het geen volkomen eenheid
en logischen voortgang heeft. Maar de stijl is eenvoudig en helder, de redeneering
kernachtig en de schrijver is goed op de hoogte van zijn onderwerp. In het
eerste boek zet hij de leer der Gnostieken uiteen: in de volgende bestrijdt hij
hen, in het 3e met een beroep op de apostolische traditie. waarin de beroemde
passage over de kerk van Rome (§ 13, 1°). 2°. Het bewijs van de apostolische
1 P. G. t. 7. Vert. H. Me yb oom, Irenaeus I (Oud-christ. gesch. D. 26). A. Dufourcq. St. Irénée. 1904. L. S. - F. Vernet, D. Th. VII. - F.
Hit c h coc k. Irenaeus of L. A study of his teaching, Cambr. 1914. - G.
Bon wet s c h, Die Theologie des Irenäus, Gütersloh. 1925. - L. Spi k 0 w ski,
La doctrine de l'Eglise dans S. Irénée, Straatsb. 1926. - F. Lo 0 f s, Theophilus
von Antiochien Adversus Mardonem und die andere theologischen Quellen bei
Irenaeus. Lz. 1930.
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§ 30. De opkomst der theologische wetenschap in de derde eeuw.
prediking. een verklaring van de voornaamste dogmas. met bewijzen uit het Oude
Test. De oorspronkeUjke Grieksche tekst ging verloren. doch een Armeensche
vertaling werd voor eenige jaren teruggevonden.

3°. Het Fragmentum Muratorianum (K. E. 156-163). genoemd
naar den vinder Muratori (1740). is een. en voor zoover bekend
de oudste. lijst. waarvan begin en einde ontbreken. van de boeken
van het N. T .• opgesteld vooral tegen de Gnostieken. ontstaan te
Rome vóór het einde der 2e eeuw (§ 22. 3°).

§ 30. De opkomst der theologische wetenschap
in de derde eeuw 1.
De literatuur van de twee eerste eeuwen is hoofdzakelijk van
practischen aard: stichtelijk of apologetisch. In de 3e eeuw neemt
de theologie in eigenlijken zin een aanvang: het streven om de
geopenbaarde waarheden dieper te doorgronden. haar onderling
verband aan te geven. conclusies er uit te trekken en te bewijzen.
den samenhang aan te toon en tusschen geloof en rede. i. e. w. de
speculatieve doorvorsching en wetenschappelijke beschrijving van
den geloofsinhoud. De begrippen en de terminologie der Helleensche. met name Platonische en Neo-Platonische philosophie
bewijzen daarbij groote diensten. zonder dat echter het wezen der
geopenbaarde leer verandert. - Het uitgangspunt is de openbaring; het geloof is de voorwaarde voor de wetenschappelijke
kennis; zonder geloof geen begrip. In en door het geloof worden
de ook in het heidendom verspreide lichtstralen op hun juiste
waarde geschat en in onderlingen samenhang gebracht. De geopenbaarde waarheid en de natuurlijke verstandskennis kunnen niet
met elkaar in tegenspraak zijn. daar zij uit een en dezelfde bron.
den Logos. stammen. De profane kennis is slechts voorbereiding:
zij mag niet onderschat noch overschat worden. ..Philosophia
neque in omnibus leg i Dei contraria est neque in omnibus consona" (Origenes). (Kirsch 268).
De theologie moest vanzelf opkomen. toen wetenschappelijk
gevormde mannen hun speculaties op den geloofsinhoud richtten.
wat ook ter verdediging tegen het heidendom noodig was.
1 H. Nel z, Die theologischen Schulen der morgenländischen Kirchen während
der sieben ers ten Jhh. in ihrer Bedeutung für die Ausbildung des Klerus,
Bonn 1916.
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§ 30. De opkomst der theologische wetenschap in de derde eeuw.
Het middelpunt dier christelijke wetenschappelijke beweging is
de Grieksche kerk. met name de school van Alexandrië: daarnaast
staan vooral die van Caesarea in Palestina en van Antiochië. Doch
ook Rome was een middelpunt. waar Justinus e.a. (private)
scholen leidden. waarheen ook de ketters kwamen om propaganda
te maken. waar Hippolytus en Novatianus werken van beteekenis
schreven. Ook Noord~Afrika kan op groote namen wijzen. Doch
de Grieken. met hun rijker verleden en grootere speculatieve
begaafdheid. staan op theologisch gebied hoog er dan de meer
practische Romeinen. Ook in de volgende eeuwen openbaart zich
zoowel in de behandelde onderwerpen als in de opkomende
dwalingen het verschil van aanleg bij Grieken en Romeinen. De
Grieken bewegen zich vooral op het gebied der speculatie en
dialectiek en behàndelen de speculatieve theologische problemen
der Triniteit en Christologie. de verhouding tusschen geloof en
rede. De Westerschen vragen meer wat nuttig en noodzakelijk is:
zij stellen meer belang in practisch~theologische vragen: den mensch
en zijn plichten. zijn verhouding tot den staat. de Kerk en hare
organisatie. In tegenstelling met de meeste Grieken hebben zij geen
bewondering. soms zelfs minachting voor de antieke philosophie.
Bij de verklaring der H. Schrift waren twee methoden in
gebruik: de allegorische en de letterlijke: de eerste werd vooral
beoefend in Alexandrië. de tweede in Antiochië: beide methoden
hadden ook in latere eeuwen en elders volgelingen. De allegorische
methode (Philo. § 1. 2°: de Neo~Platonici. § 10. 2°) zoekt naast
en boven den letterlijken. historisch~grammaticalen een dieperen.
geheimnisvollen. symbolischen zin. wijl de letterlijke zin dikwijls
onmogelijke of God onwaardige dingen zou bevatten en meer
algemeen. omdat geheel de zichtbare natuur een symbool is van
de onzichtbare wereld. Ofschoon men den letterlijken zin niet
zonder meer verwerpt en hem gewoonlijk volgt in wetenschappe~
lijke verklaringen en polemieken en den allegorischen meer bij
stichtelijke doeleinden. brengt de allegorische methode toch het
gevaar mee. naar willekeur van den letterlijken zin af te wijken
en zijn eigen fantasie te stellen in de plaats van den regel des
geloofs. De school van Antiochië. die eerst in de 4e eeuw tot bloei
kwam. wordt gekenmerkt door een meer nuchter~verstandelijk,
streng~wetenschappelijk karakter: zij zoekt vooral den historisch~
grammaticalen zin der H. Schrift: zij neemt wel een typischen zin
aan. doch altijd gebaseerd op den letterlijken. In het algemeen is
de school van Alexandrië meer mystiek. die van Antiochië meer
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moraliseerend, de eerste meer Platonisch, de tweede meer
Aristotelisch; uit die van Antiochië kwamen voort de meer
rationalistische ketterijen, die het mysterie uit het Christendom
wegnamen (Arianisme, Pelagianisme, N estorianisme); uit die van
Alexandrië de latere, meer mysticistische dwalingen: Mono~
physitisme en Monotheletisme, die de menschelijke natuur van
Christus in de goddelijke lieten opgaan.

§ 31. De Grieksche schrijvers der derde eeuw.
10 • De school van Alexandrië. Alexandrië, een der middelpunten
van de cultuur en de geleerdheid der toenmalige wereld, met een
groote bibliotheek, waar Jodendom (Septuagint, Philo) en Helle~
nisme te zamen kwamen, haà teeds vroeg een onder leiding van
den bisschop staande zg. Katecheten~school. vooral bekend sedert
omstr. 180, toen Pantaenus aan het hoofd stond. Zij was oor~
spronkelijk bestemd voor catechumenen, doch ook gedoopte
Christenen ontvingen er onderricht, en heidenen hadden er toe~
gang. Onder Pantaenus werd het meer een christelijke geleerden~
of philosophenschool. waar geheel de Grieksche wetenschap be~
handeld werd en dienstbaar gemaakt aan apologetisch~christelijke
doeleinden. Pantaenus werd als hoofd opgevolgd door Clemens
van Alexandrië en deze door Origenes (203-31), onder wien zij
den hoogsten bloei bereikte en wiens roem van heinde en ver leer~
lingen trok. Sedert het midden der 3e eeuw begon zij te dalen. Van de leermethode van Origenes ontwerpt zijn leerling, de
H. Gregorius Thaumaturgus, het volgende beeld: hij begon met
de logica en dialectica, handelde dan over physica, mathesis en
astronomie. Deze wetenschappen dienden deels tot vorming van
het verstand, deels om de kennis der zichtbare dingen te leeren.
Dan volgden ethica en theologie. Hoofddoel der ethica was de
vorming van het karakter. De theologische cursus opende met een
bespreking van de metaphysische leerstellingen van vroegere
denkers en dichters; alle schrijvers werden ter lezing aanbevolen,
behalve die het bestaan van God en de Voorzienigheid loochenden.
De kroon vormde de uitleg der christelijke theologie in eigenlijken
zin of de verklaring der H. Schriften (Bardenhewer 11, 1-37).
a. Van den eersten bekenden leider der school (180-200) ,
Pantaenus, een vroegeren Stoïcijn uit Sicilië, zijn ons geen ge~
schriften bewaard gebleven. Zijn opvolger was
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b. Clemens van Alexandrië 1, te Athene uit heidensche ouders
geboren, waarschijnlijk priester der Alexandrijnsche kerk, sedert
190 leeraar en omstr. 200 hoofd der school. Wegens de vervolging
moest hij in 202 uitwijken naar Klein~Azië, waar hij omstr. 215
stierf.
Zijn voornaamste werken zijn 1° de trilogie: Protrepticus, Paedagogus,
Stromata. Christus (de Logos) is de bekeerder der heidenen. een opvoeder en
een leeraar. Het eerste deel is een apologie. een weerlegging der heidenen en
een opwekking tot bekeering ; het tweede. een christelijke paedagogie en ethiek.
met Stoïcijnsehen inslag. behandelt de opvoeding der bekeerden; het derde.
onvoltooide. had een verklaring der ware philosophie. der christelijke leer. moeten
worden. 2°. Slechts brokstukken zijn bewaard van de Hypotyposes (Schetsen).
een allegoriseerende verklaring van de H. Schrift. 3°. In de Homelie "Quis dil/es
sall/etur" (Me. X. 17-31) betoogt hij. dat ook de rijke zalig kan worden. als
hij zijn schatten goed gebruikt. - Zijn stijl is levendig en bloemrijk en hij
beschikt over een groote belezenheid. die hij echter niet goed weet te verwerken.
Clemens is de eerste christelijke geleerde. die inzag. dat de Kerk ook op
het gebied der wetenschap den wedstrijd met het heidendom moest aanvaarden.
de eerste. die getracht heeft een volledige wetenschappelijke theologie te vormen.
Hij vond niet zelden tegenwerking: het Gnosticisme had de wetenschap In
discrediet gebracht en niet weinigen. met een beroep op I Cor. I. 20; Coll. 1I.8.
vonden haar nutteloos en schadelijk. En niet zelden heeft hij gefaald. omdat hij.
ofschoon hij vóór alles en in alles Christen wilde zijn. de wijsbegeerte (Plato
en Stoa) te hoog aansloeg. Aanknoopend aan Gal. III. 24 noemt hij de
wijsbegeert~ ncmJaywyóç EtÇ X~HI";ÓV: zooals de Wet de Joden. heeft de
wijsbegeerte de heidenen op Christus voorbereid; ofschoon hij van den anderen
kant weer leert. gelijk Justinus. dat de Grieken hun voornaamste waarheden aan
de H. Schrift ontleend hebben. Hij kent slechts een gradueel onderscheid tusschen
gelooven en weten. Vervolgens. ofschoon hij het geloof ter zaligheid voldoende
acht. meent hij. dat de volmaakte Christen met behulp der wijsbegeerte tot een
hooger weten dan het geloof ( gnosis). waarmee een deugdzaam leven gepaard
gaat. moet opstijgen. Zulk een·· "gnostieke" Christen is een volmaakter wezen
dan de gewone geloovige. Tenslotte heeft hij o.a. de eeuwige materie en het
subordinatianisme geleerd.
Clemens en Origenes zijn ook de eerste wetenschappelijke schrijvers over het
geestelijk leven. Clemens bouwt zijn theorie van de volmaaktheid op Plato op;
zij bestaat volgens beiden "in de kennis van het goede en in de gelijkenis met
God". Met de kennis moet samengaan de beoefening der deugd. met het
contemplatieve leven het actieve; de ware gnostieke Christen is ook een deugdzaam menseh. De hoogere kennis. de gnosis. waarnaar de volmaakte Christen moet
streven. is een soort intuitie der goddelijke dingen. die staat tusschen het gewone
geloof en de hemelse he aanschouwing. De deugd bestaat in het zich losmaken van
de hartstochten. de Stoïcijnsche apatheia. en in de liefde. de innige vereeniging
met God. krachtens welke men al zijn handelingen verricht.
Het beeld. dat Clemens ontwerpt van den volmaakten Christen. herinnert te
veel aan den antieken wijze. ofschoon hij de trekken ervan ontleent aan Christus.
den eenigen waarlijk volmaakten mensch (Viller. 36--'44).

c. Een van de groote geesten der Kerk, de grootste vóór
1 P. G .• t. 8-9. 0: St ä h I i n. 3 Bde Lz. 1905/09. Vert. H. Me y b oom.
O. G. 8---19. - E. de Faye. Clément d'Alexandrie. P. 21906. - G. Bardy.
Clément d·A. (Les moralistes chrét.) P. 1926. - W. Cap i t a i n e. Die Moral
des Cl. v. A .• Pdb. 1903.
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Augustinus. is Origenes 1. om zijn ongeëvenaarde werkkracht
Adamantios. de man van staal. genoemd. een alzijdig geleerde en
diepzinnig denker. wiens geschriften (meer dan 800. waarvan veel
verloren ging) zich over het geheele gebied der theologie. vooral
der Schriftverklaring. bewegen.
Als zoon van den leeraar en lateren martelaar Leonidas te Alexandrië in
185/186 geboren. ontving hij de philosophische opleiding van zijn vader. terwijl
hij later ook de lessen volgde van Ammonios Sakkas (§ 10, 2°); in de theologie
was hij een leerling van CIemens van Alexandrië. Op 18-jarigen leeftijd werd hij
door b. Demetrius als hoofd der catechetenschool aangesteld. Hij leefde streng
ascetisch en vatte zelfs Mt. XIX. 12 letterlijk op. waarom men later moeilijkheden over zijn priesterwijding maakte. Zijn naam maakte de school beroemd.
maar in 231/232 werd hij door b. Demetrius afgezet wegens heterodoxie en
oncanoniek ontvangen wijding. Hij stichtte nu een nieuwe school te Caesarea in
Palestina, waar hij tijdens de kerkvervolging van Decius gevangen genomen
en gefolterd werd en kort daarna stierf (254 of 255). Zijn voornaamste werken
zijn: 10. De Hexapla, zesvoudige bijbel (0. T.). een grootsch opgezet tekstcritisch werk, waar in zes kolommen de Hebreeuwsche tekst in Hebreeuwsche en
Grieksche letters met vier Grieksche vertalingen met de varianten naast elkaar
geplaatst zijn; grootendeels verloren. 2°. Wetenschappelijke commentaren, of
scholiën, korte woordverklaringen op bijna geheel de H. Schrift en (dikwijls
welSprekende) homilieën, voordrachten voor de gemeente, die later veel werden
nagevolgd. Veel is verloren gegaan; het overige meest bewaard in Latijnsche
vertalingen. 3°. 8 boeken Contra Celsum (§ 10, 2°). de beste apologie vóór
Nicea. 4°. De Principiis, IIE(!' à(!lOJV over de hoofdartikelen van het Christelijk
geloof, de eerste summa theologica of systematische samenstelling der geloofsleer.
en als zoodanig van grooten invloed, waarin echter ook zijn meeste dwalingen
voorkomen, alleen bewaard in de vrije Latijnsche bewerking van Rufinus. Het
eerste boek handelt over God en de geesten, het tweede over de wereld en de
verlOSSing. het derde over de menschelijke vrijheid en het zedelijk goede, het
vierde over de H. Schrift en haar drievoudigen zin (den letterlijken, moreelen.
mystieken) (Rauschen-Wittig, 141). 5°. De mooie verhandeling De Oratione.
Een groot schrijverstalent bezit Origenes niet. Hij was gewoon zijn werken
te dicteeren, waarvoor een leerling hem 7 stenografen ter beschikking stelde;
zoo is zijn stijl dikwijls niet verzorgd en breedsprakig.
Reeds tijdens zijn leven en nog eeuwen later had Origenes geestdriftige
bewonderaars en heftige bestrijders. Eerlijk heeft hij de waarheid gezocht en
trouw wilde hij vasthouden aan de christelijke leer. "Men kan slechts als
geloofswaarheid aannemen, wat op geen enkel punt afwijkt van de kerkelijke
en apostolische traditie", zegt hij in het begin van De Principiis. Toch heeft hij
dikwijls gedwaald. De groote fouten zijn 1° • de verregaande allegorische
(pneumatische) verklaring der H. Schrift, zoodat hij niet zelden den letterlijken
zin verwerpt en de christelijke heilsfeiten op den achtergrond geraken; 2°. dat
hij aan de gnosis te veel waarde toeschrijft ten koste van het geloof. soms meer
van de wijsbegeerte dan van de openbaring het antwoord op geloofsvragen
schijnt te vragen, te veel den invloed ondergaat der philosophie (Plato en Stoa).
zoodat Porphyrius niet geheel ten onrechte zeggen kon. dat hij leefde als een
Christen, maar dacht als een Griek (Eus. H. E. 6. 19. 7). Zoo leert hij een
schepping van eeuwigheid. Met Plato neemt hij aan de prae-existentie der zielen.
1 P. G. t. 11-17. Berl. Ausgabe, tot dusver 9 Bde, 1899/1930. F. P rat.
Origène, Ie théologien et l'exégète, P. 1907. - E.·d e Fa y e. Origène, 3 vol.
P. 1923/28 (R. H. E. 1929,279). - G. Bardy. Origène. D. Th. XI (1931);
Origène. P. 1931 (Les moralistes chrétiens).
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Om de bestaande ongelijkheid te verklaren en God tegen onrechtvaardigheid
te verdedigen. ook onder invloed van het neo-platonische idee van den terugkeer
van alle dingen tot God. meent hij. dat de van eeuwigheid bestaande zielen
vroeger alle gelijk waren; een deel wendde zich vrijwillig van God af en werd
daarom in lichamen gebannen om gezuiverd te worden. En alle geesten. ook
de duivelen. zullen eens. na herhaalde louteringen. tot God terugkeeren en in
Hem gelukkig worden (apocatastasis. algemeen herstel). Over Christus leert hij
min of meer subordinatiaansch (§ 25. 1° ). - De vrijheid van den wil is een
der hoofdpunten van zijn leer; hij is echter niet semi-pelagiaansch.
Orlgenes was een zeer geestelijk man. die geheel zijn leven in strenge ascese
leefde en vele zielen op den weg der volmaaktheid geleidde. Omtrent de
volmaaktheid en de gnosis deelt hij de ideeën van zijn leermeester Clemens.
doch hij is meer van den chrIstelijken geest doordrongen. Het doel van het
contemplatieve leven is de ziel met God te vereenigen of om in de taal van
S. Paulus te spreken. te maken. dat de mensch slechts één geest is met God
en geestelijk wordt. De ziel van den geestelijken mensch is als doordrongen van
den H. Geest. die haar heiligt. Hij bezit niet alleen de heiligmakende genade.
doch is ook versierd met de charismatische gaven. verleend door de instorting
van den H. Geest (Viller. 45---49).

d. Van Dionysius den Groote (§ 25. 4°). hoofd der catechetenschool en later b. van Alexandrië. zijn de geschriften meest verloren gegaan (t c. 264. P. G. t. 10. Ch. Feltoe. Cambr. 1904).
2°. Verdere schrijvers zijn: a. S. Gregorius Thaumaturgus, de zeer ijverige
bisschop van Neo-Caesarea in Pontus. een leerling en vereerder van Origenes.
van wien wij 5 geschriften bezitten (t 270; P. G. t. 10). b. Julius Africanus, uit
Palestina. een Romeinsch officier (t na 240). schrijver van de eerste christelijke
wereldkroniek. Chronographia (tot 221). die lang den Byzantijnschen geschiedschrijvers tot model diende. doch waarvan weinig is overgebleven (P. G. t. 10).
c. Pamphilus van Caesarea (Palestina). een geleerd priester. wiens naam door
Eusebius werd aangenomen (t 310). die een Apologie van Orlgenes schreef
(P. G. t. 17). d. Methodius van Olympus (Lycië. vroeger ten onrechte als
bisschop dier stad beschouwd; t 311 als martelaar). een bestrijder van Orlgenes.
bekend door zijn Symposium, een begeesterde lofrede op de maagdelijkheid 1.
e. De stichter der school van Antiochië. de priester S. Lucianus (t 312. als
martelaar).

§ 32. Schrijvers der Westersche kerk in de derde eeuw.
10. De taal der kerkelijke wetenschap was in de twee eerste
eeuwen Griekseh. ook in het Westen. Dit werd niet weinig bevorderd door het algemeen gebruik van het Grieksche O. en N.
Testament: de Latijnsche Itala werd niet voor de 3e eeuw
verspreid. Het meest heeft in deze periode de Latijnsch-christelijke
literatuur gebloeid in West-Afrika (Carthago) : daar hebben
Tertullianus en Cyprianus een Latijnsche theologische taal
gevormd. De voornaamste schrijvers zijn:
1 P. G. t.18. N. Bonwetsch. Lz. 1917. religieuses de Méthode d·Olympe. P. 1929.

J.

Farges. Les idées morales et
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2°. Te Rome a. S. Hippolytus 1, priester te Rome, een leerling
van S. Irenaeus, die zich onder P. Calixtus tot tegenpaus liet kiezen
(§ 13,2°), doch als martelaar in Sardinië stierf (235/36), na zijn
aangematigde waardigheid te hebben neergelegd. Hij schreef in
het Grieksch. Hippolytus is een man van groote geleerdheid en
veelzijdigheid, van beteekenis vooral als exegeet en bestrijder van
de Gnostieken en Modalisten ; zelf echter leerde hij subordi~
natiaansch (§ 25, 3°). Zijn geschriften zijn grootendeels verloren
gegaan of slechts bewaard gebleven in brokstukken en vertalingen.
Hij schreef behalve commentaren op de H. Schrift o.a. een W ereld~
kroniek (tot 234), het Syntagma tegen alle ketterijen (32) en
vooral 10 boeken Philosophumena of Weerlegging van alle
ketterijen, waarvan de 4 eerste boeken handelen over de Grieksche
philosophie en de mysteriën, de volgende de ketterijen, vooral der
Gnostieken, weerleggen, door aan te toonen, dat hun opvattingen
niet stammen uit de openbaring, doch "uit de wijsheid der heidenen".
Dan is in de zg. Egyptische kerkorde, een rijke bron voor de oudere
Romeinsche liturgie (§ 27, A, 3°; § 56, C. 9°), waarschijnlijk
bewaard zijn geschrift Traditio apostolica.
b. Van de geschriften (o.a. de Trinitate) van den geleerden
priester Novatianus 2, die zich als tegenpaus opwierp tegen
Cornelius (251; § 24, 3°) is weinig bewaard gebleven.
3°. In Mrika 3. a. Minucius Felix, geboortig van Afrika, advo~
caat te Rome, schreef in een schoonen stijl de apologie Octavius 4,
die vooral op niet-Christenen wil inwerken, waardoor de specifiek
christelijke leerstellingen op den achtergrond staan. Een veel
besproken, niet opgeloste quaestie is, of het Apologeticum van
Tertullianus van Minucius afhankelijk is of omgekeerd.
b. De grootste schrijver der Westersche kerk in deze periode is
T ertullianus 5.
1 P. G. t. 10 en 16. Berl. Ausg. 1. 1897; lIl, 1916; IV, 1929. H.
Meyboom, Weerlegging van alle ketterijen, 1916 (Oud-Christ. geschr. DI. 23
en 24). - J. Döllinger. Hippolytus u. Kallistus, Rgb. 1853. - A. d'Alès,
La théologie de St. Hippolyte, P. 1906. - E. Jun 9 k I a u s, Die Gemeinde
Hippolyts dargestelt nach seiner Kirchenordnung, Lz. 1928. - R. Lor ent z.
De egyptische Kerkordening en Hippolytus van Rome, Haarlem 1929. - 2 P. L.
t. 3 en W. F a u s set, Cambr. 1909. - A. d'A I è s, Novatien, Etude sur la
théologie romaine au milieu du 3e siècle, P. 1925. - 3 P. M 0 n c e a u x, Hist.
littéraire de I'Afrique Chrétienne, 7 vol. P. 1901/23. - 4 Ed. J. Wal t zin g.
Brugge 1909. - H. Ba y I i s, M. Felix and his p1ace among the early Fathers
of the latin Church, Lo. 1928. - 5 P. L. t. 1-2. F. 0 e h Ier, 3 Bde, Lz. 1851/54.
C.S.E.L., tot dusver twee deel en, 20, 1890; 47, 1906. - A. E. N ö I dec hen.
Tertullian, Gotha 1890. - A. d'A I è s, La théologie de Tertullien, P. 1906. J. Lor t z, Tertullian als Apologet, 2 Bde Mr. 1927/28. - Th. Bra n d t,
Tetullians Ethik, Gütersloh 1928. - C. Te s ser, Tertullianus, Het Schild 8
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Te Carthago c. 160 geboren. was hij advocaat te Rome; c. 195 bekeerde hij
zich tot het Christendom (waarschijnlijk uit bewondering voor den moed der
martelaren). Hij werd tot catecheet te Carthago aangesteld en was waarschijnlijk
(ofschoon gehuwd) priester. Omstr. 205 (volgens anderen omstr. 213) sloot hiJ
zich bij de Montanisten (§ 24. 1 0 ) aan en stierf na 220. zonder in de gemeenschap
der Kerk te zijn teruggekeerd. - Tertullianus is een geniale en oorspronkelijke
schrijver. welsprekend. vol kracht en leven. diep en geestrijk. gloedvol. doch ook
scherp en ironisch. van groote belezenheid. vooral in het Romeinsche recht.
Hij beheerscht als geen ander de Latijnsche taal en vormt eigen woorden voor
tot dusver nieuwe theologische begrippen; hij is echter meer polemist dan
dogmaticus. Zijn stijl is sententieus (quot verba. tot sententiae. Vinc. Lerinensis).
maar gedrongen en duister. HIJ is hartstochtelijk. geboren voor den strijd. doch
het ontbreekt hem aan bezonnenheid en gematigdheid. zoodat een man van zulke
gaven eindigde als het hoofá van een dweeperige en rigoristische sekte. Van
zijn 30 bewaarde geschriften zijn de voornaamste 10 • Apologetische. tegen de
heidenen: Ad nationes. het schitterende Ap%geticum ( de vervolgingswetten
tegen de Christenen zijn onrechtvaardig en absurd). het fijne De testimonio
animal" (de ziel is van nature christelijk). 2 0 • Dogmatisch-polemische. tegen de
ketters. vooral de Gnostieken: De praescriptione (uitstekende verklaring van het
traditieprinciep. de bewijsvoering van S. Irenaeus in juridischen vorm; de leer
der Apostolische kerken is in possessie; de ketters. die ervan afwijken. zijn
daardoor reeds veroordeeld). Adversus Marcionem. Adversus Praxeam.
3 0 • Practisch-ascetische uit zijn katholieken tijd: De oratione. De spectacu/is. De
cu/tu feminarum; uit zijn Montanistentijd: De exhortatione castitatis (tweede
huwelijk ongeoorloofd). De corona (de krijgsdienst ongeoorloofd). De pudicitia
(de kapitaalzonden kunnen door de Kerk niet vergeven worden).
Tertullianus is een tegenstander van de gangbare heidensche philosophie:
Christus geeft de oplossing der levensvragen. Wel kan het verstand langs
natuurlijken weg verschillende godsdienstige waarheden kennen. De bekende
uitdrukkingen "credibile. quia inepturn; certum. quia impossibile" willen geen
tegenspraak tusschen geloof en rede vaststellen. doch zijn paradoxen: de
mysteries moeten onbegrijpelijk zijn omdat zij goddelijk zijn.

c. De H. Cyprianus 1. een beroemd rhetor te Carthago, bekeerde
zich c. 246 tot het Christendom, gaf zijn goederen aan de armen,
werd in 248/49 tot bisschop van Carthago gekozen en daarmee
in zekeren zin tot primaat van Latijnsch Afrika, kwam door den
ketterdoopstrijd in conflict met den Paus (§ 15. 2°) en stierf als
martelaar (258).
Hij is een nobele. harmonische persoonlijkheid. die in een uiterst moeilijken tijd
zijn kerk met wijsheid en kracht bestuurde. Dagelijks las hij Tertullianus (Da
magistrum). Zijn geschriften zijn meest van practischen aard; zij zijn geschreven
in een bloemrijke. heldere. warme taal en werden veel gelezen. De voornaamste
zijn: De /apsis (251). een herderlijk schrijven naar aanleiding der kerkvervolging.
waarin hij een gematigde boetediscipline handhaaft (§ 9. 5 0 ) ; De catholicae
ecclesiae unitate (251). naar aanleiding van het schisma van Felicissimus (§ 24,
3 0 ) . waarin hij de noodzakelijkheid betoogt om tot de ééne Kerk te behooren
(§ 13. 10 ) ; De dominica oratione; De habitu virginum; De bono patientiae.

(1927). 294, 338. 377. - L. Ba y a r d. Tertullien et S. Cyprien. P. 1930 (Les
moralistes chrétiens). - G. d I" V r i I" s. Bijdrage tot de psychologie van T .•
Utr. 1929.
1 P. L. t. 3-4. W. Har t I" I. 3 Bde C.S.E.L.. 1868/71 vlg. § 15. 2 0 • P. M 0 n c I" a u x. St. Cyprien 1914 L. S. - A. d'A I è s. La théologie de
St. Cyprien. P. 1922. - H. K 0 c h. Cyprianische Untersuchungen. Bonn 1926.
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d. De bekeerde rhetor Arnobius schreef c. 303 een apologie
Adversus nationes, van geen groote waarde (P. L. t. 5. A. Reiffer~
scheid. C. S. E. L. 1875).
e. Lactantius 1. geboortig uit Afrika. rhetor te Nicomedië en
later opvoeder van Constantijns zoon. Crispus. is evenals (zijn
leermeester?) Amobius sterker in de weerlegging van het heiden~
dom dan in de verdediging van het Christendom. Hij schreef in
een voortreffelijken stijl ( .. de christelijke Cicero") o.a. Divinae
institutiones, een apologie en leerboek. niet bijzonder geslaagd en
De mortibus persecutorum, de belangwekkende geschiedenis der
kerkvervolgingen sedert Diocletianus van een verontwaardigden
ooggetuige en een apologie. die het schrikwekkend einde der kerk~
vervolgers verhaalt.
4 0 • Andere schrijvers zijn a. De ascetische leek Commodianus 2 over wiens
afkomst en tijd (250 tot 450) men het niet eens is; hij schreef in populairen stijl
gedichten met vermaningen: Insfructiones en earmen apologeticum, waarvan de
leer niet geheel correct is (Chiliasme. Sabellianisme). b. Victorinus, b. van
Pettau (Stiermarken) t als martelaar (304). schreef commentaren op de
H. Schrift. die bijna alle verloren zijn gegaan.

§ 33. De ontwikkeling der kerkelijke leer 3.
Door de bestrijding en veroordeeling der dwalingen en de studie
der theologen had onder de onfeilbare leiding der Kerk een ont~
wikkeling plaats gevonden van de kerkelijke leer. niet van haar
inhoud. doch van ons begrip der waarheid. een ontwikkeling der
dogmas .. in suo dumtaxat genere. in eodem seil. dogmate. eodem
sensu eademque sententia" (Vine. Lerin: § 57. A). Het gezag der
H. Sc h rif t als bron en regel van het geloof was algemeen erkend
en de canon van het N. T .• ofschoon nog niet geheel definitief vast~
gesteld. omvatte reeds ongeveer alle boeken. die hij thans telt.
Daarnaast staat de apostolische overlevering (§ 22. 3 0 ). De her~
haalde veroordeeling van het Sabellianisme had de re ë e I e
dis tin c tie der god del ij k epe r s 0 n e n buiten twijfel
gesteld. Tertullianus had reeds het woord ..persona" gebruikt.
Origenes .. hypostasis" en deze termen waren algemeen genomen.
ofschoon het gebruik ervan eerst later exclusief werd. Men geloofde
1 P. L. t. ~7. S. Brandt en G. Laubmann. 2 Bde. C.S.E.L.
1890/97. - R. Pichon. Lactance. P. 1901. - 2 B. Dombart. C.S.E.L.• 1887.
- H. V r oom. De Commodiani metro et syntaxi annotationes. Utr. 1917. 3 Tixeront I; Harnack I. p. 6.
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in de god hei d van de n Zoo n: het beslissende woord .. homo~
ousios" was reeds in gebruik. ofschoon men er misschien de volle
kracht niet van begreep. De persoon van den H. Ge est blijft bijna
geheel buiten het theologisch onderzoek. doch men beschouwt Hem
als een goddelijken persoon. Omtrent de in c a rna tie zijn slechts
twee vragen expres behandeld en opgelost: die van de godheid
van C h ris t u s tegenover de Adoptianen. die van de werkelijk~
heid van de menschheid tegenover de Doketen. De eenheid
van persoon in Christus wordt algemeen geloofd. wat blijkt uit de
communicatio idiomatum. Men erkent. dat H ij te gel ij k God en
men s c h is. De terminologie staat echter nog niet vast. Christus
is gestorven voor de menschen. Een theorie van de erf zon d e
bestaat nog niet. ofschoon men wel de elementen heeft. Omtrent
de gen a de leert men in het algemeen. dat wij de hulp van God
noodig hebben om zalig te worden. Tertullianus heeft vooral de leer
van de ver die n s teen de satisfactie uitgewerkt. De Mar i 0 ~
log i e is bijna geheel besloten in het artikel van het symbolum:
.. geboren uit de Maagd Maria". Sommige schrijvers wijzen op haar
aandeel in onze verlossing. De leer van de K er k is vooral ont~
wikkeld door Irenaeus en de Afrikaansche schrijvers. Zij is één:
buiten haar is geen heil: zij wordt geleid door den H. Geest: zij
heeft de macht alle zonden te vergeven. De h ier arc h i e is geheel
georganiseerd. De bisschop van Rome staat op de eerste plaats met
een bijzonder gezag. waarvan het wezen en de uitgestrektheid echter
nog niet geheel zijn vastgesteld. Men wordt lid van de Kerk door
het doop s e 1. waarmee verbonden wordt het ontvangen van het
vormsel en de H. Eucharistie. De biecht. boete en recon~
ciliatie zijn algemeen in gebruik. Over het H. Oliesel en het huwelijk
zeggen de documenten zeer weinig. Het P ri est ers c hap wordt
toegediend onder oplegging der handen van den bisschop en de
geestelijkheid. De mor a a I werd waarschijnlijk meer bedreigd door
overdreven rigorisme dan door laxisme. De Kerk heeft het juiste
midden weten te bewaren (Tixeront. 510-17).
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TWEEDE PERIODE.

VAN HET EDICT VAN MILAAN TOT DEN VAL
VAN HET WESTERSCHE RIJK 313-476 1 •
DE KERK IN SAMENWERKING MET HET
ROMEINSCHE RIJK.
HET BLOEITIJD PERK DER OUDHEID.
EERSTE HOOFDSTUK.

DE UITBREIDING EN UITERLIJKE GESCHIEDENIS
DER KERK IN HET ROMEINSCHE RIJK EN DAARBUITEN.

§ 34. De Kerk en haar verhouding tot het Romeinsche rijk 2.
10 • Met het edict van Milaan verkrijgt het Christendom, tot dan •
verdrukt en vervolgd, de vrijheid; spoedig wordt het begunstigd.
en onder k. Theodosius staatsgodsdienst. Het heidendom, van den.
steun van den staat beroofd, vervalt als godsdienst hoe langer hoe.
meer, ofschoon de Kerk nog eeuwen lang heeft te strijden tegen
den heidenschen geest: taaie bijgeloovige praktijken en zedeloos~
1 Bronnen: E u s ebi u s, Chronicon; Vita Constantini; Historia Ecclesiastica
(:-324; § 56, C, 1°). - Socrates, H. E. (305-439; § 56, B, 6°).Sozomenus, H. E. (324-423; § 56, B, 7°). - Theodoretus van
Cyrus, H. E. (320---428; § 56, C, 5°). - Theodoretus Lector, H. E.
(439-527). - Evagrius Scholasticus (431-594); - uitgave van
deze werken W. Rea din g, 3 t. Cambr. 1720. - Ph i los tor g i u s (300---425;
§ 56, B, 5°). - H ier 0 n y mus, vertaling van het Chronicon van Eusebius en
voortzetting tot 378; § 57, C, 3°). Rufinus, H. E. (-395; § 57, C, 2°).S u I p i ei u s Se ver u s, Hist. sacra (-omstr. 400; § 57, A, 2°). - Heidensche
geschiedschrijvers: Zo sim u s, Historiae, ed. Mendelsohn, Lz. 1887.Am m i a n u s Mar c e 11 i n us, Rerum gestarum libri 31, ed. Gardthausen,
Lz. 1874 vlg. - Codex Theodosianus, Codex Justinianeus p. 5, d. Acten van
Pausen. p. 5. c. ; van Concilies, p. 5, b. - Lit. : Ti 11 e m 0 n t; D u c hes n e 11,
lIl; M 0 ure t 11, Les pères de I'Eglise; Kir s eh, Kir c h, Kid d, Zei Ier,
Haase, p. 11. - O. Seeck, Regesten der Kaiser u. Päpste 311-476,1919.
- Hef e I e - L e cl er c q, p. 7, I. 11. - 2 A. de B rog I i e, I'Eglise et I'Empire
Romain au IVe siècle, i v. P. 1856/66. - P. A 11 a r d, Le christianisme et
l'empire Romain de Néron a Théodose, P. 7 1908. - G. B 0 i s s ier, La fin du
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heid. De steun des keizers schonk aan de Kerk groote voordeel en,
ook in het burgerlijke leven, en uiterlijken glans; op het gebied van
kunst en wetenschap kon zij haar volle kracht ontplooien; de
liturgische eeredienst begon zijn luister te ontvouwen, het monniksieven kwam tot bloei. Doch daartegenover ontbreken niet de
schaduwzijden. De bescherming der Kerk door de keizers wordt
niet zelden overheersching; gevaarlijke ketterijen bedreigen haar
eenheid en leven; de volksverhuizing brengt onrust en verwarring;
nu het Christendom voordeel en geeft, gaan vele haH-bekeerden er
toe over; de Christenen stijgen in aantal, doch niet immer in
gehalte.
2°. Constantijn de Groote 1 (t 337) was godsdienstig van aard,
doch toen hij de overwinning op Maxentius behaalde, huldigde
hij een godsdienstig syncretisme (§ 8). Het edict van Milaan is in
dezen zin te verklaren: de wettelijke tolerantie, die het aan alle
godsdiensten verleent, berust niet op onverschilligheid, doch op de
idee, dat iedere eeredienst hulde brengt aan de godheid, het numen
divinum, de divinitas. Doch zijn welwillende gezindheid ten
opzichte van het Christendom veranderde spoedig in een erkenning
ervan als den door God geopenbaarden godsdienst. De volle
waarheid van het Christendom heeft hij echter ook toen nog niet
begrepen en zijn leven heeft er niet altijd aan beantwoord. Zoo
behield hij bv. den titel Pontifex Maximus en oefende hij de functies
uit, aan dien rang verbonden. Daarom werd hij eerst kort voor
zijn dood officieel catechumeen (Batiffol, 395) en ontving hij eerst
op zijn sterfbed, na de keizerlijke waardigheid te hebben neergelegd, het doopsel uit de handen van Eusebius, den Ariaanschen
bisschop van Nicomedië (zijn doopsel door P. Sylvester is een
legende). Ook stelde hij niet zelden de belangen van den staat
boven die der Kerk en zijn caesaropapistische en Ariaansche
neigingen hebben haar veel kwaad gedaan. Het drama in zijn
familie, waarbij zijn zoon Crispus en zijn echtgenoote Crispina ter
dood werden gebracht, is nooit geheel opgehelderd. Zoo spreekt
Batiffol van lIla sincerité et l'énigme de sa conversion."
paganisme, 2 v. P. 61909. - O. Se e c k, Gesch. des Unterganges der antiken
Welt, 6 Bde B. 1895/1921. - G. F e r r e r 0, Grandezza edecadenza di Roma;
Holl. vert. Amsterdam 1907. - P. Bat i f f 0 1, La paix Constantinienne et Ie
Catholicisme (303-59), P. 21914; Le siège apostolique (319-451), P. 21924.
- C h. Die h I, Histoire de l'Empire Byzantin. P. 2 1920.
1 Zie § 8. J. B u r c k har d t. Die Zeit Konstantins d. Gr. Lz. 51928. E. Sc hw art z, Kaiser Constantin und die christ. Kirche, Lz. 1913. - P.
Rou i 11 0 n, S.e Hélène, L. S. 1920.
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Geheel zijn regeering heeft hij zich gehouden aan de letter van
het edict van Milaan, dat vrijheid van godsdienst schonk en nooit
heeft hij de uitoefening van den heidenschen eeredienst, tenzij in
sommige excessen, verboden. Wel begunstigde hij steeds meer het
Christendom, welks kracht hij in de vervolging had leeren kennen,
zoowel uit innerlijke overtuiging als omdat hij het als den sterksten
steun van den staat beschouwde. Hij volgde daarbij een voor~
zichtige en gematigde politiek; een direct optreden tegen het
heidendom zou ook niet mogelijk geweest zijn. Aan het Christen~
dom schonk hij de privilegies, die ook de heidensche staatsgods~
dienst bezat: de geestelijken werden vrijgesteld van de lastige
municipale ambten; de Kerk verkreeg rechtspersoonlijkheid. Hij
verhief den Zondag tot publieken rustdag (321) en erkende de
uitspraak der bisschoppen ook in burgerlijke zaken voor de
Christenen als geldig. Bovendien verleende hij financieel en steun
aan de geestelijken en liet prachtige basilieken bouwen (8. Jan van
Lateranen, 8. Pieter, op den Olijfberg ).
Intusschen was Licinius in het Oosten de Christenen beginnen
te vervolgen; in den krijg, die tusschen beiden uitbrak. bleef
Constantijn overwinnaar (321) en daardoor werd hij alleen~
heerscher over het geheele rijk. De oorlog had behalve een politiek
ook een godsdienstig karakter: Constantijn was op den veldtocht
door bisschoppen vergezeld en op zijn banieren stond het christe~
lijk teeken. Na zijn overwinning trad hij nog veel beslister voor
het Christendom op. In een edict aan het Oosten (321; volgens
Batiffol echter niet authentiek, 267) schrijft hij zijn overwinning
aan de hulp van God toe en vermaant "de tempels van het bedrog"
te verlaten en "in het stralende huis der waarheid" binnen te
treden. doch verklaart niemand te zullen dwingen. Daarom laat
hij de heidensche tempels open. maar verbiedt onzedelijke cere~
monies en de praktijken der waarzeggers. doet de heidensche
symbolen van de munten verdwijnen. geeft de voornaamste
waardigheden aan Christenen en neemt bisschoppen (o.a. Hosius
van Cordova) onder zijn raadgevers op.. Met zijn bepalingen
omtrent het huwelijk en de slaven komen voor het eerst christelijke
elementen in de publieke wetgeving (Wetten van Constantijn:
K. E. 820-823; 827. 829. 830. 833). Om het rijk beter tegen de
barbaren te kunnen verdedigen. maakte hij in plaats van Rome,
waar de oude adel nog aan het heidendom vasthield. Byzantium
(Constantinopel). dat in een schitterende christelijke stad her~
schapen werd. tot residentiestad (330). Deze daad had ook voor
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de Kerk belangrijke gevolgen. Rome wordt steeds meer de stad
des Pausen en de kern van den lateren Kerkelijken staat. Doch
Constantinopel werd een mededingster van Rome. De bisschoppen
van de politieke hoofdstad begonnen ook naar de geestelijke heer~
schappij over het rijk te streven of wilden tenminste niet onder die
van Rome staan, wat bevorderd werd door de keizers, wier werk~
tuigen zij maar al te dikwijls waren.
Constantijn is ook op staatkundig terrein een groot vorst
geweest. Het feit alleen, dat hij een zoo diepgaande verandering
als het vervangen van het heidendom door het Christendom in het
openbare leven en publieke recht tot stand kon brengen, zonder
geweld te gebrUiken en zonder een revolutie te ontketenen, bewijst
reeds zijn wereldhistorische beteekenis.
3°. De Z.g. Schenking van Constantijn, Donatio. Constitutum Constantini. is een
oorkonde, die door Constantijn zou zijn opgesteld, waarin hij zijn bekeering
verhaalt en verklaart den Paus grooteren machtsvoorrang te verleenen, dan
hijzelf als heerscher over het aardsche rijk bezit. Rome zal den voorrang hebben
boven alle kerken der aarde, de bisschop van Rome de eerste plaats innemen
vóór alle priesters, zijn oordeel zal beslissend zijn in alle vragen van eeredienst
en geloof. Dan schenkt hij den Paus zijn paleis, de stad Rome en alle provincies
van het Westen. Hijzelf beperkt zijn rijk tot het Oosten en gaat zijn zetel te
Byzantium vestigen. - De Donatio, die vooral bekend werd door de PseudoIsidorische decretalen (§ 83, 3 0) en Gratianus, is de geheeIe M. E. door voor
echt gehouden, tot in de l5e eeuw door Valla en Nicolaas van Cusa de echtheid
in twijfel getrokken werd, die thans door niemand meer gehouden wordt. Dat het stuk niet in Rome gemaakt kan zijn, blijkt daaruit, dat het eigenlijk
het primaat ontkent, door dit als een gunstbewijs van Constantijn voor te stellen.
Het is vervaardigd in het Frankische rijk, tusschen 750 en 850, waarschijnlijk
met het doel om te bewijzen, dat de Paus, als heer van het Westen, terecht het
keizerschap aan Karel de Groote verleend heeft. De vervaardiger wil geen nieuwe
rechten invoeren, doch hij geeft de verhoudingen weer van zijn tijd en kleedt
den oorsprong daarvan in een vorm, die hem mogelijk toescheen. Verschillende
Pausen hebben zich op de Donatio beroepen: Leo IX en Urbanus Il, bij de
schenking van Corsica en de Liparische eilanden aan twee bisschoppen,
Hadrianus IV bij de schenking van Ierland aan Hendrik Il, Gregorius IX in zijn
strijd met keizer Frederik Il. Doch de kerkelijk-politieke positie van het pausschap
is er niet wezenlijk door beïnvloed. (A. Sc h ö neg g e r, Z. f. Kath. Theo!. 1918,
327. 451. G. La e h r. Die Konst. Schenkung in der abendl. L1teratur des M. A.
-1350, B. 1926 (R. H. E. 1926.857). - M. Buchner, Das Vizepapsttum des
Abtes v. St. Denis. Pdb. 1928).

4°. Na den dood van Constantijn werd het rijk volgens zijn wil
verdeeld onder zijn drie zonen: Constantijn 11, Constans en Con~
stantius, die positief tegen het heidendom optraden. Een wet van
Constantius, na den dood zijner broeders alleenheerscher van het
rijk (350-61), gelastte de tempels te sluiten en verbood onder
doodstraf de heidensche offers. Vele andere heidensche ceremonies
(de heilige maaltijden, de processies, de mysteriën) werden echter
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daardoor niet verboden; het hoog er onderricht werd in de handen
der heidensche philosophen gelaten en Constantius stelde zelfs
nieuwe heidensche priesters aan. De wet werd ook niet streng
toegepast; waar de heidenen in de minderheid waren, werden de
tempels dikwijls verwoest, doch waar zij in de meerderheid waren,
trad men niet tegen hen op. Door de autoriteiten is ook nooit de
doodstraf uitgesproken; wel vielen heidenen als slachtoffers bij
volksbewegingen, doch ook wel Christenen. Zoo hebben Constan~
tius' maatregelen als zoo danig het heidendom niet ernstig geschaad.
- De inmenging in kerkelijke zaken, reeds groot onder Constan~
tijn, werd drukkend en vernederend onder Constantius. Noodlottig
was de steun, dien hij aan de Arianen verleende.
5°. Hij werd opgevolgd door zijn neef Julianus Apostata 1
(361-63), een zoon van een stiefbroeder van Constantijn. Julianus
had reeds op jeugdigen leeftijd het doopsel ontvangen; na den
vroegtijdigen dood zijner ouders was zijn opvoeding aan
Ariaansch~gezinde geestelijken toevertrouwd; later ontving hij
onderricht van neo~platonische philosophen. Terwijl het Christen~
dom meer en meer in hem vervluchtigde, werd hij een begeesterd
aanhanger van het Neo~Platonisme, ~ en de
mysteriën ~&Dor Doch om de gunst van zijn
keizerlijken neef niet te verliezen, nam hij uiterlijk aan de christe~
lijke godsdienst~plechtigheden deel. Toen hij zelf aan de regeering
gekomen was, openbaarde hij spoedig zijn plannen: op de ruinen
van het Christendom den heidenschen eeredienst doen herleven;
hij zou de Constantijn van het heidendom worden. Daarmee kwam
hij ook tegemoet aan een heidensche reactie. Het is de laatste en
hopelooze poging van het heidendom om het Christendom te over~
winnen.
Door het voorbeeld van vroegere keizers wijs geworden, waagde hij zich niet
aan een bloedige vervolging; wel liet hij den vrijen teugel aan de lang onderdrukte woede der heidenen. die zich uitte in het vervolgen en ter dood brengen
van verschillende Christenen, waar zij in de minderheid waren, en hij duldde
niet, dat het heidendom bEilitreden werd. ZIJn streven was er vooral op gericht
het heidendom zelf te verheffen, het te reorganIseeren en te veredelen op neoplatonlschen grondslag en met vermenging van christelijke elementen. Bij de
godsdienstoefeningen werd een groote schittering ten toon gespreid; zelf
fungeerde hij daarbij als opperpriester. Hij gaf strenge voorschriften omtrent het
1 Juliani Opera, ed. Bidez et Cumont, P. 1922/24. P. Allard,
Julien l'Apostat, 3 vol. P. 1900/3. - J. Bid e z, La vie de l'empereur Julien,
P. 1930. - G. Neg r i, L'imperatore Giuliano l'Apostata, M. 41928. - Fr.
Cum 0 n t, e:tudes syriennes. La marche de l'empereur Julien, P. 1917. W. K 0 c h, Keizer Julianus' afval van het Christendom, Ned. Arch. v. Kerkgesch. 19 (1926), 161-186.
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leven der heidensche priesters; zij mochten. evenals de canones dat omtrent de
katholieke priesters bepaalden. geen schouwburgen en herbergen bezoeken; ziJ
moesten - wat tot dusver ongehoord was - ook preeken (in neo~platonischen
zin). Een soort boetediscipline werd ingevoerd; zelfs trachtte Julianus een soort
heidensche monniken te vormen en hij richtte talrijke weldadigheidsinstituten op.
Een indirect bewijs van de voortreffelijkheid van het Christendom. Van den
anderen kant trachtte hij vooral het Christendom aan de verachting prijs te
geven. Hij onttrok aan de Kerk en de geestelijken hun voorrechten. schafte de
christelijke veldteekenen af. ontzette de Christenen uit ambten en waardigheden.
verbood aan christelijke leeraren het onderricht in de klassieken. opdat de
Christenen. die bezwaar maakten heidensche scholen te bezoeken. in onwetendheid
zouden verzinken. De eerste schoolstrijd ( Om hen voor cultureel verval te
behoeden. bewerkten twee vroegere christelijke professoren. Appollinaris de
Oudere en de Jongere. sommige gedeelten der H. Schrift in den geest der
klassieke literatuur. Om de voorspelling van Christus: "Er zullen dagen komen.
waarop van den tempel. dien gij ziet. geen steen op den anderen zal blijven".
onwaar te maken. gaf hij aan de Joden bevel den tempel te Jerusalem weer op
te bouwen. Deze waren vol begeestering voor het werk. maar aardbevingen en
vlammen. die uit den grond opsloegen. verhinderden den arbeid. Ook heidenen
o.a Ammianus Marcellinus (Rerum gestarum 23. K. E. 674) verhalen deze
feiten; christelijke tijdgenooten als Gregorlus van Nazianze (Oratio 5; K. E.
580) en Chrysostomus in een zijner preeken (P. G. t. 58. 910). beroepen
er zich openlijk op. als op een wonderbaar ingrijpen Gods ten gunste van het
Christendom; noch Joden noch heidenen hebben de feiten zelf bestreden. Juliaans
geschriften. 3 boeken Tegen de Galileërs, zijn slechts gedeeltelijk bewaard in de
weerlegging van Cyrillus van Alexandrië. - Het volk was echter voor het
heidendom niet meer te begeesteren en de tempels bleven ledig. Na een korte
regeering sneuvelde hij in een veldslag tegen de Perzen. Stervende. terwijl hij
zijn bloed ten hemel slingerde. zou hij (zeker is het niet) hebben uitgeroepen:
..Galilaee. vicisti (" Inderdaad had het Christendom het heidendom overwonnen.

6°. Met Julianus was het geslacht van Constantijn uitgestorven.
Door het leger werd tot keizer uitgeroepen de veldheer Jovinianus.
een ijverig katholiek. die echter reeds na enkele maanden stierf en
opgevolgd werd door Valentinianus. die zijn broeder Valens als
keizer van het Oosten aanstelde. Valentinianus was katholiek,
Valens ariaan; beiden lieten aan de heidenen vrijheid van gods~
dienst. doch Valens vervolgde de rechtgeloovige katholieken. De
heidenen begonnen echter in de steden steeds meer in aanzien en
aantal te verminderen; zij handhaafden zich meestal nog slechts
op het land en in afgelegen vlekken (pagus. pagani, paganismus:
deze naam komt in 368 officieel voor in een wet van V alen~
tinianus). Zij werden opgevolgd door den vromen zoon van
Valentinianus, Gratianus (375-83), op wien. gelijk later op zijn
broeder Valentinianus 11 (383-92). de H. Ambrosius grooten
invloed uitoefende. Hij nam den Spaanschen veldheer Theodosius
den Groote 1 (379-95) tot mederegent voor het Oosten aan.
1 G. R a u s c hen. Jahrbücher d. christ. Kirche unter Theodos. d. G.. Fr.
1897. - P. van Sa n ten. Ambrosius en Theodosius. Geloof en Wetenschap
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Gratianus duldde de heidenen. doch ontnam hun de godsdienstige
voorrechten. die zij nog bezaten. en liet te Rome het altaar der
godin Victoria. dat Julianus weer had opgericht. verwijderen. Een
verzoek om intrekking van dit besluit. namens den senaat door
Symmachus gedaan. een bewijs. dat in Rome het heidendom nog
aanhangers telde. werd op aandringen van Ambrosius afgewezen.
In het Oosten vaardigde Theodosius een wet uit. waarmee
Justinianus later zijn wetboek opende. die de geloofsbelijdenis van
Nicea tot den godsdienst van het rijk verhief. en afwijkingen
daarvan voor strafbare ketterij verklaarde. Daarmee werd het
Christendom staatsgodsdienst. Sedert 388 trad hij positief tegen
het heidendom op. Hij liet de tempels sluiten; zij werden verwoest
of voor andere publieke doeleinden. meest voor den christelijken
eeredienst. ingericht. Gemeenschappelijke wetten van Theodosius
en Valentinianus (391. 392) verboden. gedeeltelijk onder zware
straffen. den heidenschen eeredienst. ook in het Westen. Na de
vermoording van Valentinianus 11 (392) wist de rhetor Eugenius
de heerschappij over het Westen te bemachtigen en onder hem
had een kortstondige opleving van het heidendom plaats. Hij werd
echter verslagen door Theodosius. die nu alleenheerscher was van
het geheeIe rijk (394). Deze verkreeg in 394 een votum van den
senaat. dat officieel het heidendom afschafte.
Theodosius was een groot veldheer en vorst. en. afgezien van zijn soms
heftige aanvallen van toorn. een edel mensch. door en door christelijk. die
zich in geestelijke dingen aan de Kerk wist te onderwerpen. In een oogenblik
van onbewaakte gramschap had hij last gegeven een volksopstand te Thessalonica
te straffen (390). waarbij zijn woeste soldaten 7000 menschen vermoordden;
kalm geworden. had hij het bevel teruggetrokken. doch het was reeds te laat.
Zijn vriend en raadsman Ambrosius stelde hem in een welsprekenden brief het
onwaardige van zijn handelwijze voor oogen en dreigde hem met de excommunicatie. als hij geen boete deed. Openlijk wierp de keizer zich in de kerk
als boeteling ter neder. wat de geloovigen tot tranen toe bewoog. En later
zeide hij: "Ambrosius heeft mij doen zien. wat een bisschop is". (Het verhaal
van Theodoretus. dat Ambrosius hem den toegang tot de kerk weigerde. is
waarschijnlijk een amplificatie; Batiffol. Le siège apost. 97; K. E. 604 ; 624 vlg.)

7°. De volgende keizers gingen voort met het uitroeien van het
heidendom. doch Justinianus I (527-65) moest er nog tegen
optreden in het Oosten. waar het in de ontwikkelde klassen steeds
aanhangers had. In 529 liet hij de philosophenschool van Athene.
waar veel heidensche Neo-Platonisten doceerden. sluiten en hij
verordende onder zware straffen. dat de heidenen zich moesten
laten doopen. Johannes. b. van Ephese. zou in Klein-Azië 70.000
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heidenen bekeerd hebben. De diepere doordringing van het
Christendom was het werk der Kerk. die nog lang tegen de over~
blijfselen van den heidenschen geest te strijden had.
8°. In het Westen veroorzaakte de volksverhuizing groote be~
roering en belemmerde een diepgaande christianiseering. In 410
plunderden de West~Gothen onder hun koning Alarik op een
vreeselijke wijze Rome. en andere Germaansche stammen maakten
zich meester van verdere gedeelten van het rijk. De woeste Hunnen
onder Attilla drongen in 452 Italië binnen. maar werden door
P. Leo I tot den terugtocht bewogen. Het rijk viel in verwarring
uiteen. Verschillende veldheeren werden successievelijk door de
Germaansche huurtroepen op den troon geplaatst. tot de laatste
~iii... Romulus Augustulus. werd afgezet door Odoaller. een
~: die geen nieuwen keizer aanstelde en zich koning van Italië
noemde (476). Daarmee eindigt het Westersch~Romeinsche rijk.
Het was aan innerlijke verzwakking ten onder gegaan. om verdeeld
te worden tusschen de nieuwe. krachtige Germaansche volkeren.
Het is de onsterfelijke verdienste der Kerk. dat zij de gezonde
elementen der oude be3chaving bewaarde en tegelijk met het
christelijk geloof aan die nieuwe volkeren overleverde. Onder haar
leiding zou uit christelijke. antieke Grieksch~Romeinsche en Ger~
maansche elementen de Middeleeuwsche beschaving worden
opgebouwd.
9°. Hoe was de verhouding van Kerk en staat in deze periode?
Na het edict van Milaan had zich een geheel nieuwe toestand
gevormd. Tot dan hadden zij tegenover elkander gestaan. nu
gingen zij samenwerken tot beider welzijn. De theorie over de
verhouding van Kerk en staat is eerst in de latere eeuwen met
volkomen scherpte opgesteld en ook dan nog is het in de praktijk
niet zelden moeilijk uit te maken. hoe ver beider rechten zich uit~
strekken. omdat de belangen zoo dikwijls in elkander loopen. Het
behoeft ons dus niet te verwonderen, dat in het begin, toen de
theorie nog niet vaststond en de praktijk zich nog moest vormen,
één van beide machten de grenzen soms overschreed. In de eerste
eeuwen geschiedde dit meest door den ~.taat, den sterkere, waarbij
de Kerk zich niet zelden om des vredes wille moest n~erleggen.
Van niet~katholieke zijde wordt het voorgesteld. alsof sedert
Constantijn de keizer ook de geestelijke oppermacht uitoefende.
Dit was essentieel aan het heidensche keizerschap: de keizer was
het hoofd van den staat en van den godsdienst, de pontifex maxi~
mus: ja op die vereeniging van beide machten in de handen des
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keizers berustte de eenheid van den heidenschen staat; vandaar
de kerkvervolgingen.
Doch volgens de leer van Christus is de geestelijke macht onaf~
hankelijk van de wereldlijke en staat zij hoog er : "men moet God
meer gehoorzamen dan de menschen" (§ lOl,jO). En het is juist
een der glorietitels van de Kerk, dat zij zich niet slaafs heeft onder~
worpen aan de keizers, die haar beschermers en weldoeners waren.
De keizers hebben wel gestreefd naar de geestelijke opperheer~
schappij. Het edict van Milaan scheen een oogenblik de oude
opvatting prijs te geven, dat de godsdienst een staatsaangelegen~
heid is. Weldra echter namen de christelijke keizers de tradities
hunner heidensche voorgangers weer op. Niet zoozeer Constantijn
en dit is een bewijs, dat hij innerlijk van de waarheid van het
Christendom overtuigd was. Hij erkende de geestelijke onafhanke~
lijkheid der Kerk, "een daad in strijd met al de tradities van het
Caesarisme" (E. Schwartz, Kaiser Constantin u. die christl. Kirche,
Lz. 1913, aangehaald door Batiffol, 527). Hij beschouwde zich niet
als paus, doch als den wereldlijken beschermer der Kerk. "Gij zijt",
sprak hij eens tot de bisschoppen, "de bisschoppen van de dingen
in de Kerk. Ik echter ben door God aangesteld als bisschop voor
het uiterlijke" (Eus. Vita Con st. 1, 31; K. E. 162). Dit bescherm~
heerschap bestond o.a. in het bewaren van vrede en orde in de
Kerk, het verklaren van haar besluiten tot rijkswetten. het bijeen~
roepen van kerkvergaderingen. De groote moeilijkheid bleef echter,
hoever het zich uitstrekte. en zoo is Constantijn practisch meer~
malen zijn bevoegdheden te buiten gegaan. Doch onder zijn zoon
Constantius. die gezegd had: "mijn wil is canon". nam het caesaro~
papisme gevaarlijker vormen aan. tot het onder Justinianus (52765) zijn hoogtepunt bereikte. Den keizers wordt herhaaldelijk in
concilies de titel gegeven van U:(!EVÇ :Ka, fJacltÀ.Evç, (priester en
koning). wat men echter nog als een formule beschouwen kan. Zij
begonnen echter ook beslissingen te nemen in geloofszaken. concilies
te beheerschen. bisschoppen eigenmachtig te benoemen en af te
zetten. alle kerkelijke aangelegenheden te regelen. En de geheele
geschiedenis bewijst. dat niets gevaarlijker is voor de Kerk dan
gemis aan vrijheid en onafhankelijkheid van wereldsche machten.
omdat zij dan gemakkelijk dienstbaar gemaakt wordt aan
wereldsche belangen en haar aanzien en invloed verliest. Wel
hebben Athanasius( § 15). Basilius. Chrysostomus en anderen
geprotesteerd tegen het machtsmisbruik der keizers. doch de
Oostersche Kerk heeft er zich ten slotte bij neergelegd en zoo is zij
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een staatskerk geworden onder het pausschap der keizers.
In het Westen openbaarde zich een krachtiger reactie. Hilarius
van Poitiers protesteert er tegen, "dat de definities van de leer des
Heeren zijn uitgevaardigd door een aardschen scheidsrechter, den
vorst", en hij beroept zich op den brief van het concilie van Sardica
aan Constantius. Na Rimini en Seleucië klinkt zijn protest nog
heftiger in zijn Ad Constantium Augustum (§ 45). De H. Ambro~
sius gaat verder in deze lijn en zijn invloed is grooter: hij is de
opvoeder van twee prinsen, Gratianus en Valentinianus 11, de
raadsman van drie keizers. Hij formuleerde de leer van de plichten
van den vorst ten opzichte van de Kerk; krachtig handhaafde hij
ook de rechten der Kerk ten opzichte van den keizer, het "ius sacer~
dotale", zooals hij het noemt, dat de wereldlijke macht niet kan
oordeel en over zaken van geloof en over personen, behoorende tot
de hierarchie. Het heidensche recht beschouwde de religio, den
godsdienst, als een onderdeel van de res publica, het algemeene
staatsbelang en als ondergeschikt aan den vorst, dien het als
pontifex maximus erkende. Sedert Constantijn is er scheiding
tusschen religio en res publica, die twee afzonderlijke gebieden
vormen. Ambrosius heeft die scheidingslijn met krachtige hand
geteekend en zoo de princiepen vastgesteld van het publieke recht
der Middeleeuwen. Het Romeinsche recht zegt van den keizer: ,,In
potestate eius omnia" (alles berust onder zijn macht) ; Ambrosius:
"ea quae sunt divina imperatoriae potestati non esse subjecta (het
goddelijke is aan de keizerlijke macht niet onderworpen)"; "Impe~
rator intra ecclesiam, non supra ecclesiam est (de keizer is in, niet
boven de kerk)". De vertegenwoordigers van het goddelijke zijn de
bisschoppen; aan hen is de vorst onderworpen "ratione fidei et
peccati", in zake van geloof en zeden. "Ad imperatorem palatia
pertinent, ad sacerdotem ecclesiae". Doch hij wijst er ook op, dat
de Kerk recht heeft op bescherming van den staat (Batiffol, Le siège
apost. 53-82).
Krachtig verdedigde ook P. Gelasius de superioriteit der geeste~
lijke macht (§ 60, 10 ) 1.
Door de enge verbinding met het rijk ontving de Kerk echter ook
talrijke voordeel en, grooten invloed en hoog aanzien, ook in het
burgerlijk leven. Zij verkreeg een heiIzamen invloed op het politieke
en sociale leven: daardoor kon zij het lot der slaven verzachten,
werken tot verbetering der barbaarsche zeden, tot het verbod van
1 W. Kis s 1 i n g, Das Verhältnis zwischen Sacerdotium u. Imperium nach
den Anschauungen der Päpste von Leo d. Gr. bis Gelasius I, Pdb. 1921.
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gladiatorenspelen en onzedelijke schouwspelen, het dooden of te
vondeling leggen van kinderen, tot verbetering der huwelijks~ en
familieverhoudingen, tot verzachting der straffen. De kerken ver~
kregen het asylrecht, een voortreffelijk middel om slachtoffers van
de volkswoede te redden (Kirsch, 459). De geestelijken hadden
verschillende voorrechten (§ 36, 2°); de bisschoppen stonden in
rang boven de wereldlijke waardigheidsbekleeders. Er ontstond
een kerkelijk~wereldlijke wetgeving. Verschillende burgerlijke
wetten werden ook door de Kerk overgenomen en de kerkelijke
canones van de synoden, de decretalen~brieven der Pausen, hadden
meestal de kracht van rijkswetten. Tegen weerspannigen konden
de bisschoppen de hulp van den wereldlijken arm inroepen. Mis~
drijven tegen de Kerk, vooral ketterij, golden als misdaden tegen
de burgerlijke maatschappij. Zoo vaardigden verschillende keizers
wetten tegen de ketters uit. De Vaders waren in het algemeen
voor het optreden van de burgelijke macht tegen de ketters, doch
niet tegen de ongeloovigen.

§ 35. Het Christendom buiten het Romeinsche rijk in
Azië en Afrika 1.
1°. Perzië 2 omvatte het gebied tusschen de Kaspische zee en
den Euphraat en in de 3e eeuw had het Christendom, vooral van
Syrië uit gepredikt, er talrijke volgelingen; sedert het begin der
4e eeuw stond het onder den metropolitaan van Seleucia~Ctesiphon.
Doch koning Sapor 11 (310-79) geraakte in oorlog met de christe~
lijke keizers Constantijn en Constantius en vond daarin een voor~
wendsel om de Christenen van zijn rijk als staatsgevaarlijk te
vervolgen. Vanaf 340 tot den dood van Sapor woedde nu bijna
onafgebroken een hevige vervolging, die vele slachtoffers maakte
(Sozomenus 2, 14 spreekt van 16.000), maar moedig werd door~
staan. Sapors opvolgers lieten de Christenen met rust. Toen een
priester, Hasu, een vuurtempel vernielde, die naast zijn kerk stond,
brak weer een vervolging uit (420), die met tusschenpoozen tot
450 duurde. Spoedig daarop werd de geheele Perzische kerk
nestoriaansch.
1 M. 1e Q u i e n, Oriens christianus, 3 t. P. 1740. L. D u c hes n e,
Autonomies ecc1ésiastiques. Eglises séparées. P. 21904. - K. Lübeck. Die
christlichen Kirchen des Orients. K. 1911. - 2 J. Lab 0 u r t. te christianisme
dans l'empire perse sous la dynastie sassanide. P. 21904.
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2°. De apostel van Armenië 1 was de H. Gregorius Illuminator,
uit het Armeensche koninklijke geslacht der Arsaciden. die als kind
bij een bloedbad onder zijn familie naar Cappadocië ontkomen
was. daar Christen werd en in zijn vaderland teruggekeerd, koning
Tiridates 111 bekeerde (302). Tot metropolitaan van Armenië
gewijd, mocht hij een groot deel van het land tot het Christendom
bekeeren. Maximinus begon in 311 een oorlog tegen de christelijke
Armeniërs, die vroeger bondgenooten der Romeinen geweest
waren. In 428 werd het land grootendeels een provincie van Perzië,
waardoor het ook in de Perzische vervolging betrokken werd. In
491 nam Armenië het Henotikon (§ 66, 10) en daarmee het Mono~
physitisme aan.
3°. Iberië of Georgië aanvaardde omstr. 325 het Christendom
tengevolge van de wonderbare genezingen door N unia. een
christelijke krijgsgevangene. die den koning Miraeus bekeerde.
Met Armenië nam het later het Henoticon aan.
4°. De Homeriten in Zuid~Arabië werden bekeerd· door den
ariaanschen bischop Theophilus. door k. Constantius gezonden
(omstr. 350), doch later waren zij rechtgeloovig.
5°. Abessinië 2 werd omstr. 350 bekeerd. Twee jongelingen. uit
Tyrus afkomstig, Frumentius en Edesius. kwamen als slaven aan
het hof. verkregen er invloed en bekeerden den koning. Frumentius
werd door S. Athanasius tot bisschop gewijd en werkte met veel
succes. Het land ontving zijn geestelijk opperhoofd van Alexandrië
en verviel zoo later in het Monophysitisme.

TWEEDE HOOFDSTUK.

DE KERKELIJKE HIERARCHIE 3.

§ 36. De geestelijkheid.
10. Als voorwaarden voor de opname in den geestelijken stand
golden: burgerlijke vrijheid, een goede naam, gebleken geschikt~
1 F. T 0 urn ebi z e, Histoire politique et religieuse de I'Arménie. P. 1910. S. Web e r. Die kath. Kirche in Armenien. Fr. 1912. - 2 G. Rei n. Abessinien,
3 Bde 1918/20.\L-- 3 Thomassinus, SägmuIIer. p. 7. - P. Batiffol,
La paix constantinienne et Ie catholicisme. P. 21914; Le catholicisme de St.
Augustin. P. 21920; Le Siège Apostolique (359---451). P. 1924. - A.
Mul der s, La vocation au sacerdoce. Brug. 1925. - E. Mag n i n, Immunités
ecclés., D. Th. VIII.
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heid vóór het opklimmen in een hoogeren rang, het opgeven van
het eventueele wereldlijke ambt. Een bijzondere opleiding in een
school werd niet vereischt: als vroeger onderwezen de geestelijken
elkander in persoonlijken omgang. Toch volgden meerdere
bisschoppen het voorbeeld van Eusebius van Vercelli (t 370) en
S. Augustinus, door de geestelijken van hun kerk tot een gemeen~
schappelijk leven in hun huis op te nemen en zoo de jongeren te
vormen (§ 43, 5°).
2°. De geestelijkheid werd na den vrede van Constantijn steeds
meer een afzonderlijke stand, ook in het burgerlijke leven, hoog
in aanzien en met bijzondere rechten. Deze waren: vrijstelling van
krijgsdienst en openbare ambten (munera civilia), en van buiten~
gewone (niet van de gewone) belastingen (immuniteit). Geleidelijk ontwikkelde zich het voorrecht, dat de geestelijken niet voor
een burgerlijke rechtbank gedaagd konden worden (privilegium
fori), tot k. Justinianus het aan allen toestond (530). Hun aange~
legenheden moesten voor een geestelijke rechtbank beslecht
worden, doch de schuldige aan een zware crimineele misdaad
moest, na zijn veroordeeling door de geestelijke rechtbank en ontzetting uit zijn geestelijke waardigheid, aan de wereldlijke macht
worden overgeleverd. De bisschoppen hadden ook de bevoegdheid
in civiele twistzaken van leeken, als beide partijen zich tot hen
wendden, een uitspraak te doen, die rechtsgeldig was.
3°. Het onderhoud der geestelijken werd verstrekt uit hun eigen
vermogen. handenarbeid, handel (die hun echter door k. V alen~
tinianus III (425-55) in het Westen verboden werd), en uit
gaven der geloovigen. Tengevolge van het erfrecht. haar door
Constantijn geschonken, was de Kerk ook in het bezit gekomen van
onroerende goederen. De inkomsten, in Italië en o.a. in Gallië en
in Spanje, werden in vier deelen gesplitst: een voor den bisschop,
een voor de geestelijkheid, een voor de kosten van eeredienst en
kerkgebouwen, en een voor de armen.
4°. Iedere stad van beteekenis (civitas) had een bisschop; ook
waar meerdere kerken (tituli) zijn, blijven de daaraan verbonden
geestelijken eigenlijk tot de bisschoppelijke kerk behooren en in
opdracht des bisschops de functies uitoefenen. De bisschop verricht
de hoogere wijdingen: de uitoefening van verschillende functies
(preeken, de reconciliatie der boetelingen) komt hem uitsluitend
toe, hij heeft in alles de hoogste macht, benoemt de geestelijken,
beheert het vermogen en staat aan het hoofd der sociale werkzaam~
heden. De priesters oefenen alleen krachtens zijn opdracht hun
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heilig dienstwerk en het preeken uit. Het ambt der diakens blijft
aanzienlijk. vooral als vertegenwoordigers der bisschoppen bij de
gemeente. De oudste of eerste der priesters en diakens heet aarts~
priester en aartsdiaken; de eerste is de vertegenwoordiger des
bisschops bij priesterlijke functies. de tweede in het bestuur en in
de jurisdictie. Het aantal geestelijken en ambten neemt toe. De
aanstelling der bisschoppen heeft als vroeger plaats door keuze
van geestelijkheid en volk. met medewerking der bisschoppen van
de provincie; doch steeds meer tracht men den invloed van het
volk te beperken en de keuze uitsluitend aan de geestelijkheid te
geven. Soms hebben ongeregeldheden plaats. als het volk op storm~
achtige wijze de keuze van een priester of bisschop wenscht
(acclamatie). Ook de keizers trachten steeds meer hun invloed te
doen gelden. vooral in de gewichtige plaatsen.
Op het land waren in de 3e eeuw hier en daar reeds kerken.
die echter stonden onder den bisschop der naburige stad. Doch
toen in de 4e eeuw ook de bevolking van het land christelijk werd,
nam het aantal kerken daar toe. Aanvankelijk werden ook daar
bisschoppen (landbisschoppen. choorbisschoppen) aan het hoofd
gesteld. doch zoo werd het kerkelijk bestuur te zeer gesplitst. en
daarom schrijft het concilie van Sardica (343) voor. in kleine
plaatsen slechts priesters aan te stellen; zoo verdwijnen lang~
zamerhand de choor~bisschoppen. In het Westen ontmoet men ze
niet. Zoo ontstaan allerwegen op het land (in het Oosten vroeger.
in het Westen vooral sedert de 6e eeuw) parochies met eigen
priesters. die de godsdienstige belangen zelfstandig verzorgen.
onder de jurisdictie echter van den naburigen bisschop.

§ 37. Het hierarchisch verband der kerken.
10 • De hierarchie paste zich aan bij de politieke verdeeling van
het rijk. De Diocletiaansch~Constantinische regeling had het
geheele rijk verdeeld in 4 prefecturen (Praefectura Orientis. Il1y~
ricum. Praef. Italiae. Galliae) met 12 diocesen en 100 provincies
(later meer). Had iedere stad een bisschop. de bisschop van de
hoofdstad eener provincie (metropool) had eenige jurisdictie over
de bisschoppen dier provincie. Doch ook verschillende provincies
te zamen begonnen een eenheid te vormen. De bisschoppen der
kerken van Rome. Alexandrië en Antiochië. die Petrus als haar
stichter vereerden. hadden patriarchale rechten over bepaalde
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gebieden, wat door het concilie van Nicea bevestigd werd (de
naam uit de 5e eeuw). Zij hadden het recht de bisschoppen van
hun gebied te wijden en toezicht over hen te houden, de patriarchale synode te leiden, kerkelijke wetten te geven, te beslissen
bij appèl.
Het gebied van den patriarch van Alexandrië omvatte het politieke diocees Egypte, dat van Antiochië het politieke diocees Syrië.
Constantinopel, de nieuwe hoofdstad van het rijk, wist zich langzamerhand ook patriarchale rechten te verwerven. De bisschoppen
van het concilie van Constantinopel (381) wilden het de eereplaats
na Rome (vóór Alexandrië en Antiochië) geven; de 28e canon
van het concilie van Chalcedon droeg den bisschop van Constantinopel de wijding op van de metropolieten van Caesarea. Ephese
en Heraclea en daarmee patriarchale rechten over Pontus. Asia
proconsularis en Thracië. de drie andere politieke diocesen van de
Praefectura Orientis. Het protest van P. Leo baatte weinig (§ 51,
3°). De bisschop van Jerusalem had in den 7en canon van Nicea
een voorrang van eer ontvangen. doch op het concilie van Chalcedon verkreeg hij jurisdictie over Palestina. Phoenicië en Arabië
(behoorende tot het diocees Syrië). Zoo stond het Oosten (behalve
lIlyrië en Cyprus, dat onafhankelijk bleef) onder de patriarchen
van Constantinopel, Alexandrië. Antiochië. Jerusalem.
Het patriarchaat van den bisschop van Rome omvatte de drie
andere praefecturen. het geheeIe Westen. Voor de praefectuur
IIllyrië, die k. Gratianus afstond aan Theodosius. den keizer van
het Oosten. stelde P. Damasus den bisschop van Thessalonica tot
zijn vicarius aan, opdat zij niet onder het patriarchaat van Constantinopel zou komen. De grenzen tusschen het patriarchaat van
den bisschop van Rome en zijn primaat zijn dikwijls moeilijk aan
te geven. - Was in het Westen slechts één patriarch. er vormden
zich wel enkele bisschopszetels. die een zekere superioriteit over
een grooter gebied uitoefenden. Milaan, de residentiestad des
keizers, werd de metropool van het vicariaat Italië (Noord-Italië),
Aquilea werd het later van Venetië en Istrië, Ravenna van de
provincie Aemilia. Spanje had sedert het begin der 5e eeuw een
geestelijk middelpunt in Toledo, Gallië eerst in Trier, sedert het
einde der 4e eeuw in Arles. Afrika in Carthago.
2°. Gewichtige aangelegenheden. vragen van leer en tucht. enz.,
werden behandeld op de synodes. In zijn 5en canon had het concilie van Nicea er op aangedrongen, dat jaarlijks voor den vastentijd en in den herfst provinciale synodes gehouden zouden worden.
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Stemgerechtigden op de synode waren alleen de bisschoppen. Op
de algemeene synode was de geheele Kerk vertegenwoordigd;
haar geloofsdecreten waren onfeilbaar, haar disciplinaire maat~
regelen verplichtend voor de geheele Kerk.

§ 38.

Het primaat en de voornaamste Pausen 1.

1 0 • Boven metropolieten en patriarchen en algemeene concilies
staat de bisschop van Rome. Steeds duidelijker is zijn invloed te
constateeren, wat zeker niet is toe te schrijven aan de politieke
beteekenis der stad, want sedert het einde der 3e eeuw is Rome
niet meer de gewone keizerlijke residentie. Niet, dat hij zoo dikwijls
wetten uitvaardigt voor de geheele Kerk; hij laat de kerken haar
eigen leven, haar traditioneele instellingen, haar liturgie. Doch als
het noodig is, geeft hij de laatste en definitieve beslissing in zake
van geloof en tucht; hij is ook de rechter van patriarchen en
bisschoppen in hoogste instantie. Hij presideert door zijn legaten
de algemeene concilies (Nicea, § 44; Chalcedon, § 51) of keurt
ze goed. Algemeen wordt erkend, dat geen algemeen concilie
mogelijk is, als de Paus er niet op de een of andere wijze aan mee~
werkt. De 600 Oostersche bisschoppen van Chalcedon erkennen
herhaaldelijk en uitdrukkelijk zijn superioriteit en zijn dogmatische
uitspraken (§ 51. 2 0 ). Rome beslist over het geloof. Augustinus
verklaart het uitdrukkelijk in de aangelegenheid van het Pelagia~
nisme (§ 54, 10 ) en Petrus Chrysologus schrijft aan Eutyches:
"De gelukzalige Petrus, in den zetel, die de zijne is, ziet, presideert
en geeft de waarheid des geloofs aan hen, die haar zoeken" (K. E.
902).
In gemeenschap met Rome staan, beteekent : in de gemeenschap
zijn met de Kerk, de catholica. De onderlinge gemeenschap der
kerken wordt onderhouden door het zenden van brieven, litterae
Eormatae, die de uitdrukking zijn van het bewustzijn der katholieke
eenheid. Dit was reeds zoo in den tijd van Cyprianus en het
geschiedt vooral door bemiddeling van Rome. "De Oostersche
Kerk schreef nooit aan den bisschop van Carthago, tenzij door
bemiddeling van den bisschop van Rome", zegt Augustinus (Contra
1 Lib. PontiE., p. 7; Reg., Ep., p. 5. H. G ris a r, Gesch. Roms u. der
Päpste im Mitteiaiter I (-590), Fr. 1901. - P. Batiffol § 36; Les recours à
Rome en Orient avant Ie concile de Chalcédoine, R. H. E. 1925, 5-32. N. Mar i n i, 11 Primato di S. Pietro e de'suoi successori in S. Giov. Crisostomo,
R. 1922. - W. Kissling, § 34,9°.
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Cresconium, 3, 38). En Ambrosius: "Van Rome vloeit voor alle
bisschoppen het recht voort op de eerbiedwaardige gemeenschap"
(Ep. 11, 4). Door formatae deelt men elkander de keuze der
bisschoppen mede, tenminste van de metropolieten. De nieuw~
gekozenen van Constantinopel, Alexandrië, Antiochië vragen te
Rome de "koinonika grammata" : dan zijn zij in de gemeenschap
met de Kerk. Soms weigert Rome die gemeenschap (Batiffol, Le
siège apost., p. 596-99).
De provinciale concilies vaardigen canons uit, of vellen een
oordeel over personen, doch als er twijfel is, wendt men zich tot
Rome, en Sardica (§ 45, 3°) sanctioneert dit. Hieronymus was de
secretaris van P. Damasus I (382) "om te antwoorden op de syno~
dale consultaties van het Oosten en het Westen" (Ep. 123, 9).
Rome vaardigt "generalia decreta" uit en heeft de zorg over alle
kerken, waarop P. Siricius (384-99) Himerius van Tarragona
wijst. Deze had een zijner priesters naar Rome gezonden om den
Paus in kennis te stellen, dat de kerkelijke tucht te wenschen over~
liet en stelde hem verschillende vragen over afgevallen katholieken,
priesters die het celibaat niet onderhielden enz. In zijn antwoord
verklaart Siricius, "die de zorg heeft over alle kerken", dat "geen
bisschop de bepalingen van den H. Stoel onbekend mogen zijn".
"Wat door alle kerken gedaan of vermeden moet worden, bepalen
wij door een algemeene uitspraak" (P. L. 13, 1137). P. Innocentius
zendt een krachtige vermaning aan b. Johannes van Jerusalem,
als hij nalatig geweest is bij de vernieling der kloosters te
Bethlehem door de Pelagianen. (A. Egelie, Stud. Cath. 11 (1926),
436). Innocentius I (Denz. 100), Bonifacius (Denz. 110), Leo I
K. E. 891, vlg.) schrijven, dat men uit de geheele wereld zich tot
Rome moet richten en het inderdaad ook doet.
De iurisdictie~macht des Pausen, ook over het Oosten, blijkt
verder uit het recht van appèl, dat de Oostersche bisschoppen op
Rome hebben en krachtens hetwelk de Paus over Oostersche
bisschoppen oordeelt. P. Julius noemt dit een bekend gebrUik (§ 45,
3°) en het concilie van Sardica erkent en bevestigt het (§ 45, 3°).
De Byzantijnsche geschiedschrijver Socrates haalt het schrijven
van P. Julius aan, waarin deze verklaart, dat het door den kerke~
lijken regel verboden is, dat de kerken iets beslissen buiten de
sententie van den Romeinschen bisschop (K. E. 852). Zoo zien
wij na Athanasius en Eusebius (§ 45, 2°) op Rome appelleeren de
bisschoppen Eustathius van Sebaste (366), Petrus van Alexandrië
(378), Flavius van Antiochië (393), Bagadios en Agapios, die
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twistten over den zetel van Bosra in Arabië (394). Johannes
Chrysostomus (404), op een concilie afgezet, beroept zich ook op
Rome en als de Oostersche bisschoppen de voorstellen des Pausen
verwerpen, onttrekt Innocentius hun zijn gemeenschap (§ 48, 2°).
Nestorius en Cyrillus (430: § 50, 3°) wenden zich beiden tot
Rome en Cyrillus ontvangt van den Paus het bevel Nestorius te
excommuniceeren of af te zetten, als hij zijn dwaling niet herroept.
In 433 beklagen de metropolieten van Tyanes en Tarsus, Eutherios
en Heliadios, zich bij P. Sixtus over Cyrillus en vragen hem, "dat
hij gelaste omtrent dit alles een onderzoek in te stellen". Ook Iddua
van Smyrna (437) en Eutyches (448) appelleeren op Rome:
Flavianus, Theodoretus van Cyrus en Eusebius van Dorylea even~
eens: (449: § 51). (Batiffol, R. H. E. 1925, 5-32).
Chalcedon beteekent het hoogtepunt van den pauselijken invloed
in het Oosten: sedert het midden der 5e eeuw daalde het aanzien
van Rome, naarmate de eigenlijke Byzantijnsche geest de overhand
kreeg.
2°. Wat de pauskeuze betreft: in plaats van het volk, dat te
talrijk werd om er aan deel te nemen. kwamen de aanzienlijken.
de keizerlijke ambtenaren en eindelijk de senaat. Ook de keizers
trachtten hun invloed te doen gelden.
3°. De voornaamste Pausen. S. Silvester (314-35) leeft voort
in de legende: hij zou Constantijn van melaatschheid gereinigd
en in de Kerk opgenomen en van hem het Westen als wereldlijk
gebied ontvangen hebben (§ 34. 3°). Dit alles houdt voor de
geschiedenis geen stand. Doch belangrijk is zijn pontificaat alleen
reeds door het feit. dat daaronder het concilie van Nicea plaats
vond (325). S •• Julius I (337-52). S. Liberius (352-66).
S. Damasus I (366-84) 1 spelen een groote rol in de geschiedenis
van het Arianisme (§ 45). S. Damasus. volgens het Liber Ponti~
[icaUs een Spanjaard. doch waarschijnlijk een Romein van geboorte.
werd aanvankelijk bestreden door een tegenpaus. Ursinus. Hij
zette de vredelievende politiek van Liberius om de Arianen met de
Kerk te vereenigen, voort. Een Romeinsch concilie onder zijn
voorzitterschap (382) stelde de lijst vast van de canonieke boeken
der H. Schrift, die niet wezenlijk verschilt van de onze en op zijn
aansporing begon Hieronymus, eenigen tijd zijn secretaris, het
groote werk van een betrouwbare Latijnsche vertaling. Groote
1 G. Mar u c c h i, 11 Pontificato del papa Damaso e la storia della sua
famiglia, R. 1905.
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zorg had hij voor de catacomben; op de graven der martelaren
liet hij door hem zelf vervaardigde metrische opschriften aan~
brengen, door den beroemden Philocalus in prachtige letters in
marmer uitgehouwen. Onder zijn regeering verklaarde Theodosius
het Katholicisme voor staatsgodsdienst. S. Siricius (384-99), een
Romein, antwoordt kort na zijn keuze (385) aan b. Himerius en
vaardigt daarmede de eerste' ons bekende pauselijke decretale uit
(10). S. Innocentius I (401-17) vaardigde beroemde decretalen
uit, o.a. aan b. Victricius van Rouaan (404). wien hij er op wijst,
dat gewichtige strijdvragen (causae majores) voor Rome gebracht
moeten worden (K. E. 725); aan b. Exsuperius van Toulouse over
het boetewezen (Denz. 95). Hij veroordeelt het Pelagianisme (417;
§ 54, 10) en treedt op ten gunste van Chrysostomus. S. Zosimus
(417-18), een Grieksche priester. vaardigde de Epistola Tracta~
toria uit over het Pelagianisme (§ 54. 10). Na zijn dood ontstonden
ongeregeldheden bij de keuze van een opvolger, waarschijnlijk ver~
oorzaakt. doordat de burgerlijke macht er zich mee bemoeide.
Gekozen werd S. Bonifacius I (418-22), tegen wien als tegenpaus Eulalius optrad; hij verdedigde de patriarchale rechten van
den bisschop van Rome over Illyrië. S. Coelestinus I (422-32)
droeg Cyrillus van Alexandrië op het vonnis van de Romeinsche
synode over Nestorius te voltrekken en vaardigde legaten af naar
het concilie van Ephese (§ 50). S. Sixtus 111 (432-40) trad op
tegen het Nestorianisme en Pelagianisme.
S. Leo de Groote 1, een echte Romein, krachtig, doch gematigd
in de uitvoering. met een helderen en kernachtig en stijl, stamde
waarschijnlijk uit Toscane en verwierf zich reeds als diaken der
Romeinsche kerk een groot aanzien; als Paus bestuurde hij de
Kerk 20 jaar lang in zeer moeilijke tijden. Want het WestRomeinsche rijk ging zijn ondergang tegemoet; in het Oosten
verhief zich de gevaarlijke ketterij der Monophysieten. en de ijverzucht der Byzantijnen tegen het oude Rome deed zich steeds
meer gelden. Leo was vervuld van een hooge opvatting van het
primaat als het door God gewilde fundament der kerkelijke een~
heid. De Paus heeft de "plenitudo potestatis", de volheid der
macht; de bisschoppen zijn slechts geroepen "in partem soIlici~
tudinis" (Ep. 14; Batiffol, 491; een deel van dezen brief K. E.
894-97). In zijn magistrale preeken heeft hij het verkondigd en
krachtig bracht hij het tot uiting en zoo heeft hij een wereld~·
1
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omvattende werkzaamheid uitgeoefend. Te Rome trad hij op tegen
de Manicheërs: helder zette hij de katholieke christologie uiteen
in zijn Epistola dogmatica ad Flavianum; hij presideerde het alge~
meene concilie van Chalcedon (451) door zijn legaten en hij
verdedigde de rechten der andere patriarchen tegenover dien van
Constantinopel (§ 51. 3°). - Ook op wereldlijk gebied heeft hij
groote dingen tot stand gebracht. Koning Attila wist hij te bewegen
zich uit Italië terug te trekken (452) en ook Genserik. den koning
der Vandalen. trok hij tegemoet: de plundering van Rome wist hij
niet te verhinderen. doch hij bewerkte. dat in de stad niet gemoord
en brand gesticht werd. Zoo werd de Paus steeds meer op wereld~
lijk gebied de meest invloedrijke persoonlijkheid van Italië en
bereidde hij de politieke beteekenis van het pausschap en de
stichting van den Kerkelijken staat voor. Toen het Romeinsche rijk
ineenstortte. bleef het pausschap staan te midden der ruïnen. (Als
kerkleeraar. § 57. C. 5).

DERDE HOOFDSTUK.

SACRAMENTEN. EEREDIENST EN KERKELIJK LEVEN 1.

§ 39. De H. Sacramenten en de H. Mis.
10. Het doopsel. In de 4e eeuw waren nog vele heidenen te
doopen en bestond het misbruik. dat Christenen van huis uit het
doopsel tot lateren leeftijd. soms tot het einde van hun leven. uit~
stelden. uit lauwheid of om vrijer te kunnen leven. Zoo bleef het
catechumenaat bestaan (1 tot 3 jaar). een tijd van beproeving
(met vasten en boetedoeningen) en onderricht (de Apostolische,
en sedert de 5e eeuw in de Grieksche kerk de Nicaeno-Constan~
tinopolitaansche geloofsbelijdenis. die men met het Onze Vader
van buiten moest leer en en vóór het doopsel plechtig opzeggen
voor de verzamelde gemeente). Na het doopsel werd onderricht
gegeven in de sacramenten (disciplina arcani, § 16. 4°). In de
5e eeuw werd de kinderdoop algemeen. door de vermaningen der
bisschoppen en tengevolge van een reactie tegen het Pelagianisme.
dat de erfzonde loochende. zoodat de kinderdoop eigenlijk niet
noodig was. De toediening van het doopsel geschiedde in kapellen
1

Lit. § 15.
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bij de kerken (baptisteria) en als vroeger (over het algemeen) door
drievoudige immersio, op bepaalde doopdagen, ook voor kinderen.
In het Westen wordt door Ambrosius en Augustinus als een ver~
van ging ook het doopsel van begeerte, in het Oosten alleen dat
des bloeds erkend.
2°. Het vormsel werd na het doopsel toegediend, in het Oosten
dikwijls, in het Westen bij uitzondering door een priester; het
chrisma werd echter door den bisschop gewijd. Onmiddellijk na
het doopsel en vormsel werd de H. Communie ontvangen.
3°. De viering der H. Eucharistie 1, het middelpunt van het
godsdienstig leven, werd met steeds grooteren liturgischen luister
omgeven. a. Het voornaamste gedeelte van de liturgie, de canon,
bleef hetzelfde, doch de bijkomende gebruiken en gebeden, waarin
aan de bisscnoppen groote vrijheid gelaten was, verschilden
spoedig aanmerkelijk, zoodat de voornaamste kerken in het Oosten
haar eigen liturgie bezaten. Later streefde men naar eenheid
en stabiliteit. De oudste ons bekende volledige Misliturgie
is die van Antiochië, de West~Syrische, zg. Clementijn~
sc h e (in het 8e boek der Apostolische constituties; § 56, C, 7;
K. E. 679-691); zij is afhankelijk van de Egyptische kerkorde, een
omstr. 300 samengestelde bewerking van een verloren geschrift van
S. Hippolytus: Apostolische overlevering, met elementen uit den
alleroudsten tijd. Met de Antiocheensche liturgie hangt samen die
van Jerusalem, toegeschreven aan S. Jacobus. In het patriarchaat
van Constantinopel waren twee liturgieën in gebruik: de eene,
toegeschreven aan S. Chrysostomus (§ 56, C.), in den loop van
het jaar, de andere, toegeschreven aan S. Basilius (Caesarea ; § 56,
B) op bijzondere dagen. Beide hebben zich uit de Antiocheensche
1 Lit. § 15 en 16. F. Cab rol, Les livres de la liturgie latine, P. 1929. A. Fortescue, The Mass. Study of the Roman Liturgy, Lo. 1912. - P.
Bat i ff 0 I, Leçons sur la Messe, P. 81923. - J. deP u n let, La liturgie de
la Messe, Avignon 21930. - I. Sc h u s ter, Liber sacramentorum. Note storiche
e liturglche sul Missale Romanum, 8 vol. T. 199/27. - E. Bis hop, Liturgica
historica. Oxf. 1918. - F. Mor e a u, Les liturgies eucharistiques, leur origine
et développement. Br. 1924. - Max. v. Sa c h sen, Praelectiones de liturgiis
orientalibus, Fr. 1908/13. - A. B a u m sta r k, Missale Romanum. Selne
Entwicldung, ihre wichtigsten Urkunden und Probleme, Nljm. 1929. - H.
Lauwaert, Het H. Misoffer. De Geschiedenis, G.G.G. 1930. - H. Grisar,
Das Missale im Lichte röm. Stadtgeschichte, Fr. 1925. - J. Kir s c h, Die
Stationskirchen des Missa1e Romanum. Fr. 1926. - A. B eek man, De oorsprong
en de beteekenls der Romeinsche staties, G.G.G., 1925. - S t. Bei s e I, Die
Entstehung der Perikopen des röm. Messbuchs, 1908. - J. de G r oot, Het
vraagstuk der epiklese, Stud. 83 (1915) 395. - M. del a T a i II e, Mysterium
fidel, R. 61924. - M. Lep i n, L'ldée du sacrifice de la Messe, P. 1926.
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liturgie ontwikkeld. - In Egypte en Aethiopië werd de Alexan~
drijnsche liturgie gevolgd, toegeschreven aan S. Marcus.
In het Westen werd de Ga 11 i c a a n s c h e liturgie 1 gevierd,
die veel overeenkwam met de Milaneesche of Ambrosiaansche en
daaruit waarschijnlijk ontstaan is. Doch de meest verspreide, die
ten slotte al de andere in het Westen verdrong, is de Romeinsehe,
die echter door de Gallicaansche beïnvloed is; zij is in hoofdzaak,
zooals wij haar thans nog volgen, in den loop der 6e en 7e eeuw
voltooid. Zij bleef bewaard in een drievoudig Sacramentarium
het Leonianum, een particuliere bewerking van vóór 550; het
Gelasianum, dat waarschijnlijk de liturgie van omstr. 700, het
Gregorianum, dat waarschijnlijk die van den tijd van P. Hadrianus I
(772-95) weergeeft. In de Romeinsche liturgie is het meest op~
merkelijke de weglating van de epiclese. De epiclese is een gebed
tot den H. Geest, dat Hij de offergaven moge veranderen in het
vleesch en bloed van Christus en de nuttiging ervan zegenrijk
make, dat in bijna alle Oostersche en verschillende Westersche
liturgieën na het uitspreken der instellingswoorden voorkwam, in
de Romeinsche nog onder P. Gelasius I (492-96). De schisma~
tieke Grieken leeren sedert de 17e eeuw, in strijd met hun oude
schrijvers, dat de Consecratie door de epiclese voltrokken wordt;
(ofschoon dit ook de meening is van S. Johannes Damascenus.
Tixeront 111, 509).
b. De H. Mis werd als vroeger op verschillende plaatsen alleen
Zondags, elders ook op statiedagen, elders, bv. te Rome en Milaan,
dagelijks opgedragen. Het eerste gedeelte, Missa catechumenorum,
is ook voor deze bestemd; het tweede alleen voor de geloovigen.
Doch naarmate met het algemeen worden van den kinderdoop het
catechumenaat verdween en ook de kerkelijke boete zich wijzigde,
werd dit onderscheid minder scherp; het begon waarschijnlijk in
de 7e eeuw op te houden. Na gebeden en psalmengezang werden
volgens een vaste orde gedeelten van de H. Schrift voorgelezen
(reeds in de 5e eeuw vindt men sporen van afzonderlijke Lectio~
naria en Evangeliaria) en daarna hield de bisschop een homilie.
Dan werden de catechumenen en boetelingen (§ 17, 3°) wegge..
zonden (missio; na de H. Handeling werden ook de geloovigen
weggezonden; de naam van de slothandeling ging over op de
geheele plechtigheid; vandaar het woord: H. Mis) en begon de
1 J. Th i b a u t, L'ancienne Liturgie gallicane, $On origine et sa formation en
Provence, P. 1929 (P. Cabrol, R. H. E. 1930, 9SG-62).
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Mis der geloovigen. Door de geloovigen werden brood en wijn
aangebracht. waarvan de diakens het voor de Consecratie en
Communie benoodigde deel in ontvangst namen; het andere werd
voor de geestelijken en de armen bewaard. Soms werden ook
andere gaven: olie. vruchten. wierook aangebracht. Na de Prae~
fatie (dankzegging) begon het voornaamste gedeelte van de Mis
(anaphora. secretum. canon). Gebeden werd voor de geloovigen.
De instellingswoorden werden in het Oosten meest luid. in het
Westen in stilte uitgesproken. Dan volgde de epiclese. Daarna
werd gebeden voor de overledenen. De namen van hen. voor wie
gebeden werd. levenden en overledenen. werden op wasàtafeltjes
(diptychen) geschreven; men schrapte hen. met wie de gemeen~
schap verbroken werd. De geloovigen namen deel aan de H. Mis
door te antwoorden. hun gaven aan te bieden en de H. Communie
te ontvangen. Ook private missen werden echter opgedragen.
c. De H. Communie ontving men. meest staande met gebogen
hoofd. onder beide gedaanten; de bisschop gaf het H. Lichaam op
de rechterhand. de diaken reikte den kelk met het H. Bloed. Voor
zieken werd de H. Communie onder één gedaante bewaard. Aan~
vankelijk ontvingen de geloovigen de H. Communie. zoo dikwijls de
H. Mis werd opgedragen (§ 16. 1°; 3°. b). Met de verslapping in
de 5e eeuw nam ook het ontvangen der H. Communie af. zoodat
bv. de synode van Agde (506) haar minstens driemaal in het jaar
verplichtend stelde. op Kerstmis. Paschen en Pinksteren, zooals
het ook in de volgende eeuwen over het algemeen gebleven is.
d. De liturgische kleeding 1 was aanvankelijk dezelfde als de
burgerlijke; doch terwijl sedert de 4e eeuw de burgerlijke kleedij
veranderde. behield de Kerk de oude. die men aantrok over de
gewone.
e. De prediking 2. aanvankelijk de taak van den bisschop, was
in den beginne een verklaring van de voorgelezen lezing uit de
H. Schrift. doch ontwikkelde zich later tot een rede (sermo) of
een doorloop ende verklaring van de H. Schrift (homilie). Zij
bereikte een hoog en bloei in deze periode der groote Vaders. die
echter niet altijd vrij bleven van den smaak van hun tijd. De
preeken werden dikwijls door stenografen opgeschreven en, vooral
in het Oosten. niet zelden door bijvalsbetuigingen onderbroken.
1 H. Bra u n. Die liturgischen Paramente in Gegenwart u. Vergangenheit,
Fr. 21924. - 2 F. Probst. Katechese u. Predigt vom 4 bis 6 Jahrh .• Bresl.
1884. - F. St i n 9 ede r. Gesch. der Schriftpredigt. 1920.
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f. De kerkelijke zang 1, van psalmen en hymnen, dateert reeds
uit den alleroudsten tijd, doch werd in deze periode bloeiend, door
de oprichting van eigen zangscholen (o.a. door P. Silvester in 323)
en de schepping van prachtige hymnen (Ambrosius). De cantus
Ambrosianus, door Ambrosius ingevoerd, berustend op GriekschSyrisch model, vond in het Westen spoedig verbreiding.
g. Het oud-christelijk gebruik, om op bepaalde uren van den
dag gebeden te verrichten, waaruit zich later ons breviergebed 2
ontwikkelde, verkreeg in de 4e eeuw een vasteren vorm. Dikwijls
werd dit gebed in de kerken gehouden en namen de geloovigen
er aan deel; later werd het meer uitsluitend het werk der kloosterlingen, die het ook nauwkeuriger indeelden. Alleen de Metten en
Vespers werden nog in de kerk gebeden, tot dit ook later weer in
de particuliere huizen door morgen- en avondgebed vervangen
werd.
4°. De biecht en boete 3. De boetediscipline is in de 4e en 5e
eeuw in hoofdzaak dezelfde als in de vorige periode. Doch de
openbare boete kon op den duur, toen het aantal Christenen zoo
sterk toenam en het zedelijk gehalte daalde (§ 17), niet in haar
oude gestrengheid gehandhaafd blijven. Naar aanleiding van de
ergernis, welke door de openbare belijdenis eener matrone gegeven
was, schafte b. Nectarius van Constantinopel het instituut van den
boetepriester af (391) en daarmee geraakte langzamerhand de
geheele openbare boete, zooals zij tot dusver beoefend was, in het
Oosten in onbruik. Ieder kon zich voor het afleggen van een
geheime biecht tot een priester wenden en de door hem opgelegde
boetedoeningen meer of minder nauwkeurig, zonder verder toezicht, volbrengen. Voor zware openlijke misdrijven werd men nog
wel van de Kerk of de H. Communie uitgesloten; doch verder
bleef de oplegging der boete aan iederen priester afzonderlijk
overgelaten. Sedert de 5e eeuwen vooral sedert den beeldenstrijd
ging men bijna uitsluitend biechten bij monniken, zonder te vragen
1 F. D ö I ge r, Sol salutis. Gebet u. Gesang im christ. Altert., Mr. 11 1925. G. D r e v e s, Ambrosius, der "Vater des Kirchengesanges", Fr. 1893. A. Gas t 0 u é, Les origines du chant romain, P. 1907. - 11 S. B ä u mer,
Gesch. des Breviers, Fr. 1895. - P. Bat i f f 0 I, Hist. du Bréviaire romain,
P. 31911. - D. B a u dot, Le bréviaire, P. 1929. - 3 Lit. § 17. - B. Gö II e r,
Analekten zur Bussgeschichte des 4. Jahrh., Röm. Quartalschrift 36 (1928), 235.
- B. Pos c h man n, Die abendländische Kirchenbusse im frühen Mittelalter,
Breslau 1930. - K. H 0 11, Enthusiasmus u. Bussgewalt beim griech. Mönchtum,
1898. - A. Tee ta e r t, La confession aux laïques dans I'Eglise Latine depuis
Ie VIIIe jusqu'au XIVe siècle, P. 1926. - L. Ho nor é, Le secret de la
Confession, Brugge 1924.
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of zij priesters of leeken waren; eerst in de 13e eeuw werd aan
dit laatste een einde gemaakt. De reden was dat de monniken,
gelijk vroeger de martelaren en belijders, als "dragers des Geestes"
(pneumatici) beschouwd werden en om hun celibaat en krachtige
houding ten opzichte van het caesaropapisme hooger in achting
stonden dan de saeculieren.
In het Westen nam onder invloed van S. Augustinus (§ 17) de
private boete steeds meer toe. Leo de Groote verklaarde, dat de
geheime belijdenis voldoende is en de openlijke niet geëischt mag
worden en dat iedere andere gewoonte in strijd is met den apostolischen regel (Denz. 145). Toch bleef de plechtige openlijke boete
bestaan voor sommige zware en openlijke zonden en de voorwaarden waren streng, o.a. onthouding van het huwelijksgebruik.
Daarom werd zij niet opgelegd aan jonge en aan gehuwde
menschen. Die onder de openbare boete vielen werden wel tot de
H. Communie toegelaten: een volmaakt berouw, particuliere boetewerken en het voornemen de openbare boete te ondergaan, werden
hiertoe voldoende geacht. In Gallië gold in de 6e eeuw als een
vervanging van de openbare boete de conversio, de intrede in
het klooster, wat minder oneervol was en steeds meer in gebruik
kwam.

§ 40. De vereering der heiligen, reliquieën, beelden.
Bedevaarten, kerkelijke feestdagen.
10 • De vereering der heiligen 1 heeft zich ontwikkeld uit de
vereering der martelaren en is als deze zuiver christelijk in oorsprong en wezen, al mag de eene of andere uiterlijke vorm aan
het heidendom ontleend zijn. De overgang van de martelaren- tot
de heiligenvereering wordt in de ie eeuw gevormd door die der
belijders. Behalve de helden des geloofs, begon men ook de helden
der versterving als de kluizenaars en monniken, de vaders van en
1 Lit. § 9. - J. S c h r ij ne n, Oorsprong en ontwikkeling der heiligenvereering.
Uit het leven der oude Kerk, 63-93. Bussum-Utrecht 1919. - F.. Va c a n dar d,
Etud. de crit. m. - J. Kir s c h, Oie Lehre von d. Gemeinschaft d. Heiligen
im christ. Altert., Mainz 1900; Der stadtröm. Festkalender im Altert., Mr. 1924.
- A. Duf 0 u r c q, Etude sur les Gesta Martyrum romains, 4 vol. P. 1900/9.
- H. Del e ha y e, Les légendes hagiographiques, Br. 2 1906; Sanctus, Br.
1927. - F. La n zon i, Genesi, svolgimento e tramonto delle legende storiche.
R. 1925. - H. Q u ent i n, Les martyrologes histor. du moyen äge, P. 21923.
- K. K ü n s tIe. Ikonografie der christlichen Kunst, 2 Bde Fr. 1926/28.
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strijders vóór de ware leer, de bisschoppen, te vereeren. De Vaders
zetten zeer dUidelijk de leer uiteen en het verschil tusschen de
aanbidding (latria ), die aan God, en de vereering (dulia), die aan
de heiligen toekomt.
2°. De vereering der H. Maagd 1 lag besloten in die van
Christus, zoodat men aanvankelijk een afzonderlijke officieele ver~
eering voor overbodig hield. Dikwijls wordt zij in de catacomben
afgebeeld, doch strikt cultische Mariabeelden zijn vóór de 4e eeuw
moeilijk met zekerheid aan te toonen. Toen echter in de 4e eeuw
dwaalleeraren haar maagdelijkheid (Jovinianus en Helvidius) en
goddelijk moederschap (Nestorius) in twijfel begonnen te trekken,
trad ook de kerkelijke cultus op den voorgrond in het stichten van
kerken en het instellen van afzonderlijke feesten ter harer eere. De
vier oudste Mariafeesten: Maria~Lichtmis, Boodschap, Hemel~
vaart, Geboorte zijn in dezen tijd ontstaan en wel in het Oosten,
waar deze dwalingen vooral optraden en worden in den loop der
6e en 7e eeuw ook in Rome gevierd. De Vaders verkondigen haar
lof en in de populaire literatuur neemt zij een groote plaats in.
3°. De vereering der reliquieën 2 nam toe. Doch terwijl men in
het Oosten deze verdeelde, maakte men in het Westen bezwaar
tegen overbrenging en verdeeling. Alleen verzond en verdeelde
men voorwerpen, die door den heilige gebruikt of aan zijn graf
aangeraakt waren. Eerst na de verwoesting der catacomben in de
7e eeuw begon men de reliquieën over te brengen en te verdeelen.
4°. Bedevaarten werden gehouden naar de graven van beroemde
martelaren en heiligen: van de H.H. Petrus en Paulus te Rome,
Cyprianus te Carthago, Felix te Nola, Martinus te Tours, Menas
in de Egyptische woestijn 3. Doch vooral werden de H. Plaatsen
bezocht; beschrijvingen van zulke bedevaarten geven bv. het
Itinerarium Burdigalense (= Bordeaux; 333) en de Peregrinatio
Silviae (381-85; K. E. 661).
5°. Over de beeldenvereering vgl. § 78.
6°. De viering van den Zondag werd ook door burgerlijke wetten
voorgeschreven. K. Constantijn verbood op Zondag publieken
arbeid (321 ; K. E. 821), Theodosius I openlijke spelen (386), wat
later ook tot de hoogere feesten werd uitgestrekt. Op het einde van
1 T h. L i v ins, Die allerseligste Jungfrau bei den Vätem der ersten 6 Jhh.,
Trier 1907. - E. Neubert, Marie dans I'Eglise antenicéenne, P. 1908. A. Del a t t r e, Le culte de la S. Vierge en Afrique d'après les monuments
archéol., P. 1908. - G. Gor ris, Maria in de catacomben, G.G.G. 1925. 2 U. M ion i, Il culto delle reliquie nella chiesa catt., R. 1908. 3 C. K a u fm a n n, Die hl. Stadt d. Wüste, 1918.
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de 4e eeuw had de geheele Kerk een tweevoudigen feestcyclus 1 :
van den Kersttijd en Paaschtijd. In Rome werd in 336 reeds de
geboorte des Heeren op Kerstmis gevierd. Waarschijnlijk werd
25 December gekozen om in plaats van het heidensche. zeer ver~
spreide geboortefeest van den zonnegod (Natalis solis invicti; § 10.
2°). dat op dien dag gevierd werd. de geboorte te herdenken van
Christus...de Zon der Gerechtigheid" 2. In het Oosten werd
6 Januari (Epiphanie) als geboortedag van Christus gevierd. tot
ook daar in den loop der 6e eeuw 25 December kwam (behalve in
Armenië). Aan het Paaschfeest ging. als navolging van het vasten
van Christus. een veertigdaagsche vasten 3 vooraf (te Nicea het
eerst vermeld). In den Paaschtijd werd een nieuw feest ingevoegd;
Hemelvaart. dat in de tweede helft der 4e eeuw nagenoeg algemeen
gevierd werd. - Behalve de Mariafeesten werden ook de feesten
van sommige heiligen (Johannes de Dooper. Stephanus. Petrus en
Paulus) algemeen gevierd; bovendien hadden de particuliere
kerken haar eigen martelaren.

§ 41. De kerkgebouwen en de kerkelijke kunst 4.
De christelijke kunst. wier oorsprong waarschijnlijk in het
Grieksche Oosten ligt. kon zich in vollen luister ontplooien; Con~
stantijn zelf en zijn moeder gaven het voorbeeld door het bouwen
van prachtige kerken. De meest voorkomende vorm der kE:rken was
de basiliek, die zich sedert het midden der 3e eeuw waarschijnlijk
ontwikkeld heeft uit de Romeinsche woonhuizen. waarin vroeger
de godsdienstoefeningen gehouden werden. Zij is waardig en doel~
matig. Eerst komt men in een vierkant voorhof; dan volgt het
schip. een langwerpig vierkant. meestal door twee of vier rijen
zuilen in drie of vijf beuken verdeeld; de bedekking is van hout.
Het schip eindigt in een iets hoog er gelegen half cirkelvormige nis
(apsis). waarin de zetel van den bisschop en de zitplaatsen van
1 § 18 en O. Hu f. Liturgische Studiën J. Bussum 1918. - 2 E. Va c a n dar d.
Etudes lIl. - 3 A. V i II i e n. Hist. des commandements de I'Eglise. P. 1908. C. Callewaert. R. H. E. 15 (1914/20).23. - 4 § 20. - J. Kirsch. Dia
christ. Kultusgebäude im Altert.. Keulen 1893. - F. G ros s i G 0 n d i. J
monumenti cristiani iconografici ed architettonici dei 6 primi secoli. R. 1923. R. L e m a i r e. L' origine de la basilique latine. Br. 1911. - A. B eek man.
De oud~christelijke basiliek. G.G.G. 1930. - C h. Die hl. Manuel de l'art
byzantin. P. 1910; L'art chrétien primitif et l'art byzantin. P. 1928. - J.
Strzygowski. Orient oder Rom .• Lz. 1901. - J. Braun. Der christ. Altar
in s. geschichtl. Entwicklung. 2 Bde Mn. 1924.
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de priesters staan. Vóór de apsis staat het altaar. Het priesterkoor
was in het Westen van het schip afgescheiden door traliewerk. in
het Oosten later door een wand. rijk met schilderwerk versierd
(iconostasis). Daarnaast ontwikkelde zich. eerst voor grafkerken
en baptisteriën. de koepelbouw. waarvan echter de bloei in een
volgende periode valt.
Op de wanden en op den triomfboog waren schilderingen aan~
gebracht in fresco of mozaïek. van schitterenden kleurenrijkdom.
De schildering was vroeger meer symbolisch en populair. om de
hoop der nederigen uit te drukken; nu wordt zij triomfeerend en
officieel en meer van historischen aard. Het Oosten geeft de onderwerpen. Rome de vorm der figuren en composities. Ofschoon in de
3e eeuw enkele marmeren beelden voorkomen (de goede Herder.
en S. Petrus te Rome). is de plastiek in de kerken. vooral in het
Oosten. zeldzamer; wel zijn de reliëfs op sarcophagen talrijk.

VIERDE HOOFDSTUK.

HET GODSDIENSTIG-ZEDELIJK EN ASCETISCH LEVEN.

§ 42. Het godsdienstig en zedelijk leven der Christenen 1.
Begon in deze periode het heidendom als godsdienst geleidelijk
te verdwijnen. de heidensche geest van zinnelijkheid en zedeloosheid was moeilijker te overwinnen. Onophoudelijk heeft de Kerk
er tegen gestreden. zooals bv. uit de preeken der Vaders en de
bepalingen der concilies blijkt: tegen lichtzinnige genoegens in
theaters en bij feesten. tegen onzedelijkheid ook in het particuliere
leven. tegen geldzucht en weelde; niet altijd echter met succes. Het
lag in den aard der zaak: de Christenheid der 3 eerste eeuwen
was in het algemeen een elite. die haar voortreffelijkheid getoond
had door vervolging en achteruitzetting moedig te verdragen. Na
de vervolging trad ontspanning en verslapping in. Massabekeeringen waren niet altijd uit het hart voortgekomen. omdat
het Christendom nu voordeel en bood ... Et postquam ad Christianos
principes venerit (Ecclesia). potent ia quidem et divitiis maior.
sed virtutibus minor facta est". zegt Hieronymus (Vita Malchi. 1).
1 G r u p p. K u r t h enz. § 19. G. G r u p p. Kulturgesch. des Mittelalters.
6 Bde Pdb. 3 1921. - G. Sc h n ü r e r. Kirche u. Kultur im Mittelalter I.
Pdb. 21927.
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Ook de telkens weer opkomende ketterijen en de invallen der
barbaren belemmerden de werkzaamheid der Kerk. Zoo zien wij
het christelijke en heidensche element elkaar in de Kerk zelve
bestrijden: naast voorbeelden van heldhaftige deugd en echt christe~
lijke volmaaktheid talrijke uitingen van betreurenswaardige zwak~
heid, van eer~ en geldzucht bij de geestelijkheid, van heidensche
lichtzinnigheid en bijgeloof bij het volk, die vooral in de 5e eeuw
toenemen en waarover verschillende Vaders in sombere woorden
spreken. Volgens Salvianus (De gubern. Dei, 5, 8; K. E. 903-14)
is de ellende van zijn tijd veroorzaakt door het verval der
Christenen. "Praeter paucissimos qui mala fugiunt, quid est aliud
paene omnis coetus Christianorum, quam sentina vitiorum 1" Doch
we moeten niet vergeten, dat hij, gelijk ook Hieronymus en
Chrysostomus, als boetepreekers spreken en daarom gemakkelijk
veralgemeenen en overdrijven en dat zij als asceten en monniken
een hoogen maatstaf aanleggen.
Naast het slechte openbaart zich ook allerwegen de levenskracht
van het Christendom: in het zeer groote aantal asceten en
kloosterlingen, de vele heiligen, de talrijke kerken, die alom ver~
rijzen, in de geleidelijke verandering der zedelijke begrippen.
Terwijl bij de heidenen de onkuischheid, zelfs de onnatuurlijke en de
echtbreuk, niet als zonde gold, werd zij nu als kwaad veroordeeld.
Hier en in andere opzichten oefende de Kerk een diepen invloed
uit op de ideeën en het openbare recht. Tegennatuurlijke zonden
werden met den dood gestraft; tegen de publieke huizen nam
Theodosius scherpe maatregelen; ontvoering, kindermoord, werden
met strengere straffen bedreigd. Sedert de 5e eeuw werd echt~
breuk niet meer erkend als een reden tot burgerlijke echtscheiding.
Talrijk zijn de voorbeelden van een echt christelijk familieleven.
In de 5e eeuw verdwenen ook de reeds vroeger verboden
gladiatoren~spelen. De slavernij werd niet afgeschaft, doch het
onmenschelijke verdween er steeds meer uit.
De christelijke liefdadigheid ontplooide zich op heerlijke wijze.
Julianus Apostata stelde de christelijke inrichtingen aan de
heidenen als modellen voor oagen. Het kerkelijk goed was steeds
ook armengoed. De taak van de verzorging der armen, dikwijls
zeer talrijk (te Antiochië ten tijde van Chrysostomus 10.000, te
Constantinopel 7700) berustte bij den bisschop, wien een econoom
ter zijde stond. Sedert het midden der 4e eeuw ontstonden in de
steden overal gestichten voor zieken, armen, weezen, herbergen
voor vreemdelingen. De Kerk had ook het toezicht op en de zorg
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voor gevangenen, vondelingen, gevallen vrouwen, enz. Herhaalde~
lijk schonken Christenen hun reusachtig vermogen geheel weg aan
goede doeleinden, gelijk Paulinus van Nola, Fabiola, Pamachius,
Melania de Jongere 1 en Pinianus.

§ 43.

Het kloosterleven en de spiritualiteit 2.

10. Het monnikenleven is niet, zooals dikwijls betoogd is, ont~
staan uit het Joodsche Essenisme (§ 1, 2°) of uit de tendenz van
het Oostersch~Grieksche dualisme der Gnostieken, om het vleesch
als de booze materie te kastijden of uit het streven der Neo~Plato~
nici om door onthechting te komen tot een mystieke vereeniging
met de godheid (§ 10, 2°). Het is zuiver christelijk in wezen en
oorsprong, ofschoon in andere godsdiensten analogieën zijn. Want
het berust op het streven om de Evangelische raden te beoefenen
en het voorbeeld van Christus na te volgen: zijn ziel zalig maken
en zich daartoe onttrekken aan de verleiding der wereld en het
vleesch kastijden, dat tot zonde aanspoort. En het is een natuur~
lijke verdere ontwikkeling van het ascetisme der vorige periode
(§ 19).
2°. Reeds sedert de tweede helft der 3e eeuw hadden zich
meerderen in de woestijn teruggetrokken: anachoreten (àvaXCtJ(!Ei'Jf,
zich terugtrekken) of eremieten (~(!"IflOÇ, woestijn) of monniken
in engeren zin (een f10'JfaC1'Z"~(!'O'Jf is een plaats, waar men alleen
woont; later heeft dit woord een tegenovergestelde beteekenis
gekregen). Na S. Paulus van Thebe (t omstr. 340) 3 is vooral de
H. Antonius 4 de vader van het anachoretisme. Omstr. 285 trok
hij zich terug in de Egyptische woestijn, waar hij eerst 20 jaar lang
in volkomen eenzaamheid leefde, doch later talrijke leerlingen
C. Ram poll a, S. Melania giuniore, R. 1905. - G. Go y a u, L. S. 1908.
2 M. Hei m b u c h er I,
Po u r rat I, 8 ; V i 11 e r. eh de
Montalembert, Les moines d'Occident, 7 v. P. 1860/77. - J. Besse, Les
moines d'Orient (-451), P. 1900. - U. Berlière, L'ordre monastique des
origines au XIIe siècle, P. 3 1924. - G. Mor i n, L'idéal monastique et la vie
chrétienne des premiers jours, P. 1921 (HolI. vert. Nijm. 1923). - J. Bremond,
Les Pères du désert (colt. Les moralistes chrét.) 2 v. P. 1927. - F. Mar tin e z,
L'ascétisme chrétien pendant les trois premiers siècles, P. 1913. - L. Go u g a u d,
Erémites et reclus. Etudes sur d'anciennes formes de vie religieuse, Ligujé 1928.
- C. But Ier, The Lausiac history of Palladius, 2 v. Cambr. 1898/1904. W. B 0 u s set, Apophthegmata. Studien zur Gesch. des äItesten Mönchtums,
Tüb. 1923. - D. Gor c e, La "Lectio divina" des origines du cénobitisme à
St. Benoit et Cassiodore I, P. 1925. - 3 H. Del eh a y e, La personnalité
historique de S. Paul de Thèbes, A. B. 44 (1926) 64. - 4 J. D a v i d,
1

-

D. H. E. lIl, 725.
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kreeg, die in afzonderlijke cellen woonden en van tijd tot tijd
onderrichtingen van hem ontvingen, die van groote wijsheid
getuigen (t 356). Zijn leven, door S. Athanasius beschreven 1,
wekte navolging en zoo verbleven in verschillende Egyptische
woestijnen duizenden kluizenaars, die ongehoord strenge lichamelijke boetewerken beoefenden, ieder voor zich afzonderlijk
woonden, doch 's Zaterdags en 's Zondags zich in een naburige
kerk vereenigden om er de H. Sacramenten en geestelijk onderricht te ontvangen. Het klimaat en de aanleg der Oosterlingen
maken deze levenswijze meer begrijpelijk.
3°. Het kluizenaarsleven had echter zijn gevaren voor beginnelingen en zwakken en zoo ontwikkelde zich tegelijkertijd in Egypte,
onder leiding van S. Pachomius 2, het gemeenschappelijk leven. het
. cenobitisme (xowóp,o'V, leven .in gemeenschap). De heilige gaf zijn
leerlingen (omstr. 320) een regel (K. E. 784), die uitmunt door
wijsheid en discretie. waarin de uiterlijke boetedoeningen niet zoo
streng zijn, doch de gehoorzaamheid aan den abbas (vader) wordt
ingescherpt. De monniken wijdden zich aan gebed, handenarbeid
(behalve de noodzakelijke huiselijke bezigheden. het vlechten van
manden. die verkocht werden) en de studie der H. Schrift. Spoedig
verrezen talrijke kloosters volgens dezen regel. die een congregatie
vormden onder een generaal-abt en waarvan de oversten tweemaal in het jaar bijeenkwamen. Het klooster te Tabennisi (aan den
Nijl) telde later 1300 leden; in de 5e eeuw had de vereeniging
(volgens de zeker overdreven schatting van Hieronymus) 50.000
kloosterlingen. Er heerschte een strenge organisatie en centralisatie. zoowel op geestelijk als op economisch gebied, doch het
aantal monniken in de afzonderlijke kloosters was te groot om de
noodige individueele leiding te geven. - Het anachoretisme bleef
bestaan, maar op den duur als uitzondering. Ook de kloosters voor
vrouwen (nonna, het Koptische woord voor zuiver) volgens den
regel van Pachomius waren talrijk.
In Palestina had de H. Hilarion (t 370), een leerling van
S. Antonius. duizenden leerlingen. kluizenaars. die bij elkaar
woonden in hutten in een soort kolonies (laurae), welke den oyergang vormden tusschen het anachoretisme en het cenobitisme. dat
door den H. Epiphanius, den toekomstig en bisschop van Salamis
(t 403), vroeger ook kluizenaar van Egypte. in Palestina werd
1 P. G. 26, 835 ss.; BibI. Kirchenväter 31. Ie eénobitisme pakhomien, Leuv. 1898.
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ingevoerd. In de nabijheid der H. Plaatsen woonden vele asceten.
Ook Latijnen vestigden er kloosters: Rufinus en Melania de
Oudere op den Olijfberg, Hieronymus en Paula te Bethlehem. De
faam der Oostersche monniken trok talrijke pelgrims uit het
Westen, die hen kwamen bezoeken en soms eenigen tijd in hun
nabijheid bleven wonen.
Ook in Syrië en Mesopotamië bloeide het strenge ascetisme.
Bekend is o.a. de H. Jacobus van Nisibe. Hieronymus verbleef
meerdere jaren in de woestijn van Chalcis, Chrysostomus 6 jaar in
de omgeving van Antiochië. Een eigenaardig en vorm van ascese
beoefenden de Stylieten (zuilenheiligen) 1 in Noord-Syrië, van wie
de meest bekende is de H. Simeon Stylites (t 459), die 37 jaar
lang op verschillende zuilen leefde, waarvan de laatste 18 M. hoog
was. Zijn prediking en wonderen bewerkten talrijke bekeeringen.
Tot in de 15e eeuw ontmoet men in het Oosten Stylieten; ook
vrouwelijke.
4°. In Klein.Azië verkreeg het Oostersche monachisme zijn
definitieven vorm door den H. Basilius 2. Persoonlijk had hij de
voornaamste centra van het ascetisme in Egypte, Syrië en Mesopotamië bezocht en hij leefde met eenige asceten in een woestijn
van Pontus, tot hij in 370 bisschop werd. Hij stelde (met behulp
van Gregorius van Nazianze) twee kloosterregels op. die de
instelling van Pachomius aanvullen en vervolmaken. De kloosters
zijn kleiner dan bij S. Pachomius. om de individueele leiding gemakkelijker te maken. de organisatie is minder streng. De lichamelijke strengheid is verzacht; naast handenarbeid. vooral landbouw,
is de studie der gewijde wetenschappen. met name der H. Schrift,
voorgeschreven. De monniken geven onderricht. verzorgen zieken,
terwijl menschen uit de wereld zich een tijdlang in het klooster
mogen terugtrekken. Zoo wordt het kloosterleven in dienst der
Kerk gesteld en oefent het een heilzamen invloed naar buiten uit.
De regel van Basilius. die niet zoozeer een constitutie is. doch meer
de groote princiepen van het religieuse leven geeft. werd spoedig
in vele andere Oostersche kloosters gevolgd en ook thans nog is
dit het geval. Basilius heeft echter niet een orde in strikten zin
gesticht gelijk de H. Benedictus; zijn regel heeft geen juridische
beteekenis; de kloosters. die hem volgen. zijn autonoom. - De
1 H. Del e h a y e.
the Great. A study in
monasticism. Wash.
D. A. C. II en § 56,

Les Saints Stylites. Br. 1923. - 2 W. C I ark e. St. BasU
monasticism. Cambr. 1915. - M. M u r p h y, St. Basil and
1930. - J. Par g 0 i r e, Bas. de Césarée et Basiliens.
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"Basilianen" hebben later een canonieke organisatie ontvangen.
Ook in Constantinopel bloeide later het kloosterleven, doch het
heeft weinig oorspronkelijks.
De monniken waren principieelleeken : Pachomius sluit de
opname van priesters uit, om alle streven naar waardigheid te
vermijden: Basilius niet en langzamerhand neemt hun aantal toe.
Ook kinderen werden reeds ten tijde van Pachomius aan het
klooster overgegeven, gewoonlijk met de verplichting er ook later
te blijven 1.
5 0 • In het Westen is het anachoretisme weinig beoefend. Het
lag minder in den aard van de meer op het actieve gerichte
menschen en was moeilijker om het klimaat. Wel waren er reeds
eerder, met name te Rome, godgewijde maagden, die een gemeenschappelijk leven leidden. Het Oostersche kloosterleven werd er
vooral bekend door den H. Athanasius. De groote propagandist
echter te Rome van het ascetisme en het kloosterleven was de
H. Hieronymus, die veel bewondering, doch ook sterken tegenstand van geestelijken en leeken ondervond tegen het "genus
detestabile monachorum" (Hier., Ep. 39). MarcelIa, Asella, Laeta,
Paula 2 en anderen stelden zich onder zijn leiding. Zij legden de
gelofte van zuiverheid af. leefden streng en droegen eenvoudige
kleeding, doch leidden niet een gemeenschappelijk leven en volgden
geen bepaalden regel. Op het einde der 4e en in het begin der
5e eeuw verrijzen de eigenlijke kloosters, vooral bij de basilieken,
waar de kloosterlingen den liturgischen dienst waarnemen. In
Milaan is S. Ambrosius de begeesterde lofredenaar der maagdelijkheid, wat eveneens bij verschillenden kritiek uitlokte. Hij
stichtte een klooster voor mannen: zijn zuster Marcellina leidde
er een vrouwen~klooster. In Vercelli leefde de geestelijkheid
gemeenschappelijk onder leiding van den bisschop S. Eusebius.
Ook in verschillende andere steden van Italië vinden wij kloosters,
o.a. een te Nola, bestuurd door den H. Paulinus. S. Augustinus 3
leidde met zijn geestelijken een gemeenschappelijk leven, wat door
verschillende bisschoppen, zijn leerlingen, werd nagevolgd: in de
5e eeuw werd zoo het kloosterleven in geheel Afrika verbreid. In
zijn beroemden brief aan een communiteit van zusters te Hippo
(423), die tegen haar overste in verzet waren gekomen, gaf hij
M. Der 0 u x, Les orlglOes de l'Oblature bénédictine, Vienne 1928. 3 A. V 0 gel s, Aug. als Ordenstichter,
Miscellanea Augustiniana, 1930, 16.
1

2

R. G é n ier, S. Paule, L. S. 1917. -
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verschillende voorschriften, waaruit later de regel van den
H. Augustinus ontstaan is (Ep. 211 ; K. E. 748).
Ook in Gallië had Athanasius, naar Trier verbannen, het
kloosterleven bekend gemaakt, doch het dankt er zijn groote ver~
spreiding vooral aan den H. Martinus van Tours 1, die echter meer
tot begeestering opwekte dan blijvend organiseerde.
In 316 of 317 uit heidensche ouders in Pannonië geboren, ontving Martinus
op 22-jarigen leeftijd het doopsel; hij verliet den krijgsdienst en werd door
b. Hilarius van Poitiers tot exorcist gewijd. Tijdens diens verbanning bezocht
hij de kluizenaars in het Oosten en leidde eenige jaren zelf zulk een leven, eerst
in Italië, dan bij Poitiers, waar verschillenden zich onder zijn leiding stelden;
zoo ontstond het eerste klooster van Gallië. Bisschop van Tours geworden,
verbleef hij, als zijn ambtsbezigheden het toelieten, in het door hem in de
nabijheid der stad gestichte klooster Marmoutier, bewoond door 80 monniken
en zette er zijn strenge levenswijze voort. Veel heeft hij gewerkt om het
paganisme uit te roeien op het platteland, waar hij parochiën oprichtte, die in
Gallië' tot dusver meest alleen in de steden bestonden. Zijn graf werd een druk
bezochte bedevaartplaats en hij was een der meest populaire heiligen van de
M. E., wien vele kerken waren toegewijd en met wien talrijke volksgebruiken in
verband staan.

In ZUid-Frankrijk waren in het begin der 5e eeuw twee beroemde kloosters, centra van wetenschap, één op het eiland Lerin,
gesticht door S. Honoratus, later b. van Arles (t 429), volgens
den regel van Pachomius, en één te Marseille (S. Victor), gesticht
door Cassianus (t c. 435), ook volgens Oostersch model. Cassianus is de meest invloedrijke organisator van het Westersche
monachisme voor S. Benedictus.
Ook Spanje heeft op het einde der 4e eeuw kloosters voor beide
geslachten; het kloosterleven schoot er onder bescherming van het
episcopaat diepe wortelen bij de West-Gothen en Sueven. S. Patrick
(Patricius, t 461) bracht het kloosterleven van Gallië naar Ierland
over, waar het tot hoog en bloei kwam en missionarissen uitzond
naar het vasteland.
Zoo waren de kloosterinstellingen op het einde der 5e eeuw
over het geheele Romeinsche rijk verspreid; zij vormden een gods~
dienstige, moreele en sociale macht, die de volksverhuizingen zou
overleven en waarvan een zeer zegenrijke werkzaamheid uit zou
gaan.
6°. Soms grepen de monniken op fanatieke wijze in de theologische twisten in. Er waren ook ascetische secten, wier gemeen1 A. L e c 0 y, St. Martin de Tours, Tours 2 1890. A. Reg n ier,
St. Martin, L. S. 21913. - E. Ra but, St. Martin, P. 1912 (critiek in A. B.
1920,5-136). - J. Besse, Le tombe au de St. Martin d. T., P. 1922. C. van Rh Ij n, M. v. Tours, Utr. 1907.
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schappelijke karaktertrekken zijn: verwerping van het huwelijk.
afkeer van den clerus. absoluut verbod van vleescheten. Ook rondzwervende monniken maakten het land soms onveilig. waartegen
de bisschoppen en keizers optraden. Het concilie van Chalcedon
stelde de monniken onder het toezicht der kerkelijke overheid: de
plaatselijke bisschop moet de stichting van het klooster goedkeuren; de monniken staan onder zijn toezicht en de clerici onder
zijn rechtsmacht; zij mogen buiten het klooster geen kerkelijke en
wereldlijke aangelegenheden behandelen zonder zijn goedkeuring
(Hef. L. 11. 779-82).
7°. Het kloosterleven op zich is een school van volmaaktheid en
het heeft verschillende meesters van het geestelijk leven gevormd.
Naast hen staan eenige andere geestelijke schrijvers. die echter
dikwijls met het monachisme verbonden zijn. Onder de geestelijke
schrijvers bewegen sommigen zich meer op het gebied der moraal,
anderen op dat der ascese, anderen op dat der mystiek.
De moraaltheologie in strikten zin is de studie der algemeene en bijzondere
voorwaarden. die vereischt worden. opdat de handelingen bovennatuurlijk goed
zijn. De ascetische theologie beschrijft de middelen om tot de volmaaktheid.
in zoover deze op aarde bereikbaar is. te geraken (ascese. lUIXEW, I. Cor. 9.
25. oefenen. het voortdurend streven van den menschelijken wil met behulp
der genade om tot de christelijke volmaaktheid te geraken). De mystieke
theologie of de theoretische mystiek 1 onderzoekt en beschrijft de verlichtingen
en ervaringen van het mystieke leven. Het mystieke leven bestaat in een innige
vereeniging met God. die tot stand komt door de genade en de gaven van den
H. Geest. Het wezenlijke ervan is de contemplatie. de beschouwing, een hooge.
bijna experimenteele kennis van God, niet alleen gradueel. doch ook soortelijk
verschillend van de kennis. welke het verstand door natuurlijke oefening kan
verkrijgen. die vergezeld gaat van een diepere liefde, als in het gewone gebed
tot uiting komt. Bij de beschouwing raakt het hoogste punt der ziel (apex.
acumen mentis ) God als het ware aan. In de mystiek is een meer speculatieve
richting, die streeft naar een metaphysleke schouwing van het goddelijk Wezen.
de Eeuwige waarheid (S. Augustinus. de Areopagiet. S. Anselmus. de
Victorljnen). Zij is dikwijls tegelijk affectief: de hooge, speculatieve contemplatie
der Godheid wekt op tot aanbidding en liefde. Een andere richting is overwegend
affectief (S. Bemardus) . Meestal gaan beide richtingen samen.
De ascese is een noodzakelijke voorwaarde voor de mystiek. wil deze niet
ontaarden in sentimentaliteit. zelfbedrog of quietisme. Daarom zijn de mystieke
schrijvers dikwijls ook ascetische schrijvers. Doch in zoover zij onderscheiden
worden. leggen de mystieke schrijvers meer den nadruk op de actie van God
in de ziel, waar HIJ wonderbare werkingen voortbrengt. terwijl de ascetische
en moraliseerende schrijvers meer wijzen op de plichten van den mensch. op
de werkzaamheid. die hij moet ontwikkelen in de moreele orde om zich met God
te vereenigen. De laatsten beschrijven meer den gewonen weg des heils. de
1 J. Za h n. Einführung in die christliche Mystik. Pdb. 1922. M. G r a 1>mann. Wesen u. Grundlagen der katholischen Mystik. Mn. 1923. - A.
Poulain. Des gráçes de I'oraison, P. 10 1922. - P. van den Tempel.
De wetenschap der heiligen. Roermond 21930.
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eersten de buitengewone inwerkingen van God in sommige uitverkoren zielen.
De uitdrukkingen der christelijke mystieken herinneren dikwijls zeer sterk
aan die der Ne~Platonici. Men heeft er uit willen besluiten. dat het Hellenisme
en het Neo~Platonisme de bronnen zijn der christelijke mystiek. Deze is echter
in . haar wezen zuiver christelijk; zij is een ontwikkeling. onder Invloed der
genade. van zuiver christelijke gedachten. Doch verschillende groote mystieke
schrijvers (Origenes. Gregorius van Nyssa. Augustinus. de Areopagiet) waren
aanhangers der neoplatonische philosophie. ZIJ hebben neoplatonische
uitdrukkingen gebruikt om christelijke gedachten weer te geven; ook wel
neoplatonische gedachten overgenomen. doch deze een diepere en zuiver
christelijke beteekenis gegeven 1. - Behalve in de opvatting van God verschilt
het Ne~Platonisme ook in de mystieke leer zelf van het Christendom. Volgens
het Neo~Platonisme is de vereeniging met de godheid een vrucht van intellectueele
abstractie en niet van de genade. die er absoluut geen deel aan heeft. Het
systeem heeft geen plaats voor het gebed. ofschoon het er In gelaten is of
ingevoerd om aan de aspiraties van het volk te voldoen. De deugd heeft geen
eigenlijk moreel karakter: zij is de bevrijding van de ziel van een vreemd
element. de materie. in plaats van het resultaat van een streven van den wil
met behulp der genade om den mensch beter te maken. De geest tenslotte van
dit Intellectualistische en trotsche systeem is geheel tegenovergesteld aan dien
van het Christendom.

De spiritualiteit der Oostersche monniken is ons bekend uit hun
talrijke ascetische geschriften. verzamelingen van sententies.
monnikgeschiedenissen (Vita S. Antonii, Isidorus van Pelusium.
Macarius de Egyptenaar, Evagrius Ponticus (het eerst de theorie
der 7 hoofdzonden), Historia Lausiaca, Apophthegmata patrum,
S. Basilius, S. N ilus van Ancyra enz.; § 56).
Het Oostersche monachisme beschouwt het christelijk leven vóór alles als een
strijd en vormt daarvoor de ziel. De deugd bestaat vooral in het uitroeien van
de tegenovergestelde fout: hoogmoed. gulzigheid. zinnelijkheid. De volmaakte
Christen is hij. die zijn hartstochten totaal heeft vernietigd. Hij moet streven
naar algeheele versterving. naar apatheia in christelijken zin. die niet de onge~
voeligheid is der philosophen, noch de indolentie der quietisten. doch bestaat in
den vrede der ziel. die niet meer door de dingen dezer wereld verstoord wordt.
Daarom beschrijven de geestelijke auteurs veel uitvoeriger de te bestrijden fouten
dan de te beoefenen deugden. Het is alsof deze strenge monniken meenden.
aan de versterving te kort te schieten. als zij te veel aandacht schonken aan
de troostrijke en beminnelijke aspecten van de godsvrucht (Pourrat. 166)r~
het doel van al die gestrengheid en lichamelijke oefeningen is tenslotte de
zuiverheid des harten en de vooruitgang in de liefde tot God. Onder de soms
fantastische verhalen over duivelen schuilen niet zelden scherpe psychologische
opmerkingen en worden wijze lessen gegeven tot onderscheiding der geesten.
Meer dan lichamelijke versterving is het gebed een middel tot volmaaktheid;
als andere middelen worden aangegeven de verloochening van den eigen wil. het
dikwijls denken aan de tegenwoordigheid Gods. de gehoorzaamheid.

Groote mystieke schrijvers zijn S. Macarius de Groote en
S. Gregorius van Nyssa (§ 56).
1 R. A r nou. Le désir de Dieu dans la philosophie de Plotin. P. 1921. C a y r é J. 162. - M. Lag r a n g e. Les préliminaires historiques de la mystique
catholique. La Vie Spir. 27 (1931). Suppl. 76.
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Macarius beschrijft de verschillende trappen van den opgang tot God.
Gregorius staat sterk onder invloed der neoplatonische phUosophie. doch is
zeer christelijk. Het hoogste doel van den mensch op aarde is de kennis van
God. die ook hiernamaals ons geluk zal uitmaken. De eerste trap der
beschouwing is het zien van God in den spiegel der zuivere ziel. Het zuivere
leven doet opnieuw in onze ziel het beeld van God uitstralen. dat door de
zonde verduisterd was. ..Zalig de zuiveren van harte. want zij zullen God
zien". De eigenlijke beschouwing bestaat in een hoogere wijze van kennen.
zonder concepten. die staat tusschen de natuurlijke kennis en het zien van Gods
wezen: zij is een direct gevolg van de werking van den H. Geest.

De grootste geestelijke schrijvers van het Westen zijn Cassianus
en S. Augustinus. Cassianus vormt een band tusschen het Oosten
en het Westen: zijn geschriften geven de beste synthese van de
spiritualiteit der oude Kerk en hebben ondanks sommige semi~
pelagiaansche passages een grooten invloed uitgeoefend. De hoofd~
zaak van het geestelijk leven is voortdurend en onverbreekbaar met
God vereenigd te zijn in gedachten en in de liefde. Hij hecht groote
waarde aan de lichamelijke versterving. doch stelt de relatieve
waarde ervan zeer dUidelijk in het licht: zij is slechts een middel
om de innerlijke volmaaktheid te verkrijgen. om de beletselen weg
te nemen. om het lichaam aan den geest te onderwerpen.
Doch de grootste invloed in de Westersche kerk. ook op het
gebied der spiritualiteit. is uitgeoefend door S. Augustinus. Hij
geeft geen synthese zijner geestelijke leer, doch zij is door al zijn
geschriften verspreid. In gevolge zijner genadeleer stelt hij de
werking van God zeer op den voorgrond.
De hoofdinhoud zijner ascetische leer is: de volmaaktheid bestaat in de
volkomen liefde. in het uitsluitend zoeken van God. dat ook op aarde reeds het
geluk van den mensch uitmaakt en hem den zielevrede schenkt. Streven naar de
volmaaktheid is dus groeien in de liefde. Drie middelen worden daartoe vooral
vereischt: het vermijden der zonde. waartoe het noodig is het lichaam te
bedwingen. de beoefening der deugd. vooral der naastenliefde en het gebed.
waaronder hij alle plichten der vroomheid en de beoefening der goddelijke liefde
verstaat. Hij beschrijft niet uitvoerig de lichamelijke boetedoeningen. doch dringt
vooral aan op de noodzakelijkheid van de innerlijke versterving, van den strijd
van den wil. gesteund door de genade. tegen de begeerlijkheid des vleesches
(Pourrat 294 vlg.).
Augustinus is ook een groot mysticus. die met Dionysius den Areopagiet
het sterkst de Westersche mystiek heeft beinvloed. Zijn geestelijke vorming en
%ijn bekeering had gestaan onder invloed van het Neo~Platonisme. die ook in
latere jaren krachtig gebleven is: dikwijls heeft hij neoplatonische gedachten en
uitdrukkingen. Doch hij heeft het Ne~Platonisme gechristianiseerd. gelijk
Thomas later het Aristotelisme.
Als de Neo~Platonlci heeft hij een hevig verlangen om God. de eeuwige
Waarheid. te kennen. Doch God is ook het hoogste Goed. dat het eenige geluk
uitmaakt van den mensch en dat hij met al de krachten der ziel moet beminnen.
De liefde tot God is bij Augustinus niet minder groot dan het verlangen Hem te
kennen: beiden gaan samen. Aan het kennen van God. de beschouwing, moeten
voorafgaan een groot verlangen Hem te kennen en de zuivering der ziel door
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versterving en ascese. Het geestelijk oog zoekt God eerst in de schepselen,
dan in het eigen binnenste; daarna stijgt de ziel tot God op en raakt het goddelijk
Wezen als het ware aan, "verkrijgt een geestelijk contact met het onveranderlijke
Licht'·. De contemplatie staat tusschen de gewone verstandelijke kennis en het
onmiddellijk zien van God van aangezicht tot aangezicht; zij is de vrucht van
de wijsheid, een der gaven van den H. Geest en vervult de ziel met onuitsprekelijke liefde en vreugde.

VIJFDE HOOFDSTUK.

DE KETTERIJEN, SCHISMA'S EN THEOLOGISCHE
DISPUTENl.

§ 44. Het Arianisme en de eerste algemeene kerkvergadering
van Nicea (325)2.
10 • Door de veroordeeling der Subordinatianen en Sabellianen
(§ 25) had de Kerk haar geloof beleden, dat Christus God is en
tegelijk een persoon, van den Vader onderscheiden. Zij had nog
niet gedefinieerd, hoe deze twee waarheden met elkander in over~
eenstemming te brengen zijn: hoe Christus één en dezelfde godde~
lijke natuur heeft als de Vader en toch een van Hem onderscheiden
persoon is. De verklaringen der kerkelijke schrijvers voor Nicea
hadden niet zelden de tendenz, den Zoon min of meer aan den
Vader ondergeschikt te maken, doch immer hadden zij aan de
Godheid van den Zoon vastgehouden, ten koste zelfs van inconse~
quenties in hun leer. Het subordinatianisme echter in den meest
krassen vorm, met uitdrukkelijke loochening van de Godheid van
Christus, werd geleerd door Anus (256-336), een Lybiër van
geboorte, die omstr. 313 te Alexandrië priester gewijd en aan het
hoofd van. een kerk geplaatst werd en belast met den uitleg der
H. Schrift. Zooals S. Epiphanius hem beschrijft, was hij impo~
neerend van uiterlijk, lang en mager van gestalte, streng van zeden,
1 J. Sc h wan e 11; J. T i x e ron t 11, lIl; Hef el e - L e cl e r c q I, 11;
A. Har n a c k 11, lIl; R. Se e b erg 11; p. 6. - P. Bat i f f 0 I, La palx
Constantinienne; Le Siège Apostolique 359-451, P. 1924. 2 He fel eLeclercq I, 335-632; 1125-1176; Tixeront 11,19-35. H
Ne w man, The arians of the fourth century, Lo. 41876. - H. G wat kin
Studies of Arianism, Cambr. 2 1900. - A. B urn, The Council of Nicea, Lo
1925. - A. d'Alès, Le dogme de Nicée, P. 1926. - P. Batiffol, Le palJl
Constantinienne. - V. G rum mei, Le Siège de Rome et Ie Concile de Nicée
convocation et présidence, Echos d'Orient 28 (1925) 411. - D. F r a n s e s
BIJ het eeuwfeest van Nicea, H. T. 4 (1925) 260-275.
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ernstig. doch innemend in den omgang. Hij had een schitterenden
en veelzijdigen geest. doch was eerzuchtig en listig en versmaadde
geen enkel middel om zijn doel te bereiken. Openlijk beschuldigde
hij Alexander. b. van Alexandrië. van Sabellianisme en hij verkondigde dwalingen waarvan de oorsprong niet schijnt te liggen
te Alexandrië en bij Origenes. op wien hij en de anderen zich nooit
beroepen. doch te Antiochië. waar hij aan de catechetenschool
met andere latere geestverwanten gestudeerd had onder Lucianus
( § 31. 2°). die een rationalistisch gekleurd subordinatianisme
leerde. Arius behoort dus tot de Antiocheensche school.
Volgens Arius staat tusschen God. het eeuwige. eenige en onvoortgebrachte wezen en de wereld de Logos. het Woord. de
Zoon van God. Hij is niet eeuwig als de Vader noch van dezelfde
natuur noch van dezelfde substantie. In den beginne was de Vader
alleen en Hij heeft den Zoon uit het niet getrokken door een act
van zijn wil. De Zoon is slechts het voornaamste schepsel. de aangenomen Zoon van God. het instrument. door hetwelk Hij de
wereld geschapen heeft. het instrument ook der verlossing. De
naam God wordt hem slechts in oneigenlijken zin gegeven. Hij
heeft een lichaam aangenomen. doch zonder menschelijke ziel.
omdat Hijzelf de plaats daarvan inneemt. De H. Geest is het voornaamste schepsel van den Zoon (K. E. 393 ; 400). Bij Arius vervalt
dus het mysterie in de H. Drieëenheid: hoe Vader. Zoon en
H. Geest alle drie God zijn. terwijl er toch slechts één God is. Er
is maar één God. omdat de Zoon en de H. Geest geen goddelijke
personen zijn. Doch hij ontneemt de essentie aan het Christendom.
dat niets meer is dan een naam. Christus is niet meer God. zijn
lijden en dood hebben niet meer oneindige waarde; de verlossing
heeft slechts een moreele beteekenis: Christus predikt alleen door
Zijn voorbeeld. Het Arianisme is een godsdienst zonder GodMensch. zonder genade. zonder offer. zonder sacramenten.
Spoedig had het talrijke aanhangers. want a. door de bestaande
subordinatiaansche tendenzen was de bodem min of meer voorbereid en zag men niet terstond het gevaarlijke van de dwaling in.
b. Zooals Arius het dogma voorstelde. bevatte het geen moeilijkheid
meer en dit rationeeie. voor het verstand begrijpelijke. oefende een
zekere aantrekkelijkheid uit en kwam c. tegemoet aan de overheerschende strooming in het heidendom. vooral aan het NeoPlatonisme (§ 10). Dit immers was monotheïstisch getint; het vereerde een Summus Deus; en onder invloed van Ph ilo sprak het van
den Logos. den Demiurg. die staat tusschen God en de wereld.

§ 44. Het Arianisme en het concilie van Nicea.
Duidelijk blijkt de overeenkomst met het Arianisme. Het heidendom
gaf in het Neo-Platonisme zijn polytheïsme prijs. het Christendom
in het Arianisme het specifiek christelijke en zoo naderden zij
elkander in een zeker theïsme. Na het edict van Milaan waren vele
heidenen overgegaan tot het Christendom. dat nu voordeelen bood
en in zijn ariaanschen vorm gemakkelijk door hen aanvaard kon
worden. d. Bovendien gebruikten de Arianen alle middelen om hun
leer te verspreiden. Arius zelf schreef een boek Thalia (banket:
K. E. 402). in proza en in verzen. Ook in preeken en liederen propageerde hij zijn leer.
Toen de vermaningen van zijn bisschop Alexander niet baatten,
werd hij met eenige anderen door een synode van 100 bisschoppen
buiten de kerk gesloten (320 of 321). Doch hij vond steun bij de
schismatieke Meletianen (§ 24. 4°) en bij eenige bischoppen,
vroegere studiegenooten van Antiochië. vooral bij Eusebius, b. van
Nicomedië, die hem gastvrijheid verleende. Eusebius was zeer
bèk~aam. doch heerschzuchtig en ijdel en door intriges bisschop
geworden van Nicomedië. de hoofd- en residentiestad van het
Oosten. Arius gunstig gezind was ook Eusebius, b. van Caesarea,
wiens theologische kennis niet op de hoogte stond van zijn
historische eruditie. Hij was een bewonderaar van Origenes en
subordinatiaan. doch deelde niet de opvattingen van Arius en zocht
een compromis tusschen Katholieken en Arianen.
Zoo was binnen korten tijd het Oosten verdeeld in twee partijen,
die elkaar he"ftig bestreden. Constantijn. na zijn overwinning op
Licinius ook meester van het Oosten geworden en vóór alles er
op bedacht den vrede in zijn rijk te bewaren. zond den eerbiedwaardigen Hosius, b. van Cordova, zijn raadsman dikwijls in
kerkelijke zaken. naar Alexandrië om de zaak in der minne bij te
leggen. Deze slaagde echter niet en raadde daarom vermoedelijk
den keizer aan een synode bijeen te roepen; men zou daar tevens
een beslissing nemen omtrent het schisma van Meletius en den
Paaschstrijd.
2°. Te Nicea (Bithynië) kwam nu in den zomer van 325 de
eerste algèmeene kerkvergadering bijeen.
Over de vraag. wie haar beroepen en gepraesideerd heeft. loopen de meeningen.
ook onder de katholieke geschiedkundigen. uiteen. Tot het wezen van een algemeen concilie wordt niet vereischt. dat het door den Paus bijeengeroepen en door
hem of namens hem gepraesideerd wordt. Het is voldoende. dat hij het naderhand
als algemeen concilie bevestigt en kracht van wet geeft voor de geheele Kerk.
Omtrent deze pauselijke bevestiging bestaat niet de minste twijfel; zij blijkt uit
de onderteekenlng der beide pauselijke legaten en uit alles. wat op het concilie
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volgde. Wat de bijeenroeping betreft: historisch staat het vast, dat de eerste
8 algemeene concilies, alle in het Oosten gehouden, door den keizer beroepen
zijn, dat van Nicea door Constantljn. Het blijkt niet, of de bijeenroeping In
Qyerleg .met P. SUvester. geschied is; zeker betuigde deze zijn instemming door
twee legatèn te zenden. Het behoeft ons niet te verwonderen, dat de keizers bij
de concUies zulk een groote rol vervulden. Constantljn en zijn Christelijke
opvolgers rekenden het zich tot plicht, de belangen van het Christendom in hun
rijk te behartigen en zij alleen hadden trouwens ook de materieele hulpmiddelen
om zulk een bijeenkomst van bisschoppen uit alle deelen van het uitgestrekte
rijk tot stand te brengen. Gratis mochten deze gebruik maken van den cursus
publicus, den keizerlijken postdienst. Wagens en paarden werden hun ter
beschikking gesteld, die op bepaalde stations langs de prachtige wegen, die
het geheele rijk doorkruisten, werden vernieuwd. Ook voor het onderhoud tijdens
het concUle droeg Constantljn zorg en bij het vertrek gaf hij aan ieder
..geschenken, overeenkomstig zijn rang".

De meeste bisschoppen waren reeds in den loop van Mei 325
te Nicea aanwezig. In het geheel zijn er omstreeks 300 geweest,
die de geheele Kerk vertegenwoordigden. P. Silvester had als
afgevaardigden gezonden de Romeinsche priesters Vitus en Vincentius en waarschijnlijk Hosius van Cordova. Dan waren er de
bisschoppen van Carthago, Dijon, een uit Calabrië en een uit
Pannonië en verder uit de geheele Oostersche kerk. Talrijk waren
de geleerde en eerbiedwaardige mannen, waarvan eenigen "de
lid teek enen van Christus in hun lichaam droegen", die zij in de
vervolging van Diocletianus ontvangen hadden. Eerst hielden de
Katholieken en Arianen eenige particuliere conferenties, waaraan
ook de diaken Athanasius deelnam. die zijn bisschop Alexander
vergezelde. Het concilie werd door den keizer met een rede
geopend en "toen gaf hij het woord aan de presidenten van het
concilie". Ook verder was hij er tegenwoordig en nam hij soms
het woord. doch als een soort eerevoorzitter. "afwachtende wat
de vergadering zou beslissen" ; de eigenlijke voorzitter was hij niet
en de acten van het concilie zijn dan ook niet door hem onderteekend. Volgens Gelasius van Cyzicus (H. E. 2. 12. 1; omstr.
475) waren Hosius en de beide Romeinsche priesters als vertegenwoordigers des Pausen de voorzitters en inderdaad staan zij in al
de ons bekende onderteekeningslijsten op de eerste plaats; dan
eerst komen de patriarchen van Alexandrië en Antiochië. die op
zich in waardigheid boven hen staan en verder wordt de gewone
rangorde gevolgd. Doch de betrouwbaarheid van het getuigenis
van Gelasius wordt in twijfel getrokken en het is niet zeker. of
Hosius als vertegenwoordiger des Pausen optrad.
Het eerst werd de kwestie van Arius behandeld. Van de
bisschoppen was de groote meerderheid de ware leer toege166
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daan: hun woordvoerders waren vooral E u sta t h i u s van
A n t ioc h i ë en Mar c e 11 u s van Anc y r a. Een kleine minderheid (volgens Gelasius en Rufinus 17, volgens Philostorgius 20)
waren besliste aanhangers van Arius en verklaarden den Logos
voor een schepsel. Een middenpartij (12-15) onder leiding van
Eusebius van Nicodemië wilde het Arianisme redden door het te
verzäëhten en door dubbelzinnige formules. Daartoe behoorde ook
Eusebius van Caesarea, die echter verder van het Arianisme
afstond. Na langdurige, soms heftige besprekingen, werd ten slotte
besloten in een symbolum den Zoon te belijden als "Deum verum
de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem (b,uoovutov)
Patri" (Denz. 54): de Zoon is één van wezen, van een en hetzelfde
wezen, van een en dezelfde goddelijke natuur als de Vader, dus
God als Hij. Het beslissende woord bflOOVUtOt; (homoousios) is
volgens Athanasius door Hosius voorgesteld, een bewijs van den
invloed van Rome op het concilie: want het was in Rome gangbaar en weinig in het Oosten. Het geeft beide elementen der Triniteitsleer weer, want "consubstantialis" kan slechts gezegd worden
van verschillende personen, die van één natuur zijn. Doch het kon
tot misverstand aanleiding geven (§ 45, 10).
Dan werd de quaestie over de Paaschviering en het Mele..
tiaansche schisma beslist en werden 20 disciplinaire canons uitgevaardigd.
Behalve twee onderteekenden alle bisschoppen, ook de beide
Eusebii, het symbolum: sommigen wel uit vrees voor den keizer,
en om hun waardigheid niet te verliezen. Arius en de twee weigerachtige bisschoppen werden door den keizer verbannen. Toen
Eusebius van Nicomedië en Theognis van Nicea hun intriges ten
gunste van Arius voortzetten werden ook zij verbannen en afgezet.

§ 45. Het Arianisme na Nicea 1.
10 • Het concilie bracht echter niet den definitieven vrede. De
eigenlijke Arianen vormden slechts een minderheid, doch tusschen
1 § 44. Hef e I e - L e cl ere q I, 633 vlg.: T i x e ron t 11. 36-93. Over Athanasius § 56. - A. L i c h ten s te i n. Eusebius van Nikomedien,
Halle 1903. - R. Se II ers, Eustatius of Antioch and his place in the early
history of Christian doctrine.Cambr. 1928. - J. Gummerus. Die homöousian.
Partei bis zum Tode des Constantius, Lz. 1900. - J. Lebon, S. CyrilIe de
Jér. et l'Arianisme, R. H. E. 1924. - G. Bar d y, L'héritage littéraÏfe d'Aétius,
R. H. E. 1928. 809--26.
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hen en de orthodoxen stond een sterke middenpartij onder Eusebius
van Nicomedië, die met de Arianen jaren lang Nicea zou bestrijden.
Eusebius en de zijnen leerden niet uitdrukkelijk het Arianisme, dat
de Zoon een schepsel is, doch een sterk Origenistisch subordina~
tianisme, dat de Zoon wel eenigszins, maar niet in den vollen zin
God is. En zij maakten bezwaar tegen het woord "homoousios",
omdat het niet in de H. Schrift voorkomt en naar hun meening
Sabelliaansch was. Door hun intriges wisten zij zich meermalen
den steun der keizers te verwerven. Doch ook de vaagheid en het
niet vaststaan der termen kon vele goedgezinden verleiden en den
Eusebianen dikwijls een schijn van recht geven.
De term olJf1ia werd door de Grieksche philosophen in een dubbelen zin
gebruikt: in dien van concrete essentie of substantie, dus van persoon, en in
dien van abstracte essentie, van natuur. Wordt oVf1ia opgevat in den zin van
persoon, dan beteekent ÓpOOVf1tOç, dat Vader en Zoon één persoon zijn,
de dwaling van Sabellius (§ 25, 3°); in dezen zin schijnt het woord veroordeeld
te zijn op het concilie van Antiochië (268; § 25, 2°). Dat aan den term
oVf1ia
de beteekenis van natuur gegeven wordt, zooals te Nicea geschiedde,
is meer toe te schrijven aan Westerschen invloed, waar Tertullianus het gebruik
van den term in dezen zin had voorbereid. Doch ook in het Oosten was reeds
vóór Nicea oVf1m in den zin van natuur gebruikt; o.a. door Origenes, terwijl
Dionysius van Alexandrië, toen de Paus hem er een verwijt van maakte het
woord Ó!/OOVf1WÇ niet te gebruiken, verklaarde er geen principieel bezwaar
tegen te hebben (§ 25, 4°). (d'Alès, 1-38).
Een andere oorzaak van misverstand was, dat Nicea, Athanasius en het
Westen de termen olJf1m en vr&óf1~af1tç (substantia) identificeerden;
in het symbolum van Nicea werd als een dwaling veroordeeld, ..dat de Zoon
van een andere hypostasis of ousia is als de Vader" (Denz. 54). De Arianen
echter, de Semi~Arianen, de leerlingen van Origenes gaven aan vr&óf1~af1tç
den zin van persoon en in de latere theologie zou het woord uitsluitend in deze
beteekenis gebruikt worden. Als echter oVf1m en vr&óf1~af1u; synoniem
gebruikt worden en men geeft aan vr&óf1~af1tç den zin van persoon,
dan komt men nog op een andere wijze tot de conclusie, dat Nicea, door te
verklaren dat de Zoon ó,UOOVf1l0Ç aan den Vader is en van dezelfde
vr&Óf1~af1tç,
leeren zou, dat Vader en Zoon één persoon zijn, de dwaling
van Sabellius. Er waren bovendien onder de vurigste verdedigers van Nicea
enkelen, wier opvattingen niet vrij van Sabellianisme waren. Zoo was het, gelijk
Socrates een eeuw later niet geheel ten onrechte opmerkt, .. een strijd in den
nacht"; men zag en begreep elkander niet (d'Alès; 118-22).

De groote verdediger van Nicea was S. Athanasius, b. van
Alexandrië. Omstr. 296 te Alexandrië geboren, had Athanasius
een zorgvuldige opleiding ontvangen in de profane en kerkelijke
wetenschappen. Hij was getuige geweest van den heldenmoed der
martelaren in de vervolging van Diocletianus en had een tijdlang
in de woestijn verblijf gehouden bij den H. Antonius; later zouden
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de Egyptische monniken zijn meest trouwe verdedigers zijn. Als
diaken vergezelde hij zijn bisschop Alexander naar Nicea en volgde
hem drie jaar later op (328). Vijf en veertig jaren was hij de
bekwame en krachtige, onvermoeide en onversaagde verdediger
van het geloof van Nicea, in daden, woorden en geschriften. Soms
scheen hij bijna alleen te staan, doch hij bleef protesteeren tegen
het onrecht, dat brutaal geweld de Kerk en het geweten aandeed. Onophoudelijk vervolgd door den haat der ketters, werd hij
vijf malen door vier keizers verbannen en het is, alsof de Kerk
het betreurt, dat hem niet de martelkroon geschonken werd, als
zij in het brevier verhaalt: "en tenslotte uit zoovele en zoo groote
gevaren op goddelijke wijze gered, is hij te Alexandrië in zijn bed
gestorven".
2°. Eusebius had aan het hof machtige vrienden behouden, met
name Constantia, de weduwe van Licinius en de zuster van Constantijn, die haar broeder beïnvloedde en reeds in 328 werd hij,
evenals Theognis, uit de verbanning teruggeroepen. Hun eerste
streven was, de leiders der orthodoxie onschadelijk te maken: het
gelukte hun Eustathius van Antiochië en ander~ bisschoppen door
Constantijn te laten afzetten en verbannen. Arius had na een listig
gestelde geloofsbelijdenis weer de gunst van Constantijn gewonnen
(330), doch Athanasius weigerde zijn aanhangers in de Kerk op
te nemen. De Eusebianen stelden zich nu in verbinding met de
Meletianen in Egypte en beschuldigden Athanasius van ontucht
en moord op den Meletiaanschen bisschop Arsenius. Ondanks zijn
schitterende verdediging (Arsenius werd levend op het concilie
getoond), werd Athanasius door een synode te Tyrus afgezet en
door Constantijn naar Trier verbannen (336). Ook Marcellus, b.
van Ancyra, zijn medestander in de verdediging van Nicea, wiens
leer echter inderdaad van Sabellianisme verdacht kon worden,
werd door een synode te Constantinopel afgezet (335) en opgevolgd door Basilius. Toen kort daarop Arius in triomf de kerk te
Constantinopel zou worden binnengeleid, werd hij door een plotselingen dood getroffen (336).
3°. Constantijn, die waarschijnlijk meer het slachtoffer van de
intriges der Arianen dan een overtuigde aanhanger geweest was,
werd opgevolgd door zijn zonen Constantijn 11, Constans en
Constantius (337-61), van wie de eerste spoedig stierf. Constans
~nConstantius regeerden nu samen het rijk (337-50); de eerste
bestuurde het Westen, de tweede het Oosten. Constans was de
orthodoxen gunstig gezind, Constantius een overtuigde beschermer
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der Arianen. Na den dood van Constantijn waren bijna al de
verbannen bisschoppen teruggekeerd. wat natuurlijk troebelen
veroorzaakte. waar anderen waren aangesteld. Ook Athanasius
was uit de verbanning teruggeroepen. doch spoedig wederom door
een synode te Antiochië afgezet (339) en vervangen door Gregorius van Cappadocië. die door den prefect van Egypte in het bezit
der kerken gesteld werd. Athanasius begaf zich nu. evenals
Marcellus. naar Rome tot P. Julius. die een concilie bijeenriep
(341 ). waartoe hij ook de Eusebianen uitnoodigde. die vroeger
den Paus een synode gevraagd hadden .doch nu weigerden te verschijnen. Het concilie verklaarde beider afzetting voor onrechtvaardig (Marcellus had een orthodoxe geloofsbelijdenis afgelegd)
en Julius deelde dit mede aan de Oostersche bisschoppen in een
magistraal schrijven. waarin hij o.a. zegt: .. Waarom hebt gij ons
niet eerst geschreven in de aangelegenheid der kerk van
Alexandrië? Weet gij niet. dat het gebruikelijk is. dat men ons
eerst schrijft en dat aldus het oordeel hier wordt uitgesproken?
(Athan. Apol. c. Arian .• 21-35; P. G. 25. 281-308). De Eusebianen hadden intusschen bij gelegenheid van de inwijding der
basiliek (In encaeniis) te Antiochië een synode gehouden (341).
waar 3 symbola werden opgesteld. met de tendenz het Arianisme
te verwerpen. doch het woord .. homoousios" te vermijden. De
meerderheid der aanwezige bisschoppen was orthodox. een bewijs.
hoezeer het den Eusebianen gelukt was Nicea verdacht te maken.
Kort daarop stierf Eusebius van Nicomedië, sedert eenige jaren
bisschop van Constantinopel in plaats van den afgezetten Paulus.
Bij zijn dood wenschten de orthodoxen den terugkeer van Paulus;
de Eusebianen echter kozen Macedonius. die door den prefect met
geweld in het bezit der kerken gesteld werd. Eusebius van
Caesarea was twee jaar vroeger gestorven en opgevolgd door zijn
leerling Acacius.
Om den vrede te herstellen wist Con stans in overeenstemming
met P. Julius Constantius te bewegen. dat een gemeenschappelijke
synode van Oosterschen en Westerschen werd bijeengeroepen te
Sardica (Sophia; 342 (43); K. E. 500-19). Er waren 170
bisschoppen tegenwoordig. doch omdat de orthodoxen. meest allen
uit het Westen. onder leiding van Hosius. Athanasius en Marcellus
op de synode toelieten. trokken de Eusebianen (80). allen
Oosterschen. zich terug en veroordeelden Athanasius. Julius en de
orthodoxen. Het concilie van Sardica stelde 20 canones op. waarvan vooral bekend zijn 3. 4 en 5. die het reeds lang bestaande recht
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en gebruik nader omschrijven, dat een bisschop, door een provin..
eiaal concilie afgezet, kan appelleer en op Rome, dat dan een nieuw
onderzoek laat instellen; aan Rome wordt dus een jurisdictie van
cassatie over het geheele episcopaat toegekend (Batiffol, 443-48).
Ondanks de mislukking der synode, werd Constantius door zijn
broeder bewogen de orthodoxen niet langer te vervolgen en
Athanasius kon op zijn zetel terugkeeren (346).
4°. In 350 werd Constantius alleenheerscher en nu begint een
treurige periode van caesaropapisme, waarin vele bisschoppen hem
ter wille zijn en dat de overwinning van het Arianisme schijnt te
verzekeren. Het doel van zijn religieuse politiek was allen in één
formule te vereenigen die echter niet die van Nicea mocht zijn.
Te Sirmium (Pannonië), waar hij verblijf hield, werd een synode
g~hóuden (351), die Photinus, b. van Sirmium, een leerling van
Marcellus van Ancyra, afzette als verdacht (terecht) van Sabellianisme en een symbolum opstelde, waarin het eigenlijke Arianisme
verworpen werd, doch het woord "homoousios" ontbrak (eerste
formule van Sirmium). Ook begonnen wederom de intriges tegen
Athanasius, die steeds meer als de verpersoonlijking van Nicea
gold. Verschillende beschuldigingen werden bij Constantius
en Liberius, den opvolger van Julius, tegen hem ingebracht.
In overeenstemming met Liberius riep de keizer bijeen een synode
te Arles (353), doch hij eischte daar de veroordeeling van Atha~
nasi us. De Gallische bisschoppen waren weinig op de hoogte van
het Arianisme, dat zich tot dusver immers voornamelijk in de
Oostersche kerk had afgespeeld. De H. Hilarius bv. had, toen hij
omstr. 350 bisschop werd van Poitiers, nooit van het symbolum van
Nicea hooren spreken, tot dat Constantius den vrede in het
Westen kwam verstoren. Zij waren dus geneigd den keizer, dien
zij als een godsdienstig man beschouwden, ter wille te zijn en allen,
zelfs de pauselijke legaten, teekenden de veroordeeling van
Athanasius. Alleen Paulinus, b. van Trier, had den moed te
protesteeren; hij werd afgezet en verbannen. P. Liberius sprak zijn
droefheid en verontwaardiging over het gebeurde uit; hij verwierp
het vonnis en wist van den keizer de bijeenroeping te verkrijgen
van een nieuw concilie, dat in 355 te Milaan bijeenkwam en waar
slechts weinig Oostersche, doch ongeveer 300 Westersche
bisschoppen aanwezig waren. Milaan zag een herhaling van de
tragedie van Arles. Zwichtend voor de bedreigingen van Constantius, die zelf op het concilie tegenwoordig was en verklaarde: "wat
ik wil, moet als kerkelijke wet gelden", onderteekenden alle
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bisschoppen de veroordeeling van Athanasius. behalve 3. die
terstond werden verbannen. Men ging toen van stad tot stad om
ook de handteekeningen te verkrijgen van degenen. die niet op
het concilie aanwezig geweest waren; anders zouden zij worden
verbannen. Ondanks alle bedreIgingen wilde P. Liberius het concilie van Milaan niet goedkeuren; uit vrees voor het volk werd hij
heimelijk gevangen genomen en verbannen; hetzelfde lot ondergingen de H. Hilarius van Poitiers. !iosius van Cordova en
verschillende anderen (357). Nu was er in de geheele Kerk buiten
Egypte geen enkele bisschop meer in functie. die zich niet tegen
Athanasius verklaard had. Dezen had men gevangen willen nemen
(356). doch hij was ontkomen naar de monniken der Lybische
woestijn. waar hij 6 jaar verborgen bleef en van waaruit hij zijn
welsprekende Apologie aan den keizer richtte en waar hij waarschijnlijk ook zijn andere werken tegen het Arianisme schreef.
5°. Menschelijkerwijze scheen het geloof van Nicea ten ondergang gedoemd. want nergens kon het meer openlijk verkondigd
worden. Doch de tegenstanders van Nicea hadden meer getriomfeerd door uiterlijk geweld dan door het vormen van een innerlijke
overtuiging; zij waren het eens geweest in de verwerping van
het .. homoousios". als verdacht van Sabellianisme. maar niet in
het vaststellen van hetgeen de Zoon dan wèl is. Nu begonnen zich
!n de partij zelf scheuringen te vertoonen. De eigenlijke. niet zeer
talrijke. Arianen leerden. dat de Zoon een schepsel is. in alle!'l_
ongelijk (anhomoios) aan den Vader. van een andere essentie
(hetera ousia). Hun leiders waren de diaken A ë t i u s van
A n t ioc h i ë en de bisschoppen E uno m i u s van C y zie u s
en A c a c i u s van C a esa rea (anhomoeërs. heteroesiasten.
Aëtianen. Eunomianen). De uiterst rechtsche groep der antiniceeërs
was orthodox in de leer. doch had bezwaar tegen den term .. homoousios"; zij gebruikten de formule
Ó,UOWV(Jtoç;
(homoiousios).
similis natura~ : de Zoon is van gelijke natuur als de Vader (Homéousianen). Ofschoon niet orthodox van oorsprong. kan deze term
desnoods goed verklaard worden. als men er onder verstaat: de·
Zoon is van een volkomen gelijke natuur als de Vader en in dezen
zin zou hij later om des vredes wille ook door Hilarius en andere
leiders der orthodoxie worden toegelaten. De groote middengroep
werd gevormd door de afstammelingen der oude Eusebianen; zij
gebruikten den term ó,UOtOç; (homoios ): de Zoon is gelijk aan den
Vader (Homeërs; later (niet juist) Semi-Arianen genoemd). Aan
dezen vagen term kon desnoods ook een orthodoxe beteekenis
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gegeven worden: de Zoon is volkomen, in alles, gelijk aan de Vader;
doch de meeste Homeërs waren subordinatianen, met een meer of
minder groote tendenz tot de orthodoxie.
Van de tegenwoordigheid van k. Constantius te Sirmium
maakten de Eunomianen gebruik om daar in 357 een concilie te
houden en de orthodoxie een beslissenden slag toe te brengen,
door Nicea direct te veroordeelen, wat nog niet gebeurd was. Zij
stelden een geloofsbelijdenis op, waarin zij zoowel het .. homo~
ousios" als het .. homoiousios" veroordeelden en leerden, dat de
Zoon aan den Vader ondergeschikt is (tweede formule van
Sirmium). De bijna honderjarige Hosius van Cordova, te Sirmium
in ballingschap, wiens geestvermogens verzwakt waren, onder~
teekende misschien deze formule; misschien is het Ariaansche
laster (BatiHoI. 483, 3). Ook de Homéousianen, die hier voor het
eerst onder leiding van Basilius van Ancyra als partij optreden,
hielden in 358 een concilie te Ancyra, waar zij de tweede formule
van Sirmium veroordeelden. Zij wisten den keizer op hun zijde te
krijgen en hielden nu in hetzelfde jaar te Sirmium een synode,
waar zij de derde formule van Sirmium opstelden, die orthodox is
en antiariaansch, maar waarin het woord .. homoousios" ontbreekt.
Hier zoowel als te Ancyra is een dUidelijke toenadering te be~
speuren tot de orthodoxe leer.
De derde formule van Sirmium zou onderteekend zijn door
P. Liberius 1.
Deze was na de synode van Milaan verbannen. wegens zijn verdediging van
Athanasius en het homoousios. In 358, kort na de derde synode van Sirmium,
werd hem toegestaan naar Rome terug te keeren. De bronnen geven niet dUidelijk
aan, waarom hij uit de ballingschap werd teruggeroepen, zooals Rufinus reeds
opmerkt. Uit sommige zou men concludeeren, dat het alleen geschiedde, ~mdat
het volk te Rome hem terug verlangde en de keizer daaraan gehoor gaf.
Theodoretus omschrijft dit nog nader door te zeggen, dat Felix, de in plaats van
Liberius aangestelde bisschop van Rome, ofschoon hij Nicea handhaafde,
gemeenschap hield met de bestrijders daarvan. Daarom kwam niemand in de
kerk, als hij de H. Diensten verrichtte en daarom wenschte men Liberius terug,
die met groote vreugde ontvangen werd. Anderen daarentegen, o.a. Athanasius
(K. E. 416), HUarius (K. E. 562), Sozomenus (K. E. 924), zeggen. dat Liberius
zwak geweest zou zijn en een geloofsformule hebben onderteekend, waarmede de
keizer genoegen nam. Zou dit waar zijn, dan volgt daaruit echter niets tegen
de pauselijke onfeilbaarheid. Immers hoogstens zou hij de derde formule van
Sirmium hebben kunnen onderteekenen, die .. homoousios" wegliet, doch verder
orthodox kon worden uitgelegd. Dat hij alleen deze formule kan hebben onder1

B a ti ff
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I, La paix

c., 488 vlg. - d'A I è s, D. Ap. 11. - F. S a v i 0,
J. C hap man, The contested Lettres of Pope Liberius,

La questione di Papa Liberio, R. 1907; Punt! controversi nella questione del

Papa Liberio, R. 1911. R. Bénéd. 1910, 31. - J. d e G r oot, De echtheid der Liberius-brieven, Stud. 75
(1911) 291.
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teekend, blijkt daaruit, dat de keizer omstreeks denzelfden tijd haar had goedgekeurd en onder invloed stond van de bisschoppen der derde synode van
Sirmium. Sozomenus verhaalt trouwens, dat Liberius op de derde synode van
Sirmium tegenwoordig was en haar geloofsbelijdenis onderteekende, na er echter
eerst een dUidelijke orthodoxe verklaring aan te hebben toegevoegd. De
authenticiteit der brieven van Liberius (K. E. 560), waarin hij o.a. Athanasius
veroordeelt, wordt door Savio en Chapman ontkend, door L. Duchesne (MeI.
d'Arch., 1908) en A. Feder (Studien zu Hil. v. Poitiers, W. 1910) verdedigd.
Een beslist optreden voor Nicea zou ongetwijfeld beter geweest zijn, doch zijn
houding is verklaarbaar, als wij bv. zien, dat de H. Cyrillus, in de Cafecheses.
die hiJ in 348 als priester te Jerusalem hield, op voortreffelijke wijze het geloof
van Nicea verklaart, maar nooit het woord "homoousios" gebruikt. Bisschop in
350, wordt hij heftig door de Arianen vervolgd. En S. Hilarius van Poitiers
schreef tijdens zijn verbanning om de verdediging van het ware geloof voor
de Gallische bisschoppen zijn De Synodis (359), waarin hij betoogt dat het
woord "homoousios" tot verkeerde opvattingen aanleiding kan geven, als men
het niet nader uitlegt en dat "homoiousios" goed kan worden verklaard, als men
het opvat in den zin van volmaakte gelijkheid, aequalitas naturae. Hij stelt voor
in dezen zin "homoousios" en "homoiousios" als synoniemen te gebruiken.
"Decernatur nihil differre unius et similis esse substantiae·'.

Homéousianen(kregen
Na deze zegepraal der Homéousianen
kregen de Homeërs weer
grooteren invloed bij Constantius, wien het er voor alles om te
doen was de godsdienstige eenheid te herstellen; zij wisten hem
te bewegen twee afzonderlijke concilies te beroepen. een in het
Oosten te Seleucië en een in het Westen te Rimini. Tevoren
hadden zij een dubbelzinnige formule opgesteld, breed genoeg. om
Arianen en Homeërs te vereenigen. die den term olJC1ia als
onbijbelsch en verwarrend verbood en verklaarde. dat de "Zoon
in alles gelijk is aan den Vader volgens de H. Schrift" (Óf10'OÇ; 7:';
na7:,!' xata
xa7:à tas
7:àç; yqaqas
Y,!(X(fJáç; ... xa7:à nav7:t~): de vierde formule van
natQi
Sirmium. Zij werd aan beide concilies voorgelegd. Op dat van
Rimini (359) waren ongeveer 400 bisschoppen; P. Liberius was
er niet vertegenwoordigd. De orthodoxen waren verre in de
meerderheid; zij vergaderden in de kerk; de tegenstanders van
Nicea, hoogstens een 80
80/'in
in een ander lokaal. Aanvankelijk boden
de orthodoxen tegenstand, doch na 7 maanden namen alle
bisschoppen een symbolum aan. opgesteld te Nike (Thracië),
waarin de vierde formule van Sirmium nog verzwakt was door de
woorden ~7:à nav7:á, in alles, weg te laten. Zij deden het deels
uit vrees voor den keizer, deels in de hoop aldus den vrede tot
stand te brengen. ook al omdat zij meenden
dat de formule ook
meend:l.@~:
f)
(o.a. Servatius.
in katholieken zin kon worden uitgelegd; ~enkelen
Tongeren) maakten er indQrdaad een restrictie bij,, waar~
b. van Tongeren)'
door zij zuiver orthodox werd. Sulpicius Severus zegt, dat de
orthodoxen "partim imbecillitate ingenii. partim taedio peri~
grinationis evicti erant" . En Augustinus "multos paucorum fraude
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deceptos esse". Ook de bisschoppen van Seleucië ( 160; 105
Homeërs. 40 Anhomeërs. 15 orthodoxen) onder teek enden de
formule van Nike. Nu beval de keizer de onderteekening aan alle
andere bisschoppen. op straffe van verbanning. Alleen P. Liberius
met eenige anderen weigerde. Hieronymus schreef: .. Ingemuit
totus orb is et Arianum se esse miratus est" (Dial. adv. Lucif .• 19:
P. L. 23. 72). Dit is echter overdreven: de meeste bisschoppen
hadden slechts uiterlijk de formule onderteekend. die trouwens op
zich niet noodzakelijk een ketterschen zin behoefde te hebben.
6°. Twee jaar later stierf Constantius; aan hem had het
Arianisme zijn zegepraal vooral te danken gehad; met hem verloor
het ook terstond zijn grooten invloed. Zijn opvolger Julianus
Apostata riep alle verbannen bisschoppen terug. in de hoop. dat
aldus het Christendom door onderling en strijd ten gronde zou
gaan. Inderdaad veroorzaakte de terugkeer der wettige
bisschoppen. die waren vervangen door anderen. die ook hun
aanhang hadden. in sommige streken de grootste verwarring. Maar
verreweg het grootste deel der bisschoppen verwierp de afgedwongen formule van Sirmium en de geloovigen waren op hun
hand. Evenals Hilarius nam Athanasius een tegemoetkomende
houding aan door meer den nadruk te leggen op de leer dan op
de termen. Reeds in zijn De Synodis (359) had hij geschreven:
"Zij die alles aannemen. wat te Nicea gezegd is. maar die bezwaar
hebben tegen het "homoousios". moeten niet als vijanden behandeld
worden". Tot herstel van den vrede hield hij te Alexandrië (362)
een synode. die de dwalingen van de Arianen. Pneumatomachen en
van Apollinaris veroordeelde en van de Homéousianen om gereconcilieerd te worden alleen eischte. dat zij Nicea erkenden en het
Arianisme verwierpen. welke milde houding de ontevredenheid van
Lucifer van Cagliari en andere rigoristen opwekte; het misverstand
omtrent het woord vnóO'-z-aO'tç werd weggenomen (ofschoon nog niet
definitief) door de verklaring. dat men van één of drie vnoO'-z-áO'E'Ç
kon spreken. Een laatste triomf beleefde het Arianisme in het
Oosten onder k. Valens (364-78); de orthodoxen en Homé~
o~~iànen werden vervolgd; Athanasius moest voor de 5e maal in
ballingschap gaan. Doch de groote kerkvaders en krachtige mannen
als de drie Cappadociërs P. Damasus 1. Hilarius. Ambrosius bleven
de orthodoxie verdedigen en na den dood van Valens had het
1 J. Wit tig. Die Friedenspolitik des P. Damasus und der Ausgang der
arian. Streitigkeiten. Bresl. 1912.
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Arianisme ook in het Oosten spoedig zijn groote beteekenis ver~
loren. Theodosius de Groote (379-95) trad krachtig op voor de
katholieke leer. Het Arianisme was echter ingevoerd bij ver~
schillende Germaansche volkeren. die later het Romeinsche rijk
zouden veroveren. In deze tweede periode hebben vooral de drie
Cappadociërs 1 groote verdiensten door de scherpe omlijning en
definitieve vaststelling der Trinitarische terminologie in de
Grieksche kerk: in God drie personen. één substantie. één God
('Z"~Eiç vnoC1'Z"áC1HÇ, pia oVC1ia).

§ 46. De ketterij van Macedonius. Het tweede algemeen concilie,
het eerste van Constantinopel (381) 2.
Algemeen was het geloof in de godheid van den H. Geest. die
in de doopbelijdenis met Vader en Zoon op één lijn gesteld werd
en wiens distinctie van beiden door de veroordeeling van het
Sabellianisme gedefinieerd was. Doch ook hier was de terminologie
vóór Nicea niet scherp geweest en openbaarden zich subordina~
tiaansche tendenzen. In het begin van den Ariaanschen strijd viel
de aandacht niet direct op den H. Geest. doch weldra werd ook
Zijn Godheid geloochend door de Arianen en zelfs door Homé~
ousianen. Het volgt logisch: als de Zoon niet God is. kan de
H. Geest. die uit Vader en Zoon voortkomt. het evenmin zijn.
Uitdrukkelijk werd dit vooral geleerd door Macedon!us (t 362).
een Eusebiaan. als bisschop van Constantinopel aangesteld in
plaats van den orthodoxen Paulus (§ 45. 3°). Hij noemde den
H. Geest "een dienaar van den Vader en Zoon" (Hebr. I. 14);
zijn aanhangers heeten Macedonianen of Pneumatomachen
(vijanden van den H. Geest). Reeds Athanasius had de dwaling
bestreden in zijn 4 dogmatische brieven aan b. Sera pion van
Thmuis (358); eveneens spraken de synodes van Alexandrië (362;
§ 45. 6°) en Rome (373) de veroordeeling uit. Definitief werd de
dwaling verworpen op de algemeene kerkvergadering van Con'
stantinopel, bijeengeroepen door k. Theodosius. om het concilie
van Nicea te bevestigen. de Homeërs met de Kerk te verzoenen
en een nieuwen bisschop van Constantinopel te kiezen. Aan1 De meening van Har n a c k. L 0 0 f s. S e e b erg. dat de Cappadociërs
eigenlijk Semi-Arianen waren. weerlegd door J. Bet hun e - Bak er. The
meaning of homoousios in Constantinopolitan Creed. Cambr. 1901; G.
Rasneur. R. H. E. 1903; d·Alès. Le dogme de N .. 254. - 2 HefeleL. 11. 1--48; Th. Sc her man n. Die Gottheit des hl. Geistes nach den griech.
Vätem des 4 Jhr .• Fr. 1901. - A. Pa I mie r i. Filioque. D. Th. V.
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wezig waren ongeveer 150 orthodoxe en 36 Macedoniaansche
bisschoppen, die echter spoedig de vergadering verlieten. Voorzitter
was eerst Meletius van Antiochië en na zijn dood Gregorius van
Nazianze, die door het concilie werd gekozen tot b. van Constantinopel en tot voorzitter van het concilie, doch spoedig aftrad
en in beide hoedanigheden werd opgevolgd door Nectarius. De
vaders veroordeelden de Arianen, SabeIIianen, Apollinaristen en
Pneuniatomachen en namen met geringe wijzigingen een ~ymbolum
over, dat Epiphanius reeds heeft in zijn Ancoratus (-374) en dat een
uitbreiding is van dat van Nicea. Na de woorden van Nicea .. et
incamatus est" volgt: .. de Spiritu Sancto ex Maria Virgine", en
na "credimus in Spiritum Sanctum": "Dominum et vivificantem,
qui ex Patre procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per profetas" (het symbolum NicaenoConstantinopolitanum, het Credo van de H. Mis: Denz. 86) 1.
De wijze van voortkom st van den H. Geest werd niet aangegeven. In de zaak was tusschen Oosten en Westen geen verschil.
doch daar zeide men meer, dat de H. Geest van den Vader voortkomt door den Zoon, hier: van den Vader en den Zoon (Filioque),
ofschoon ook in het Oosten wel in dezen geest gesproken werd
(Tixeront 11, 93). In het Westen werd het Filioque reeds in de
5e eeuw in symbola opgenomen: door de synode van Toledo (589)
ook in het Nicaeno-Constantinopolitanum.
Ook een zinsnede uit het symbolum van Nicea werd weggelaten:
n.l. de veroordeeling van de dwaling, dat de Zoon van een andere
"essentie of hypostasis" is als de Vader. De gelijkstelling van
o/Jqia en vnóq~aq,ç had zooveel verwarring veroorzaakt: in
het vervolg bete eken de "hypostasis" uitsluitend .. persoon" en men
sprak dus van drie .. hypostases" (§ 45, 10 ).
De derde canon, te Chalcedon hernieuwd, verklaart: .. De
bisschop der stad Constantinopel moet het eereprimaat bezitten na
den bisschop van Rome, omdat zij het nieuwe Rome is." Op het
concilie van Chalcedon keurden allen het symbolum van Constantinopel goed, doch toen er sprake kwam van dezen derden canon,
verlieten de pauselijke legaten onder protest de zitting.
Sedert de 6e eeuw erkent de Latijnsche kerk het concilie als
oecomenisch, doch alleen wat betreft de dogmatische canons.
1 Volgens T i x e ron t 11, 64, B a ti ff 0 I, Le siège apost. 125 e.a. staat dit
symbolum niet met het concilie van Const. in verband en is het er later ten
onrechte aan toegeschreven. - B. Cap e I1 e, L'origine antiadoptianiste de
notre texte du Symbole de la Messe, Rech. théol. anc. et méd. I (1929), 7-20.
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§ 47. Schisma's en ketterijen in verband met het Arianisme.

§ 47. Schisma's en ketterijen,
die met het Arianisme samenhangen.
1°. Het schisma van Antiochië 1. Toen b. Eustathius door de
Arianen was afgezet (330: § 45. 2°). bleef een deel der gemeente
hem trouw onder den presbyter Paulinus. die na zijn dood door
Lucifer van Cagliari tot bisschop werd aangesteld (361-88). De
door de Arianen gekozen Meletius. b. van Sebaste (361-81), een
homéousiaan, die spoedig openlijk de godheid van Christus
predikte, werd weer door hen afgezet, waarop zij Euzoius aan~
stelden. Zoo waren er drie partijen: twee in de zaak orthodoxe
en een Ariaansche. Meletius werd opgevolgd door Flavianus. De
orthodoxen van het Oosten erkenden meest Meletius, de Paus en
het Westen Paulinus, wat herhaaldelijk wrijvingen veroorzaakte.
In 415 vereenigden zich beide gemeenten.
2°. Het Romeinsche schisma. Na de verbanning van P. Liberius
(357: § 45. 3°), werd de diaken Felix door Constantius aangesteld
Toen Liberius terugkeerde (358). werd Felix spoedig door zijn
aanhangers verlaten. Na den dood van Liberius (366) werd wettig
gekozen de diaken Damasus. doch de minderheid stelde tegenover
hem Ursinus. die door k. Valentinianus verbannen werd (367).
3°. Het Luciferiaansche schisma 2. Lucifer. b. van Cagliari
(Sardinië). scheidde zich af van de katholieke bisschoppen. omdat
zij. naar zijn meening. te toegevend waren ten opzichte der homé~
ousianen (§ 45. 6°). Het schisma verbreidde zich in Sardinië en
Spanje om in het begin van de 5e eeuw te verdwijnen.
4°. Marcellus van Ancyra 3, een krachtige bestrijder der Arianen
( § 45. 2°). verviel in een soort Sabellianisme : zijn leerling Photinus.
b. van Sirmium, werd op de synode van Sirmium afgezet (351:
§ 45. 4°), doch zijn dwaling leefde nog geruim en tijd voort.

§ 48. De eerste strijd over Origenes 4 ~
1°. Naast het vele schoone en goede, bevatten de geschriften
van Origenes ook dwalingen en gevaarlijke elementen (§ 31. 10).
De groote Grieksche Vaders. de drie Cappadociërs en Chrysos1 F. Cavallera. Le schisme d'Antioche. P. 1905. 2 G. Krüger.
Lucifer v. Calaris u. das Schisma der Lucif.• Lz. 1886. - 3 F. L 0 0 f s. Die
Trinitätslehre Marcells v. Ancyra. B. 1902. - 4 Lit. bij Hieronymus. Rufinus
§ 57: Chrysost. en Epiph. § 56. - G. Bar d y. Recherches sur l'histoire du
texte et des verslons latines de De Principiis. P. 1924. - G. Fr i t z. Origénisme.
D. Th. XI (1931).
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tomus, wisten, met vermijding der dwalingen, het goede te
waardeeren ; Basilius en Gregorius van Nazianze hadden een
bloemlezing uit zijn werken samengesteld (Philocalia). Anderen,
minder breed, veroordeelden hem zonder meer, o.a. Epiphaniust
b. van Salamis (t 403), die hem in zijn Panarium onder de ketters
opnam en hem en zijn aanhangers ook mondeling bestreed. Hij
predikte te Jerusalem openlijk tegen den bisschop dier stad,
Johannes, wien hij van Origenisme beschuldigde (394); de vrede
tusschen beiden werd hersteld door den patriarch Theophilus van
Alexandrië (396).
De strijd werd ook naar het Westen overgebracht. S. Hierony~
mUSt die te Bethlehem woonde, had partij gekozen voor Epiphanius,
zijn vriend Rufinust te Jerusalem, voor Johannes. Hieronymus
was vroeger ook een bewonderaar van Origenes geweest, doch
het is verklaarbaar, dat hij zich van hem afwende. Hieronymus is
een Romein, positief en van heldere ideeën; Origenes een Ooster~
ling, een dialecticus, die telkens weer zijn concessies terugneemt,
vaag en zwevend in zijn allegorische schriftverklaring. Het zoo
sterk philosophisch gekleurde Christendom van Origenes, zijn aan
het rationalisme grenzende gnosis, zijn optimistische, naturalistische
opvatting der menschelijke natuur, verwant aan het Pelagianisme,
moest de diep religieuse natuur van Hieronymus te profaan schijnen
(H. Leclercq, S. Jeröme, 134-39). Ook dwalingen van Origenes,
waarschijnlijk over de praeexistentie der zielen en de apocatastasis,
vonden in het Westen aanhang. Rufinus gaf een Latijnsche ver~
taling van Origenes' hoofdwerk De principiis, waaruit hij de
grootste dwalingen verwijderd had en noemde in de voorrede ook
Hieronymus onder de vereerders van Origenes. Dit prikkelde
Hieronymus in hooge mate en er ontwikkelde zich tusschen beiden
een betreurenswaardig scherpe polemiek. Nadat Hieronymus een
letterlijke vertaling gegeven had, veroordeelde P. Anastasius I
"alles wat bij Origenes in strijd is met de katholieke leer" (400);
wij weten echter niet welke dwalingen.
2°. Ook de Johannes~tragedie, zooals Isidorus van Pelusium
haar noemt, is een gevolg van den Origenistenstrijd, waarbij
persoonlijke rivaliteit een groote rol speelde. Een groep fanatieke
Egyptische monniken, die God een lichamelijke gedaante toe~
schreven (anthropomorphisme), eischten van Theophilust patriarch
van Alexandrië (385-412), een niet hoogstaand karakter, de
veroordeeling van Origenes, wat hij op een synode deed (400),
waarna hij heftig de Origenisten onder de monniken begon te
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vervolgen. Eenigen van deze, onder leiding van "de vier lange
broeders", geleerde en vrome mannen, vonden een toevlucht te
Constantinopel. Theophilus meende (ten onrechte) , dat de
bisschop, Johannes Chrysostomus, gemeenschap met hen hield;
bovendien was hij naijverig op ConstantinopeI. dat naar den voorrang boven Alexandrië streefde. Hij verbond zich met de vijanden,
die Chrysostomus zich aan het hof gemaakt had door zijn krachtig
optreden tegen de misstanden, met name de ijdele keizerin Eudoxia.
Hij kwam met 36 bisschoppen naar Constantinopel en op de
Synodus ad quercum (op het landgoed "De eik", bij Chalcedon)
zette hij Chrysostomus af. die door k. Arcadius verbannen werd
(101). Nauwelijks een paar dagen na zijn heimelijke wegvoering
ontstond een dreigende beweging onder het volk, dat zijn heiligen
en moedigen bisschop trouw gebleven was en een aardbeving
teisterde de stad, wat men als een straf des hemels beschouwde.
Eigenhandig schreef de verschrikte keizerin hem terug te keeren.
In triomf werd hij naar de kerk gevoerd, terwijl Theophilus en zijn
aanhangers vluchtten.
Na twee maanden uitte zich echter de vijandschap der keizerin
opnieuw, wegens toespelingen in een preek, die overdreven werden
overgebracht. Weer werd Chrysostomus afgezet door een synode,
die door Theophilus van Egypte uit geleid werd. Chrysostomus
wendde zich tot P. Innocentius en de bisschoppen van Milaan en
Aquilea (K. E. 728). !nnocentius nam zijn aangelegenheid ter
harte, verklaarde de afzéiting ongeldig en stelde een algemeen
concilie voor. Toen men dit in het Oosten weigerde, verbrak hij de
gemeenschap met de vijanden van Chrysostomus. Deze stierf in
ballingschap (107) met als laatste woorden zijn dikwijls gebruikte
spreuk: "Eere zij God voor alles". Vele geloovigen bleven zijn
opvolgers de gehoorzaamheid weigeren en de rust keerde eerst
weder, toen in 138 zijn gebeente te Constantinopel werd bijgezet.
Theodosius 11, de zoon van Arcadius en Eudoxia, ging de lijkbaar
tegemoet, boog zich er over heen "en bad voor zijn ouders, die uit
onwetendheid gezondigd hadden".
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§ 49. Apollinaris van Laodicea en het begin van den
Christologischen strijd 1.
1°. De 4e eeuw is het tijdperk der Trinitarische ketterijen. De
Arianen ontkennen de godheid van den Zoon, de Macedonianen
die van den H. Geest. De groote ketterijen der 5e eeuw, het Nesto~
rianisme en Monophysitisme (en later het Monothelisme) hebben
meer direct betrekking op Christus. Het Monophysitisme lag meer
in de richting van de school van Alexandrië, was meer Platonisch
en legde te sterk den nadruk op de godheid van Christus. Het
Nestorianisme, uitgegaan van Antiochië (§ 30), was meer
Aristotelisch en legde te grooten nadruk op de menschheid van
Christus. Bovendien was de terminologie in beide scholen ver~
schillend. Tusschen beide patriarchaten heerschte ook sedert lang
reeds een zekere rivaliteit. Nog meer dan bij het Arianisme heeft
in den Christologischen strijd de verschillende beteekenis, die men
aan sommige termen hechtte, verwarring veroorzaakt, zoodat
iemand gemakkelijk formeel orthodox, doch materieel kettersch
kon zijn.
2°. Ofschoon vroeger wel doketische dwalingen de menschheid
van Christus hadden geloochend en geleerd, dat Hij slechts een
schijnlichaam heeft, waren deze spoedig onderdrukt; Nicea had
Zijn godheid gedefinieerd. Doch niet besproken was de vraag:
hoe zijn in Christus de godheid en menschheid vereenigd; hoe kan
Hij tegelijk God en mens eh zijn? De oude schrijvers, ofschoon juist
in de leer, waren vaag en onduidelijk in de verklaring. Origenes,
Irenaeus hadden gesproken van een vermenging (x(!ä(ftç) van de
goddelijke en menschelijke natuur; eveneens spraken Tertullianus,
Cyprianus, Lactantius van een "commixtio" (Hefele~L. 11, 21920). Apollinaris (sedert 360 of 362) b. van Laodicea (Syrië), een
der krachtigste verdedigers van de godheid van Christus tegen de
Arianen, verviel in een ander uiterste en gaf de menschheid prijs.
Hij wil vóór alles de eenheid in Christus handhaven en meenende,
dat twee volkomen wezens niet tot één geheel verbonden kunnen
worden, maakte hij de menschheid van Christus incompleet. Van
de drie elementen, waaruit volgens hem, in navolging van Plato,
de menschelijke natuur bestaat, de animale ziel (1/JVX~), het verstand
(vovç) en het vleesch ((1á(!~), ontbreekt in de menschelijke natuur
van Christus de hoogere, geestelijke ziel. de vovç, die door den
1

G. V

0

i sin, L'Apollinarisme, P. 1901. -

H. L iet z man n, ApolI. von

Laod. u. seine Schule J, Tüb. 1904. - C h. R a ven, Apollinarism, Cambr. 1923.
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Logos. de godheid. vervangen wordt. De menschheid van Christus
bestaat dus alleen uit een lichaam en een animale ziel: Hij is dus
niet menseh. doch vlees eh geworden: Hij is niet meer God-mensch.
In zijn geloofsbelijdenis aan k. }ovinianus. die door zijn leerlingen
later aan Athanasius werd toegeschreven. spreekt hij van .. één
natuur van den God Logos. die vleesch geworden is" (p,ia qI'V(",
,,"ov .a-EOV lóyov C1ECla(!Xwp,IJV"1).
De dwaling werd veroordeeld door het concilie van Alexandrië
(362: § 45. 6°), P. Damasus (377), en het concilie van Constantinopel (canon I). Zij had talrijke aanhangers gevonden, o.a. te
Antiochië. waar zij een eigen gemeente vormden, die eerst omstr.
420 werd opgeheven. In het Monophysitisme zou het Apollinarisme
herleven.
§ 50. Het Nestorianisme.
Het derde algemeene concilie te Ephese (431) 1.
1°. Legde Apollinaris te veel den nadruk op de godheid van
Christus, zoodat hij de menschheid loochende, eenige leeraren der
school van Antiochië, Diodorus van Tarsus, Theodorus, b. van
Mopsueste (t 428), de eigenlijke vader van het systeem. dat hij
in de bestrijding van het Apollinarisme verder ontwikkelde. en
Nestorius, aan wien het zijn naam ontleent, legden te grooten
nadruk op de menschheid van Christus, en leerden, dat Hij ook een
menschelijke. persoon is. In Christus zijn dus niet alleen twee
naturen, maar ook twee personen. In overeenstemming met Aristoteles leert Theodorus, dat een natuur niet volmaakt is, als zij niet
een eigen subsistentie heeft, geen eigen persoon is. In Christus zijn
dus twee personen, een goddelijke en een menschelijke. Ç)p
1 Hef. - L. 11, 218--422; T i x e ron t lIl, 1-79. F. L 00 f s, Nestoriana.
Halle 1905; Nestorius and his place in the history of Christian doctrine, Cambr.
1914. - M. Ju g i e, Nestorius et la querelIe nestorienne, P. 1912. - F. N a u,
Nestorius d'après les sources orientales, P. 1911. - E. Amann, Nestorius,
D. Th. XI (1930) 78. L. P i rot, L' oeuvre exégétique de Théodore
de Mopsueste, R. 1913. - A. Re h r man n, Die Christologie des hl. Cyrill v.
Alex., Hildesh. 1902. - A. Wei g I, Die Christologie vom Tode des hl.
Athanasius bis zum Ausbruch des nestor. Streites, Mn. 1925. - Acta conc.
oecumen. ed. E. Sc h war t z, t. I: Conc. universale Ephesenum, vol. I-V, B.
1923-30. - M. Ju g i e, Concile d'Ephèse, D, Th. V. - J. Leb 0 n, Autour de
la définition de la foi au concile d'Ephèse (431), Ephem. theol. Lovanienses 8
(1931) 393. - P. Albers, Het algemeen concilie van Ephese, Stud. 115
(1931) 181. - A. d'Alès, Le dogme d'Ephèse, P. 1931. - D. Franses,
Cyrillus. Stud. Cath. 7 (1931) 369; Fr. Fe ron, Nestorius. t.a.p. 399; V.
Cr e mer s, De dogmatische beteekenis van het concilie van Ephese. t.a.p. 420;
Cr. Sm i t s. Ephese en het Pelagianisme, t.a.p 446. - P. Bat i f fol. Le
Siège Apostolique. - A. Sar tor i. Il concetto di ipastasi e renosi dogmatica
ai concilii di Efeso e di Calcedonia, T. 1927.
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wonderbare wijze werd door den H. Geest in den schoot der
Maagd een mens eh gevormd, met wien de Logos zich vereenigde
en dien Hij gebruikte als een werktuig, om het menschelijk geslacht
te verlossen. God, de Logos, woont dus in den mensch Christus
als in een tempel, gelijk Hij ook in de rechtvaardigen woont, doch
op een meer innige wijze. De vereeniging der beide naturen is dus
slechts uiterlijk, een unio moralis, niet een unio hypostatica, in één
persoon.
Theodorus kwam natuurlijk in conflict met het bijbelsche en
kerkelijke spraakgebruik, dat op de communicatio idiomatum
berust, de gemeenschappelijkheid der attributen der beide' naturen
in Christus niet in abstracto, maar in concreto. M. a. W.: omdat in
Jezus Christus slechts één persoon is, kunnen zijn menschelijke
eigenschappen worden toegeschreven aan God en zijn goddelijke
eigenschappen aan den mensch Christus. Men kan niet zeggen in
abstracto : de godheid heeft geleden, maar wel. zooals de H. Schrift
het doet: God heeft zichzelven vernederd, heeft geleden, is
gestorven, omdat de persoon, die lijdt en sterft, God is. Deze uit~
drukkingen zijn niet verklaarbaar, tenzij men aanneemt, dat
Christus één persoon is, één concreet wezen. Zoo zegt omgekeerd
Christus: .. Ik en de Vader zijn één", omdat de mensch Christus
God is, en dus één met den Vader. Zoo kunnen wij zeggen: de
mens eh Christus is God, is almachtig. De oude kerkvaders passen
eenstemmig de communicatio idiomatum toe. Theodorus echter
kon niet zeggen: God heeft geleden, doch de mensch Christus, in
wien God woont, heeft geleden; niet: Maria is de Moeder Gods
Crheotokos) , zooals Origenes, Alexander van Alexandrië en
Athanasius haar noemen, doch de Moeder van den mensch
Christus, in wien God woont, Christo\ol>s.
Het Nes.torianisme neemt het mysterie weg: deze van God ver~
vulde mensch (Godsdrager, theophoros) bevat voor het verstand
geen moeilijkheid meer. Doch het leidt tot ontkenning van de god~
heid van Christus en daardoor tot de ondermijning der geheeIe
christelijke geloofsleer.
2°. Theodorus had reeds het geheele systeem ontwikkeld, doch
er schijnt toen geen bijzondere aandacht aan geschonken te zijn,
omdat het tot de school beperkt bleef. In 428 werd echter zijn
leerling Nestorius bisschop van Constantinopel. Nestorius was
geboortig uit Syrië; als monnik te Antiochië had hij een grooten
naam gemaakt als predikant. Doch hij was !Deer redenaar dan
theoloog, niet helder en scherp in zijn opvattingen en het ontbrak
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hem aan gematigdheid. Streng en heftig trad hij op. Nog niet lang
was hij te Constantinopel of een priester. dien hij uit Antiochië had
meegebracht. Anastasius. kwam in een preek op tegen den
gebruikelijken naainTheotokos. dien men aan de H. Maria gaf.
Dit was een absurde naam: zij was niet de Moeder van God. doch
van den mensch Christus: anthropotokos: hoogstens zou men haar
Christotokos kunnen noemen. Toen men zich daarover beklaagde.
verdedigde Nestorius zijn vriend. Er ontstond onder geestelijken
zoowel als leeken een hevig verzet. dat Nestorius. ondersteund
door den keizer. met geweld trachtte te onderdrukken. De monniken
van Constantinopel. tegenstanders van Nestorius. wendden zich
tot die van Egypte en zoo werd Cyrillus. patriarch van Alexandrië.
in den strijd betrokken.
3°. De H. Cyrillus is de bestrijder van het Nestorianisme. gelijk
Athanasius die van het Arianisme was. Dikwijls is zijn karakter
ongunstig beoordeeld: hij zou heerschzuchtig en gewelddadig zijn"
geweest als zijn oom Theophilus (§ 48): de oude rivaliteit tusschen
Alexandrië en Constantinopel zou in deze aangelegenheid een
overwegende rol gespeeld hebben. Dit alles is overdreven. Niemandontkent echter. dat hij een groot theoloog was; objectief heeft hij
de opvattingen van Nestorius bestudeerd en het is zeker. dat op de
eerste plaats theologische en religieuse overwegingen hem hebben
geleid.
In een brief aan de monniken (kort na Paschen 429) zette hij
de ware leer uiteen: ook schreef hij aan Nestorius. die een
beleedigend antwoord zond. waarop Cyrillus in een tweeden brief
het katholieke leerstuk helder verklaarde (Ep. IV. P. G. 77. 44).
Ook zond hij een _uitvoerig dossier aan P. Coelestinus. tot wien
Nestorius zich eveneens gewend had. De Paus raadpleegde Cas~
sianus. die zijn De incarnatione libri septem (P. L. 17. 235-391)
schreef. waarin hij echter de leer van Nestorius overdreven voor~
stelt (als adoptianisme) en zelf ook geen heldere uiteenzetting
geeft van de Christologie. Op een concilie te Rome (zomer 430)
sprak de Paus de veroordeeling uit over de leer van Nestorius en
dreigde hem met afzetting. als hij niet binnen tien dagen herriep.
Cyrillus (en dit was misschien niet voorzichtig) moest de decreten
van het concilie uitvoeren en hem de excommunicatie aankondigen.
als hij hardnekkig bleef (K. E. 790).
Cyrillus riep nu een concilie bijeen te Alexandrië. waar hij 12
anathematismen (Denz. 113) opstelde. die hij aan Nestorius ter
onderteekening zond. De voornaamste zijn de 3 eerste: de andere
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9 zijn consequenties. 1. De Emmanuel is God en de H. Maagd is
Theotokos. 2. Er is een unio hypo statica (xa.[1vnór1,,;ar1w) tusschen
het Woord en zijn Vleesch. 3. Deze unio is een unio physica (~VtiJr1t,
fjiVr1tx~) en niet een unio moralis. Het was van den kant van
Cyrillus misschien niet voorzichtig van Nestorius de onderteeke~
ning te eischen van deze anathematismen. die wel ~rthodox waren.
doch, in een van de school van Antiochië en Nestorius ver~
schillende terminologie waren gesteld en dus verkeerd konden
worden uitgelègd.
De juiste zin der termen "natura" en "persona" is vooral vastgesteld door
P. Leo I en te Chalcedon. De natuur in abstracto is de essentie. het wezen van
een ding. waardoor het is wat het is en van alle andere dingen onderscheiden
wordt. De individueele of concrete natuur omvat bovendien ook de individueeIe
eigenschappen. datgene. waardoor Socrates deze bepaalde mensch is. Persoonlijkheid is datgene. waardoor een redelijke natuur zelfbestaand is. Een
persoon is dus een (redelijke) natuur. die geheel op zich bestaat. In de geschapen
wereld. voor zoover wij die door de rede kennen. is iedere individueeIe redelijke
natuur ook een persoon. In Christus echter zijn twee individueele naturen. doch
de menschelijke natuur bestaat niet in zich zelve. maar subsisteert in den goddelijken persoon. gelijk blijkt uit de communicatio idiomatum. In Christus is dus
slechts één persoon. In de school van Antiochië zijn .PVr1t, (natura) en
vnór1,,;ar1tç;
(hypostasis) identiek en beteekenen de çoncrete natuur; zij
staan tegenover nf!ór1tiJnov, het concrete individu. den op zich zelf staanden
persoon. BIJ Cyrillus echter zijn deze drie termen meestal synoniem en beteekenen
persoon (in zijn Christologie; in zijn Triniteitsleer spreekt hij als de Cappaaoci~rs 'van
,uia fjiVr1tç; ~v ";f!tdtv vnOr17:ár1fr1W; Tixeront m. 61). Zoo
konden Nestorius en de zijnen meenen. dat Cyrillus met de "unio hypostatica"
en vooral met de "unio physica" bedoelde. dat beide naturen na de menschwording in één natuur vereenigd worden. een iivtiJr1tç; ~tç; ,utav fjiVr1W; dat hij
dus slechts één natuur in Christus aannam en de dwaling van Apollinaris
hernieuwde. De ~onophysiet~n hebben zich later ook op hem beroepen en
volgens Hamack. Loofs e.a. terecht. Cyrillus had inderdaad gesproken van twee
naturen vóór en één natuur (pia fjiVr1tç;) na de vereeniging. doch zooals hij
in zijn Apologieën verklaart en gelijk uit zijn geschriften blijkt. nam hij het
woord CPVr1tç; in den zin van een concrete. in zich zelf bestaande. onafhankelijke
natuur; zulk een natuur is een persoon en is er in Christus maar ééne. Doch vóór
de vereeniging kan men zich in de gedachte twee wezens voorstellen. de goddelijke
en de menschelijke natuur. die echter nooit afzonderlijk bestaan hebben. Cyrillus
leert duidelijk en uitdrukkelijk. dat deze twee naturen. ofschoon zij in den éénen
Christus vereenigd zijn. toch onvermengd blijven bestaan. ook na de menschwording. wat de Monophysieten juist ontkennen. Met iiJJtiJf1tç; cpVr1tx~ bedoelt
hij. zooals hij uitdrukkelijk verklaart. een ware en werkelijke vereeniging
(ËJJtiJr1tç; á),"l:J~ç;) der beide naturen. die echter compleet en onvermengd blijven
bestaan. tegenover de moreele. uiterlijke (r1Xfnx~) vereeniging van Nestorius.
Ook gebruikt hij (en dit maakte de verwarring nog grooter) de uitdrukking van
Apollinaris : !ua fjiVr1tç; ";ov :JfÓV ),óyov r1fr1af!XtiJpÉv"l (§ 49. 2°). doch legt
deze orthodox uit.

Nestorius onderwierp zich niet (K. E. 796) aan de besluiten der
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Romeinsche en Alexandrijnsche synoden en vond talrijke ver~
dedigers in het patriarchaat van Antiochië (het politieke diocees
van het Oosten of Syrië): Johannes, b. van Antiochië, Theodoretus,
b. van Cyrus, Andreas. b. van Samosate. die 12 tegenanathèma~
.tismen opstelde. Zij meenden. dat Cyrillus de dwaling van
Apollinaris verkondigde; in de zaak waren deze "bisschoppen van
het Oosten" het vrijwel met hem eens.
4°. Op aandringen van Nestorius riep k. Theodosius 11 tegen
Pinksteren (7 Juni) 431 een concilie bijeen te Ephese, waar volgens
een overlevering de H. Maagd gestorven was. P. Coelestinus I
zond drie legaten. die "moeten bekend maken. wat door ons (ten
opzichte van Nestorius) besloten is." Vertegenwoordiger des
keizers. belast met de taak de orde te bewaren. was de graaf
Candidianus. Tot de eerste aanwezigen behoorden Nestorius.
vergezeld door 16 bisschoppen en een gewapend gevolg. en
Cyrillus met 50 bisschoppen; tenslotte waren er ongeveer 200
bisschoppen. bijna uitsluitend uit het Oosten. Uit het Westen
hadden alleen de Paus en de bisschop van Carthago afge~
vaardigden gezonden; Augustinus. persoonlijk door den keizer
uitgenoodigd. was in den tusschentijd gestorven. Doch Johannes.
van Antiochië en zijn meeste suffragaanbisschoppen kwamen niet
opdagen. evenmin als de vertegenwoordigers des Pausen. Daarom
opende Cyrilltls als "de plaatsvervanger". zooals het in de acten
heet. "van den bisschop van Rome". door wien hij immers vroeger
belast was de sententie ten opzichte van Nestorius uit te voeren.
22 Juni in de groote Mariakerk het concilie. ondanks het protest van
Candidianus en verschillende bisschoppen. In de eerste. op den~
zelfden dag gehouden zitting. werden voorgelezen het symbolum
van Nicea en de bovengenoemde tweede brief van Cyrillus aan
Nestorius. die officieel werd goedgekeurd; niet uitdrukkelijk. doch
practisch werden ook de 12 anathematismen goedgekeurd. Daarna
werd onderzocht. of de leer van Nestorius in overeenstemming was
met Nicea en den brief van Cyrillus. en toen dit niet het geval
bleek. werd Nestorius wegens zijn "godlasterende leerstellingen"
afgezet. Het volk van Ephese toonde zich zeer verheugd; de
Vaders werden met fakkellicht naar hun woningen begeleid (K. E.
793-95).
5°. Eenige dagen later kwamen ook Johannes van Antiochië
met zijn suffraganen en eenige andere bisschoppen. in het geheel
43. aan. Zij hielden een afzonderlijke vergadering. waarin zij
Cyrillus en Memnon. b. van Ephese. afzetten en hun aanhangers
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excommuniceerden. doch de pauselijke legaten. die in Juli aankwamen. sloten zich bij Cyrillus aan. In de vijfde zitting werd
Johannes van Antiochië met zijn aanhangers geexcommuniceerd.
Beide partijen wendden zich tot den keizer. die zoowel het concilie
van Ephese als het tegen-concilie goedkeurde en de afzetting zoowel van Nestorius als van Cyrillus en Memnon en alle drie
gevangen liet nemen. Doch ten slotte ontbood de keizer. onder
invloed van zijn zuster. de H. Pulcheria. en de pauselijke legaten.
een deputatie van beide partijen naar Constantinopel om daar de
kwestie uiteen te zetten; hij besliste voor de orthodoxe partij en
de afzetting van Nestorius bleef gehandhaafd. De partij van
Antiochië beschuldigde Cyrillus. dat hij de goedkeuring des keizers
verkregen had door omkooping van hofbeambten. Het is waar. dat
Cyrillus aan de deputatie. die naar Constantinopel vertrok. geschenken meegaf voor verschillende hovelingen (meer dan een
half millioen. behalve tapijten en andere kostbaarheden). Dit is
echter geen omkooping. maar een voor ons ongewone. doch in het
Oosten algemeen gebruikelijke beleefdheidsvorm. als men zich tot
voorname personen wendt. wier gunst men winnen wil.
P. Sixtus liet te Rome de basiliek Maria de Meerdere bouwen
als een herinnering aan het concilie. dat haar goddelijk moederschap geproclameerd had. - De oneenigheid tusschen de orthodoxe partij en die van Antiochië duurde nog voort. omdat deze in
de anathematismen Apollinarisme zag. ondanks de verklaringen
van Cyrillus. Ten slotte kwam een overeenkomst tot stand tusschen
Cyrillus en Johannes van Antiochië (433). Cyrillus stemde om des
vredes wille er in toe een symbolum te onderteekenen. dat bijna
geheel overeenkwam met de geloofsverklaring. die de partij van
Antiochië te Ephese opgesteld en aan den keizer gezonden had.
De Oostersehen van hun kant moesten de leer van Nestorius
veroordeelen. en zijn afzetting goedkeuren. Cyrillus stuitte op
tegenstand in Egypte. waar verschillenden meenden. dat hij in
Nestorianisme vervallen was; aan Johannes kostte het groote
moeite verschillende zijner suffraganen te bewegen Nestorius te
veroordeelen. wat ten slotte de meesten. ook Theodoretus van
Cyrus. deden.
De keizerlijke macht verleende steun om het Nestorianisme te
onderdrukken. Nestorius werd door den keizer in 435 eerst naar
Arabië. later naar Egypte verbannen. Daar schreef hij kort voor
zijn dood (t 451) een verdediging. voor eenige jaren in Syrische
vertaling teruggevonden: Verhandeling van Heraklides van
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Damascus 1, waarvan de authenticiteit grootendeels wel schijnt
vast te staan. Ten onrechte hebben sommigen 2 er uit trachten te
bewijzen, dat Nestorius eigenlijk orthodox en door Cyrillus verkeerd begrepen was; wel schijnt de goede trouw van Nestorius
vast te staan.
6°. De hoofdzetel van de Nestoriaansche theologie was de
theologische school van Edessa. Ibas, b. van Edessa (435-457)
beschuldigde in een brief aan den Pers Maris, Cyrillus van Monophysitisme. Door de maatregelen der regeering kon het Nestorianisme 3 zich echter niet handhaven in het Romeinsche rijk, doch wel
in Perzië, waarheen vele Nestorianen uitweken en waar bijna geheel
de Christenheid het Nestorianisme aanvaardde. Barsumas, de
bisschop van Nisibis (omstr. 450-95). stichtte in deze stad
een theologische school. waarin die van Edessa opging en die een
levendige propaganda maakte. De metropoliet Babaeus van Seleucia
- Ktesiphon (497-503) onttrok zich aan het gezag van den
patriarch van Antiochië en nam den titel aan van Katholikos (498).
Daardoor werd een Perzische (nestoriaansche) landskerk geconstitueerd .
.In de Middeleeuwen zouden de Nestorianen in Azië een groote
expansieve kracht toonen, waaraan door de Mongolenoorlogen in
de 14e eeuw een einde werd gemaakt.

§ 51. Het Eutychianisme (Monophysitisme) en het vierde
algemeene concilie te Chalcedon (451) 4.
1°. Terwijl de Nestorianen door twee personen in Christus aan
te nemen, tusschen godheid en menschheid een te groote scheiding
voltrokken, maakten de eigenlijke Monophysieten te weinig onderscheid en vermengden beide naturen. Beide dwalingen komen ten
slotte uit één bron voort: de identificeering van natuur en persoon;
dan moet men of twee personen of één natuur aannemen, naar
gelang men het menschelijke of het goddelijke op den voorgrond
stelt. Er is een Monophysitisme (/1ÓV1j fPV(ftç, één natuur) in
oneigelijken zin, een zuiver woordelijk Monophysitisme, dat in de
1 Syrische uitgave door P. Bed jan, P. 1910; Fransche vert. door F. N a u,
Le Livre d'Héraclide de Damas, P. 1910; Engelsche door G. D r i ver en
L. Hodgson, Oxf. 1925. - 2 J. Bethune-Baker, Nestorius and his
Teaching, Cambr. 1908; L. D u c hes n e, III 3, 313; bestreden o.a. door C h.
P e s c h, Nestorius als Irrlehrer, Pdb. 1921. - 3 E. Ti s ser a n t, Nestorienne
(L'Eglise), D. Th. XI (1930) 157. - 4 Hef. - L. 11, 499-880; T i x e r on t
lIl, 80-103. - M. Ju 9 i e, Eutychès et eutychianisme, D, Th. V. - J. Leb 0 n,
Le monophysisme Sévérien, Leuv. 1909. - A. Luc e, Monophysitism past and
present, Lo. 1920.
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leer zelf orthodox is, doch een monophysitische terminologie
gebruikt, door namelijk fj)'VlI'Ç, V7rÓlI,,;all,ç, 7r(!Óllm7rOV als synoniemen
te beschouwen (§ 50, 3°: § 66). Als men onder CPVlI'Ç "persoon"
verstaat, dan bedoelt men met "óv"l CPVlI'Ç, dat er slechts één
persoon in Christus is, zonder uit te sluiten, dat er in Hem twee
naturen zijn. Het eigenlijke, radicale Monophysitisme of Euthyêhianisme, dat te Chalcedon als ketterij veroordeeld werd, neemt
slechts één natuur in Christus aan en leert: vóór de menschwording
kan men zich de goddelijke en menschelijke natuur !'lIs afzonderlijk
!>_estaande denken, de goddelijke natuur als van eeu~igheid bestaande, de menschelijke als geschapen, doch sedert het oogenblik,
dat het Woord de menschelijke natuur heeft aangenomen, zijn
beide naturen zoo innig vereenigd, dat de menschelijke natuur in
de goddelijke opgaat, zoodat er slechts één natuur in Christus is
("la 'JUn "óV1J cpVlI'Ç), de goddelijke. Christus is ons niet consubstantialis, is geen mensch, doch heeft daarvan alleen de uiterlijke
gedaante. Hij heeft <:lok niet geleden. In de verklaring van de wijze,
waarop de menschelijke natuur in de goddelijke opgaat, kan men
zeven richtingen onderscheiden: de voornaamste zijn: de menschheid is geabsorbeerd door de godheid, als het kleine door het
groote, als een druppel door de zee, of beide naturen zijn in elkaar
gevloeid als water en wijn, zoodat er slechts één meer over is, of
beide naturen zijn zoo met elkander vermengd, dat er een geheel
nieuwe essentie ontstaan is. DUidelijk blijkt het gevaarlijke karakter
der dwaling, ofschoon deze consequenties door Eutyches geloochend werden: als Christus geen mensch meer is, valt de
geheele leer van de menschwording en verlossing: ook de historische waarheid der Evangeliën, die van menschelijke handelingen
van Christus spreken.
Dit radicale Monophysitisme is verwant aan het Apollinarisme :
het was verspreid in Egypte, wijl de theologie der school van
Alexandrië er gemakkelijk toe kon leiden en in verschillende
kloosters van Constantinopel. Hier werd het openlijk verkondigd
door Eutyches, sedert 30 jaar archimandriet (overste) van een der
aanzienlijkste kloosters te Constantinopel, met 300 monniken, een
vroom man, doch een bekrompen geest, zonder theologische
vorming, die harnekkig vasthield, ook nadat zij veroordeeld waren,
aan theologische formules, die hij niet begreep. In den strijd tegen
Nestorius had hij met grooten ijver partij getrokken voor Cyrillus,
op wien hij zich ook beriep, zonder hem te begrijpen. Hij stond in
goede verhouding tot Dioscorus, p. van Alexandrië, opvolger van
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Cyrillus, een heerschzuchtigen, brutalen geweldenaar, om zijn geld~
zucht een plaag voor Egypte en tot den eunuch Chrysapius, die
den zwakken k. Theodosius 11 beheerschte en diens zuster Pulcheria
wist te verwijderen. Met groote scherpzinnigheid werd Eutyches
bestreden door Theodore.tus van Cyrus in zijn Eranistes (447). Op
;~~ te Constantinopel vergaderde synode diende Eusebius, b. van
Dorylaeum, een aanklacht tegen hem in en toen hij van dwaling
overtuigd was, werd hij door den patriarch Flavianus uit zijn
priesterlijke waardigheid ontzet (448)/y ~/) :r:~.'" ({A~"""'f.
2°. Eutyches beriep zich op Rom{ terwijl ook Flavianus het
vonnis daar meedeelde. In zijn beroemde Epi s tol a dog m a~
tic a ad F I a v i a n u m zette P. Leo I de ware leer op voortreffe~
lijke wijze uiteen (Denz. 143). Eutyches en Dioscorus wisten echter
den keizer te bewegen een algemeene synode te beroepen naar
Ephese (449), waarheen ook de Paus drie legaten zond. Dioscorus,
die met 200 fanatieke monniken en een gewapende macht aánwezig
was, praesideerde de vergadering en had haar geheel in zijn macht.
Er waren ongeveer 130 bisschoppen, onder wie Flavianus; 42
werden echter terstond als verdacht van Nestorianisme van de
stemming uitgesloten. Zij, die twee naturen aannamen, werden als
ketters veroordeeld en afgezet, o.a. Flavianus, Eusebius van Dory~
laeum, Domnus van Antiochië, Theodoretus van Cyrus, Ibas van
Edessa. Onder den druk van Dioscorus betu!gden_.bijn~ alle
andere bisschoppen daarmee hun instemming. De pauselijke gezant
Hilarius en Flavianus protesteerden; de laatste werd mishandeld
en stierf eenige dagen later, na eerst op P. Leo geappelleerd te
hebben (K. E. 885), wat ook Eusebius en Theodoretus deden. De
keizer keurde de synode goed, doch de machtige stem van Leo
brandmerkte haar op een Romeinsch concilie (449) als "roover~
~yno<i,E:" (latrodnium Ephesinum).
3°. De zegepraal der Monophysieten was echter van korten
duur. Theodosius stierf in 450 en zijn opvolger, de generaal
lYIarcianus, die in het huwelijk trad met Theodosius' zuster, de
H. Pulcheria, een vrome en verstandige vrouw, koos terstond partij
voor de orthodoxe leer. Beiden wenschten zij een algemeen concilie,
opdat, zooals Pulcheria aan Leo schreef "door u (te auctore) de
aangelegenheden des geloofs en der personen geregeld zouden
worden." De keizer riep het tegen den herfst 451 bijeen te
Chalcedon (tegenover Constantinopel; K. E. 940). Leo zond drie
legaten. van wie de bisschop Paschasinus namens hem het concilie
moest praesideeren. zooals hij aan Marcianus schreef ("vice mea

a.,..J,f.
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synodo convenit praesidere") en aan het concilie ("in his .... qui
ab apostolica sede directi sunt me synodo vestra fraternitas aesti~
met praesidere"). Wat ook inderdaad geschied is, zooals de vaders
na afloop aan Leo schreven: "Uwe legaten zijn voor hen (de
vaders) geweest als het hoofd voor de ledematen" (Denz. 149).
Het concilie is dogmatisch zeer belangrijk en het meest bezochte
uit de oudheid. Er waren 520--630 bisschoppen, onder wie slechts
twee uit het Westen (Afrika) en de drie pauselijke legaten. In de
3 eerste, soms zeer rumoerige zittingen, werd de "rooversynode"
veroordeeld en Dioscorus afgezet, terwijl Theodoretus en Ibas op
hun zetels hersteld werden. De brief van Leo ("de aartsbisschop
van alle kerken", zooals de keizerlijke afgevaardigden hem
noemden) aan Flavianus werd bij acclamatie goedgekeurd: "Het
is het geloof der vaderen, het is het geloof der Apostelen. Petrus
heeft aldus door Leo gesproken". In de Se zitting vaardigde het
concilie in aansluiting aan Leo·s brief een eigen decreet uit, waarin
de katholieke leer zoo wel tegenover het Monophysitisme als het
Nestorianisme duidelijk werd vastgesteld: "Wij belijden één en
dezelfden Christus, volmaakt in de godheid en volmaakt in de
menschheid, waarlijk God en waarlijk mens eh, één van natuur
)ofJOOV(ItOV, consubstantialem) met den Vader volgens de godheid,
één van natuur met ons volgens de menschheid .... Wij erkennen,
dat Hij is in twee naturen (iv övo qrV(fE(fw), zonder dat er vermenging of transformatie of verdeeling of scheiding tusschen deze
is; want het verschil der beide naturen is geenszins opgeheven
door hare vereeniging ; integendeel blijven bewaard de eigenschappen der beide naturen en deze subsisteeren in een enkelen
persoon (neÓ(fwnov) en een enkele hypostasis (vnÓ(fT;U(fw)."
(0. 148).
Van de disciplinaire canons is bekend de 28e (K. E. 943): "De
Vaders hebben met recht aan den zetel van het oude Rome zijn
privilegies toegekend. omdat het een keizerlijke stad was. Om
dezelfde reden hebben de 150 bisschoppen aan den zetel van het
nieuwe Rome (Constantinopel) gelijke voorrechten toegekend, te
recht oordeelende, dat de stad, die door de residentie van den
keizer en den senaat vereerd is en dezelfde privilegies geniet als
de oude keizerlijke stad. ook dezelfde voorrechten in de geestelijke
orde moet bezitten en de tweede na haar moet zijn," en dan worden
aan Constantinopel patriarchale rechten verleend over Asia proconsularis, Pontus en Thracië (§ 37).
Deze canon is niet gericht tegen Rome, waarvan het primaat in den canon
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zelf en op het concilie duidelijk ..~rkend wordt. De bisschoppen willen ook niet
zeggen. dat Rome het primaat ontvangen heeft. omdat het de hoofdstad des
rljks was; zij verklaren op het concilie herhaaldelijk. dat de bisschop van Rome
het primaat bezit. omdat hij de opvolger van Petrus is. Het doel is. Constantinopel
te verheffen boven de patriarchale zetels van Antiochië en Alexandrië en het
een eereprimaat na Rome toe te kennen. wat later tot een werkelijk primaat zou.
worden uitgestrekt. Leo weigerde den canon te erkennen: ..Krachtens het gezag
van den H. Apostel Petrus verwerpen wij hem volkomen door een algemeene
definitie." Eerst het Lateraansch concilie (1215) schonk het eereprimaat na Rome
aan den Latijnschen. dat van Florence (1439) aan den Griekschen patriarch van
Constantinopel.

K. Marcianus sprak de verbanning uit over Dioscorus en
Eutyches en nam strenge maatregelen tegen hun aanhangers. Doch
de veroordeeling van het Monophysitisme stuitte op sterken tegen~
stand en zou nog jaren lang verwarring en strijd in de Oostersche
kerk veroorzaken (§ 66).

§ 52. Het Donatisme 1.
Het Donatisme. dat zoo diep in het leven der Afrikaansche kerk
zou ingrijpen. is uiterlijk ontstaan naar aanleiding van een persoon~
lijken twist. doch is innerlijk verw~nt aan een spiritualistische ten~
denz. die zich ook bij Tertullianus en Cyprianus openbaart. Na den
dood van Mensurius. b. van Carthago. werd de diaken Caecilianus.
die hem in zijn verzet tegen de overdreven vereering van confes~
sores en martelaren ondersteund had. wettig tot zijn opvolger
gekozen en door Felix. b. van Aptunga. gewijd. Tegen deze keuze
verzette zich een groep dweepzieke tegenstanders, onder wie een
rijke weduwe Lucilla. die de gewoonte had de reliquie van een
martelaar te kussen. vóór zij de H. Communie ontving en daarover
openlijk door Caecilianus onderhouden was. eenige Carthaagsche
priesters en een 70 Numidische bisschoppen. die wegens de con~
fessores met Mensurius oneenigheid gehad hadden. De bisschoppen
verklaarden de wijding van Caecilianus ongeldig. omdat zij was
toegediend door Felix van Aptunga. die een traditor. dus een
openbare zondaar zou zijn.
Aan deze beslissing lag het princiep ten gronde. dat een publieke
zondaar niet geldig een wijding kan toedienen. Geleidelijk hebben
1 0 P t a t u s M i I e v i t a n u s. De schismate Donatistarum ed. C. Ziwsa.
C. S. E. L.• W. 1893. - S. A u g u s tin i scripta contra Donastistas ed. M.
Petschenïg. 3 vol.. C. S. E. L.• W. 1908/9. -Po Mo n c e a u x. Hist. Iitt. de
l'Afrique chrét. IV-VII. P. 1912/23. - P. Bat i f fol. La paix constantinienne ;
Le catholicisme de St. Augustin. 2 vol. P. 1920.
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de Donatisten dit verder ontwikkeld: openbare zondaren behooren
niet tot de Kerk, die alleen uit reinen bestaat en buiten de Kerk
kan geen sacrament geldig worden toegediend. Want zij, die
buiten de Kerk zijn, bezitten de genade niet en kunnen haar dus
niet aan anderen meedeelen. "Qui non habet quod det, quomodo
dat" (Parmenianus). De Donatisten beriepen zich op Cyprianus,
die geleerd had dat een ketter niet geldig een sacrament kan toe~
dienen (§ 15, 2°); zij gingen echter verder en leerden, dat ook een
openbare zondaar het niet kan: de geldigheid hangt niet alleen af
van het geloof. doch ook van de innerlijke reinheid, de heiligheid
van den bedienaar. Een gevaarlijk princiep, dat geheel de genade~
werking der sacramenten onzeker maakt; want ook niet~publieke
zondaren kunnen dan niet geldig de sacramenten toedienen. Prac~
tisch gingen de Donatisten echter zoover niet. Wel beschouwden
zij over het algemeen de Katholieken als openbare zondaren, omdat
zij traditores in hun midden duldden ; zij doopten door Katholieken
~edoopten over en traden met de voeten hun H. Eucharistie en
chrisma (K. E. 774.; Optatus De schismate Don., 2, 19, 21).
In plàats van Caecilianus kozen zij Majorinus, die werd opge~
volgd (315) door Donatus den Groote, aan wien het schisma zijn
naam ontleent. Het merkwaardige is, dat meerdere van de Numi~
dische bisschoppen, die zich opwierpen als verdedigers eener strenge
praktijk, zelf traditores waren, doch in Carthago was dit niet
bekend. De bisschoppen, die voor Majorinus waren, wendden zich
tot Constantijn, met de vraag, bisschoppen van Gallië (waar geen
traditores waren) aan te wijzen om de zaak te onderzoeken. Het
beroep op Constantijn is een absolute nieuwheid en mengt hem in
een quastie, waarin hij niet competent is. Hij zag dit zelf wel in en
vroeg P. Miltiades de aangelegenheid te onderzoeken; alleen wees
hij 3 Gallische bisschoppen aan om deel te nemen aan de te houden
synode. Deze had plaats in het Lateraan (313); behalve de Paus
en de Gallische bisschoppen waren er 15 Italiaansche tegenwoordig:
uit Afrika waren van beide partijen 10 bisschoppen uitgenoodigd.
Al de 18 bisschoppen en P. Miltiades spraken zich uit voor Caeci~
lianus. Toen diens tegenstanders zich nogmaals op Constantijn
beriepen, liet deze den proconsul van Afrika een onderzoek
instellen, waaruit bleek, dat Felix geen traditor was. Toch ging hij
weer op het verzoek der Donatisten in en beriep te Arles een
synode van bisschoppen uit geheel zijn rijk (het Westen; 314).
Daar werd in c. 13 principieel verklaard (wat reeds lang algemeen
vaststond), dat een wijding geldig is, ook al is zij door een traditor
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toegediend (K. E. 372). Weer deden de Donatisten een beroep
op Constantijn. die zich zelf veel moeilijkheden en de Kerk veel
onheil bespaard zou hebben. als hij zich aan het oordeel van Rome
in 313 gehouden had. Opnieuw stelde hij echter de Donatisten in
het ongelijk (316) en toen zij zich niet onderwierpen. nam hij maat~
regelen tegen hen. verbande hun hoofden en ontnam hun de
kerken. Doch in 321 vaardigde hij een tolerantie~edikt uit. waar~
van de Donatisten gebruik maakten om zich te organiseeren tot
een sterke partij. die in 336 270 bisschoppen telde en tegenstand
bood aan alle maatregelen. Een soort godsdienstige waanzin maakte
zich van velen meester; zij arbeidden niet. trokken bedelend de
huizen rond. vermeden den omgang met Katholieken en waschten
de plek af. waar deze gestaan hadden. Geheele benden trokken
rond (Çircumcelliones, qui circum cellas rusticorum vagabantur).
vielen de Katholieken aan en doodden hen. vooral de geestelijken.
Zelf zochten zij den dood ter verdediging hunner zaak en wierpen
zich soms in de vlammen of in den afgrond. Ook vervielen zij soms
tot sexueele excessen. K. Constans (337-50) trachtte te vergeefs
eerst door toegevendheid. later door strengheid het schisma te
beëindigen. K. Julianus riep de verbannenen weer terug (361) en
de strijd ontbrandde heviger dan ooit. Het getal der Donatistische
bisschoppen steeg tot 400. Opvolger van Donatus als tegenbisschop
van Carthago was de geleerde Par men i a n u s. tegen wien
S. Optatus, b. van Mileve zijn De schisma te Donatistarum schreef
(omstr. 370).
Doch innerlijke verdeeldheid begon de partij te verzwakken. Niet
weinigen werden teruggevoerd door den invloed en de argumenten
van S. Augustinus, die sedert 393 in meerdere geschriften de leer
van de eenheid en algemeenheid der Kerk (securus judicat orbis
terrarum) en van de objectieve werkzaamheid der sacramenten
uiteenzette. Een triomf was het driedaagsche godsdienstgesprek te
Carthago (411 ) • waar 286 katholieke en 279 Donatistische
bisschoppen tegenwoordig waren en Augustinus schitterend de
dwaling weerlegde. Daar de Donatisten ook voor den staat en de
beschaving een gevaar vormden. had k. Honorius op verzoek der
bisschoppen van de synode van Carthago ( 404) de w~tten
van Theodosius tegen de ketters op hen toegepast. Augustinus was
eerst tegen deze strafmaatregelen. doch werd later. om de Katho~
lieken te beschermen tegen de geweldenarijen der Donatisten. en
zich beroepend op Luc. XIV. 23 (compelle intrare) een voorstander
van een gematigd optreden der burgerlijke overheid. doch de dood~
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straf wees hij af (Ep. 93; K. E. 740). Na het godsdienstgesprek
van 411 werden de maatregelen strenger en hun bijeenkomsten op
doodstraf verboden. Het schisma bleef echter nog voortbestaan tot
de verovering van Afrika door de Saracenen.

§ 53. Het Priscillianisme 1.
De Priscillianen vertoonen verwantschap met het Donatisme,
Montanisme, Manicheïsme. Tegenover de naar hun meening ver~
wereldlijkte Kerk stellen zij een rigoristische moraal (o.a. verbod
van het huwelijk); zij houden particuliere conventikels, waar zij
bijzondere openbaringen des Geestes meenen te ontvangen en zich
aan religieus fanatisme en enthousiasme te buiten gaan; dan
schrijven zij een bijzondere waarde toe aan aprocriefe bijbel~
boeken. Zij belijden een soort manicheïstisch dualisme, waardoor
hun moraal (misschien) werd beïnvloed, hebben een sabelliaansche
opvatting van de H. Drievuldigheid en kennen Christus slechts een
schijnlichaam toe. De sekte ontleent haar naam aan Priscillianus,
een rijken leek, die omstr. 375 in Zuid~Spanje preekte en zich later
tot b. van Avila wist te laten kiezen, en aanhangers vond in Spanje
en Zuid~Frankrijk, o.a. de bb. Instantius en Salvianus en vele
vrouwen. Een synode te Saragossa (380) veroordeelde ver~
schillende rigoristische praktijken, die men aan de sekte verweet;
Priscillianus werd met zes volgelingen, onder wie een vrouw van
hooge afkomst, op last van den usurpator Maximus te Trier wegens
"misdadige toovenarij" terechtgesteld (385). Het is het eerste gevat
dat de doodstraf tegen ketters werd uitgesproken; sommige
bisschoppen hadden er toe aangespoord; S. Ambrosius, S. Martinus
en P. Siricius keurden het af. Na eerst nog te zijn toegenomen,
begon de sekte vooral sedert de synode van Braga (563) geleidelijk
te verdwijnen. (Het Libellus in modum Symboli met de canones
tegen de Priscillianen, Denz. 19.)
1 K. K ü n s tIe, Elne Bibliothek der Symbole, Malnz 1900; AntipriscilHana,
Fr. 1905. - E. Ba but. Priscillien et Ie Priscil1ianisme. P. 1909. - J. D a v i d s,
De Orosio et S. AugustIno Priscillianistarum adversariis. Den Haag 1930.
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§ 54. Het Pelagianisme 1 en Semipelagianisme.
10 • Het Pelagianisme is de eenige ketterij van beteekenis in de
christelijke oudheid, waarvan de oorsprong en verbreiding meer
in de Westersche kerk gelegen zijn. Het ontleent zijn naam aan
den Britschen (of Ierschen) leekenmonnik Pelagius, die in het
begin der 5e eeuw naar Rome kwam, streng van zeden was
("bonum et praedicandum virum" noemt hem Augustinus) en een
grooten naam had als leider der zielen. Hij legde sterk den nadruk
op den wil bij het streven naar de volmaaktheid. Of hij zijn
dwalingen ontleend heeft aan Th eo dorus van Mop sueste,
die een soortgelijke doctrien verkondigde, is niet zeker. Wel zijn
het praktische naturalisme van Pelagius en het speculatieve rationalisme van Theodorus met elkaar verwant, zooals Cassianus en
Prosper van Aquitanië reeds opmerkten: Pelagius kent te groote
kracht toe aan den wil, Theodorus aan het verstand. Waarschijnlijker is het Pelagianisme een hernieuwing van het Stoïcisme en
een reactie tegenover het Maniëheïsme, dat den mensch voorstelde
als een speelbal van twee onoverwinnelijke krachten, het goed en
het kwaad, waartegenover hij alle verantwoordelijkheid mist. Het
Pelagianisme leert tegenover dit determinisme, dat de mensch uit
eigen krachten alles tenopzichte van zijn zaligheid vermag en gaat
uit van het Stoïcijnsche princiep, dat hij absoluut vrij geschapen
is om het goede te doen en het kwade te laten. Het ontkent de
verheffing tot de bovennatuurlijke orde, de erfzonde en de noodzakelijkheid der genade. De zonde van Adam is geheel persoonlijk
en de gevolgen daarvan gaan niet op zijn nakomelingen over;
hoogstens zou het slechte voorbeeld, dat hij gegeven heeft, erfzonde
genoemd kunnen worden. De mensch wordt dus geboren met de
volle integriteit van zijn natuur en uit eigen krachten, zonder de
hulp der genade, kan hij alle geboden vervullen, alle zonden vermijden en den hemel verdienen. De genade dient hoogstens om
gemakkelijker goede werken te kunnen verrichten; zij is vooral
uiterlijk en bestaat daarin, dat God ons zijn wet en zijn leer gegeven heeft, zoodat wij weten wat wij hebben te doen; daartoe
1 Lit. over Augustinus, § 57. De geschriften van Pelagius, P. L. 30, 45 en 68;
van Augustinus, P. L. 44 en 45 ; Marius Mercator, P. L. 48. - A. B r u c k n e r,
QueUen zur Gesch. des pelag. Streites. Tüb. 1906. - J. R i v i è re, Le dogme
de la rédemption, P. 1905. - A. Souter, Pelagius' expositions of 13 ep. of
St. Paul, 2 t. Cambr. 1922/26. - A. B ru c k n e r, Julian von Eclanum, sein
Leben und seine Lehre, Lz. 1897.
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helpt ook het voorbeeld van Christus. Het Pelagianisme is geheel
naturalistisch en rationalistisch: de verlossing is niet meer noodig
en al het bovennatuurlijke verdwijnt uit het leven van den Christen
(K. E. 777, 778).
Behalve door Pelagius werd het verdedigd door den monnik
Ca e les t i u s en later vooral door Julianus, b. van Eclanum
(Apulië), volgens Augustinus "den architect van geheel het
systeem", een scherpen, doch rationalistisch en geest. Niemand was
beter in staat dit koude en trotsche naturalisme te bestrijden dan
Augustinus, die zoo diep de zwakheid der natuur en de barm~
hartigheid Gods gevoeld had en wiens geheeIe wezen met zoo
groote kracht streefde naar een innige vereeniging met God, de
"doctor gratiae."
Het Pelagianisme werd eerst op voorzichtige wijze te Rome
verspreid, zonder dat er de aandacht op viel. Na de inname der
stad door de Gothen (410 )vluchtten Pelagius en Caelestius naar
Afrika, Pelagius later naar Palestina. Verschillende stellingen van
Caelestius werden verworpen op een synode te Carthago (411).
Op verzoek van b. Aurelius van Carthago, kwam Augustinus daar
preeken over de erfzonde en de noodzakelijkheid der genade:
ook schreef hij verschillende werken ter bestrijding der dwaling:
De peccatot'um meritis et remissione ( 412 ), De spiritu et litera
(412), De natura et gratia (415). Pelagius verkondigde onder~
tusschen zijn leer in Palestina, waar Hieronymus (op niet zeer
gelukkige wijze) hem bestreed (Dial. contra Pelagianos, 415).
B. Johannes van Jerusalem, ofschoon door Augustinus gewaar~
schuwd, onthield zich van een oordeel. De Grieksche theologen
hadden in het algemeen een meer optimistische opvatting van de
menschelijke natuur en steeds den nadruk gelegd op den vrijen
wil, zoodat zij het gevaar van het Pelagianisme niet zoo gemakkelijk
inzagen. Toch veroordeelde de synode van Diospolis (Lydda) de
Pelagiaansche dwalingen (415): Pelagius ontkwam echter aan de
excommunicatie, door zijn gevoelens te verloochenen of onder
dubbelzinnige termen te verbergen (Batiffol, Le cath. de S. Aug.,
377-81). Augustinus zette diens handelwijze uiteen in zijn De
gestis Pelagii; twee Afrikaansche synoden veroordeelden Pelagius
en Caelestius opnieuw (416) en wendden zich tot P. Innocentius,
die het vonnis bevestigde. Het is bij die gelegenheid, dat Augustinus
in een preek te Carthago (417) de beroemde woorden sprak: lam
enim de hac causa duo conciHa missa sunt ad Sedem Apostolicam :
inde etiam rescripta venerunt. Causa finita est: utinam aliquando
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finiatur error." (Sermo 131; K. E. 745), de authentieke vorm van
het bekende adagium: "Roma locuta, causa finita" , Rome heeft
gesproken, de quaestie is geëindigd. De twee concilies hadden uit
zich zelf niet de macht een definitieve beslissing te nemen; daarom
zijn hun besluiten naar Rome gezonden en Rome heeft geantwoord:
nu is de zaak geëindigd.
De dwaling was echter nog niet geëindigd, want in 417 stierf
P. Innocentius en {>elagius en Caelestius wisten zijn opvolger
Zosimus door een algemeen gehouden verklaring van hun recht~
geloovigheid te overtuigen. Zosimus schreef een brief aan de
Afrikaansche bisschoppen, waarin hij hun voorbarig oordeel laakte;
hij wilde zich echter niet definitief over Caelestius uitspreken en
gaf den bisschoppen twee maanden tijd om zijn schuld te bewijzen;
als zij dat binnen dien tijd niet gedaan hadden, zou Caelestius van
de excommunicatie ontslagen worden. In 418 vergaderde te
Carthago een synode van 214 bisschoppen, waar onder voorlichting
van Augustinus de dwaling opnieuw onderzocht en in 9 canónes
verworpen werd (Denz. 101). Zosimus hervatte nu zijn onderzoek,
overtuigde zich van het gedrag van Caelestius en vaardigde een
Epistola Tractatoria uit, die het Pelagianisme verwerpt. Zij werd
aan alle bisschoppen ter onderteekening gezonden, wat bijna allen
deden, behalve 18 Italiaansche bisschoppen, onder wie Julianus
van Eclanum; zij werden door k. Honorius verbannen (419) .
Pelagius en Caelestius verdwijnen nu van het tooneel; Julianus
werd de leider. In talrijke geschriften bestreed hij Augustinus, wien
hij o.a. verweet, dat zijn leer over de erfzonde het huwelijk en de
zedelijkheid ondermijnde, waarop deze zijn opvattingen omtrent
de erfzonde en de concupiscentie uiteenzette. - Het concilie van
Ephese hernieuwde de veroordeeling van het Pelagianisme (Denz.
126). De radicale vorm verdween nu langzamerhand.
2°. Over de moeilijke vragen van de werking der genade waren
wel gegevens in de H. Schrift en de traditie aanwezig, maar
Augustinus 1 heeft deze geordend en verdedigd; hij is de schepper
1 O. Rottmanner, Der Augustinismus, Ma. 1892. E. Portalié,
Augustinisme, D. Th. I. - K. Kol b, Menschliche Freiheit u. gött. Vorherwissen
nach Augustin, Fr. 1908. - J. M a u s b ach, Die Ethik Augustins, 2 Bde Fr.
'1929. - G. Ph i I i P s, La raison d'être du mal d'après S. Aug" Lew. P.1927.F. Jan sen, Baius et Ie Baianisme, Leuv. 1927. - A. d'A 1è s, Providenee et
Iilire arbitre, P, 1927. - A. M u I der s, Augustijnsche genade teksten, N. K. S.
1928, 66. - N. Me rl i n, St. Aug. et les dogmes du péché originel et la gräce,
P. 1931. - Cr. Smits, De H. Aug. als leeraar der genade, Stud. Cath. 6
(1930) 231. - F. Tummers, Aug. en de vrije wil, Stud. 113 (1930) 339.
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van de christelijke anthropologie. De fundamenteeIe waarheden
door hem uiteengezet: de erfzonde, de noodzakelijkheid en de
gratuiteit van de genade, de absolute afhankelijkheid van God voor
iederen bovennatuurlijken act, zijn in de leer der Kerk overgegaan.
Doch Augustinus heeft ook zijn zwakke zijden: particuliere
opvattingen, schijnbare contradicties, onduidelijkheden, soms zelfs
dwalingen.
De oorzaken daarvan liggen in den aard van het probleem, in den aard ook
van den persoon en de geschriften van den H. Augustinus. De vraag over de
betrekkingen van God tot het schepsel, van de verhouding van genade en
vrijen wil is een probleem, dat ook een genie als Augustinus niet vermag op
te lossen. De feiten staan vast: dat de zaligmaking het werk is van God,
wiens genade voor iederen bovennatuurlijken akt noodzakelijk is en dat van
den anderen kant de wil vrij blijft onder de werking der genade; doch het hoe
is een mysterie, zooals Augustinus ook herhaaldelijk erkend heeft. De theologie
had zich bovendien vóór Augustinus weinig met deze vragen bezig gehouden;
geen wonder, dat hij soms gedwaald heeft.
De theologie van Augustinus heeft zich vervolgens in den strijd gevormd en
ontwikkeld. In de eerste jaren van zijn optreden verdedigde hij de vrijheid van
den wil tegenover de Manicheërs, later de noodzakelijkheid der genade tegenover
de Pelagianen. En als Augustinus iets verdedigt, gaat hij er geheel in op. HIJ
legt zijne geheeIe ziel in zijn geschriften, vooral als hij spreekt over de genade.
Diep had hij de zwakheid des vleesches gevoeld en hij heeft, misschien mede
onder den invloed van zijn manicheisch verleden, een pessimistische opvatting van
de menschelijke natuur, wier verdorvenheid hij in sombere kleuren schildert. Doch
meer dan iemand had hij ook de werking der goddelijke genade in zich gevoeld
en niet genoeg weet hij haar te prijzen. Hoe meer de Pelagianen de goedheid der
menschelijke natuur en haar vrijheid bepleiten, des te meer wijst hij op haar
verdorvenheid en onvermogen en op de noodzakelijkheid der genade. Zoo heeft
een ontwikkeling plaats steeds meer naar het betonen van de genade en naar de
strengere richting. ZIJ was reeds begonnen in 397, doch wordt vooral sterker
sedert 418, in den strijd tegen het Pelagianisme.
En met zijn vurig karakter en oratorische schrijfwijze legt hij zoo sterk en
soms zoo eenzijdig den nadruk op een bepaalde waarheid, de noodzakelijkheid
der genade, dat hij de daaraan correspondeerende, de vrijheid van den wil, schijnt
te loochenen. HIJ geeft geen synthese van beide dogmas. Bovendien gebruikt hij
niet alleen gewichtige termen als liberum arbitrium, peccatum in een van de
latere theologie afwijkenden zin, doch geeft er ook in zijn eigen geschriften een
verschillende beteekenis aan.
Zoo hebben Luther en Calvijn, Bajus en Jansenius zich in het kardinale punt
van hun leer, de loochening van de wilsvrijheid, op Augustinus kunnen beroepen.
Ook van katholieke zijde (Rottmanner, 21, 24; Kolb, 109; Krebs, 264 ; bestreden
door Mausbach, 11, 34) is wel verdedigd, dat hij in sommige geschriften (niet
in zijn preeken), ofschoon hij de vrijwillige toestemming van den wil vereischt,
als er van zonde sprake is, toch de vrijheid opgeheven acht onder de werking
der genade, m.a.w., dat naar zijn meening de genade onweerstaanbaar werkt
( gratia irresistibilis) . Er zijn inderdaad uitdrukkingen, waarin Augustinus dit
schijnt te zeggen, doch zij kunnen ook anders verklaard worden. En als men
het geheel van zijn geschriften overschouwt, kan men er redelijkerwijze niet aan
twijfelen, dat hij den vrijen wil handhaaft, zoowel als er sprake is van
zonde als onder de werking der genade. Kenschetsend voor zijn opvatting zijn de
woorden: .. Die u geschapen heeft zonder u, rechtvaardigt u niet zonder u"
(Sermo 169, 11), ..God verlaat niemand, als hij niet eerst verlaten wordt" (In
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Psalmum 145, 9). In zijn geschrift aan de monniken van Hadrumetum, die
meenden, dat hij den vrijen wil ontkende, verklaart hij, niet tot degenen te
behooren "die zoo de genade van God verdedigen, dat zij den vrijen wil van den
mensch ontkennen of meenen, dat de vrije wil geloochend wordt als de genade
wordt verdedigd (De gratia et libero arbitrio (427) I, 1). In een brief, met dit
geschrift verzonden, zegt hij: "Als derhalve de genade van God er niet is,
hoe redt Hij de wereld? en als er geen vrije wil is, hoe oordeelt Hij dan 7"
(Ep. 214, 2). In zijn Refracfafiones (427) handhaaft hij uitdrukkelijk, wat hij over
den vrijen wil tegen de Manïcheën heeft geschreven, "dat de zonden door de
gerechtigheid Gods gewroken worden. Want zij zouden niet met recht gestraft
worden, als zij niet vrijwillig geschiedden" en "Daarom is niets zoozeer in onze
macht als de wil zelf" (1, 9, 3). - Dikwijls leert hij de verdienstelijkheid
der goede werken, terwijl van verdienste geen sprake kan zijn zonder den goeden
wil: "Wanneer de mensch vrijwillig handelt, is het werk goed te noemen;
dan is loon te verhopen" (De gratia et libero arbitrio, 4).

De Kerk heeft sommige onderdeelen van Augustinus' genadeleer
nooit tot de hare gemaakt: zijn pessimistische opvatting van de
menschelijke natuur en zijn sombere, harde voorstelling van de
almacht en gerechtigheid Gods. zijn verklaring van de erfzonde.
zijn leer over de werkzame genade. de praedestinatie. het kleine
getal uitverkorenen.
Volgens Augustinus is de geheeIe menschheid door de zonde van Adam in den
wortel bedorven en schuldig geworden aan de eeuwige verdoemenis; zij is een
"massa damnata" of "perditionis". De zonde van Adam, de erfzonde, wordt
op zijn nakomelingen overgebracht door de concupiscentie, die met den voortplantingsakt gepaard gaat. Ook het wezen der erfzonde bestaat in of wordt
tenminste gemanifesteerd door de concupiscentie, de booze begeerlijkheid, den
ongeregelden trek naar het kwade, vooral de sexueele begeerlijkheid. AI de
bewegingen der concupiscentie, ook de onvrijwillige, zijn zonden; zij worden
echter de gedoopten niet aangerekend; de concupiscentie blijft in hen quoad
actum, non quoad reatum. Zonder de genade is er dus in ons niets dan zonde
en eIlende. God was niet onrechtvaardig geweest, als hij niemand gered had.
Uit louter barmhartigheid kiest HIJ echter een gedeelte der menschen uit de
massa damnata uit, zonder te voren op hun verdiensten te zien en praedestineert
hen voor den hemel; zij ontvangen de genade, die hun niet aIleen het kunnen,
doch ook het willen geeft en die hen onfeilbaar zeker de vereischte goede
werken doet steIlen, ofschoon zij in vrijheid handelen. De overigen kiest God niet
uit. gaat HIJ voorbij, zoodat zij zeker verdoemd worden, niet omdat God hen
tot de verdoemenis praedestineert. doch of omdat zij vrijwillig zondigen of niet
van de erfzonde verlost worden. Dit laatste geldt van de kinderen, die zonder
doopsel sterven en die in de hel een straf, zij het dan ook een zeer lichte,
ontvangen. "Zakelijk verschilt deze negatieve reprobatie niet van de positieve;
uit beide verklaringen volgt, zooals Lessius terecht opmerkt, de onfeilbaar
zekere verdoemenis" (Bartmann, Lehrbuch der Dogmatik 11, Fr. 1929, 63). Het getal uitverkorenen is klein in vergelijking met dat der verdoemden. Ook
verschillende Katholieken (Rottmanner, 24; Bartmann, 50; Cappuyns, Rech. de
Théol. anclenne et méd. I (1929) 310; Krebs, 294) meenen, dat Augustinus in
lateren tijd den beperkten heilswil geleerd zou hebben, dat God niet alle
menschen wil zalig maken, doch aIleen hen, die het inderdaad worden. Anderen
(o.a. Bardenhewer IV, 510; Tixeront 11. 504) verdedigen den algemeenen
heilswil bij Augustinus.

3°. Reeds tijdens het leven van Augustinus maakte men
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heid_tegen zijn onmenschelijk harde heilsleer. De monniken van
het klooster te Hadrumetum (Afrika) meenden, dat hij de vrijheid
loochende en dat het dan nutteloos zou zijn, de zondaren terecht te
wijzen. Augustinus zette zijn opvattingen uiteen in De gratia et
libero arbitrio en De correptione et gratia (426/27). Aan dit laatste
geschrift namen aanstoot de monniken van S. Victor te Marseille,
onder hun abt. den vromen en geleerden Johannes Cassianus
(Massilienses t in de 16e eeuw (niet juist) Semipelagianen 1 genoemd). Cassianus meende, dat Augustinus een soort fatalisme
leerde, waardoor de vrije wil en het zedelijk leven gevaar liepen;
hij wilde ook de mogelijkheid van het heil aan allen verzekeren,
wat Augustinus naar zijn meening niet deed en hij zocht een
middenweg tusschen hem en Pelagius. Volgens Cassianus volgen
de praedestinatie en de reprobatie op het vooruitzien der goede
werken of der zonden. Maar - en hier dwaalt hij - bij de meeste
menschen gaat het begin van het geloof. (de aanname van het
geloof. het daardoor ontwaakte heilsverlangen, het gebed en het
inroepen van den goddelijken bijstand) van henzelf uit, zooals de
zieke den geneesheer roept, ofschoon de genade Gods noodig is
om er werkelijk toe te komen (nostrum est velle, Dei autem perficere). Hij nam m.a.w. de gratia adjuvans aan, doch ontkende,
tenminste voor vele gevallen, de noodzakelijkheid der gratia
praeveniens. En ook de eindvolharding, het bewaren der eens
verkregen gerechtigheid tot het einde toe, kan de mensch uit eigen
krachten bewerken (emereri). Van de opvattingen van Cassianus
werd Augustinus op de hoogte gesteld door twee zijner vrienden
in Gallië, de leeken S. Prosper van Aquitanië en Hilarius, waarop
Augustinus zijn leer uiteenzette in De praedestinatione sanctorum
en De dono perseverantiae (428/29). Na den dood van Augustinus
(430) zette Prosper in meerdere geschriften den strijd voort en
wist ook een veroordeeling van het Semipelagianisme te verkrijgen
van P. Coelestinus, die echter over de praedestinatie enz. zwijgt en
niet de particuliere leer van Augustinus goedkeurt, zooals Prosper
wenschte (431; Denz. 128-42). Als Prosper, zooals Cappuyns
meent, de schrijver is van De vocatione omnium gentium. is hij
1 Lit. over Cassianus, Vinc. Ler. enz. § 57. F. W ö r ter, Beiträge zur
Dogmengeschichte des Semipelagianismus. Pdb. 1898; Zur Dogmengesch. des
Semip.• Mr. 1900. - A. Hoc h. Lehre des Joh. Cassianus von Natur u. Gnade,
Fr. 1895. - J. L a u 9 ier. S. Jean Cassien et sa doctrine sur la gräce. Lyon
1908. - D. Fr a n se s, Prosper en Cassianus. Stud. C. III (1927), 145-155. A. Koe h, Der hl. Faustus von Reij, Stro 1895.
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later van Augustinus afgeweken. Want terwijl hij vroeger den
beperkten heilswil houdt. leert hij in genoemd werk. dat de praedestinatie berust op het vooruitzien der goede werken of der zonden
en dat het een "pars fidei" is. dat God alle menschen wil zalig
maken 1.
4°. Het Semipelagianisme werd eveneens geleerd door S. Vincentius Lerinensis in zijn Commonitorium (434) en systematisch
werd het vooral ontwikkeld door Faustus, b. van Reji (Provence).
vroeger abt van Lerin. in zijn De gratia libri duo (c. 475). Eerst in
het begin der 6e eeuw werd de strijd tegen het Semipelagianisme
krachtig hernieuwd door S. Fulgentius, b. van Ruspe (Afrika).
in streng Augustijnschen zin en door S. Caesarius, b. van Arles.
Deze zond 19 Capitula S. Augustini ter goedkeuring aan P. Felix,
die er echter slechts 8 goedkeurde en met name die over de praedestinatie en reprobatie voorbijging: eenige andere waren er bijgevoegd. Deze Capitula werden aldus. met eenige wijzigingen van
Caesarius. in 25 Canones en een geloofsbelijdenis op het 2e concilie
van Oranges (Arauskanum 11) goedgekeurd (529: Denz. 174).
Zoowel het Pelagianisme en Semipelagianisme als het praedestinatianisme worden veroordeeld en de vrijheid van de wil wordt uitdrukkelijk vastgesteld (possint .... si voluerint). Zoo wordt het
essentieele van de genadeleer. die S. Augustinus tegen de Pelagianen verdedigd had. definitief goedgekeurd: .over de bovengenoemde particuliere aspecten van zijn speculatie wordt g~en
uitspraak gedaan en de Kerk heeft deze ook later nooit overgenomen. Integendeel. vooral met Thomas en sedert Trente. heeft
zich een mildere opvatting baan gebroken. die ook meer in overeenstemming is met de traditie vóór Augustinus en met de
opvatting der Grieksche Kerk. Het is wel teekenend. dat de
grootste bestrijder van Augustinus. Cassianus. zich beriep op zijn
leermeester. den grootsten Griekschen Kerkvader. Johannes
Chrysostomus: "quae ego scripsi ille me docuit" (De incarnatione
contra Nestorium. 7. 31).
1 M. Cap p u y n s. Le premier représentant de l'augustinisme médiéval.
Prosper d'Aquitaine. Rech. de Théol. ancienne et méd. 1 (1929) 310.
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HOOFDSTUK VI.

DE KERKELIJKE WETENSCHAP EN DE
ONTWIKKELING DER LEER 1.

§ 55. Algemeen overzicht.
De anderhalve eeuw na het edict van Milaan vormt den gulden
tijd van de oudchristelijke litteratuur. De oorzaken zijn de algemeene
opbloei van het Christendom na de ontvangen vrijheid. de diep~
gaande studie. die voor de bestrijding der ketterijen vereischt werd
en het groote aantal talentvolle mannen. die ook op de hoogte
stonden van de profane cultuur 2. In het algemeen hebben de
theologen van het 00 s ten. ten gevolge van hun rijker verleden en
meer speculatieven aanleg. de leiding boven die van het We st e n.
wat reeds daaruit blijkt. dat al de groote Grieksche Vaders in het
Latijn vertaald werden en slechts werken van twee Latijnen.
Hieronymus en Rufinus. in het Griekseh. Doch daar staat tegen~
over. dat Augustinus al de Grieken in diepte en invloed overtreft.
De eigenschappen van beide volkerengroepen (§ 30) treden nu nog
scherper aan het licht. In het Oosten staan de scholen van
Alexandrië en An tiochië (§ 30) tegenover elkander. Tot
de eerste behooren Athanasius. Didymus de Blinde. Cyrillus van
Alexandrië en de drie Cappadociërs. Tot de tweede Theodorus van
Mopsueste 3. Chrysostomus. Theodoretus van Cyrus. Naast deze
beide scholen staat in de 4e eeuw een extreem traditionalistische
richting. wantrouwend tegenover alle gnosis en critiek. waar~
van de voornaamste vertegenwoordiger S. Epiphanius is. In het
Westen kan men deze richtingen niet zoo dUidelijk onderscheiden.
De voornaamste onderwerpen. die behandeld worden. zijn: a. D e
apo log i e. Er is een streven bij sommige schrijvers een algemeene.
principieele apologie ter weerlegging van alle tegenstanders samen
te stellen. in tegenstelling met de vroegere. die meestal tegen
bijzondere personen of leerstellingen gericht was (Athanasius.
Eusebius van Caesarea. Theodoretus van Cyrus. Augustinus).
b. D e dog mat i e k. die vooral beoogt de ketterijen te bestrijden.
1 Bar den h e w e rillen IV. R a u s c hen - A I ta n e r. T i x e ron t 11
en 111. p. 6. U e b e r weg 11. B. Ge y e r. Die patristische und scholastische
Philosophie. B. 1928. - Sas sen. - M. J u g i e. Theol. dogmatica christianorum
orientalium I. P. 1926. - 2 J. St i gIm a y r. Kirchenväter u. KIassizismus. 1913.
- R. Jol i vet, Essai sur les rapports entre la pensée grecque et la pensée
chrétienne. P. 1931. - 3 L. Pirot. L'oeuvre exégetique de Theodore de
Mopsueste. R. 1913.
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De voornaamste theologen zijn de genoemden der Alexandrijnsche
school en in het Westen Hilarius en Augustinus. Systematische
samenstellingen zijn zeldzaam (Gregorius van Nyssa, Theodoretus
van Cyrus, Epiphanius, Augustinus). c. De ex eg es e, die vooral
de stichting tot doel heeft. Behalve in Antiochië is de methode,
ook in het Westen, de allegorische. ofschoon men in dogmatische
polemiek den letterlijken zin volgt. Chrysostomus en Theodoretus
zijn de beste exegeten der oudheid, Hieronymus de geleerdste.
Textcritischen zin toon en alleen de Antiocheners, de Ambrosiaster
en Hieronymus. De meeste Westerschen. ook als zij Grieksch verstaan, houden zich uitsluitend aan de Latijnsche vertaling van den
bijbel. Kennis van het Hebreeuwsch behoort tot de zeldzaamheden.
d. Dek e r k ges c hi ede nis, die een meester heeft in Eusebius:
ook vele anderen hebben haar met vrucht beoefend. De philosophische geschiedbeschouwing van Augustinus heeft de M. E.
beheerscht. e. P ra c ti s c het h e 0 log i e, ase e s e, m y s tie k.
Een groote moralist is Chrysostomus; de eerste systematische
samenstelling der moraal is van Ambrosius. De eerste pogingen tot
een christelijke mystiek zijn uitgegaan van Macarius( 7) en Gregorius van Nyssa. Cassianus is een beroemde leeraar van de ascese
en het kloosterleven. Doch ook op dit drievoudig gebied neemt
Augustinus de eerste plaats in.
f. In bijna onoverzienbare hoeveelheid zijn pre ek e n tot ons
gekomen. Naast den ouderen vorm, de homilie, treedt de thematische prediking op. Over het algemeen is de prediking in het
Westen eenvoudiger en practischer, in het Oosten meer poëtisch en
beeldrijk. Doch hier offert men soms te veel aan den literairen
smaak van den tijd. De grootste predikanten in het Oosten zijn
Basilius, Gregorius van Nazianze en Chrysostomus; in het Westen
Ambrosius, Augustinus, Leo de Groote en Petrus Chrysologus.
Als catecheten munten uit Cyrillus van Jerusalem en Augustinus.
g: Op het gebied der p 0 ë zie staan de Latijnen boven de Grieken.
De voornaamste dichters zijn: Hilarius van Poitiers, Ambrosius,
Prudentius, Paulinus van Nola en Gregorius van Nazianze (Bardenhewer lIl, 2-34).
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A. Alexandrië en Egypte. 1°. S. Athanasius

(t 373; § 45)

1.

Hij schreef a. (in ziJn jeugd) apologetische werken: Oratio contra gentes,
Oratio de incarnatione Verbi. b. Dogmatisch-polemische: Orationes IV contra
Arianos (de 4e onecht), De incarnatione contra Apollinarium. c. Historischpolemische : Apologia contra Arianos ; Historia Arianorum ad monachos.
d. Exegetische: een verklaring der psalmen, grootendeels verloren. e. Practische:
De virginitate. Vita s. Antonii. f. Brieven voor de publiciteit bestemd, o.a. ziJn
Paaschbrief van 367, waarin hij optreedt tegen de opname van Apocryphen in
den canon en voor het eerst de 27 boeken van het N. T. als de alleencanonieke
opnoemt; hij verwerpt echter de deuterocanonische boeken van het O. T.
Athanasius is een vaardige dialecticus, met groote kennis der H. Schrift. Zijn
iJeschriften zijn helder en diep. doch de uiterlijke vorm is over het algemeen niet
verzorgd. HIJ is een mysticus. die in de menschwording van Christus een
yergoddelijking ziet van de menschelijke natuur en in deze beschouwing stof
vindt voor zijn godsvrucht. - Het Symbolum Quicumque vult. sedert de 7e eeuw
geleidelijk aan Athanasius toegeschreven. is zeker niet van hem, doch van
LatIjnsehen oorsprong. uit het einde der 4e of begin der 5e eeuw.
2°. Tegen de Manicheên schreef S. SerapioD, b. van Thmuis (na 362) 2.
Waardevol is het in 1894 ontdekte Euchologium of Sacramentarium 3 van
Serapion. een soort ritueel of pontificaal. 3°. Didymus de Blinde (t 395) 4 was.
ofschoon leek. jaren lang hoofd der Alexandrljnsche catechetenschool; Hieronymus
en Rufinus kwamen zijn lessen bijwonen. Van zijn talrijke dogmatische en
exegetische werken is weinig meer over. o.a. De Trinitate en de Spiritu Sancto.
Zijn naam kreeg later een ongunstigen klank. omdat hij als verdediger van
Origenes op het 5e algemeene concilie veroordeeld werd. In de Triniteitsleer is
hij orthodox.

4°. De H. Cyrillus van Alexandrië (370/75-444; § 50)
groote bestrijder van het Nestorianisme.

5

is de

Veel is hij gesmaad als een eerzuchtige en heerschzuchtige. doch zeker In
zijn later leven treedt hij gematigd op en weet hij om des vredes wille zijn
persoonlijke ideeën prijs te geven. Aan den moord der bij een volksoploop
omgekomen Hypathia. hoofd der neo-platonische school te Alexandrië. is hij
onschuldig (L. Sicking. Kath. 129 (1906) vlg.). Hij is een der grootste theologen
van de Grieksche kerk. een machtige. doordringende geest. scherp in de bewijsvoering. Zijn stijl IS niet schoon. HIJ schreef: X libri contra Julianum. een weerlegging van diens Contra Galilaeos. twee werken over de Triniteit tegen de
Arianen. verschillende tegen Nestorius. talrijke exegetische. meest in sterk
allegorischen zin.
1 § 45. P. G. t. 25-28. J. M ö h Ier. Athan. der Gr. u. die Klrche seiner
Zeit. Mainz. 1827. - F. C:::avaflera. St. Athanase (Les mor. chrét.), P. 1908.
- G. Bar d y. St. Athanase. L. S. 1914. E. Wei g I. linters. zur
Chrystologie des H. Ath.. Pdb. 1925. - V. C rem ers. De verlossingsidee bij
Ath., Turnh. 1924. - 2 P. G. t. 40. - 3 Ed. G. Wobbermin in T. li. 17.
Lz. 1899; F. Funk. Didascalia et Constitutiones apast. Il, 172 seqq.• Pdb.
1905; K. E. 476--480. - 4 P. G. t. 39. - J. Lei pol d t. Did. der Blinde.
Lz. 1905. - G. Bardy, Didyme I'Aveugle. P. 1910. - 5 § 50. P. G. t. 68-77.
- A. St r u c kma n n. Die Eucharistielehre des hl. Cyrill. Pdb. 1910. A. Eberle. Die Mariologie des hl. Cyrill v. Al.. Fr. 1921.
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5°. Synesius van Cyrene 1, leerling van de Neo~Platonische
philosophe Hypatia, werd later b. van Ptolemais (t c. 115) ; zijn
talentvolle geschriften zijn platonisch gekleurd.
6°. Talrijk zijn de schrijvers onder de Egyptische kluizenaars
en kloosterlingen (§ 42) 2.
De H. Macarius, de Egyptenaar of de Groote 3, (t omstr. 390). geldt als de
vader der christelijke mystiek. om 50 homeliën. die op zijn naam staan en
misschien in de kern. doch zeker niet in den tegenwoordigen vorm van hem
afkomstig zijn. Alleen echt is de Brief van den H. Macarius, een korte ver~
handeling. waarin de opgang tot God beschreven wordt.
Evagrius Ponticus 4, een leerling van Gregorius van Nazianze. te Constantinopel
als predikant gevierd. die zich terugtrok in de Egyptische woestijn en zich stelde
onder de leiding van den H. Macarius. is een talentvol geestelijk schrijver.
Zijn geschriften zijn meest verloren gegaan. Hij staat onder invloed van Origenes
en is als Origenist veroordeeld; sterk legt hij den nadruk op het onderscheid
tusschen het actieve en het contemplatieve of gnostieke leven. Bewaard zijn
o.a. Gnostieke problemen (6 groepen van 100 sententies) en twee verzamelingen
Gnomen (korte spreuken) (t 399).
De H. Isidorus van Pdusium (t c. HO) 5, een leerling van Chrysostomus, abt
van het klooster te Pelusium (in Beneden~Egypte) heeft omstreeks 2000 brieven
nagelaten. modellen in hun soort. meest van exegetischen aard.
lsaias, een Egyptische monnik, t 488 als monophysiet, geeft in zijn
29 Redevoeringen 6 een compleet. veel gelezen tractaat over het kloosterleven.
De Historia monachorum 7, bewaard in de Latijnsche vertaling van Rufinus.
verhaalt de reis van 7 monniken uit Jerusalem door de Egyptische woestijn.
De Apophthegmata patrum 8 zijn een in verschillende texten en vertalingen
overgeleverde. veel gebruikte verzameling van anecdoten, zinspreuken en parabels
van de oude monniken. De samensteller is onbekend; waarschijnlijk schreef hij
niet voor de eerste helft der 6e eeuw.

B. Klein-Azië en Thracië. 10. Basilius de Groote. zijn vriend
Gregorius van Nazianze en zijn broeder Gregorius van Nyssa,
de drie Cappadociërs. hebben een diepgaanden invloed uitgeoefend
op de theologie en het leven der Oostersche kerk. Zij hebben elkaar
aangevuld: Basilius is de man der daad, Gregorius van Nazianze
de meester van het woord, Gregorius van Nyssa de groote denker.
1 P. G. t. 66. A. Kie f f n e r. Synesius von Kyrene. der Philos. u. Dichter,
Pdb. 1901. - G. G r ü t z m ach er, Synesios v. Kyrene, ein Charakterbild aus
dem Untergang des Hellenentums, Lz. 1913. - 2 J. B rem 0 n d, Les Pères du
désert (Les moralistes chrét.). 2 v. P. 1927. - 3 P. G. t. 34; G. Mariott,
Macarii Anecdota, Cambr. 1918. - J. St 0 f fel s. Die mystische Theologie
Makarius des Aegypters, Bonn 1908. - J. St i gim a y r, Sachliches u. Sprach~
Iiches bei Mak. v. Aeg., Jbr. 1912. - L. V i 11 e c 0 u r t, La date et )'origine
des .. Hom. spirituelles", P. 1920. - 4 Ed. P. G. t. 10; W. Frankenberg
1912; H. Gressmann, Lz. 1913. - R. Melcher, Der 8. Brief des
hl. Basilius ein Werk des Ev. P .• Mr. 1923. - I> P. G. 78. - L. Ba y e r. Jsidors
von Pelusium klassische Bildung. Pdb. 1915. - 6 P. G. 40. 1105-1212. 7 P. L. 21. 8 W. B 0 u s set, Apophthegmata. Studien zur Gesch. des ä1testen
Mönchtums. Tüb. 1923 (An. Boli. 42 (1921) 130).
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1°. Basilius de Groote 1. omstr. 330 te Caesarea in Cappadocië uit een
voorname en deugdzame familie geboren. was aanvankelijk voor rhetor bestemd
en hij bezocht de scholen te Caesarea. Constantinopel en Athene. waar hij
vriendschap sloot met Gregorius van Nazianze en een medeleerling was van
Julianus Apostata. Doch hij verliet de wereld en werd de meest invloedrijke
bevorderaar van het Oostersche monnikendom (§ 43. 4°). Sedert 370 was hij
b. van Caesarea (t 379). Veel en beleidvol heeft hij gewerkt om de eenheid
in de Oostersche kerk te herstellen. die door het Arianisme, verscheurd was
(§ 45. 6°) en voor een betere verhouding tusschen het Oosten en het Westen;
zijn grootsche inrichtingen van liefdadigheid waren modellen voor het geheele
Oosten. Zijn geschriften zijn meest van practischen aard; literair zijn ze zeer
schoon. Als dogmaticus heeft hij vooral verdiensten om zijn verdediging en heldere
uiteenzetting van de Triniteitsleer : Adversus Eunomium en De Spiritu Sancto.
HIJ is een voortreffelijke kanselredenaar (o.a. 9 homilieën over het Hexahemeron).
Het meest verspreide zijner geschriften is: .. Aan de jongelingen. hoe zij uit de
heidensche literatuur nut kunnen trekken" (P. G. 31. 563/90). Zijn 365 bewaard
gebleven brieven vormen een kostbare bron voor de kennis van zijn veelbewogen
tijd. - Naast de zg. Chrysostomusliturgie gebruikt de Grieksch-orthodoxe kerk
heden nog op 10 feestdagen een liturgie van den H. Basilius. waarvan de kern
van hem afkomstig is.
2°. Gregorius van Nazianze (329-90) 2 was de zoon van een bekeerden
rhetor. die later b. van Nazianze werd. Hij studeerde te Caesarea in Palestina.
Alexandrië en Athene. ..Mijn eenige liefde was de wetenschap. In het Oosten
en Westen en in Athene. het sieraad van Griekenland. heb ik haar gezocht en
met inspanning langen tijd getracht haar te verwerven. Intusschen heb ik ook
haar aan de voeten van Christus neergelegd en aan het woord van den grooten
God onderworpen." HIJ volgde zijn vriend Basilius in de woestijn. werd door
hem. half tegen zijn wil. tot bisschop gewijd van het kleine Sasima. stond zijn
vader ter zijde. gaf gehoor aan de uitnoodiging van de orthodoxe gemeente
te Constantinopel om daar het geloof tegen de Arianen te verdedigen. en werd
tot bisschop van Constantinopel en voorzitter van het concilie gekozen (§ 46).
Doch na een maand legde hij beide waardigheden neer. omdat hij tegen de
9Ppositie niet was opgewassen. Een idealistische. gevoelige natuur. zou hij het
liefst zich in de eenzaamheid aan gebed en overweging hebben gewijd. maar
zielenijver en plichtsgevoel dreven hem telkens terug in de wereld. waarin hij
zich niet thuis gevoelde. Hij is een geboren redenaar. soms echter te kunstvol.
Als theoloog heeft hij. meer dan als oorspronkelijk denker. verdienste om de
trouwe weergave der overgeleverde leer. waarom het concilie van Chalcedon
hem den eerenaam schonk van ..de theoloog". Bewaard zijn gebleven a. 45
redevoeringen. waarvan vooral bekend zijn de zg. 5 theologische. ter verdediging
van de kerkelijke leer tegenover de Eunomianen en Macedonianen; b. 500
1 P. G. t. 29-32. Par 9 0 i re; C I ark e. § 43; Monogr.: P. A lla r d. L. S.
" 1903; J. R i v i è r e (Les mor. chrét.). P. 1924. - F. Nag e r. Die Trinitätslehre des hl. Bas., Pdb. 1912. - J. W i tt i g, Leben, Lebensweisheit u. Lebenskunde des hl. Bas., Fr. 1920. - W. C I ark e, The ascetic Works of St. Basil,
Lo. 1925. - O. Rin g, Drei Homilien aus der Friihzeit B: des Grossen. Grundlegendes zur Basiliusfrage, Pdb. 1930. - J. Jac k s, St. Basil and Greek
Literature, Wash. 1922. - 2 P. G. t. 35-38; Orationes theolog. ed. A. Ma s on,
Cambr. 1899. - A. Ben 0 i t. S. Grégoire de Nazianze. 2 v. P. 21885. - A.
Don der s. Greg. v. Naz. als Homilet, Mr. 1909. - M. G u i 9 net, S. Grégoire
de Naz., orateur et epistolier. P. 1911. - E. F I e u r y, Héllenisme et Christianisme. Sr. Grég. de N. et son temps, P. 1930 (Revue" de sc. ph. et théol." 20
(1931) 561). - L. de Jonge, De S. Gregorii Naz. carminibus quae inscribi
solent 1fE(!l ~av'fOv, Amst. 1910.
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gedichten, die tot doel hadden de werken der heidensche dichters bij de christelijke
jeugd te vervangen, van didactischen en elegischen aard. De vorm is onberispelijk,
doch ware poëzie is alleen in de verzen, waarin hij zijn persoonlijke gevoelens
weergeeft. c. 245 brieven, in klassieken stijl.
3 0. Gregorius van Nyssa I, een jongere broeder van Basilius, werd eerst rhetor
en trad in het huwelijk, doch trok zich later in de eenzaamheid terug om geheel
voor de ascese en de theologie te leven. In 371 werd hij door Basilius tot b. van
Nyssa gewijd, waarvoor hij minder geschikt was (t na 394). Hij was een denker
en heeft groote verdiensten voor de 'Yijsgeerige verklaring en verdediging der
dogma' s. Ook is hij een groot mystic~s (§ 42). Als phUosooph is hij neoplatonist
en een volgeling van Origenes, wiens dwalingen hij niet altijd heeft weten te
vermijdeJ:l. o.a. de apocatastasis en de loochening van de eeuwigheid der helle~
straffen. Zijn meest bekende werken zijn: de Oratio catechetica magna. een
verklaring en verdediging van het geloof tegen ketters, Joden en heidenen, eenige
dogmatische werken tegen het Arianisme en Apollinarisme (Antirrheticus),
verklaringen der H. Schrift in allegorischen zin, en een zeer hoog geschat
ascetisch tractaat De virginitate.
4°. S. Amphilochius. b. van Ikonium (t 404) 2, een vriend en medestrijder der
Cappadociërs, in zijn tijd een groot gezag, van wien o.a. 7 preeken bekend zijn.
5°. Philostorgius, een leek, Eunomiaan, wiens waardevolle kerkelijke geschiedenis
grootendeels verloren is gegaan. 6 0. Socrates 3, een advocaat uit Constantinopel,
die Eusebius voortzette van 323-439, goed op de hoogte en eerlijk.
7°. Sozomenus 4, eveneens een advocaat uit Constantinopel. die Eusebius voort~
zette van 323-425, dikwijls aan Socrates ontleent, maar hem ook niet zelden
verbetert. 8°. Palladius 5, b. van Helenopolis (t vóór 431), eenigszins Origenistisch,
schreef een leven van Chrysostomus en de Historia Lausiaca (gericht aan een
hoogen beambte, Lausus), een verzameling van levensbeschrijvingen van asceten,
die hij op zijn reizen had leeren kennen, een belangrijke bron voor onze kennis
van het oude monnikenleven.

C. Palestina, Antiochië en Syrië. 10 • Eusebius van Caesarea 6
(265-c. 340), de .. vader der kerkelijke geschiedenis", is geen
oorspronkelijk denker, maar een groot geleerde, de grootste van
zijn tijd, en een groot apologeet.
Sedert 313 was hij b. van Caesarea, de Romeinsche hoofdstad van Palestina,
waar hij het onderricht genoten had van den geleerden priester Pamphilus,
wiens naam hij uit vereering aannam. Er was een zeer uitgebreide bibliotheek,
reeds door Origenes aangelegd, die Eusebius nog vermeerderde. Hij stond hoog
in aanzien bij Constantijn, dien hij wel te veel verheerlijkt heeft en had grooten
1 P. G. t. 41-46. F. Die kam p, Die Gotteslehre des hl. Greg. v. Nyssa 1.
Mr. 1896. - J. A u f h a u ser, Die Heilslehre des hl. Gr. v. Nyssa, Mn. 1910. J. L e n z, Jesus Christus nach der Lehre des hl. Greg. v. Nyssa, Trier 1925. H. C her nis, The Platonism of G. of Nyssa, Berkeley 1930. - 2 P. G. t. 39.
- K. Hall, A. v. 1., 1904. - G. F ic k e r, Amphilochiana, Lz. 1906. 3 Ed. P. G. t. 67; R. Hu s s e y, Oxf. 1853. 4 Ed. P. G. t. 67; R. Hu s s e y
Oxf. 1860. - 5 P. G. t. 34. - C. But 1 e r, The Lausiac History of Palladius,
Cambr. 1898/1904. - A. Lucot, Paladius, Histoire lausiaque, P. 1912. 6 Ed. P. G. t. 19-24; Praep. evang. E. Gif f 0 r d, 4 vol. Oxf. 1903:"
Demonstr. evang. A. Hei kei, Lz. 1913; Hist. eccles. E. S c h war t z, 3 Bde
Lz. 1903/9. Vert. Me yb 00 m, O. G. 2, 3, 4. - M. Wei s s, Die Stellung des
Eus. v. Caes. im arianischen Streit, Trier 1920. - R. La q u e u r, Eus. als
Historiker seiner Zeit, B. u. Lz. 1929. - J. St e ven S 0 n, Studies in Eusebius,
Cambr. 1929.
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Invloed, welken hij echter niet tot eigen profijt gebruikte. Een volgeling van
Origenes, nam hij in den Ariaanschen strijd een halfslachtige tusschenpositie in.
Van nature zacht en geen sterk karakter, zocht hij vóór alles de rust en den
vrede, die hij voor zijn studie noodig had. Zijn stijl is eentonig en zonder
veel leven.
Zijn voornaamste geschriften zijn: a. Apo log e ti s c he: Praeparatio en
Demonstratio evangelica. die één geheel vormen. Het eerste bewijst de verheven~
heid van het Jodendom boven het heidendom; het tweede. dat het Jodendom
slechts een voorbereiding is van het Christendom. b. H i s tor i s c he: De
kroniek. een chronologie der geschiedenis vanaf de oudste tijden. met vermelding
der voornaamste gebeurtenissen uit de profane. bijbelsche en kerkelijke
geschiedenis. Het tweede deel is door Hieronymus vertaald en voortgezet tot
378 en is nog van fundamenteele waarde. De kerkelijke geschiedenis. vanaf
Christus tot 324. niet zoozeer een beschrijving der gebeurtenissen als wel een
verzameling van feiten. documenten en citaten uit vele later verloren gegane
geschriften. Vooral worden behandeld de opvolging der bisschoppen in de
voornaamste gemeenten. de kerkelijke schrijvers. de ketters. de vervolgingen en
de zegepraal der Kerk. De tendenz is apologetisch. Het werk is van onschatbare
waarde voor onze kennis der eerste eeuwen. waarvan wij anders niet veel
zouden weten. In het weergeven der documenten is Eusebius over het algemeen
nauwkeurig. critisch en betrouwbaar. Een Panegyricus en een Vita Constantini.
c. Op bij bel s c h geb i e d is vooral waardevol zijn Onomastikon der bijbelsche
plaatsnamen.

2°. De H. Cyrillus, b. van Jerusalem (t 386) 1, is bekend door
zijn 24 Catechesen. een verklaring van de christelijke geloofsleer
voor de catechumenen, voor het grootste deel het doopsymbolum
volgend. Zij zijn in goeden zin populair en van waarde voor de
geschiedenis van de sacramenten, met krachtige getuigenissen over
de H. Eucharistie.
3 0. Apollinaris, b. van Laodicea (t 392), was jaren lang een
ijverige verdediger van het katholiek geloof. doch viel later in de
naar hem genoemde dwaling (§ 49). Hij was een man van groote
geleerdheid, wiens geschriften echter meest verloren zijn gegaan.
Om de nadeelige gevolgen van de wet van Julianus Apostata te
keeren. hadden hij en zijn vader het plan opgevat om een christe~
lijke klassieke literatuur te scheppen (§ 34, 5°).
4°. De H. Epiphanius 2 (315 in Judea, t 403), was jaren lang
monnik, daarna b. van Salamis (Cyprus), hoog in aanzien om zijn
heiligen levenswandel. Op het laatst van zijn leven raakte hij ver~
wikkeld in den strijd om Origenes (§ 48). Hij is de vertegen~
woordiger van een niet~speculatieve, traditionalistische richting in
de theologie.
Zijn geschriften zijn waardevol om de weergave der kerkelijke leer en hun
1 P. G. t. 33. J. M a cl e r. Der hl. Cyr. v. Jerus. in seinem Leben uncl seinen
Schriften. Eins. 1891. - 2 P. G. t. 41-43; W. Din cl 0 r f. 5 vol. Lz. 1859/62;
K. Ho 11. Ancoratus. Panarium 1-33. Berliner Ausgabe. Lz. 1915; Panarium
34-46. B. Ausgabe. L. 1922.
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berichten over de ketterijen. doch hij was oncritisch en eng van opvatting en
zag in de dwaling te gemakkelijk bewuste ketterij. De voornaamste zijn: a. De
AncOl'atus (vastgeankerde in het geloof). een samenvatting van de leer over
de Triniteit en vooral over de godheid van den H. Geest; b. het Panarium
(apotheek voor degenen. die door kettersche slangen gebeten zijn). een
geschiedenis en weerlegging der ketterijen in den meest uitgebreiden zin (80).

5°. Diodorus (t 394) 1. overste van een klooster in Antiochië.
later b. van Tarsus. is de stichter van de tweede school van
Antiochië (§ 55) en de leermeester van Chrysostomus en diens
jeugdvriend Theodorus van Mopsueste. Tijdens zijn leven stond
hij in aanzien en door niemand werd zijn orthodoxie verdacht;
toch leert hij reeds het latere Nestorianisme. Bijna al zijn ge~
schriften gingen verloren evenals die van:
6°. Theodorus, b. van Mopsueste (t 428) 2. Deze was een man
van groote geleerdheid. doch van een critische. naar het rationa~
lisme gaande tendenz. Hij is de vader van de naar zijn leerling
Nestorius genoemde dwaling; bij de Syrische Nestorianen staat
hij nog in hoog aanzien. Zijn werkzaamheid bewoog zich vooral
op het gebied der H. Schrift.
7°. De H. Johannes Chrysostomus (Gulden mond. om zijn wel~
sprekendheid. sedert de 7e eeuw) behoort als mensch en als kerk~
leeraar tot de groote mannen der oudheid 3.
Omstr. 344 te Antiochië uit een aanzienlijke familie geboren. was hij een der
beste leerlingen van den beroemden (heidenschen) rhetor Libanius. Hij volgde
de lessen van Diodorus van Tarsus. leidde eenige jaren een kluizenaarsleven in
de woestijn en werd in 386 tot priester gewijd door Flavianus. den opvolger
die hem het ambt van prediker aan de hoofdkerk
van Meletius (§ 47. 1
opdroeg. Met vurigen ijver en buitengewone vrucht vervulde Johannes deze
taak; uit dezen tijd stammen zijn beroemdste homiliën en meeste geschriften.
In 397 werd hij op voorstel van k. Arcadius geheel tegen zijn wil tot bisschop
van Constantlnopel gekozen. Een zware last werd hem daarmee opgelegd. want
groot waren de verslapping en de misstanden bij het hof. het volk en de
geestelijkheid. waar hij onverschrokken tegen optrad. Als slachtoffer van
Theophilus van Alexandrië en meer nog van zijn apostolischen ijver moest hij
In een preek voor zijn wegvoering had
in ballingschap sterven (407; § 48. 2
hij gezegd: ..Wat zou ik vreezen 1 Den dood? Christus is mijn leven en sterven
mij een gewin. Verbanning? Den Heer behoort de aarde en alles wat zij vervult.
Verlies der goederen? Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen
0

).

0

).

1 P. G. t. 33. - 11 P. G. t. 66. L. Pi rot. L'oeuvre exégétique de Théodore
de Mops .• R. 1913. - 3 P. G. t. 47-64. - Monogr. door A. P u e c h. L. S.
61905; Ph. Leg ra n d. P. 1924. - C. B a u r. S. Jean Chrys. et ses oeuvres
dans l'histoire littéraire. Leuv. 1907; J. CllrYs. ii. s. Zeit. Mn. I. 1929; 11. 1930.
- A. M 0 u I a r d. S. Jean Chrys.• Ie défenseur du mariage et l'apötre de la
virginité. P. 1923. - Ca r d. Mar i n i. 11 primato di san Pietro e di suoi
successori in san Giov. Crisostomo. R. 1922. - A. Na e g I e. Die Eucharistielehre des hl. Joh. Chrys.• Fr. 1900. - A. M u I der s. De H. Johannes Chrys.
en de leer der erfzonde. Ned. kath. St.. 1927. 137-141.
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er ook niets mee uit terugnemen. Is Christus bij mij. voor wien zal ik dan
vreezen 7"
Chrysostomus was een gevoelige. wel moedige. doch geen krachtige en
strijdbare natuur als Athanasius en Basilius; in plaats van weerstand te bieden
aan zijn vijanden. die hem belasterden en aanvielen. trok hij zich terug en
weigerde hij den strijd. Hij is geen speculatieve theoloog en philosoof. maar een
onovertroffen practische moralist. zielenleider en herder en de grootste kansel~
redenaar der Grieksche kerk. Sommige zijner preeken evenaren in grootsche
eloquentie de oude klassieken. Meestal is hij eenvoudig. onderrichtend en ver~
manend. steeds boeiend door zijn vergelijkingen en toepassingen. immer in contact
met zijn hoorders. Niet alleen zedelijke. ook sociale misstanden tracht hij te
verbeteren. Verreweg de meeste der preeken zijn homilieën over de H. Schrift.
Als leerling der Antiocheensche school volgt hij den letterlijken zin der H. Schrift.
doch juist daarin weet hij haar diepen. geestelijken zin te doen spreken en toe
te passen. Zoo is hij alles te samen genomen de beste schriftverklaarder der
Vaders.
Zijn geestelijke nalatenschap. de grootste der Grieksche Vaders na die van
Origenes. bestaat voor het grootste deel uit preeken. door de toehoorders opge~
schreven: o.a. op Genesis. de Psalmen. eenige propheten. 90 over het Evangelie
van Matth.• 88 over dat van Johan .• 55 over de Hand .• meer dan 250 over de
brieven van S. Paulus. wien hij geestelijk verwant is. Dan zijn nog bekend
verschillende feest~ en gelegenheidspreeken. o.a. HomiliBe 21 de StBtuis (naar
aanleiding van een oproer te Antiochië. waarbij het volk de standbeelden van
k. Theodosius en zijn familie vernield had). Ook heeft hij verschillende ascetische
werken nagelaten: over het monnikenleven. de maagdelijkheid; het beroemde
boek Over het Priesterschap en 240 brieven. - Het voortreffelijke OplJ3
imperfectum in MBtthBeum. dat lang op zijn naam stond. is van een Ariaan. De zg. Chrysostomus~liturgie is niet van hem. doch stamt misschien wel volgens
de oorspronkelijke samenstelling uit zijn tijd.
Chrysostomus is niet Nestoriaansch; hij leert twee naturen. die in één Christus
vereenigd zijn. doch de wijze van vereeniging verklaart hij niet nader. De
H. Maagd noemt hij noch Moeder Gods noch Moeder van den mensch Christus.
zooals de Nestorianen. Maar hij houdt met hare genadevolheid wellicht het
minst van alle Vaders der 4e eeuw rekening. en meent b.v. dat zij niet weet,
dat haar Zoon God was. zoodat S. Thomas van sommige uitdrukkingen zegt:
"in verbis iIlis Chrysostomus excessit" (S. Theo!. 111. q. 27. a. 4). Talrijk en
dUidelijk zijn zijn uitspraken over de H. Eucharistie. zoodat hij ook genoemd
wordt de ..leeraar der H. Eucharistie".

8°. Theodoretus, b. van Cyrus, (t c. 458) 1, een leerling van
Theodorus van Mopsueste en een medeleerling en vriend van
Nestorius, is een veelzijdige geleerde en goede theoloog, de laatste
groote apologeet der Grieksche kerk en een der beste exegeten der
Antiocheensche school.
Hij was de meest bekwame tegenstander van Cyrillus van Alexandrië. doch
onderteekende de Formula unionis van 433 (§ 50. 3°. 5°). Hij schreef
B. Commentaren op de Psalmen. het Hooglied. de Propheten en de brieven van
Paulus en verhandelingen over moeilijke plaatsen van de historische boeken van
het O. T. b. Een Geschiedenis der ketterijen; als vijfde boek is er een
1 P. G. t. 8~4; Genezing der heidensche ziekten. J. Rea der. Lz. 1904;
Kerk gesch. L. Parmentier. Lz. 1911. - J. Schulte. Theodoret als
Apologet. W. 1904. - L. Sa 1t e t. R. H. E. 1905. 289. 513. 741. - J. Leb 0 n.
Restitutions à Théodoret de Cyr. R. H. E. 26 (1930) 523.
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compendium der geloofs~ en zedenleer aan toegevoegd. c. De Eranistes (bedelaar),
een bestrijding van het Monophysitisme, dat zijn leerstellingen uit andere ketterijen
heeft samengebedeld. d. De genezing der heidensche ziekten, een voortreffelijke
apologie. e. Een voortzetting der kerkelijke geschiedenis van Eusebius tot 418 en
een Geschiedenis der meest bekende Oostersche monniken.

9°. De Apostolische constituties 1, omstr. 380 in Syrië ontstaan,
vormen de grootste kerkrechtelijk-liturgische collectie der oudheid.
De eerste 6 boeken zijn in hoofdzaak een omwerking der Didascalia (§ 27, A.
3°); het 7e van de Didache (§ 27, A. 2°), met veranderingen volgens den tijd,
(kinderdoop, 40~daagsche vasten, doopen door begieting, enz.). Het fundament
van het 8e (belangrijkste) boek is de Apostolische overlevering van Hippolytus
(§ 32, 2") of de zg. Egyptische kerkorde; het handelt over de charismen, geeft
formulieren voor de verschillende wijdingen, de zg. Clementljnsche liturgie (§ 39,
3°) en de 85 Apostolische Canones. De samensteller laat het voorkomen, alsof
zijn werk door S. Qemens op last der Apostelen vervaardigd is; hij stamt uit
den kring der Apollinarlsten. Door de Trullaansche synode werd het, behalve
de 85 Apostolische canones, veroordeeld; het behield echter in het Oosten een
groot gezag.

10°. De tot dusver genoemde Syrische schrijvers gebruikten het
Grieksch en behoorden tot West-Syrië. Een rijke literatuur in de
Syrische taal 2 ontstond in Oost-Syrië, met eeuwen lang als
middelpunt de theologische school te Edessa (Mesopotamië), de
opleidingsschool voor de Perzische geestelijkheid. Zij staat in
nauwe verbinding met de school van Antiochië en legt zich ook
hoofdzakelijk toe op de verklaring der H. Schrift volgens dezelfde
methode. Haar richting is echter meer mystiek; zij is rijk aan
dichterlijke voortbrengselen, doch mist den speculatieven geest.
Haar groote glorie is de H. Ephraïm; vanaf het midden der
Se eeuw zijn alle Syrische schrijvers van eenige beteekenis, Nestorianen of Monophysieten.
De H. Ephraim de Syriër 3, "de cither des H. Geestes", sedert
1920 doctor ecclesiae, leefde meest in de nabijheid van Edessa als
kluizenaar en was ook leeraar aan de (misschien door hem zelf
gestichte) catechetenschool aldaar (t 373).
Door Basilius zou hij tot diaken zijn gewijd; priester is hij waarschijnlijk niet
1 Ed. P. G. t. 1 ; F. F u n k, Didascalia et Constitutiones Apostolorum, 2 vol.
Pdb. 1905. - Th. Sc her man n, Diealgemeine Kirchenordnung, frühchrlst!.
Liturgien u. kirch. Ueberlieferung, 3 Bde 1914/16. - R. Con no II y, The
so-called Egyptian Church~rder and derlved Documents, Cambr. 1916. la J. A s s e man i, Bibliotheca orlentalis, 4 vol. 3. 1719/28. R. G r a ff i n et
F. N a u; J. C h a bot, p. 6. - R. D u val, Le littérature syrlaque, P. 31917. A. B a u m sta r k, Gesch. der syrischen Literatur, Bonn 1922. - 3 Ed. J.
A s s e man i, 6 vol. R. 1732/46; S. Mer cat i, S. Ephraemi Syri opera, I,
fase. I, R. 1915. - C. Ei r a n e r, Der hl. Ephraem de Syrer, K. 1889. - E.
Emercau, S. Ephrem Ie Syrlen, son oeuvre littéraire grecque, P. 1918. C. Ri c c i 0 t t i, S. Efrem Siro, T. 1925.
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geweest. Hij heeft zeer veel geschriften nagelaten, die hoog in aanzien stonden,
o.a. bijbelcommentaren. Talrijk zijn de werken in metrischen vorm, deels ver~
handelingen, deels hymnen. Sommige zijn schoon en aangrijpend, vurig, met
Oostersche verbeelding; zij lijden echter volgens onzen smaak aan te groote
uitvoerigheid. Iets ouder is Afrahat, "de Perzische wijze"; iets later Isaak de
Groote (t 460) en Jacob, b. van Sarug, monophysiet (t 521). 11°: De Armeensche
literatuur heeft verdienstelijke vertegenwoordigers in S. Mesrop (t Hl), Eznik
van Kolb (t 478), Mozes van Choren (t 487), schrijver van een geschiedenis
van Armenië.

§ 57. Schrijvers der Westersche kerk 1.
A. Gallië. 1o. S. HiIarius van Poitiers (315-67) 2 om zijn
moedige verdediging van de orthodoxe leer tegen het Arianisme
door k. Constantius naar Phrygië verbannen (356-59; "de Atha~
nasius van het Westen"; § 45), is, beïnvloed door de Grieken, een
diepzinnig theoloog, die nieuwe Latijnsche woorden weet te
scheppen, met een krachtigen, soms echter duisteren stijl. Ook is
hij de eerste hymnendichter van beteekenis in de Westersche kerk.
Uit een voorname heidensche familie te Poitiers geboren. had hij zich de
cultuur van zijn tijd volkomen eigen gemaakt. Doch de phiJosophie kon hem geen
antwoord geven op de vraag naar het doel van het menschelijk leven: dit
vond hij in de H. Schrift. Ofschoon gehuwd, werd hij omstr. 350 eenstemmig tot
bisschop van zijn vaderstad gekozen. Behalve verschillende exegetische werken
in allegorisch-typologischen zin, schreef hij: Libri XII de Trinitate, de beste
bestrijding van het Arianisme; de Synodis, een uiteenzetting der verschillende
synoden, naar aanleiding van het Arianisme gehouden en een beoordeeling van
de daar opgestelde formules.
2°. Sulpicius Severus 3 werd in 363 in Aquitanië uit een aanzienlijke familie
geboren; t omstr. 420. Hij zegde zijn advocatenloopbaan vaarwel en trok zich
op aansporing van den H. Martinus van Tours na den dood zijner echtgenoote
in de eenzaamheid terug; waarschijnlijk werd hij priester. Zijn beste werk is
Chronicorum libri Il, een chronologische geschiedenis der Kerk tot 400 en van
haar voorlooper, het Jodendom, voortreffelijk van inhoud en vorm. Veel grooteren
opgang bij zijn tijdgenooten en in de M. E. maakte zijn Vita S. Martini,
aangevuld in de Dia/ogi. ,.si ipsi non viximus ut aliis exemplo esse possimus,
dedimus tarnen operam ne is lateret qui esset imitandus". Sulpicius is vol
bewondering voor zijn heilige, doch in de talrijke wonderverhalen ontbreekt de
critische zin.

3 0 • S. Paulinus (353-431)

4

is een der beste dichters van de

1 Bar den h e w e r lIl, IV ; R a u s c hen - A I t a n er; deL a b rio 11 e. G. D r e v e s, Ein Jahrtausend latein. Hymnendichtung, 2 Bde 1910. - C.
We y man, Beiträge zur Gesch. der christlich-Iatein. Poesie, M. 1926. F. Ra b y, A history of christian latin poe try from the beginnings to the close
of the M. A., Oxf. 1927. - 2 P. L. t. 9-10; A. Zin g e rI e (1891) et A.
Feder (1916), C.S.E.L. t. 22 et 24. - A. Largent, L. S. 1902. - A.
Be c k, Die Trinitätslehre des hl. HH., Mainz 1903. - A. Fe der, Studien zu
Hilarius v. P., W. 1910/12. - 3 P. L. t. 20; J. Halm. C. S. E. L. t. 1 (186).4 P. L. t. 61; W. Hartel, C.S.E.L. t. 29-30 (1894). F. Lagrange,
Histoire de S. Paulin de Nole, 2 vol. P. 1877. - A. B a u d r i II art, L. S. 21905.
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christelijke oudheid, niet van hooge vlucht, doch van levendig
gevoel en zachte schoonheid.
Geboren te Bordeaux, was hij een leerling van den rhetor Ausonlus tV Hij
werd stadhouder van Campanië en bezat groote rijkdommen, die hij gedeeltelijk
wegschonk, om zich met zijn echtgenoote aan den dienst van God te wijden.
In 409 werd hij b. van Nola (Italië), waar hij reeds lang gewoond had als
bewaker van het graf van den door hem hoog vereerden martelaar S. Felix.
Met apostolischen Ijver zorgde hij voor zijn bisdom tijdens de herhaalde invallen
der Gothen.

4°. Johannes Cassianus (c. 360-435)2, afkomstig uit Scythië
(volgens anderen uit Scythopolis in Palestina, volgens anderen uit
Zuid~Gal1ië) , kwam naar Rome om de aangelegenheid van
Chrysostomus aan P. Innocentius voor te leggen en stichtte het
klooster S. Victor bij Marseille (§ 43, 5°). Waardevol, ondanks
hun Semipelagianisme (§ 54, 3°) en veel gelezen zijn De institutis
coenobiorum en de 24 Collationes patrum over het kloosterleven,
het inwendig leven en het gebed.
5°. S. Vincentius Lerinensis 3, priester in het klooster op het
eiland Lerinum bij Marseille (t voor 450), is de auteur van twee
beroemde Commonitoria (aanteekeningen om het geheugen te
helpen).
Het Ie geeft de kenteekenen aan, volgens welke men het katholieke geloof van
de ketterijen kan onderscheiden; het 2e (verloren) past dit toe op de ketterij
van Nestorius. Het eerste Commonitorium is de beste ontwikkeling in de oudheid
van het traditieprinciep. De H. Schrift alleen is geen voldoende maatstaf om de
valsche van de ware leer te onderscheiden, omdat zij verschillend wordt uitgelegd.
De katholieke leer is te erkennen aan de universitas, de antiquitas en de
consensio... Magnopere curandum est, ut id teneamus quod ubique, quod semper,
quod ah omnibus creditum est: hoc est etenim vere proprieque catholicum"
(K. E. 814), een op het Vaticaansch concilie veelbesproken tekst. dien men
positief. niet negatief en exclusief (alleen wat enz.) moet verklaren. Beroemd
is eveneens een andere uitspraak: ..Crescat itaque oportet et multum
vehementerque proficiat tam singulorum quam omnium. tam unius hominis quam
totius Ecclesiae. aetatum ac saeculorum gradibus. Intelligentia, scientia. sapientia.
sed in suo dumtaxat genere. in eodem sc. dogmate. eodem sensu. eademque
sententia" (K. E. 816). In de genadeleer staat hij op het standpunt van het
Semipelagianisme en hij bestrijdt Augustinus.
6°. Andere bestrijders van Augustinus zijn: a. Amobius de Jongere;
b. Gennadius van Marsellle 4, een priester, semipelagiaansch getint (t c. 500),
bekend door het waardevolle De viribus illustribus. een voortzetting van het
1 C. M oor man, Ausonius en zijn verhouding tot het Christendom. Stud.
Cath.4 (1918). - 2 P. L. t. 49-50; M. Pet s c hen ing. C. S. E. L. t. 13. 17
( 1886/88). Vert. E. P i c her y. Conferences. S. Maximin 1923; Les institutions
et les remèdes aux 8 principaux vices. Toul. 1925. - O. Ab e 1. Studien zu
dem gall. Presbyter J. Kass., Mn. 1904. - E. Sc h war t z. Konzilsstudien I.
Kassian u. Nestorius. Straatsb. 1914. Verder § 54. 3°. - 3 P. L. t. 53. - L.
Cl 0 bus. De H. Vine. van Lerins en zijne Commonitoria. Studiën. LXXIX.
383; LXXX, 274. 402. 445; LXXXI. 1. - 4 P. L. t. 58.

214

§ 57. Schrijvers der Westersche kerk.
gelijknamige werk van Hieronymus. c. Faustus, b. VaD Rejfl (sedert 462),
vroeger monnik te Lerin, hoog in aanzien om zijn heiligheid en zijn geleerdheid,
een van de voornaamste verdedigers van het Semipelagianlsme. 7°. Een verdediger
van Augustinus was de leek S. Prosper VaD Aquitanië (t 463) 2, een Ijverige ~
bekwame bestrijder van het Semipelagianlsme (§ 54, 3 0) en schrijver van een
wereldkronlek. 8°. SaIvianus 3, geb. in de omgeving van Keulen, eerst gehuwd,
later priester te Marseille (t na 480) schreef, om de moeilijkheid te weerleggen,
die men bij de verschrikkingen der volksverhuizing maakte. dat God zich om
de wereld niet bekommert, De gubernatione Dei (kort voor 451). waar hij uiteenzet, hoe de Romeinen om hun zedenverval het strafgericht verdienen. Hij neigt
sterk tot overdrijving.

B. Spanje. 1o. Prudentius
dichter der oudheid 4.

(t

na 405) is de grootste christelijke

Als advocaat was hij tot de hooge staatsambten opgeklommen: het laatste
deel van zijn leven had hij God gewijd. "om Hem tenminste met woorden te
verheerlijken, als hij het met verdiensten niet vermocht". Zoowel in de lyrische.
epische als didaktische poëzie heeft hij uitgemunt. Het geloof schonk hem rijkdom
van gedachten, de klassieke cultuur de schoonheid van vorm.
2°. Orosius, een priester (t na 417) 6. leerling van S. Augustinus, schreef op
diens aansporing Historiae adversus paganos, de wereldgeschiedenis van Adam
tot 417. als aanvulling van De civitate Dei, om aan te toonen. dat de tijd voor
Christus nog meer geteisterd werd door oorlog en ellende dan de tegenwoordige
en dat het Christendom daarvoor dus niet aansprakelijk is.

C. Italië. 10 • S. Ambrosius (333 of 340-397)

6 is een van de
4 groote Kerkvaders der Westersche kerk. Als bisschop der keizerlijke residentiestad. als vriend en raadsman van meerdere keizers
heeft hij een verstrekkenden en heilzamen invloed uitgeoefend. Hij
behoort tot de groote bisschoppen. die de enge verbinding van
Kerk en staat hebben tot stand gebracht. waarop de middeleeuwsche beschaving berust.

Uit een zeer voorname Romeinsche christelijke familie geboren te Trier, waar
zijn vader praefectus praetorio was, ontving hij zijn rhetorische en juridische
opleiding te Rome en werd stadhouder van Opper-Italië. In Milaan, de hoofdstad
zijner provincie. was bij den dood van den Arlaanschen b. Auxentius tusschen
Katholieken en Arianen een hevige strijd ontstaan over de keuze van een opvolger.
Ambrosius begaf zich naar de kerk om den vrede te herstellen, toen plotseling
een kinderstem riep: "Ambrosius bisschop I" en als op hoogere ingeving
1 P. L. t. 58: Engelbrecht C. S. E. L. t. 21 (1891); A. Koch.
Faustus v. Reji. Straatsb. 1895. - 2 P. L. t. 51. - § 54, 3°. - Va 1ent i n, St.
Prosper d'Aquitanie, P. 1910. - 3 P. L. t. 53: P a u 1 y C.S.E.L. t. 8 (1883). " P. L. t. 59-60; A. D r e s s e I, Lz. 1860. - A. R ö s 1 e r. Der kath. Dichter
Aur. Prudentius. Fr. 1886. - E. Ra n d, Prud. and christian humanisme.
Cleveland 1920. - 5 v. Zangmeister et Schepss C. S. E. L. t. 5 et 18
(1882. 1889). - 6 P. L. t. 14-17 en gedeeltelijk in C. S. E. L.; hymnen BI u m e
et D r e v e s, Analecta hymnica 50 (1907). Monogr. door A. B a u nar d, P.
31899: A. de Broglie. L. S. 51901: P. de LabriolIe. P. 1908: U.
Mor i c a. T. 1928. - R. Th a min, S. Ambroise et la morale chrétienne au
IVe s.• P. 1895. - J. Ni ede r h u b e r, Die Eschatologie d. hl. Ambr.• Pdh.
1907. - H. v. Cam pen h a u sen. Ambr. als Kirchenpolitiker, B. u. Lz. 1929.
- G. D r e v e s, Ambr., der Vater des Kirchengesanges. Fr. 1895.
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vereenigden zich beide partijen eenstemmig op den stadhouder. De tegenstand
van Ambrosius, die nog catechumeen was, baatte niet; k. Valentinianus bevestigde
de keuze; hij ontving het Doopsel en een week later de bisschopswijding. Door
ijverige studie onder leiding van den priester Simplicianus maakte hij zich de
noodige theologische kennis eigen, vooral door lezing der Grieksche schrijvers.
Van groote beteekenis was zijn samenwerking met de christelijke keizers. Hij
riep de hulp van den staat in bij de bestrijding van heidendom en Arianisme,
doch wist ook krachtig de onafhankelijkheid der Kerk te handhaven (§ 34, 6°, 9°).
Een echte Romein, geboren bestuurder, energiek en onverschrokken, was hij vóór
alles priester, die nooit zich zelven zocht. Zijn kracht lag in zijn persoonlijkheid.
Bij al zijn bisschoppelijken arbeid heeft hij nog tijd gevonden een aantal
geschriften samen te stellen. De meeste, met name de exegetische, zijn ontstaan
uit preeken, die hij tot tractaten verwerkt heeft. Als Romein heeft hij vooral
belangstelling voor de praktijk, voor moraal en ascese, en daarin is hij zelfstandig;
hij is geen philosooph of dogmaticus. Het ontbrak hem aan tijd om aan zijn
stijl de laatste zorg te besteden; soms is hij rhetorisch, soms ook krachtig, kernachtig en sententieus, bezield door een geest van mystieke vroomheid. Zijn
voornaamste werken zijn: a. Verklaringen van de H. Schrift (Hexaëmeron,
Psalmen, Lucas). Hij volgt de allegorische methode en heeft veel ontleend aan
Origenes, Basilius e.a. b. Waardevoller zijn de zedekundige en ascetische
geschriften, o.a. De officiis ministrorum libri tres. een navolging van Cicero's
De officiis. aan geestelijken gericht, doch van een algemeene strekking. Het is
de eerste systematische behandeling van de christelijke ethica; hij verchristelijkt de
in vele opzichten goede, doch naturalistische stoïcijnsche moraal. Bij de
Stoïcijnen is het laatste doel van de plichtsvervulling of het hoogste goed de
deugd zelf, haar verhevenheid, schoonheid, nut; bij Ambrosius is het de eeuwige
zaligheid, die bestaat in het kennen van God. Verder De virginibus ad
Marcellinam sororem libri tres en verschillende andere geschriften over de
maagdelijkheid, waarvan hij een geestdriftige lofredenaar is, soms niet zonder
eenige rhetorische overdrijving. Krachtig houdt hij het ideaal hoog in een
decadenten tijd. c. Zijn voornaamste dogmatische geschriften, niet oorspronkelijk,
voor een groot deel op preeken berustend, betreffen het Arianisme. d. Ten slotte
is hij de vader van het liturgische hymnengezang in het Westen. De pogingen
van Hilarius hadden geen blijvend succes; die van Ambrosius gelukten;
Augustinus werd er bijzonder door getroffen. Van Ambrosius zelven zijn 4
zeker en 8 waarschijnlijk echte hymnen afkomstig, o.a. "Deus Creator omnium".
"Aeterne rerum Conditor", van een mannelijk-ernstige, verheven schoonheid
en kracht.
"Het "Te Deum", dat volgens de legende aan Ambrosius en Augustinus
toegeschreven wordt, staat met hen in geen verband; het is waarschijnlijk
afkomstig van Niceta, b. van Remesiana (t na 414). Ook de liturgie van Milaan
is naar Ambrosius genoemd; men schrijft hem groote hervormingen toe in de
liturgie, doch zekere bewijzen bestaan daarvoor niet. - De zgn. Ambrosiaster.
een zeer goede commentaar op de brieven van Paulus, is niet van Ambrosius,
doch niet onwaarschijnlijk afkomstig van Isaac, een bekeerden en later weer
afgevallen Jood.
2°. Rufinus van Aquilea, naar zijn geboortestad (345--410) 1, priester, leefde
langen tijd als kluizenaar in Egypte en later op den Olijfberg, waar ook de
H. Melania de Oudere een klooster gesticht had. Hij was een vriend van
Hieronymus, met wien hij echter in heftigen strijd geraakte wegens zijn
verdediging van Origenes (§ 48). Zijn verdienste ligt vooral in het (nogal vrije)
vertalen van Grieksche schrijvers (vooral Origenes, Basilius, Gregorius van
Nazianze), waardoor hij de Westersche kerk met de voortbrengselen van den

1
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Grieksehen geest in aanraking bracht. Hij vertaalde de Kerkelijke geschiedenis
van Eusebius en zette haar voort van 32i-95.

3 0 • De H. Eusebius Hieronymus (340/50--420)1, na Augustinus
de grootste kerkvader der Latijnsche kerk, heeft vooral verdiensten
door zijn vertaling der H. Schrift, als geschiedkundige en als
ascetisch schrijver.
Geboren te Stridon (Dalmatië) uit een bemiddelde katholieke familie, studeerde
hij te Rome onder den beroemden grammaticus Donatus en reeds daar begon
hij "summo studio et labore" een bibliotheek van Romeinsche klassieken te
verzamelen. Hij wist zich niet geheel vrij te houden van de gevaren in het
toenmalige nog gedeeltelijk heidensche Rome, bekeerde zich echter spoedig tot
een ernstige levensopvatting, werd door P. Liberius gedoopt (365) en besloot
zich geheel aan Christus te wijden. Na een verblijf in Trier en Aquilea vertrok
hij in 373 naar het Oosten, woonde te Antiochiii de lessen bij van Apollinaris
van Laodicea, en verbleef daarna i of 5 jaren in de Syrische woestijn, waar
hij strenge boete deed, met handenarbeid in zijn levensonderhoud voorzag en
zich met studie bezig hield. Van een gedoopten Jood ontving hij onderricht
in het Hebreeuwseh. Eens droomde hij gegeeseld te worden om zijn overdreven
liefde voor de profane klassieken, waarom hij zwoer deze te zullen laten varen.
Hij heeft er zich niet aan gehouden (0. Franses, Stud. cath. i (1928) 329-36).
Te Antiochië ontving hij de priesterwijding uit de handen van b. Paulinus,
onder conditie, dat hij "monnik blijven zou", geen zielzorg zou mogen uitoefenen.
De theologische strijd en het schisma van Antiochië (§ i 7, 1·) verdreven hem
uit de Syrische woestijn naar Constantinopel, waar hij onder leiding van
Gregorius van Nazianze dieper doordrong in de exegese. In 382 kwam hij met
Paulinus naar Rome, waar een concilie het Meletiaansche schisma zou bij
leggen. P. Damasus behield hem bij zich als zijn secretaris "om de synodale
aanvragen van het Oosten en het Westen" te beantwoorden (waarom hij in de
m. e. kunst als kardinaal wordt afgebeeld). Op verzoek des Pausen herzag hij
ook de gangbare Latijnsche vertaling van het N. Test. (of een deel daarvan) en
van het Psalterium. Doch ook een ascetisch apostolaat oefende hij te Rome uit,
vooral onder verschillende dames van den hoogsten stand: MarcelIa, S. Paula en
hare dochters Blesilla en Eustochium en andere. Vurig en welsprekend ijverde
hij in woord en geschrift voor het ascetisch en kloosterlijk leven. En in bijtend
sarcasme hekelde hij de wereldsche gezindheid van een deel der geestelijkheid.
Dit maakte hem ook talrijke vijanden; de opvolger van Damasus, Siricius, was
hem niet zoo gunstig gezind; ook de eenzaamheid begon hem weer te trekken
en daarom besloot hij Rome voorgoed te verlaten en naar het H. Land te gaan,
"de Babylone Jerosolymam regredi" (385). Na eerst de Egyptische monniken
bezocht en de lessen van Didymus den Blinde te Alexandrië te hebben
bijgewoond, vestigde hij zich te Bethleëm, waar hij met eenige gelijkgezinden
een streng kloosterleven leidde, onderricht gaf in de theologie en de klassieken,
2 P. L. t. 22-30 en gedeeltelijk in C. S. E. L. Monogr.: L a l' gen t, L. S.
1898; G. Grützmacher, 3 Bde B. 1901/08; B. Molkenboer, Utr. 1920;
A. Vacari, R. 1921; F. Cavallera t. 1-11, Leuv. 1922; U. Morica,
2 vol., Mil. 1922; H. L e cl ere q, P. 1927. - Miscellanea Geronimiana, R.
1920. - L. Sa n der s, Etudes SUl' S. Jeröme, BI'. 1903. - J. Bl'o C ket,
St. Jeröme et ses ennemis, P. 1906. - L. Hu g hes, The Christian Church
in the EpistIes of S. Jerome, La. 1923. - A. Fe der, Studiën z. Schriftstellerkatalog des hl. Hier., Fr. 1927. A. Eg e li e, Ter verklaring
van S. Hier. ep. 127, c. 11, Stud. Cath. 2 (1925), 135; De H. Hieronymus en
P. Innocentius I, t.a.p., i33. - R. G é n ier, S. Paule, L. S. 1917.
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en talrijke werken schreef. In de nabijheid hadden de H. Paula en Eustochium
een vrouwenklooster gesticht. Vol geestdrift beschrijft hij het geluk en den
Innerlljken vrede, die hij te Bethleëm gevonden had, welke slechts verstoord
werden door den onzaligen strijd over Origenes (393; § 48) en de woelingen
der Pelagianen (§ 54, 1°). HIJ stierf daar in 420 (of 419) en ligt in S. Maria
Maggiore te Rome begraven.
Hleronymus had een prikkelbaar, hartstochtelijk karakter; hij was gevoelig
voor lof en blaam en liet zich bij de beoordeeling van personen sterk door
antipathieën en sympathieën leiden. Zijn vrienden overlaadt hij met lof, zijn
tegenstanders zijn de slechtsten der menschheid. HIJ is geneigd tot overdrijving
bij de beoordeeling van personen en zaken, waarbij men echter rekening moet
houden met zijn rhetorische vorming en wijze van schrijven, wat den tljdgenooten
niet onbekend was. Het ontbreekt hem soms ook aan waardeering voor het
werk van anderen. Ambrosius bijv. noemt hij eens "een leelljke kraai, die zich
met vreemde veeren siert" en hij vertaalt enkele werken van Origenes in het
Latijn om aan te toonen, dat Ambrosius veel aan dezen ontleend heeft, om hem
echter elders weer hoogelijk te prijzen. Maar wie zijn ernstig streven ziet om zijn
natuur te bedwingen, zijn vurig en ijver voor de eer van God en het ascetisch
ideaal, die zich niet tot woorden beperkte, doch waarvoor hij de wereld verliet
en alles ten offer bracht, zijn harde boetedoeningen, zijn eerlijk zoeken van de
waarheid, zijn rusteloozen arbeid, zal zijn zwakheden vergeven en groote be~
wondering hebben voor den kluizenaar van Bethleëm (Bardenhewer III,648-50).
HIJ was geen diepzinnige denker of theoloog, maar een groot geleerde,
misschien de grootste der christelijke oudheid, zeker van het Westen. Zeer goed
'is hij thuis in de Latijnsche, Grieksche en Hebreeuwsche literatuur, zoowel de
kerkelijke als de profane, en voor alles heeft hij een levendige belangstelling.
Volgens Augustinus had hij "alle of bijna alle schrijvers" vóór hem gelezen.
Hij hecht groote waarde aan zijn orthodoxie en geen kerkvader vóór hem heeft
zijn trouw aan de Kerk zoo krachtig uitgesproken: "Ik heb nooit de ketters
gespaard, en met allen Ijver heb ik er naar gestreefd, dat de vijanden der Kerk
ook mijne vijanden zouden worden" (Dial. contra Pel.). Wat zijn opvattingen
zelf betreft: hij schijnt soms het presbyteraat en episcopaat op één lijn te stellen
en dit laatste een kerkelijke instelling te noemen, om zich elders weer te
corrigeeren. Onder Joodschen invloed verwerpt hij de deuterocanonische boeken
van het O. Test. Zijn stijl is bijna klassiek en werd door humanisten als Erasmus
bewonderd: hij is origineel, krachtig, levendig, met een neiging tot satyre.
a. Hij vertaalde o.a. werken van Origenes en het tweede deel van de Chroniek
van Eusebius, die hij voortzette, waardoor hij het Westen met de schatten van
het Oosten bekend maakte. Zijn levenswerk is echter de vertaling der H. Schrift,
de Vulgata. Zij is niet volmaakt. maar zij geeft in het algemeen voortreffelijk
den zin weer en overtreft alle bijbelvertalingen der oudheid. Door de tijdgenooten,
o.a. door Augustinus, werd zij veelal met wantrouwen beschouwd en zij kwam
eerst in de 7e eeuw algemeen in gebruik. b. Hieronymus heeft ook op ver~
schillende boeken der H. Schrift commentaren geschreven, waarin wel veel
geleerdheid te vinden is op historisch en archeologisch gebied, maar die dikwijls
haastig bewerkt zijn en de opvattingen der exegeten naast elkander plaatsen,
zonder een eigenlijke oplossing te geven. Doch zijn fout is vooral, dat hij te
veel de allegorische methode volgt, ofschoon hij in latere jaren meer tot de
Antiocheensche neigt. c. Dogmatische en polemische geschriften: over de leer~
stellingen van Origenes (Apologia adversus libros Rufini) en Pelagius en de
ascese: Adversus Helvidium de perpetua virginitate B. Mariae; Adversus
Jovinianum. Deze verdedigt, om de ascese en met name het celibaat te bestrijden,
een soort theorie, dat het geloof voldoende is, zonder de werken.
Hieronymus vernietigt hem in zijn critiek, in de zaak juist, maar hier en
daar overdreven in den vorm, zoodat hij het huwelijk schijnt te verwerpen
en Augustinus eenige jaren later het noodig oordeelde het juiste midden aan te
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geven in zijn De bono conjugali. De argumenten voor het celibaat zijn soms
wel wat van te materieelen aard. d. Op historisch gebied zijn bekend De viris
illustribus. de eerste christelijke literatuurgeschiedenis; levens van verschillende
heiligen: Hilarion, Paulus, Malchus. e. Preeken van Hieronymus waren vroeger
niet bekend; in den laatsten tijd heeft Morin verschillende ontdekt en uitgegeven;
zij zijn voor monniken gehouden. f. Talrijk en zeer waardevol zijn de brieven,
waarvan verschillende ascetische en wetenschappelijke onderwerpen behandelen.

4 0 • P. Damasus 1 (§ 38, 3 0 ). 5 0 • Op naam van P. Leo den
Groote 2 (§ 38, 3 0 ) staan 116 Sermones (20 onecht of onzeker).
meest korte feestpreeken (o.a. meerdere over het primaat) en 173
brieven, waarvan 30 aan hem gericht. Zij munten uit door majestu~
eusen gang, helderheid van gedachten en zuivere taal. - Het
Sacramentarium Leonianum. het oudste misboek, dat wij bezitten,
is niet van P. Leo afkomstig, doch is een private verzameling, vóór
550 ontstaan.
6°. S. Petrus Chrysologus3, bisschop van Ravenna (t 450), was in zijn tijd
een beroemde predikant; wij bezitten van hem nog 176 Sermones. 7°. Op naam van
Maximus Confessor 4, b. van Turijn (t na 465) staan 240 Sermones (verschillende
onechte).

D. Afrika. 10 • S. Aurelius Augustinus (354-430)

5

is een van

P. L. t. 13. - J. Wit tig, Papst Damasus I, R. 1902; Die Friedens~
politik des Papstes Damasus I. Bres!. 1912. - 2 P. L. t. 54-56. - A.
Reg n ier, St. Léon Ie Grand, L. S. 1910. - Ph. K u h n. Die Christologie
Leos I. Fr. 1894. - W. Ki s s I ing. Das Verhältnis zw. Sacerdotium u.
Imperium nach den Anschauungen der Päpste von Leo d. Gr. bis Gelasius I,
Pdb. 1921. - 3 P. L. t. 52. - F. Pet ers. Petrus Chrys. als Homilet. Keulen
1919. - G. B ö h mer. Petrus Chrys. als Prediger. Pdb. 1919. - 4 P. L. t. 57. 5 Ed. Benedictina 11 t. = P. L. t. 32-47 (A. In g 0 I d. Hist. de l'édition
bén. de S. Aug .• P. 1903); 18 t. in C. S. E. L. Bloemlezing in vertaling: L.
Bertrand. P. 1914; J. Bernart. Mn. 1922; A. Harnack. Tüb. 1922.G. Mor in. S. Aur. Aug. Tractatus s. Sermones inediti. K. Mn. 1917; Sermones
S. A. post Maurinos reperti. R. 1930. - Monogr. : Pos s i d i u s. Vita S. August.
P. L. t. 32; ed. H. Weiskotten. Princeton 1919; C. Wolfsgruber.
Pdb. 1898; G. v. Hertling. Mainz 21904; A. Hatzfeld. L. S. 1897;
L. Bertrand. P. 1913 (Ned. vert. door F. Wahlen. RoU. 1930); Autour
de S. Augustin. P. 1922; G. Pap i n i (Ned. vert. door E. Rus s e. Voorhout
1930); H. Leesaar. Mn. 1930; E. Krebs. Keu!. 1930; E. Portalié.
D. Th. I; M. Grabmann. L. Th. K. I (1930); A. Stohr. A. als Mensch u.
Denker. Frankf. 1930; P. G u i II 0 u x. L'áme de S. Aug.. P. 1922. - B.
Leg e wie. Aug .. eine Psychographie. Bonn 1925. - Miscellanea Augustiniana.
Gedenkboek uitgegeven door de P.P. Augustijnen der Neder!. provincie. 1930. M. G r a b man n u. J. M a u s b ach. Aur. Aug. Die Festschrift der Görres~
Ges,. Keulen 1930. - M. D'A r c y e.a .• Monument to St. Augustine. Lo. 1930. R, Jol i vet e.a .• Etudes sur St. A,. p, 1930. - Augustinusnummer der Studiën.
113 ( 1930); der Studia Catholica. 6 ( 1930). - E. G i lso n. Introduction a
l'étude de S, A .• P. 1929. - E. Neb red a. Bibliographia Augustiniana seu
operum collectio. quae divi Aug. vitam et doctrinam quadantenus spectant. R.
1928. - Ontwikkelingsgang: A. B r u i n ing. Verzamelde studiën I. Gron. 1923.
- P. A 1f a r i c. L'évolution intellectuelle de S. Aug., P. 1918. - C h. Boyer,
Christianisme et Néoplatonisme dans la formation de S. Aug.. P. 1920. K. H 0 11. Augustins innere Entwicklung. Ges. Aufs. lIl, Tüb. 1928. - H.
1
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de grootste geesten, die de geschiedenis gekend heeft, een
scheppend genie, die ook op de volgende eeuwen een diepgaanden
invloed heeft uitgeoefend, wellicht niet met de kracht van
synthese van den H. Thomas, doch veelzijdiger. Allerlei gaven
waren hem geschonken, welke zelden in één persoon vereenigd
zijn. Hij is de diepzinnige doorgronder van philosophische en
theologische problemen, een scherp dialecticus, verheven en
G ros, La valeur documentaire des Confessions, P. 1927. - K. A dam, Die
geistige Entwicklung der hl. Aug., Augsburg 1931. - D. D u y n s tee, St. A:
geestesomkeer, Tilburg 1930. - J. D a v i d s, St. Aug. en St. Ambrosius, Misc.
Aug., 242. - D. Fr a n s e s, Controversen over Aug: Belijdenissen, Stud. Cath.
6 (1930) 344. - Theologie: genade § 54,2°; boeteleer § 17. - J. Hessen,
Der August. Gottesbeweis, Mr. 1921; Die unmittelbare Gotteserkenntnis nach
dem hl. Aug., Pdb. 1921. - J. Ge y ser, Aug. und die phänomen. Religionsphilosophie der Gegenwart, Mr. 1923. - M. G r a b man n, Die Grundgedanken
des hl. Aug. über Seele und Gott, Keulen 21929. - M. Sc h m a u s, Die
psychologische Trinitätslehre des hl. Aug., Mr. 1927. - J. R i v i è r e, Le dogme
de la rédemption chez S. Augustin, P. 1928. - K. A dam, Die Eucharistielehre
des hl. Aug., Pdb. 1908. - P. Bat i f f 0 I, Le catholicisme de S. Augustin, 2 v.
P. 1921. - G. L e c 0 r die r, La doctrine de l'Euch. chez S. Aug., P. 1930. W. van Dij k, S. Aug. en de hl. Eucharistie, Amst. 1930. - F r. F e ron,
Aug. en de Kerk, Stud. Cath. 6 (1930) 289. - D. Fr a n s e s, Aug. en de
eenheid der Kerk, Misc. Aug., 137. - W. Roe t z e r, Des hl. Aug. Schriften
als liturgiegeschichtliche QueUe, Mn. 1930. - Fr. Fe ron, De H. Aug. als
apologeet, Ap. Leven 7 (1930) 44. - C h. Des pin e y, Le chemin de la foi
d'après S. Aug., P. 1930. - Philosophie: M. G r a b man n, Der göttliche
Grund menschlicher Wahrheitserkenntnis nach Aug. u. Thomas, Mr. 1924. C. Boyer, L'idée de Verité dans la philos. de S. Augustin, P. 1920. G. Ph i li p s, La raison d'être du mal d'après S. A., Leuv. 1927. - J. Hes sen,
Augustinus u. seine Bedeutung für die Gegenwart, Stuttg. 1924; Aug. Metaphysik
der Erkenntnis, B. 1931. - H. van L i e s hou t, Wegen van Waarheid bij
Aug., Stud. Cath. 6 (1930) 253. - S. Ma c k a a y, Aug: opvatting over de
zekerheid en de waarde van de menschelijke kennis, Misc. Aug., XI. - Ethica
etc. J. M a u s b ach, Die Ethik des hl. Aug., 2 Bde Fr. 2 1929. - O.
Sc hili i n g, Die Staats- u. Soziallehre des hl. Aug., Fr. 1910. - J. v. d.
G rin ten, De staatsleer van Aug., Stud. Cath. 6 (1930) 309. - E. G ö II e r,
Die Staats- und Kirchenlehre Aug. u. ihre Fortwirkung im M. A., Fr. 1931. W. M u I der, Gottesstaat u. Christusreich, Misc. Aug., 212. - F. D u y n s tee,
St. Aug. over Kerk en staat, Tilb. 1930. - E. T roe lts c h, Aug., die christ.
Antike u. das Mittelalter, Mn. 1915. - A. Reu I, Die sittlichen Ideale des
hl. Augustinus, Pdb. 1928. - E, B e r n hei m, Mittelalterliche Zeitanschauungen
in ihrem Einfluss auf Poli tik u. Geschichtschreibung I, Tüb. 1908. - B.
Roland-Gosselin, La morale de S. Aug., P. 1925. - G. Gombès, La
doctrine politique de S. Aug., P. 1927. - A. F u c h s, A. und der antike
Friedensgedanke, 1926. - W. H. Rob b ers, De H. Aug. als paedagoog,
Stud. 113 (1930) 369. - P. Hen d rik x, Aug: wetenschap en haar beteekenis
voor onzen tijd, Misc. Aug., 105. - A. Di c k e r, Karakter en cultuur der
Romeinen in St. Aug., De Civitate Dei I-V, Nijm, 1931. - C. deK Ier k,
S. Aug. Cultuurbeschouwingen, Tilburg 1930. - Spiritualiteit: J. Mar tin,
Doctrine spirituelle de S. Aug., P. 1901. - F. Ca y r é, La contemplation
augustinienne, P. 1927. - C. But Ier, Western mysticism. The teaching of
ss. Augustine, Gregory and Bernard on contemplation, Lo. 1922.
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idealistisch en tegelijk van een gezonden praktischen zin, een
onovertroffen psycholoog in het ontleden en beschrijven van de
fijnste werkingen en nuancen der menschelijke ziel, een intellec~
tualist en een mysticus. In alles wat hij schrijft, spreekt zijn hart.
Men gevoelt, dat hij het zelf doorleefd heeft en zoo kan hij de
liefde tot God en de begeestering, die hem bezielen, ook aan
anderen meedeelen ... Nul n'a poussé plus loin que lui la puissance
du raisonnement et l'intuition intellectuelle, et, en même temps, nul
plus que lui n'a eu Ie sentiment, que les enseignements n'épuissent
pas la verité qu'ils expriment, que Ie mystère divin ne saurait être
complètement enfermé dans des formules humaines, et que, en
conséquence, une part doit être laissée, dans Ie christianisme, aux
élans de la pieté et aux intuitions du coeur" (Tixeront 11,356). Hij
is ook een meester in de weergave van zijn gedachten. Zijn stijl is
vol leven, persoonlijk en oorspronkelijk, verheven, maar door te
groote subtiliteit en te veel. soms gezochte, antithesen kondigt hij
de decadentie aan. Persoonlijk was hij beminnelijk van karakter,
vol liefde voor zijn evenmensch, voor wien geen offer of moeite
hem ooit te veel was, vol medelijden ook voor de dwalenden. De
somberheid en de strengheid van zijn genadeleer, die zoo velen van
de eeuwige zaligheid schijnt uit te sluiten, staan daarmee in een
eigenaardig contrast: het zijn de consequenties van een onver~
biddelijke logica, waarmee hij de ééne zijde van het vraagstuk
belicht (§ 54, 2°). Want om Augustinus te begrijpen moet men
hem in zijn geheel overzien: in zijn strijd tegen de Pelagianen wijst
hij op de gestrengheid der goddelijke gerechtigheid, doch elders
ook op Zijn eindelooze liefde en niemand heeft vuriger die godde~
lijke liefde verheerlijkt.
Hij werd te Tagaste (Numidië) uit burgerlijke. doch niet bemiddelde ouders
geboren. Zijn vader, een stedelijke beambte, was heiden. doch werd voor zijn
dood gedoopt; zijn moeder, de H. M 0 n i c a. was, vooral in latere jaren, een
voorbeeld van plichtsbetrachting en christelijke deugd. 17 jaar oud begon hij
de studie der rhetorica te Carthago, doch hij bezweek voor de verleiding. Niet
geheel echter gaf hij zich over aan het zingenot: hij studeerde ijverig en telkens
weer zag hij op naar hoogere idealen. Zoo werd hij machtig getroffen en
opgewekt de waarheid te zoeken door de lezing van Cicero' s H ortensius (373).
Ook de H. Schrift nam hij ter hand, doch de vorm stootte hem af en in plaats
van zich te wenden tot de katholieke Kerk, zocht hij de waarheid bij de
Manicheën. Bij hen meende hij de oplossing te vinden van het probleem van
het kwaad; ook een excuus voor zijne zonden, omdat zij deze niet toeschreven
aan den vrijen wil, doch aan een vreemd princiep. Monica treurde over de
afdwalingen van haar zoon, .. meer als andere moeders hare lichamelijke dooden
beweenen" ; doch een vrome bisschop troostte haar: .. een kind van zooveel
tranen kan niet verloren gaan". Negen jaren behoorde hiJ als auditor tot de
Manicheën, welke tijd grootendeels samenvalt met zijn professoraat in de
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grammatica te Tagaste. later der rhetorica te Carthago. Langzamerhand maakte
hij zich van hen los: hun levenswijze beantwoordde niet aan hun strenge
princiepen en zij bleken zijn moeilijkheden niet op te kunnen lossen. Nu volgde
een periode van scepsis. HIJ wendde zich tot de Academici. die meenden ..dat
men aan alles moet twijfelen en leerden. dat de mensch niet in staat is de
waarheid te kennen". Na een kort verblijf te Rome verkreeg hij een professoraat
in de welsprekendheid te Milaan (384). Daar wachtte hem de genade. De
preeken van Ambrosius maakten diepen indruk op hem. aanvankelijk om den
vorm. later ook om den inhoud en zij namen de vooroordeelen weg tegen het
katholieke geloof. Heilzaam was de lezing van neoplatonische geschriften. vooral
van Plotinus (in de Latijnsche vertaling van Marius Victorinus). die hem God
toonden als een geestelijk wezen en hem de mogelijkheid van een geestelijke.
boven de zinnelijke waarneming uitgaande kennis openbaarden. De Kerk. machtig
in haar katholiciteit en zoo vruchtbaar in goede werken. begon zich aan hem te
openbaren als leermeesteres der waarheid. Doch terwijl zijn verstand in de verte
het goddelijk licht aanschouwde. hing zijn hart nog aan de zinnelijke genoegens.
zonder welke het leven hem een straf scheen te zijn. Geweldig en lang was de
zielestrijd tusschen God en de zonde. In een van zulke crisissen. terwijl hij
duidelijker dan ooit zijn zwakheid inzag en God om kracht smeekte. hoorde
hij de stem van een kind. dat meermalen zingende de woorden herhaalde: ..TolIe.
lege. tolle lege" (Neem. lees. neem. lees). Hij sloeg de brieven van Paulus op
en las: .. non in commessationibus.... sed induite Dominum. Jesum Christum
(Rom. XIII. 14) ...Terstond met het einde van dit vers. was het alsof het licht
van den vrede in mijn hart was neergedaald en alle nevelen van twijfel waren
weggevaagd". Hij wilde zich nu ook geheel aan God geven. legde in den herfst
zijn professoraat neer (386) en ging zijn intrek nemen op het landgoed van een
vriend. Cassiciacum. bij Milaan. De dag was gewijd aan de studie der waarheid.
de voorbereiding op het doopsel. gesprekken met zijn vrienden over wljsgeerige
onderwerpen. Later heeft hij verschillende dezer dialogen uitgegeven: Contra
academicos, De vita beata, De ordine in universo. Uit dezen tijd stammen ook de
Soliloquia, alleenspraken der ziel met God.
Aan de geschiedkundige waarde der Confessiones, waarin Augustinus zijn
bekeering 14 jaar later zoo treffend beschreven heeft. is twijfel geopperd
(Harnack. 'Timme. Alfaric). Hij zou in Cassiciacum nog geen christen zijn. maar
neoplatonist. Men moet volgens hen niet spreken van een bekeering. doch van
een ontwikkeling van Manicheïsme en scepticisme tot Neo-Platonisme; want de
aangehaalde. te Cassiciacum vervaardigde geschriften. zouden geheel
neoplatonisch zijn; later bij het schrijven der Confessiones zou Augustinus
onbewust zijn toenmalige christelijke gevoelens zich ook reeds te Cassiciacum
hebben toegeschreven. Doch zooals o.a. Boyer aantoont. was hij te Cassiciacum
geheel christen. Het Neo-Platonisme heeft zijn verstand geholpen in het vinden
der waarheid. maar -de" eigenlijke bekeering. de overwinning der zinnelijkheid.
waarin vooral de lezing van Paulus hem hielp. is het werk der genade. Uit
het totaal breken met zijn verleden en met de wereld blijkt de ernst der echtchristelijke bekeering. Wel staat hij ook later nog onder neoplatonischen invloed.
In 387 werd hij te Milaan door Ambrosius gedoopt; dan ging hij naar Afrika
terug. In 395/96 werd hij tot bisschop van Hippo gekozen; hij bleef met zijn
priesters een gemeenschappelijk leven leiden. wat in verschillende plaatsen
navolging vond. Onvermoeid behartigde hij de geestelijke. maar ook de tijdelijke
belangen (bisschoppelijke rechtspraak) zijner geloovigen. steeds bereid anderen
ter wille te zijn. Ook aan het kerkelijk leven van Afrika nam hij een levendig
aandeel; hij bezocht de talrijke concilies en stond steeds op de bres om de
dwaalleeren in zijn vaderland en elders (Donatisten. Manicheën. Pelagianen) te
weerleggen en met de Kerk te verzoenen. Van uit geheel de Kerk werden vragen
tot hem gericht. Hij stierf 28 Augustus 430 tijdens de belegering van Hippo door
de Vandalen. Dringend had hij de bisschoppen en priesters vermaand niet te
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vluchten. doch bij hun kudden te blijven. In zijn laatste ziekte had hij de
boetepsalmen van David op enkele bladen laten opschrijven en aanbrengen op
den muur van zijn kamer: zoo kon hij ze voortdurend lezen en overwegen...Een
testament had hij niet gemaakt. omdat de arme Gods over niets te beschikken
had" (Possidius) ...Doch immer beval hij de bibliotheek der kerk en al haar
handschriften zorgvuldig voor de nakomelingen te bewaren." Uit zijn geschriften
blijkt. hoe groot deze priester door Gods genade geweest is. ..En toch ben ik van
meening. dat zij nog meer van hem hebben kunnen leeren. die hem als prediker
in de kerk konden hooren en zien en vooral zij. die zijn omgang met de menschen
kenden. Want hij was niet alleen een geleerde schrijver in het rijk der hemelen.
die uit zijn voorraad oud en nieuw te voorschijn bracht en een der kooplieden.
die de gevonden parel kocht voor den verkoopprijs van al zijn bezit. doch hij
behoorde ook tot hen. tot wie geschreven is: .. Spreekt zoo en handelt aldus"
(Jac. 2. 12) en van wie de Zaligmaker zegt: .. Die zoo gedaan en zoo de
menschen geleerd heeft. hij zal groot genoemd worden in het rijk der hemelen"
(Matth. 5. 19). (Possidius. 31).
H.::t is bewonderenswaardig, dat hij met zijn zwakke gezondheid en drukke
pastoreeIe werkzaamheid zooveel geschriften heeft kunnen nalaten. de meeste der
Latijnsche Vaders. Vier iaar voor zijn dood noemt hij in zijn Retractationum
libri 2 de sedert zijn bekeering verschenen 94 geschriften op en corrigeert
eventueele dwalingen. a. Zijn meest gelezen boek zijn de Confessiones (400).
een autobiographie tot den dood zijner moeder. ..lofprijzingen" (beter dan
;.bekentenissen"). omdat hij niet zoozeer een belijdenis van zijn fouten wil doen
en zich rechtvaardigen of een beschrijving van zich zelven geven. zooals b.v.
Rousseau in zijn ..Confessions". alswel de grootheid en barmhartigheid Gods
loven. zooals deze zich in hem geopenbaard heeft. De vorm is een uitstorting
des harten voor den alwetenden God. die altijd direct wordt aangesproken. Na
15 eeuwen hebben zij nog niets van haar schoonheid en diepe waarheid verloren
(Vert. J. van Lieshout. Amst. 1931). b. Het meest belangrijke en invloedrijke
werk is De civitate Dei libri XXII. De aanleiding was de verovering door
Alarik (410) van de Eeuwige Stad. wat een geweldigen indruk op de tijdgenooten maakte. De heidenen schreven deze rampen toe aan het Christendom. aan
het verlaten van den cultus der goden. In de eerste 10 boeken weerleg~
Augustinus deze bewering: de eeredienst der goden is noch bevorderlijk voor
het tijdelijke noch voor het eeuwige geluk. Doch na deze apologie breidt het
werk zich uit tot een grootsche philosophie of liever theologie (Krebs 135)
der geschiedenis en in het licht der openbaring beschrijft hij de twee rijken. die
immer tegenover elkander staan: de civitas Dei. de staat van God. de
gemeenschap der dienaren Gods. de civitas terrena. de staat van den duivel.
van de vijanden Gods. De Godsstaat heeft zijn oorsprong in onbaatzuchtige en
nederige liefde tot God. de aardsche in de valsche. God verachtende liefde tot
zichzelven. De strijd dezer beide machten maakt het drama uit van de wereldgeschiedenis. waarvan het verloop in groote trekken wordt beschreven...Van
Abel tot het einde der tijden schrijdt de Kerk voort tusschen de vervolgingen
der wereld en de vertroostingen van God" (IB. 51). In verband hiermee bespreekt
Augustinus de verhouding van den mensch tot de goederen der natuur en der
cultuur. het doel van den staat. de verhouding van Kerk en staat. van armen
en rijken. de beteekenis van den arbeid. c. De eigenlijke philosophische geschriften stammen alle uit den bovengenoemden tijd van Cassiciacum. d. Op
dogmatisch gebied zijn te noemen: Enchiridion sive de fide, spe et caritate liber
unus. een voortreffelijke. korte samenvatting der geloofsleer en De Trinitate, zijn
theologisch hoofdwerk. e. Talrijk zijn de dogmatisch-polemische geschriften.
vooral tegen het Manicheïsme. Arianisme. Donatisme. Pelagianisme. Hoe onverbiddelijk hij de dwaling vervolgt. hij is vol liefde jegens de dwalenden. Treffend
zegt hij tot de Manicheën: ..Mogen zij tegen u woeden. die niet weten. hoeveel
moeite het kost de waarheid te vinden en hoe moeilijk het is de dwaling te
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vermijden .•.. Ik echter. die zoo lang en zoo veel gedwaald heb. tot ik eindelijk
leerde zien. wat die waarheid is.... ik kan tegen u niet woeden. doch moet u
met hetzelfde geduld behandelen. waarmee men toen mij behandeld heeft" (Contra
epist. Man. 2).
Op exegetisch gebied: De doctrina christiana, dat de theorie
geeft der bijbelsche hermeneutica en der homiletiek; vervolgens verhandelingen
over Genesis. de Psalmen en vooral Tractatus CXXIV in Joannis Evangelium.
In wetenschappelijke geschriften volgt Augustinus altijd den letterlijken zin. in de
homilieën zoekt hij gaarne den mystieken en allegorischen. waarin hij zeer vindingrijk is. Daarom en omdat hij geen Hebreeuwsch en slechts moeilijk Grieksch
verstond en hem de kalme nuchterheid van den criticus ontbreekt. staat zijn
exegetisch werk beneden dat van verschillende andere Vaders. Zijn richtsnoer is
immer. als in zijn andere geschriften. de leer en traditie der Kerk. g. Moraaltheologische en pastoraal-theologische geschriften zijn: Speculum, een verzameliQg
van moraalvoorschriften uit het O. en N. Testament. Contra mendacium, De bono
coniugali, De sancta virginitate, De opere monachorum, De catechizandis rudibus,
de eerste methode der catechetiek. h. Talrijke preeken zijn bewaard; hij geldt als
de beste predikant van het Westen uit den patristischen tijd. De preeken zijn
meest kort. over een bepaald thema. dikwijls van abstracten. philosophischen
aard. zonder veel voorbeelden en toepassingen. zoodat hij een oplettend gehoor
vordert. maar vol leven. diepe gedachten. prachtige woordspelingen en
antithesen. In lateren tijd wordt hij eenvoudiger. i. Ongeveer 220 brieven zijn
bewaard. meest antwoorden op theologische en philosophische vragen. Ook liet
hij enkele gedichten na. echter van weinig waarde.

t.

Buitengewoon groot is de invloed van Augustinus geweest op de
volgende eeuwen. a. In het algemeen: hij is een bemiddelaar. het
meest van alle Vaders. tusschen de oude en de nieuwe wereld. Den
antieken geest met zijn menigvuldig en rijkdom heeft hij in zich
opgenomen en, door het Christendom verdiept en veredeld. aan de
volgende geslachten overgeleverd. doch ook het Christendom zelf
der vier eerste eeuwen leeft in zijne geschriften.
b. Meer direct nog is zijn invloed geweest op de dogmatiek. Er
is bijna geen dogma. dat zijn geest niet heeft belicht. Met name heeft
hij de vraagstukken over de verhouding van God tot de wereld. de
praedestinatie. de vrijheid en de genade behandeld. die vóór hem
nog weinig bestudeerd waren en zijn antwoorden heeft de
scholastiek verder ontwikkeld. ofschoon zij hem niet in alles blinde~
lings volgde. Baanbrekend was zijn beschouwing der H. Drievuldig~
heid. Vóór hem ging men bij de studie der Triniteit meestal uit van
de afzonderlijke personen; men zocht de verhouding van den Zoon
en den H. Geest tot den Vader te bepalen. Augustinus gaat uit van
de eenheid van het goddelijk wezen en toont aan. dat er slechts één
natuur is in Vader. Zoon en H. Geest. Vooral heeft hij de relaties
der goddelijke personen verklaard. Een beeld van de H. Drievuldigheid ziet hij in den mensch zelf met zijn drievoudig vermogen:
verstand, geheugen en wil. een vruchtbare gedachte voor de mystiek.
DUidelijk en definitief heeft hij (bij de bestrijding der Donatisten)
verklaard de objectieve werkzaamheid der sacramenten. die onaf~
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hankelijk is van het geloof en de heiligheid van den bedienaar; ook
het sacramenteel karakter.
Even goed als de titel "doctor gratiae" zou aan Augustinus die
van "doctor ecclesiologiae". van de leer over de Kerk. gegeven
kunnen worden (Batiffol). Bij zijn bekeering waren de katholiciteit
en heiligheid der Kerk reeds motieven voor hem geweest; vooral
echter bij de bestrijding der sekten speelt het gezag der Kerk een
groote rol. "Ik zou het Evangelie niet gelooven. als het gezag der
Kerk mij daartoe niet bewoog" (Contra epist. Man. 5. 6). De
inlijving in de Kerk. het mystieke lichaam van Christus. is een
noodzakelijke voorwaarde om deel te hebben aan den geest van
Christus. Augustinus kent echter het onderscheid tusschen een
zichtbare en onzichtbare kerk (Bapt. 5. 27. 38) en neemt dus de
mogelijkheid aan van goede trouw. In de katholiciteit en eenheid
der Kerk ziet hij kenteekenen van haar goddelijken oorsprong; de
ketterijen zijn reeds veroordeeld door het feit. dat zij deze ken~
teekenen niet bezitten; 240 maal wordt het woord "ecclesia
catholica" door hem gebruikt. Het uiterlijk bewijs van het lidmaat~
schap der Catholica is de gemeenschap met Rome; bij alle quaesties
ligt de beslissing in laatste instantie bij den opvolger van Petrus. Met kinderlijke liefde spreekt hij van de "pia mater Ecclesia". de
Kerk. de goede moeder.
De geschiedenisphilosophie der De civitate Dei beheerscht de
M. E.; zijn staatsphilosophie was uitsluitend richting~gevend tot
den tijd van Thomas (met het bekend worden der aristotelische
politiek); in de m.e. uiteenzettingen over de verhouding van Kerk
en staat. pausschap en keizerschap spelen Augustinusteksten een
groote rol (Grabmann. 831 ).
c. Diep heeft hij ingewerkt op het christelijk leven. de vroomheid.
de mystiek. Hij heeft er niet alleen naar gestreefd God te kennen.
maar vooral ook om Hem te beminnen. Hominis sapientia pietas est.
En slechts weinigen zijn er. wier geschriften zóó van de liefde tot
God doortrokken zijn en haar zóó bij anderen weten op te wekken.
Zinrijk is het symbool. dat hem voorstelt met een vlammend hart.
Hij legt er den nadruk op. dat de volmaaktheid bestaat in de liefde.
waarin men steeds hooger moet stijgen. Van nature streeft de
mensch naar geluk. doch dit is alleen in God te vinden. "Fecisti nos
ad te et irrequietum est cor nostrum. donec requiescat in te" (Con~
fess. 1. 1). Hij is een mysticus en ook de gave der contemplatie in
strikten zin had hij ontvangen. d. Augustinus is een hartstochtelijke
zoeker der waarheid. "Quid enim fortius desiderat anima quam
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veritatem 1" (Tract. in Joannem. 26). In de philosophie is hij in
geestesrichting een leerling van Plato en de Neo-Platonici
(Plotinus). die hij echter zelfstandig volgt en christianiseert. evenals Thomas later Aristoteles. Onder hun invloed ziet hij. vooral in
de eerste jaren. God gaarne als de Waarheid. - Den oorsprong der
intellectueele kennis verklaart hij door de Platonische verlichtingstheorie. God is het licht. de zon der ziel. Zooals het oog in het
aardsche licht de stoffelijke dingen waarneemt. zoo ziet de ziel in
een onstoffelijk licht de intellectueele waarheden. zonder God zelf.
de bron van het licht. te kennen. M.a.w. onze ziel kan geen intellectueele waarheid opvatten. zonder een onmiddellijken invloed van
God. die niet daarin bestaat. dat God zich zelf aan ons toont
(objective. onfologice). doch daarin. dat God in onzen geest het
beeld der eeuwige Waarheid voortbrengt: dit beeld is de oorzaak
van onze kennis (effective). Wat volgens Aristoteles en Thomas
de intellectus agens doet. die de species impressae produceert en
uit het kennismateriaaI. dat de zintuigen bieden. een intelligibelen
denkinhoud vormt. doet volgens Augustinus God zelf. Dit Augustinisme is tot Thomas in de scholastiek overheerschend geweest
(§ 124. 2°). Daarin ligt een gevaar. zooals bij latere volgelingen
blijken zou. dat de grenzen tusschen de natuurlijke en de bovennatuurlijke. geopenbaarde kennis verdwijnen. "Geopenbaarde en
natuurlijke kennis zijn (bij Augustinus) niet wezenlijk onderscheiden. maar in de ééne Sapientia onafscheidelijk verbonden. Ook
de openbaring is een wijsbegeerte. maar van hoogere orde. waar de
menschelijke wijsheid aan ondergeschikt dient te blijven" (Sassen.
32). - Augustinus zelf geeft zeer juist de verhouding aan tusschen
geloof en rede in de woorden: "lntellige ut credas. crede ut intelligas" (Sermo 43. 7. 9). Het verstand gaat het geloof vooraf: het
doet ons het feit der openbaring kennen en de redenen. waarom wij
haar moeten aanvaarden: het volgt op het geloof. omdat het met
behulp der genade een dieper inzicht in de geopenbaarde waarheden
kan schenken.
2°. Optatus, b. VaD Mileve 1. was een krachtige en bekwame bestrijder van
het Donatisme In zijn Contra Parmenianum Donatistam (omstr. 370).
3°. Marius Mercator was een medestander van Augustinus In den genadestrijd.
4°. S. Quoclvultdeus, b. van Carthago (t 453) 2.
1 P. L. t. 11. P. M 0 nee a u x. S. Optat et les premiers écrivalns donatiste's.
P. 1920. - 2 D. Fr a n s es. Die Werke des hl. Quodvultdeus. Mn. 1920;
De Kath. 162 (1922). 93 vlg.
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§ 58. De ontwikkeling der kerkelijke leer 1.
De groote problemen. die vooral bestudeerd worden. zijn het
Trinitarische. het Christologische en het anthropologische (de ver~
houding van den mensch tot God na den zondeval. de erfzonde en
de noodzakelijkheid der genade). In de beide eerste vragen worden
de theologische termen vastgesteld. zoodat de theologie daaraan
later weinig meer heeft toe te voegen. terwijl verschillende gewichtige
punten van het laatste probleem. met name de noodzakelijkheid der
genade voor ieder goed werk. worden verklaard en gedefinieerd.
De leerende en wetgevende macht der Kerk en het primaat des
Pausen treden steeds dUidelijker op den voorgrond en worden nader
omschreven. De algemeene theorie over het wezen der sacramenten
wordt door Augustinus uitgewerkt en de voorwaarden voor hun
geldigheid worden door hem vastgesteld. De verandering van brood
en wijn in het H. lichaam en bloed des Heeren wordt zakelijk zoo
juist omschreven. dat alleen de technische term der transsub~
stantiatio ontbreekt. De private biecht komt langzamerhand meer in
gebruik. Onder invloed van Origenes had Hieronymus aanvanke~
lijk de algemeene apocatastasis der menschen. misschien ook der
duivelen. geleerd. Later meende hij. als Ambrosius en anderen. dat
tenminste alle Christenen eens zalig zullen worden. Onder de
geloovigen meenden niet weinigen. dat de straffen der hel slechts
tijdelijk zijn. Ook hier heeft vooral Augustinus de juiste leer in het
licht gesteld.
1

T i x e ron t 11.
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DERDE PERIODE.

DE KERK TIJDENS DE
ONTBINDING DER GRIEKSCH~ROMEINSCHE
KULTUUREENHEID EN DE VORMING DER
GERMAANSCHE RIJKEN (476-692) 1.
EERSTE HOOFDSTUK.

DE BEKEERING DER GERMAANSCHE VOLKEREN EN
DE VEROVERINGEN VAN DEN ISLAM.

§ 59. De Kerk en de volksverhuizing 2.
1°. Tot nu toe was het Christendom bijna uitsluitend beperkt
gebleven tot het Romeinsche rijk, dat in de laatste anderhalve eeuw
met de Kerk had samengewerkt, en de Grieksch~Romeinsche of
geromaniseerde bevolking was bijna geheel christelijk geworden.
Als in de volksverhuizing het Westersch~Romeinsche rijk ineen~
stort en de heerlijkheid der oude wereld ten onder gaat, blijft alleen
de Kerk staan. De klassieke beschaving heeft bij haar een toevlucht
gevonden en is door haar Pausen, bisschoppen en monniken
bewaard en, tegelijk met het geloof, geschonken aan de nieuwe,
Germaansche volkeren. Uit deze samensmelting van klassieke en
Germaansche elementen is onder leiding der Kerk de rijke middel~
1 F. M 0 u r r et lIl, L'Eglise et Ie monde barbare, P. 1914. L. D u c hes n e,
Hist. ancienne de I'Eglise IV, P. 1925... G. Sc h n ü r e r, Kirche u. Kultur im
M. A. I, Pdb. 2 1927. - H. v 0 n S c h u b e r t, Gesch. der christ. Kirche im Früh~
mittelalter, Tüb. 1921. - H. G ris a r, Geschichte Roms u. d. Päpste im M. A. I,
Fr. 1901. - A. Fliche, La Chrétienté médiévale (395-1254), P. 1929. G. G r u p p, Kulturgesch. des M. A. I, Pdb. 3 1921. ~G reg 0 r 0 v i u s.
Gesch. der Stadt Rom im M. A. I, Stuttgart 51903. - 2 G. K u r t h, L'Eglise
aux tournants de l'histoire (Neder!. vert. Sittard 1902); Les origines de la
civilisation moderne, 2 vol. P. 71923 (Nederl. vert. Haarlem 1905). - J.
S c h m i d I i n, Kath. Missionsgeschichte, Steyl 1925. H. L e c Ier c q,
Germanie, D. A. C. VI; Invasion Germanique I. c. - L. H a I p hen, Les
Barbares, des grandes invasions aux conquêtes turques du IXe s., P. 1926. H. v. S c h u b e r t, Das ä1teste germanische Christentum, Tüb. 1909; Staat u.
Kirche in den arianischen Königreichen u. im Reiche Chlodwigs, Mn. 1912. F. Martroye, L'Occident à l'époque byzantine. Goths et Vandales, P. 1904.
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eeuw sc he cultuur gegroeid. Rome, dat eens de wereld· met de
wapenen veroverd had, doet dit nu door het Christendom en de
christelijke beschaving.
Het Oost~Romeinsche of Byzantijnsche rijk wist aan de invallen
der barbaren weerstand te bieden en bleef nog duizend jaar
bestaan, ofschoon aanzienlijke deelen aan den Islam verloren
gingen. Doch de Kerk wordt er door theologische twisten ver~
scheurd, en naar mate zij steeds meer een staatsinstelling wordt,
vervreemdt zij van Rome, dat zich naar de Germaansche volkeren
wendt.
2°. Ten tijde van den bloei van Rome woonden de Germaansche
stammen aan gene zijde van Rijn en Donau. Zij waren nog barbaren
en heidenen, toen zij den strijd tegen het Romeinsche rijk aan~
vaardden. Landbouw, handel en nijverheid waren van geringe
beteekenis; jacht en oorlog vormden de bezigheid der vrije mannen.
Hun hoogste ideaal was oorlogsroem ; ook hun sombere goden,
vergoddelijkte natuurkrachten, die soms met menschenoffers
vereerd werden, stelden zij zich als oorlogshelden voor. Hun
elementaire staatsvormen waren door aanraking met de Romeinen
eenigszins ontwikkeld en bij sommige stammen tot een eenhoofdige
regeering onder koningen uitgegroeid. Waren de Germanen bar~
baarseh, wreed en ruw, zij waren krachtig en moedig en stonden
in zedelijk opzicht hoog er dan de door verfijnde cultuur en genot~
zucht verweekelijkte en verzwakte Romeinen. Door verschillende
oorzaken, vooral door het opdringen van het Mongoolsche volk
der Hunnen, kwamen omstreeks het midden der 4e eeuw ver~
schillende dezer Germaansche stammen in beweging en drongen
over Donau en Rijn het innerlijk verzwakte Romeinsche rijk binnen.
Onder de Gothen (ten N. der Donaumonden en in Z. W.
Rusland) 1 waren Christenen: een Gothische bisschop, Theophilus.
was op het c. van Nicea aanwezig. Het Christendom was hun het
eerst gepredikt door christelijke gevangenen en door soldaten, die
in het Romeinsche leger gediend hadden. Doch met name aan de
West-gothen werd het Christendom vooral verkondigd door den
Gooth Ulfilas 2, helaas in Ariaanschen (homeïschen) vorm. Ulfilas
1 I s i dor u s H i spa I. Historia de regibus Gothorum, Wandalorum et
Suevorum, ed. Th. Mom m sen, M. G. Auct. antiq. 11 (1894). H.
Lee Ier c q, Goths, D. A. C. VI. - J. Man s ion, Les origines du Christianisme chez les Goths, An. B. 1914. - J. Zei II e r, Les origines chrétiennes dans
les provinces danubiennes de I'Empire romain, P. 1918. - 2 F. K a u fm a n n,
Aus der Schule des Wulfila, I, Straatsb. 1899. - De bijbelvertaling van
U I p h i I a s in P. G. t. 18. - W. S. St rei t b erg, Die goth. Bibel, 2 Bde
1908/10.

229

§ 59. De Kerk en de volksverhuizing.
kwam in 337 als gezant der Gothen naar Constantinopel, werd in
341 door Eusèbius van Nicomedië tot bisschop gewijd en verwierf
zich groote verdiensten en daarmede grooten invloed op den gods~
dienst zijner landgenooten door de vertaling der H. Schrift in het
Gothisch: hij is ook de schepper van de Gothische schrijftaal. Van
de Westgothen uit werd het Ariaansche Christendom zeer snel
verbreid bij de Oostgothen, de Vandalen, de Bourgondiërs, de
Sueven, den zgn. zUidelijken groep der Germanen: later ook bij
de Longobarden. De We s t g 0 t hen drongen Italië binnen en
veroverden onder hun koning Alarik Rome (410) : daarna stichtten
zij een rijk in Zuid~Gallië en Spanje. De 0 0 s t g 0 th en stichtten
onder Theodorik een rijk in Italië, de S u e ven in W est~Spanje
en Portugal, de Vandalen in Afrika, de Bourgondiers aan
de Rhöne, de L 0 n g 0 bar den later in Italië. Overal vonden zij
een in cultuur en taal bijna geheel geromaniseerde en katholieke
bevolking, tegenover welke zij een minderheid vormden. Zij ver~
deelden onderling een grooter of kleiner deel van den bodem en
lieten over het algemeen, behalve de Vandalen en sommige W est~
gothische koningen, den katholieken godsdienst onbelemmerd
voortbestaan. Het Arianisme was hun nationale godsdienst: hun
kerken waren lands~ en staatskerken met gebruik van de
Germaansche taal in de liturgie en stonden geheel onder de respec~
tievelijke koningen, die de bisschoppen benoemden en de synodes
beriepen. Dit is een belemmering geweest voor hun beschaving en
hun macht. Van het Arianisme zelf, een Christendom immers
zonder Christus, kon weinig zedelijke en beschavende kracht uit~
gaan. Dit verschil van godsdienst belette een samensmelting der
nieuwe met de oude bevolking, waardoor ook de Ariaansche
Germaansche veroveraars de hoogere beschaving der inheemsche
katholieke bevolking niet overnamen, terwijl bovendien de Katho~
lieken als van zelf tegenover hun Ariaansche onderdrukkers steun
zochten bij andere katholieke volkeren, Byzantijnen en Franken.
Twee eeuwen heeft deze tegenstelling geduurd: dan zijn alle
Ariaansche stammen of katholiek geworden of als zelfstandige
volkeren ten onder geggan. De toekomst behoorde aan het volk,
dat onmiddellijk het ware Christendom aanvaardde: de Franken.
3 0 • De katholieke Kerk kwam tegenover de Germaansche
volkeren in een zeer eigenaardige en moeilijke positie. Tot dusver
was zij één geweest met het Romeinsche rijk, dat haar beschermde,
één ook in beschaving. Nu stond zij. beroofd van dezen steun,
tegenover een vijandigen godsdienst en een geheel vreemde cultuur.
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Zij liep groot gevaar door de grenzen der verschillende landen
verscheurd en in landskerken verdeeld en genationaliseerd te
worden, gelijk de Ariaansche kerken. Een dubbele taak had zij te
vervullen: zij moest haar eenheid en katholiciteit bewaren en
tegelijker tijd ook met de nationale eigenaardigheden der Germanen
rekening houden. De eenheid werd bewaard, doordat in de ver~
overde landen het oude kerkelijke organisme bleef voortbestaan
van bisdommen, metropolen en synoden. Over het algemeen
maakten de Ariaansche vorsten daartegen geen moeilijkheid: wel
trachtten zij op de bezetting der belangrijkste bisdommen toezicht
te houden. De Kerk kon wijzen op talrijke groote bisschoppen,
meest stammende uit de oude Romeinsche aristocratie, die waardig
de katholieke gedachte vertegenwoordigden. En de Romaansche
bevolking sloot zich nauwer aaneen om de bisschoppen, die ge~
bleven waren, toen de Romeinsche legers wegtrokken en die steeds
meer haar aangewezen beschermers en ook de wereldlijke bestuur~
ders der steden werden en op grootsche wijze de liefdadigheid
beoefenden.
Van den anderen kant waren deze bisschoppen en daardoor
ook hunne kerken eng met Rome verbonden: zoo kon de katho~
liciteif bewaard blijven. Met den Romeinschen godsdienst
werd door de barbaren ook de Romeinsche cultuur bedreigd. Van
beide was de bisschop van Rome, na den val van het W estersch~
Romeinsche rijk, de voornaamste vertegenwoordiger en als
instinctmatig sloot zich de katholieke wereld vaster om hem aan~
een. De Kerk en het pausschap waren immers bijna het eenige, wat
staande was gebleven in den stormvloed der volksverhuizing. Zoo
zien wij in de 5e en 6e eeuw het pauselijk primaat zeer sterk op
den voorgrond treden. En het verval der Frankische kerk in de
7e eeuw gaat parallel met het verminderen van den pauselijken
invloed. In de 6e eeuw worden ook de kerkelijke wetten gecodi~
ficeerd om de eenheid in de kerkelijke wetgeving te bewaren. Ook
het monnikenwezen draagt tot de eenheid bij (v. Schubert, 31-65).
Krachtig door haar eenheid en heiligheid en hoogere cultuur
gaat de Kerk met apostolischen zielenijver de Ariaansche en
heidensche Germanen tegemoet, die zij geleidelijk voor zich wint
en met haar geloof ook haar beschaving schenkt.
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§ 60. De kerk in Italië en de voornaamste Pausen 1.
1°. Italië was in de 5e eeuw reeds meermalen door de barbaren
geteisterd: door de Westgothen, die in 410 Rome innamen,
de Hunnen, die het Noorden binnendrongen, de~~dalen, die
'C:I(t'
in 455 Rome plunderden In. (j2 zette Odoaker,
>van den
Germaanschen stam der:laW!aï..P, het hoofd van het leger, den
laatsten Romeinschen keizer, Romulus Augustulus, af en regeerde
onder den titel van koning van Italië of koning der Germanen in
Italië, in naam aan den keiz~ van fur.?é\P.tium onderworpen
(476-93) . Odoaker had vóó?,~A~CllMt?'""H! Severinus 2
bezocht, die als kluizenaar in de buurt van Weenen leefde en om
zijn heiligheid en wonderen hoog in aanzien stond. Severinus had
hem een groote toekomst voorspeld en ofschoon Ariaan liet
Odoaker de Katholieken met rust.
Leo de Groote was opgevolgd door S. H i I a ri u s (461-68),
die op de rooversynode krachtig voor Flavianus was opgekomen
(§ 51. 2°). S. Simplicius (468-83) en S. Felix 11 (483-92)
werden in beslag genomen door het Acaciaansche schisma, dat van
483-519 het Oosten van het Westen losscheurde (§ 66, 10).
Krachtig handhaafde S. Gelasius (492-96)3 het primaat. "Weet",
schreef hij in den stijl der latere m. e. Pausen aan k. Anastasius,
.. dat de wereld geregeerd wordt door twee groote machten: die
van het geheiligd gezag der bisschoppen en die van de koningen:
doch die der bisschoppen is des te grooter naarmate zij op den
dag van het oordeel aan God verantwoording over de zielen der
koningen moeten afleggen" (Ep. 12: Thiel 351). Het Dec r e t u m
Gel a s i a n u m del i b ris r e c i p i end i set non r e ci~
pi end i s 4 (Denz. 162-166), een lijst van de canonieke bijbelsche
geschriften, de orthodoxe Vaders, de decreten der algemeene
concilies en Pausen, de apocriefe bijbelsche geschriften en de
werken der niet~orthodoxe schrijvers, is niet van hem, doch waar~
schijnlijk het particuliere werk van een geestelijke uit het begin
der 6e eeuw.
Liber Pontif. I; Liber diurnus Romanorum Pontificum ed. T h. Sic kei,
P. V i I a r i, Le invasioni barbariche in Italia, Mil. 1901. - Nob i li ~
V i teil e s c h i, Della storia civile e politica del papato dalI' imperatore Teodosio
a Carlomagno, 2 vol. Bol. 1902. - H. G ris a r, Gesch. Roms I. - H. Man n,
The lives of the popes in the early middle ages, t. I-IV, Lo. 21925. - 2 Vita
door Eu 9 i P P i u s, ed. A. Sanct. Jan. I. - A. B a u d r i 11 art, S. Severin,
L. S. 1908. - 3 A. Rou x, Le Pape Gélase I, P. 1880. - W. Kis s li n g, Das
VerhäItnis zwischen Sacerdotium und Imperium von Leo d. G. bis Gelasius I,
Pdb. 1921. - 4 H. Leclercq, D. A. C. IV.
1

1889. -
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2 0 • Na een langdurig en strijd werd Odoaker overwonnen en
opgevolgd door Theodorik den Groote (493-526) 1. die het
Oostgothische rijk in Italië stichtte en gesteund door zijn voor~
treffelijken minister Cas s i 0 dor u s. aan het land een tijdperk
van bloei en voorspoed schonk. Ofschoon Ariaan. was Theodorik
aanvankelijk verdraagzaam en rechtvaardig ten opzichte der
Katholieken. Tegenover den door de meerderheid der kiezers
(geestelijken en senatoren) gekozen Paus. den H. S y m m ach u s
(498-514). stelde een Byzantijnsch gezinde minderheid den diaken
Laurentius. die zich eenige jaren wist te handhaven (L a ure n~
t i a a n s c hes c h i s ma) • wat tot veel. zelfs bloedig en strijd.
aanleiding gaf. Beide partijen beriepen zich op Theodorik. die (wel
mede uit politiek) voor Symmachus besliste (499). zonder dat de
anderen er zich bij neerlegden. Daar zij zware beschuldigingen
tegen Symmachus uitbrachten. kwam met instemming van dezen
en van Theodorik te Rome een synode van Italiaansche
bisschoppen bijeen (S y n 0 dus P a I mar i s. 502). Deze ver~
klaarden over een Paus geen oordeel te kunnen vellen (prima sedes
a nemine judicatur. overgenomen in den C. I. C. c. 1556) en
erkenden de onschuld van Symmachus. Het schisma eindigde eerst.
toen Theodorik bevel gaf alle kerken aan Symmachus over te
geven (506). Onder S. Hormisdas (514-23) werd aan het
Acaciaansche schisma een einde gemaakt en onderteekenden bijna
alle Oostersche bisschoppen zijn beroemde formule over de pause~
lijke onfeilbaarheid (§ 66. 10 ).
De beëindiging van het Acaciaansche schisma had echter ook
politieke gevolgen. De katholieke Romeinsche bevolking in Italië
gevoelde meer sympathie voor het Oostersch~Romeinsche rijk dan
voor de overheerschers. Theodorik en zijn Ariaansche Germanen.
zoo als reeds bleek bij de keuze van Laurentius. Nu het schisma
geëindigd was. werden de betrekkingen tusschen katholiek Italië
en Byzantium nog sterker. Dit wekte het wantrouwen op van
Theodorik. waarvan B 0 ë t h i u s (§ 72. B) het slachtoffer werd.
S. Joh a n nes I (523-26) werd door Theodorik gedwongen
naar Constantinopel te gaan om k. Justinus te bewegen zijn wetten
tegen de Arianen op te heffen en hen weer tot het Arianisme te
doen overgaan. Het was de eerste maal. dat een Paus naar Con~
stantinopel kwam en hij werd er luisterrijk ontvangen (525).
Johannes wist de opheffing der vervolgingswetten te bewerken.
1 G. Pfeilschifter. Theodorich d. Gr., Mainz 1910. Jean J. D. Th. VII.

E. Amann.
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doch den terugkeer tot de ketterij kon en wilde hij niet bevorderen.
Daarom en omdat hij den keizer had gekroond, liet Theodorik
Johannes in den kerker werpen, waar hij kort daarna stierf. - De
Pausen S. Felix III (IV), S. Bonifacius 11, Johannes 11, S. Aga~
petus I. S. Silverius (536-37) werden onder invloed van de
Gothische koningen gekozen.
3°. De veldheeren van k. Justinianus, Belisarius (535) en Narses
(553), maakten een einde aan het rijk der Oostgothen in Italië,
dat een provincie werd van Byzantium. wier stadhouder (exarch)
in Ravenna zetelde. De overheersching der Byzantijnen dreigde
voor het pausschap en de Kerk gevaarlijk te worden, doch hun
caesaro~papisme is in Italië niet doorgedrongen, omdat het er over
het algemeen op tegenstand der bevolking stuitte. Justinianus
eischte het recht der bevestiging van de pauskeuze; k. Constantijn
Pogonatus echter stond de onmiddellijke consecratie van den
gekozene toe, doch de akten der keuze moesten naar Constanti~
nopel of aan den exarch worden gezonden (604). P. Vigilius
(537-55) werd aangesteld als werktuig van de Byzantijnsche
keizerin Theodora (§ 66, 2°).
4°. Een ander gevaar voor de Kerk vormden de Germaansche
Longobarden 1, die in 568 in Noord~ltalië een rijk stichtten met
de hoofdstad Pavia; later veroverden zij ook Toscane en Umbrië
en stichtten in Zuid~ltalië het hertogdom Beneventum. In de
macht der Grieken bleven het exarchaat van Ravenna en de Penta~
polis, Ligurië, Istrië, Venetië, Rome en omgeving, het grootste
gedeelte van beneden~ltalië en Sicilië; zij waren door de bevolking
gehaat en konden op den duur hun gebied niet verdedigen. De
Longobarden waren gedeeltelijk heidenen, gedeeltelijk Arianen,
die in de katholieke Kerk slechts een Romeinsche instelling zagen,
waarvoor zij geen eerbied hadden.
5°. Het is in deze troebele tijden, dat een van de allergrootsten
den pauselijken zetel besteeg, Gregorius de Groote (590-604) 2,
1 Paulus Diaconus, Hist. Langob., ed. G. Waitz, M. G. 1878;
P. L. t. 95. - N il s A I be r g, Die Goten u. Langobarden in Italia, Upsala 1923.
- K. B I ase I, Die Wanderzüge der Langob., 1909. - F. Ta r d u c c j,
L'Italia dalia discesa di Alboino alla morte di Agilulfo (568---615), Città di
Castello 1914. - 2 P. L. t. 75-79; W. P e i t z, Das Register Gregors I, Fr.
1917. - C. Wol f s 9 r u b e r. Gregor. d. Gr., Ravensburg 21897. P.
Bat i f f 0 I} S. Grégoire Ie Grand. L. S. 1928. - J. B 0 u te t. Le pastoral de
S. Grégoire Ie Grand. P. 1928. - J. Leb 0 n. Le prétendu docétisme de la
christologie de St. Grég. Ie Grand. Rech. de théol. anc. et méd. 1 (1929) 177.E. Spe a rin g. The Patrimony of the Roman Church in the time of Gregory
the Great. Cambr. 1918. - M. Mor es c o. IJ Patrimonio di S. Pietro. T. 1916.
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die niet alleen het fundament gelegd heeft van den Kerkelijken
staat, doch ook in verschillende opzichten van de macht en den
invloed, die het pausschap in de M. E. zou uitoefenen.
Uit een der aanzienlijkste families omstr. 540 te Rome geboren, volgde hij
eerst een burgerlijke loopbaan en hij werd tot prefect van Rome gekozen. Doch
de wereld kon zijn idealen niet bevredigen; hij verkocht zijn rijke bezittingen,
gaf een deel aan de armen en bouwde 7 kloosters, waarvan een te Rome, waar
hij zelf intrad en (waarschijnlijk; Batiffol 153) den regel van S. Benedictus
aannam (575). De Kerk had echter zijn diensten noodig. Door P. Pelagius werd
hij tot apocrisarius (gezant) te Constantinopel benoemd en ondanks zijn tegen~
kanting werd hij in 590 eenstemmig tot Paus gekozen. "Het verborgen raads~
besluit van God", zoo schrijft hij aan Leander, "heeft mij een oud schip te
besturen gegeven, waar van alle kanten de golven binnendringen en welks
vermolmde planken, door den storm onophoudelijk gebeukt, krakend de
schipbreuk aankondigen". Hongersnood, pest, overstroomingen teisterden Italië,
de Longobarden moordden en plunderden, de Milaneesche kerkprovincie bleef
in een schisma volharden (§ 67, 2°), de Grieksche kerk streefde steeds meer
naar onafhankelijkheid. In een zijner homiliën (593) meent hij uit de vooraf~
gaande teekenen te mogen besluiten, dat het einde der wereld aanstaande is
(Hom. I in Ev.; P. L. 77, 317).

Gregorius was wel de man om in zulk een tijd de Kerk te besturen: een Romein van het oude ras, met aangeboren bestuurstalenten, die hij als prefect van Rome had kunnen ontwikkelen,
("consul Dei" wordt hij genoemd in de inscriptie op zijn oorspronkelijke graftombe), met een blik, die het geheel overzag en toch het
onderdeel niet uit het oog verloor, zeer vroom, ook als Paus in zijn
particuliere leven een monnik. De bevolking van Rome en Italië
wist hij aan zich te verbinden door zijn zorg voor de graanvoorziening en door de bescherming tegen de Longobarden. Van
Byzantium was in beide opzichten niet veel te verwachten; d~
keizerlijke beambten waren bovendien gehaat. Zoo wendden aller
blikken zich naar Gregorius.
Zijn sociale hulp berustte op het Patrimonium Petri. In den loop
der eeuwen had de Kerk door schenking van keizers en particulieren vele landgoederen verkregen in de omgeving van Rome en
ook verder in Italië, waarvan echter een deel aan de Longobarden
was verloren gegaan, in Afrika en in Gallië. Aan de administratie
daarvan besteedde Gregorius veel zorg. De Paus was de grootste
grondbezitter van Italië en dit alleen reeds gaf hem een grooten
socialen en politieken invloed. De inkomsten werden besteed voor
de behoeften van de Romeinsche kerk en verder vooral voor de
armen. Ieder, die in Italië in deze troebele tijden in nood verkeerde,
wendde zich tot Gregorius. "Die Kirche hatte angefangen ein
grosses Asyl der Menschheit zu sein" (Gregorovius). - Ook bood
bij hulp tegen de Longobarden. De Byzantijnsche troepen ware,,-
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zeer zwak, zoodat zich langzamerhand een militie uit de bevolking
vormde, om zich tegen aanvallen te verdedigen. Gregorius steunde
dit, organiseerde de verdediging van Rome, en kocht in 593
den aftocht der Longobarden. Dit alles maakte het pausschap zoo
populair in Italië als het later misschien nooit meer geweest is. De
wereldlijke heerschappij over Rome ging langzamerhand van de
Byzantijnen, die zich er zoo weinig om bekommerden, over op de
Pausen, de werkelijke vertegenwoordigers van de belangen der
bevolking.
Onder dat alles heeft de geestelijke zorg voor de geheele Kerk
niet geleden. Gregorius bevorderde het kloosterleven. In tegen~
stelling met zijn laatste voorgangers, die vooral met het Oosten
verbonden waren, trachtte hij de verwaarloosde betrekkingen met
het Westen te herstellen. Hij erkende de beteekenis van de
Germaansche volkeren. Aan Reccared, koning der Westgothen in
Spanje, zond hij reliquieën en aan Leander, b. van SeviIla, gaf hij
het pallium. Ook met de bisschoppen en vorsten (Brunehilde) van
het Frankische rijk stond hij in briefwisseling, maar zijn pogingen
om er hervormend in te grijpen, hadden niet veel succes. Door den
invloed van Theodolinde, koningin der Longobarden, trachtte hij
de katholiceering van dit volk te bevorderen. Doch bovenal heil~
zaam en van vèrstrekkende beteekenis was het door hem genomen
en met kracht bevorderde initiatief om Engeland te bekeeren. Ook
in het Oosten wist hij het primaat krachtig te handhaven (BatiffoI.
184-214).
Gregorius is misschien wel de meest gelezen kerkvader in de M.E.
Zeer sterk is hij beinvloed door S. Augustinus. Hij is geen denker: .. mysteria
ex fide credenda sunt, perscrutanda per rationem non sunt" (Mor. 6, 19); ook
geen klassieke stilist, maar een man _yan de praktijk en van het leven, die de
nooden van de menschen kenT-en- zoo weet te spreken, dat zij hem begrijpen,
dUidelijk en eenvoudig ... Il a moins édairé I'Eglise qu'il ne I'a édifiée. Il a mis
pour eIle la vie chrétienne en formules daires, pleines, portatives" (Batiffol. 112);
hij is daarom in protestantsche oogen de schepper van het "Vulgärkatholizismus".
Zijn voornaamste geschriften zijn: a. Liber regu/ae pastoralis. waarin hij de
taak van een Zielenherder beschrijft (qualiter veniat. qualiter vivat, qualiter
doceat. qualiter se cognoscat). b. Expositio in librum Job sive moralium libri
XXXV. gewoonlijk ~oralia genoemd, niet zoozeer een wetenschappelijke
commentaar als wel een reeks verhandelingen en toepassingen op het gebied
der moraal, een bijna compleet compendium der moraaltheologie. c. De veel
gelezen Dia/ogi. 4 boeken. waarvan vooral beroemd is het tweede, over
S. Benedictus. d. 22 homiliën over Ezechiël en vooral 40 over het Evangelie;
van al de geschriften der Vaders wordt dit het meest geciteerd in het brevier.
HIJ is ook een contemplatief, beïnvloed door Augustinus, doch zijn mystiek is niet
als die van Augustinus philosophisch gekleurd. Zijn ideaal schijnt te zijn het
apostolisch leven, dat het actieve en contemplatieve leven vereenigt. e. Veer
de li tu r \'I i e heeft hij ongetwijfeld gewerkt. dcx:h niet zeker blijkt. hoever zijn
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invleed daarin gegaan en wat het zijne is in het Sacramentarfum GregorialtflM.
Dit geldt ook voor zijn bevordering van clen k e r kei ij ken za n 9- Wel
lIchijnt hij de Schola Cantorum te Rome te hebben opgericht. Een beeld van
zijn wereldomvattende werkzaamheid geeft het ~egistrum epistolarum (ruim 850).

6°. De bekeering der Longobarden was ingeleid door Theodo~
linde. de katholieke gemalin van koning Autharis (585); zij steunde
Columbanus bij de stichting van zijn klooster te Bobbio. Ver~
schillende latere vorsten beleden nog het Arianisme; eerst onder
Grimoald (671) werd het volkomen teruggedrongen. De Longo~
barden bleven echter nog een ernstig gevaar vormen voor de
Pausen. In de 7e eeuw trachtten de Grieksche keizers nog hun
invloed in Italië te doen gelden. S. Sergius I (687-701). die
S. Willibrord tot bisschop wijdde. en zijn opvolgers tot en met
Constantinus (708-15) waren Oosterschen van geboorte. Doch
toen k. Justinianus 11 Sergius gevankelijk wilde wegvoeren. maakte
de tegenstand der Italiaansche bevolking dit onmogelijk (§ 68. 4°).
Met S. Gregorius 11 (715-31) besteeg weer een geboren Romein
den stoel van Petrus; hij orienteerde de pauselijke politiek definitief
naar het Westen.

§ 61. De kerk m Spanje, Portugal, Noord-Afrika 1.
1°. De Westgothen hadden onder hun koning Theodorik
(419-51 ). in naam onder Romeinsch oppergezag, bijna geheel
Zuid~Frankrijk tusschen de Rhöne en de Loire tot aan de
Pyrenaeën in bezit genomen; de opvolgers van Theodorik ver~
overden het grootste gedeelte van Spanje. Theodorik was
verdraagzaam tegenover de Katholieken, maar Eurich (466--84)
begon hen te vervolgen. Diens zoon Alarik 11 ( 485-507) zag
het gevaar in van den godsdienststrijd met het oog op het
steeds dreigender gevaar van wege de Franken en trachtte de
Romaansche katholieke bevolking voor zich te winnen. Doch het
was te laat. De Katholieken richtten hun oog op Clovis, den
vorst der Franken, als hun bevrijder, die zich hiervan goed
bewust, in zijn toespraak bij het begin van den veldtocht
tegen de Westgothen zeide: "Het mishaagt mij de schoonste
1 H. Leclercq, J. Mesnage, § 11,2°. E. Magnin, L'Eglise Wisi~
gothique au 7e siècle I, P. 1912. - E. Stocquart, L'Espagne politique et
sociale sous les Visigoths (412-711), Br. 1915. - L. Schmidt, Gesch. der
Wandalen, 1901. - F. Mar t r 0 y e, Genséric, la conquête vandale en Afrique,
P. 1907; Genséric, D. A. C. VI.
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streken van Gallië in het bezit dezer Arianen te zien". Na de
overwinning van Clovis bij Voiglé (507) verloren de Westgothen
bijna geheel hun gebied in Gallië, behalve Septimanië, zoodat hun
rijk nu beperkt was tot Spanjet met als hoofdstad Toledo. Aanvankelijk bleef bij de Westgothen in Spanje de verhouding tusschen
Arianen en Katholieken vreedzaam, tot koning Leovigild (56986), die zich bedreigd achtte door de Franken in het Noorden en
de Byzantijnen in het Zuiden, een anti-katholieke richting insloeg.
De Katholieken schaarden zich om zijn zoon Her men e g i I d,
die met een katholieke prinses, een dochter van den Merovinger
Sigisbert, gehuwd was, en onder invloed van L e a n der, b. van
Se v i II a, tot het Katholicisme overging. Leovigild overwon zijn
zoon, die te Sevilla een regeering gevormd had en liet hem dooden,
maar hij kon het voortschrijden van het Katholicisme niet meer
tegenhouden, dat ook bij de Gothen zelf reeds vele aanhangers
telde. Zijn zoon Reccared ging in 586 tot het Katholicisme over,
waarbij verschillende Ariaansche bisschoppen hem volgden en
waardoor de Ariaansche kerk haar steun verloor. Met Leander,
den vriend van Gregorius den Groote, heeft groote verdiensten
voor de bekeering der Gothen zijn jongere broeder en opvolger
I si dor u s, die de nationale geschiedenis der Westgothen schreef.
Ofschoon hij uit een Romeinsche familie stamde, verheerlijkt
Isidorus de Gothen als zijn volk en hij is vol trots op hen en op
Spanje. Een bewijs, dat de godsdienstige scheidsmuur is weggevallen, dat de Gothen en Romanen in Spanje één volk geworden zijn.
Kerk en staat waren zeer innig aan elkaar verbonden. De concilies
waren tegelijk rijksdagen, waar ook wereldlijke aangelegenheden
behandeld werden; de aartsbisschop van Toledo werd de eerste
man van het rijk. De kerk had rechtsmacht in huwelijkszaken en bij
testamenten en gaf algemeene regels voor het optreden der
beambten. Deze verbinding bracht echter ook gevaren met zich
mede. De koningen verkregen een grooten invloed op de keuze der
bisschoppen of benoemden hen zelfstandig; de kerk dreigde een
staatskerk te worden en werd in de herhaalde twisten om den troon
en in partijschappen betrokken. Innerlijke strijd verzwakte het rijk,
totdat het in 711 voor den Islam bezweek. Doch de natie hield
stand. dank zij het katholiek geloof, dat haar te samen bond en
zegepraalde na eeuwenlangen strijd (Schnürer, 162-68).
2°. De Suevent met de Vandalen Spanje binnengetrokken,
hadden Galicië veroverd. Omstreeks het midden der 5e eeuw
werden zij Ariaanseh; eerst vervolgden zij de Katholieken, doch
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lieten hen later ongemoeid. Hun koningen zijn sedert het midden
der 6e eeuw katholiek. De apostel zoowel van de Ariaansche
Sueven als van het nog heidensche landvolk is de H. Martinus,
een monnik, die als missionaris naar Portugal kwam en later a.b.
van Braga werd (t 580). De koning der Westgothen, Leovigild,
veroverde het rijk en trachtte het Arianisme weer in te voeren, tot
onder zijn zoon Reccared het Katholicisme overheerschend werd.
3°. De Germaansche Vandalen, eveneens Arianen, waren onder
hun koning Genserik vanuit Spanje Noord·Afrika binnengekomen,
geroepen door den keizerlijken stadhouder Bonifacius; hun rijk
(hoofdstad Carthago) werd door k. Valentinianus III in 442
erkend. Scherp werden de Katholieken door Genserik vervolgd,
zoodat de Afrikaansche kerk ten ondergang gedoemd scheen. Zijn
zoon en opvolger Hunerik (477-84) trad nog gewelddadiger op:
343 bisschoppen werden verbannen, van wie velen stierven. Onder
de twee volgende koningen wisselden perioden van betrekkelijke
rust zich af met hevige vervolging; in 508 werden meer dan
100 bisschoppen, onder wie de H. Fulgentius van Ruspe, naar
Sardinië verbannen. In 534 werd het Vandalenrijk door Belisarius
veroverd en onder de heerschappij van k. Justinianus gebracht.
Haar vroegeren bloei heeft de kerk van N. Afrika niet meer
bereikt; anderhalve eeuw later werd het land door de Mooren
veroverd.

§ 62.

De kerk in het Frankische rijk 1.

1°. Het Westgothische rijk in Frankrijk (§ 61,1°) had
slechts een kortstondig bestaan. Een buitengewoon zegenrijke
werkzaamheid is in het door de Westgothen bezette gebied en in
geheel Frankrijk uitgeoefend door S. S i don i u sAp 0 11 i nar i s,
b. van Clermont en later door S. Caesarius, b. van Arles
(503-43) en vicarius des Pausen voor Zuid.Gallië. Hij was een
1 Scriptores rerum Merovingicarum M. G. SS. t. I-VII.
G reg. van
T 0 u r s, Historia Francorum t. a. p. t. I en P. L. t. 75. - D u c hes n e,
Leclercq, § 11,2°. - G. Kurth, Clovis, 2 vol. P. 21901; ~ Clotilde, L. S.
1900; Etudes franques, 2 vol. P. 1919. - I. B ü h Ier, Das Frankenreich nach
zeitgenöss. QueIlen, Lz. 1923. - A. Mar i 9 n a n, Etudes sur la civilisation
française, 2 vol. P. 1899. - L. van den Es sen, Etude sur les Vitae des saints
mérov., Leuv. 1907. - E. Vacandard, Etudes I. P. 1923. - R. Agrain,
S.e Radegonde, P. 1918. - J. L 0 e bel I, Greg. v. Tours u. s. Zeit, Lz. 21869. P. I mba r t del a T 0 u r, Les paroisses rurales dans I'ancienne France du IV.
au XI. siècle, P. 1900. - E. Les n e, Histoire de la propriété ecclésiastique en
Fr anc e, t. 1-11, P. 1910/26.
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bevorderaar van het kloosterleven, drong aan op de prediking in
de volkstaal. bepaalde dat de priesters, ook op het land, jongelingen
in hun huis zouden opnemen om hen op het priesterschap voor te
bereiden (begin der dom~ en parochiescholen) en was de voor~
zitter van het concilie van Oranges (§ 54, 4°).
De Bourgondiërs 1 hadden een rijk gesticht tusschen de Rhöne
en de Saöne, met als hoofdstad Lyon. Zij waren Arianen, doch
lieten de Katholieken met rust. Hun koning Gundobald was hun
zelfs gunstig gezind. Avitus, b. van Vienne (t 518), verdedigde
krachtig de katholieke belangen en werkte voor het geloof onder
de Bourgondiërs en onder zijn invloed ging koning Sigismund in
517 tot het Katholicisme over. Doch reeds in 532 werd het Bour~
gondische rijk met het Frankische vereenigd.
2°. De Franken hadden zich in den loop der 4e eeuw meester
gemaakt van de Rijnprovincies, België en Noord~Frankrijk; zij
waren heidenen, terwijl de inheemsche bevolking van Gallië
grootendeels geromaniseerd en katholiek was. De eigenlijke
stichter van het Frankische rijk is Clovis ( 481-511 ), uit het
geslacht der Merovingers, gehuwd (493) met de ijverig katholieke
Bourgondische prinses C lot i I d e. Bij zijn troonsbestijging was
hij op sympathieke wijze begroet door S. Remigius, b. van Reims,
die hem vermaande rechtvaardig te regeeren en de Kerk te eer~
biedigen 2. Te Soissons versloeg Clovis in 486 den Romeinschen
graaf Syagrius en werd daardoor meester van Frankrijk tot aan
de Loire. Tien jaar later leverde hij bij Tolbiac slag met de
machtige Alemannen : het ging om de heerschappij in Gallië.
Clovis stond op het punt door de Alemannen verslagen te worden,
toen hij den God zijner echtgenoote aanriep en beloofde zich te
zullen laten doopen, als hij zegepraalde. Hij behaalde inderdaad de
overwinning en werd op Kerstmis 496 met 3000 adellijke Franken
door Remigius gedoopt, die hem zeide: .. Aanbid wat gij verbrand
en verbrand wat gij aanbeden hebt". De bekeering van Clovis
gelijkt op die van Constantijn, met welke Gregorius van Tours
1 H. deC I a par è d e, Les Burgondes jusqu'en 443, Genève 1909. M.
Bes s 0 n, Etude sur Ie commencement du christianisme en Suisse romane,
Fr. en S. 1913. - 2) Over de vele problemen, die met de bekeering en het
doopsel van Clovis samenhangen, over de waarde der voornaamste bronnen, de
Historia Francorum en de Vita Vedastis. vgl. 0, St r a c k e, Over bekeering
en doopsel van Chlodowech, Antwerpen 1931; overdruk uit O. G. E. 4 (1930);
5 (1931). Volgens Stracke e.a. dateert bovengenoemde begroetingsbrief van
Remigius uit 496/97, is de rol van Clotilde overdreven voorgesteld, heeft het
doopsel te Reims op eenvoudige wijze plaats gevonden.
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haar reeds vergelijkt. Clovis was overtuigd katholiek, in zoover
een halve barbaar, die wreed en trouweloos bleef. dat zijn kon,
doch hij zag ook wel de groote politieke beteekenis in van het
Katholicisme, den godsdienst zijner Romaansche onderdanen, bij
wie de bisschoppen zulk een machtige positie bekleedden. Daar
hij als voorvechter van het Katholicisme optrad, viel het hem ook
gemakkelijker de Westgothen te overwinnen (507). waardoor zijn
rijk zich tot aan de Pyrenaeën uitstrekte (§ 61, 10 ). Eenige jaren
later, in 532, werd ook het Bourgondische rijk onder de Frankische
heerschappij gebracht en niet lang daarna omvatte deze, behalve
Frankrijk en België, de Rijnlanden, Thüringen en een deel van
Beieren. Het Frankische rijk en het Byzantijnsche waren de twee
grootmachten der wereld.
De bekeering van Clovis was een feit van vèrstrekkende
beteekenis. Het Frankische volk volgde zeer spoedig zijn vorst en
katholiek geworden, vermengde het zich met de Keltisch~
Romeinsche bevolking, wier hoogere beschaving het overnam. De
Franken, de eerste katholieke Germaansche natie, de oudste dochter
der Kerk, hebben door missioneering, door de bestrijding der
Mooren, door den Paus te steunen, aan de Kerk groote diensten
bewezen. Hun rijk is het uitgangspunt van de middeleeuwsche
wereld. - Spoedig verrezen over het geheele rijk talrijke kerken. De
Romeinsche cultuur was een stadscultuur geweest met een geld~
economie; de Germanen waren menschen van het land en hun
staten meer landbouwstaten. De steden vervielen en de landelijke
bevolking nam toe. De Kerk paste zich hier aan en richtte ook op
het land vele kerken op, die middelpunten werden van hoogere
beschaving. Tegen het einde der 6e eeuw waren er 125 bisschoppen
onder 11 metropolieten. Reeds tegen het einde van den Romein~
schen tijd stonden de bisschoppen praktisch aan het hoofd van de
stedelijke besturen. Grooter werd hun invloed nog onder de
Franken. Zij stonden in ontwikkeling hooger dan de wereldlijke
grooten en zoo werden hun als vanzelf ook gewichtige wereldlijke
ambten opgedragen. De onderlinge band werd gevormd door de
provinciale en rijksconcilies, waarop de bisschoppen uit het
geheele rijk vertegenwoordigd waren en waarvan er ons tusschen
511 en 611 meer dan 30 bekend zijn. De bijeenroeping geschiedde
door de koningen; ook leeken verschenen er, doch niet als stem~
gerechtigde leden. De bisschoppen zetelden op de rijksdagen wel
naast de wereldlijke grooten, maar omgekeerd deze niet op de
concilies. De besluiten der bisschoppen in zuiver kerkelijke aan~
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gelegenheden hadden voor hun geldigheid de toestemming des
konings niet noodig, maar dikwijls, en de bisschoppen zagen het
gaarne, werden zij door eigen koninklijke decreten bevestigd en
verkregen zoo de kracht van rijkswetten. - Zegenrijk was de
invloed der Kerk voor de cultuur. Van de geestelijken en klooster~
lingen hebben de Franken lezen en schrijven, een meer rationeelen
landbouw, ook industrie, bijv. tegelbakkerij, geleerd. Vooral werd
het lot der slaven verbeterd. De slavernij ging over in hoorigheid:
de slaaf werd akker knecht, die wel niet rechtens, maar feitelijk
gelijk stond met den vrijen boer en zelfs boven dezen het voordeel
had, dat hij levensonderhoud en bescherming genoot. Zeer belang~
rijk was in deze ruwe tijden het asylrecht, waarvan de overtreding
met de excommunicatie werd gestraft. Het concilie van Macon van
585 verzekerde weduwen den bijstand der Kerk voor het gerecht.
3°. Aan dit concilie wordt de dwaze beschuldiging vastgeknoopt, dat er zou
geleerd zijn, dat de vrouw geen mensch is, geen ziel heeft. Dit is a priori reeds
zeer onwaarschijnlijk, omdat de Kerk aan de vrouwen altijd dezelfde geestelijke
zorg wijdde als aan de mannen, diakonessen aanstelde, vrouwenkloosters oprichtte,
vele als martelaressen en heiligen vereerde. Doch ook uit de feiten blijkt de
dwaasheid. De akten van het concilie spreken er niet van. Maar Greg. v. Tours
verhaalt in zijn Historia Francorum (7, 20), dat op het concilie een bisschop
zeide: .. mulierem hominem non posse vocitari": nadat echter de andere
bisschoppen hem uitleg gegeven hadden, berustte hij erin. Zij wezen hem op
Gen. I, waar de vrouw .. homo" genoemd wordt; eveneens dat Christus, de
Zoon van Maria. ..Filius hominis" genoemd wordt. Het is dus een zuiver
grammaticale kwestie, of het woord .. homo" voor vrouw kan gebruikt worden.
In het klassieke Latijn wordt .. homo" ook gebruikt voor vrouw, maar het is dan
altijd mannelijk, doch in den tijd van Greg. v. Tours was het mannelijk en
vrouwelijk. De bisschop had er dus bezwaar tegen, dat .. homo" ook voor vrouw
gebruikt werd en nog meer, dat het vrouwelijk gebruikt werd. Voor een
Franschman is dit niet te verwonderen, omdat het woord .. homme" man beteekent
en mensch in het algemeen, terwijl het nooit voor vrouw gebruikt wordt.

4 0 • De Frankische kerk vertoonde echter ook groote schaduw~
zijden; praktisch was zij een lands~ en staatskerk. Een landskerk :
de indeeling der bisdommen werd geregeld volgens de rijks~
grenzen; de concilies waren rijksconcilies ; steeds losser werd de
band met Rome. Greg. de Groote trachtte hervormingen in te
voeren, doch zonder veel succes; na hem hield het verkeer met
Rome bijna geheel op. Het gezag des Pausen werd theoretisch
niet geloochend, maar het gevaar werd steeds grooter, dat de
Frankische kerk los zou raken van de overige Christenheid. Een
staatskerk: theoretisch liet de koning de kerk vrij in haar innerlijke
en geloofsaangelegenheden, praktisch kwam zij steeds meer onder
zijn macht en werd zij een staatsinstelling. Steeds meer verviel de
canonieke keuze der bisschoppen en werden deze aangesteld door
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den koning, die daarbij zeer willekeurig te werk ging en bijna
uitsluitend gunstelingen en werktuigen zijner politiek benoemde.
Vandaar onwaardige bisschoppen en simonie. De kerk was door
schenkingen en immuniteiten rijk geworden, zoodat de vorsten haar
soms benijdden. Koning Chilperik klaagde: "onze staatskas is arm
geworden, onze rijkdom is aan de kerk overgegaan": door zijn
bisschoppen zocht hij tenminste een aandeel erin te verkrijgen.
Reeds onder Clovis' zonen "begon het booze zaad vrucht te dragen,
dat het priesterschap door de koningen verkocht en door de
geestelijken verhandeld werd" (Greg. van Tours). Door de
bisschoppen had de koning ook de rijksconcilies in handen.
Ondanks alle protesten werden bisschoppen en geestelijken voor
wereldlijke rechtbanken gedaagd. En ten slotte: door het eigen~
kerken~wezen kwamen de lagere kerken in de handen van leeken
(§ 69,4°). Zoo konden er schromelijke misstanden heerschen. De
geschiedenis der Merovingische vorsten biedt vele tafereelen van
afschuwelijke wreedheid en zedeloosheid en ook onder bisschoppen
en geestelijken ziin ontucht, wreedheid en dronkenschap niet
zeldzaam.
Toch is er in de 6e eeuwen in het begin van de 7e eeuw nog
meer licht dan schaduw in de Frankische kerk. Het episcopaat is
in de 6e eeuw over het algemeen nog goed. Ook na Caesarius van
Arles en Avitus van Vienne ontmoeten wij groote bisschoppen,
die ook de koningen op hun plichten wijzen: o.a. S. Nicetius van
Trier (t 566), S. Germanus van Parijs (t 576), S. Greg. van
Tours (t 594). Heilige vrouwen schitteren door haar deugd:
S. Genoveva, de patrones van Parijs (t512), S. Clotilde (t 545).
S. Radegunde, de echtgenoote van CJotarius 1 (t 587), S. Blach~
tiJdis, de echtgenoote van Clotarius 11 (t 680). Dagobert I (62238) was tenminste in zijn eerste regeeringsjaren een goed vorst.
Het nog heidensche deel der bevolking in Frankrijk zelf werd
bekeerd en daarbuiten in de veroverde Duitsche gebieden het
geloof verkondigd. De Kerk verloochende ook haar zorg niet voor
armen en ongelukkigen. Talrijk waren de kloosters, waarin de echt
christelijke deugd en cultuur een toevlucht vonden. Het diocees
Tours alleen telde er 17. Zegenrijk heeft gewerkt de klooster~
stichting van den H. Columbanus, een Ier. Hier blijkt de gunstiger
positie der katholieke Frankische kerk boven de Ariaansch~
Germaansche. De Frankische kerk kon, omdat zij katholiek was,
ondersteund worden door andere kerken, thans door de Iersche en
later door de Angelsaksische, twee kerken, die het Christendom
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in al zijn kracht zuiver in zich hadden opgenomen. Columbanus

kwam in 590 naar Frankrijk. waar volgens zijn levensbeschrijver.
Jonas van Bobbio... de kracht van den godsdienst bijna tot schande
was geworden". Van zijn klooster Luxeuil (Bourgondië) ging een
heilzame hernieuwing uit. Clotarius 11 vereenigde in 613 het
geheele rijk weer onder zijn scepter en onder hem en zijn zoon
Dagobert I heerschte 29 jaar lang een betrekkelijke rust en was
de toestand der Kerk iets gunstiger. De missionarissen werden. zij
het ook mede uit politiek. gesteund. S. A man dus (t 676)1.
waarschijnlijk afkomstig uit Aquitanië. te Rome tot missiebisschop
gewijd. predikte in Vlaanderen en het overige België. waar hij
verschillende kloosters stichtte. middelpunten van geestelijk leven:
waarschijnlijk was hij van 647-49 bisschop van Maastricht.
S. Bavo O. S. B. (t 653). door S. Amandus bekeerd. werkte in
Gent. S. Eligius 2. een beroemde goudsmid. die aan het hof van
Dagobert geleefd had. verliet de wereld en werkte zegenrijk als
b. van Noyon (t 660).
Na het midden der 7e eeuw begint het verval schrikbarende
verhoudingen aan te nemen. Onder de onbeduidende Merovin~
gische vorsten strijden de adellijke grooten met alle middelen om
de macht en ontwikkelt zich het leenwezen. De kerk wordt in
den chaos meegesleurd. Om de bisdommen wordt gestreden of
handel er mee gedreven. De synodes houden op: de laatste
provinciale vóór Bonifatius heeft in 695 plaats. terwijl de nationale
reeds eerder niet meer bijeengeroepen werden. Het metropolitaan
en diocesaan verband valt uiteen door de eigenkerken en kloosters
(Schnürer. 173-215).

§ 63. De kerk in Duitschland, Nederland en op de
Britsche eilanden.
10 • Duitscbland 3 was in de 6e en 7e eeuw grootendeels nog
heidensch. Katholieken van uit den Romeinschen tijd woonden aan
Donau en Rijn. doch in de volksverhuizing had de Kerk er zwaar
geleden. In Zuid~Oost~Duitschland (Raetië en Noricum) werkten
vooral S. Severinus. een Belg (t 482). in de omgeving van Weenen:
1 E. de Moreau. S. Armand. Leuv. 1927. (U. Berlière. Rev. Béned.
1927.209). - 2 P. Parsey, S. Eloi, L. S. 1907. - 3 Hauck. Leclercq,
t 11, 2°. - L. Go u g a u d, L'oeuvre des Scotti dans l'Europe continentale.
R. H. E. 1908.
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en S. Valentinus bij de Tyrolers. In de streken van Rijn, Maas,
Moezel waren de oude bisschopszetels nog blijven bestaan of onder
de Frankische heerschappij weer hersteld. Doch ook in deze
h a I f g e rom a nis eer de streken waren nog vele heidenen, en
de kerkelijke toestanden lieten er zeer veel te wenschen over.
Bonifatius zou er later zijn hervormende werkzaamheid uitoefenen.
Aan de bekeering van de hei den s c h e Germaansche stammen
in Duitschland werkten vooral de Iersche missionarissen, van het
Frankische rijk uit en met ondersteuning der Frankische regeering.
Bij de Alemannen (Zuid-West-Duitschland, Elzas, DuitschZwitserland) de Hh. Fridolinus (t 530), Columbanus en Gallus.
Bij de Beieren leerlingen van Columbanus uit Luxeuil en
S. Rupertus, b. van Worms (einde der 7e eeuw). Iersche missionarissen werkten ook bij de Thüringers, o.a. S. Kilianus (t 688).
Deze volkeren: Alemannen, Beieren en Thüringers, die Middenen Zuid-Duitschland bewoonden, waren uiterlijk voor het Christendom gewonnen, doch het geloof was nog niet diep doorgedrongen
en het was de godsdienst van hun overweldigers, de Franken. Er
was nog geen inlandsche geestelijkheid. Ook hier zou Bonifatius
met de zijnen prediken, organiseeren en hervormen.
2°. Het gedeelte van ons land 1 dat ligt ten Zuiden van den Rijn
en een strook ten Noorden daarvan, stond eenige eeuwen onder
Romeinsche heerschappij: bij het tegenwoordige Leiden, Utrecht,
Nijmegen, Maastricht waren versterkte Romeinsche legerplaatsen:
de voornaamste in deze streken wonende Germaansche stammen,
de Friezen en Bataven, leverden hulptroepen voor de Romeinsche
legioenen. Zonder twijfel is door de Romeinen ook in de streken
langs den Rijn het Christendom bekend geworden. Er zijn o.a. te
Nijmegen voorwerpen opgegraven uit den Romeinschen tijd,
waarop men christelijke voorstellingen meent te herkennen. In het
Zuiden had het Christendom meer volgelingen. In het begin der
4e eeuw was er zeker een bisdom in Tongeren, dat door S. Servatius, die op de concilies van Sardica (343) en Rimini (359)
aanwezig was geweest, naar Maastricht was overgeplaatst. Van
daaruit is het geloof in de omliggende streken verkondigd. Doch
1 W. M 011, Kerkgesch. van Nederl. vóór de Hervorming, Utr. 1864/71. H. C 0 p pen s, Algemeen overzicht der kerkgesch. van Noord-Nederland, Utr.
2 1902. J. H a bet s, Gesch. van het tegenwoordig bisdon: Roermond, 4 d. (4
van W. Go 0 s sen s), Roerm. 1875/1927. - L. Sc hut les, Gesch. v. h.
bisdom 's Hertogenbosch, 5 dl., S. Mich. Gest. 1870/76. - J. Kr ü ge r, Kerkel.
gesch. v. h. bisdom Breda, 4 dl., Rosend. 1872/78. - J. Kro n e n b u r g,
Neerlands heiligen in vroeger eeuwen, 4 dl. Amst. 2 1900.
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toen S. Amandus in het midden der 7e eeuw (waarschijnlijk)
bisschop werd van Maastricht, verzette zich de geestelijkheid zóó
tegen zijn hervormingswerk, dat hij den bisschopsstaf neerlegde
om elders het Evangelie te prediken. Verdienstelijk werkten de
Maastrichtsche bisschoppen S. Lambertus (670-708) 1 en
S. Hubertus (708-721) 2, die den zetel verplaatste naar Luik.
Tegen het einde der 4e eeuw werd aan de Romeinsche heer~
schappij in ons land een einde gemaakt door de Franken. In de
Se eeuw wordt het Zuiden bewoond door de Franken, het Noorden
en Westen (Groningen. Friesland. N. en Z. Holland. Utrecht en
Zeeland) door de Friezen. het midden. vooral de Oostzijde. door
de Saksen (Drente. Overijsel en een deel van Gelderland). De
andere kleine Germaansche stammen gingen in deze grootere op.
De Franken hebben pogingen aangewend om het Christendom bij
de Friezen ingang te doen vinden. doch zonder veel resultaat.
omdat zij vijandelijk tegenover elkander stonden. Waarschijnlijk
heeft in het laatst der 6e eeuw in Utrecht een katholieke kerk
gestaan. die later verwoest werd. De Frankische koning Dago~
bert I stichtte omstr. 630 te Utrecht een kerk of kapel. waarschijn~
lijk aan S. Thomas toegewijd. Zij werd gesteld onder het bestuur
van den b. van Keulen. die dan moest trachten het Christendom
verder te verbreiden bij de Friezen in en om Utrecht. Deze kerk
werd echter spoedig door de Friezen met het kasteel Trajectum
veroverd en verwoest. Eerst tegen het einde der 7e eeuw zou het
Christendom met goed gevolg gepredikt worden door Angel~
saksische missionarissen. (De meening van J. Hol w er d a. Dore~
stad en onze vroegste bewoners. Leiden. dat reeds op het
einde der 6e eeuw de Veluwe tot het Christendom bekeerd was.
is onhoudbaar. R. Pos t. A. A. U. 1931. 336).
3°. Brittannië (Engeland zonder Schotland en Ierland) 3 was
een Romeinsche provincie geweest met een geromaniseerde
Keltische bevolking en een onder bisschoppen georganiseerde
kerk. met sommige bijzondere gebrUiken. Toen in het begin der
Se eeuw de provincie door de Romeinen was opgegeven. stond zij
1 Dec h è n e. Der hl. Lambertus. sein Leben u. s. Zeit. Pdb. 1896. 2 O.
Petitjean. St. Hubert. ap6tre de I'Ardenne. Namen 1927. - J. Pacquay.
Les premiers évëques de Tongres. Tong. 1927. - 3 F. Cab rol. L'Angleterre
chrét. avant les Normands, P. 2 1909. - L. Go u g a u d. Les chrétientés celtiques.
P. 1. . . : Gaelic Pioneers of Christianity. Dubl. 1923. - Th. Hodgkin.
History of England (-1066). Lo. 1906. - J. Dan i els, Een merkwaardig
getuigenis over de verhouding van de Keltische kerk tot den apost. stoel, Stud.
110 (1928). 136-42.
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bloot aan de aanvallen van de Pikten uit het Noorden en van
Germaansche Angelsaksische stammen, die van over de Noordzee
het land binnenvielen. Een gedeelte der bevolking vluchtte naar
het stamverwante Armorica (Bretagne), het andere deel werd
door de Angelsaksen steeds meer naar het Westen (Wales)
teruggedrongen. Ook de oude Britsche kerk, zooals Gildas (omstr.
547) klaagt in zijn Epistola de excidio et conquestu Brittanniae.
geraakte in diep verval. waaruit zij zich eerst langzamerhand kon
oprichten. Kerkelijke middelpunten waren o.a. de kloosters en
bisdommen Bangor en Llandaff.
Ierland (Hibernia, bewoond door de Keltische Scoten) 1 was
nooit door de Romeinen veroverd geweest. Van Brittannië uit schijnt
er het Evangelie al vóór 400 verkondigd te zijn. Doch de eigen~
lijke apostel is de H. Patricius 2, uit christelijke ouders in Schotland
geboren, die in zijn jeugd door zeeroovers gevangen genomen en
in Ierland als slaaf verkocht was, dan wist te ontvluchten, in
Gallische kloosters zich in het ascetisch leven vormde, daar
bisschop werd gewijd en in 432 naar Ierland kwam om het Evan~
gelie te verkondigen, aanvankelijk onder groote moeilijkheden.
Toen hij in 461 (of later) stierf. telde Ierland reeds meerdere bis~
dommen (metropool Armagh) en talrijke kloosters. Omdat het
afgezonderd van de wereld lag, ontwikkelde zich er het kerkelijk
leven in een eigenaardigen vorm, die herinnert aan den Britsehen.
Men bleef er vasthouden aan den ouden datum der Paaschviering
(vóór Dionysius Exiguus in gebruik); de monniken droegen een
tonsuur van het geheele voorhoofd (de aure ad aurem); de
kloosters vormden de middelpunten van het geestelijk leven en de
bisschoppen waren monniken. Het kloosterleven was zeer nauw
verbonden met het volk en geheel ingebouwd in het stammen~
systeem. Het klooster is het middelpunt van den stam en dient tot
kerk en school van alle geloovigen der omgeving; de stam onder~
houdt het klooster en zorgt voor nieuwe leden.
In deze lersche kloosters, die geen gemeenschappelijken regel
1 A. Be II e s hei m, Gesch. der kath. Kirche in Irland. 3 Bde Mainz 1890(91.
- G. Stokes. lreland and the Celtic Church (-1172), Lo. 81907. - J.
Ken n e y. The sources of the early history of Ireland. I. Ecclesiastical. N.Y.
1929. - C. P I u mme r. Vitae sanctorum Hibemiae, 2 vol. Oxf. 1910. la S. Pat r i c i i opuscula. P. L. t. 53. Libri S. Patricii ed. N. Wit h e,
Dubl. 1905. - J. B u r y. The life of St. Patrick and his place in history. Lo.
1905. - J. Riguet. S. Patrice. L. S. 1911. - P. Grossjean. Patriciana.
An. Boli. 1925. 241. - H. G r a ham, The early irish monastic schools. Dublin
1923. - W. Ha n s 0 n. The early monastic schools of lreland. Lo. 1927.
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hadden, werd hooge deugd beoefend; strenge, soms eenigszins
vreemde boetedoeningen, waren er in eere; het kloosterleven was
een georganiseerde boetedoening. Doch ook voor de wetenschap
was er groote belangstelling, zoodat zij centra van beschaving
werden. IJverig werd de zielzorg uitgeoefend; de in de kloosters
gebruikelijke frequente privaatbiecht werd ook bij de leeken inge~
voerd (§ 70, 3°). Bovendien zijn de lersche monniken de eerste
eigenlijke missionarissen geweest, die het geloof aan vreemde
volken buiten de eigen grenzen predikten: Columba de Oudere
met de zijnen in Schotland, Columbanus de Jongere in Gallië en
bij de Duitsche stammen, latere ook in Engeland. Deze evangelie~
prediking namen zij op zich om ook den heidenen het heil in
Christus deelachtig te doen worden, doch tevens uit ascetische
motieven: om het grootste offer van zelfverloochening te brengen,
om zich van alles: vaderland, familie en vrienden los te maken
en als Abraham in den vreemde te gaan: peregrinari pro Christo.
Ondanks een zeker gemis aan bestendigheid en organisatie~
vermogen, zoodat hun arbeid niet altijd in de toekomst werd
voortgezet en een ook in den vreemde te veel vasthouden aan hun
nationale eigenaardigheden, hebben zij groote dingen voor het
rijk Gods tot stand gebracht.
Aan de bewoners van het tegenwoordige Schotland 1, de Ger~
maansche Pikten en de Keltische Kaledoniërs, werd het geloof
vooral verkondigd door den Ier Columba den Oudere, die op het
eiland H y of Jona een beroemd klooster stichtte (563). Spoedig
verrezen nog meerdere, van waaruit het geloof in Schotland,
Engeland, de omliggende eilanden en in de 7e en 8e eeuw tot zelfs
op IJsland gepredikt werd.
Aan de Germaansche Angelsaksen 2, die Engeland veroverd en
de christelijke Britten naar het Westen teruggedrongen hadden,
werd niet door dezen het Evangelie verkondigd, want rassenhaat
scheidde hen van hun overweldigers, doch van uit Rome door
tusschenkomst van P. Gregorius en van uit het Noorden door
1 A. B e 11 e s hei m, Gesch. der kath. Kirche in Schottland, 2 Bde Mainz
1883. - J. Dowden, The Celtic Church in Scotland, Lo. 1894. - A. Scott,
The Pictish Nation, its People and its Church. Edinb. 1918. - A dam n a n u s,
Vita S. Columbae, ed. J. Fowler, Oxf. 21920. - 2 Beda Venerabilis,
Hist ecclesiastica gentis Anglorum, P. L. t. 95; ed. C. P I u mme r, Oxf. 1896. Vita Wilfridi ed. W. Lev iso n, M. G. SS. 1913. - W. Hun t, The English
Church from its foundation to the Norman conquest, La. 2 1907. - A. B rou,
S. Augustin de Cant., L. S. 1901. - H. H 0 wor t h, St. Augustine of Cant.,
Lo. 1913.

248

§ 63. De kerk in Duitschland, Nederland en op de Britsche eilanden.
Iersche missionarissen. Gregorius had reeds eerder zijn blikken
gewend naar de heidensche Germaansche volken. Het verhaal.
dat hij op de slavenmarkt te Rome Angelsaksische jongelingen zag
en toen besloot missionarissen te zenden (Angli sunt, Angeli fiant)
is waarschijnlijk legendarisch. Wel had hij in 595 in Gallië jonge
Angelsaksische slaven laten koop en om hen in de kloosters van
Rome voor den geestelijken stand te laten opleiden. In 596 zond
hij den H. Augustinus (t 605), monnik van het Benedictijner~
klooster St. Andreas te Rome, met 39 monniken naar Engeland.
Hij gaf hem aanbevelingsbrieven voor de Frankische vorsten en
bisschoppen; Fransche priesters gingen als tolken mede. In
Engeland was eerst kort tevoren, na een langdurigen strijd met
de Britten, eenige orde en rust gekomen. Het was in 7 of 8 kleine
koninkrijken verdeeld. Augustinus landde het eerst in Kent, welks
koning Ethelbert gehuwd was met Bertha, een katholieke Fransche
prinses, een achterkleindochter van Clovis. De koning, omgeven
door zijn krijgers, ontving in het open veld de monniken, die in
plechtige liturgische processie, voorafgegaan door een zilveren
kruisbeeld, naderschreden. Augustinus hield een preek, die door
een tolk vertaald werd. Reeds in 597 liet de koning zich doopen
en spoedig volgde een groot deel van het volk. De onbaatzuchtig~
heid der missionarissen, die niet om aardsche goederen hier
gekomen waren, hun voorbeeldig leven, de hoogere cultuur, die
zij brachten, wonnen de harten. En de wijze en breede Gregorius,
bij wien Augustinus tot voor de kleinste bijzonderheden den raad
inwon, kwam aan de nationale eigenaardigheden zooveel mogelijk
tegemoet. De tempels werden niet verwoest, doch in christelijke
kerken veranderd, opdat het volk er gemakkelijker heen zou gaan.
De offermaaltijden werden in een soort christelijke agapen ver~
anderd en aan heidensche gebrUiken werd een christelijke
beteekenis gegeven. Gregorius gaf de voorkeur aan de Romeinsche
liturgie, doch Augustinus mocht uitkiezen, wat hem voor God het
beste dacht, of hij dit vond in de Romeinsche, Gallische of welke
andere kerk. "Want wij moeten de dingen niet beminnen om de
plaats, doch de plaatsen om de goede dingen". Augustinus maakte
Canterbury (Kantelberg ) tot metropool. Van uit Kent werd ook
in Wessex en Northumbrië het geloof verkondigd, doch met weinig
succes.
Maar door den koning van Northumbrië werden in 63;Iersche
monniken (St. Aidan en zijn leerlingen) uit Hy geroepen, die
zeer veel tot de bekeering van Engeland bijdroegen. Evenals de
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Britten hielden zij echter hardnekkig vast aan hun nationale en
godsdienstige eigenaardigheden en er ontstond strijd tusschen de
Iersch~Britsche en Engelsch~Romeinsche Katholieken. Vooral
S. Wilfried, de latere b. van York (t 710). werkte voor engere
aansluiting met Rome, doch eerst S. Theodorus. a.b. van Canter~
bury (t 690), zou de eenheid en de definitieve org anisa tie der
Engelsche kerk tot stand brengen. Hij was een te Rome ver~
blijvende Grieksche monnik, een man van groote deugd en uitge~
breide kennis, die door P. Vitalianus naar Engeland gezonden
werd en de Romeinsche gebruiken overal wist in te voeren, de
hierarchie organiseerde (in 730 waren in Engeland 16 bisdommen
onder den primaat van Canterbury), de kerk in nauwe verbinding
met Rome bracht en zijn Grieksch~Latijnsche geleerdheid in
dienst der ontwikkeling van den clerus stelde. Nu brak in de
Engelsche kerk een bloeitijd perk aan met een christelijk be~
schavingsleven, zooals men zich dat van een pas bekeerd bar~
baarsch volk nauwelijks voor kan stellen. Het christelijk leven
doordringt het geheele volk. Vele koningen en grooten gaan ter
pelgrimage naar Rome. Talrijk zijn de kloosters, waaraan dikwijls
de bisschopszetels verbonden zijn. Ook de vrouwenkloosters
bloeien; daar kon de vrouw eerst zelfstandig het hooge ideaal
verwezenlijken, dat de Kerk haar in de maagdelijkheid voor oogen
stelt, en de vrouwelijke deugden van opoffering en nederigheid
beoefenen, waarvoor in het heidendom geen plaats was. Aan het
hoofd der vrouwenkloosters en ook niet zelden der dubbelkloosters
stonden als abdissen dikwijls dochters uit de koninklijke geslachten;
zij namen deel aan de concilies of liever bijeenkomsten, waar
geestelijke en wereldlijke belangen besproken werden. Engeland
telt van de 7e tot de 1Ie eeuw 33 koningen en koninginnen, die
hun leven in het klooster eindigden, 23 heilige koningen, 60 heilige
koninginnen of prinsessen. Zeer hoog stond de wetenschappelijke
belangstelling in de kloosters, waarin toekomstige kloosterlingen
en de kinderen der voornamen hun opleiding ontvingen. Theodorus
stichtte een bloeiende school te Canterbury, waar onderricht werd
gegeven in de theologische verklaring der H. Schrift en in de
profane wetenschap, vooral de klassieke talen, die door verschillende monniken als hun moedertaal gesproken werden. Te
Wearmouth~Jarrow leefde en werkte de groote Beda Venerabilis,
de geschiedschrijver van zijn volk (t 735), de eerste en een der
beste leermeesters der M. E. Zijn leerling Egbert. b. van Y ork,
stichtte de beroemde dom school van Y ork, gedurende een halve
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eeuw het geestelijk middelpunt van het Westen, waarvan in 766
zijn leerling Alcuinus het hoofd werd. Ook in de vrouwenkloosters
heerschte dit streven; vele nonnen schreve~ vloeiend Latijn en
maakten Latijnsche verzen. Prachtige kerken verrezen. Voor het
volk werd gepreekt in de volkstaal. De priesters namen een hooge
sociale positie in. De staat verleende steun bij de uitvoering der
kerkelijke canon es. Later vertoon en de rijkdom der kloosters en
de enge verbinding van kerk en staat, zoodat de koning invloed
heeft op de benoeming van abten en bisschoppen, hun schaduw~
zijden. Op het oogenblik was de Engelsche Kerk rijk en krachtig
genoeg om haar zonen uit te zenden om Duitschland's bekeering
te verzekeren, de Frankische kerk te hervormen, de Karolingische
renaissance in te leiden en geheel Europa boven de Alpen zeer
eng met den H. Stoel te verbinden (Schnürer, 253-288).

§ 64. De kerk in de Oostersche landen 1.
Het Oostersch~Romeinsche rijk, met een Grieksche of in taal
en cultuur hoofdzakelijk Grieksche bevolking, had aan de stormen
der volksverhuizing grootendeels weerstand weten te bieden en
zich innerlijk versterkt. Verschillende keizers hebben het plan
opgevat en gedeeltelijk verwezenlijkt, om ook in het Westen de
barbaren te onderdrukken, het oude Romeinsche rijk te herstellen
en het onder hun scepter te vereenigen, wat ook de sympathie had
van verschillenden in Rome en Italië. Doch vereeniging van het
Oosten en het Westen was niet meer mogelijk: onder Justinianus,
die Italië verovert, begint het Latijn als rijkstaal te verdwijnen.
Het Byzantijnsche rijk bereikte het hoogtepunt van zijn glans en
macht onder k. Justinianus I, .. den laatsten der Romeinsche keizers"
(527-65), een man van groote gaven, die een deel van Noord~
Afrika en Italië aan zijn rijk toevoegde en door zijn codificatie van
het Romeinsche recht, den Codex Justinianeus (in h'et Latijn). nog
voortleeft. Hij streefde naar een wereldrijK op christelijken grond~
slag, doch zijn geheele regeering berustte op het meest zuivere
1 K. Roth, Gesch. d. byz. Reiches, 21919. J. Bury, History of the later
Roman Empire (395-565), 2 vol. Lo. 1923. - eh. Die h I, Hist. de l'empire
byzantin, P. 21920. - Fr. D ö I g e r, Regesten der Kaiserurkunden des oström.
Reichs I (565-1025), Mn. en B. 1924. - J. Pargoire, L'Eglise byzantine
de 527 à 847, P. 3 1923. - H. A li v i s a tos, Die kirchl. Gesetzgebung des
K. Justinian I, B, 1913. - J. Kidd, The churches of eastem christendom from
A. D. 451 to the present time, Lo, 1927.
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despotisme. dat in kerkelijke zaken tot volledig caesaropapisme
werd. waaraan alleen de Pausen krachtig weerstand boden. De
keizer is de plaatsvervanger van God. ook op geestelijk gebied. die
alles regelt. in geloofszaken beslist. de bisschoppen benoemt.
kerkelijke wetten maakt en doet uitvoeren. De kerk gaat volkomen
op in den staat en moet een steun zijn voor de staatsmacht. Een
voorwaarde daartoe is. dat alle onderdanen één zijn in het geloof.
Het !teidendom leefde in het Oosten onder de ontwikkelden langer
voort dan in het Westen. Justinianus onderdrukte met scherpe
maatregelen de laatste overblijfselen van het heidensche Helle~
nisme en liet in 529 de laatste heidensche scholen te Athene sluiten.
Ook tegen Joden. Manicheën en Arianen trad hij op; hij be~
schouwde de ketterij niet alleen als een element van wanorde. maar
ook als een aanslag op zijn eigen gezag. Toen hij Italië veroverd
had. trachtte hij ook den Paus onder zijn invloed te brengen. Bijna
2 eeuwen. zoo lang de Byzantijnsche heerschappij in Italië duurde.
heeft het pausschap de bedreiging van het caesaropapisme gevoeld
(§ 60. 3°). Omdat de ;Kerk een steun moest zijn voor den staat.
werd zij uiterlijk hoog vereerd. De bisschoppen en priesters hadden
vele voorrechten. de eeredienst werd luisterrijk gevierd. de kerke~
lijke kunst bloeide en bereikte haar hoogtepunt in de Aya Sofia.
onder Justinianus gebouwd. Deze kerk telde onder Justinianus 485
geestelijken van alle rangen. K. Heraklius bepaalde het getal op
80 priesters. 150 diakens. 40 diakonessen. 70 subdiakens. 160
lectoren. 25 zangers. 75 ostiarii. In het Byzantijnsche rijk heerschte
echter volstrekt niet het verval. dat het caesaropapisme en de
herhaalde theologische twisten zouden doen vermoeden. De
geloovigen werden diep van den religieusen geest doordrongen;
talrijk waren de kloosters (in Constantinopel alleen in 536 minstens
76). waar dikwijls oprechte godsvrucht leefde. Een ijverig aposto~
laat werd binnen en buiten het rijk uitgeoefend. Ofschoon de
Grieksche kerk nog op enkele groote theologen kan wijzen. is de
bloeitijd der kerkelijke wetenschap echter voorbij. - Na Justinianus
had het rijk zwaar te lijden door de aanvallen van Avaren. Slaven
en Perzen. tot de Islam er een aanzienlijk deel van veroverde.
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§ 65. De verliezen der Kerk door den Islam 1.
Mohammed (geb. te Mekka om st. 570. t te Medina 633) trad
omstr. 609 op als profeet. die van den aartsengel Gabriël open~
baringen zou ontvangen hebben. om den Islam (de overgave aan
God). den waren godsdienst van Abraham. den stamvader der
Arabieren. te herstellen. Zijn godsdienst is een syncretisme van
heidensche. Joodsche en Joodsch-Christelijke elementen met een
streng monotheïsme. Het geloof is zeer eenvoudig ... Er is geen God
buiten Allah en Mohammed is zijn profeet". doch Allah wordt zeer
menschelijk gedacht. Het fatalisme. een tevoren onvoorwaardelijk
vaststaande. willekeurige predestinatie. bepaalt alle handelingen
der menschen. Zij. die Allah en zijn profeet niet erkennen. moeten
met het zwaard verdelgd worden; later stelde men zich meer met
een belasting tevreden. Wie in den strijd tegen de ongeloovigen
valt. is zeker van het paradijs. De zedenleer stelt geen strenge
eischen. De veelwijverij werd door Mohammed beperkt. maar ook
wettelijk vastgelegd. Voorgeschreven zijn talrijke verplichtingen:
vasten. bidden. enz. waarvan de uiterlijke vervulling echter vol~
doende is. De openbaringen en voorschriften van den Profeet
werden verzameld in den Koran.
De Islam paste volkomen bij het karakter der Arabieren. een
begaafd en krijgshaftig volk. en werd hun nationale godsdienst.
Door de omstandigheden begunstigd. veroverden zij spoedig een
aanzienlijk deel van de beschaafde wereld. Egypte. Palestina. Syrië.
hadden een. wel in cultuur. doch niet in wezen Grieksche bevolking
en waren door het Monophysitisme van Byzantium vervreemd;
daarom vielen deze landen spoedig in de macht der Arabieren.
terwijl de kern van het Byzantijnsche rijk. de Grieksche bevolking
van Griekenland en van Klein-Azië ten Noorden van den Taurus.
nog eeuwenlang standhield. Ook Noord~Afrika. door Semieten of
Berbers bewoond. en slechts uiterlijk geromaniseerd. bood niet
lang weerstand. Reeds in 642 waren Egypte. Syrië. Palestina en
een deel van Perzië veroverd. op het einde van de 7e eeuw een
1 H u b y. C h a n t epi ede I a S a u s s a y e. p. 8. J. Lip P I. Der Islam.
K. 1922. - C. Sn 0 u c k Hu r go n je. Mohammedanism. N.Y. 1916. - T j. de
Boe r. De wijsbegeerte van den Islam. Haarlem 1921. - H. Lam men s. Le
berceau de l'Islam I. R. 1914; L'Islam. Croyances et institutions, Beyrouth 1926.
- M. d'H e rb i g n y. L'Islam naissant. P. 1929. - Cl. H u art. Hist. des
Arabes. 2 vol. P. 1912/13. - H. G I ü c k u. E. Die z, Die Kunst des Islams.
B. 1925. - M. Houtsma, A. Wensich. W. Heffening, Enzyklopädie
des Islam, Leiden (verschijnt in afleveringen).
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groot deel van West~Azië en Noord~Afrika. in 718 werd Constan~
tiriopel. echter tevergeefs. belegerd. in 712 was de verovering van
Spanje voltooid. De Mohammedanen beheerschten de Middel~
landsche Zee. waardoor zij den wereldhandel in handen hadden;
later zouden hun veroveringen zich uitstrekken tot diep in Azië
en Europa. Verreweg het grootste gedeelte der oude wereld. het
oudste cultuur gebied der menschheid. was in hun bezit. Zij ver~
boden het Christendom niet zonder meer. Maar toch: in de
vroegere brandpunten van het christelijk leven: het H. Land en
de patriarchaten van Antioçhië en Alexandrië en in Carthago,
leefden de Christenen in de verdrukking en waren zij grootendeels
tot uitsterven gedoemd. Alleen de monophysitische, jacobitische en
nestoriaansche kerken wisten zich min of meer te handhaven,
zonder echter op den duur een groote levenskracht te openbaren.
Wel bekleedden geleerde Nestorianen niet zelden invloedrijke
posten aan de hoven der khaliefen. Zij brachten de Arabieren in
aanraking met de Grieksch~Syrische cultuur, wat langs groote
omwegen later weer aan de middeleeuwsche beschaving ten goede
zou komen.
De Arabieren, die de erfgenamen werden van de oude be~
schavingslanden, hebben zelf schitterende cultuurmonumenten
geschapen te Cordova. Bagdad. Damascus en Kairo, waarbij het
Westen aanvankelijk verre ten achter stond en het Mohamme~
danisme heeft een groot expansievermogen getoond. Ook aan
kracht ontbrak het den mannelijken Arabieren niet. Toch hebben
zij op den duur de leiding niet kunnen bewaren, omdat de Islam
de beschavende kracht miste van het Christendom. De Arabieren
waren soldaten; Christus zond zijn apostelen als leeraren ; zij
brachten oorlog. Christus vrede; hun staten steunden op het
despotisme, terwijl het eenige blijvende fundament gevormd wordt
door gerechtigheid en naastenliefde. vrede en orde. gezag en vrij~
heid. die door het Evangelie van Christus verkondigd werden.
Waarom heeft het Byzantijnsche rijk niet de leiding der cultuur
verkregen? In hetgeen Byzantium overbleef. en dat nog steeds
krachtig genoeg was om zich eeuwenlang tegen den Islam
staande te houden. had een rijkere cultuur en een even krachtig
Christendom geleefd als in het Westen. Het had niet geleden van
de invallen der Germanen. die de Westersche cultuur bedreigd of
vernietigd hadden. Doch in Byzantium was de Kerk aan het
despotisme van den staat onderworpen: zij kon zich niet vrij
ontwikkelen en op den duur niet haar volle opvoedende kracht

254

§ 66. De monophysitische twisten.
doen gelden. Ook de Slavische volkeren, die van Byzantium
uit tot het Christendom bekeerd werden, verzonken in dezelfde
verstarring. In het Westen ontvingen de nieuwe volkeren,
aan wie de toekomst behoorde, van de Kerk het geloof en de
beschaving; zij zagen met liefde en vereering tegen haar op. En
daar wist de Kerk, zij het eerst na langen en moeitevollen strijd,
haar vrijheid en zelfstandigheid te bewaren en het "non licet tibi' ,
toe te roepen aan de vorsten, als zij, steunend op hun macht, de
grenzen der gerechtigheid wilden overschrijden. Zij predikte de
volkeren gehoorzaamheid aan de wettige overheid, doch ook
de overheid eerbied voor de wetten van God en voor de rechten
der onderdanen. Zoo werd Gode gegeven wat Godes, en Caesar
wat des Caesars is. Er ontstond niet zelden conflict tusschen beide
machten, doch het bovennatuurlijke en natuurlijke, het geestelijke
en het wereldlijke, bleven in een gezond evenwicht. En de kracht
der volkeren kon zich op deze basis ontwikkelen (Schnürer
331-34).

TWEEDE HOOFDSTUK.

DE DWALINGEN
EN HET VIJFDE EN ZESDE ALGEMEEN CONCILffi 1.

§ 66. De monophysitische twisten 2.
1°. Het concilie van Chalcedon (§ 51) had het Monophysitisme
niet weggenomen. Onder de bestrijders waren echter twee groepen,
de eigenlijke Monophysieten of Eutychianen t die de menschelijke
natuur van Christus in zijn Godheid lieten opgaan en de veel
sterkere der Severianent aldus genoemd naar hun voornaamsten
vertegenwoordiger Severus, patriarch van Antiochië (512-18),
een man van groote ontwikkeling, die zijn opleiding ontvangen
had te Alexandrië in aan Cyrillus verwante kloosters. De Severianen namen meestal de orthodoxe leer van de twee naturen in
Christus aan, doch waren in de terminologie monophysitisch. Zij
1 T i x e ron t lIl; Hef e I e - L e cl e r c q Il en lIl; § 64. 2 L.
D u c hes n e, Hist. anc. IV. - M. Ju g i e, Monophysisme, D. Th. X. J. Leb 0 n, Le monophysisme Sévèrien, Leuv. 1909. - R. Dra g u e t, Julien
d'Halikamasse et sa controverse avec Sévère d'Antioche, Leuv. 1924. - W.
Wig ram, The Separation of the Monophysites, Lo. 1923. - J. Ma s p è r 0,
Hist. des patriarches d'Alexandrie 518--616, P. 1925.
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hielden vast aan de door Cyrillus van Alexandrië aan den term
gegeven beteekenis van op zich zelf bestaande natuur
(persoon) en beweerden, dat Chalcedon, door twee PV(/EtÇ te
leeren, Nestoriaansch was. Onder den naam van Monophysieten
stelt men deze beide groepen gewoonlijk tegenover de Dyophy..
sieten. die vasthielden aan Chalcedon. In 482 vaardigde k. Zeno
voor het geheeIe rijk het Henotikon (Vereenigings-edict) K. E.
958) uit, opgesteld door den monophysiet Petrus Monchus, later
patriarch van Alexandrië, en Acacius, patriarch van Constantinopel. Het zweeg over een of twee naturen, doch beleed de ware
godheid en menschheid van Christus, was zakelijk dus orthodox,
en hield zich aan het symbolum Nicaeno-Constant., de twaalf
anathematismen van Cyrillus en de besluiten van Ephese; het
veroordeelde Nestorius en Eutyches en allen, die anders gedacht
hadden" zij het te Chalcedon". De bedoeling was Katholieken en
Monophysieten te vereenigen en daarom werd niet gesproken van
twee naturen, doch die onduidelijkheid en dubbelzinnigheid voldeed geen van beide partijen en verhoogde nog den strijd. En
bovendien werd indirect een algemeen concilie verworpen.
De onderteekening werd met geweld gevorderd; weerspannige
bisschoppen, Eutychianen en Katholieken, werden verbannen en
deze beklaagden zich te Rome. P. Felix verwierp het Henotikon
en sloot Acacius, die zich bleef verzetten en eenige andere
bisschoppen buiten de Kerk. Hiermede begon een schisma
(Acaciaansche schisma. 484-519), dat ook onder zijn eerste
opvolgers voortduurde en 35 jaar lang het Westen en het Oosten
scheidde, omdat behalve Constantinopel ook de voornaamste
andere zetels er in betrokken werden. K. Anastasius (491-518)
begunstigde de Monophysieten, doch ]ustinus (518-27) was,
mede onder den invloed van zijn neef en opvolger ]ustinianus, de
orthodoxe leer toegedaan en deed den eersten stap tot den vrede.
Op zijn verzoek zond P. Hormisdas gezanten naar Constantinopel.
Als voorwaarde tot de hereeniging eischte de Paus de veroordeeling van Acacius en zijn gelijkgezinde opvolgers en de onderteekening van een formule, waarin het o.a. heet: "volgende in alles
den apostolischen Stoel, in welken de volledige en ware en
volmaakte hechtheid is van het Christelijk geloof..... omdat in
den apostoIischen Stoel altijd het katholiek geloof onbevlekt
bewaard is" (Denz. 171). Zij werd door zoo goed als alle
bisschoppen successievelijk onderteekend. Hiermede had het
Monophysitisme voorloopig zijn macht verloren.
PV(/tç
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2°. K. Jus tin i a n u s schaarde zich aan de zijde der orthodoxen,
doch zijn gemalin Th eo dor a begunstigde het Monophysitisme.
Zij beloofde het pausschap aan den eerzuchtigen Romeinschen
diaken Vigilius. apocrisarius (pauselijk gezant) te ConstantinopeI.
als hij concessies wilde doen ten opzichte der Monophysieten.
P. Silverius werd door Belisarius, den veldheer des keizers, onder
valsche beschuldiging van hoogverraad verbannen en Vigilius in
zijn plaats aangesteld. Toen Silverius kort daarop stierf, werd
Vigilius (537-55) algemeen erkend. Hij stelde echter de ver~
wachtingen van Theodora te leur. In een schrijven van 540
verklaarde hij zich uitdrukkelijk vóór Chalcedon en bevestigde de
tegen de hoofden der Monophysieten uitgesproken veroor~
deelingen.
Het (Severiaansche) Monophysitisme, dat eindelooze scheuringen
doormaakte, heeft zich tot heden weten te handhaven in eenige
nationale kerken: de Armeensche (Gregoriaansche). de Jacobitisch~
Syrische (naar Jacob Baradai, b. van Edessa, 543-78) , de
Koptisch~Egyptische en de Abessynische. De aan den patriarch
van Constantinopel en den keizer in Syrië, Palestina en Egypte
trouwgebleven Katholieken, de Melkieten (keizerlijken, een spot~
naam, hun door de Monophysieten gegeven), vormden weldra een
minderheid.

§ 67. De strijd over de drie Kapittels en het
Se algemeene concilie 1.
10 • K. Justinianus had zijn streven er op gericht de godsdienstige eenheid in ziJn
rijk te herstellen en had ook persoonlijk levendige belangstelling voor theologische
quaesties (Werken P. G. t. 86). In het begin zijner regeering werd hiJ betrokken
in den theopaschitischen strijd. In het Trisagion äytoç ó :hóç, áytoç ldXVQÓÇ,
áytoç à.'távuwç had de monophysitische patriarch van Antiochië, Petrus Fullo.
de woorden bijgevoegd: ..die voor ons gekruisigd is" en Scytische monniken, ook
Leontius van Byzantium, gebruikten de woorden: ..een van de H. Drievuldigheid
heeft in het vleesch geleden". Ook Justinianus was voor deze woorden om de
Monophysieten te winnen. De uitdrukkingen waren op zich orthodox, maar
konden den schijn van Monophysitisme wekken, waarom P. Hormisdas er aan~
vankelijk tegen was. P. Johannes 11 verklaarde ze voor rechtgeloovig (534).

2°. Ook de Origenistische twisten (§ 48) waren weer opgeleefd.
Naar het schijnt. verdedigden sommigen de prae~existentie der
zielen. Palestijnsche monniken beklaagden zich daarover bij
1 Hef. ~ L e cl ere q, 11, lIl, 1-156. F. Die kam p. Die origenistischen
Streitigkeiten im 6. Jahrh. und das fünfte allgemeine Konzil, Mr. 1899. G. Fr i t z, Origénisme, D. Th. XI. - F. S a v i 0, Il Papa Vigilio, R. 1904.
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Justinianus. die in een schrijven aan de patriarchale zetels een
veroordeeling van Origenes en zijne geschriften met 10 anathematismen uitvaardigde (543). Om nu de aandacht van den keizer van
de Origenisten af te leiden en een andere dogmatische richting te
geven. stelde de Origenistische bisschop van Caesarea (Cappadocië). Theodorus Ascidas. hem een middel voor om de Monophysieten met de Kerk te vereenigen. Steeds sterker openbaarden
zich in het Byzantijnsche rijk separatistische tendenzen. In Egypte
werd geleidelijk het Grieksch door het Koptisch vervangen; in
Syrië begon het Grieksch als kerkelijke taal plaats te maken voor
het Syriaksch. Justinianus trachtte deze gevaarlijke tendenzen
tegen te gaan en daartoe was het van het grootste belang de
Monophysieten weer voor het orthodoxe geloof te herwinnen.
Theodorus Ascidas stelde voor te veroordeelen: a. Theodorus
van Mopsueste en zijne geschriften. b. de geschriften van Theodoretus van Cyrus tegen Cyrillus en het concilie van Ephese. c. den
brief van Ibas. b. van Edessa. aan Maris. b. van Hardaschir
(Perzië). Inderdaad was Theodorus van Mopsueste de geestelijke
vader van het Nestorianisme. de dwaling. tegenovergesteld aan
het Monophysitisme. Theodoretus van Cyrus had Nestorius zoolang mogelijk verdedigd en Ibas was langen tijd het hoofd der Nestoriaansche school in Edessa; de bewuste brief bevat een ongunstig
oordeel over Cyrillus en het concilie van Ephese (§ 50). De
~. kapittelen begunstigden dus het Nestorianisme en hun veroordeeling moest aan de Monophysieten welgevallig zijn. Doch
Theodoretus van Cyrus en Ibas hadden hun eventueele dwaling
afgezworen en waren toen door het concilie van Chalcedon op
hun zetels hersteld. Theodoretus van Mopsueste was eveneens in
de gemeenschap der Kerk gestorven en daarom had het concilie
niet over hem gesproken.
Justinianus ging op het voorstel van Ascidas in en vaardigde
een edict uit. dat de 3 kapittels veroordeelde (543/44). doch
uitdrukkelijk het gezag van Chalcedon handhaafde. Alle
Oostersche bisschoppen onderteekenden het; Menas. de p. van
ConstantinopeI. onder voorbehoud der goedkeuring van Rome.
P. Vigilius echter en de Westersche bisschoppen maakten bezwaar;
zij ontkenden niet. dat de 3 kapittelen het Nestorianisme begunstigden. doch meenden. dat men niet over dooden moest oordeelen en dat het gezag van Chalcedon er onder lijden zou.
Justinianus. die meester van Italië was (§ 60. 3°). liet nu P. Vigilius
overbrengen naar Constantinopel (544). waar hij. na een lang ver-
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blijf in Sicilië, in 547 aankwam. Aanvankelijk sprak Vigilius zich
tegen de veroordeeling der 3 kapittels uit, doch tenslotte, meenende
zoo een schisma te kunnen voorkomen, veroordeelde hij ze in zijn
J u d i cat u m (548), onder voorwaarde, dat Chalcedon zijn volle
gezag zou bewaren. Geheel het Westen was verontwaardigd en
protesteerde; de bisschoppen van IIlyrië, Dalmatië en Africa
scheidden zich af van de gemeenschap met den Paus. Vigilius nam
daarop het Judicatum terug en kwam met den keizer overeen, de
zaak tot een te beroepen concilie te laten rusten. De keizer hield
zich echter niet aan deze overeenkomst en vaardigde in 555
nogmaals een edict tegen de 3 kapittelen uit. Vigilius protesteerde
en in zijn veiligheid bedreigd, vluchtte hij naar Chalcedon in de
kerk van de H. Euphemia. Daar publiceerde hij een krachtig protest
tegen de handelwijze van den keizer en excommuniceerde Theo~
dorus Ascidas en Menas van Constantinopel. Intusschen had de
keizer de bisschoppen bijeengeroepen tot een algemeen concilie.
dat 5 Mei 553 te Constantinopel geopend werd. zonder den Paus.
Voorzitter was Eutychius, de nieuwe patriarch van ConstantinopeI.
Tijdens de beraadslagingen vaardigde Vigilius het Con s t i ~
tut u m uit, waarin hij de dwalingen van Theodoretus van
Mopsueste en wat Theodoretus en Ibas tegen Cyrillus en Ephese
geschreven hadden verwierp, doch de veroordeeling der drie
kapittels verbood. De keizer liet nu den naam des Pausen uit de
dyptichen schrappen, omdat hij de goddeloosheid van Nestorius
zou deelen, verklaarde echter in gemeenschap met den aposto~
lischen Stoel te willen blijven. Daarna veroordeelde ook het
concilie de drie kapittels; al de Oostersche bisschoppen onder~
teekenden op bevel des keizers. De Paus echter en de Latijnsche
geestelijkheid verzetten zich; verschillenden werden verbannen,
ook· de Paus. Doch tenslotte gaf deze toe en bevestigde in een
t wee deC 0 n s t i tut u m de besluiten van het concilie en de
veroordeeling der drie kapittels. In het Westen duurde de oppositie
tegen deze goedkeuring voort en verschillende locale schisma's
(met name in Milaan en Aquilea) braken uit, die eerst door
volgende Pausen beëindigd konden worden. Ook de Monophy~
sieten in Egypte en Syrië keerden niet tot de Kerk terug.
Ofschoon het pauselijk gezag ongetwijfeld door deze aange~
legenheid geleden heeft, kan men hier geen moeilijkheid maken
tegen de pauselijke onfeilbaarheid. De Paus heeft niet een leer
goedgekeurd en haar later veroordeeld; hij heeft de veroordeeling
van personen en geschriften eerst niet opportuun geacht en later
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wel. - Het Se concilie verkreeg eerst kracht voor de geheele
kerk door de goedkeuring des Pausen.
In canon 11 verklaart het concilie: "Als iemand niet veroordeelt
Arius. Macedonius. Apollinaris. Nestorius. Eutyches. Origenes
met hun goddelooze geschriften .... hij zij in de ban" (Denz. 223).
Men heeft beweerd. dat de naam van Origenes hier later is
tusschengevoegd. Dit is niet het geval. Waaruit echter niet volgt.
dat het concilie met onfeilbaar gezag heeft willen verklaren. dat
Origenes zijn leerstellingen heeft verdedigd met een ketterschen
geest.

§ 68. Het Monotheletisme en het zesde algemeene concilie.
De Honoriusquaestie 1.
1°. Had het streven van Justinianus om de Monophysieten met
de Kerk te vereenigen. geleid tot den Driekapittelstrijd. bijna een
eeuw later zou een soortgelijk pogen van k. Heraclius (610-41)
den monotheletischen strijd doen ontbranden. De Perzen hadden
een groot deel van het Byzantijnsche rijk veroverd: Mesopotamië.
Syrië. Palestina. Egypte. Zij hadden Jerusalem geplunderd en het
H. Kruis naar Perzië meegevoerd (615)) 2. Opgewekt door Sergius,
patriarch van Constantinopel. was Heraclius tegen hen te velde
getrokken. en had den Perzischen koning Chosroës een beslissende
nederlaag toegebracht (627). In triomftocht bracht hij het H. Kruis
naar Jerusalem terug. Het was nu van het grootste belang de
heroverde provincies. waar het Monophysitisme nog steeds
machtig was. met de Kerk te vereenigen. Zij stonden toch al reeds
nationaal en politiek min of meer vijandig tegenover Byzantium.
wat wel daaruit blijkt. dat zij eenige jaren later zoo gemakkelijk
door de Arabieren veroverd zouden worden.
Een middel om de Monophysieten te winnen. zag Sergius in zijn
leer. die hij in verschillende formules opstelde: er zijn in Christus
twee naturen. doch slechts één werkelijke. zelfstandige en vrije
werkzaamheid (AlIÉflYEta i
monergismus). nl. de goddelijke. en
slechts één wil (.{}û"1Jtftr; i monotheletisme). Sergius leerde eerst
1 Hef. ~ L e cl e r c q III. 317-581. A. C hili e t. Le monothélisme.
Brignais 1911. - M. Jugie. Monothélisme. D. Th. X. - J. Chapman.
The condamnation of pope Honorius, Lo. 1907. - E. A man n, Honorius,
D. Th. VII ; F. Cab rol, Honorius, D. Ap. 11. - C. Hef e I e, Causa Honorii
Papae, Nap. 1870. - C. Bot tem a n n e, De Honorii papae epistolarum
corruptione, Den Bosch 1870. - K. H i r sc h, P. Honorius und das VI. allge~
meine Konzil, Salzburg 1929 (H. Grisar, Z. f. kath. Theol. 55 (1931) 304.11 G. Gorris. Gesch. van de vereering van het H. Kruis. Stud. 114 (1930) 118.
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het monergisme. later het monotheletisme. dat in het eerste besloten
ligt. De eigenlijke Monotheleten ontkennen niet het vermogen om
te handelen en te willen van de menschelijke natuur in Christus,
ook niet, dat Christus menschelijke handelingen stelt. doch de
menschelijke natuur heeft volgens hen geen zelfstandige werk~
zaamheid; de menschheid is in de handen van den Logos een
instrument zonder eenig eigen initiatief. Deze eenheid van werk~
zaamheid zou volgens hen volgen uit de eenheid van persoon; er
is slechts één willende. dus slechts één wil. Twee willen aannemen
zou nestoriaansch zijn. Zij spreken van "één enkele godmensche~
lijke werkzaamheid. !lla .[}EUVÖ(!JX~ tVÉ(!yEJU". Practisch verschilt
dit niet van het Monophysitisme. want een natuur zonder eigen
zelfstandige werkzaamheid is geen natuur. Volgens de
katholieke leer zijn in Christus twee naturen, dus ook twee werk~
zaamheden en twee willen. want de natuur is het princiep der
werkzaamheid. De menschelijke natuur handelt wel in volmaakte
overeenstemming met de goddelijke. doch dit komt niet doordat de
menschelijke werkzaamheid physiek gesubordineerd is aan de
goddelijke. of doordat de menschelijke natuur een willoos instru~
ment is van de goddelijke,· maar omdat de menschelijke wil in
volkomen vrijheid meewerkt met den goddelijken wil en zich aan
dezen conformeert.
2°. Wat Sergius leerde. was niet nieuw. Severus van Antiochië
(§ 66. 10) had een soortgelijke dwaling verkondigd met een
beroep op Cyrillus en op Dionysius Areopagita, die gesproken had
van ,,!liu .[}EUVÖ(!JX~ tVÉ(!yEJU" (Ep. 4); ook in Alexandrië had de
patriarch Eulogius (580-607) een zelfde dwaling bestreden.
Reeds in 619 had Sergius met zijn formule de Paulianisten. een
monophysitische sekte. trachten te winnen. In 622 verbood de
keizer in een brief aan Arcadius. a.b. van Cyprus. van twee werk~
zaamheden in Christus te spreken. Cyrus. patriarch van Alexandrië.
wist in 633 talrijke Monophysieten in Egypte tot de kath. kerk
terug te brengen door de monergistische vereenigingsformule : "De
een en dezelfde Christus verricht de goddelijke en menschelijke
handelingen door een en dezelfde godmenschelijke werkzaamheid".
De geleerde monnik S. Sophronius wees Cyrus op het mono~
physitisme. in deze formule verborgen: als er slechts één werk~
zaamheid in Christus is, kan er ook slechts één natuur zijn. Ook
reisde hij naar ConstantinopeI. waar hij van Sergius wist te ver~
krijgen. dat men niet den term ,,!liu tVÉ(!yE'u", één werkzaamheid,
zou gebrUiken. doch volgens de verklaring van Sergius stemde
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Sophronius er in toe, dat men zich ook zou onthouden uitdrukke~
lijk te spreken van "twee werkzaamheden". Dit werd op een
synode te Constantinopel vastgesteld (634) en door den keizer
met een decreet bevestigd. Kort daarop werd Sophronius patriarch
van Jerusalem (634). In een synodaal schrijven aan de andere
patriarchen en aan den Paus zet hij de katholieke leer helder uit~
een, zonder echter in uitdrukkelijke woorden te spreken van twee
werkzaamheden (Jugie, 2319).
Sergius trachtte nu ook de instemming met het besluit der
synode van Constantinopel te verkrijgen van P. Honorius I
(625-38) en in een brief aan den Paus (634) schrijft hij, dat hij
Cyrus van Alexandrië had aangeraden om niet te spreken van
ééne werkzaamheid, omdat deze uitdrukking, ofschoon door eenige
Vaders gebruikt, sommige personen ergert, noch van twee
werkzaamheden, omdat deze uitdrukking nieuw is, vele personen
ergert, en er toe zou kunnen leiden twee tegenstrijdige willen in
Christus aan te nemen, wat een goddeloosheid is. "Wij moeten dus
niet spreken noch van één, noch van twee operaties, doch een~
voudig belijden, dat de eenige Zoon van God, waarlijk God en
waarlijk mensch, alléén de goddelijke en menschelijke dingen
verricht".
In twee brieven antwoordde Honorius aan Sergius. Vooral in
den eersten (K. E. 1057-64) zagen verschillend en (o.a. Hefele)
op het Vaticaansch concilie een moeilijkheid tegen de pauselijke
onfeilbaarheid.
HIJ is een onmiddellijk antwoord aan Serglus, voordat de Paus het schrijven
van Sophronius ontvangen heeft en is in de leer zelf orthodox. Honorius erkent in
.Çhristus twee naturen, die compleet met al haar eigenschappen zijn blijven
bestaan, waaruit volgt, dat er ook twee operaties en twee willen zijn. En hij
zegt uitdrukkelijk: ..de operaties zijn verschillend, doch er is slechts één God,
die alles in allen werkt" ...WIJ weten uit de H. Schrift, dat onze Heer J. Chr.
niet een of twee handelingen stelde, maar veelvuldig werkte". Als hij zegt:
.. wij belijden één wil in Christus, want onze natuur Is door de godheid aangenomen in den staat van onschuld, zooals zij was vóór den val. . .• In het vleesch
van Christus was geen andere wet noch een wil verschillend van of in strijd
met den Zaligmaker", b~doelt hij, dat in Christus de beide willen moreel één
zijn, dat de menschelijke wil nooit in strijd is met den goddelijken. Het blijkt uit
den samenhang: Honorius neemt twee complete naturen aan; spreekt van de
operaties, die verschillend zijn, doch antwoordt op de moeilijkheid van Sergius,
dat er tegenstrijdigheid zou kunnen zijn, als er twee willen waren: neen, de
menschelijke wil van Christus kan niet zondigen, kan niet in strijd komen
met den goddelijken. Doch buiten den samenhang kunnen de woorden ..wij.
belijden één wil in ChristUs" verkeerd worden uitgelegd en daarvan maakte
Sergius misbruik. En bovendien" keurt Honorius het in den geest van Sergius
goed, niet te spreken over één of twee operaties, omdat deze uitdrukkingen
nieuw zijn; ..spreken wij van twee operaties, dan houdt men ons voor
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Nestorianen. van één operatie. voor Monophysieten". Later. na het synodale
schrijven van Sophronius ontvangen te hebben. legde Honorius dezen het
stilzwijgen op. en zond een tweeden brief aan Sergius. van ongeveer denzelfden
inhoud als de eerste. waarin nog uitdrukkelijker op de eigen operaties der
beide naturen gewezen wordt. onder aanhaling van de woorden van Leo aan
Flavianus (§ 51. 2°): "beide naturen met elkanders gemeenschap werkende.
de goddelijke. wat Godes, de menschelijke. wat des vleesches is".

Honorius leert dus geen dwaling noch veroordeelt hij de katholieke leer; er is ook geen sprake van een definitie ex cathedra;
de Paus geeft alleen een practische beslissing. Zijn groote fout
echter is geweest en tevens wel eenigszins zijn verontschuldiging,
dat hij niet op de hoogte was van het reeds jarenlange drijven van
Sergius en de Monergisten. Bevreesd de gevaarlijke, soms spitsvondige geloofstwisten in het Oosten weer te doen oplaaien, vertrouwende op Sergius, legde hij zich neer bij diens beslissing om
over deze quaestie te zwijgen. En zoo beschouwt hij den strijd
over een impliciet geopenbaarde waarheid als een woordentwist,
en in plaats van de quaestie te beslissen, beveelt hij er over te
zwijgen, zoodat de Monergisten, wanneer zij bleven doorgaan met
van één operatie te spreken, zeker wel in strijd waren met het voorschrift van den H. Stoel. doch moeilijk ketters genoemd konden
worden. Bovendien was Honorius door Sergius misleid: deze vermeed niet beide uitdrukkingen, doch leerde wel degelijk slechts één
operatie. Zoo begunstigde Honorius de dwaling door het stilzwijgen
op te leggen, en door zijn verzuim een grondig onderzoek naar de
leer van Sergius in te stellen.
Sommigen: Pighius, Baronius, Bottemanne. meenden. dat de brieven van
Honorius door de Grieken vervalscht zijn. Ten onrechte: de Grieksche vertaling
ervan werd voorgelezen in de 12e zitting van het 6e concilie. en te voren hadden
de pauselijke legaten haar vergeleken met het LatiJnsche origineel. dat bewaard
werd in het patriarchaal archief van Constantinopel. Bovendien hebben de
opvolgers van Honorius nooit verklaard. dat er vervalsching in het spel was.
ofschoon zij wisten. dat de Monotheleten zich op die brieven beriepen en het
6e algemeene concilie hem daarom veroordeeld had.

Uiterlijk vermeed men het nu in de jaren 634-38 te spreken
van één of twee operaties; heimelijk werd echter het eigenlijke
Mcinotheletisme voorbereid. In 638 werd door k. Heraclius de
E c th e sis (Uitleg van het geloof) uitgevaardigd, reeds in 634
door Sergius opgesteld. Daarin wordt in overeenstemming met de
synode van Constantinopel (634) verboden te spreken van één of
twee operaties. doch in strijd hiermee en onlogisch gezegd, dat in
Christus slechts één wil is. De meeste Oostersche bisschoppen
namen haar aan. Honorius was ondertusschen gestorven, en
Johannes IV veroordeelde de Ecthesis op een synode te Rome
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(641). K. Constans 11 (641-68) trok haar weder in. doch vaar~
digde in plaats daarvan den Typ u s uit. die onder zware straffen
verbood over een of twee willen en operaties te spreken (648).
Hij is geïnspireerd door Paulus. den opvolger van Sergius. De
Typus wil den door de Ecthesis verstoorden vrede wederom herstellen en terugkeeren tot den toestand van vóór 638. Toen was
het zwijgen eenigszins te verontschuldigen: nu echter de quaestie
van een of twee willen openlijk gesteld was. zou het zwijgen een
goedkeuring der dwaling kunnen beteekenen en daarom verwierp
P. Martinus den Typus (649). waarop hij werd gevangen genomen. mishandeld en naar den Chersonesus verbannen. waar hij
kort daarop als martelaar stierf (655). Ook andere bisschoppen
werden vervolgd: den H. Maximus Confessort den grooten
bestrijder van het eigenlijke Monotheletisme. en twee anderen werd
de tong uitgerukt en de hand afgehouwen (662).
3°. K. Constantijn Pogonatus (668-85) was meer tot
vrede geneigd. ook met het oog op den voor Byzantium dreigend en
toestand in Italië. Hij wilde een concilie van het geheele rijk bijeenroepen en vroeg P. A gat h 0 (678-81) gezanten naar Constantinopel te zenden. Deze riep eerst een voorbereidende synode te
Rome bijeen. waar 125 bisschoppen de leer der dubbele operatio
bevestigden (680: volgens Duchesne IV. 464 heeft deze synode
nooit plaats genad) en zond dan gezanten (twee priesters en één
diaken) met een dogmatischen brief (Denz. 288). Zij praesideerden
het concilie. dat meestal in tegenwoordigheid des keizers plaats
had in de koepelzaal (T(wvlloç, concilium Trullanum) van het
keizerlijk paleis te Constantinope1 (7 Nov. 680 tot 16 Sept. 681 :
het 6e Algem. Conciliet 3e van Const.). Ook het concilie van
Rome had drie bisschoppen als vertegenwoordigers gezonden; het
procesverbaal der laatste zitting werd door 174 bisschoppen onderteekend. De woordvoerders der Monotheleten waren de patriarch
Macarius van Antiochië en zijn leerling. de abt Stephanus: toen
zij hardnekkig bleven. werden zij geëxcommuniceerd. Aan. de
geloofsbelijdenis van Chalcedon werd een dUidelijke verklaring
over de twee willen en twee operaties in Christus toegevoegd
(Denz. 289). In de 13e zitting werden Sergius en andere Monotheleten met hun geschriften veroordeeldt en tegelijk Honoriust
"omdat wij bevonden hebben in zijn brieven aan Sergius. dat hij
in alles zijn I:aad (yvcóp."I) gevolgd is en zijn goddelooze dogma's
heeft bevestigd" (K. E. 1082-84).
Dit vonnis is zeker te streng. en in zijn bevestiging van de
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synode wijzigt Leo 11. de opvolger van P. Agatho. die onder~
tusschen gestorven was. het dan ook in 682 als volgt: "Wij
anathematiseeren alle ketters. Arius..... hen. die de nieuwe
dwalingen veroorzaakt hebben: Sergius. Paulus. Pyrrhus van
Constantinopel . . .. en ook Honorius. die deze apostolische Kerk
niet door de leer van de apostolische traditie verlicht. doch toege~
laten heeft. dat het onbevlekte geloof door een trouweloos verraad
bezoedeld werd" (K. E. 1085-88). De veroordeeling van
Honorius is later zoowel in het Oosten als in het W esten her~
haaldelijk hernieuwd.
Is P. Honorius als ketter veroordeeld?
Een algemeen concilie is slechts onfeilbaar. in zooverre het door den Paus is
goedgekeurd. en al zou het concilie de bedoeling gehad hebben Honorius als
ketter te veroordeelen. dan is dit niet bevestigd door Leo 11. die alleen zegt. dat
Honorius heeft toegelaten. dat het ware geloof ondermijnd werd. Doch wilden
de bisschoppen en pauselijke legaten Honorius als ketter veroordeelen? Dit zou
een moeilijkheid zijn tegen de traditie der pauselijke onfeilbaarheid. Zeer onwaarschijnlijk is het echter. dat zij hem hebben willen veroordeel en als ex cathedra
een dwaling leerende. Daarmee zouden zij de pauselijke onfeilbaarheid loochenen.
die toch ook door de Oostersche Kerk erkend werd en bv. door 2500 Oostersche,
bisschoppen bij de aanname van den geloofsregel van P. Horrnisdas bevestigd
was (§ 66. 10 ) . Bovendien wijzen verschillende uitdrukkingen van het concilie
zelf er op. dat men de pauselijke onfeilbaarheid aannam (Kirsch. 686). Ook
zouden de Pausen zeker hebben geprotesteerd. als zij in de veroordeeling van
Honorius een aanval hadden gezien op de onfeilbaarheid. In welken zin is hij
dan wel door de concilievaders veroordeeld? Volgens sommigen (o.a. Hirsch.
Grisar) alleen als begunstiger der ketterij; volgens anderen als een eigenlijke
ketter. doch dan als particulier persoon. als doctor privatus. De vaders hebben
zich dan vergist in het feit. doch voor een deel zelf vroeger Monotheleten.
afgunstig op de macht van Rome en het moeilijk kunnende verdragen. dat verschillende hunner patriarchen veroordeeld werden. grepen zij de gelegenheid aan
om ook een Paus te treffen. en plaatsten hem onder de ketters. daarmee min
of meer in tegenspraak met zichzelf. - Vroeger hebben verschillend en. in
navolging van Baronius gemeend. dat de akten van het concilie vervalscht zijn.
en Theodorus. patriarch van ConstantinopeI. veroordeeld zou zijn. in plaats van
Honorius. doch dit wordt thans door niemand meer gehouden.

Het Monotheletisme stierf langzamerhand weg. en hield zich
alleen staande bij de Maronieten op den Libanon.
4°. In het algemeen had het 6e concilie. dat te Constantinopel
door pauselijke legaten gepraesideerd was en een Oostersche
dwaling veroordeelde. die reeds vroeger door de Pausen krachtig
was bestreden. het pauselijk aanzien doen stijgen. Dit prikkelde de
ijverzucht der Grieken. en om. zooals het heette. het Se en 6e
concilie. die slechts dogmatische besluiten genomen hadden. aan
te vullen met disciplinaire. beriep k. Justinianus 11 (685-95) op
eigen gezag een nieuwe zg. algemeene synode te Constantinopel
(692). die wederom samenkwam in de koepelzaal. en daarom de
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(tweede) Trullaansche genoemd wordt of de Quinisexta (aan~
vulling der 5e en 6e; K. E. 1089-1107). Zij vaardigde 102
canon es uit en scheen de onafhankelijkheid en superioriteit der
Grieksche kerk ten opzichte van Rome, tenminste in zake van tucht,
te willen toonen. Men had de aanmatiging onder zware straffen'
Oostersche praktijken aan de Westersche kèrk op te leggen, bijv.
wat betreft het huwelijk van priesters en diakens, het vasten, het
zich onthouden van het bloed van dieren; ook verder staan er
talrijke voor den Paus beleedigende bepalingen in. Sergius ver~
klaarde liever te willen sterven dan de canon es te onderteekenen.
Justinianus gaf zijn exarch Zacharias bevel, Sergius als eens
Martinus gevangen te nemen en naar Constantinopel te voeren.
Doch de tijden waren veranderd: de Byzantijnsche macht in Italië
had u·itgediend. Toen het Romeinsche .volk hoorde, dat men den
Paus gevangen wilde nemen, kwam het in beweging; de keizerlijke
militie van Rome en Ravenna, meest uit Italianen bestaande, sloot
er zich bij aan; Zacharias moest zich verbergen onder het bed des
Pausen (§ 60,6°).
DERDE HOOFDSTUK.

HET KERKELIJK EN GEESTELIJK LEVEN 1.

§ 69. De kerkelijke hierarchie.
1°. De Paus wordt, tenminste in theorie, .algemeen erkend als
de leeraar van het geloof en de handhaver van de goddelijke en
kerkelijke wetten. Door de volksverhuizing zelf wordt hij in het
Westen steeds meer het middelpunt der eenheid, de bewaarder
van de traditie en de beschaving (§ 59, 3°), doch ook in het
Oosten grijpt hij beslissend in bij de theologische twisten; alle
Oostersche bisschoppen erkennen zijn onfeilbaarheid (§ 66, 1°).
Zonder de goedkeuring van den apostolischen Stoel is geen
geloofsbeslissing van een concilie geldig (Gel. p. 4, 9). De Paus
is de wetgever der Kerk, zendt zijn legaten naar alle kerken
en oordeelt allen, terwijl de "eerste zetel door niemand geoordeeld
wordt" (§ 60, 2°). De naam "papa", vroeger ook aan andere
bisschoppen gegeven, wordt, voor zoover bekend, het eerst uit~
sluitend aan dien van Rome toegekend door Ennodius van Pavia
(t 521). - Over de keuze en de voornaamste Pausen § 60.
1
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Voor het kerkelijk recht zijn van overwegende beteekenis de
canons der algemeene concilies en de pauselijke decretalen. De
meest gezagvolle verzameling van kerkelijke wetten in de
Latijnsche kerk is de .Collectio Dionysiana 1. samengesteld door
Dionysius Exiguus. van 500-40 monnik te Rome. Zij bevat de 50
eerste apostolische canones (§ 27). 165 canones van Oostersche
concilies en 27 van Chalcedon. door hem in het Latijn vertaald.
20 (21) canones van Sardica en de acten van het concilie van
Carthago (419); 38 decretalen der Pausen vanaf Siricius (38498) tot Anastasius 11 (496-98). Zij werd ambtelijk gebruikt. en.
eenigszins vermeerderd en veranderd. door Hadrianus I in 774. aan
Karel den Groote gegeven. die haar door de bisschoppen van zijn
rijk liet aannemen (Dionysio~Hadriana). Een andere bekende
verzameling is de H i spa n i c a of I s i dor i a n a. ~hte
aan S. Isidorus van Sevilla toegeschreven.-\uit de 8e eeuw. Zij
bevat de verzameling van Dionysius. en öe canon es van 16
Gallische en 36 Spaansche concilies.
2°. Sedert Chalcedon is het Oosten practisch verdeeld in 4
patriarchaten: Constantinopel. Antiochië. Alexandrië. Jerusalem.
°ln het Oosten begon men de Kerk te beschouwen als een pentarchie.
'gevormd door de 5 patriarchen (de Oostersche en dien van
Rome); men vergeleek hen met de 5 zintuigen van het lichaam. Als
de keizers besluiten uitvaardigden. die verband hielden met
kerkelijke zaken. deden zij dit door de patriarchen; ook wereldlijke
aangelegenheden droegen zij hun soms op (Duchesne IV. 267
vlg.) ..Constantinopel streefde steeds meer naar een primaatschap
over het gehee1e Oosten. vooral sedert Acacius (471). die den
Paus weerstand bood (§ 66. 10) en zich de bezetting van den zetel
van Antiochië aanmatigde. Tijdens het Acaciaansche schisma
kwam voor den bisschop van Constantinopel de titel "oecomenisch
patriarch" in gebruik. die op zich niet "algemeenen". doch "rijks~
patriarch" beteekent. maar wel op een streven naar onafhankelijk~
heid ten opzichte van Rome duidt. Na het schisma verdween deze
antiromeinsche tendenz er uit. doch het primaatschap over het
Oosten bleef. K. Justinianus erkende den Paus als "primus omnium
Sacerdotum". den eerste van alle priesters. (Cod. Just .• Nov. 131.
2). Toen Joh. IV den titel "oecomenisch patriarch" aannam.
protesteerde Gregorius I en noemde zich zelf: "servus servorum
Dei". dienaar der dienaren Gods (Batiffol. St. Grégoire. 205). De
1

B. Lij d s man. Introductio in jus canonicum I. 109.
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bisschoppen werden in het Oosten steeds meer onderworpen aan
de patriarchen en deze aan de keizers.
3°. De aanstelling der bisschoppen 1 had als vroeger plaats door
de keuze van geestelijkheid en gemeente, met instemming van de
bisschoppen der provincie. In het Oosten benoemde de keizer
dikwijls voor gewichtige zetels. In het Westen, met name in het
Frankische en Oostgothische rijk, eischten de vorsten de bevesti~
ging. De Merovingers benoemden dikwijls zelf, ondanks het
protest der bisschoppen.
4°. Op het land waren, naarmate de kerstening voortschreed en
het meer bevolkt werd, talrijke kerken gebouwd. Vele waren vrije
parochiekerken, gesticht en onderhouden door de bewoners van
het dorp, toevertrouwd aan een priester of aartspriester, door de
bewoners gekozen, doch staande onder de jurisdictie van den
bisschop. Daarnaast echter waren kerken, door heeren op hun
particulieren grond gebouwd en door hen tot onderhoud met
landerijen gedoteerd. Zulk een kerk gold als eigendom (ecclesia
propria, eigen kerk) van den heer, die den geestelijke benoemde
en over gebouwen vermogen vrij beschikte. Dit eigenkerken~
wezen 2 is (waarschijnlijk) van Germaansch~Ariaanschen oor~
sprong; de Kerk kon er aanva~kelijk niet veel tegen zeggen, omdat
zij de hulp der heeren noodig had. In de 6e eeuw is het in de
Germaansche rijken reeds geheel ingeburgerd. De 4e synode van
Orleans (541 ) bepaalt, dat de landeigenaren geen vreemde
geestelijken mogen benoemen zonder de bisschoppelijke goed~
keuring; het benoemen als zoodanig wordt er stilzwijgend erkend.
Een groot bezwaar was, dat de geestelijkheid geheel afhankelijk
werd van leeken, dat onwaardigen benoemd konden worden en
het diocesaan verband los raakte.
1 A. H a u c k. Die Bischofswahlen unter den Merovingem, Er!. 1883. E. V a c a n dar d, Etudes I. - U. S tut z, Gesch. des kirch!. Benefizialwezens I,
B. 1895. - A. P ö s c h I. Bischofsgut u. mensa episcopalis, 3 Bde Bonn 1908/12.E. Les n e, Hist. de la propriété ecclésiastique en France t. I-U, P. 1910/26. L. G a I tie r, Ou röle des évêques dans Ie droit public et privé du bas empire,
P. 1893. - A. We r min 9 hof f, Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche
im M. A., Lz.-B. 21913. - 2 Stutz, Pöschl, Lesne, Werminghoff,
n. 1. - U. S tut z, Die Eigenkirche als Element des mittelalterlich-germanischen
Kirchenrechts. B. 1895. - P. I mba r t del a T 0 u r, Les paroisses rurales
dans l'ancienne France du IV au IX siècle, P. 1900. - P. Th 0 m a s, Le droit
de propriété des laiques sur les églises et Ie patronage laïque au moyen äge,
P. 1905. - R. Pos t, Eigenkerken en bisschoppelijk gezag in het diocees
Utrecht tot de XIIIe eeuw, Utr. 1928.
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10. Door de algemeene verbreiding van den kinderdoop kwam
het cat e c hum e n a a t in verval.
2 0. De Romeinsche I i t u r g i e ontwikkelde zich verder ( § 39, 3° ).
3°. Tengevolge ook van de verordening van Leo den Groote,
dat de geheime biecht 1 voldoende is en de openlijke niet geëischt
mag worden, kwam de openlijke belijdenis in onbruik. Niet echter
terstond de openlijke boete, volgens het princiep van Gregorius I:
"Manifesta peccata non sunt occulta correctione purganda" (Ep.
14, 17). Zij wordt echter minder toegepast en steeds meer worden
de zware boetestraffen in lichtere veranderd. De Iersch~Britsche
monniken, die door hun missioneering op het vaste land grooten
invloed verkregen. voerden twee nieuwe elementen in. Op de
eerste plaats de fr e q u ent e, v r ij w ill i geb i e c h t voor de
leeken en zij legden daarbij ook den nadruk op minder groote,
kleine en gedachtenzonden (wat voor een meer intensieve ziel~
zorg en de zedelijke opheffing der bevolking een belangrijke factor
was). Deze biecht was geheim; de absolutie werd aanvankelijk
nog aan allen gemeenschappelijk op Witten Donderdag gegeven,
doch in tegenstelling met de oudheid, toen zij in den ordo poeni~
tentium waren, verrichtten de zondaren nu de boetedoeningen
particulier. Reeds S. Bonifatius (t 755) schrijft voor, dat de
absolutie onmiddellijk na de belijdenis gegeven moet worden. V er~
volgens de boeteboeken, I i b r i poe n i ten t i a les 2. Het zijn
verzamelingen van canones, waarin voor iedere zonde een bepaald
boetewerk wordt aangegeven, tevens een soort handleiding voor
den biechtvader. De eerste staan op naam van Vivinianus (t 589),
Gildas van Bangor (t 583) en Theodorus van Canterbury
(t 690) 3. Voor geheime zonden moet geheime boete, voor publieke
openlijke boete worden gedaan, doch particulier te verrichten.
Deze publieke zonden waren vooral: moord, schaking, woeker,
echtbreuk, ontucht, meineed, brandstichting, waarzeggerij, huwe~
1 § 17; § 39, 4·. B. Pos c h man n, Die abendländische Kirchenbusse im
frühen Mittelalter, Breslau 1930. - E. G ö 11 e r, Die Sündenbekenntnis bei
Greg. d. Gr., Fr. 1928; Studien über das gallische Busswesen zur Zeit Caesarius'
von Arles u. Gregors v. Tours, Archiv rur kath. Kirchenrecht 109 (1929) ; Das
spanisch-westgothisch Busswesen vom 6. bis 8. Jahrh.. Röm. Quartalschr. 37
(1929) 247; Papsttum u. BussgewaIt in spätrömischer u. frühmittelaIterlicher
Zeit. t.a.p. 1931, 71. - 2 H. Sc h mi t z. Die Bussbücher und die Bussdisziplin der
Kirche, 2 Bde Mainz 1883/98. - 3 Fin s ter wol der. Die Canones Theodori
Cantuarensis und ihre Ueberlieferungsformen, Weirnar 1929.
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lijk in verboden graden. De straffen zijn: vasten, geeseling, het
dragen van boetekleeding, pelgrimstochten, terugtrekken in een
klooster, enz. pok het karakter der straffen is anders dan vroeger.
In de oudheid had het eigenlijke karakter der boete bestaan in een
kortere of langere uitsluiting van de H. Eucharistie, waartoe de
zonde onwaardig maakte; nu werd zij meer een straf voor het
bedreven onrecht, dat moest worden goedgemaakt. Een groote
verzachting in de nogal strenge discipline der boeteboeken had
plaats door de zg. red e mp ti 0 nes of afkoopingen, doordat nl.
de boetewerken, in de libri poenitentiales voorgeschreven, ver~
anderd werden in andere goede werken, vooral in bidden en het
geven van aalmoezen. Ook dit was van Iersch~Angelsaksischen
oorsprong en reeds door Theodorus van Canterbury erkend; in
de ge eeuw is het algemeen in de Westersche kerk en daaruit
hebben zich de aflaten ontwikkeld.
4 0 • In de kerkelijke kunst 1 heeft het Oosten, met name Syrië en
Klein~Azië, de leiding boven het Westen. Bij den kerken bouw
treedt vooral de centraal~ en koepelbouw op, die haar hoogtepunt
bereikte onder Justinianus (Aya Sophia te Constantinopel). Verder
wordt voortreffelijk werk geleverd in de marmerreliefs, de ivoor~
bewerking en de mozaiek~ en miniatuurschildering. Na Justinianus
openbaart zich verval en verstarring der vormen. De monumenten
en mozaïekwerken in Noord~Afrika, Ravenna, Rome (S. Maria
antiqua) staan onder Byzantijnschen invloed.

§ 71. De H. Benedictus 2 en de andere kloosterstichters.
10. Was in de 5e en 6e eeuw in het Westen het kloosterleven
algemeen verbreid, er bestond geen gemeenschappelijke regel, doch
alles hing af van de abten, die uit de Oostersche modellen het
1 Blz. 7 en C h. Die h I. Manuel de l'art byzantin, P. 1910. O. W u I f f.
Altchristl. u. byzant. Kunst. 2 Bde 1914/16. - 2 Hei m b u c her I. Po u r rat I.
U. B e r I i è r e § 43. - I. Her weg e n. Der H. Benedikt, Düsseld. 3 1926
(vgl. H. Schrörs. Z. für k. Th. 1921. 169/207). - S. du Fresnel.
S. Benoit. L'oeuvre et l'äme du Patriarch. P. 1925. - P. v. d. Mee r van
Wal c her e n. De H. Benedictus. - Reguia S. 8.. ed. C. But Ier. Fr. 21927.
- J. Ma b i II 0 n. Annales ordinis S. Benedicti. 6 v. Lucca 21739/45. Ma b i II 0 n et d'A c h é r y. Acta sanctorum ord. S. Benedicti 9 v.. P.
1688-1701. - Ch. Montalembert. Les moines d'Occident. 8 v. P, 1860
vlg. - S. H i I pis c h, Gesch. des benediktinischen Mönchtums. Fr. 1929. J. eh a p man, S. Ben. and the Vlth century. Lo. 1929. - H. L e cl e r c q.
L'orde bénédictin, P. 1930. - J. de Hemptine. L'ordre de St. Benoit. P.
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meest geschikte uitkozen. Dit ontbreken van een vaste richtlijn had
groote bezwaren, vooral in dezen tijd van verslapping van het
godsdienstig en kloosterlijk leven en van politieke troebelen en
onrust. Zeer gemakkelijk ook verlieten de monniken hun eigen
klooster om in een ander opname te zoeken. Verschillende
bisschoppen zochten orde en eenheid tot stand te brengen en de
monniken te stellen onder de leiding der hierarchie. De H. Ca e s a~
r i u s, b. van Arles (§ 62, 1()), vroeger monnik van Lerin, steld~
omstr. 520, nog vóór Benedictus, twee kloosterregels op (P. L.
t. 67), een voor mannen en een voor vrouwen, welke laatste de
eerste eigenlijke nonnenregel was en meerdere eeuwen lang in
talrijke vrouwenkloosters gevolgd werd. De regels zijn volgens
den geest van Lerin en van St. Augustinus; zij bevatten treffende
gedachten en raadgevingen, doch missen een groote leidende ge~
dachte en een vaste lijn.
De g!"oote wetgever van het monachisme in het Westen, degene,
die het kloosterleven daar zijn eigenlijke blijvende en vruchtbare
levenskracht gaf, is S. Benedictus (omstr. 480-547). De bijna
eenige bron voor zijn leven is het tweede boek der heerlijke
dialogen van S. Gregorius, dat wel legendarische elementen bevat.
doch in de kern een getrouw beeld van den heilige geeft. Geboren
te Nursia uit den Sabijnschen landadel. den kern stam van het
Romeinsche volk, dat eens de wereld veroverd en georganiseerd
had, studeerde hij te Rome, doch trok zich op 16~jarigen leeftijd
terug te Subiaco, waar hij drie jaar als kluizenaar leefde. Op
dringend verzoek der monniken nam hij de leiding van een naburig
klooster op zich. Doch toen hij de tucht streng handhaafde,
trachtten zij hem te vergiftigen, waarom hij zich weer in de een~
zaamheid begaf. De faam zijner deugden trok echter leerlingen
aan en sedert 520 kon hij 12 kloosters stichten, ieder van
12 monniken. elk onder een abt. De vijandschap van een naburig en
priester verdreef hem van Subiaco en op een berg in Capua stichtte
hij in 529 het beroemde klooster Monte Cassino. Zijn zuster.
S. S c hol ast i c a. stond niet ver van daar aan het hoofd van
een klooster van Sanctimoniales.
De elementen van Benedictus' Reg u I a m 0 n ach 0 rum zijn
21924. - B. Albers. Der Geist des hl. Benedictus. Fr. 1917. - G. Morin.
De benedictijner geest en de levensopvatting der eerste christenen. Vert. door
A. van R 0 y. Nijm. Utr. 1923. - C. But Ier. Benedictine Monachism, Lo.
2 1924. - U. Be r li è r e, L'ascèse bénédictine des origines à la fin du XIIe
siècle. P. 1927. - R. Mol i tor. Aus der Rechtsgeschichte benediktinischer
Verbände I. Mr. 1928.
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niet oorspronkelijk en grootendeels ontleend aan Pachomius.
Basilius en vooral Cassianus. doch hij heeft er ook veel nieuws
aan toegevoegd en zijn geest heeft een eigen stempel gedrukt op
het werk zijner Oostersche voorgangers en dit bruikbaar gemaakt
voor de zoo geheel verschillende omstandigheden van het Westen.
De regel is geen leerboek. geen systematische uiteenzetting van
het geestelijk leven. doch een wetboek. dat praktisch aangeeft. hoe
de monnik voor God moet leven. vol beproefde levenswijsheid.
helder. met diep psychologisch inzicht. Als kenmerkende eigen~
schap ervan noemt S. Gregorius de Groote de discretio. het juiste
midden houden. de wijze gematigdheid. die de strengheid door mild~
heid. de virtus romana door de caritas christiana tempert. Alles is
op God gericht: "ut in omnibus glorificetur Deus". Het doel van
Benedictus is een gemeenschap te vormen. die zich den dienst van
God tot levenstaak stelt. "dominici schola servitii" . De dienst van
God wordt uitgeoefend 1C door het innerlijk leven voor God. dat
bereikt wordt door de bekeering der zeden. de conversio morum
en de gehoorzaamheid volgens den regel. Het ascetisme van
Benedictus bestaat niet in hoofdzaak in lichamelijke boete~
doeningen. maar vooral in de verloochening van den eigen wil.
de gehoorzaamheid en nederigheid. Zijn ideaal is niet de kastijding.
doch de "honestas morum". De tucht is niet overmatig streng:
.. nihil asperum. nihil grave". De abt moet alles zoo regelen ... dat
de sterkeren altijd nog tot meer bereid zijn. en de zwakkeren niet
worden afgeschrikt." - De oefeningen· van het geestelijk leven
vat hij samen in de 12 graden der nederigheid. 2°. Door het gebed.
Ofschoon het private gebed niet wordt uitgesloten. legt Benedictus
vooral den nadruk op het publieke liturgische gebed. dat gemeen~
schappelijk op bepaalde uren van den dag verricht wordt. het
koorgebed. het .. opus Dei". 3°. Door arbeid. Deze wordt niet
nauwkeurig omschreven. doch bestaat vooral in de lectio divina.
het lezen van de H. Schrift en de Vaders. en in lichamelijken
arbeid. 4°. Karakteristiek is de stabilitas loci. de verplichting om
zijn geheele leven in hetzelfde klooster te blijven (die echter ook
reeds bij Caesarius van Arles te vinden is. Butler 132). Benedictus
heeft haar ingevoerd om den misstand der van het eene naar het
andere klooster trekkende monniken (gyrovagi) tegen te gaan en
om den familiegeest te bevorderen. Want hij stelt zich het klooster
voor als een familie. waarin de door de monniken gekozen abt. de
plaatsbekleeder van Christus. de vader is en de kloosterlingen
broeders zijn. Zeer streng wordt de gehoorzaamheid aan den abt
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ingescherpt, een reactie tegen het individualisme, wat het Ooster~
sche monachisme eigen is. De geest van het klooster, de orde, de
mensura, die alles bezielt, hangt af van den abt: "pendet ab
abbate". Het klooster was een inrichting, die zooveel mogelijk in
haar eigen behoeften kon voorzien. Onder de broeders waren
mannen van hoogen en lagen stand, Romeinen en Gothen,
tusschen wie geen verschil van rang bestond. Priesters waren er
aanvankelijk zeer weinig, alleen zooveel er noodig waren om de
H. Mis te lezen. Ook kinderen werden opgenomen, oblaten, die
door hun ouders aan God waren toegewijd, wat beschouwd werd
als een godsdienstige act, door de vaderlijke macht gewettigd.
Aanvankelijk werd, in den geest van Benedictus, met den wil van
het kind geen rekening gehouden en moest het zijn geheele leven
in het klooster blijven. Zoo moesten er misstanden komen: dat
zelfzuchtige ouders hun overtollig kroost aan het klooster schonken,
dat menschen zonder roeping gedwongen waren er hun geheele
leven te blijven, wat ook de tucht verslapte. Later brachten kerke~
lijke wetten de verzachting, dat het kind, tot de jaren van verstand
gekomen, de oblatie moest bevestigen, wilde zij geldig zijn. Toch
was er herhaaldelijk ook weer een terugkeer tot de strenge
opvatting.
De H. Benedictus had zijn regel geschreven voor Monte Cassino,
doch omdat hij zoo voortreffelijk was, namen ook spoedig andere
kloosters hem aan, zoodat van de Be tot het begin der 13e eeuw
bijna alle kloosters in West-Europa hem volgden. De omstandig~
heden hebben de rijke kiemen ontwikkeld, die in den regel
verborgen lagen en zoo heeft de orde een buitengewoon zegenrijken invloed uitgeoefend, zoowel op het geestelijk als het maatschappelijk leven. 10. De kloosters waren oasen te midden van de
ruïnen der volksverhuizing, waar duizenden den vrede des harten
vonden en hoogere idealen konden verwezenlijken, waartoe de
wereld geen gelegenheid meer bood. En van deze brandpunten
van godsdienstig leven gingen stralen naar de omgeving uit. 2°. De
rassenhaat moest verdwijnen, waar Romeinen en Germanen als
broeders te zamen woonden. 3°. De handenarbeid, die in de
antieke maatschappij als minderwaardig veracht en aan de slaven
was overgelaten, werd in eere hersteld, nu Benedictus hem ook
voor de aanzienlijke broeders tot plicht maakte. 4°. In den laatRomeinschen tijd was de landbouw in verval geraakt. Tijdens de
volksverhuizing verviel echter de stadscultuur; de meeste steden
verloren hare beteekenis of verdwenen en de Germanen vestigden
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zich op het land. Zeer veel hebben zij, vooral ten Noorden der
Alpen, van de Benedictijnen geleerd voor de cultiveering van den
bodem, het aanleggen van dijken, het handwerk. 5°. De regel
spreekt niet van zielzorg buiten het klooster, doch op hun uitge~
breide bezittingen. die zij door schenkingen verkregen, moesten
de Benedictijnen het zielenheil der bewoners behartigen. En P.
Gregorius handelde zeker in den geest van Benedictus. toen hij
monniken uitzond om God ook door de Germaansche volkeren te
doen verheerlijken. Zoo hebben Engeland, Nederland en Duitseh.
land voor een groot deel hun bekeering aan Benedictijnen te
danken. 6°. Ook de eigenlijke studie was door Benedictus niet
voorgeschreven en bedoeld. Zijn doel was zuiver religieus: God
dienen. Doch zelf was hij een man van ontwikkeling en hij stond,
in tegenstelling met verschillende andere asceten, niet vijandig
tegenover de wereldlijke cultuur.? Eenige uren van den dag, die
tusschen koorgebed en handenarbeid overbleven, moesten besteed
worden aan de lectio divina. En als vanzelf kwam men tot weten~
schappelijke studie, wel mede onder invloed van Cassiodorus, die
zijn monniken de studie tot taak gesteld had. Ook jongelingen
ontvingen in het klooster onderricht, wat de studie der profane
wetenschap met zich meebracht en het aantal priesters, die in het
klooster werden opgeleid. nam toe. Onder den verplichten arbeid
kon men ook intellectueelen arbeid verstaan en deze werd hoe
langer hoe meer in de plaats gesteld van het lichamelijk werk. Zoo
ontwikkelde zich, in de kloosters. het eerst vooral in Engeland,
een rijk intellectueel leven. vooral op kerkelijk, maar ook op
profaan gebied. De kloosters werden een toevlucht der weten~
schap. die de schatten der oudheid bewaarden en aan de barbaren
overleverden.
2°. In 539 stichtte de staatsman Cassiodorus (§ 60.2°) een
klooster op zijn bezittingen te Vivarium in Calabrië, dat hijzelf
leidde en waarin hij een rijke bibliotheek oprichtte en den
monniken de studie der kerkelijke en profane wetenschap en het
overschrijven van boeken mede tot plicht maakte, wat niet zonder
invloed bleef op de Benedictijner kloosters. Doch omdat de studie
teveel als doel werd gesteld, had deze stichting op den duur geen
.
levensvatbaarheid (§ 72).
3°. In Ierland heerschte. een bloeiend kloosterleven volgens
Oostersch model, met zeer strenge boetedoeningen: het klooster~
leven was een georganiseerde boetedoening. Doch ook de weten~
schap stond er hoog in eere (§ 63, 3°). De Iersche monnik
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S. Columbanus de Jongere 1 bracht het Iersche kloosterleven over
naar Gallië. Hij stichtte een klooster te Luxeuil (590; § 62, 4°),
van waaruit in Gallië en Duitschland meerdere andere opgericht
werden, die middelpunten voor de missioneering vormden. Later
stichtte hij een klooster te Bobbio (Noord~Italië; t 615). Columbanus was zeer streng voor zichzelven en voor anderen. een
geweldige boeteprediker. onverschrokken ook ten opzichte van
de grooten der aarde. waarom hij verbannen werd door den
Frankischen koning Theodorik 11. wien hij openlijk zijn ergerlijk
gedrag verweten had. Ondanks al zijn strengheid is hij een uiterst
sympathieke persoonlijkheid. eerlijk en trouwen liefdevol voor de
zijnen. En deze strenge asceet was een man van ontwikkeling en
studie. Zijn Vita verhaalt. dat er geen oogenblik in zijn leven was.
dat hij niet werkte. bad. las of schreef. Moest hij een broeder den
zegen geven. dan deed hij het met het uiteinde van zijn schrijfpen.
doch zonder van zijn perkament op te zien en zich om te keeren
en slechts om te sterven legde hij zijn pen uit de hand (Hilpisch 74).
De regel. dien hij opstelde. had langen tijd veel invloed in het
Frankische rijk en in Noord~Italië. maar miste de organisatorische
kracht en de discretie van dien van S. Benedictus. door welken hij
sedert het einde der 7e eeuw verdrongen werd.

§ 72. De theologische en geestelijke schrijvers 2.
Sedert het midden der 5e eeuw begint voor de theologische
wetenschap een tijdperk van verval. zoowel in het Oosten als in
het Westen. De oorzaken zijn het gemis aan groote mannen en het
niet aanwezig zijn van groote problemen. De Trinitarische. Christologische en anthropologische vraagstukken hadden in de vorige
periode de geesten bezig gehouden. doch de oplossing was nu in de
groote lijnen vastgesteld. Daarbij kwamen in het Oosten het
caesaropapisme en de polemieken over N estorianisme en Monophysitisme. dîe het geestelijk leven doodden. later de invallen van
den Islam; in het Westen vooral de invallen der Germanen. Men
stelt zich tevreden met het verzamelen van het vroeger voortge.
1 Jon a s. Vita S. Columbani. ed. M a b i 11 0 n. A. SS. Ord. S. B. 11. 5.
B. Kr u s c h in M. G. SS. in u. s. 1905. - E. Mar tin. S. Columban. L. S.
1905. - J. Laux. Der hl. Columban. Fr. 1919. - 2 Rauschen-Altaner,
enz.. p. 6. - M. G r a b man n. Die Geschichte der scholastischen Methode I.
Fr. 1909.
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brachte; in plaats van belangstelling voor dogmatische vragen komt
die voor den eeredienst. De schrijvers van het Westen hebben de
groote verdienste, de schatten der oudheid te bewaren en aan de
Germaansche volkeren over te leveren, waaruit later de m. e. cultuur
zal opbloeien.
A. De Oostersche kerk. 10 • Dionysius Areopagita 1. Volgens
Act. XIV, 34 werd Dionysius, een lid van den Areopaag, door
S. Paulus bekeerd en volgens Eusebius door hem tot eersten
bisschop van Athene aangesteld. Volgens een latere legende zou
hij door Clemens Romanus naar Gallië gezonden zijn om het
Evangelie te prediken, te Parijs onthoofd zijn en zijn afgehouwen
hoofd nog twee duizend schreden in de handen gedragen hebben.
Op naam van dezen Dionysius staan, behalve 10 korte brieven,
4 mystieke verhandelingen.
1. De divinis nominibus (over de namen, die aan God in de H. Schrift gegeven
worden en hoe wij daaruit zijne volmaaktheden kunnen leer en kennen). 2. De
mystica theologia (over de onbegrijpelijkheid en onuitsprekelijkheid van God).
Gelijk hij hier en elders uitwerkt, wordt ons wel eenige, maar een zeer onvol~
maakte kennis van God gegeven door de rede, door nl. van het zichtbare het
onvolmaakte weg te denken. Doch een hoogere kennis schenkt ons de mystieke
(geheimnisvolle ) theologie, nl. door een soort bovennatuurlijke en onuitsprekelijke
contemplatie. Tot deze contemplatie moet men zich voorbereiden door gebed en
zuivering van het aardsche. De contemplatie zelf bestaat a. in het intreden der
ziel in de goddelijke duisternissen, het ondoorgrondelijke licht, waarin de
Godheid woont. b. In het volkomen ophouden van de werkingen onzer
faculteiten. c. In het direct zien van God. door een onmiddellijke vereeniging
met Hem, zonder tusschenkomst van het schepsel, een geheimzinnig phenomeen,
dat veel overeenkomst vertoont met het onmiddellijk zien van God door de
gelukzaligen en dat men niet beschrijven kan. Door deze intieme vereeniging
met God worden wij als het ware vergoddelijkt, keeren wij terug tot de
souvereine eenheid. princiep en einddoel van alle dingen. vanwaar wij zijn
uitgegaan (een neoplatonisch idee). 3. De caelesti Hiel'al'chia, over de Engelen,
die drie hierarchieën of klassen vormen, ieder van drie koren. 4. De ecclesiastica
Hiel'al'chia, over de kerkelijke hierarchie. die aan de hemelse he beantwoordt:
drie wijdingen of mysteriën (doopsel, Eucharistie en vormsel), drie wijdenden
(bisschop, priester en diaken), drie gewijden, en daaraan correspondeert een
drievoudige weg om tot God op te stijgen: de weg der catechumenen. via
purgativa. der geloovigen. iIluminativa. der monniken. unitiva (aan de Ne~
Platonici ontleend en door Dionysius in de christelijke mystiek ingevoerd).
De schrijver noemt zich Dionysius en priester en richt zijn geschriften aan
leerlingen van Apostelen: Timotheus, Titus. Polycarpus. Hij zegt getuige te
1 P. G. t. 3-5. Vertaling: J. Stiglmayr. B. K. V. 21911. J. Stigl~
ma y r. Program der stella matutina von Feldkirch. 1895; H. J. G. 1895. 253,
721. - H. Koe h. Pseudo-Dion. Areop. in seinen Beziehungen zum Neu~
platonismus u. Mysterienwesen. Mainz 1900. - F. Sas sen. Ps. Dion. de
Areopagiet. Beiaard IV (1919) 221-243. - W. Lam pen. Ps. D .• de Vader
der christelijke Mystiek. Kath. 164 (1923) 32-54. - K. Ri c hst ä t ter. Der
.. Vater der christ. Mystik" und sein verhängnisvoller Einfluss. St. d. Z. 114
(1928).241. - J. Durantel, St. Thomas et Ie Pseudo-Denis, P. 1919.
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zijn geweest van de zonsverduistering bij den dood van Christus, met Jacobus en
Petrus tegenwoordig te zijn geweest bij het sterven van Maria, enz. Om deze
J,'edenen heeft men in de M. E. gemeend, dat de schrijver ook werkelijk een
leerling van Paulus was, wat niet weinig bijdroeg om hem gezag te verleenen.
Dit is zeker niet waar, omdat hij soms woordelijk ontleent aan geschriften van
den Neo-Platonist Proclus (t 485) en ook indirect uit Plotinus geput heeft.
Hij kent het gebruik het Credo in de Mis te zingen, dat het eerst door de
Monophysieten te Antiochië werd ingevoerd en later door de orthodoxen is
overgenomen. Geschriften van den Areopagiet worden het .eerst genoemd door
den patriarch Severus van Antiochië (§ 66, I ° ) . Op het godsdienstgesprek
tusschen Katholieken en severiaansche Monophysieten te Constantinopel (533)
beriepen de Monophysieten zich er op, terwijl de Katholieken ze als onecht
verwierpen. Doch in de volgende eeuwen en geheel de M. E. door, werden
zij ook door dezen als echt aangenomen. Op verzoek van Karel den Kale
vervaardigde Scotus Eriugena een latijnsche vertaling, die zeer verspreid werd.
Eerst de humanistische critici, Valla, Erasmus, enz. begonnen de echtheid te
bestrijden, die thans door niemand meer wordt aangenomen. Allerwaarschijnlijkst
zijn de geschriften vervaardigd omstr. 500 in Syrië. De samensteller is orthodox,
tenminste in zijn uitdrukkingen; doch wijl de Monophysieten zich het eerst op
hem beriepen en hij met opzet de omstreden termen van pia pVefU; en OtlO pVeflit~
vermijdt en in zijn Christologie zeer vaag is, zoodat ook de orthodoxen zich
later op hem beriepen, is hij niet onwaarschijnlijk een aanhanger van het
l::I!!notikon (§ 66, 1°). De meening van Stiglmayr (Scholastik 3 (1928) I,
161), dat Severus de schrijver is, wordt o.a. bestreden door J. Lebon (R. H. E.
30 (1930) 880); vgl. ook G. Bardy, La vie spir. 27 (1931), Etudes et doc. 43.
De schrijver heeft ~e_lOr. sterk gestaan onder invloed van het Neo-Platonisme,
zooals uit zijn ideeën en uitdrukkingen blijkt. Het werk verraadt een denker,
wien het niet aan oorspronkelijkheid en kracht ontbreekt. Hij heeft een goede
opvatting van den transcendenten God en weet zich vrij te houden van het
pantheisme der Neo-Platonici: in de vereeniging met God is de Christen van
God; hij wordt niet God, zooals Plotinus zeide. De stijl is zeer eigenaardig,
dikwijls duister, en met gezochte, aan de mysteriëntaal ontleende uitdrukkingen.
In de M. E. was de Areopagiet een groot gezag, die een niet geringen invloed
op de mystiek en de theologie heeft uitgeoefend. Albertus Magnus schreef een
commentaar op de Hemelsche Hierarchie, Thomas, wiens meest geciteerde
auteur hij is (meer dan 1700 maal), op de Goddelijke Namen, met groote zorg en
groote moeite soms al het onduidelijke in orthodoxen zin verklarende. In lateren
tijd heeft men er op gewezen, dat zijn pantheïstisch en quielistisch klinkende
uitdrukkingen een noodlottigen invloed hebben uitgeoefend op sommige m.e.
mystieken, dat zijn ideeën te weinig specifiek christelijk zijn, dat hij te veel den
nadruk legt op het intellectueele schouwen van God en te weinig op de liefde,
dat zijn "theoria" te veel overeenkomst vertoont met de plotinische extase, dat
hij te veel allen zonder meer tot de mystieke schouwing aanspoort, enz. Het
oordeel van anderen luidt minder ongunstig.

2°. Leontius van Byzantium 1, monnik (t 543), de beste godgeleerde der Grieksche kerk van zijn tijd, een bestrijder van
Nesterianisme en Monophysitisme (Adv. Nestorianos et Eutychianos). 3°. S. Sophronius 2 , patriarch van Jerusalem (t 637), de
groote bestrijder van het Monotheletisme ( § 68, 10), met
1 P. G. t. 86. J. Jun g 1 a s, Studien zu den Schriften, Quellen u. Anschauungen des Leontius v. B., Pdb. 1908. - 2 P. G. t. 87.
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4°. S. Maximus Confessor 1. eerst secretaris van k. Heraclius,
later-~~nriik (t 662). een veelzijdige. diepe en invloedrijke theoloog
en mysticus (Quaestiones ad Thasalium. Mystagogia. een mystieke
-verklaring der liturgie. Scholia) .
5°. Diadochus, b. van Photice (Epirus). omstr. het midden der 5e eeuw.
schreef: Honderd hoofdstukken over de geestelijke volmaaktheid (Lat. vert. door
Fr. T 0 v r è s. P. G. 66. 1617; 65. 1167; Grieksch origineel ed. M. Wei s~
L ie b ers d 0 rE, Lz. 1912). 6°. Romanus 2, ten tijde van Justinianus priester
te Constantinopel, de grootste geestelijke dichter der Grieksche kerk. 7°. Johannes
Climacus 3, monnik op den Sinaï (t omstr. 640), bekend door zijn Scala paradisi.
een meesterlijk tractaat van het geestelijk leven, dat den novice langs 30 trappen
geleidt van de verzaking der wereld tot de volmaaktheid, d. i. de liefde.
8°. Johannes Moschus (t 617) 4, schrijver van het Pratum spirituale. in den geest
van de Historia Lausiaca. 9°. Anastasius Sinaita 5, abt op den Sinaï (t na 700).
bestrijder der monophysieten (' OO1Jyór;, Wegwijzer door de ketterijen).

B. De Westersche kerk.
t 0. De H. Sidonius Apo11inaris (t 489) 8, die eerst hooge wereldlijke ambten
bekleedde, later b. werd van Clermont~Ferrand, schreef brieven, belangrijk voor
de cultuurgeschiedenis. 2°. Ennodius 7, b. van Pavia, t 521, liet gedichten en
redevoeringen na; hij is een krachtige verdediger van het pauselijk primaat.
3°. S. Avitus 8 , b. van Vienne, t 518, heeft veel gewerkt voor de bekeering
der Bourgondiërs en liet o.a. gedichten en redevoeringen na. Hij verdedigt het
primaat tijdens het Laurentiaansche schisma: "si Papa urbis vocatur in dubium,
episcopatus jam videbitur, non episcopus vacillare" (Ep. 34). 4°. S. Caesarius',
b. van Arles, t 543 (§ 62, 1 0 ) , voorzitter van het tweede concilie van Oranges,
is misschien de beste volksredenaar der H. Kerk in de oudheid, van wien talrijke
preeken bewaard zijn. 5°. S. Fulgentius 10, b. van Ruspe (Afrika), vervolgd door
de Ariaansche Vandalen, t 533, is de grootste theoloog van zijn tijd, een
verdediger van de genadeleer van Augustinus; hij schreef een compendium der
theologie in zijn De fide seu de reguia verae fidei. 6°. Dionysius Exiguus 11,
een monnik, afkomstig uit Scythië, die te Rome leefde, t 540, is de verzamelaar
der Collectio Dionysiana (§ 69, 10 ) . de vader van de christelijke tijdrekening
(p. 9) en heeft verdienste om zijn vertalingen uit het Grieksch.

1 P. G. t. 90-91. R. De v ree s s e, La vie de S. Maxime et ses recensions,
An. Boll. 46 (1928) 5. - H. S tra u bin g e r, Die Christologie des hl. Max.
Conf., Bonn 1906. - W. Lampen, S. Maximus de Belijder. Kath. 162 (1922),
t; De Eucharistie~leer van S. Maximus Confessor, St. C. 2 (1926), 373. 2 K. Kr u mba c her, Studien zu Romanos, Mn. 1898; MiszeIlen zu Romanos,
Mn. 1907. - 3 P. G. t. 88. - H. Bali. Byzant. Christentum, Drei Heiligenleben,
Mn. Lz. 1923. - 4 P. G. t. 87; P. L. t. 74. - 5 P. G. t. 89. - 6 P. L.
t. 58. - P. A 11 a r d, St. Sidoine Apollinaire. L. S. 1910. - 7 P. L. t. 63;
W. Har tel in C.S.E.L., 1882. - F. Mag a n i, Ennodio, 3 Bde Pavia 1886. 8 P. L. t. 59. 9 P. L. t. 39 (onder de onechte preeken van S. Augustinus);
t. 67. - C. Ar nol d, Cäsarius von Arelate u. die gallische Kirche seiner Zeit,
Lz. 1894. - A. Mal nor y. St. Césaire, P. 1894. - P. L e ja y. Le röle
théologique de Césaire d'Arles, P. 1906. - 10 P. L. 65. - P. Lap e y r e.
S. Fulgence de Ruspe, P. 1929. - B. Nis ter s, Die Christologie des hl.
Fulgentius von Ruspe, Mr. 1930. - 11 P. L. 67.
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7 0 • De werken van Boethius (480-524) 1. "den laatsten Romein".
in klassieken stijl geschreven. hebben invloed uitgeoefend op de
m. e. philosophie en theologie. Thomas o.a. behoort tot zijn
commentatoren.
Uit het voorname. reeds lang christelijke. geslacht der Anicii geboren. verwierf
hij om zijn groote geleerdheid en voortreffelijke karaktereigenschappen de gunst
van Theodorik den Groote. die hem belangrijke zendingen opdroeg. Doch zijn
moedige verdediging van den senator Albinus. die b~schuldigd werd. relaties
te onderhouden met Byzantium. bracht hem ook zelf in verdenking bij Theodorik.
die hem in de gevangenis deed werpen en ter dood brengen (§ 60. 2°). Boethius
had zich tot levenstaak gesteld de werken van Aristoteles en de Dialogen van
Plato te vertalen en te verklaren en de overeenstemming van beider systemen
in hoofdpunten aan te toonen. Alleen de werken van Aristoteles over de Logica
en de Grieksche commentatoren daarop heeft hij kunnen vertalen en verklaren.
doch daardoor heeft hij de kennis ervan aan het Westen meegedeeld en de
formeele grondslagen gelegd van de Scholastiek. Zijn theologische geschriften
o.a. over de H. Drievuldigheid. tegen Eutyches en Nestorius enz. werden
herhaaldelijk gecommentarieerd. In de gevangenis schreef hij zijn beroemde
5 boeken De Consolatione philosophiae. in dialoogvorm. waarin hij de troost~
gronden aangeeft. die de philosophie in het ongeluk kan schenken. De gedachten~
gang is neoplatonisch en stoïcijnseh. Nergens beroept hij zich op de openbaring
en geen enkele tekst uit de H. Schrift. noch zelfs de naam van Christus wordt
aangehaald. Ten onrechte heeft men daaruit echter willen concludeeren. dat hij
slechts een naam~hristen was. Daartegen pleiten zijn theologische boeken en
de inhoud van het geschrift zelf. dat een christelijke wereldbeschouwing
veronderstelt. zooals blijkt uit de zuiverheid van zijn Godsbegrip en de zekerheid.
waarmee hij zijn ethische princiepen opstelt. Maar hier beperkt hij zich tot
zuiver philosophische troostredenen.
8°. Cassiodorus (t 570) 2. was de secretaris en minister van Theodorik den
Groote. de ziel van diens regeering (§ 60. 10) ; ook van zijn opvolgers wist hij
de gunst te bewaren. In 539 trok hij zich uit de wereld terug in het door hem
gestichte klooster Vivarium (Calabrië). waar hij het eerst in het Westen. den
monniken. behalve geestelijke oefeningen. ook intellectueelen arbeid. vooral het
afschrijven van boeken. tot plicht maakte (§ 71. 2°). Boethius is meer philosoof
en geleerde. Cassiodorus meer staatsman en man van de praktijk. meer
verzamelaar van het overgeleverde. doch heeft daardoor juist aan de M. E.
een grooten dienst bewezen. Hij schreef a. een geschiedenis der Gothen. een
wereldkroniek en de Historia tripartita. het voornaamste handboek der kerk~
geschiedenis in de M. E .• een vrij oppervlakkige compilatie. b. Institutiones
divinarum et saecularium lectionum (litterarum). Het eerste deel is een inleiding
op de studie der theologie. vooral der H. Schrift. het tweede een compendium
der 7 vrije kunsten. het geheel een leerboek der theo!. en profane wetenschappen.
eveneens in de M. E. veel gebruikt. 9°. S. Gregorius van Tours (t 593) 3.
uit een Gallische senatoriale familie stammend. was de voortreffelijke bisschop
van Tours. het geestelijk middelpunt van Frankrijk. Van zijn geschriften is vooral
bekend de Historia Francorum. Het is geen mooi samengesteld werk; ook de
stijl getuigt van het verval der klassieken en zelf excuseert hij zich ..quia
philosophantem rhetorem intelligunt pauci. loquentem rusticum multi" • Ook is
1 P. L. t. 63-64. Sas sen. Gesch. der patr. en m. e. wIjsb .• 46. 47. G r a b man n. Gesch. der schol. Methode I. 148-77. - 2 P. L. t. 69-70. 8 P. L. t. 71; Arndt u. Krusch in M. G. Ss. r. Mer. I. J. Loebell.
§ 62; H. L e cl ere q. D. A. C. VI.
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hij naief en lichtgeloovig. Doch eerlijk en natuurlijk verhaalt hij. wat hij weet of
gehoord heeft. zoodat zijn boek een der belangrijkste geschiedkundige bronnen
is voor zijn tijd. 10°. Venantius Fortunatus 1. geboortig uit de omgeving van
Venetië. eerst rondtrekkend dichter. later b. van Poitiers. is een begaafde dichter,
echter niet altijd voldoende vrij van den ontaarden smaak van zijn tijd. Van
hem zijn o.a. de sehoone passiehymnen : ..Pange lingua gloriosi" en .. Vexilla regis
prodeunt" (t c. 600). 11°. S. Gregorius de Groote t 604 (§ 60. 5°).
Ir. S. Martinus 2 • een monnik uit Pannonië. werd b. van Braga en apostel der
Sueven; als schrijver is hij verdienstelijk door zijn opvoedkundige werken.
vertalingen en verzamelwerken. 13°. S. Isidorus 3, a.b. van Sevilla, t 636. die
met vrucht 'Werkte aan de. bekeering der Westgothen en de hervorming. wordt
gewoonlijk de laàtste kerkvader van het Westen genoemd. Hij is niet een
oorspronkelijk denker. doch een man van buitengewone geleerdheid. die al de
schatten van de kerkelijke en wereldlijke wetenschap van zijn tijd in zijn boeken
neergelegd en aan de M. E. overgeleverd heeft. Hij schreef 20 boeken
Etgmologiae of Origines. een groote encyclopedie van geestelijke en profane
wetenschap;
verschillende
geschiedkundige.
theologische.
apologetische.
juridische. liturgische werken. o.a. een geschiedenis der Gothen. De verzameling
van canones. Collectio Hispana of Isidoriana. wordt door verschillenden (o.a.
Séjourné) aan hem toegeschreven; volgens anderen is zij van lateren datum.
14°. Het Liber Pontiticalis (ed. blz. 7) is een verzameling biografieën der
Pausen van Petrus tot Stephanus V (t 891) ; de uitgave van Duchesne geeft de
latere levens tot Martinus V (t 1431). Het eerste gedeelte tot Felix III (t 530)
is samengesteld door een Romeinschen geestelijke onder Bonifatius 11 (530-32),
die vooral den Catalogus Liberianus gebruikte; dit is door verschillende anderen
voortgezet in het tweede. zeer waardevolle gedeelte.
1 P. L. t. 88; L e 0 u. Kr u s c h in M. G. Auct. antiq. 1881/85. R.
Koe b n e r. Ven. Fortunatus. Seine Persënlichkeit u. seine Stellung zur geistl.
Kultur des Merovingerreiches. Lz. 1915. - D. Ta r d i. Fortunat. P. 1927. 2 P. L. t. 72. 73. 84. 3 P. L. t. 81-84; hist. werken: ed. Th. Mom m sen.
M. G. Auct. antiq. 1895; Origines. ed. W. Lindsay. Oxf. 1911. - A.
S c h mek e I. Die positive Philosophie in ihrer geschichtI. Entwicklung Il;
Isidorus v. S .• sein System u. seine QueUen. B. 1914. - P. S é jou r n é,
S. Isidore de Séville. Son röle dans I'histoire du droit canonique. P. 1929.

280

§ 73. De Middeleeuwen. Inleiding en karakteristiek.

TWEEDE TIJDVAK.

DE MIDDELEEUWEN. DE KERK ALS
LEERMEESTERES EN LEIDSTER DER
WESTERSCHE MAATSCHAPPIJ
(VAN 692 TOT HET BEGIN DER 16e EEUW)1.
§ 73. Inleiding en karakteristiek 2.
1°. De naam "middeleeuwen" zegt niets om de periode te ken~
schetsen, die er door wordt aangeduid. Hij beteekent alleen een
tijdperk tusschen twee andere, den ouden en den nieuwen tijd en
is misschien zelfs minder juist. Want hij veronderstelt, dat onze
tijd, de nieuwe, een laatste, definitief tijdperk vormt, terwijl het
toch mogelijk is, dat er ooit een tijd komt, die meer verschilt van
onzen tijd dan deze van de M. E. De naam is ontleend aan de
1 Hergenröther-Kirsch 11; F. Mourret, La Chrétienté (-1300);
A. Duf 0 u r c q VI, Le Christianisme et I'organisation féodale ( 1049-1300).
p. 4. - A. fliche, La chrétienté méd., P. 1930. - G. ~_chpürel',_Kirche u.
Kultur im Mittelalter, Pdb. 12, 1927: 11, 1926; lIl, 1926. - G. G r u p p, Kulturgeschichte des Mittelalters, 6 Bde Pdb. 2 1921/25. - H. v. Sc h u b e r t, Gesch.
der christlichen Kirche im Frühmittelalter, Tüb. 1921. - H. Man n, The Iives
of the Popes in the early Middle Ages, 14 vol. Lo. 1902/26. - C. Eu bel,
Hierarchia cath. medii et recentioris aevi, 3 t. Mr. 2 1923. - A. Pot t h ast.
Bibliotheca historica medii aevi, 2 Bde B. 2 1896. - U. C h e val ier, Répertoire
des sources historiques du moyen-äge. Bio-bibliographie, 2 vol. P. 21905/7;
Topo-bibliographie, 2 vol. Monthéliard 1894/1903. - C. S i I vaT a rou c a.
Fontes hist. ecd. Medii aevi, I, R. 1930. - G. M 0 n 0 d, Bibliographie de
l'histoire de France, P. 1888. - C h. G ros s, The sources and Iiterature of
English history to about 1485, Lo. 1900. - W. Wat ten b ach, Deutschlands
Geschichtsquellen im M. A. bis zur Mitte des 13 Jhs., B. 1 7 , 1904; 11 6, 1894;
O. Lor e n z, Von der Mitte des 13 Jhs. bis zum Ende des 14 Jhs., 2 Bde
B. 31886/87. - D a h 1 man n - W a i t z, Quellenkunde der deutschen Gesch.,
B. 7 1906. - Recherches de Théologie ancienne et médiévale, Leuv. 1929 vlg.
2 G. K u r t h, Les origines de la civilisation moderne, 2 vol. Br. 6 1912; Qu'est
ce que Ie moyen äge, P. 51905. - G. Sc h n ü r e r, Das MittelaIter, Mn. 1908.
- A. E h r har d, Das Mittelalter u. seine kirchliche Entwicklung, Mainz 1908.
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philologen der Renaissance, die in de beoefening van het Latijn
drie perioden onderscheidden: de klassieke periode, de periode
van Constantijn tot Karel den Groote en die van Karel tot de
Renaissance, de superior, media en infima Latinitas, en die later
de "media Latinitas" uitstrekten tot de geheeIe periode tusschen
de klassieke oudheid en haar herleving door het humanisme. In de
17e eeuw begonnen geschiedkundigen den naam te gebruiken om
de historische periode tusschen Constantijn en de 16e eeuw aan
te duiden, dikwijls in den ongunstigen zin, dien de humanisten
aan het Latijn hechtten ("duistere Middeleeuwen", "mediocris
aetas"). Gewoonlijk neemt men aan, dat de naam in historischen
zin het eerst gebruikt werd door Ce 11 a r i u s in zijn Historia
tripartita (1688); hij komt echter reeds een halve eeuw vroeger
voor bij onzen N ederlandschen schrijver 0 u s s e I dor p (R. F ruin,
Franc. Ousseldorpii Annales, 483, Den Haag 1893).
2°. Wel heeft de tijd tusschen de 8e (resp. 6e) eeuw in het
Westen (in het Grieksche Oosten kan men eigenlijk niet van
"middeleeuwen" spreken) een bijzonder karakter zoowel op godsdienstig als op wereldlijk gebied. Terwijl in de eerste eeuwen onzer
jaartelling de Grieksch-Romeinsche cultuur overheerschend was
en het Christendom bijna geheel binnen de grenzen van het
- H. Brugmans, De Middeleeuwen, Amsterd. z.j. - L. Thorndike,
Medieval Europe, its development and civilization, Lo. z. j. - F. F u n c k Brentano, Le Moyen Age, P. (1922). - J. CaIrnette, La société féodale,
P. 1923. - E. G ö Il e r, Die Periodisierung der K. G. u. die epochale Stellung
des M. A., Fr. 1919. - H. Ros t, Die Wahrheit über das Mittelalter nach
protestantischen Urteilen, Lz. 1924. - E. Be r n hei m, Mittelalterliche Zeitanschauungen in ihrem Einfluss auf Poli tik u. Geschichtsschreibung I. Tüb.
1918. - H. Günter, Der mittelalteriche Mensch, H. J. G. H (1924),1-19.
- A. D e m p f. Sacrum imperium. Geschichts-philosophie des M. A. u. der
politischen Renaissance, Mn. B. 1929; Metaphysik des M. A., Mn. 1930. - De
beteekenis van het katholicisme voor de beschaving van Nederland. Officiëel
verslag van den derden Neder!. Katholiekendag, 1925, o.a. B. Mol ken boe r,
Het Katholicisme als hoofd factor in de beschaving van Europa, 35-60; G.
B rom, Onze steden als getuigen van ons katholiek verleden, 120-149; A.
Mul der s, Het beschavingswerk der kloosters, 145-172; W. Mul der,
Recht en wet onder invloed der Katholieke Kerk in de M. E., 173-195; B.
Kr u i t w a gen, Het volksleven in Nederland tijdens de katholiek georganiseerde
M. E., 195-226; W. Nol e t, Het aandeel der Neder!. Kath. aan onderwijs
en wetenschap, 418-446. - B. Kr u i t w ag e n, Hoe stonden de M. E. tegenover de H. Eucharistie, De Kath. 165 (1924), 141. - W. M u I der, Vanwaar
en waarheen met onze kerkgeschiedenis der M. E., Nijm. 1927. - J. van
Gin nek e n, De geschiedenis der Middel-Neder!. letterkunde in het licht der
ethnologisc:he literatuurwetenschap, Nijm. 1928. - W. M u I der, Prae historie
en Middeleeuwen, St. 110 (1928) 387. - J. Wal s h, The popes and sciences .•.
during the Middle Ages and down our own time, Lo. 1912. - M. Man i t i u s,
Gesch. der lateinischen Literatur des M. A., I u. 11, Mn. 1911/23.
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Romeinsche rijk beperkt bleef, maakten sedert de Se eeuw Germaansche volkeren zich van het Westersch-Romeinsche rijk
meester en vermengden zich met de oorspronkelijke bevolking. Zij
traden op het wereldtooneel met hun deugden en g'ebreken, met
hun frissche kracht en ondernemingszin, doch ook met hun
hartstochtelijkheid, ruwheid, wreedheid en wraakzucht. De Kerk
bekeerde hen door haar geloofsprediking, voedde hen op door
haar deugdenleer en sacramenten, schonk hun ook de beschaving
door hun de schatten mee te deel en van de Grieksch-Romeinsche
cultuur, waarvan zij de erfgename was. Uit deze christelijke,
Germaansche en Grieksch-Romeinsche elementen ontstond dan
onder leiding van de Kerk een nieuwe maatschappij met een
beschaving, die de voorbereiding is van onze moderne cultuur en
die dichter staat bij onze tegenwoordige cultuur dan bij de antieke.
Van de drie factoren, die de M. E. hebben opgebouwd, is de
christelijke de overheerschende. De geest van de M. E. is op het
bovennatuurlijke gericht. Een levendig geloof bezielt allen en
doordringt zoo wel het bijzondere als het openbare leven. De M. E.
hebben de tendenz om de heerschappij van Christus door te voeren,
om den godsstaat op aarde te vestigen, .. de civitas Dei in terris
peregrinans" (Augustinus), waarin de Paus het geestelijk, de vorst
het wereldlijk zwaard voert, de Paus de geestelijke, de vorst de
tijdelijke belangen behartigt. De geestelijke macht staat hooger,
omdat zij het eeuwige, het bovennatuurlijke vertegenwoordigt, dat
boven het tijdelijke gaat, doch zij laat de wereldlijke macht vrij
op haar eigen terrein. Wel is dit ideaal zelden of nooit verwezenlijkt. Herhaaldelijk komen de geestelijke en wereldlijke macht met
elkaar in botsing, omdat de wereldlijke macht over het geestelijke
wil heerschen, en omdat ook de kerkelijke macht haar aanspraken
soms te ver uitstrekt. Maar het geloof wordt ook door de bestrijders
der geestelijke macht niet verloochend. De samenwerking tusschen
Kerk en staat was tot beider voordeel. De Kerk veredelt de zeden,
schenkt den volkeren de beschaving, verleent aan de vorsten een
hooger gezag, dat op godsdienstige motieven berust, doch beteugelt
ook de excessen hunner absolutistische strevingen. Van zijn kant
heeft de staat de Kerk gesteund bij haar bekeeringswerk en de
doorvoering harer wetten. In deze door en door christelijke maatschappij moesten van zelf de geestelijkheid en het hoofd der Kerk,
de Paus, een overheerschende positie innemen.
Zoo vormen de M. E. èe'Jlperiode . . christelijke cultuur: den
tijd, waarin een geheel nieuwe maatschappij, met een uitgesproken
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christelijk karakter, zich schaart onder de leiding der Kerk, speciaal
van den Paus, doch onder innige samenwerking van Kerk en staat.
3°. Deze nieuwe wereld met haar godsdienstig karakter, onder
leiding van de Roomsche kerk, begon zich te vormen op het einde
der Se eeuw, waar sommigen het begin der M. E. dateeren, doch
treedt duidelijk op tegen het einde der 7e eeuw, als de meeste
Germaansche volkeren bekeerd zijn. Zij verkrijgt een ander
karakter sedert het begin der l6e eeuw, als door het Protestantisme
een groot deel zich van de Roomsche kerk afscheidt. Daar kan men
dan de M. E. doen eindigen. Anderen zien het kenmerkende der
M. E. meer in haar christelijke tendenz in het algemeen, niet zoo~
zeer in het specifiek Roomsch~katholieke, en dateeren het einde
der eigenlijke M. E. in de l4e eeuw, bij het opkomen der Renais~
sance. Deze vormt een overgangstijd en dan begint zich inderdaad
een andere geest te openbaren: de M. E. zijn supranaturalistisch,
theocentrisch, het humanisme is meer naturalistisch, anthropo~
centrisch. Zij leggen dan vooral den nadruk op het heidensche
element in de Renaissance, dat consequent doorgevoerd, over de
Aufklärung der lBe eeuw heen leidt tot het moderne ongeloof:
het geloovige Protestantisme der l6e eeuw rekenen zij dan meer
tot de M. E. en dateeren het eigenlijke begin van den nieuwen tijd
met de Aufklärung. Het is echter juist de vraag, of het ongeloof
sedert de lBe eeuw zoo algemeen is of blijven zal. dat men van een
nieuwen tijd kan spreken.
4°. Het is een grootsche taak. die de Kerk in de M. E. vervuld
heeft. BiL~e Ç;rieksch~Rom. volkeren had zij een hooge cultuur
gevonden, die van heidensche elementen gezuiverd en veredeld
moest worden: bij de Germanen en Slaven was geen beschaving
en het blijft haar onsterfelijke verdienste hun die met het geloof
geschonken te hebben. Zij moest nieuwe staten helpen vormen,
nieuwe rechtstoestanden scheppen, tot nieuwe zeden opvoeden,
een nieuwe literatuur in het leven roepen, het land leeren ont~
ginnen. Zij heeft dit vooral gedaan door haar bisschoppen, priesters
en monniken. Toen de volksverhuizing het Rom. rijk overstroomde,
de oude instellingen vernietigde en de monumenten van wetenschap
en kunst bedreigde, vluchtten de geestelijken en l7lonniken niet als
de Rom. beambten en legers: zij bleven, en deelden hun hoogere
beschaving aan de overwinnaars mede en geheel de M. E. door
zijn zij de leermeesters van het volk gebleven, ook in de profane
cultuur.
Ook haar meer geestelijke roeping heeft zij voortreffelijk ver~
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vuld. Immer treft ons in de M. E. het vurige geloof. dat het leven
bezielt. Het gebeurde niet zelden. dat de menschelijke hartstochten.
door het Christendom slechts ten halve bedwongen. met geweld
naar buiten traden en zich uitten in wreedheid en zinnelijkheid. De
Middeleeuwers waren een krachtig volk en ook hun hartstochten
waren geweldig. Als dan echter de bezinning weer terug keerde.
deden zij boete. zeer harde boete: vasten. versterving. vernedering.
werken van naastenliefde. Hoe dikwijls hebben woeste ridders
niet hun leven geëindigd in de vergetelheid van een streng klooster
of het gegeven in den strijd tegen de ongeloovigen of zich zelf
slaaf gemaakt om anderen vrij te koop en ! Hoe dikwijls hebben
niet geheele steden boete gedaan!
De ontwikkeling van het geestelijk leven in de M. E. ging niet
regelmatig in opwaartsche richting. Op perioden van bloei volgden
andere van diep verval. De aansluiting van het pausschap bij het
machtige rijk der Karolingers gaf aan de Kerk een sterken steun
bij de bekeering en de beschaving der Germaansche volkeren.
Toen dit rijk uit elkaar viel. volgde ook voor de Kerk een tijdperk
van diep verval (de lOe. de ijzeren eeuw). Sedert het midden der
11 e eeuw kwam een machtige opbloei van godsdienstig leven op
ieder gebied: het is de tijd van Gregorius VII. de kruistochten.
den H. Bernardus. de scholastiek. de gothiek. Het hoogtepunt werd
bereikt in de eerste helft der l3e eeuw. met Innocentius III en
Thomas van Aquino. Dan komt langzamerhand het verval met de
Babylonische gevangenschap. het Westersche schisma. het humanisme. dat een anderen geest in het leven riep. De misstanden zijn
de voornaamste oorzaken van het Protestantisme. Doch te midden
van het verval zijn er altijd nog plaatsen. waar de godsvrucht leeft.
heiligen die door woord en voorbeeld stichten. vrome en godsdienstige geloovigen.
5°. Langen tijd hadden de M. E. een slechten naam, dien zij
gekregen hebben door de humanisten. de Protestanten. de encyclopedisten. Men sprak van .. de duistere M. E.". van een duizendjarigen nacht. van een tijdperk van barbaarschheid. ruwheid en
priesterheerschappij; als schrikbeelden deden vooral ook de
inquisitie en de heksenprocessen dienst. Een gunstiger beoordeeling is gekomen door de Romantiek. die in de M. E. de stof
zocht voor poëzie en kunst 1. En inderdaad: ~~ m.e. kultuur is in
zich niet minderwaardig; de m. e. maatschappij beantwoordde aan
1

G. B rom. Romantiek en katholicisme in Nederland. 2 d1.. Gron. 1926.
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de eischen van dien tijd. De techniek was niet zoo volmaakt, het
comfort des levens niet zoo groot, doch men gevoelde zich
tevreden, meer dan thans in breede lagen der maatschappij het
geval is. Men kende de beteekenis van dit leven en in de vaste
hoop op een vergelding hiernamaals wist men de moeilijkheden
van het heden geduldig te verdragen. De m. e. kultuur is ook niet
relatief. in vergelijking met andere beschavingsperioden, minder~
waardig; zij vormt niet een inzinking tusschen den antieken en
modernen tijd. Zij is de voorbereiding van onze moderne kultuur,
die uit den aard der zaak als voorbereiding iets onvolmaakts heeft,
maar niet minderwaardig is.
Want a. gewichtige uitvindingen als de boekdrukkunst, het eerste natuurkundig
onderzoek, de ontdekking van nieuwe werelddeelen, liggen in de M. E.1. b. De
M. E. hebben de in de oudheid algemeen bestaande slavernij afgeschaft, waardoor
een groot deel van de menschheid de vrijheid en een menschwaardig bestaan
verwierf. c. ZIJ hebben de imperialistische eenheid der oudheid gebroken en
de moderne nationaliteiten ervoor in de plaats gesteld, die haar eigen karakteristieke krachten ontwikkelden en daardoor op het gebied van kunst en literatuur
zooveel tot stand konden brengen. d. De m. e. gilden en vereenigingen zijn
modellen, die de onze in verschilJende opzichten overtreffen. e. De M. E.
hebben grootendeels de oude klassieke beschaving aan het nageslacht overgeleverd. f. Wat de M. E. op het gebied van bouwkunst, schilderkunst en
letterkunde hebben voortgebracht, is thans nog niet overtroffen en oefent nog
steeds op onzen tijd een machtigen invloed uit. Behalve de opwekking van het
schoonheidsgevoel is een niet te onderschatten waarde van de m. e. kunst de
opvoedende kracht, die ervan is uitgegaan. Het lezen en schrijven was velen in
de M. E. onbekend, doch de schilderingen en beeldhouwwerken der kathedralen
waren een "Biblia pauperum", waarin het volk de geschiedenis van de openbaring, de groote waarheden van het Christendom en de beteekenis van het
leven op aanschouwelijke wijze kon lezen. g. Ook de zooveel gesmade m. e.
scholastiek wordt als wetenschappelijk vak meer gewaardeerd. Zoo zegt b.v.
Harnack: "In der Wissenschaft des M. A. zeigt sich eine Kraftprobe des
Denktriebens und eine Energie, alles wirkliche und wertvolle dem Gedanken
zu unterwerfen, wie uns vielleicht kein zweites Zeitalter eine solche bietet".
/z. Van de m. e. levensopvatting, de verbinding van het geestelijke en het tijdelijke,
waarbij het tijdelijke aan de geestelijke macht indirect gesubordineerd is, zegt
Harnack: "Wenn je Ideale in der Welt durchgeführt worden sind, und
Herrschaft über die Gemüter erlangt haben, so ist es damals geschehen".
i. Tenslotte, zooals Hauck opmerkt: "Hier ist nicht zu verkennen, dasz die
Einheit der Kirche die Einheitlichkeit der abendländischen Kultur möglich
gemacht hat. Was ist aber die abendländische Kultur als die Weltkultur 7"
(Kirchengesch. Deutschi. I, 594).

6°. Wij behoeven volstrekt niet blind te zijn voor de

schaduw~

zijden der M. E. a. De ontwikkeling van het volk stond niet zoo

hoog als thans. b. De Kerk had veel gewerkt om de overblijfselen
van het antieke en Germaansche bijgeloof weg te nemen, om de
barbaarschheid, ruwheid en natuurlijke wreedheid te verzachten;
1 E. H ü ff e r, Dr. Enklaar over de M. E., Stud. 103 (1925) 195, 442, 450.
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maar toch leefde het bijgeloof telkens weer in andere vormen
op en toch kwam de aangeboren ruwheid en barbaarschheid niet
zelden weer boven. De vrijheidsdrang sloeg soms over in tuchte~
loosheid en uitte zich in opstanden. c. Men was te idealistisch
gezind en hield te weinig rekening met het praktische leven. Niet
genoeg vertrouwen had men in eigen inzicht en te veel in het
gezag van anderen. Dit is de groote wetenschappelijke fout der
M. E.: zij waren te weinig critisch: bij geschiedkundige feiten.
in natuur~ en geneeskunde. nam men te gemakkelijk aan wat
anderen zeiden. zonder zich het moeizame persoonlijk onderzoek
te getroosten. Daarom is het onjuist. de M. E. als het ideaal van
het christelijk leven voor te stellen en latere tijden in vergelijking
daarmee als perioden van verval. Wij bewonderen het diepe en
kinderlijk eenvoudig geloof der M. E.. doch in de toenmalige
geheel christelijke wereld was het gemakkelijker als in onzen tijd
om het geloof te belijden. En ondanks deze gunstige voorwaarden
zijn de M. E. toch in haar taak te kort geschoten en hebben zij
Europa niet geheel voor de katholieke Kerk kunnen behouden.
De hoofdoorzaak daarvan is. dat het leven van velen. geestelijken
en leeken. niet aan de hooge idealen van het Christendom beantwoordde en juist die menschelijke fouten zijn het geweest. die den
grooten afval door het Protestantisme hebben voorbereid. Als
iedere periode hebben ook de M. E. haar eigen deugden en
zwakheden en zoo voltrekt zich in den loop der eeuwen het
wonderbare proces van den zuurdesem. "donec fermentatum est
totum" (Mt. XIII. 33).
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§ 74. De Frankische kerk in de eerste helft der Be eeuw.

EERSTE PERIODE.

HET PAUSSCHAP IN VERBINDING MET EN
ONDER INVLOED VAN DE KAROLINGERS EN
DE DUITSCHE KEIZERS.
DE BREUK MET HET OOSTEN.
(VAN 692 TOT HET MIDDEN DER llE EEUW).

EERSTE HOOFDSTUK.

DE WERKZAAMHEID VAN DEN H. BONIFATlUS EN
DE VERBINDING VAN HET PAUSSCHAP MET
DE KAROLINGERS (TOT 768).
DE BEELDENSTRIJD IN HET OOSTEN.

§ 74. De Frankische kerk in de eerste helft der

o

Be eeuw 1.
HW

Het Frankische rijk bestond uit drie deelen: Austrasië. Neustrië
en Boufgondië en omvatte ongeveer het tegenwoordige Frankrijk.
Zwitserland. Zuid~Duitschland. de Rijnlanden. België en
Nederland ten Z. van den Rijn. De latere Merovingers waren
zeer onbeduidend. en de macht berustte feitelijk bij de hofmeiers
uit het geslacht der Karolingers (aldus genoemd naar zijn grootsten
vertegenwoordiger. Karel den Groote). De stamvader was Pippijn
de Oude of van Landen. onder Clotarius 11 (613-28) hofmeier
(major dom us regiae. oorspronkelijk de opperste beambte van het
koninklijk huis. de bestuurder der koninklijke domeinen) van
Austrasië. Uit het huwelijk van Pippijns dochter Begga met een
zoon van den H. Arnulf. later monnik en bisschop van Metz.
stamde Pippijn van HerstaI. die sedert 687 zijn macht uitstrekte
over het geheele rijk en zich noemde hertog en vorst der Franken
(t 714). Hij werd opgevolgd door zijn natuurlijken zoon Karel
1) Lit. § 62.
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§ 74. De Frankische kerk in de eerste helft der 8e eeuw.
Martel (716-41). die weer een schijnkoning uit het huis der
Merovingers aanstelde. Karel redde Europa, door bij Poitiers (732)
de Mooren te verslaan, die van Spanje uit tot de Loire waren
doorgedrongen. Doch de Kerk geraakte in steeds dieper verval
(§ 62, 4°). Want geheel het streven van Karel was er op gericht
zijn macht uit te breiden en te versterken en de wereldlijke grooten
aan zich te verbinden: hij beloonde hen met kerkelijke goederen
en stelde ook welleeken tot bisschoppen en abten aan, waarbij
uitsluitend de politiek den doorslag gaf. Zoo had een geweldige
saecularisatie plaats van kerkelijk goed: het eigen~kerkenwezen
zegepraalde volkomen, en de kerk kwam geheel onder de macht
van onwaardigen en leeken. Het verband met Rome was bijna
volkomen verbroken.
Maar, al was het niet uit innerlijke belangstelling, hij steunde
toch de missionarissen bij hun bekeering8werk, door de heidensche
stammen: Beieren, Saksen en Friezen in bedwang te houden.
Tegen het einde van de 7e ~~ was de bevolking van ons land
ten Noorden van den Rijn (Fr{è!~) nog bijna geheel heidensch.
In Midden~ en Zuid~Duitschland, voor zoover zij tot het Frankische
rijk behoorden (bewoond door Thüringers, Alemannen (Zwaben)
en Beieren), was het Christendom gepredikt, doch nog niet diep
doorgedrongen, en met heidensche elementen vermengd (§ 63, 10).
De eigenlijke christianiseering en kerkelijke organisatie van
Noord~Neder1and en Midden~ en Zuid~Duitschland is voor een
groot deel het werk geweest van Angelsaksische missionarissen,
onder Frankische bescherming, met name van de H.H. Willibrord
en Bonifatius. Het is bovendien de onsterfelijke verdienste van
Bonifiltlus,onder Karels zoon, Pippijn den Korte (741-68), de
Frankische kerk hervormd en weer met Rome in verbinding te
hebben gebracht. Zoo eerst kon zij opstaan uit haar diep verval
en een grootsche toekomst tegemoet gaan. De brug tusschen
Engeland en de Duitsche en Frankische kerk is de Friesche
geweest.

§ 75. S. Willibrord en de bekeering der Friezen 1.
1°. Beter dan de Franken, hun vijanden en onderdrukkers,
leenden zich de stamverwante Angelsaksen, wien alle veroverings~
1 Mol!. C 0 p pen s. Kro n e n b u r g, § 63, 2" ; Bed a, Hist. Ecd. Angl.,
1. 5. P. L. t. 95. - Ale u i n u s. De vita S. Willebrordi 1. 2. P. L. t. 101 ; A. S.
Nov. III (1910). - P. AI b e r din g kTh ij m, De H Willebrordus, Amst.
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§ 75. S. Willibrord en de bekeering der Friezen.
zucht vreemd was, tot de geloofsprediking bij de Friezen. Hun
ijver vnor het missiewerk was opgewekt in Iersch~Schotsche
kloosters, waar verschillenden hun geestelijke vorming hadden
ontvangon. Als de Ieren beschouwden zij het als een Gode wel~
gevallig werk buiten hun vaderland als pelgrims te leven en zij
waren d"or het verlangen bezield, den hun in afkomst en taal
zoo nauv r verwante Friezen en Saksen het heil in Christus deel~
ach tig te doen worden. Op reis naar Rome, waar hij zijn rechten
wilde verdedigen, landde de H. Wilfried, b. van Vork (§ 63, 3°),
door tegenwind gedreven, in 678 in Friesland, waar hij met
toestemming van koning Aldgild eenige maanden het Evangelie
verkondigde, om ook later altijd belangstelling voor deze missie
te toonen. Eenige jaren later maakte de Engelsche abt-bisschop
Egbert de gelofte, aan de Germaansche volkeren aan gene zijde
van de Noordzee het geloof te prediken, maar hij kon haar niet
gestand doen en zond daarom zijn leerling Wigbert (688). Doch
daar koning Radboud de prediking verhinderde, moest Wigbert
na twee jaar onverrichterzake terugkeeren. In 689 had Pippijn
Radboud bij Dorestad (Wijk~bij~Duurstede) verslagen en wederom
zond Egbert twaalf Benedictijnen, aan wier hoofd de drie en dertig
jarige priester Willibrord stond, een leerling van Wilfried in het
klooster Ripon, die in 691 te Katwijk landde. De bescherming van
Pippijn was noodig om zich veilig in het vijandige land te kunnen
bewegen; daarom wendde Willibrord zich het eerst tot hem en
Pippijn wees hem het land· der Friezen als missieveld aan. Daarna
vertrok Willibrord naar Rome om zijn zending door den Paus
te laten bekrachtigen; het is een uiting van de trouwe aanhanke~
lijkheid der Angelsaksen aan Rome, om niets zonder den H. Stoel
te ondernemen, wat wij ook bij Bonifatius opmerken en wat
zulke zegenrijke en verstrekkende gevolgen zou hebben.
Het succes der prediking was groot en volgens den wensch des
Pausen dachten de missionarissen aan de stichting van een eigen
kerk; zij kozen tot bisschop Suitbertus, die in Engeland door
Wilfried gewijd werd. Waarschijnlijk omdat het buiten hem om
geschied was, en om te grooten Angelsaksischen invloed uit de
Frankische kerk te weren, erkende Pippijn deze keuze niet. Doch
hij zond Willibrord met het verzoek hem tot aartsbisschop der
1861. - W. Lam p (' n, S. Willibrord, Utr. 1916. - H. Wil S 0 n. The
Calendar of S. Willibrard. La. 1918. - N. Ten h a e ff. De oorkonden schat
van den H. W .• Den Haag 1929. - W. Lam pen. Willibrordiana. H. T. 10
(1931) 126.
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§ 75. S. Willibrord en de bekeering der Friezen.
Friezen te wijden tot P. Sergius. wat deze 2! November 695 deed.
Het was op het feest van den H. Clemens. welken naam Willibrord
aannam op verzoek des Pausen. die hem als zijn vertegenwoordiger
ook het pallium schonk. Pippijn gaf hem een terrein te Utrecht.
waar Willibrord een kerk stichtte aan den Salvator toegewijd en
ren klooster. om er met de zijnen volgens den regel van Benedictus
te leven. Dat Pippijn zijn benoeming tot aartsbisschop wenschte.
wijst erop. dat hij zich voor de Friezen in de toekomst een eigen
kerkprovincie voorstelde. Onvermoeid ondernam Willibrord met
de zijnen het moeilijke bekeeringswerk. Hij begon priesters uit het
volk zelf op te leiden: te Echternach (in Luxemburg) stichtte hij
een klooster. als een steunpunt voor zijn werk. buiten bereik van
eventueele overvallen der Friezen. misschien ook àls uitgangspunt
voor de prediking in Duitschland. Ook in het gebied der van de
Franken onafhankelijke Friezenrwendde hij bekeeringspogingen
aan. eveneens bij de Denen. zonder veel succes. Na den dood van
Pippijn dreigde een katastrofe zijn werk te vernietigen. De Friezen
onder Radboud kwamen weer in opstand. maakten zich van
zuidelijk Friesland meester en trachtten het Christendom daar uit
te roeien. Na de overwinning van Karel Martel op Radboud en
diens dood (719) kon de geleden schade weer . hersteld worden.
Karel veroverde in 734 ook het overige Friesche gebied tot aan
de Lauwers. waar het Christendom later gepredikt werd door
B9nifatius. Wille had. Ludger en anderen. In de Betuwe werkte
S. Werenfried. in Overijsel en Gelderland S. Plechelmus en
S. Lebuinus. Op het einde der 8e eeuw was ons land grootendeels
voor het Christendom gewonnen.
Na den dood van den H. Willibrord (739) werd het bisdom
Utrecht niet bezet. Met een beroep op de vroegere opdracht van
Dagobert maakte de bisschop van Keulen aanspraak op de
jurisdictie over het Utrechtsche gebied en verzette zich tegen de
benoeming van een nieuw en bisschop. Maar Bonifatius kwam
krachtig voor de belangen van den Utrechtschen zetel op. nam
eenige jaren zelf de leiding in handen en verzekerde het voort~
bestaan van het bisdom. Na zijn dood stond de voortreffelijke abt
van het Utrechtsche St. Maartensklooster. de H. Gregorius 1,
achterkleinzoon van koning Dagobert 11. die door Bonifatius voor
de missieprediging gewonnen was, aan het hoofd van het bisdom.
2°. De Engelsche missionarissen van ons land waren bijna allen mannen van
1

P. A I b ers. De H. Gregorius. Jaarb. van Alberdingk Thijm. 1893.
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§ 75. S. Willibrord en de bekeering der Friezen.
aanzienlijken stand en van ontwikkeling. die echter bij hun bedrijvig leven geen
gelegenheid hadden de wetenschap verder te beoefenen. Bonifatius was leeraar
aan de kloosterschool geweest. en vraagt herhaaldelijk zijn vrienden in Engeland
hem boeken op te zenden. in dUidelijke letters geschreven. Er waren geen aparte
opleidingsscholen voor missionarissen. De toekomstige missionarissen werden in
de kloosters en kathedraalscholen als gewone priesters opgeleid; wilden zij zich
aan den missiearbeid wijden. dan vergezelden zij ouderen. in wier leerschool
zij zich vormden en later traden zij zelfstandig op. Zij gingen een zwaar leven
tegemoet van armoede en opoffering onder onbeschaafde volkeren. Om in hun
onderhoud te voorzien. namen zij middelen mee. b.v. jacht- en vischtuig.
Kleederen en andere benoodigdheden werden hun uit het vaderland gezonden;
ook reistenten. waarin zij moesten wonen en de H. Mis lezen. Toen Bonifatius
kort voor zijn dood met zijn gezelschap van priesters en dienaren. meer dan
50 personen sterk. zich aan de Borne ophield. vormden zijn tenten en manschappen samen een legerplaats (castra ). In de nabijheid lagen eenige schepen.
waarin wijn. brood en andere voorraad gevonden werd en op het omliggende
veld graasden waarschijnlijk eenige paarden en trekossen. Ook zullen zij wel
geneesmiddelen mee gevoerd hebben als de tegenwoordige missionarissen om de
heidenen daarmee te helpen. Zeker is het. dat zij steeds boeken en boekenkisten
bij zich hadden: de H. Schrift. commentaren der Vaders en liturgische boeken.
De boeken werden soms expres voor de missionarissen vervaardigd. dikwijls
door kloosterzusters in Engeland. Zoo vraagt Bonifatius aan de abdis Eadburga
hem een afschrift te maken .. van de brieven van zijn Heer Sint Pieter". den
Apostel; het moest met goud gesierd zijn. opdat hij het bij zijn prediking aan
de zinnelijke heidenen en haHbekeerden voor kon houden. tot opwekking van den
eerbied voor de H. Schriften. Bij processies enz. gebruikten ze niet zelden
gouden kruisen.
Als de missionarissen de eerste maal voor de heidenen optraden. trachtten
zij deze te imponeeren. zooals de H. Augustinus en de zijnen in plechtige
processie. het kruis voorop. onder het zingen van gebeden den Engelsehen
koning tegemoet waren getrokken. Willibrord voerde zijn gouden kruis altijd
met zich mede; waarschijnlijk droeg hij het bij zijn eerste intrede in een dorp
in de hand. Lebuinus verscheen in de volksvergadering der Saksen te Markelo
in vol priesterornaat. het kruis in de hand. het evangelieboek onder den arm.
Eerst trachtte men gewoonlijk betrekkingen aan te knoopen met de aanzienlijken.
zoo mogelijk de vorsten; deze konden hen immers het meest schaden of de
meeste hulp bieden. Als de missie in gang was. konden zij zich tot de lagere
klassen wenden. Wat de taal betreft: de H. Augustinus. een Romein. bracht
naar Engeland tolken mede; voor Bonifatius en Willibrord zal de taal der
Friezen en Saksen. aan de hunne verwant. wel geen groot beletsel geweest zijn.
De wijze van prediking is ons niet bekend. Enkele nagelaten preeken van
Bonifatius bewijzen. dat hij op het gemoed wist te werken en het sluimerend
zedelijk gevoel op te wekken. Ook de persoonlijkheid der apostelen moet indruk
gemaakt hebben: ontwikkelde. hoogstaande mannen. die geen aardsche genoegens
zochten. maar uitsluitend voor hun geestelijke taak leefden en die aan de
heidenen vele weldaden bewezen. Daarbij werden zij dikwijls door de Frankische
vorsten gesteund en konden in hun naam onijetwijfeld ook gunsten beloven
aan hen. die zij tot het Christendom bekeerden. Ook door heldhaftige daden.
een soort godsoordeelen. wisten zij de harten te treffen. In Fritslar (Hessen)
bv. was een heilige eik aan Donar toegewijd. Tijdens een volksvergadering
drong Bonifatius met eenige geestelijken door de menigte heen en hieuw den
boom om. De heidenen zagen met ontzetting toe en wachtten de wraak des
hemels over de heiligschenners af. maar er gebeurde niets. De onmacht der
goden was gebleken en velen bekeerden zich. Iets soortgelijks deed Willibrord
op Walcheren voor de Friezen en op het Fositen-eiland bij de Denen. waar
hij drie menschen doopte in de heilige bron. Het ontzag voor de Franken hield
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§ 76. De werkzaamheid van den H. Bonifatius.
de heidenen er van terug de missionarissen lastig te vallen, ofschoon meermalen
slachtoffers vielen (Moll I, 187-232).

§ 76. De werkzaamheid van den H. Bonifatius 1.
10 • Winfried, die van P. Gregorius den naam van Bonifatiu8

ontving, omstr. 675 uit een adellijke Angelsaksische familie te
Kirton (Wessex) geboren, trad op jeugdigen leeftijd in de orde
van S. Benedictus. In 716 landde hij te Wijk-bij-Duurstede, doch
de opstand der Friezen maakte voorloopig de prediking onmogelijk
en hij keerde naar Engeland terug, waar hij tot abt van zijn
klooster Nhutcelle gekozen werd. Reeds lang echter had hij zijn
hart aan de evangelieprediking geschonken en nu het werken in
Friesland hem niet gegeven was, ging hij naar Rome (718/19) om
een arbeidsveld te vragen aan P. Gregorius 11, die hem mondeling
in het algemeen Duitschland en met name Thüringen aanwees.
Hij moest het doopsel volgens den Romeinschen ritus toedienen en
zich bij voorkomende moeilijkheden tot Rome wenden. Niet lang
verbleef hij in Thüringen ; het schijnt dat tegenwerking van slechte
elementen uit den ouden clerus zijn werkzaamheid belemmerde.
Intusschen was koning Radboud gestorven en Bonifatius keerde
naar Friesland terug, waar hij 3 jaar onder Willibrord werkte,
die hem tot zijn opvolger wenschte. Hij achtte zich echter door zijn
pauselijke opdracht gebonden voor Duitschland en in 722 ging hij
naar de Hessen, een onder Frankische heerschappij staand, doch
grootendeels nog heidensch volk, waar hij met veel succes werkte,
zoodat hij er reeds aan denken kon Hessen en een deel van
Thüringen tot een bisdom te veteenigen. Daartoe had hij de toestemming noodig van den Paus en van Karel Martel en zoo
vertrok hij, na waarschijnlijk eerst een onderhoud met Karel gehad
te hebben, naar Rome, waar hij tot missiebisschop van Duitschland
ten Oosten van den Rijn, zonder vasten zetel, gewijd werd (722
of 23). Dit versterkte nog de goede verhouding van Bonifatius
met Rome. Altijd en in alles zal hij den raad en de leiding van
1 H a u c k I, § 11, r ; Hef e I e - L. lil, 805-933; P. Ri c har d, Allemagne,
D. H. E. I. - Vitae S. Bonifacii ed. Lev iso n, M. G. SS. rerum germ. in
usum scholarum, 1905 (Willibald, Othlo, Anon. Traject. etc.); ook in A. S.
Junii t. I. - Bonifacii op. ed. G i I e s= P. L. t. 99; Bonifatii et Lulli ep., ed.
M. Ta n g I, t. I, B. 1916. - Monogr. van S. Bonifatius: J. Se i ter s, Mainz
1845; J. M ü II er, Amst. 1869; G. K u r t h 4 1903, L. S.; G. Sc h n Ü r e r, Mn.
1909; J. L a u x, Fr. 1920. - T. Bra n d s m a e.a., St. Bonifatiusboek, Nijm.1927.
- Fr. F I a ska m p, Die Missionsmethode des hl. B., Hildesheim 21929; Das
Todesjahr des hl. B., H. J. G. 47 (1927) 423.
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Rome volgen en deze gehoorzaamheid heeft hem tot den
organisator der Duitsche en tot hervormer der Frankische kerk
gemaakt. Op zich zelven aangewezen, zou hij zich waarschijnlijk
tot de missieprediking beperkt hebben; de Pausen, die het geheel
overzagen, wezen hem een breederen werkkring aan. Eerst zoo
verkreeg zijn werkzaamheid een wereldhistorisch karakter.
2°. Voorloopig (omstr. 725-35) bleef hij werken in MiddenDuitschland: Hessen en Thüringen, waar de heidenen grootendeels bekeerd en de reeds aanwezige Christenen hervormd werden;
gehuwde priesters werden tot het canonieke leven teruggevoerd of
verwijderd. Van Engeland uit werd zijn werk gesteund met
gebeden en materieele hulpmiddelen, geld en boeken en met telkens
nieuwe krachten, priesters en kloosterzusters (de H. Lioba).
Verschillende kloosters werden gesticht, waar ook Duitschers
intraden; het meest bekende is Fulda (744). Intusschen nam zijn
werkzaamheid een breedere vlucht. Gregorius 111 benoemde hem
in 732 tot aartsbisschop, met de opdracht krachtens apostolische
volmacht bisschoppen te wijden. In 731 ging hij voor de derde
maal naar Rome; hij ontving de opdracht .. als germaansch legaat
van den apostolischen Stoel" de onder Frankische heerschappij
staande gebieden aan de rechterzijde van den Rijn te organiseeren:
Thüringen, Beieren en Alemannië, waar hij verschillende bisdommen oprichtte.
Het hoogtepunt vormt zijn hervormende werkzaamheid in het
Frankische rijk. In 741 was Karel Martel gestorven en opgevolgd
door zijn zonen Karloman en Pippijn. Karloman was de beheerscher
van Austrasië en het Duitsche gedeelte, Pippijn van het andere
gebied. Karloman, die later in een klooster trad en Pippijn waren
een kerkelijke hervorming gunstig gezind. Karloman riep
onmiddellijk Bonifatius tot zich om zijn steun te verwerven voor
de hervorming der diep gezonken kerk en Bonifatius praesideerde
nu 2fsynodes, één in 742 (op een onbekende plaats, concilium
Germanicum), een andere in 743 te Leftine (Henegouwen): in
744 een te Soissons in Neustrië, het gebied van Pippijn (Hef.-L.
lIl, 815-61). Op deze synodes werden strenge maatregelen
genomen voor het zedelijk leven der geestelijkheid: zij mochten
geen wapens dragen, niet op jacht of ten oorlog gaan, geen vrouw
in huis hebben, behalve hun moeder, zuster of nicht. De ontuchtige
geestelijken moesten afgezet en in de gevangenis geworpen worden.
Bijgeloovige praktijken werden verboden. De besluiten werden als
staatswetten (capitularia) onder strenge straffen afgekondigd.
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Bonifatius ijverde om ze te doen uitvoeren, en goede bisschoppen
te benoemen. De bisschop van Mainz, die zich aan een moord had
schuldig gemaakt, werd afgezet. Ook de kerkelijke goederen in
handen van leeken moesten teruggegeven worden, doch omdat
het moeilijk was dit terstond door te voeren, mochten de bezitters
ze tot hun dood tegen betaling van rente behouden. Op een synode
van de Frankische kerk onder voorzitterschap van Bonifatius in
747, waar 13 bisschoppen aanwezig waren, verklaarden dezen
"in alles de voorschriften van S. Petrus canoniek te willen volgen".
De banden tusschen Rome en de Frankische kerk waren weer
aangeknoopt.
Kort daarop werd Pippijn alleenheerscher van geheel het rijk
en de hervorming werd voorloopig niet verder voortgezet. Pippijn
heeft haar wel gesteund, maar wilde de macht over de Kerk niet
te veel uit handen geven aan den Angelsaksischen Bonifatius en
aan den Paus. De door Bonifatius voorgestelde metropolitane
indeeling in Neustrië en Austrasië werd niet doorgevoerd.
Bonifatius had Keulen als metropolitaanzetel voor Austrasië gewenscht, wat niet geschiedde en hij zelf, ofschoon titulair aartsbisschop, ontving voor zich den bisschoppelijken zetel van Mainz,
terwijl Pippijn zich verzette tegen den wensch des Pausen om
Mainz tot metropolitaanzetel te verheffen. Bonifatius wist echter
te bewerken, dat hij na zijn dood als bisschop van Mainz zou
worden opgevolgd door den H. Lullus, zijn choorbisschop: deze
heeft zijn werkzaamheid voortgezet. Later (751) verhief
P. Zacharias buiten Pippijn om Mainz tot metropolitaanzetel met
de bisdommen Utrecht, Tongeren, Keulen, Worms en Spiers en
het geheele Duitsche missiegebied. Op het einde zijns levens wilde
B.onifatius nog het ideaal zijner jeugd verwezenlijken: de bekeering
van Friesland: hij werd te Dokkum met 52 gezellen door een
bende heidenen gedood (754: volgens de overlevering 'van Fulda:
niet in 755, volgens die van Mainz).
Bonifatius behoort tot de groote figuren der geschiedenis.
zoowel om hetgeen hij tot stand heeft gebracht, als om zijn heldhaf tig en, nooit vermoeiden ijver en het nobele van zijn streven,
dat vrij was van alle zelfzucht. Hij was geen man van geniale
gaven, maar een karakter, die deed, wat hij zijn plicht achtte. Van
politiek heeft hij zich steeds verre gehouden: alleen voor kerkelijke
aangelegenheden had hij belangstelling. Zijn verhouding tot
Pippijn is nooit een intieme geweest: den Paus integendeel beschouwde hij immer als zijn geestelijken vader. Van protestantsche
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zijde heeft men niet zelden hem daarvan een verwijt gemaakt.
Hauck ziet daarin juist zijn kracht (I. 593). De Duitsche en
Frankische kerk heeft hij daardoor in contact gebracht met het
middelpunt van het kerkelijk leven en van de antieke cultuur. Van
particuliere, nationale kerken heeft hij haar gemaakt tot leden
der .. catholica" en daarmee tevens de groote cultuureenheid der
M. E. voorbereid.

§ 77. De Pausen en de aansluiting van het pausschap bij de
Karolingers 1. De stichting van den Kerkelijken staat 2.
1°. Na 7 in het Oosten geboren Pausen besteeg met S. G r egor i u s 11 (715-31) een Romein den pauselijken troon, een
man van voortreffelijke gaven. In den laatsten tijd waren de
betrekkingen tusschen den H. Stoel en Byzantium beter geweest;
zij werden minder gunstig toen k. Leo de Isauriër (717-41)
hoogere belastingen wilde heffen uit Italië en het kerkelijk grondbezit, en vooral. toen hij een edict uitvaardigde tegen de beeldenvereering, wat door Gregorius in scherpe bewoordingen verworpen
werd (§ 78,3°). Toen de keizer daarop troepen uitzond om den Paus
gevangen te nemen, weigerden deze dit te doen en een groot deel
van Midden-Italië kwam tegen de Byzantijnen in opstand. De
Paus had nu aan hun heerschappij in Midden-Italië wel een einde
kunnen maken, doch hij trad kalmeerend op. En terecht. Hadden
de Pausen zich van Byzantium vrij gemaakt zonder een anderen
beschermer gevonden te hebben, dan waren zij onder de macht
der veel gevaarlijker Longobarden gekomen. Deze waren katholiek,
maar hun koningen trachtten de kerk te beheerschen; koning
Luitprand (712-44) streefde naar de heerschappij over Italië en
zoo vormde hij een grootere bedreiging voor de pauselijke zelf1

M. G. Legum sect. I: Capitularia reg. Francorum, I, 1. ed. A. B 0 r et i u s

(1883). M. G. Concilia 2, 1: COncilia aevi Karolini ed. A. We r min 9 hof f
(1906). Codex Carolinus, P. L. t. 98 en M. G. Epp. 3 (1892). - 2 Fredegarii
Scholastici Chronica. Continuatio ed. B. Kr u s c h, M. G. SS. rer. Merov. 2
(1888). - Annales Laureshamenses ed. Per t z, M. G. SS 1 (1826). - Annales
regni Francorum ed. F. K u r ze, M. G. SS. rer. germ. in usum sch. (1895). Vita Stephani in L. Pontif. I. - A. Th e i n e r, Codex diplomaticus dominii
temp. S. Sedis, 3 t. R. 1861. - G. Sc h n ü r e r, Die Entstehung des Kirchenstaates, Keu!. 1884. - L. D u c hes n e, Les premiers temps de l"Etat Pontifical
(754-1073), P. 31911. - R. Ma c a i 9 n e, L'Eglise Mérovingienne et l"Etat
Pontifical, P. 1931. - E. Cas par, Pippin u. d. röm. Kirche, B. 1914
(E. Eichmann, H. J. G. 1916, 425). - M. Buchner, Die Clausuia de
unctione Pippini, eine Fälschung aus dem J. 880, Pdb. 1926; Das Vice-Papsttum
des Abtes von St. Denis, Pdb. 1928 (G. Gorris, H. T. 10 (1931) 164).
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standigheid dan de ver afwonende keizer van Constantinopel.
S. G reg 0 r i u s III (731-41) was een Syriër, die over de tegen~
standers der beeldenvereering het anathema uitsprak, waarop
k. Leo de Isauriër vijandelijk tegen hem optrad (§ 78, 3°). Eenigen
tijd later drongen de Longobarden tot dicht voor de muren van
Rome door. In dezen uitersten nood (739) zond Gregorius een
gezantschap naar Karel Martel om hulp te vragen, zonder
resultaat; Karel wilde zich niet aan een oorlog met de Longobarden
wagen. Doch onder Karloman en Pippijn kwam onder invloed van
Bonifatius de samenwerking tusschen den Paus en het Frankische
rijk tot stand, eerst op kerkelijk, later op politiek gebied, een feit
van vèrstrekkende gevolgen. In 747 was Pippijn hofmeier geworden
van geheel het Frankische rijk; hij bezat echter niet de koninklijke
waardigheid. Het was een reeds jaren durende fictie: de zeer
onbeduidende Merovingers hadden de koninklijke waardigheid,
de Karolingische hofmeiers de macht, een onnatuurlijke toestand,
waaraan velen in het rijk een einde wilden maken. Anderen
hadden daar echter bezwaar tegen en om alle moeilijkheden op
te lossen, zond Pippijn b. Burchard van Würzburg en abt Fulrad
van S. Denis tot P. Zacharias om zijn beslissing te vernemen.
Deze antwoordde, dat het beter is, dat degene, die bekleed is met
het wettige gezag ook den titel ervan drage en .. opdat de orde
niet verstoord zou worden, beval hij krachtens apostolisch gezag,
dat Pippijn koning zou worden" (Jungmann, Diss. lIl, 113; Hef.~
L. lIl, 913, vlg.). Daarop werd de 18~jarige Childerich 111 in een
klooster gebracht en Pippijn volgens oud~Frankische zede op de
velden van Soissons op het schild geheven en later door Bonifatius
gezalfd (751). De zalving verleende aan de koningen een religieus,
bijna priesterlijk karakter; sedert 769 noemden zij zich: .. Dei gratia,
van Gods genade". Drie jaar later werd de zalving door
P. Stephanus in S. Denis plechtig herhaald: de Karolingische
dynastie ontving de pauselijke sanctie (Eichmann I. I, 2).
2°. P. Zacharias (741-52), een Griek uit Beneden~Italië,
de laatste niet~Westersche Paus, sloot een wapenstilstand met
Luitprand voor 20 jaren. Practisch trad de Paus hier op als
bezitter van de staatsmacht in het ducatus Romanus (de stad
Rome en haar gebied). Koning Aistulf (749-56) nam de
veroveringsplannen van Luitprand echter weer op, maakte zich in
751 meester van het Byzantijnsche bolwerk Ravenna en verscheen
voor Rome, waar een Romeinsche diaken als Stephanus 11
(752-57) kort te voren den pauselijken troon bestegen had. Het
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lot van de stad scheen beslist. toen Stephanus. vergezeld van
eenige bisschoppen en priesters en een Frankisch vrijgeleide.
besloot persoonlijk de hulp van Pippijn in te roepen. Het was de
eerste maal dat een Paus de Alpen overging. Te Ponthion (bij
Bar-le-Duc) ontmoette hij Pippijn. die hem zeer eerbiedig ontving
(754). Zij sloten een soort bondgenootschap: Pippijn zou de
Romeinsche kerk en den Paus steeds verdedigen. de Paus gaf
hem en zijn zonen den titel van Patricius Romanorum. dien tot
dusver de exarchen van Ravenna gevoerd hadden. Te Quierzy
(bij Noyon) werd op een vergadering der rijksgrooten met hun
toestemming tot den oorlog tegen de Longobarden besloten en
beloofde Pippijn den Paus het hem ontnomen gebied (de
patrimoniën) terug te zullen geven (pactum. donatio. promissio
van Quierzy. waarvan de oorkonde verloren is gegaan; 14 April
754). Toen onderhandelingen niet baatten. trok Pippijl"met een
leger de Alpen over. versloeg Aistulf en dwong hem de veroverde
gebieden in het exarchaat van Ravenna. de Pentapolis en Aemilia
af te staan. Pippijn liet de sleutels van de steden dezer gewesten
(Ravenna en 21 andere) op de Confessio Petri neerleggen met een
acte. waarbij hij ze schenkt aan den H. Petrus en zijn opvolgers:
donatio Pippini (756). Deze acte is verloren gegaan. doch de lijst
der geschonken steden is bewaard in de Vita Stephani II van het
Liber Pont. (I. 454). De keizer van Byzantium. op wien de Longobarden dit gebied veroverd hadden. vroeg Pippijn het hem terug
te geven. Pippijn weigerde: hij had het door rechtmatige verovering
verkregen en schonk het den Paus.
Zoo ontstond een nieuwe staat. de Kerkelijke staat, de Sanctae
Ecclesiae res publica. die een deel van Midden-Italië omvatte en
Rome met omgeving. wat feitelijk reeds lang pauselijk eigendom
was. Pippijn behield nog het politieke oppertoezicht. Eenige jaren
later bevestigde Karel de Groote de schenking en vergrootte haar
nog met eenige steden (Eichmann I. 3). De beteekenis van den
Kerkelijken staat. zooals deze zich later ontwikkelde. is daarin
gelegen. dat de Paus onafhankelijk wereldlijk vorst is en niet door
den souverein. onder wiens heerschappij hij staat. in de uitoefening
van zijn geestelijke macht belemmerd kan worden. De werkelijkheid heeft echter lang niet altijd aan het ideaal beantwoord (§ 79.
2° ). Een van de directe gevolgen was een grootere verwijdering van
de Grieksche kerk. in verband ook met den beeldenstrijd.
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§ 78. De Grieksche kerk in de 8e eeuw.
De beeldenstrijd en het 7 e algemeene concilie 1.

1°. De Grieksche kerk doorleefde geen ontwikkeling op gods~
dienstig en theologisch gebied als de Westersche kerk. Ofschoon
zij later nog wel eenige groote theologen voortbracht (§ 90, D).
steeg haar wetenschap niet boven de hoogte. die zij in de 6e en
7e eeuw bereikt had. Zij kreeg steeds meer een star conservatief
karakter en ofschoon zij nog groote resultaten bereikte door de
bekeering der Slavische volkeren. miste zij de activiteit. de
expansieve kracht en de internationale tendenz. die aan de W ester~
sche kerk eigen is. Dit is lVooral een gevolg van het caesaropapisme.
waardoor zij steeds meer een staatsinstelling werd en een nationaal
karakter verkreeg. Het volk was zeer godsdienstig: het middelpunt
van het kerkelijk leven werd gevormd door de mysteriën der
liturgie. in welke de verlossing als in een heilig schouwspel telkens
opnieuw beleefd werd en waarin men de verbinding zocht met het
goddelijke. Veel minder trad de kerk op om de zielen te leiden.
om het leven der individuen en der maatschappij met den christe~
lijken geest te doordringen (Bihlmeyer. 56).
Steeds meer waren in de latere eeuwen de Oostersche en
Westersche kerk uit elkander gegaan (§ 68). Niet weinig had
daartoe de cultureele scheiding bijgedragen. Een gemeenschappe~
lijke beschaving en traditie had eeuwen lang beide volkeren groep en
verbonden: nu werd dit anders. Nog onder k. Justinianus was de
officieeIe taal van de wetten en van de regeering de Latijnsche:
onder k. Mauricius (582-602) werd de Grieksche in het Oosten
ingevoerd. Een eigen cultuur. de Byzantijnsche. verschillend van
de Grieksch~Romeinsche. begon zich sedert de 6e eeuw te vormen.
Een verdere reden van verwijdering in de 8e eeuw was de
beeldenstrijd. een der hoofdoorzaken. waarom de Paus zich van het
Oosten naar het Westen wendde. Hij werd ontketend door Leo 111,
den Isauriër (717-41). die den zegetocht der Arabieren stuitte
en het rijk reorganiseerde. doch despotisch was en ook de Kerk
als dienares van den staat beschouwde. "Ik ben keizer en priester"
({ludt).SVÇ xat is(!sVç).
1 Die hl, Par go i re, § 64; Hef. ~ L. III. 601-798; T i x e ron t III.
435-83. - L. B r é h ier, La querelIe des images, P. 1904. - C. E mer a u.
Iconoclasme, D. Th. V. - G rum e I, Images (Culte des), D. Th. VII. E. Mar tin, A History of the Iconoclast Controversy, La. 1930. - G.
Os t rog 0 r s k y, Studien z. Gesch. des byzantinischen Bilderstreites,
Breslau 1929.
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2°. Welke was de houding der Kerk ten opzichte van de
beeldenvereering 1 Men moet onderscheid maken tusschen het
gebruik en de vereering der beelden (schilderingen, sculpturen).
De beelden kunnen gebruikt worden tot onderricht, tot opwekking
der godsvrucht, voor versiering. De vereering gaat verder en
bestaat a. daarin, dat men uiterlijk aan het beeld de eerbewijzen
geeft (versieren, kaarsen er voor branden), welke innerlijk gericht
zijn aan dengene, dien het voorstelt of b. ook aan het beeld zelf
eenige eer bewijst, omdat het door zijn voorstelling van God of een
heilige iets meer is dan een profaan voorwerp. In beide gevallen is
de vereering niet absoluut, maar relatief, nl. gericht op het beeld, in
zoover het God of den heilige repraesenteert. De eigenlijke
Iconoclasten verwierpen zoowel het gebrUik als de vereering der
beelden; in het Westen had men alleen bezwaar tegen de vereering.
Het O. Verbond schijnt niet alleen de vereering. maar ook het gebruik van
beelden en afbeeldingen te verbieden; dit verbod was echter of niet zoo absoluut
als het schijnt of werd eerst strikt naar de letter genomen sedert de Machabeën
(Tixeront lIl, 436); het is in ieder geval in het N. Verbond niet hernieuwd.
Doch zoolang de heidensche afgodendienst nog bloeide, zat er eenig gevaar in
het gebruik der beelden; daarom en om andere redenen achtten verschillende
schrijvers der eerste drie eeuwen het verbod van het O. V. nog van kracht
(C I e men s van A I e x a n d r i ë, Ter t u 11 i a n u s, Eu se b i u s van
Caesarea, K. E. 471). En het concilie van Elvira (omstr. 300) verbood
schilderingen in de kerken "opdat niet wat vereerd en aanbeden wordt, op de
wanden worde afgebeeld" (K. E. 340). Toch werd het gebrUik der beelden
gedurende deze periode reeds vrij algemeen. wat b.v. blijkt uit de schilderingen
in de catacomben. Na het edict van Milaan neemt het gebruik der beelden sterk
toe en ook de vereering komt op (voor de vroegere perioden kan men haar niet
absoluut zeker bewijzen; Tixeront 111, 439), eerst van voorstellingen van het
H. Kruis, die zich begint uit te strekken over afbeeldingen van Christus. de
H. Maagd en de heiligen. Tot de vereering droeg in het Oosten ook bij het
geloof aan de afbeeldingen van Christus en Maria. die "niet door menschenhanden" (áXlit(!onoi1J,,"ot), doch op wonderbare wijze zouden zijn vervaardigd,
b.v. de afbeelding van Jesus Christus. door Hem zelf gezonden aan Abgar,
koning van Edessa. de doek van Veronica.

In het begin der 8e eeuw was de beeldenvereering algemeen,
ook in 't Westen, ofschoon de uiting hier misschien meer
gereserveerd was dan in het Oosten. Zij was een echte volksdevotie ; daarom was de strijd zoo lang en verbitterd. In de 7e eeuw
komen echter nog uitingen van verzet voor. Greg. de Groote
moest b.v. Serenus, b. van Marseille, berispen, die de beelden had
laten verwijderen (K. E. 1054). Buiten het Christendom waren het
vooral de Joden, de Paulicianen (§ 85, 1°), en de Muzelmannen
(sedert Omar 11, 717-20), die aan de Christenen het gebrUik der
beelden als afgoderij verweten. Onder de Christenen hadden
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vooral de Monophysieten bezwaar, tenminste tegen Christusafbeeldingen : volgens hen gaat de menschheid in de godheid op
en de godheid kan niet afgebeeld worden; God alleen kent
den Logos.
3°. In 726 gelastte Leo in een eerste edict de verwijdering der
beelden. Verschillende motieven, vooral van politieken aard,
hebben bij hem meegewerkt: om de eenheid van het rijk ook op
godsdienstig gebied tot stand te brengen en de tegenstanders van
de beeldenvereering tevreden te stellen, om tot de Mohammedanen
in een betere verhouding te komen, wellicht ook om de monniken,
de grootste voorstanders van de vrijheid der Kerk en tegelijk
ook van de beeldenvereering, aan zich te onderwerpen. Want met
de beeldenvereering was de inzet van den strijd tevens de vraag
of de keizer het recht had zich in geloofszaken te mengen; of hij
als keizer tegelijk ook het hoofd der Kerk was. Een kleine groep
van bisschoppen, met wie de keizer in verbinding stond, gehoorzaamde. De groote meerderheid der bisschoppen en monniken
verzette zich tegen het edict, eveneens het volk, dat op meerdere
plaatsen tot opstand kwam. Het werd echter gewelddadig doorgevoerd. In scherpe bewoordingen verklaarde P. Gregorius 11 op een
Romeinsche synode (729) zich tegen het edict, waarop de keizer
hem gevangen wilde laten nemen. Leo voerde met geweld zijn wil
door en zette o.a. Germanus, den patriarch van Constantinopel.
af. Een tweede edict van 730 verscherpte nog het eerste en gelastte
de vernieling der beelden. Gregorius 111 excomuniceerde in 731 alle
tegenstanders der beelden, waarop Leo tegen Italië een vloot
uitzond, die schipbreuk leed. Hij nam echter het pauselijk grondbezit in Zuid-Italië en Sicilië in beslag en stelde deze provincies
en eveneens Illyrië onder het patriarchaat van Constantinopel,
zoodat geheel de Byzantijnsche kerk een eenheid vormde onder
Constantinopel (§ 77, 10). Gregorius wendde zich nu tot de
Franken. Nog vóór de Romeinsche beslissing had S. Johannes
Damascenus in drie Apo log i ë n (P. G. t. 94, 1232 vlg.; 726 en
c. 730) de beeldenvereering krachtig verdedigd en den keizer er
op gewezen, dat hij noch het gezag noch de bevoegdheid tot zijn
optreden bezat. Leo's opvolger, Con sta n t ij n V Co pro n ymus (741-75), zette de vervolging nog krachtiger voort. Een
synode van 338 bisschoppen door hem te Constantinopel bijeengeroepen (754) verbood de vereering der beelden als afgodendienst; in hetzelfde jaar werd de Kerkelijke staat gesticht (§ 77,
2°). De wereldgeestelijken onderwierpen zich meestal. doch de
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monniken boden krachtig en tegenstand; verschillende werden
verbannen en ter dood gebracht en de strijd kreeg bijna het
karakter van een vervolging der monniken. Overal werden de
beelden verbrijzeld en de schilderingen en mozaïken met kalk
bestreken of door profane voorstellingen vervangen. In 769 ver~
oordeelde P. Stephanus 111 nogmaals de beeldenbestrijding, zooals
ook in 767 geschied was door een concilie te Jerusalem van de
patriarchaten van Alexandrië, Antiochië en Jerusalem, die onder
de heerschappij der Saracenen stonden en te Constantinopel niet
aanwezig waren geweest.
4°. Een betere tijd brak aan, toen keizerin Irene als voogdes van
haar minderjarigen zoon Konstantijn VI aan de regeering kwam.
Zij wilde de vereering der beelden weer herstellen en met beleid
overwon zij den tegenstand. In overeenstemming met P. Hadrianus
werd besloten een algemeen concilie te houden, dat in 787 te Nicea
plaats had (2e van Nicea, 7e algemeene) . De 8e en laatste zitting
werd gehouden te Constantinopel. De keizerin en haar zoon waren
persoonlijk niet aanwezig, maar zonden twee vertegenwoordigers.
De akten vermelden eerst altijd de beide pauselijke gezanten, den
aartspriester Petrus en den abt Petrus. Er waren tusschen de 300
en 336 leden, allen behoorende tot het Byzantijnsche rijk, behalve
de pauselijke legaten en eenige monniken, die het geloof betuigden
van de patriarchen van Alexandrië, Antiochië en Jerusalem. Het
concilie definieerde, dat men den beelden een aandachtige vereering
(proskynesis) mocht schenken (kussen, wierook branden, neer~
knielen). niet echter de ware aanbidding (latria ), die alleen aan
God toekomt en dat deze vereering een relatieve (schetische) is
(Denz. 302). Maatregelen werden genomen om de beelden weer
te plaatsen en de iconoclastische geschriften te vernietigen. Zij
vonden niet veel tegenstand, ofschoon de partij der iconoclasten
nog machtig bleef en naar een gelegenheid uitzag om haar invloed
te herstellen. In 802 werd keizerin Irene verdreven, doch de
volgende keizers hielden zich aan het 7e concilie. Met Leo V den
Armeniër (813-20), die meende, dat de beeldenvereering de
oorzaak was van de nederlagen, die zijn voorgangers geleden
hadden, begon de vervolging opnieuw en duurde voort onder de
volgende keizers; velen werden om hun verdediging der
orthodoxe leer ter dood gebracht. Onder het regentschap van
keizerin Theodora kwam aan de vervolging een einde. Een synode
te Constantinopel in 842 hernieuwde de geloofsbelijdenis van
Nicea. Een eigen feest om de overwinning van alle ketterijen
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plechtig te herdenken, dat in de Grieksche kerk nog gevierd wordt,
werd vastgesteld op den eersten Zondag der Vasten. In den
tweeden beeldenstrijd was de groote verdediger der beelden
S. Theodorus, de geleerde abt van het klooster Stoudion te
Constantinopel, ook een krachtige hervormer van het klooster~
leven (t 826).
TWEEDE HOOFDSTUK.

KAREL DE GROOTE EN ZIJN TIJD (768-814)

1.

§ 79. Karel en de Pausen van zijn tijd. De keizerskroning.
JO. Pippijn (t 768) werd opgevolgd door zijn zonen Karel en
Karloman; na Karloman's dood was Karel alleenheerscher van het
Frankische rijk. Karel de Groote (742-814) is, ondanks mensche~
lijke zwakheden, een der grootste Christenvorsten. Hij was een ge~
boren heerscher, groot zoowel in oorlog als in vrede. Het Frankische
rijk heeft hij uitgebreid en naar buiten machtig en sterk gemaakt.
Het Lombardische en Saksische gebied en de Spaansche Mark
voegde hij eraan toe, zoodat het zich uitstrekte van de Ebro tot
de Elbe en van Midden-Italië tot aan de Noordzee en geheel de
Westersche Christenheid, behalve Zuid~ltalië, het grootste deel
van Spanje en de Britsche eilanden omvatte. Het was een wereld~
rijk geworden. In 797 had Haroun~al Raschid, de kalief van
Bagdad, aan Karel het H. Graf te Jerusalem in eigendom
geschonken; hij kende hem ook het protectoraat toe over de
Christenen in het H. Land en zeker op zijn bevel zond de patriarch
van Jerusalem twee monniken, die Karel, toen in Rome ver~
toevende, de sleutels van het H. Graf en den standaard der stad
Jerusalem overhandigden. Tegelijkertijd heeft Karel de innerlijke
welvaart, handel, nijverheid en beschaving bevorderd, ofschoon
de economische welstand niet zeer groot was. Door de Saracenen
was de handel met het Oosten bijna onmogelijk gemaakt; de
1 Annales regni Franeorum; M. G. Capit. 1; Cone. 2; Epp. 3 (1892), 4
(1895), § 77: Lib. Pont. I. 11. - Paulus Diaeonus, Hist. gentis Langob.
ed. Bethmann et Waitz, M. G. SS. r. Langob. 1878. - Einhardi vita
Caroli M. ed. Waitz-Holder Egger. SS. r. Germ. in u. seh. 1911.A I e u i n i ep. ed. D ü m mIe r, M. G. epp. 3, 1895. - De voornaamste kerkelijke
bepalingen van K. in Eiehmann I. - F. Kam per s, Karl d. Gr., Mn. 1910;
Rex et saeerdos, H. J. G. 45 (1925) 495-515. - L. H a I p hen, Etudes eritiques
sur Charlemagne, P. 1921. - H. Lee Ier c q, Charlemagne D. A. C. 111.
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hoofdbron van bestaan was de nog primitief beoefende landbouw.
Voor de Kerk heeft Karel groote verdiensten door mee te werken
aan de bekeering der heidensche volkeren (§ 81), de hervorming
te bevorderen en door de maatschappij met een Christelijken geest
te doordringen.
2°. Een eigen Kerkelijke staat, die de zelfstandigheid des Pausen
moest waarborgen, had ook zijn schaduwzijden. Met het pausschap
was nu een groote politieke macht verbonden, wat de begeerlijkheid opwekte van de aanzienlijke geslachten van Rome, die hunne
leden tot deze waardigheid trachtten te brengen en daarbij minder
letten op de waardigheid van den persoon. Eeuwen lang zou het
pausschap van deze partijschappen te lijden hebben.
P. Stephanus was opgevolgd door zijn broeder P a u I u s I (757-67), die
vasthield aan het bondgenootschap met Pippijn. Na zijn dood zette een ..dux",
Toto, zonder de gebruikelijke keuze af te wachten, met geweld de wijding door
van zijn broer Constantijn, een leek, waartegen de kerkelijke partij in verzet
kwam. Men riep de hulp der Longobarden in, die Constantijn verdreven en een
monnik, Philippus, aanstelden. Eerst toen deze verwijderd was, werd door
wettige keuze van geestelijken en volk St ep h a n u s III (768-72) gekozen.
Een synode te Rome van 769, waarop 13 Frankische bisschoppen aanwezig
waren, veroordeelde de beeldenbestrijders en stelde een decreet vast, waarbij de
keuze van den Paus uitsluitend aan de geestelijken werd toegekend, wat echter
op den duur niet werd uitgevoerd. P. Had r i a n u s I (772-95), een wijs en
krachtig man, maakte een einde aan den invloed, die te Rome werd uitgeoefend
door Desiderius, koning der Longobarden (757-74). Deze deeá een inval in den
Kerkelijken staat, waarop Hadrianus de hulp van Karel inriep. Karel leefde met
Desiderius in vijandschap, omdat hij zijn echtgenoote Ermengard, Desiderius'
dochter, verstooten had. Hij trok de Alpen over, versloeg Desiderius, annexeerde
zijn rijk en noemde zich nu: .. koning der Franken en Longobarden en patricius
der Romeinen". Tijdens de belegering van Pavia kwam hij naar Rome (774),
waar hij met groote plechtigheid ontvangen werd. Hij hernieuwde de schenking
van Pippijn en breidde deze in 781 en 787 nog eenigszins uit. Theoretisch was
de Paus onafhankelijk vorst van den Kerkelijken staat; practisch werd deze
echter door Karel als een deel van zijn rijk bestuurd. Sedert met het regentschap
van keizerin Irene (780) zich een betere verhouding tusschen Rome en Byzantium
begon te ontwikkelen, schijnt Byzantium practisch de zelfstandigheid van den
Kerkelijken staat te erkennen. In 781 dateert Hadrianus zijn oorkonden niet meer
naar de regeeringsjaren van den keizer van Byzantium, doch naar die van zijn
pontificaat. Hadrianus werd opgevolgd door S. Leo m (795-816), een geboren
Romein. Men beschuldigde hem van meineed (en echtbreuk 7) en tijdens de
Marcusprocessie (799) werd hij door een hem vijandige partij overvallen en
mishandeld; door den hertog van Spoleto verlost, vluchtte hij naar Paderborn,
waar Karel vertoefde, die hem met eerbied ontving en onder een sterk geleide
naar Rome terug liet voeren. 24 Nov. 800 kwam Karel zelf naar Rome. De
vergadering van prelaten, geestelijken en leeken, aan wie hij het onderzoek
omtrent den Paus opdroeg, verklaarde zich incompetent. ..Ab ipsa Sede nos
omnes judicamur, ipsa autem a nemine judicatur, quemadmodum et antiquitus
mos fuif' (Lib. Pontif. Il, 7). De Paus werd toen uitgenoodigd zijn onschuld te
betuigen door een eed op het Evangelie af te leggen (een reinigingseed), wat
hij deed, waarop zijn aanklagers ter dood veroordeeld werden, welke straf Leo
(waarschijnlijk) in ballingschap wist te veranderen (23 Dec. 800).
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§ 79. De keizers kroning van Karel den Groote.
3°. Eenige dagen later, op Kerstmis 800, woonde Karel in de
St. Pieter de plechtige Mis bij 1. Terwijl het Evangelie gelezen
werd, verhief de Paus zich van zijn troon, schreed toe op Karel,
die voor de Confessio Petri neerknielde en plaatste hem een kroon
op het hoofd, waarop in de basiliek eenstemmig de acclamaties
weerklonken: "Carlo piissimo Augusto a Deo coronato, magno et
pacifico imperatori, vita et victoria '" Dan knielde hij "adoreerend"
voor Karel neer, zooals het oude keizerlijke protocol dat eischte,
en zalfde hem tot keizer.
Einhard verhaalt, dat Karel door de keizerskroning verrast werd; als hij
het geweten had, zou hij niet naar de St. Pieter gegaan zijn. Verschillenden
aanvaarden het verhaal van Einhard: Karel zou zich vernederd hebben gevoeld,
omdat de Paus zich door de keizerskroning boven hem plaatste, hem als het
ware aanstelde. Van den kant des Pausen zou de kroning een handige manoeuvre
geweest zijn. om zich boven de wereldlijke macht te stellen, om de wereld te
toonen, dat hij de macht had keizers aan te stellen en dus ook af te zetten.
De nieuwste vorschers (Himmelreich, Halphen) houden, dat de zaak zelf door
Paus en keizer besproken en voorbereid is: anders zou geheel de gebeurtenis
onverklaarbaar zijn; de keizer nam ook zonder protest de waardigheid aan;
hoogstens kan de wijze waarop een verrassing voor Karel geweest zijn, die
echter de diepere beteekenis van het keizerschap niet heeft begrepen. (Documenten
over de kroning van K. en latere keizers in Eichmann Il, 31-38).

Wat is de beteekenis van het keizerschap, dat in de M. E. zulk
een groote rol gespeeld heeft? Het is de uitdrukking van een
idealistische opvatting, die toen en ook later, ondanks alle
ontgoochelingen, in vele geesten leefde. Het idee van het aan Karel
verleende keizerschap van het "heilige Roomsche rijk", "sacrum
imperium Romanurn", hangt ongetwijfeld samen met het oude
Romeinsche keizerschap. De herinnering aan het grootsche rijk,
dat de wereld omvatte, en vrede, orde en welvaart had geschapen,
leefde nog voort; zulk een wereldrijk scheen velen het ideaal
voor het maatschappelijk en geestelijk welzijn der menschheid. Het
Westersch~Romeinsche keizerschap was reeds in 476 ten onder
gegaan; het Oostersch~Romeinsche had op het oogenblik zijn
groote macht verloren. Zoo was Karel. de machtigste vorst der
wereld, de aangewezen man om de oude traditie te doen herleven.
Daarbij kwam, zeker later, de godsdienstige gedachte: het rijk
van Christus is één; alle christelijke volkeren moeten verbonden
zijn tot één familie, waarvan de Paus het geestelijke, de keizer
1 W. 0 h r. Die Kaiserkrönung K. d. Gr .• Tüb. 1904. L. H i mme I rel c h,
Die Kaiserkrönung Karls. Kerkrade 1920 (De Kath. 160 (1921). 66). - O.
Op per man n. Der Fränkische Staatsgedanke u. die Aachener Königskrönungen des Mittelalters. Utr. 1929. - J. Bi rot. Le Sa int Empire, P. 1903. F. K e r n, Gottesgnadentum u. Widerstandsrecht Im früheren M. A., Lz. 1915.
- P. S c h ram m, Kaiser, Rom und Renovatio. 2 Bde Lz. 1930.
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§ 79. De keizers kroning van Karel den Groote.
het wereldlijke hoofd is. De Kerk behartigt de geestelijke, de
keizer de wereldlijke belangen: de Kerk schenkt haar zegen aan
het keizerschap, de keizer beschermt de Kerk: beide werken
samen aan het heil der wereld. Zoo had het keizerschap een
wereldlijk~godsdienstige beteekenis. - De keizerskroning was een
godsdienstige plechtigheid. De Paus alleen, als opperhoofd der
Kerk, kon het keizerschap verleenen, de Kerk een beschermer
aanwijzen. Hij gaf echter niet het koningschap, het regnum, dat
erfelijk was, doch hij verbond alleen met het regnum het keizer~
schap. Het keizerschap was een erkenning van de geestelijke
macht des Pausen over de wereld en haar vorsten, maar tevens
een uitbreiding der moreele macht van Karel. De Paus bleef vorst van
den Kerkelijken staat, doch de keizer had in zijn hoedanigheid van
keizer een zekeren voorrang boven hem als wereldlijk vorst. De
Romeinsche munten en oorkonden droegen den naam des keizers.
De onderlinge afhankelijkheid bleek uit den eed van hulde, die
beiden elkander moesten zweren, en daaruit, dat de Paus den
keizer moest kronen, en dat van den anderen kant (later) de
erkenning van den nieuwgekozen Paus vóór zijn consecratie door
den keizer vereischt werd.
Het keizerschap veronderstelde een universeeIe heerschappij
over geheel de wereld, wat nooit verwezenlijkt werd. Zelfs Karel
had de diepere beteekenis van het keizerschap niet begrepen.
omdat hij eenige jaren later het rijk onder zijn drie zonen .v~r~
deelde, en daarmee het idee van een wereldimperium prijsgaf. en
omdat hij in 813 eigenmachtig zijn zoon Lodewijk het keizerschap
overdroeg. Ook de harmonie en de samenwerking tusschen den
Paus en zijn wereldlijken beschermer hebben dikwijls ontbroken.
Maar wij kunnen eerbied hebben voor een tijd, die zulke idealen
kon opvatten en trachten te verwezenlijken. En sacerdotium en
imperium zijn eeuwenlang de eigenlijke grootmachten der M. E.
geweest en hebben een diepen invloed op haar ontwikkeling
uitgeoefend.
De Byzantijnsche keizers achtten hun waardigheid door het
Roomsche keizerschap verminderd, en hebben het nooit willen
erkennen. Ook dit heeft de verwijdering tusschen de Oostersche en
de Westersche kerk vergroot. Het keizerschap duurde de geheele
M. E. door. De laatste door den Paus gekroonde keizer was
Karel V (1530). Het Romeinsche keizerschap zelf eindigde in 1806.
toen Frans 11 van Habsburg er afstand van deed om voortaan
den titel te voeren van keizer van Oostenrijk.
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§ 80. Karel en zijn verhouding tot de Frankische kerk 1.
Zijn hervormende werkzaamheid voor geestelijken en leeken.
De Karolingische renaissance.
10 • Karel heeft tal van heilzame maatregelen genomen tot her~
vorming en opheffing van het zedelijk en godsdienstig leven en
er in hooge mate toe bijgedragen om de maatschappij van den
Christelijken geest te doordringen en het fundament te leggen
van de m. e. cultuur. Zoo beteekent zijn regeering een bloeitijd
voor de Kerk. Doch een bloeitijdperk van betrekkelijken aard en van
slechts korten duur, omdat zijn werkzaamheid ook haar zwakke
zijden had.
Karel erkent uitdrukkelijk het pauselijk primaat (L. Carolini,
P. oL. 98, 1020) en herhaaldelijk heeft hij de juiste verhouding
uitgesproken, die er tusschen Kerk en keizer zou moeten bestaan.
Hij schrijft bv. aan P. Leo III: "Onze taak is het om met de hulp
van de goddelijke goedheid de H. Kerk naar buiten overal met de
wapenen tegenover de heidenen en ongeloovigen te verdedigen
en haar van binnen te steunen door de erkenning van het katholiek
geloof" (Ep. 4,137; Eichmann I. 5); in de Praefatio der Capitularia
noemt hij zich: "Devotus S. Ecclesiae defensor humilisque adjutor",
"de toegewijde verdediger en de nederige helper van de H. Kerk"
(Eichmann I, 12). Toch maakt het in vele opzichten den indruk,
alsof Karel de Kerk bestuurt als een onderdeel van zijn rijk en het
caesaropapisme van Justinianus er wordt ingevoerd.
In denzelfden brief aan Leo noemt hij het de taak des Pausen als Mozes
met opgeheven handen te bidden, terwijl hij, de keizer, de Kerk innerlijk en
uiterlijk verdedigt. Alcuinus en de andere hoftheologen noemen Karel "den
priester", "den geloofsverbreider" , "den plaatsbekleeder" , "den uitverkorene
Gods" en niet alleen den verdediger (defensor), maar ook den bestuurder
(rector) der Kerk. Alcuinus schrijft hem de twee zwaarden toe en een zeker
gezag in geloofsquaesties (v. Schubert, 360; Eichmann 4, 5, 12; Kampers, Rex
et sacerdos, H, J. G. 1925, 495-515). Er heeft een bjjna volkomen vermenging
plaats v.an het wereldlijke en het geestelijke. Karel beslist in geloofszaken en
handhaaft zijn standpunt tegenover den Paus, zooals bij den strijd over het
Filioque en de beeldenvereering (§ 82). De bisschoppen benoemt hij dikwijls
zelf of als hij een formeele keuze door geestelijkheid en volk toelaat, wijst hij
den candidaat aan of sluit een persona ingrata uit. De metropolieten ontvangen
van den Paus het pallium, doch Karel wijst hen aan en houdt het oppertoezicht
over hen in handen. Over het kerkelijk goed, dat hij bijna gelijk stelt met het
kroongoed (zijn opvolgers geheel), beschikt hij eigenmachtig. De resultaten van
1 J. Ket ter e r, K. d. Gr. u. die Kirche, Mn. 1889, J. del aSe r v i è r e,
Charlemagne et l'église, P. 1904. - H. L i I i e n f e i n, Die Anschauungen von
Staat u. Kirche im Reiche der Karolinger, Heidelb. 1912. - W. 0 h r, Der
karol. Gottesstaat in Theorie u, Praxis, Lz. 1902. - A. Lap ö t r e, L'Europe et
Ie Saint~Siège à l'époque carolingienne, p, 1895,

307

§ 80. Karel en zijn verhouding tot de Frankische kerk.
Bonifatius' hervormende werkzaamheid dreigden zoo verloren te gaan. De
redevoeringen van Karel zijn dikwijls echte preeken. De kerkelijke wetgeving
berust in zijn handen. ofschoon hij zich houdt aan het canonieke recht. als
wëlks vertegenwoordiger hij den Paus beschouwt; de voornaamste verzameling
van canones is de Dionysio-Hadriana (§ 69. 1°). De keizerlijke capitularia
bevatten bepalingen over zuiver kerkelijke aangelegenheden: de liturgie. het
leven der geestelijken. Wereldlijke straffen worden gesteld op zuiver kerkelijke
delicten. als het weigeren van kerkelijke tienden. het deelnemen van geestelijken
aan de jacht. het weigeren van het doopsel in Saksen enz. Op wereldlijke overtredingen als moord en bloedschande staan kerkelijke straffen. o.a. excommunicatie.
De ril.lg;dagen. waarop bisschoppen te samen komen met wereldlijke grooten.
nemen besluiten over kerkelijke aangelegenheden. terwijl op de rijkssynoden (16)
der bisschoppen de keizer meest praesideert en de verhandelingen leidt. Bij de
geestelijken berust de hoogere beschaving; zij alleen kunnen schrijven en
verstaan het Latijn. de officieele taal der wetten. Daarom worden verschillende
bisschoppen en abten aan het hof geroepen. die de hoogste wereldlijke ambten
bekleeden en diplomatieke zendingen vervullen; zij moeten ten velde trekken
aan het hoofd der troepen. die zij den keizer leveren. waartegen P. Hadrianus
protesteert. Het toezicht over het rijk in zijn verschillende deelen wordt toevertrouwd aan missi dominici. een bisschop en een wereldlijken groote. die de
uitvoering der burgerlijke en kerkelijke wetten controleeren en eventueel
sanctionneeren. zoodat ook daardoor het kerkelijk bestuur en de disciplien in
de handen des keizers komen.

In het algemeen beschouwt Karel de Kerk te veel als een
instelling. die de middelen bezit om zijn volk religieus. moreel en
cultureel op te heffen; daarom ondersteunt hij haar en daarom
treden de zuiver kerkelijke aangelegenheden soms te veel op den
achtergrond.
Doch hij is oprecht godsdienstig en offert de belangen der Kerk
niet direct op aan die van den staat. als er conflict tusschen beide
dreigt. Hij is zich het onderscheid tusschen de geestelijke en wereldlijke macht wel bewust en stelt de eerste. ten minste in theorie.
hooger. De Kerk is niet zonder meer een instrument van zijn politiek.
Hij Qenoemt over het algemeen waardige bisschoppen. ofschoon
hij er wel op let of zij hem van dienst kunnen zijn en hij abdijen
geeft aan wereldgeestelijken en leeken. terwijl de kloosterlingen
soms gebrek lijden. De wetten in kerkelijke aangelegenheden zijn
over het algemeen heilzaam. Kerk en staat hebben elkaar noodig.
Karel alleen bezat de macht om de kerkelijke wetten tot uitvoering
te brengen; hij bevorderde ook het missiewerk door zijn militaire
tusschenkomst. En omgekeerd: de steun. dien hij aan de Kerk
verleende. kwam in hooge mate de maatschappij ten goede. De
Kerk bezat de elementen der zedelijkheid en beschaving en vormde
een band van eenheid voor het uit zoo verschillende volkeren
samengestelde rijk. Omdat Karel ten slotte ook het heil der Kerl<
van zijn Christenrijk beoogd!!. hebben de Pausen veel geduld en
omzichtigheid getoond.
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Onder bovengenoemde beperkingen heeft Karel in vele opzichten
het welzijn der Kerk bevorderd. Een betere verdeeling der metro~
politaanzetels kwam tot stand. De bisschoppen werden verplicht
tot visitatie en het houden van synoden. Telkens dringt hij bij de
priesters aan op het trouw vervullen hunner geestelijke plichten,
preeken, zorg voor de armen; hij steunt den regel van den
H. Chrodegang (§ 87, 1°). De inkomsten der kerken worden
verzekerd door de verplichting tienden te betalen, wat door de
2e synode van Macon (585) vastgesteld, doch eerst door Karel
doorgevoerd werd en nauwkeurig moet van de kerkelijke inkomsten
boek worden gehouden. Ook worden bepalingen uitgevaardigd
omtrent het godsdienstig en zedelijk leven der geestelijken, de
zondagsheiliging, het bijwonen der godsdienstoefeningen, het
huwelijk, de hulpverleening aan armen, tegen den woeker; de
geloovigen worden verplicht het Onze Vader en de geloofsbelijdenis
van buiten te leeren (De kerkelijke bepalingen van K. in
Eichmann 9-30).
Zoo heeft Karel werkelijk groote dingen tot stand gebracht.
Spoedig echter na zijn dood teekenden zich de schaduwen af van
zijn bestuur, die tijdens zijn leven niet zoo duidelijk waren. Wat
onder Karel wegens de omstandigheden kon worden geduld, ~ërd
tot regeeringssysteem onder zijn opvolgers. De caesaropapistische
tendenzen werden bij hen nog sterker en brachten de Kerk soms in
een slaafsche afhankelijkheid van den staat. Het onder Karel
ingeburgerde recht der benoeming van bisschoppen en abten
misbruikten zij om onwaardig en aan te stellen. De vermenging
van kerkelijke en wereldlijke aangelegenheden leidde er toe, dat de
Kerk te veel in de wereld opging. Bij de bisschoppen en abten, die
burgerlijke ambten bekleedden. openbaarde zich een streven de
wereldlijke grooten in macht en luister te overtreffen; zij worden
meer wereldlijke vorsten dan herders der zielen. Omdat de Kerk te
veel steunde op den staat, werd zij meegesleept in den ondergang
van de macht der Karolingers ; zij had haar eigen machtsmiddelen
niet kunnen ontwikkelen, om in deze crisis zelfstandig te kunnen
blijven staan. In één woord: onder Karel hebben zich de toestanden
geconsolideerd. die den investituurstrijd noodig maakten. Ook tijdens
de Merovingers had de Frankische kerk onder de macht van den
staat gestaan. Doch Bonifatius had met succes gewerkt om haar in
het verband met Rome te brengen en haar een meer geestelijke taak
te doen vervullen. Onder Karel ging zij weer den weg op een
staatsinstelling te worden, wat later werkelijkheid werd. Eerst toen
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zij in den investituurstrijd haar vrijheid en zelfstandigheid begon te.
herwinnen. kon zij haar grootsche taak ten volle vervullen.
Te betreuren is het ook. dat Karel en zijn hof op zedelijk gebied geen
stichtelijk voorbeeld gaven. Karel zelf heeft 9 vrouwen gehad. Waarschijnlijk
moet men denken aan verstootingen. waarbij in dien tijd. toen de leer der Kerk
omtrent het huwelijk bij de Germanen nog niet zoo was doorgedrongen, eerder
een zekere goede trouw verondersteld mag worden.

2°. Groot was Karels zorg voor de bevordering van wetenschap,
kunst en onderwijs. Zelf kon hij niet schrijven: op het einde van
zijn leven trachtte hij het nog te leeren. doch. zooals Einhard
zegt. met weinig succes. Hij was echter bezield door een groote
zucht naar kennis. Behalve zijn moedertaal kende hij Latijn (en
Grieksch ?) en hij was niet onervaren in de gewijde en ongewijde
letterkunde. Groote voorliefde had hij voor de schoonheid der
handschriften (het schrift uit zijn tijd is zeer fraai). kerksieraden
en voor de zuiverheid van den kerkelijken zang. Zelf zong hij
dikwijls op het koor met gedempte stem de psalmen mee en
maakte er opmerkzaam op. als er fouten gemaakt werden. Om
de wetenschap te bevorderen. riep hij de geleerdste mannen van
zijn tijd aan het hof. Zoo vormde hij naast de Palatijnsche school
(de paleis school) een soort academie. waar de geestesproblemen
dier dagen besproken werden. De hoofdpersoon was Alcuinus. een
Angelsakser. uit de school van York. die later monnik werd:
verder de Italianen Paulus Diaconus en Petrus van Pisa, dan
de architect Einhard. een leek. Karels biograaf. Doch wat op
het gebied van kunst, wetenschap en letterkunde werd voort~
gebracht. was niet nieuw en oorspronkelijk. Men trachtte de voort~
brengselen der klassieken en der kerkelijke oudheid weer in zich
op te nemen en te hernieuwen en aan den tegenwoordigen tijd
dienstbaar te maken. Daarom spreekt men van een Karolingische
renaissance, herleving der antieken. Daar de gebruikte taal het
Latijn was, drong deze renaissance niet genoeg tot het volk door
en was zij niet in staat een eigen nationale kunst en letterkunde
te scheppen. Toch bevorderde Karel de beoefening van de vader~
landsche taal: hij liet oude sagen en liederen verzamelen en vond
genoegen in de populaire poëzie. De bouwkunst werd vooral door
Italië beïnvloed: Karel liet verschillende kerken bouwen, o.a. te
Aken en te Nijmegen de keizerskapel. Aan de kloosters schonk
hij vele handschriften. En in een beroemd capitulare (M. G. Cap. I.
59) schreef hij voor aan de kathedralen en bij de kloosters scholen
op te richten (§ 89).
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Op aandringen van Frederik Barbarossa werd Karel door den
tegenpaus Paschalis 111 (§ 107. 3°) gecanoniseerd. De heilig ..
verklaring werd door de Kerk niet erkend. doch zij heeft tot heden
toegestaan hem te Aken en omgeving als een zalige te vereeren.

§ 81. De uitbreiding der Kerk en haar verdediging naar buiten.
10. De bekeering der Oostelijke Friezen werd voltooid. nadat
zij door Karel definitief onderworpen waren. Daar werkten
S. Gregorius. S. Willehadus en S. Ludgerus.
2°. Het belangrijkste feit is echter de bekeering der Saksen 1,
waarop Bonifatius reeds het oog gevestigd had. doch die ver..
hinderd was door hun vijandige houding tegenover de Christenen.
zoowel uit godsdienstige overtuiging als uit afkeer tegenover de
Franken. hun vijanden. Het heidendom was hun een symbool van
hun eigen nationaliteit. In een bijna 30.. jarigen oorlog heeft Karel
hen sedert 772 onderworpen. Daarmee ging samen hun
christianiseering; toen zij onderworpen waren. zond Karel hun
missionarissen. In 782 brak onder Widukind een opstand uit.
waarbij ook de kerken verwoest en de missionarissen vermoord of
verdreven werden. Karel nam verschrikkelijke wraak. en liet op
één dag 4500 Saksen bij Werden ter dood brengen. De Saksen
hadden zich herhaaldelijk aan trouwbreuk schuldig gemaakt. maar
deze bloedige daad is moeilijk te verontschuldigen. Kort daarop.
waarschijnlijk in 782. vaardigde Karel zijn bekend Capitularium
voor Saksen uit. waarin heidensche gebruiken werden verboden.
de doodstraf werd gesteld op het weigeren van het doopsel. en
op het overtreden der vastenwet uit verachting. en l?elastingen
voor het bouwen en het onderhouden van kerken werden voor..
geschreven (M. G. Cap. I. 68; Eichmann 13). Bij de strenge
strafbepalingen moet in het oog gehouden worden. dat ook de
Saksische wetten gemakkelijk de doodstraf eischten. In 79a"werd
een nieuwe opstand met geweld onderdrukt; Karel liet talrijke
Saksen naar Frankische streken overbrengen en Frankische
families zich in Saksen vestigen. Verschillende bisdommen werden
opgericht o.a. Bremen met als eersten bisschop Willehad
(787-89). Munster met Ludguus (804-09) 2.
1. H a u c k Il. C h. Rit ter. K. d. Gr. u. d. Sachsen. Dessau 1894. F r. F 1a ska m p. Die Anfänge friesischen und sächsichen Christentums.
Hildesheim 1929. - 2 Alf r i d i Vita S. Ludgeri. A. S. V. Martii. Kr imp h 0 v e. Der hl. Ludgerus. Apostel des Münsterlandes. Mr. 1885. F. Bos e r. Am Grabe des hl. Ludger. Mr. 1909. - D. St r a c k e. Bernlef.
H. T. 4. 50. 150.
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Het bekeeringswerk der Saksen draagt niet het onbaatzuchtige karakter der
vroegere Engelsche missie. De staat nam het ter hand. en voerde het met
geweld door. Bij Karel heeft behalve de ijver voor het Christendom ook de
politiek een rol gespeeld; hij zag in de bekeering der Saksen het eenige middel
om hen te beschaven en blijvend aan zijn rijk te verbinden. De Kerk keurde de
geweldmaatregelen niet goed. Alcuinus ~chreef aan een van KareIs officieren:
Het geloof is een daad van den wil en kan niet opgedrongen worden; men
mag op het geweten werken. maar het geen geweld aandoen; .. Mittantur
praedicatores et non praedatores" (M. G. Ep. 4. 61); later schreef hij ook in
dezen geest aan Karel zelf. Ook P. Hadrianus vermaande Karel. aan de priesters
de prediking over te laten ... daar geweld geen ware bekeeringen maakt" (P. L.
98. 591). Tenslotte heeft ook de missie arbeid der priesters de eigenlijke innerlijke
bekeering tot stand gebracht. Het Christendom schoot bij de Saksen diepe
wortelen. zooals blijkt uit het christelijk gedicht. den Heliand. nog geen halve
eeuw na hun bekeering ontstaan (tusschen 822---40). In beschaving waren zij
ook spoedig aan de Franken gelijk en in de geschiedenis zouden zij weldra een
groote rol spelen.

3 0 • Ook aan de Slaven en Avaren, die zich in het Zuid-Oostelijk
deel van het tot het Frankenrijk behoorende toenmalige Duitschland gevestigd hadden. werd het Evangelie verkondigd.
4 0 • Een g,evaar voor de Christenheid bleven immer de Mooren
in Spanje. In 778 trok Karel met een leger de Pyreneën over. doch
stootte het hoofd voor Saragossa. Op den terugtocht werd de
achterhoede IverplettMd in het dal van Roncevaux. waar Roland
mC1Ms sneuvelde. Later gelukte het Karel zich meester te maken
van Spanje tot de Ebro. waar hij de Spaansche Mark stichtte.
een bolwerk tegen de Mooren. en een steun voor de Spaansche
Christenen onder hun heerschappij.
I-~ 9tMt-7""'~

o.. ........ ,~;fe-
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§ 82. De beeldenstrijd in het Westen 1.
De strijd over het Filioque 2. Het Adoptianisme 3.
10 • P. Hadrianus had van de Grieksche acten van het 2e concilie van Nicea (§ 78. 4 0 ) een Latijnsche vertaling laten vervaardigen. die niet altijd den juisten zin van het leerstuk weergaf.
De pro s k y nes i s, vereering. veneratio. die aan de beelden
bewezen mag worden, was vertaald met adoratio, een onduidelijke
1 Hef. - L. lIl. 1061-91 ; T i x e ron t lIl. 435---483; § 78. De L. Carolini in
P. L. 98; M. G. Concilia 2. Suppl. 1924. ed. H. Bastgen. - J. Maréchal.
Les Iivres carolins. Lyon 1906, E. Vacandard. Carolins (Livres),
D. Th, 11. - E. B 0 r net. La controverse des images en Occident. Lyon 1906.
- E. Co mba. Claudio di Torino, Flor. 1895. - 2 Hef e I e - L. lIl, 1127-34;
Tixeront lIl. 518-526. - A. Palmieri, Filioque, D. Th. V. - 3 De
geschriften van E I i pan dus en Fel i x van U r gel, P. L. t. 96. Hefele-L. III, 1001-60; Tixeront lIl, 526-540. - P. Vuilermet,
Elipand de Tolëde, Brignais 1911.
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uitdrukking. waaronder de Franken verstonden de adoratio. aanbidding in strikten zin. den cultus latriae. dien men alleen aan God
bew:ijzen mag. Het concilie verklaarde echter in dezelfde zinsnede.
dat men de ware latria alleen aan God. niet aan de beelden
bewijzen moet. Ook stond in de vertaling. dat de metropoliet van
Cyprus verklaarde. aan de beelden dezelfde eer te geven als aan
de H. Drievuldigheid. terwijl de acten juist het tegenovergestelde
zeggen. Zoo kon de meening ontstaan. dat het concilie een onjuiste
leer verkondigde. Bovendien was Karel de Groote toch reeds
ongunstig gestemd ten opzichte van het concilie. daar het buiten
hem om gehouden was. zonder officieele deelname van het
Frankische rijk. een toenadering van den Paus tot de Grieken
beteekende en onder de bescherming gestaan had van keizerin
Irene. die het reeds vastgestelde huwelijk tusschen haar zoon en
een dochter van Karel had doen afspringen. Doch de Franken
hadden ook bezwaar tegen de leer zelf en weigerden aan de
beelden iedere. ook relatieve. vereering. Toen Karel nu van den
Paus de vertaling ontving en deze hem was voorgelezen. was hij
over de vermeende daarin vervatte dwalingen ten hoogste
verontwaardigd. en liet in 790. misschien door Alcuinus. een
weerlegging opstellen. de Libri Carolini.
Het geschrift was eeuwenlang in vergetelheid geraakt. tot in 1549 een afschrift
ervan gevonden en in het licht gegeven werd door een Anonymus. die later de
van Calvinisme verdachte priester du Tillet bleek te zijn (t als b. van Meaux).
Flacius Illyricus en andere Protestanten maakten er terstond gebruik van om de
beeldenvereering aan te vallen. zoodat de uitgave van du Tillet op den Index
geplaatst werd. De pogingen van Bellarminus. Baronius enz. om de echtheid
der Libri Carolini in twijfel te trekken en ze toe te schrijven aan Carlstadt of een
ketter uit den tijd van Karel den Groote. zijn geheel mislukt; zij zijn zeker
echt. De L. Carolini bevatten een dikwijls zeer oppervlakkige en aanmatigende
critiek op het concilie van Nicea. Zij staan het gebrUik der beelden toe. niet
den cultus. en begrijpen niet de scherpe onderscheiding van Nicea tusschen
cultus latrlae en duliae.

Waarschijnlijk werd de inhoud van het werk meegedeeld aan
het Concilie van Frankfort, dat in 794 gehouden werd onder
voorzitterschap van Karel. Het concilie ging echter niet zoover als
de L. Ca rolin i en veroordeelde alleen de adoratio der beelden in
strikten zin en het concilie van Nicea. dat niet als oecumenisch
beschouwd werd en deze adoratio zou geleerd hebben. Een uittreksel van de acten. nl. 85 capitula. werd gezonden aan
P. Hadrianus. die antwoordde in de Reprehensiones. waarin hij de
ware leer uiteenzette; in deze omstandigheden publiceerde hij echter
niet officieel het concilie van Nicea. Waarschijnlijk veranderde het
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antwoord des Pausen de gevoelens van Karel en zijn omgeving
niet. Maar men hoort van de beeldenvereering niet meer spreken
tot 824. toen de Grieksche k. Michael 11 aan P. Paschalis I en aan
Lodewijk den Vrome een gezantschap zond en een brief. om hen
op te wekken ook tegen de beelden op te treden. In een samenkomst van bisschoppen en afgevaardigden van k. Lodewijk te Parijs
(825) werden nogmaals het concilie van Nicea en de Reprehensiones
van Hadrianus veroordeeld. en werd o.a. het concept van een brief
opgesteld. dien de Paus aan k. Michael over deze kwestie te
schrijven had. De opvattingen der bijeenkomst werden schriftelijk
verdedigd door Agobard. b. van Lyon (P. L. 104). Claudius. b. van
Turijn. ging verder en liet alle beelden en kruisen uit zijn bisdom
verwijderen. De aan de beelden vijandige houding in het Frankische
rijk bleef bestaan tot het einde der ge eeuw. Eerst na het
8e algemeene concilie (868). dat het 2e van Nicea bevestigde en
in het Frankische rijk werd aangenomen. werd overal de orthodoxe
leer verkondigd.
.
2°. De strijd over het Filioque is een dogmatische en een
disciplinaire.
Het 2e algemeene concilie had tegenover de Macedonianen de
godheid van den H. Geest gedefinieerd en verklaard. dat deze
"uit den Vader voortkomt". Ofschoon het dus niet uitdrukkelijk
de voortkomst ook uit den Zoon (Filioque) leert. wordt deze niet
uitgesloten. De Macedonianen namen wel de voortkomst van den
H. Geest uit den Zoon aan; het eoncilie nu definieerde de voortkomst uit den Vader. zonder te spreken over de voortkomst uit
den Zoon. die verondersteld werd. De oudere Grieksche Vaders.
Athanasius. Basilius. Gregorius van Nyssa. Cyrillus namen dan
ook de voortkomst van den H. Geest uit den Vader en den Zoon
aan. doch zij spreken van een "processio ex Patre ru;.r Filium"
de voortkomst uit den Vader door den Zoon. wat te vereenigen
is met .. ex Patre Filioque"; evenzoo leeren Maximus Confessor
en Johannes Damascenus. In de 7e eeuw begon men echter in de
Grieksche kerk de voortkomst uit den Zoon te betwijfelen en
te ontkennen. Bij het schisma van Photius was en ook thans nog
is het Filioque een der grootste dogmatische verschilpunten
tusschen de Grieksch-schismatieke en de Latijnsche kerk.
Over het Filioque ontstond echter ook een meer disciplinaire
kwestie. In de Latijnsche kerk was sedert de 5e en 6e eeuw na de
uiteenzettingen van Augustinus de leer over de voortkomst uit den
Vader en den Zoon uitdrukkelijk aangenomen. Op het concilie
314

§ 82. De strijd over het Pilioque.
van Toledo in 589 was het Filioque ingevoegd in het officieele
symbolum Nicaeno-Const.; ook in de Frankische kerk in de
Be eeuw. De Pausen echter, ofschoon zij de leer aannamen, waren
niet voor opname van het Filioque in het symbolum, om de reeds
bestaande spanning tusschen de Grieksche en Latijnsche kerk
niet te vergrooten en niet een nieuwen strijd over een leerstuk te
doen ontbranden. De Grieken konden zich houden aan de uitdrukking hunner Vaders "per Filium", die te vereenigen was met
het "Filioque". Bovendien maakten de Grieken bezwaar tegen
verandering van het officieele symbolum, wat door vroegere algemeene concilies verbodel-~. Ofschoon dit verbod door den
Paus opgeheven kon worden, achtte hij het met het oog op de
Grieken niet opportuun j niet alle leerstukken behoeven trouwens
in het symbolum te worden opgenomen. Op een concilie te Aken
in 809 pleitte K. de Groote voor de toevoeging van het Filioque
in het symbolum; Leo 111 verklaarde er zich tegen. Karel bleef
echter de toevoeging in zijn rijk handhaven. Eerst toen men zich
om den tegenstand der Grieken niet meer bekommerde, nam
Benedictus VIII (1012-24) het Filioque in het symbolum op.
iO. Het Adoptianisme ontstond en werd vooral verspreid in Spanje. door
Elipandus, b. van Toledo (sedert 780) en den geleerden Felix, b. van Urgel.
Zij leerden: Christus als het Woord, als God, is de natuurlijke zoon van den
Vader. als mensch de aangenomen zoon van God. Ofschoon zij het ontkenden,
is het Adoptianisme een vorm van Nestorianisme. Want als Christus een
werkelijke en een aangenomen Zoon van God is, moet men twee personen
aannemen. Volgens de Adoptianisten is dus de mensch Christus, zoo Hij op
aarde leefde, niet werkelijk God, niet alwetend enz. P. Hadrianus verwierp in
785 de leer in een brief aan de Spaansche bisschoppen (Denz. 299); ook op de
synode van Frankfort (794) werd zij veroordeeld (Denz. 311). Felix onderwierp zich. Alcuinus schreef verschillende werken ter bestrijding der dwaling.
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DERDE HOOFDSTUK.

HET VERVAL VAN HET KAROLINGISCHE RIJK.
DE INVLOEDRIJKE POSITIE VAN HET PAUSSCHAP
ONDER NICOLAAS I EN ZIJN EERSTE OPVOLGERS
(VAN 814 TOT HET EINDE DER 9E EEUW).

§ 83. De Kerk tijdens Lodewijk den Vrome en zijn opvolgers.
De overheersching van de Kerk door de wereldlijke machten en
de reactie daartegen 1. De Pseudo-Isidorische decretalen.
10 • Naden dood van Karel den Groote beginnen zich reeds
spoedig teek enen te openbaren, die het treurige verval van het
einde der ge en de eerste helft der 1Oe eeuw aankondigen. Het
Frankische rijk valt uiteen en daarmee wordt de kerkelijke eenheid
verbroken; de oorlogen en de onrust, die er mee samengaan,
brengen het kerkelijk leven in verval; de bisschoppen worden in
de politieke twisten betrokken; de steun, dien de Kerk van den
staat ondervond, ontvalt haar. Van de innerlijke zwakheid van het
rijk maken de Saracenen en de heidensche Noormannen en
Hongaren gebruik om invallen' te doen en schromelijke ver~
woestingen aan te richten.
De oplossing van het Frankische rijk is niet alleen te wijten
aan de geringere macht en bekwaamheid van KareIs opvolgers.
Het rijk was te veel een persoonlijke stichting van Karel geweest,
te weinig gefundeerd op bestaande krachten en instellingen.
Bovendien droeg de erfopvolging de kiem van ontbinding in zich.
Ook Karel had zich niet los kunnen maken van de Germaansche
zede, die, in tegenstelling met de Romeinsche wetgeving, de regels
van het privaatrecht ook toepaste in het publieke recht. Hij ver~
1 Annales regni Francorum (-829) § 77; Ann. Bertiniani, ed. G. Wa i t z,
M. G. in u. s. 1883; Annales Fuldenses, ed. F. K u r z e, ib. 1891. - Sc h n ü r er
II, 3-9; 17-25; v. Sc h"û b e r t, 539-565. - A. P ö sc h I, Bischofsgut u.
Mensa episc., 3 Bde Bonn 1908/12; Die Entstehung des geistlichen Benefiziums,
Arch. f. kath. Kirchenr. 106 (1926) 1-121; 363-471. - P. Th 0 m a s, Le
droit de proprieté des laïques sur les églises, P. 1906. - I mba r t del a T 0 u r,
Pos t, S tut z, Les n e § 69; S ä 9 m ü 11 e r p. 7. - A. W e r min 9 hof f,
Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche im M. A., Lz. 2 1913. - E. Les n e,
La hiérarchie épiscopale en Gaule et Germanie depuis la mort de St. Boniface
jusqu' à la mort d'Hincmar (742-882), P. 1905. - Imbart de la Tour,
Les élections épiscopales dans I'église de France du IXe au XIIe siècle, P. 1891.
- K. V 0 i 9 t, Die karol. Klosterpolitik u. d. Niedergang d. westfränk. Königstums, Stuttg. 1917.
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deelde bij het verdrag van Thionville (806) het rijk gelijkelijk
onder zijn drie zonen. alsof het een particuliere vaderlijke erfenis
was. De Kerk. die leefde in de traditie van het Romeinsche recht.
heeft zich steeds verzet tegen de verdeeling van het rijk; zij stelde
het algemeene belang boven het particuliere en zag ook zeer goed
in. dat bij een verdeeling van het rijk de eenheid van de religie
en van de christelijke beschaving bedreigd werd. De verdeeling
volgde nog niet onmiddellijk na den dood van Karel den Groote.
<>mdat twee zijner zonen vóór hem stierven en alles zoo aan
Lodewijk den Vrome (814-40) toeviel. Onder invloed van
Agobard. b. van Lyon. en den abt Wala kwam in 817 een
constitutie tot stand. die bepaalde. dat Lotharius zijn vader
Lodewijk bij diens dood op zou volgen en dat zijn beide broeders
<>nder hem zouden staan. Doch Lodewijks tweede echtgenoote.
Judith. wist dit ten gunste van haar zoon. den lateren Karel den
Kale. ongedaan te maken. wat leidde tot eindelooze twisten en
tenslotte tot verdeeling van het rijk.
Een derde reden van het uiteenvallen van het Frankische rijk
was van socialen aard. het leenwezen, dat zich reeds was begonnen
te ontwikkelen vóór Karel den Groote. doch door hem niet tegen~
gehouden. eerder bevestigd werd.
Het leenwezen ontwikkelde zich reeds in den Merovingischen tijd uit
3 elementen: de commendatio. het beneficium. de immuniteit.
In den Merovingischen tijd vormt zich steeds meer het groot grondbezit; land.
niet geld. is de vorm van het kapitaal. Van de grootgrondbezitters zijn velen
als slaven of hoorigen afhankelijk. De slaven waren nog steeds talrijk door
natuurlijke vermeerdering. koop. gevangenneming. Zij werden door de heeren
.gebruikt als dienaren. beambten. handwerkslieden. om het land te bebouwen
(ministerialen). Hun lot was over het algemeen niet slecht; zij hadden veel
invloed en uit hen vooral heeft zich de lagere adel der latere M. E. ontwikkeld.
Van de heeren waren ook afhankelijk de hoorigen. die gebonden waren aan de
hoeven. waarop zij door hen geplaatst waren. ZIJ waren verplicht de opbrengst
van hun bedrijf aan hun heeren af te staan en moesten verschillende diensten
bewijzen; verder waren zij vrij en konden eigen bezit verwerven.
In de onrustige tijden stelden vrijen. die zich zwak gevoelden. minores. zich
dikwijls onder de bescherming van machtiger grootgrondbezitters. potentes.
proceres: ziJ werden vassi. vazallen. Door de commendatio begaven zij zich in
de manus. de macht van den heer; zij beloofden hem trouwen gehoorzaamheid.
hou en trouw. gelijk het later heette; zij moesten in zijn leger dienen; omgekeerd
beloofde de heer hun zijn volledige bescherming. Gewoonlijk droegen zij hem hun
eigen. klein grondbezit over; zij werden dan in zekeren zin hoorigen. doch
verkregen het groote voordeel van bescherming en veiligheid.
Daar land bijna de eenige vorm van bezit was. was het ook de eenige vorm van
belooning. De koning. die zijn krijgslieden of anderen wilde beloonen of aan
zich verbinden. schonk hun soms land; gewoonlijk echter gaf hij hun koninklijk
gebied in gebruik. in leen (beneficium; sedert de lOe eeuw. toen het leen erfelijk
werd. feudum). Aanvankelijk was het leen tijdelijk en herroepelijk; een recognitie.
een vergoeding. een soort pacht werd er voor geëischt. De groote heeren gaven
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op hun beurt weer land in leen aan hun vazallen. Ook de koninklijke beambten,
de hertogen en graven, werden gewoonlijk met leengoed betaald.
Het vazalschap en het beneficium bestonden reeds algemeen in den
Merovingischen tijd; uitzondering was toen nog de immuniteit. die ook later regel
werd. Krachtens de immuniteit waren de bezittingen en leengoederen der heeren
vrijgesteld van staatslasten. finantieele en andere; de ambtenaren des konings
hadden er geen recht en zelfs geen toegang.
Zoolang onder de groote Karolingers het staatsgezag sterk was. kon decentralisatie voorkomen worden. Anders werd het onder den zwakkeren Lodewljk
den Vrome en zijn opvolgers; vooral. toen sedert het einde der ge eeuw de
leenen erfelijk werden en de immuniteit practisch souvereiniteit werd. De leengoederen werden erfelijk in de families. die ze steeds trachtten te vergrooten;
en de heeren oefenden op hun gebied de koninklijke rechten. regalia. uit: zij
spraken recht in eigen naam. hieven voor zich zelf belastingen. hadden eigen
munten. markt- en tolrechten. De koning. de staat. had geen gezag meer;
de groote heeren maakten zich van den staat onafhankelijk en de kleinere heeren
weer van de grooten. Een eindelooze versnippering was er het gevolg van en
daar de staat geen macht en gezag meer bezat. een geweldige chaos. die ook
voor de Kerk noodlottig werd.
Het leenwezen. de feodale maatschappij was definitief gevestigd in de tweede
helft der lOe eeuw. Aanvankelijk beteekende het een terugkeer tot de barbaarschheid en het heidendom. De grootere heeren en de kleinere. de baronnen. konden
vrijen teugel laten aan hun hartstochten. Er was geen macht. die hen in bedwang
hield of straffen kon en ook de Kerk had haar invloed verloren. Het is een
tijd van eindelooze twisten en oorlogen onder de kleine heeren. die op hun
burchten onaantastbaar waren. van roof- en plunderzucht. van ruwheid en
immoraliteit. De toestand wordt eerst beter. als in de tweede helft der lIe en
in de 12e eeuw de groote heeren hun macht concentreeren. in andere landen
het staatsgezag weer sterker wordt. de eenheid zich herstelt en als de Kerk
haar invloed herwint.

2°. Lodewijk de Vrome (814-40) streefde er ernstig naar het
kerkelijk leven te bevorderen. maar de kracht van zijn vader
ontbrak hem en zijn regeering werd verontrust door den strijd met
zijn zonen, waarin ook de Kerk betrokken werd. P. St e ph a n u s IV
( 816-17) kroonde en zalfde hem te Reims. Nu het keizerlijk gezag
zwakker was. trachtten de Pausen er zich van los te maken;
evenals Stephanus werd Paschalis I (817-24) gekozen en ge~
kroond buiten den keizer om. Doch toen na den dood van Paschalis
onlusten in Rome uitbraken, werd de Frankische partij weer sterker
en wist haar candidaat Eu gen i u s 11 (824-27) op den pause~
lijken troon te brengen. Om de rust te herstellen zond Lodewijk
zijn zoon Lotharius naar Rome, die met den Paus de Constitutio
Romana (824; Eichman lIl, 6) uitvaardigde. waarin praktisch
de opperste souvereiniteit over den Kerkelijken staat aan den
keizer gegeven en bepaald werd, dat de Paus op canonieke wijze
door geestelijken en adel gekozen, doch niet gekroond mag
worden. voordat hij in tegenwoordigheid van den keizerlijken
missus en het volk den eed van trouw aan den keizer heeft afge~
legd (door Hergenröther 11, 105 e.a. wordt de eed in twijfel
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getrokken). G reg 0 r i u s IV (827-44) werd geconsacreerd
volgens de Constitutio Romana. In den strijd tusschen Lodewijk en
zijn zonen kwam hij naar Col mar (833) om bemiddelend op te
treden, echter zonder succes: een deel der bisschoppen was vóór,
een ander deel tegen zijn interventie in deze gedeeltelijk tijdelijke
aangelegenheid. In 843 werd het Frankische rijk verdeeld tusschen
de 3 zonen van Lodewijk; de eenheid van het groote Christelijke
rijk was daarmee verbroken, in velerlei opzicht tot schade van de
Kerk, ofschoon het pausschap, nu het geen machtigen keizer meer
naast zich had, aanvankelijk steeg in macht en invloed. Zoo werd
bij de consecratie van Sergius 11 (844-47) de Constitutio
Romana niet onderhouden. In 846 voeren de Saracenen den Tiber
op tot voor de muren van Rome en plunderden de basilieken van
S.S. Pieter en Paulus. Een algemeene verontwaardiging maakte
zich van de Christenheid meester; Lotharius zond een leger en
schreef in zijn rijk een collecte voor tot herstel van de S. Pieters~
kerk en de omringing van deze met een sterken muur, wat tot
stand werd gebracht door den krachtigen P. Leo IV (847-55)
(de Leostad), die ook verder met succes de Saracenen bestreed.
Hij hield twee synodes te Rome, die hervormende maatregelen
uitvaardigden of bestaande hernieuwden.
3°. Ook de Kerk, zoo innig met de maatschappij verbonden,
werd in het leenwezen betrokken. Zij was een economische groot~
macht geworden, wier bezit ook grootendeels in landerijen bestond
en die uitgebreide immuniteiten verkregen had. Na de saecularisatie
van Karel Martel was haar grondbezit onder Karel den Groote weer
sterk toegenomen, vooral van de kloosters. Het klooster S. Martinus
van Tours had 20.000 van zich afhankelijke lieden; het Noord~
Frankische S. Vandrilles in 781 4300 hoeven (mansi), 1600 huur~
hoeven en 2400 in beneficie. Luxeuil zou 15000 hoeven bezeten
hebben; even zooveel, volgens Mabi1lon, Fulda omstr. ROO
(v. Schubert, 542). Deze bezittingen waren meestal over het
geheeIe land verspreid; zij namen toe door ontginning, doch
berustten meest op schenking .. pro anima sua", gelijk het in
talrijke oorkonden heet. Ook de bisdommen waren rijk geworden.
Door haar rijkdom kon de Kerk grooten invloed uitoefenen en
veel tot stand brengen op het gebied van liefdadigheid en onder~
wijs, doch ernstig waren ook de nadeelen, omdat de begeerlijkheid
der grooten er door werd opgewekt.
Terwijl K. de Groote over de benoeming van bisschoppen en
abten eigenmachtig beschikte, werden onder Lodewijk den Vrome
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pogingen tot verbetering aangewend. Een capitulare van 818
schijnt de vrijheid der bisschopskeuze in princiep te erkennen,
doch practisch veranderde er niets en na den dood van Lodewijk
werd de toestand nog ongunstiger. Sommige vorsten beschouwden
zelfs de bisdommen als hun eigen~kerken. In een schrijven van de
synode van Quierzy (858) aan Lodewijk den Duitscher protesteert
Hinkmar van Reims: .. Ecclesiae siquidem nobis a Deo commissae
non talia sunt beneficia et hujusmodi regis proprietas, ut pro libitu
suo in con suIte ilIas possit dare vel tollere" (M. G. Capit 11, p. 439).
Zooals uit deze woorden blijkt, heerschte wel hier en daar de
opvatting, dat de bisdommen en abdijen leenen, beneficia, des
konings zijn, maar zij is in den Karolingertijd nog niet algemeen
aanvaard (Pöschl, Die Entstehung des geist. Benef., passim).
Beschikten de vorsten over bisdommen en abdijen, ook het
eigenlijke eigenkerkenwezen was vooral s~dert de 8e eeuw sterk
toegenomen. Ten gevolge van den onrustig en tijd stelden vele
dorpen zich onder de bescherming van adellijke grooten, waardoor
deze de v.rije kerken in hun bezit kregen. Bovendien had Karel
Martel dikwijls bezittingen van bisdommen en kloosters aan
leeken geschonken, die hij aan zich wilde verplichten, waardoor
de er op gebouwde kerken ook aan hen kwamen. En bij het
verval der kerkelijke tucht kon de Kerk daar weinig tegen doen.
Zoo ontwikkelde zich steeds meer het eigenkerkenwezen tot een
onbeperkt recht van de heeren op hun kerken: zij konden ze
verkoopen, wegschenken -of verruilen en geheel zelfstandig de
geestelijken benoemen, die zij niet zelden als bedienden of hoorigen
beschouwden. Langzamerhand werd het systeem in het kerkelijk
recht ingevoerd. P. Eugenius 11 voegde op een synode te Rome
het eigenkerkenwezen in het Italiaansche kerkelijke recht in (826:
M. G. Conc. 11, 576). Talrijke bepalingen werden genomen, vooral
onder Karel den Groote, om het systeem aan het kerkelijk recht
aan te passen, met name om de· bisschoppen het oppertoezicht
over de eigenkerken en de daar aangestelde geestelijken te geven.
Echter zonder veel resultaat, zoodat er ernstige misbruiken voor~
kwamen en de streng kerkelijke partij op de synode van Valence
(855), evenals Nicolaas I. den strijd aanbonden tegen een instituut,
dat zoo geheel met het oude canonieke recht in strijd was. Het
bleef echter gehandhaafd, niet het minst door de verdediging van
Hinkmar van Reims (De ecclesiis et capellis) .
Zoo werd de Kerk steeds meer aan de machten der wereld
overgeleverd. De bisschoppen en abten werden steeds meer were1d-
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lijke vorsten en niet de waardigsten werden aangesteld. omdat
de politiek meestal bij benoemingen den doorslag gaf.
Reeds tijdens Lodewijk had zich onder leiding van Agobard.
b. van Lyon (t 840). Wala. abt van Corbie (t 836) e.a. een
strengkerkelijke partij gevormd. die zich tegen de overheersching
van de Kerk door den staat verzette. In geschriften en op synodes
pleitte zij voor de onafhankelijkheid van de Kerk en haar bezittingen
van den staat. voor wederzijdsche zelfstandigheid; zelfs werd de
superioriteit van de geestelijke macht boven de wereldlijke ver~
kondigd (Eichmann I. 40-43). Later nam deze strengkerkelijke
partij echter haar toevlucht tot een afschuwelijk middel. de groote
vervalsching der Pseudo~Isidorische decretalen. waarvan het doel
is de onafhankelijkheid van de Kerk ten opzichte van den staat
en de zelfstandigheid van de bisschoppen ten opzichte der
metropolieten. die hun macht te ver wilden uitbreiden. te hand~
háven. Zij hebben den naam der Kerk veel kwaad gedaan en
worden nog immer tegen haar uitgebuit.
De Pseudo-Isidorische decretalen 1 zijn een verzameling van decreten der
concilies en decretalen der Pausen van de eerste 7 eeuwen. wier samensteller
beweert de H. Isidorus van Sevilla ( § 72. B) te zijn. De collectie wordt ook
genoemd "Collectio Isidori Mercatoris" • omdat zij begint met de woorden
"Isidorus Mercator. servus Christi lectori salutem". Zij is in 2 recensies bewaard.
De langere bestaat uit 3 deelen en bevat: a. De 50 apostolische canones. ~
pauselijke brieven van Clemens tot Miltiades (88-314). Deze brieven zijn
valsch en door den pseudo-Isidorus gemaakt. behalve 2 apocrieve brieven van
Clemens. die reeds eerder in omloop waren. b. Enkele valsche stukken o.a.
de D~natio Constantini (§ 34. 3°) enf'ioncilies van Nicea tot het concilium
13 Toletanum (683)
Decretalen van Silvester tot Gregorius II (314-731);
daaronder zijn 4S'valsche stukken.
Het eerst werd zij gebruikt op de synode van Soissons (853) ; zij was op het
einde der ge eeuw in Italië bekend. doch had daar nog tot op het einde der
1Oe eeuw weinig gezag; daarna werd zij bijna algemeen door de canonisten.
theologen en concilies voor echt gehouden. Enkelen: Petrus Commestor in de
12e. Marsilius van Padua in de He. Nicolaas van Cusa in de 15e eeuw.
betwijfelden of bestreden de echtheid; in de 16e Erasmus. Baronius. Bellarminus.
terwijl Turrianus de echtheid nog verdedigde tegen de Maagdenburger
Centuriatoren. Thans wordt de onechtheid algemeen toegegeven. Zij is zeker
niet van Isidorus van Sevilla. pmdat concilies worden aangehaald. die na zijn
dood plaats vonden en omdat zij nooit vóór het midden der ge eeuw geciteerd
wordt en dan nog niet in Spanje. maar in Frankrijk. De valschheid der meeste
stukken blijkt uit het feit. dat de oudheid er absoluut over zwijgt. ook Dionysius
Exiguus. die met groote zorg de pauselijke archieven doorvorschte ; dat sommige
in de oudheid absoluut onbekende rechten van Pausen en bisschoppen beschreven

re.

1 P. H ins c h i us. Decretales Pseudo-Isidorianae et Capitula Angilramni.
Lz. 1863. - P. F 0 urn ier. De l'origine des fausses décrétales. St. Dizier 1889;
Etudes sur les fausses Décrétales. R. H. E. 1906. 1907; Décrétales (fausses)
D. Ap. I. - A. V i Il i e n, D'écrétales (les fausses) D. Th. IV. - Lij d s man.
Introd. (p. 7). 127-146.
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worden. dat meerdere teksten der H. Schrift worden aangehaald volgens de
vertaling van Hieronymus. die toen nog niet in gebruik was en uit de barbaarsche
taal. die afwijkt van die der eerste eeuwen.
Niemand houdt meer. zooals vroeger wel beweerd is. dat de vervalsching te
Rome vervaardigd is. De plaats is waarschijnlijk Reims. tusschen 847-52 en
zij is uitgegaan van een groep clerici der strengkerkelijke partij. Het doel is
niet geweest de rechten des Pausen te verhoogen. wat o.a. ook Protestanten als
Hinschius en Richter toegeven. want de er in genoemde pauselijke rechten werden
algemeen erkend. Ook voerde de vervalsching geen eigenlijk nieuw recht in. wat
ook wel hieruit blijkt. dat zij nergens tegenstand ontmoette of bedenking wekte.
De samensteller heeft alleen in zijn tijd uitgeoefende rechten en bestaande
gebruiken aan vroegere tijden en vroegere Pausen toegeschreven. waardoor zij
natuurlijk wel grooter gezag verkregen. Het doe I is geweest a. de vrijheid
van de Kerk tenopzichte der wereldlijke macht te handhaven in hare personen.
met name de bisschoppen en in hare bezittingen. Daarom wordt er de nadruk
op gelegd. dat de bisschoppen canoniek gekozen moeten worden. dat zij niet
kunnen geoordeeld worden door een wereldlijke rechtbank. maar alleen door
den Paus of een provinciaal concilie. De "causae maiores" (d.i. van de
bisschoppen) behooren aan den Paus. die boven de bisschoppen en het provinciaal
concilie staat. Scherp wordt de vervreemding van kerkelijk goed veroordeeld.
b. Te reageeren tegen het machtsmisbruik der metropolieten. door b.v. te bepalen.
dat boven de bisschoppen niet de metropoliet staat. doch het provinciaal concilie.
door den Paus wettig bijeengeroepen. De bisschoppen kunnen op den Paus
appelleeren. Uit alles blijkt. dat de oppermacht der Pausen algemeen erkend
werd; juist met een beroep daarop wil de vervalscher de Frankische kerk
reformeeren.
P. Nicolaas I heeft er een deel van gekend. doch er zeker geen zakelijk gebruik
van gemaakt. Ook in de ge en 10e eeuw hebben de decretalen geen invloed
in Rome uitgeoefend; eerst daarna krijgen zij gezag en hebben zij er toe
bijgedragen om de kerkelijke tuch~e versterke~. Buiten Italië is hun invloed reeds
fiw v...~1: .. ~~I{( ~.
eerder van grooter beteekenis.

Andere vervalschingen uit denzelfden tijd en van dezelfde
tendenz zijn de Capitulariën~verzameling van Ben e die t u s
Lev i t a en de Cap i tul a A n gil ram n i.
4°. Na Leo IV plaatst de fabel Pausin Johanna 1. Zij verschijnt voor het
eerst in de Chronica universa/is Mettensis (omstr. 1250). Daar wordt verhaald.
dat de H. Stoel eenigen tijd was ingenomen door een vrouw. wier naam niet
voorkomt in den cataloog der Pausen. Zij droeg mannenkleeren en werd dus
niet als vrouw herkend. was zeer intelligent. kreeg een ambt aan de Curie en
werd tenslotte tot paus gekozen. Toen een kind geboren werd. ontdekte men
het bedrog en werd zij ter dood veroordeeld. Een andere lezing komt voor in de
3e uitgave van de Kroniek van Martinus van Troppau (verschenen 1279-1312).
Hier heeft de pausin een mannennaam. Johannes Angelicus. werd geboren te
Mainz. studeerde als man vermomd te Athene. werd tenslotte tot paus gekozen
na Leo IV en regeerde twee iaar. zeven maanden en vier dagen. Volgens deze
lezing werd het verhaal door talrijke schrijvers overgenomen. die er echter verschillende bijzonderheden bij fantaseerden. Eerst heeft zij geen naam; tegen het
einde der l4e eeuw begint men er haar een te geven: Johanna. Ghilberta. Agnes.
Claucia. Het verhaal vond algemeene verspreiding. Op het einde der 13e eeuw
1 J. Wen sin g. De verhandeling van N. C. Kist over de Paus in Joanna.
nagelezen en getoetst. 's Gravenh. 1845. - F. Ver net, Jeanne la papesse.
0. Ap. II. - Va c a n dar d. Etudes IV. - J. de Jon g. Het Schild 4
(1922). 154.
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twijfelde onze Maerlant nog. in de He eeuw niemand meer. Onwaar is echter.
dat in de M. E.. tengevolge van dit geloof. bij de pauskeuze een onderzoek
werd ingesteld om eventueel bedrog te voorkomen. In de 15e eeuw begon weer
twijfel op te komen. bij S. Antoninus van Florence. bij Piccolomini (den lateren
Pius 11). Maar eerst toen de Protestanten de geschiedenis tegen de Kerk
begonnen te exploiteeren. werd zij critisch door de Katholieken bestudeerd en
spoedig werd de valschheid evident aangetoond. o.a. door Thurmayer (1554).
Panvinio (1568). Bellarminus. Tegenwoordig wordt deze door niemand meer in
twijfel getrokken. Het verhaal duikt minstens twee eeuwen op na den tijd. waarin
het feit zou hebben plaats gehad. De Chronica Mettensis haalt geen enkele bron
aan. De tijd. waarin Johanna geregeerd zou hebben. wordt aangegeven van
855-1087. Aanvankelijk wordt haar geen naam gegeven. en als deze in de
14e eeuw opkomt. is hij nog bij de meeste schrijvers verschillend. Een handschrift
uit de 12e eeuw van het Liber Pontificalis geeft pausin Johanna nog niet. maar
in een noot uit de 14e eeuw is het verhaal van Martinus van Troppau er bij
gevoegd. Tenslotte: men heeft slechts de verzameling van pauselijke documenten
b.v. de Regesta van Jaffé-Löwenfeld in te zien. om zich te overtuigen. dat er geen
ruimte is voor een Paus tusschen de pontificaten van Leo IV en Benedictus 111.
die elkaar onmiddellijk opvolgen. evenmin als tusschen andere pontificaten. die
sommige schrijvers vermelden.

Leo IV werd opgevolgd door Ben e d i c tu s 111 (855-58).
tegen wien een tegenpaus. de geleerde kardinaal-priester
Anastasius Bibliothecarius zich stelde. doch zich niet kon
handhaven.

§ 84. Paus Nicolaas I en zIJn opvolgers.
1°. De H. Nicolaas I (858-67) 1. een Romein van voorname
afkomst. behoort met Leo I en Gregorius I tot de grootste Pausen
der eerste tien eeuwen. Heilig van leven. doordrongen van de
waardigheid van het door Christus ingestelde primaat. een geboren
heerscher. heeft hij al zijn krachten gegeven om de rechten van
de Kerk te verdedigen en haar beginselen in de wereld tot
uitvoering te brengen. Hij heeft den weg gebaand voor
Gregorius VII en Innocentius 111. In zijn Bullarium en in zijn
brieven. die in de M. E. groot gezag bezaten. heeft hij zijn
opvatting omtrent het primaat en de Kerk neergelegd: de geestelijke en wereldlijke macht hebben ieder haar eigen terrein; de
vorsten hebben zich van alle inmenging in geestelijke aangelegenheden te onthouden. Hij gaat dus direct in tegen het Frankische
staatskerkenwezen. De wereldlijke macht is op haar eigen gebied
1 Nic. I. p. epist.. ed. E. Per els. M. G. Epp. 6. 2. 1912. J. R 0 y.
St. Nicolas I. L. S. 1899. - E. Per els. P. Nikolaus I u. Anastasius Bibliothecarius. B. 1920. - J. del aSe r v i è re. Divorce des princes. D. Ap. I.
Over Hinkmar § 90.
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zelfstandig. doch de geestelijke staat hoog er en de Kerk heeft een
indirecte macht over het tijdelijke. Hij was voornemens een alge~
meen conciliebesluit uit te vaardigen tegen het eigenkerkenwezen
.. als een uit te roeien giftplant" (M. G. Epp. 6. 313). Had hij
langer geleefd. dan was de groote strijd misschien reeds toen
gekomen.
Onrecht kon hij niet dulden. Hij riep Johannes. a.b. van Ravenna.
die de canonieke keuze zijner suffraganen verhinderde. tot zijn
plicht. Hinkmar, a.b. van Reims (845-82). de grootste bisschop
der ge eeuw. geleerd. een krachtige persoonlijkheid. de raadsman
van Karel den Kale en de ziel van diens regeering. van streng
kerkelijke princiepen. die werkte voor de hervorming en zich
verzette tegen de koninklijke bezetting der bisdommen. streefde
naar uitbreiding der metropolitane rechten en trad tegenover den
Paus zeer zelfstandig op. Hij had Rothadius. b. van Soissons.
~fgezet; deze appelleerde op Nicolaas. die hem weder op zijn
bisschoppelijken zetel herstelde (864). Tegenover koning
Lotharius II van Lotharingen (855-69) handhaafde Nicolaas de
christelijke moraal. gelijk latere Pausen tegenover Hendrik VIII
van Engeland. Om zijn concubine Walrada te huwen. had
Lotharius zijn wettige echtgenoote Teutberga verstooten. die hij
ten onrechte beschuldigde van bloedschande met haar broeder.
een misdaad. die volgens het Frankische recht het huwelijk
ontbond. Meerdere Lotharingsche bisschoppen. o.a. die van Keulen
en Trier en een synode van Metz verklaarden de handelwijze des
konings voor wettig. terwijl o.a Hinkmar van Reims in een ge~
schrift de onrechtmatigheid betoogde. Teutberga appelleerde op
Nicolaas en deze week niet. ook niet toen k. Lodewijk II zijn
broeder Lotharius steunde en met een leger naar Rome optrok en
den Paus twee dagen in de S. Pieter belegerde. Hij zette de
bisschoppen van Keulen en Trier af en bedreigde Lotharius met de
excommunicatie. die toen Teutberga weer tot zich nam. Na den
dood van Nicolaas zond Lotharius haar weer weg; hij stierf een
plotseling en dood. wat als een godsgericht werd aangezien.
Krachtig kwam Nicolaas op voor de rechten van den H. Stoel
tegenover P hot i u s (§ 85). De Christen geworden koning der
Bulgaren. Boris. vroeg den Paus missionarissen te zenden. waarop
deze twee bisschoppen als legaten afvaardigde (866). die er
zegenrijk werkten. Op verschillende door Baris aan hem gerichte
vragen antwoordde Nicolaas in zijn Responsa ad consulta
Bulgarorum. een meesterstuk van praktische wijsheid. waarin hij
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o.a. verklaart. dat de bekeering meer door overreding en vermaning.
dan door geweld geschieden moet en dat de foltering. om een
beklaagde tot bekentenis te brengen. een goddeloos middel is
(M. G. Epp. 6. 582. 595).
2°. De eerste opvolgers van Nicolaas handhaafden zijn prin~
ciepen. doch misten de kracht ze toe te passen; dan begint het
verval van het pausschap. terwijl ook in het Frankische rijk de
toestanden steeds treuriger worden. Onder Hadrianus 11 (867-72)
had het 8e algemeene concilie plaats. dat het schisma van Photius
voorloopig beëindigde. Johannes VIII (872-82) 1. was krachtig
en bekwaam. doch de uiterlijke en innerlijke moeilijkheden waren
bovenmenschelijk groot. Hij bestreed de Saracenen. aanvankelijk
met succes. maar de christelijke vorsten steunden hem niet. zoodat
hij gedwongen werd hun een jaarlijksche schatting te betalen. Ook
in zijn omgeving ondervond hij tegenwerking van Romeinsche
adellijke geslachten; op een synode van 878 werden verschillende
tegenstanders veroordeeld. o.a. Formosus. b. van Porto. die uit
zijn waardigheid ontzet en in den ban gedaan werd. Bij den strijd
om het keizerschap tusschen Lodewijk den Duitscher en Karel den
Kale besliste Johannes voor den laatste. die 875 in de S. Pieter
gekroond werd. Na diens dood werd Rome door Italiaansche
partijgangers der Oost~Frankische (Duitsche) Karolingers bezet
(878) en de Paus moest naar Frankrijk vluchten. Hij steunde
Methodius bij de bekeering der Slaven; waarschijnlijk stierf hij
een gewelddadigen dood. Zijn opvolger was P. Mar i n u s I
(882-84). die Formosus weer in zijn waardigheid herstelde.
Onder Had r i a n u s 111 (884/85) vereenigde nog eenmaal een
Karolinger. Karel de Dikke (884). het geheele Frankische rijk
onder zijn scepter (behalve Neder~Bourgondië. waarvan Boso in
879 een onafhankelijk koninkrijk gevormd had). Onder
Stephanus V (885-91) viel het rijk voorgoed uit elkaar (887)
in vijf deelen: Duitschland. Frankrijk. Opper~Bourgondië. Neder~
Bourgondië. Italië. dat in volslagen anarchie geraakte. De Paus.
van den machtigen steun der Frankische keizers beroofd. kwam
onder de macht van Italiaansche grooten. die elkaar de heer~
~chappij betwistten. in den eersten tijd Berengarius van Friaul en
GUido van Spoleto. De laatste verwierf het keizerschap. nu een
Italiaansch keizerschap. en werd door Stephanus gekroond (891),
terwijl hij tegelijk de opperheerschappij over den Kerkelijken staat
1 Joh. VIII p. registrum. ed. E. Cas par. M. G. Epp. 7. 1. 1912. A. Lap ö t r e. Jean VIII. P. 1895.
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voerde. Om aan den druk der Spoletanen te ontkomen. riep
P. Formosus (891-96) de hulp in van Arnulf van Carinthië.
koning van Duitschland. die Rome bezette (896) en tot keizer
gekroond werd. Na zijn vertrek maakten de Spoletanen zich echter
weer meester van de macht en namen op verschrikkelijke wijze
wraak .

.§ 85. Het schisma van Photius. Het 8e algemeene concilie 1.
1°. Na het einde van den beeldenstrijd (843) en het herstel van
den innerlijken vrede. scheen voor de Byzantijnsche kerk onder
den vromen en ijverigen Ignatius. patriarch van Constantinopel
(846). een hoopvolle toekomst aan te breken. Het gelukte de
politieke macht der Pa u 1 i c i a n e n. aanhangers van een omstr.
650 in Klein-Azië en Armenië ontstane manicheïstische sekte. die
de Oostgrenzen onveilig maakten. definitief te breken (871). De
Slaven. die gedurende de 7e en 8e eeuw een groot deel van
den Balkan bezet hadden. werden tot het Christendom bekeerd.
Naar buiten werd de missieactie beoefend: bij het Tartarenvolk
der Chazaren aan den beneden-Don. bij de Slavische Moraven
en Bulgaren (§ 86. 4°). Ook de wetenschap bloeide. De verhouding tot Rome bleef echter gereserveerd. De vroeger genoemde
( § 78) nationale. politieke en godsdienstige antipathieën der
Grieken tègenover het Westen waren nog vermeerderd door het
optreden van Karel den Groote tegen het 2e concilie van Nicea.
de opname van het Filioque in het Symbolum (§ 82. 3°). de
keizerskroning van Karel. Byzantium had bijna al zijn bezittingen
in het Westen verloren en behoefde daarom niet veel consideraties
meer te nemen. En in Photius stond een man op. die al de antiRomeinsche ten den zen wist te verpersoonlijken en dienstbaar te
maken om een breuk te veroorzaken.
Ignatius had aan k. Michael 111, den dronkaard, de H. Communie
geweigerd en excommuniceerde den zedeloozen Bardas. broeder
1

F r. D ö I 9 e r. Regesten der Kaiserurkunden d. oström. Reiches 1-11

(565-1024). W. 1924/25. - J. Her gen r ö t her. Photius. 3 Bde Rgb. 1867/69.
- M. J u 9 i et Photlus et la primauté de S. Pierre et du Pape. P. 1921. F. Se p pelt. Das Papsttum u. Byzanz. Bres!. 1902. - J. Gay. L'Italie
méridionale et l'empire Byz. 876-1071. P. 1904. - Hef. - L. IV. 252-84;
420-612. - S. Va i 1h é. Constantinople (Eglise de) D. Th. 11. - B. J. Kid d.
The churches of Eastem Christendom from A. D. 451 to the present time.
Lo. 1927.
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van keizerin Theodora. Bardas wist te bewerken. dat de keizer
Ignatius afzette en in ballingschap zond (857). In zijn plaats werd
op on canonieke wijze aangesteld de staatssecretaris Photius, een
leek, die binnen 5 dagen alle wijdingen ontving. Hij was uit een
aanzienlijke familie geboren (815-20) en een man van buiten~
gewone geleerdheid. de ziel van de Grieksch~Byzantijnsche
renaissance. doch eerzuchtig en sluw en ontzag geen middelen
om zijn doel-- te bereiken; omtrent zijn zedelijk leven is niets
ongunstigs bekend. Ignatius appelleerde op Rome; ook Photius
en de keizer schreven vleiende brieven met een onware voorstelling
van de keuze en zonden rijke geschenken. Doch Nicolaas was
de man niet om zich hierdoor te laten verblinden. Hij zond twee
legaten naar Constantinopel om de zaak te onderzoeken. die echter
door list. geweld en bedreigingen op de zijde van Photius werden
gebracht. Zij praesideerden een synode van 381 bisschoppen.
die Ignatius afzette en Photius erkende. Nicolaas echter. door
Ignatius en 10 metropolieten ingelicht. zette op 2 Romeinsche
synodes de legaten af. verklaarde hun oordeel nietig en Photius
vervallen van alle geestelijke waardigheden en sprak de recht~
matigheid van Ignatius' rechten uit. De keizer echter handhaafde
Photius (863). In een magistraal schrijven zette Nicolaas de
pauselijke rechten uiteen (Denz. 330).
De strijd werd verscherpt door moeilijkheden over de Bulgaren.
Hun vorst Boris,wiens rijk zich tot dicht bij Constantinopel uit~
strekte. was gedoopt door priesters. welke door Photius gezonden
waren. Uit vrees echter. dat kerkelijke afhankelijkheid van
Byzantium ook tot politieke zou voeren en in de hoop een eigen
patriarch te ontvangen, waardoor hij den titel van Basileus zou
verkrijgen. wendde Boris zich tot P. Nicolaas en vroeg hem
priesters. Nicolaas zond twee bisschoppen als legaten (866); de
Grieksche priesters werden teruggezonden en hun handelingen.
als van aanhangers van Photius, voor ongeldig verklaard. Photius
maakte nu zijn persoonlijke aangelegenheid tot een nationale en
tot een zaak van geheel de Oostersche kerk, alsof de Grieksche
staat en kerk bedreigd werden door de aanmatigingen van Rome.
In een Encyclica Epistola ad Al'chiepiscopales Thl'Onos pel'
Ol'Ïentem beschuldigde hij den Paus en de Latijnen van ver~
schillende misdrijven en dwalingen. waartegen de Grieken partij
moesten kiezen: o.a. dat de Latijnen op Zaterdag vasten, in de
eerste week der Vasten het gebruik van zuivel toestaan, het celibaat
opleggen en gehuwde priesters verachten, wat Manicheïsme is,
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alleen het vormsel door een bisschop toegediend geldig achten en
de door priesters gevormden opnieuw het sacrament toedienen.
vooral dat zij het Symbolum vervalschen. door de voortkomst van
den H. Geest ook uit den Zoon te leeren en het Filioque in te
voegen. In een brief aan de Bulgaren maakte hij er o.a. nog
bezwaar tegen. dat de geestelijken der Romeinsche kerk zich den
baard laten scheren. het chrisma uit rivierwater bereiden en bestrijdt
hij het primaat. Op een concilie te Constantinopel (867) liet hij
dan P. Nicolaas excommuniceeren en afzetten. De Paus vroeg ook
het gevoelen van Hinkmar en andere Frankische bisschoppen. die
volkomen met hem instemden. Verschillende geschriften tegen de
Grieken verschenen (Ratramnus. Aeneas van Parijs; P. L. t. 121).
2°. Doch een politieke gebeurtenis veranderde plotseling de
situatie. gelijk zoo dikwijls in het Oosten gebeurd was. K. Michael.
de beschermer van Photius. werd in 867 vermoord en opgevolgd
door Basilius den Macedoniër (867-86). die Photius in een
klooster liet opsluiten. Ignatius terugriep en de betrekkingen met
Rome herstelde. Om de zaak definitief te regelen. wilde hij een
algemeene synode bijeenroepen. Hadrianus 11. de opvolger van
Nicolaas. stemde toe en zond zijn legaten. waarop de Be algemeene
kerkvergaderingt de 4e van Constantinopelt tot stand· kwam
(Denz. 336-41). De pauselijke legaten eischten. dat de talrijke
vroegere aanhangers van Photius eerst aan het concilie konden
deelnemen. als zij te voren een Libellus satisfactionis hadden onder~
teekend. waarin de veroordeeling van .. _Photius door vroegere
concilies bevestigd werd. en waarin. als in het formulier van
Hormisdas. duidelijk het pauselijk primaat was uitgesproken. De
Grieken maakten eerst wel moeilijkheden. doch onderteekenden
tenslotte. Het concilie werd gehouden in de Aya Sophia; de drie
pauselijke legaten praesideerden. In de 10 zittingen werd Photius
opnieuw veroordeeld en Ignatius hersteld. vroegere concilies werden
bevestigd en hervormingsmaatregelen genomen. Tijdens het concilie
was de ijverzucht van de Grieken tegen de Romeinen gebleken.
Ofschoon men de opperste leiding van Rome erkende. had men
getracht de theorie van de vijf patriarchen als hoofden der Kerk
tot uiting te brengen (§ 69. 2°). Wat vroegere Pausen geweigerd
hadden. stond Hadrianus nu toe: dat de patriarch van
Constantinopel de eerste plaats na Rome zou innemen. De
Grieksche trots voelde zich ook gekrenkt door de onderteekening
van het pauselijk formulier en eenige bisschoppen wisten zelfs den
keizer te bewegen bij de gezanten een deel der onderteekende
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formulieren heimelijk te laten wegnemen, die echter op hun krachtig
protest werden teruggegeven. Vooral echter de kwestie over
Bulgarije verwekte verbittering. De Grieksche politiek had groot
belang bij de kerkelijke afhankelijkheid van Bulgarije en men wist
Boris. die met de pauselijke bisschoppen niet tevreden was, te
bewerken, gezanten naar Constantinopel te zenden. Drie dagen
na het concilie werden deze ontvangen in een bijeenkomst. waar
de keizer, Ignatius, eenige Grieksche bisschoppen, echter niet de
pauselijke legaten, aanwezig waren. Daar werd bepaald, dat
Bulgarije onder het patriarchaat van Constantinopel zou behooren.
Ignatius wijdde een Griek tot aartsbisschop en de Latijnen moesten
het land verlaten. Hadrianus protesteerde; Johannes VIII bedreigde
Ignatius met den ban, als hij de Grieksche priesters niet terugriep.
Toen dit schrijven aankwam, was Ignatius juist overleden (877)
en Photius voor de tweede maal op den zetel van Constantinopel
geplaatst. Hij vroeg den Paus zijn verheffing niet af te keuren,
en deze legde zich inderdaad bij het feit neer, op voorwaarde dat
Photius op een synode zijn vroegere schuld bekende en Bulgarije
aan het patriarchaat van Rome teruggaf. Men heeft deze handelwijze van Johannes als zwakheid gebrandmerkt (als een uiting van
vrouwelijke zwakheid zelfs met het ontstaan der fabel van pausin
Johanna in verband gebracht). Doch de vraag is of dit niet het
eenige middel was om een schisma te voorkomen en Bulgarije
terug te winnen. Dat zij door de trouweloosheid van Photius
slechte gevolgen had, kon hij niet voorzien. Drie legaten moesten
het schrijven des Pausen met de voorwaarden, het Commonitorium,
aan den keizer overhandigen. Daar de legaten het Grieksch niet
voldoende machtig waren, zou Photius het stuk in het Grieksch
vertalen, wat hij zoo deed, dat het geheel vervalscht werd: het
8e concilie werd er in veroordeeld en hij met lof overladen. Photius
hield daarop in 879 een synode, liet zijn afzetting afkeuren en
alles wat op het 8e algemeene concilie tegen hem geschied was
vernietigen. In een aanhangsel werden alle bijvoegsels tot het
Nicaeno-Constant. en daarmee het Filioque veroordeeld. De
pauselijke gezanten keerden met de akten naar Rome terug; toen
deze in het Latijn vertaald werden, bleek het bedrog. P. Marinus
sprak het anathema over Photius uit. Zoolang k. Basilius leefde
bleef Photius gehandhaafd. Zijn opvolger Leo VI verdreef hem
echter (886) en sloot hem in een klooster op. Daarmee was het
schisma officieel geëindigd, maar de herinnering aan den verbitterden strijd bleef levendig. Photius werd als een heilige en
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een kerkleeraar vereerd en zijn geschriften. die de grieven der
Grieken op bekwame wijze geformuleerd hadden. bleven wapenen
tegen Rome leveren.

§ 86. De Kerk buiten het Frankische rijk en de missiën.
10. In het begin der 8e eeuw stond het godsdienstig en zedelijk
leven in Engeland 1 zeer hoog (§ 90. A). Doch reeds ten tijde van
Beda openbaren zich teekenen van verval. veroorzaakt door den
te grooten rijkdom van bisdommen en kloosters en de te enge
verbinding van kerk en staat. die tenslotte eindigde in de overheersching van de kerk door den staat. met soortgelijke verschijnselen als in het Frankische rijk: de vorsten benoemen de
bisschoppen en abten en de kerk wordt verwereldlijkt. Ook lijdt
de kerk zware schade door de politieke verdeeldheid en vooral
door de invallen van Noormannen en Denen. die vanaf 793,
anderhalve eeuw lang. het land teisterden (De Vickingentijd) en
tenslotte het geheel veroverden. De invallers waren heidenen en
verwoestten de kerken; zoo begint het godsdienstige. zedelijke en
wetenschappelijke leven steeds meer te dalen. Ook Ierland werd
door hen veroverd en talrijke Iersche monniken vluchtten naar het
vasteland. Atfred de Groote (871-901) sloot vrede met de Denen,
aan wie hij een deel van Engeland afstond; hun koning Gunthrun
werd gedoopt en hun bekeering daarmee ingeleid. Alfred heeft het
kerkelijke en wetenschappelijke leven weer tot grooten bloei
gebracht in den geest van Karel den Groote, met wien hij veel
overeenkomst vertoont. Hij vertaalde verschillende Latijnsche
werken in het Engelseh. o.a. de Reguia pastoralis van Gregorius.
Eerder dan bij de andere Germaansche volkeren is in Engeland een
nationale cultuur ontstaan. waarvan ook wederom de geestelijken
de voornaamste dragers waren.
2°. Het Westgotische rijk in Spanje 2 was in 711 bijna geheel
in de macht der Arabieren gevallen. Tenslotte wisten zich de
Christenen te handhaven in het Noorden. waar Alphonsus 1
1 W. Hun t. The english church from its foundation to the Norman conquest
(597-1066). Lo. 1899. - C h. P I u mme r. Life and times of Aug. the Great.
Oxf. 1902. - C. Cru t t weIl. The Saxon Chureh and the Norman eonquest,
Lo. 1909. - H. Belloe. A. history of England I (-1066). Lo. 1925. 11 P. Ga m s. Die Kirehengeschichte von Spanien 11.
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(t 757) het koninkrijk Asturië stichtte; de Duro was hier langen
tijd de grens tusschen het christelijke en mohammedaansche
Spanje. In het Noord~Oosten had Karel de Groote de Spaansche
Mark veroverd. Het verdere gedeelte behoorde tot het Kalifaat
van Cordova. waar de talrijke Christenen. de Mozarabieren. een
tamelijk groote vrijheid genoten. De overdreven ijver echter van
sommige Christenen. die openlijk hun afkeer van het Mohamme~
danisme te kennen gaven. veroorzaakte in 850 een zware ver~
volg ing. die met onderbrekingen tot 960 duurde en talrijke slacht~
offers maakte.
3°. Nadat onder Karel den Groote de bekeering der Saksen
begonnen was (§ 81. 2°). werden van Duitschland uit pogingen
aangewend om de Noormannen te winnen. de Germaansche
bewoners van Scandinavië 1 (Denen. Noren. Zweden). die zoo
lang de kusten onveilig maakten. Reeds Willibrord had. zonder
succes. bij de Denen gepredikt. Ook de pogingen van Ebo. a.b.
van Reims. die in 822 met keizerlijke en pauselijke volmacht van
Saksen uit de prediking ondernam. hadden geen blijvend resultaat.
De eigenlijke apostel van het Noorden is de H. Ansgar, monnik
van het Saksische klooster Nieuw~Corvey (t 865). die van 826-28
onder bescherming van den tot het Christendom bekeerden koning
Haraid in Denemarken (Sleeswijk 1) predikte. Toen Haraid in 829
verdreven werd. ging Ansgar naar Zweden. waar hij met toe~
stemming des konings een kerk bouwde. In 831 werd hij a.b. van
het nieuw opgerichte a.b. Hamburg en pauselijk legaat voor het
Noorden en zette de bekeering der Denen voort. In 845 plunderden
de Noormannen Hamburg en het bisdom werd vereenigd met
Bremen (849). dat. gunstiger gelegen. langen tijd het uitgangs~
punt voor de Noordelijke missie was. Nog eeuwen lang echter
bleven de Noorsche koningen het Christendom ongunstig gezind.
4°. De bekeering van de groote volkerengroep der Slaven 2.
1 Rimbertus. Vita Anskarii, ed. G. Waitz. M. G. SS. in u. S. 1884.P h. 0 p pen hei m. Der hl. Ansgar und die Anfänge des Christentums in den
nordischen Ländern. Mn. 1931. - E. d e Mor e a u, S. Anschaire, missionnaire
au ge s., Leuven 1930. - A dam i Gesta Hammaburgensis ecd. pontificum.
ed. B. Sc h mei dIe r. M. G. 31917; W. P e i t z. Die Hamburger Fälschungen.
Fr. 1919. - B. Schmeidler. Hamburg, Bremen u. Nordwest-Europa v.
9-11. Jh .• Lz. 1918. - 2 J. Hergenröther. Photius 11. - L. Goetz.
Gesch. d. Slavenapost. Konst. u. Meth .• Gotha 1897. - F. G r i v e c, Die
hl. Slaven a pos tel, C. u. M., Olm ü t z 1928. - A. d'A v r i I, St. Cyril et
St. Méthode, P. 1885. - F. D v 0 r nik, Les Slaves, Byzance et Rome au
IXe siède, P. 1926. - Pet r 0 v i c, Disquisitio historica in originem usus Slavi
idiomatis in liturg ia apud Slavos, Moster 1908.
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die een groot deel van Oost~Europa bewoonden, werd van twee
zijden ondernomen: vanuit Rome en het Oost~Frankische rijk en
vanuit Byzantium. Zij begint in de 7e, doch maakt eerst grooteren
voortgang in de ge eeuw. De Kroaten namen onder Byzantijnsche
heerschappij omstr. het midden der 7e eeuw van Romeinsche
missionarissen grootendeels het Christendom aan. Onder Karel
den Groote erkenden zij de Frankische heerschappij, doch ver~
wierpen haar weer na zijn dood. In de ge eeuw bestaan er
bisdommen. Aan de Carantanen (Karinthië, Stiermarken, Kraïn),
die afhankelijk waren van het Frankische rijk, werd vooral van
Passau en Salzburg uit in de 8e eeuw het evangelie verkondigd.
De Serviërs, onder Byzantijnsche heerschappij, werden in de 7e
eeuw door k. Heraklius I tot het Christendom gedwongen, ver~
wierpen het weer in 827 met de Byzantijnsche heerschappij, doch
werden in 868 weer daaraan onderworpen en tegelijk tot het
Christendom gebracht. De Bulgaren, een volk van Finschen
oorsprong, hadden een groot rijk op den Balkan gesticht en de
taal en godsdienst der overwonnen Slaven aangenomen. Hun
koning Boris liet zich in 865/66 te Constantinopel doopen en vroeg
P. Nicolaas, bisschoppen en priesters; de meeste Bulgaren
bekeerden zich. Maar reeds in 870 kwam het land onder de
Grieksche kerk (§ 85,2°).
5°. Aan de bewoners van Moravië, dat tijdens Karel den Groote
onder Frankische heerschappij stond, werd het evangelie vooral
van Salzburg uit door Beiersch~Frankische priesters gepredikt. De
christelijke vorst Ratislaw (846-70) steunde ijverig het missiewerk
der Duitsche priesters, tot hij zich in 855 zoowel aan het politieke
als het kerkelijke oppergezag van Duitschland begon te onttrekken
en k. Michael van Byzantium Grieksche priesters vroeg. Deze
zond (864) de gebroeders S.S Constantijn (kloosternaam Cyrillus)
en Methodius, beiden vrome, ijverige en, vooral Constantijn, hoog
ontwikkelde mannen, Grieken, misschien van Slavische afkomst,
die in ieder geval de Zuid~Slavische taal machtig waren.
Constantijn was archivaris van den patriarch van ConstantinopeI.
later professor der theologie en philosophie geweest (de philosoof)
en had als missionaris in de Krim gewerkt, waar hij de reliquieën
van S. Clemens Romanus zou gevonden hebben (§ 27, C).
Methodius was stadhouder geweest van Slavische gebieden in het
Byzantijnsche rijk, dan monnik en abt geworden. Zij werkten in
Moravië met zeer veel succes. Constantijn vertaalde een groot deel
der H. Schrift en de liturgische boeken in het Slavisch (Zuid~
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Slavisch), waarvoor hij een eigen letterschrift vormde, aan het
Grieksch verwant. Ook werd de liturgie in de Slavische taal
gevierd, iets ongewoons (alleen het Latijn, Grieksch en
Hebreeuwsch werden in de liturgie gebruikt), waartegen vooral
de Duitsche priesters bezwaar maakten. P. Nicolaas citeerde
beiden naar Rome (867). Constantijn werd daar monnik, stierf in
869 en werd begraven in de kerk van S. Clemens, waarheen hij
de gevonden reliquieën had overgebracht. Methodius werd
benoemd tot a.b. van Sirmium, dat Pannonië, Moravië en Servië
zou omvatten; hij mocht de Slavische taal in de liturgie gebruiken.
Daar Ratislaw onttroond werd (870) en Moravië weer eenigen
tijd onder Lodewijk den Duitscher kwam, werkte Methodius voor~
loopig in Pannonië. Maar de a.b. van Salzburg meende, dat dit
gebied tot zijn jurisdictie behoorde en maakte ook bezwaar tegen
het gebruik der Slavische taal in de liturgie en het weglaten van
het Filioque. Methodius werd geciteerd op een synode van
Beiersche bisschoppen, afgezet en twee jaar in een klooster ge~
vangen gehouden. Beide partijen beriepen zich op Rome; na lange
onderhandelingen werd tenslotte Methodius door P. Johannes ge~
handhaafd (880); hij mocht de Slavische liturgie volgen, doch het
Evangelie moest eerst in het Latijn gelezen worden. Kort na
den dood van Methodius (885) verbood P. Stephanus Vechter het
gebruik der Slavische liturgie, wel om den Byzantijnschen invloed
te keeren, want er dreigde gevaar voor het ontstaan van een
Grieksch~Slavische nationale kerk. Nu werd een deel der Slaven
voor de Westersche kerk behouden. Door een leerling van
Methodius werd de Slavische liturgie in Bulgarije ingevoerd en
van daaruit later bij de Russen. In het begin der 10e eeuw werd
Moravië veroverd door de Hongaren, die er de kerkelijke
inrichting vernietigden. Later werd het een provincie van Bohemen.
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VIERDE HOOFDSTUK

KERKELIJKE EN ZEDELIJKE TOESTANDEN EN
GEESTELIJKE STROOMINGEN GEDURENDE
DE BE EN 9E EEUW.

§ 87. De hierarchie en de geestelijkheid 1.
10. Ofschoon de keizers zich niet zelden een ingrijpen in zijn
bevoegdheden veroorlooven, wordt het primaat des Pausen algemeen erkend, ook in het Oosten (Herg.-Kirsch 11, 172) en ook
uitgeoefend (aanname van het Romeinsche kerkelijk recht door
K. den Groote, afzetting van meerdere bisschoppen door Nic. I,
ordening der missie in Moravië, verleening van het pallium enz.).
De voornaamste raadgevers der Pausen worden steeds meer de
kardinalen 2. "Cardinalis" heette aanvankelijk iedere geestelijke,
die vast aan een kerk was aangesteld (incardinatus); ook een
geestelijke, die aan een hoofdkerk (cardo) , met name een
bisschoppelijke kerk, verbonden was, later de voornaamste priester
(principalis) van zulk een hoofdkerk. In Rome waren 28 zulke
kardinaal-priesters. Langzamerhand (de tijd is niet juist bekend)
begon zich een college van kardinalen te Rome te vormen, waartoe
behoorden de priesters, aan wie de leiding der 28 hoofdkerken
was toevertrouwd (28 kardinaal-priesters), de diakens, die aan het
hoofd stonden van de armenzorg in de 7 kerkelijke regionen
(7 kardinaal-diakens) en de bisschoppen van de 7 naburige
(suburbicaire) bisdommen (Ostia, Albano, Porto, Silva Candida
of S. Rufina (door P. Calixtus 11 met Porto vereenigd). Palestrina,
Sabina, Tusculum of Frascati): kardinaal-bisschoppen. Het college
was niet altijd voltallig. Invloedrijk werd het vooral. sedert
Nicolaas 11 het de pauskeuze opdroeg; in de 12e eeuw worden
ook buiten Rome resideerenden tot kardinalen benoemd.
2°. De Paus stelt als vroeger de metropolitaanzetels in, wat door
Bonifatius op de synode van 747 is doorgezet. De metropoliet moet
in Rome het pallium vragen, het symbool zijner waardigheid. Hij
heeft het oppertoezicht over zijn provincie en andere voorrechten,
die echter sedert de tweede helft der ge eeuw minder werden.
1 Lt. § 83, 1; Th 0 m a s sin u s. S ä 9 m ü 11 e r, p. 7. A. Dop s c h,
Die Wirtschafts-entwick1ung der Karolingerzeit, 2 Bde 2 1922. - 2 J. S ä gm ü 11 e r, Thätigkeit u. Stellung der Kardinä1e bis Bonifaz VIII, Fr. 1896. H. W urm, Die Papstwah!. Ihre Geschichte u. Gebräuche, Keu!. 1902. J. F 0 r 9 e t, Cardinaux D. Th. 11.
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3°. De bisschoppen moeten door geestelijkheid en volk gekozeJl
worden. Sedert de 6e eeuw hadden de concilies een zeker rechf
van consensus (goedkeuring) na de canonieke keuze toegekend
aan de vorsten, doch deze trekken hoe langer hoe meer de geheele
benoeming aan zich en beschouwen de bisdommen als hun eigen~
kerken (§ 83, 1°). P. Joh. X noemt het in 921 "een oude
gewoonte", dat alleen de koning de bisschoppen benoemt. Het
tweede algemeene concilie van Nicea (787) had dit voor het
Oosten verboden: "Iedere keuze van een bisschop, van een
priester of van een diaken, gedaan door een wereldlijken vorst,
is nietig, overeenkomstig een ouden regel (Apost. can. 31): zooals
de 4e canon van Nicea voorschrijft, kan een bisschop niet gekozen
worden tenzij door bisschoppen" (c. 3). Het recht van praesentati'!
of aanwijzing, aan verschillende vorsten toegestaan, werd hierdoor
echter niet opgeheven: de canon richt zich alleen tegen de
opvatting, dat de vorsten het recht hebben, jure dominationis de
vacante plaatsen in de Kerk aan te vullen (Hef.~L. lIl, 778). In
tegenstelling met het Westen werd in het Oosten, behalve voor
Constantinopel, de canonieke keuze gehandhaafd.
De bisschoppen, wier gebied zich veel verder uitstrekt dan in
den Romeinschen tijd, worden bijgestaan door choorbisschoppen 1
(in een anderen zin als § 26, 4°), die wijbisschoppen zijn. den
bisschop vertegenwoordigen in meer afgelegen streken van het
bisdom en bij openstaan van den zetel het bestuur uitoefenen. De
instelling in dezen vorm komt vooral op sedert het begin der
8e eeuw, doch is in het begin der 10e eeuw in de meeste landen
weer verdwenen. Ook de aartsdiakens nemen deel aan het
bisschoppelijk bestuur: onder hen staan de aartspriesters 2 en
dekens. Om de kerkelijke rechten en inkomsten te verdedigen.
alsook om voor hen de plichten te vervullen. die met hun stand
niet overeenkomen (b.v. krijgsdienst), kiezen de bisschoppen en
abten voogden 3 (advocati), die kerkelijke goederen in leen ont~
vangen. Voorname middelen om het diocees te besturen zijn de
j~_arlijksche synoden en de jaarlijksche bisschoppelijke visitatie.
In het Frankische rijk werden door den koning meermalen nationale
1 H. Be r 9 è r e. Etudes hist. sur les chorévêques. P. 1905. - Th. Go t t lob,
Der abendländische Chorepiscopat, Bonn 1928. - 2 J. S ä 9 m ü II e r, Die
Entwicklung des Archipresbyterats u. Oekanats bis zum Ende des Karolingerreiches, Tüb. 1898. - J. F a ure. L·archiprêtre. des origines au droit décrétalien,
Grenoble 1911. - 3 L. Sen n, L'institution des avoueries ecclés. en France.
P. 1903. - A. Wa a s, Vogtei u. Bede in der deutschen Kaiserzeit, 1919/23.
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synoden beroepen. waaraan de geestelijke en wereldlijke grooten
deelnamen (concilia mixta) en wier besluiten als rijkswetten
(capitularia) werden afgekondigd. Uit de bisschoppelijke visitatie
ontwikkelt zich sedert Karel den Groote in den loop der ge eeuw
het sendgericht 1 of de H. Send (synodus). ~at de bisschop of de
aartsdiaken. bijgestaan door een wereldlijken beambte of gouw~
graaf. jaarlijks in iedere gemeente moet houden. Het wordt tevoren
aangekondigd. Onberispelijke mannen (gewoonlijk 7) moeten
onder eede getuigenis afleggen omtrent den toestand der gemeente:
vervulling der kerkelijke geboden. of er bijgeloovige praktijken
plaats vinden. of er misdrijven zijn voorgekomen tegen de
huwelijkswetten. den eigendom. het leven enz. De bisschop spreekt
kerkelijke straffen uit. meest openlijke boete; weerspannigen
worden geëxcommuniceerd. Hier gaan het geestelijke en wereld~
lijke weer samen: het sendgericht is ook een aanvulling van de
burgerlijke rechtspraak; de Kerk treedt op om mede de burgerlijke
rechtsorde te handhaven.
4°. Bij de lagere geestelijken moet men onderscheid maken
tusschen die van de steden en van het platte land. In den Romein~
schen tijd had als regel iedere stad een bisschop. die tegelijk ook.
wat wij thans zouden zeggen. pastoor der geheele stad was; hem
stonden meerdere geestelijken terzijde. die onder zijn leiding ook
aan de andere kerken der stad en aan de geloovigen op het platte
land de geestelijke zorgen verleenden. Reeds Augustinus en andere
bisschoppen hadden er naar gestreefd al de geestelijken der stad
tot een gemeenschappelijk leven te vereenigen (§ 43. 5°).
Bonifatius en andere bisschoppen. die monniken waren en meestal
monniken tot eerste medewerkers hadden. leidden een gemeen~
schappelijk leven met de geestelijken hunner kathedralen.
S. Chrodegang, b. van Metz (t 766) 2. zelf Benedictijn. die na den
dood van Bonifatius als vertegenwoordiger des Pausen de her~
vorming in het Frankische rijk voortzette. voerde omstr. 760 het
gemeenschappelijk leven der geestelijken aan zijn kathedraal in.
waarvoor hij een regel vervaardigde (canon. vita canonica ). Zij
moesten een gemeenschappeliïke woning. slaapzaal en tafel hebben
en te zamen het kerkelijk officie bidden. Van de monniken ver~
schilden zij. doordat zij geen geloften aflegden. geen monnikskap
1 A. Koe n i 9 e r. Die Sendgerichte in Deutschland I. Mn. 1907; QueUen
zur Gesch. der Sendgerichte in D .• Mn. 1910. - 2 Vita Chrodegangi. M. G. SS.
10. Chrodegangi ReguIa canonicorum. ed. W. Sc h m i t z. Hann. 1889; Mans!
14. 315; P. L. 89. - H. L e cl er c q. Chanoines et Chanoinesses. D. A. C. II.
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droegen en niet de volledige armoede beoefenden; zij mochten
het vruchtgebruik behouden van hun aan de gemeenschap
afgestaan vermogen. Hun huis heette broederhuis of monasterium
(munster); dagelijks moest een kapittel uit de H. Schrift en den
regel worden· voorgelezen; de zaal. waarin dit geschiedde of de
bijeenkomst zelf heette kapittel. Karel de Groote spoorde de
bisschoppen aan de vita canonica in te voeren; de synode van
Aken (816) stelde den regel van Chrodegang. eenigszins gewijzigd.
verplichtend voor alle geestelijken. die aan kathedraal kerken (of
domkerken. ecclesia in domo episcopi) en grootere kerken in de
stad of op het land (collegiaal~ of stiftkerken) verbonden waren
(dom~ of kathedraal~ en collegiaa1~ of stiftkapittels ). Het gemeen~
schappelijk leven aan deze kathedraal~ en collegiaalkerken hield
op den duur geen stand en verdween in den loop der 10e eeuw in
de meeste; vooral het eigen bezit kon tot misbruiken aanleiding
geven. Reeds in de ge eeuw begon men een scheiding te maken
tusschen het tafelgoed des bisschops (mensa episcopalis) en het
kapittelgoed. en dit gemeenschappelijk vermogen van het kapittel
te splitsen in verschillende deelen (praebende. beneficie). die aan
de afzonderlijke kanunniken toegewezen werden. De kanunniken
betrokken eigen woningen; de kapittels werden aangevuld door
keuze (in plaats van door vrijwillige intrede). Men onderscheidt
saeculiere en reguliere kapittels. naar gelang het gemeenschappelijk
leven niet of wel onderhouden wordt. De domkapittels verkrijgen
later bepaalde rechten bij het bestuur van het bisdom en de keuze
van den bisschop (§ 117. 5°).
5°. Sedert de 6e eeuw beginnen ook op het land steeds meer
kerken te verrijzen. Doch de eigenlijke parochiekerken 1) ontstaan
vooral sedert Karel de Grootè de geloovigen voorschrijft tienden
te hetalen aan hun kerken. waardoor deze eigen bezit verkrijgen
en onafhankelijker van den bisschop worden. Zoo ontstaan
parochies met bepaalde grenzen (in Duitschland in het midden
der ge eeuw 3500). waarin de pastoor bepaalde rechten (doopen.
enz.) en plichten heeft. die ongeveer dezelfde zijn als in onzen
tijd. Behalve de zuiver geestelijke plichten heeft de pastoor ook
tot taak de kinderen te onderwijzen en zich armen en zwakken
ter harte te nemen. Deze geregelde zielzorg is voor de zedelijke
verheffing van het volk van groot belang. Maar ook het aantal
1 St. Zo reIl, Die Entwickl. des Parochialsystems, Mainz 1901. I mba r t
del a T 0 u r, Les paroisses rurales ; Les n e, § 62. - P. V i a r d, Histoire de la
di me ecclésiastique principale ment en France jusqu'au décret de Gratien, Dijon
1909. - E. Per els, Die kirchlichen Zehnten im karol. Reiche, B. 1904.
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eigen kerken. die veel talrijker worden dan de bisschoppelijke.
breidt zich steeds meer uit. met al zijn nadeelige gevolgen. waartegen het verzet der streng kerkelijke partij machteloos blijkt
(§ 83. 10).
6°. De priesters werden opgeleid 1 of bij pastoors of aan de
kathedraal-. stift- en kloosterscholen. waar het onderwijs veel
hooger stond. Vóór de wijding moeten zij door den bisschop
geëxamineerd worden. Als minimum van kennis werd vereischt.
dat zij het Apostolische en Athanasiaansche symbolum. het Onze
Vader. de Misgebeden en de formules van de sacramenten van
buiten kenden en in de landstaal konden verklaren en het boeteboek. het exorcisme. de commendatio animae. den kerkelijken
kalender. den Romeinschen zang. het hun gegeven homiliarium.
de Reguia pastoralis van Gregorius. die veel gebruikt werd.
verstonden. Het is echter de vraag. of aan al deze vereischten
voldaan werd. Een groot gebrek. geheel de Middeleeuwen door.
was. dat te weinig aandacht werd geschonken aan de ascetische
vorming der toekomstige priesters. Preek en in de volkstaal (lingua
rustica) over de geloofs- en zedenleer was voorgeschreven. zoo wel
door Karel den Groote als door verschillende concilies en werd
zonder twijfel ook vrij regelmatig gedaan. Om de priesters een
hulpmiddel te verschaffen. had Karel aan Paulus Diaconus opgedragen. een verzameling preeken (homiliarium) te vervaardigen
(§ 80. 2°) 2. die ook in de volkstaal werden overgebracht.
7°. De geestelijken. behalve de bisschoppen. stonden aanvankelijk
in het Frankische rijk onder de wereldlijke rechtspraak. Eerst
geleidelijk verkregen zij het privilegium fori. dat het Romeinsche
kerkelijke recht hun had toegestaan. Herhaaldelijk werd aan dè
geestelijken verboden wapenen te dragen en in den oorlog mee
te trekken. wat lang niet altijd onderhouden werd.
Omdat de hoogere geestelijken dikwijls. vooral in Italië. gerecruteerd werden hetzij uit leeken. hetzij vooral uit lectoren en andere
lagere geestelijken. aan wie het huwelijk 3 niet verboden was,
waren vele bisschoppen en priesters bij het ontvangen der hoogere
wijdingen gehuwd; zij moesten in onthouding leven. doch hun
vrouwen mochten onder eenige reserves bij hen in blijven wonen.
Zoo is er dikwijls sprake van een episcopissa. presbytera. dia co na.
1 R. Sta c h nik, Die Bildung des Weltklerus im Frankenreiche von Karl
Martel bis auf Ludwig den Frommen. Pdb. 1926. - 2 Fr. Pro b s t, Gesch.
der kath. Katechese, Bresl. 1886. - F. Wie 9 a n d, Das Homiliarium Karls
d. Gr., Lz. 1897. - A. L ins e nma y e r, Gesch. der Predigt in DeutschL.
Mn. 1886. - J. Heer, Ein karol. Missionskatechismus, Fr. 1912. - 3 § 14.5°.

338

§ 87. De hierarchie en de geestelijkheid.
Vooral voor alleenwonende geestelijken lagen hier natuurlijk
groote gevaren. In den lateren Merovingertijd geraakte de kerke~
lijke tucht in dit opzicht in verval, tot onder Bonifatius. die zeer
streng was. en Pippijn de toestand iets beter werd. Een minder
gunstig element vormden de geestelijken der eigenkerken. die meer
aan de rechtsmacht der bisschoppen onttrokken waren. Onder
Karel den Groote bepalen de concilies. dat hoogere geestelijken
zich van het huwelijksgebruik moeten onthouden op straffe van
afzetting. Ook het monnikenwezen en de vita canonica werken in
deze richting. In de algemeene decadentie der 10e eeuw werd ook
de wet van het celibaat veelal niet meer onderhouden; niet alleen
leefden de gehuwden met hun echtgenooten. maar ook na hun
wijdingen namen vele geestelijken een vrouwen veelal gebeurde
dit publiek. Sedert het midden der 11 e eeuw begonnen de Pausen
krachtig hiertegen op te treden.
8°. De kloosters 1 waren sterk ingeburgerd bij de Germanen.
die hun in zoo velerlei opzichten dank verschuldigd waren. De
kloosterlingen treden in de ge eeuw op als een invloedrijke stand
naast de wereldgeestelijkheid. Hauck telt voor Austrasië in den
Karolingertijd 338 kloosters en stiften (11. 817). Ook talrijke
vrouwenkloosters verrezen. waar velen uit de hoogere standen
intraden. Bijna algemeen werd de regel van den H. Benedictus
gevolgd. In den lateren Merovingertijd waren ook de kloosters
in verval geraakt; de toestand werd beter door de hervormende
werkzaamheid van Bonifatius en door verschillende bepalingen
van Karel den Groote. De kloosters hadden een groot aandeel in
de Karolingische renaissance. Het gevaar was echter niet denk~
beeldig. dat zij te veel in de wereldlijke cultuur op zouden gaan.
De H. Benedictus, een Westgotische graaf. die eerst aan het hof
van Pippijn verbleef. later abt werd van het door hem gestichte
klooster Aniane (Zuid~Frankrijk; t 821) oefende een uitgebreide
hervormende werkzaamheid uit en bracht vele kloosters weer terug
tot hun oorspronkelijke. zuiver religieuse bestemming. Door
Lodewijk den Vrome werd hij aangesteld tot visitator van alle
abdijen des rijks en de door Lodewijk bijeengeroepen synode van
abten te Aken bepaalde onder zijn invloed. dat alle kloosters van
het rijk den regel van Benedictus volgens de letter zouden volgen
(Capitulare Monasticum. 817).
1 Hei m b u c her I. 205 vlg.. p. 7; B e r li è r e. H i I pis c h. § 43. K.
V 0 i 9 t. Die Karoling. Klosterpolitik u. der Niedergang des westfrank. Königtums. Stuttg. 1917. - J. Narberhaus. Benedikt von Aniane. Mr. 1930.
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§ 88. Het godsdienstig leven 1.
De invloed der Kerk op de zeden 2.
10. In het Frankische rijk verviel steeds meer de oude Gallicaansche liturgie om plaats te maken voor de Romeinsche. voor
welke de H. Bonifatius werkte. Karel de Groote streefde naar meer
gelijkvormigheid. Van P. Hadrianus ontving hij omstr. 790 het
Sacramentarium Gregorianum. dat door Alcuinus met een aanhangsel voorzien werd en geleidelijk de Gallicaansche liturgie in
het Frankische rijk verdrong. De Romeinsche ontving echter wel
enkele toevoegingen van de Gallicaansche. Door de bemoeiingen
van P. Alexander 11 en Gregorius VII werd de Romeinsche misliturgie in Spanje ingevoerd: de Westgotische of Mozarabische
bleef alleen in enkele kerken behouden. In het Oosten, behalve in
de afgescheiden kerken, verdrong de liturgie van Constantinopel
de andere.
2°. De godsdienstviering bestond natuurlijk vooral in het
opdragen en bijwonen der H. Mis. met welke op Zondag een
1 Thalhofer, Duchesne, p. 7. F. Cabrol, Charlemagne et
la liturgie, D. A. C. 111. - I. S c h u s ter, Liber sacramentorum, § 39. G. Kr i e g, Die liturgischen Bestrebungen im karol. Zeitalter, Fr. 1889. G. Ni c k I, Der Anteil des Volkes an der Messliturgie im Frankenreich von
Chlodwich bis auf Karl d. Gr., Ibr. 1930. - C. deC Ier c q, Gebed en
Sacramenten ten tijde van K. d. Groote, O. G. E. 3 (1929). - P. Browe,
Die leute Oelung in der abendländische Kirche des M. A., Z. f. k. Th. 55 (1931)
516. - H. Net z e r, L'introduction de la Messe romaine en France sous les
Carolingiens, P. 1910. - A. Eb n e r, Quellen u. Forschungen zur Gesch. des
Missale Romanum im M. A., Fr. 1896. - K. Mer k, Abriss einer liturgiegeschichtlichen Darstellung des Messstipendiums, Stuttg. 1928. - A. Fr a n z,
Die Messe im deutschen M. A., Fr. 1902; Die kirchlichen Benediktionen im
M. A., 2 Bde Fr. 1909. - A. H a a s, Das Interdikt nach geltendem Recht mit
einem geschichtlichen Ueberblick, Bonn 1929. - E. E i c h man n, Acht u. Bann
im Reichsrecht des M. A., Pdb. 1909. - S. Bei s s e I, Die Verehrung der
Heiligen u. ihrer Reliquien in Deutschland (-1200), Fr. 1890; Die Verehrung
unserer Lieben Frau in Deutschland während des M. A., Fr. 1896. - J.
Kro ne n b u r g, Maria's Heerlijkheid in Nederland, 7 dl., Amst. 1903/11. H. M ion i, 11 culto delle reliquie nella chiesa cattolica, Tur. 1908. - H.
Q u ent I n, Les martyroioges hlstoriques du M. A., P. 1908. - W. Th 0 m a s,
Der Sonntag im frühen M. A., Gött. 1929. - L. Go u g a u d, Dévotions et
pratiques ascétiques du M. A., P. 1925. - F. Pij per, Middeleeuwsch
Christendom, 2 dl., Den Haag 1907/11. - 2 C hen 0 n, L i e s e, p. 8. Schnürer 11,50--74; Grupp I. - J. Freisen, Gesch. des kanonischen
Eherechts, Pdb. 21893. - Fa h r n e r, Gesch. des Unauflöslichkeitsprinzips u.
der volkommenen Scheidung der Ehe, Fr. 1903. - Th. deC a u zon s, La
magie et la sorcellerie en France, 4 vol. P. 1910/12. - Th. Sommerlad,
Die wirtschaftliche Tätigkeit der Kirche in Deutschland 11, Lz. 1905. - P.
B 0 i s s 0 n n a d e, Le travail dans l'Europe chrétienne au moyen äge, P. 1921. _
H. Finke, Die Frau im M. A., K. Mn. 1913.

340

§ 88. Het godsdienstig leven. De invloed der Kerk op de zeden.
preek en het zingen der canonieke getijden verbonden was. Terwijl
de H. Mis vroeger alleen in tegenwoordigheid van geestelijkheid
en volk werd opgedragen, komt sedert de 7e eeuw de private Mis
in gebruik. Tengevolge daarvan worden meerdere H. Missen op
één dag opgedragen en komen meerdere altaren in de kerken.
Sedert de 8ste, 9de eeuw werd in het Westen ongedeesemd brood
bij de H. Eucharistie gebruikt, wat door de Grieken zeer scherp
afgekeurd werd. In de 8e eeuw bestaat reeds het gebruik, dat de
priester in plaats van oblaties van brood, wijn enz., aalmoezen
in geld ontvangt. In den ouden tijd ontving ieder, die de H. Mis
bijwoonde, de H. Communie, wat later in onbruik was geraakt.
De synode van Agde (506) en meerdere synoden der ge eeuw
schreven haar minstens drie maal in het jaar voor (op Kerstmis,
Paschen, Pinksteren). Karel de Groote drong aan op beteren bouw
der (meestal houten) kerken.
3°. De plechtige openlijke boete voor publieke zonden bestond
nog en leefde in de ge eeuw in het Frankische rijk weer op met
het Sendgericht, waar zij soms werd voorgeschreven en door de
wereldlijke macht toegepast. Zij verdween steeds meer in de 10e en
lle eeuw, ofschoon nog wel uiterlijke boetewerken in de biecht
werden voorgeschreven. Des te meer nam de private biecht toe,
van hetgeen men bedreven had "in opere et in cogitatione ....
quomodo aut qua occasione" (Theodulf van OrI. P. L. t. 105,201):
in den loop der ge eeuw was zij minstens eenmaal in het jaar
(in het begin van de vasten) verplichtend (Theodulf 203). Zware
gevolgen had de excommunicatie of ban, die zoowel het karakter
had van een straf als van een verbeteringsmiddel en vooral werd
toegepast op openbare zondaren, die zich aan de kerkelijke boete
niet wilden onderwerpen. Zij sloot den getroffene uit van het
ontvangen der sacramenten, het bijwonen der H. Mis, de kerkelijke
begrafenis, het bekleeden van een kerkelijk of burgerlijk ambt; de
omgang met hem was verboden, doch hier werden sedert
Gregorius VII talrijke verzachtingen aangebracht. Door de burger~
lijke macht werd de geëxcommuniceerde dikwijls in de gevangenis
gezet, als hij binnen bepaalden tijd geen genoegdoening gaf.
K. Frederik 11 bepaalde in 1220, dat tegen hen, die 6 weken in den
kerkelijken ban waren, de rijksban zou worden uitgesproken.
Practisch volgde uit de excommunicatie van een vorst, dat de
onderdanen van den eed van trouw jegens hem ontslagen werden,
omdat hij, die geen lid der Kerk meer was, niet over christelijke
volkeren kon heerschen. In de M. E. werd later vooral de ban te
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dikwijls uitgesproken, zoodat het concilie van Trente bepaalde,
dat hij slechts zelden en met de grootste voorzichtigheid mocht
worden toegepast. Het interdict sloot in zich het ophouden van de
openbare godsdienstoefeningen en van alle kerkelijke functies. De
godsdienstoefeningen mochten in stilte bij gesloten deuren, maar
zonder klokkengelui, gehouden worden: doopsel. vormsel, biecht
en de laatste H. Sacramenten mochten worden toegediend, doch
alleen clerici en kinderen kerkelijk begraven worden. Men vindt
de eerste sporen van het interdict in de 6e eeuw: sedert de ge eeuw
wordt het over geheele bisdommen, sedert de 12e eeuw over
geheele landen uitgesproken. Aanvankelijk maakte het diepen
indruk. doch het trof ook dikwijls onschuldigen en in lateren tijd
werd het te dikwijls toegepast om vruchtbaar te kunnen werken.
4°. De vereering der heiligen en reliquieën neemt toe en naar
den lichtgeloovigen kant: zij is dikwijls met bijgeloovigheid vermengd. Het godsdienstig leven der Franken in België was in de
8e eeuw nog .. entièrement sous Ie charme des vieux mythes et du
vieux culte" (Kurth. Les origines 11. 103 vlg .. en 5°).
5°. Het was niet gemakkelijk de aanvankelijk vaak alleen
uiterlijk of door dwang bekeerde Germanen en Slaven te onderwerpen aan de strenge wetten van het Christendom, die zoo
geheel in strijd waren met hun ruwe en zinnelijke natuur en dikwijls
schoot de menschelijke zwakheid te kort. Doch de onophoudelijke
prediking, de boetetucht en het voorbeeld van zoovelen moesten
veredelend werken en wat er bereikt werd. is voor het grootste
deel aan de Kerk te danken. Het feit alleen. dat het strenge
kloosterleven in het Frankische rijk zoo diepe wortelen schoot,
bewijst de doordringing van den christelijken geest. De Kerk had,
als altijd. den zwaarsten strijd te voeren tegen de onzedelijkheid
en voor de heiligheid van het huwelijk: daarover wordt het meest
gehandeld in de boetepreeken en op de concilies.
P. Gregorius 11 (721) strekte het huwelijksverbod wegens bloedverwantschap
uit tot den 7en graad. wat in Duitschland bij het onontwikkelde verkeer en het
gebonden zijn aan den stam moeilijk door te voeren was. Kwaadwillenden
konden er ook gemakkelijk een middel in vinden om hun huwelijk te ontbinden.
als zij later bloedverwantschap ontdekten. Verschillende synodes beperkten
daarom het verbod tot den 5en ; eerst Innocentius 111 tot den 4en graad. Moeilijker
was het de onontbindbaarheid van het huwelijk te handhaven. De kerkelijke
schrijvers waren het hier niet immer eens. doch de Pausen zijn altijd streng
geweest. De Frankische wetten. zelfs nog uit den Karolingischen tijd. stonden
echtscheiding en het opnieuw sluiten van een huwelijk toe bij wederzijdsche
overeenkomst en bij echtbreuk van de vrouw. En daar de Kerk eerst sedert
het begin der lOe eeuw het huwelijksrecht uitsluitend in handen kreeg. kon zij
aanvankelijk de christelijke beginselen niet doorvoeren en schijnt zij zich niet
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krachtig verzet te hebben tegen de echtscheiding in het Frankische rijk (wel in
Engeland en Spanje). De talrijke concilies uit den Merovingischen tijd spreken
er weinig over; in zoover kwam er vooruitgang, dat de man niet meer zoo
eigenmachtig als vroeger zijn vrouw kon wegzenden en beide partijen meer
gelijke rechten kregen. De Angelsaksisch-Frankische boeteboeken staan in
verschillende gevallen, o.a. bij echtbreuk. echtscheiding en het opnieuw trouwen
toe. Op het concilie van Soissons (onder Bonifatius. 744) wordt scheiding en
het aangaan van een nieuw huwelijk beperkt tot het geval van echtbreuk.
P. Zacharias scherpt in een brief aan Pippijn (745) de absolute onontbindbaarheid van het huwelijk in. Karel de Groote wilde in de Admonitio generalis van
789 de strenge princiepen volgens de Dionysio-Hadriana doorvoeren. maar in
de praktijk werden zij niet gevolgd. ofschoon bijv. een concilie van Parijs (829)
er voor opkwam. evenals verschillende bisschoppen. o.a. Hinkmar. Eerst in de
lle eeuw werd het strenge recht definitief doorgevoerd. Ook tegen het houden
van concubinen door vorsten trad de Kerk op. Zij drong aan op de vrije
toestemming der vrouwen verklaarde schaking voor een impediment (Schniirer I.
390-92).

Tegen onmatigheid in eten en drinken ijverde de Kerk. tegen
woeker, tegen willekeur ten opzichte der lijfeigenen, tegen bloedwraak. Onophoudelijk spoorde zij aan tot zorg voor armen en
ongelukkigen en zelf gaf zij een schitterend voorbeeld.
Zeer diep was nog het heidendom met al zijn bijgeloovigheden bij
het volk doorgedrongen: verschillenden namen het Christendom
aan, doch bleven tegelijkertijd de oude goden nog eenigermate
vereeren.
Het concilie van Leftine (743) geeft een Indiculus superstitionum. die verboden
werden: o.a. doodenoffers. het verbranden der dooden tegelijk met het huisraad
en vee. de vreugdefeesten in Februari ter eere van de hooger stijgende zon
met varkensoffers (sporcalia), offers in de wouden en rotsen. het dragen van
amuletten en banden tot bescherming tegen tooverii. en tot genezing. waarzeggerij
uit ingewanden van dieren. uit de vlucht der vogels. uit het niezen. het nood vuur.
het bijgeloovig gebruik van kruiden. het aanroepen der maan bij maansverduistering. het geloof aan weer- en regenmakers, tooverij (Hef.-L. 111, 835-844).
De Kerk zag in tooveri] en waarzeggerij een verbond met den duivel en heeft
ze herhaaldelijk verboden. doch gaf van den anderen kant weer eenigermate
voedsel aan het geloof in deze praktijken. Door de talrijke verbodsbepalingen
werd de indruk gevestigd. dat onmiddellijke inwerking van den duivel dikwijls
voorkwam. en als duivelswerk werd beschouwd. wat natuurlijk verklaard of
aan bedriegerij moest worden toegeschreven. En bij het gemis aan critischen zin
werden de ongelooflijkste verhalen als waarheid aangenomen. Het geloof aan
heksen was bij de heidenen sterk verspreid en ging ook op de Christenen over;
een enkele critische stem verheft zich er tegen en ontkent het bestaan ervan.
Karel de Groote stelde op de heksenverbranding der Saksen de doodstraf. maar
verschillende concilies der ge eeuw eischten de doodstraf der heksen. De
eigenlijke heksenvervolging begint echter eerst tegen het einde der M. E.
(Schnürer 11. 58-64).

Ook het godsoordeel, het ordale 1 is van heidenschen oorsprong:
1 B. Her mes dor f, De herkomst der Ordalia, Tijdschrift v. Rechtsgeschiedenis 9 (1929) 27. - Pijper I. - E. Vacandard. L'église et les
ordalies, Etudes I. - S. G rï~ lew s' k i. La réaCtion contre les ordalies en
France depuis Ie IXe s. jusqu'au décret de Gratien, Straatsb. 1924.
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men vindt het bij vele oude volkeren, ook bij de Germanen, niet
echter bij de Romeinen. Het is een bewijsmiddel om de onschuld van
den beklaagde aan te toonen en bèrust op de overtuiging, dat God
desnoods door een wonder de onschuld zal beschermen en de
misdaad openbaren. Men werd in dit geloof versterkt door ver~
schillende feiten uit de H. Schrift en de oudheid. Het is echter
God op de proef stellen, Hem dwingen een wonder te doen en
daarom verboden.
De voornaamste vormen zijn (Schnürer 11, 52-57): 8. De tweekamp. het·
gewone ordale voor den vrijen man. dien de edelen te paard voeren. God zou
den arm van den onschuldige sterken. b. Het lot: 2 lotroeden. de een met een
kruis geteekend. in wol gewikkeld. werden op het altaar neergelegd. Een priester
of een onschuldige knaap moest een van beide nemen; nam hij die met het
kruis. dan was de beklaagde onschuldig. Ook een plaats uit de H. Schrift werd
soms opengeslagen. c. De kruisproef: de beide partijen staan voor een kruis met
uitgestrekte armen: wie het eerst den arm laat zakken of slechts beweegt. geldt
als schuldig. d. De vuurproef: de beklaagde moet de hand in het vuur houden;
verbrandt zij, dan is hij schuldig. Of hij moet een gloeiend stuk ijzer op de hand
dragen of over verschillende gloeiende ploegscharen loopen. Zij werd veel toegepast bij vrouwen beschuldigd van echtbreuk. e. De waterproef: bij de heetwaterproef moest de beschuldigde een ring of een staf uit een ketel met kokend water
halen. Bij de koudwaterproef werd hij aan handen en voeten gebonden in het
water geworpen: zonk hij dan was hij onschuldig. bleef hij drijven dan was hij
schuldig. omdat het water alleen reinen opneemt. f. De kaas- en broodproef :
de beschuldigde moest een stuk gewijd brood doorslikken; kon hij het niet
terstond, dan was hij schuldig. Het werd vooral bij priesters toegepast. g. De
Avondmaalproef : de beschuldigde moest de H. Communie ontvangen; was hij
schuldig. dan zou God hem straffen wegens zijn heiligschennis. Vooral bij
priesters en monniken. k. Het baargerecht : de van moord beschuldigde moest het
lijk aanraken: begonnen de wonden te bloeden. dan was hij schuldig.
Zooals blijkt. zijn b.v. de kruis- en Avondmaalproef van christelijken oorsprong.
Ook bij verschillende andere godsoordeelen werden in verloop van tijd liturgische
gebedén gebruikt; zij vonden plaats in de kerk. in tegenwoordigheid van den
priester. De concilies schreven ze herhaaldelijk voor. Wel gaan er stemmen op
om de geoorloofdheid in twijfel te trekken. vooral in Italië. en b.v. van Agobard
van Lyon. terwijl echter terzelfder tijd Hinkmar van Reims ze verdedigt.
Algemeen zijn in het Westen de particuliere kerken de ordalia tot de 12e eeuw
gunstig gezind. In Rome schijnen ze minder in gebruik te zijn; Nicolaas I
(867) verbiedt het gerechtelijk duel, terwijl Stephanus V (887) zich meer in
het algemeen tegen de godsoordeelen uitspreekt als bijgeloovig en den Vaders
onbekend. De Pausen keuren de ordalia nooit goed, verbieden ze voor de
kerkelijke, doch niet uitdrukkelijk voor de burgerlijke rechtbank, wat op een
tolerantie schijnt te duiden. Eerst met Alexander III ( 1159-81) beginnen verschillende Pausen ze uitdrukkelijk te verbieden als een "execrabile judicium" en
de theologen toonen de ongeoorloofdheid aan; het is aanvankelijk echter nog
moeilijk deze opvatting in de burgerlijke wetten en zeden te doen doordringen.
Ze komen in een anderen vorm nog voor bij de heksenprocessen.

Meerdere geschriften uit dezen tijd zijn gericht tegen de Joden,
die niet zelden tot grooten rijkdom en invloed gekomen waren,
o.a. aan het hof van Lodewijk den Vrome, en als artsen optraden.
Zij werden beschuldigd van woeker, van verkoopen van Christen~
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kinderen aan de Saracenen. van bespotting van het Christendom.
Herhaaldelijk werden wetten uitgevaardigd om hun macht te
beperken. Tegen hen schreven o.a. Agobard van Lyon (De
insolentia Judaeorum) en later Petrus Damiani (Contra Judaeos).
K. Hendrik II liet een weerlegging samenstellen van een tot het
Jodendom overgeganen clericus (Alperti Mettensis de diversitate
temporum. ed. A. Hulshof. Utrecht 1916, p. 54).

§ 89. Onderwijs, wetenschap 1 en kunst 2.
Zoo op één gebied. dan had de Kerk in den Karolingischen tijd
op dat van onderwijs. wetenschap en hoogere geestesbeschaving,
de leiding. ja het monopolie. Alleen de geestelijken en monniken
legden zich op de studie toe; de leeken waren overwegend
"illitterati". De wetenschap was daardoor wel bijna uitsluitend
op de theologie gericht en had daardoor iets eenzijdigs. Daar
stond echter tegenover. dat zij op hoogere idealen wees en niet
alleen wilde onderrichten. maar vooral ook opvoeden. Dit gaf aan
het onderwijs en de wetenschap eenheid en richting. Bovendien
schiep de taal der Kerk. het Latijn. het verband met de antieke
cultuur en was het een machtig middel om het contact tusschen
de geleerden der verschillende landen te bewaren en elkander de
wederzijdsche resultaten mee te deelen. Zoo werd een gemeen~
schappelijke cultuur mogelijk (v. Schubert, 704).
Wat het volksonderwijs betreft: een zeker onderricht was reeds
gelegen in de verklaring der geloofswaarheden, die de pastoors
telkens wordt ingescherpt. Karel de Groote en verschillende
1 Sc hn üre rIl. 75-118; v. S ch ube rt 703-774. F. Spe c h t. Gesch.
d. Unterrichtswesens in Deutschland bis z. Mitte des 13 Jhrh., Stuttg. 1885. M. S c hoe n gen, Gesch. van het onderwijs in Nederland, Amst. 1912 vlg. F. Th a I hof er, Unterricht u. Bildung im M. A., Mn. 1928. - M. Man i t i u s,
Gesch. der lat. Lit. des M. A., 3 Bde 1874/87; Bildung, Wissenschaft u. Literatur
im Abendlande 800-1100, Crimmitschau 1925. - G. v. De tt en, Ueber die
Dom~ u. Klosterschulen des M. A., Pdb. 1893. L. M a i t re, Les écoles
épiscopales et monastiques en Occident avant les universités (768-1180),
Ligugé 1924. - B. Sta c h nik, Die Bildung des Weltklerus im Frankenreiche
von Karl Martel bis auf Ludwig den Frommen, Pdb. 1926. - 11 K r a u s Il,
Fa b r e, K u h n, p. 7. - C h. Die h I, Manuel d'art byzantin, 2 vol. P. 1925/26.
- C. Enlart, Manuel d'archéol. française I, P. 111919. - J. Wilpert,
Die röm. Mosaiken u. Malereien d. kirch. Bauten v. 4-13. Jhrh., Fr. 1916. E. Pat zei t, Die karolingische Renaissance, W. 1924. - A. G 0 I d s m i d t,
Die Elfenbeinskulpt. aus d. Zeit der Karol. u. Sächs. Kaiser I, B. 1914. P. W a 9 n e r, Ursprung u. Entwicklung der liturg. Gesangformen I, Fr. 3 1911.
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synodes schrijven ook voor. dat de pastoors school moeten houden
voor kinderen. maar waarschijnlijk is hiermee bedoeld catechismus~
en niet profaan onderwijs. en dat zij geschikte knapen onderricht
moet geven in lezen en koorgezang. om hen tot den geestelijken
stand voor te bereiden. Er werd ook wel op vele plaatsen profaan
elementair onderwijs gegeven. ofschoon nog eeuwen lang de meeste
leeken niet konden lezen of schrijven. Anders is het met het
hooger onderwijs. In Italië en Zuid~Gallië waren de oude rhetoren~
scholen met leekenleeraren en leerlingen hier en daar blijven
bestaan. doch in verval geraakt. Karel de Groote had reeds in
787 alle bisschoppen en abten voorgeschreven bij iedere kathedraal
en in elk klooster scholen op te richten. waar naast het onderricht
in de 7 vrije kunsten. ook de H. Schrift verklaard moest worden
en zoo verrezen alom scholen. De voornaamste was de hofschool
van Karel den Groote. waaraan hij de geleerdste mannen uit
geheel de katholieke wereld verbond (§ 80. 2°) en die onder
Karel den Kale weer tot nieuwen bloei geraakte. Doch ook ver~
schillende dom~ en vooral kloosterscholen hadden een grooten
naam. o.a. de kloosterscholen van St. Martinus te Tours. Corbie.
St. Gallen. Fulda. Reichenau. Te Utrecht stichtte S. Willibrord
een school aan de kathedraal, waar o.a. S. Gregorius en S. Ludger
onderwijs gaven. Al deze scholen waren vooral bestemd voor
toekomstige geestelijken en monniken. ofschoon er ook wel
leekenleerlingen waren. zonen uit voorname families. maar weinig.
De kloosterschool bestond veelal uit de schola interior in het
claustrum voor de toekomstige monniken. de exterior of publica
voor de anderen.
De eerstbeginnenden leerden de 150 psalmen van buiten (voor
den koordienst). ontvingen onderricht in den kerkelijken zang.
de beginselen van het Latijn en de rekenkunde. Het hooger
onderwijs omvatte. volgens het program van den laat~Romeinschen
tijd. de 7 vrije kunsten: het trivium: grammatica. rhetorica.
dialectica (logica en disputeerkunst ) en het quadrivium: arith~
metica. geometria. musica en astronomia. Dan volgde de perfecta
scientia. de divina sapientia. de theologia. Deze bestond vooral in
den uitleg van de H. Schrift. Doch in verband daarmee werden
ook de meer speculatieve theologie en de zedenleer beoefend.
Voor het meer speculatieve gedeelte volgde men Augustinus. voor
het meer praktische Gregorius den Groote en Isidorus van Sevilla.
De kennis van de Grieksche kerkelijke schrijvers werd vooral
overgeleverd door Iersche monniken. die reeds met Columbanus

346

§ 89. Onderwijs. wetenschap en kunst.
op het vasteland kwamen. maar vooral in de ge eeuw. toen hun
land door de Denen veroverd werd. De kloosters namen in het
wetenschappelijk leven verreweg de eerste plaats in: zij leenden
zich het best tot studie. Vooral in Duitschland. waar geen tradities
der oude cultuur voortleefden. hebben de monniken bijna alles tot
stand gebracht. Onder de kerkelijke schrijvers van beteekenis
zijn enkele wereldgeestelijken. o.a. Agobard van Lyon en Hinkmar
van Reims: de meeste zijn monniken. Een onontbeerlijk hulpmiddel
is een goede bibliotheek. Karel de Groote steunde krachtig het
aanleggen daarvan en ook in dit opzicht hebben de kloosters zeer
groote verdiensten. Verreweg het meeste wat wij van de klassieken
bezitten. danken wij aan de kloosters der ge eeuw, waar de handschriften bewaard en overgeschreven werden.
Ijverig werden de heidensche klassieken bestudeerd, doch meer
den vorm dan den inhoud maakte men zich eigen. De wetenschap
werd bijna uitsluitend beoefend in zooverre zij met de theologie
samenhing. De geschiedenis, vooral de kerkelijke, heeft eenige
werken van beteekenis voortgebracht, doch bij de heiligen-levens,
ofschoon er enkele goede zijn, ontbrak te veel de critische zin. Het
karakter der theologie is, evenals van de andere wetenschappen,
vooral traditionalisme: er wordt niet iets nieuws en oorspronkelijks
voortgebracht, maar wat de Vaders hebben geschreven wordt
verzameld en gereproduceerd. De verklaring van de H. Schrift
gaat uit van den historisch-grammaticalen zin, en zoekt dan den
sensus allegoricus of mysticus en moralis, voor welke beide laatsten
men de meeste belangstelling heeft. De vorm is compilatorisch. een
aaneenrijgen van Vaderteksten. De meest verspreide werken zijn
florilegia en catenae. Toch is voor dien tijd het bewaren van het
overgeleverde van groote waarde: het maakte den lateren voortbouw mogelijk. Ook worden wel enkele pogingen tot systematiseering en dialectische behandeling gemaakt. doch men ziet niet
voldoende het onderscheid tusschen theologie en philosophie,
gelooven en weten (Grabmann, Gesch. der schol. Methode I,
178-214).
Ook de poëzie in de moedertaal begint op te komen (o.a. de
Heliand, een leven van Christus in Germaansche voorstellingen).
In de bouwkunst begint de Romaansche stijl zich te ontwikkelen.
Ook de miniatuur-schildering en de metaal kunst brengen goede
producten voort.
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§ 90. De kerkelijke schrijvers 1.
A. 1o. De belangrijkste schrijver van deze periode in de
Westersche kerk is S. Beda Venerabilis (672/73-735) 2, die bijna
geheel zijn leven in stillen geleerden~arbeid doorbracht in het
klooster Wearmouth~Jarrow, waar hij talrijke leerlingen vormde.
Zijn leerling Egbert, a.b. van Vork, stichtte de beroemde dom~
school van Y ork, aan wier hoofd Alcuinus in 766 geplaatst werd.
Hij schreef a. grammaticaal-metrische werken bestemd voor schoolgebruik,
b. een natuurwetenschappelijk werk De natura rerum, c. commentaren, verhandelingen, homilieën. die zich over geheel de H. Schrift uitstrekken en eeuwenlang
hoog in aanzien stonden, d. zijn hoofdwerk HistoE'ia ecclesiastica gentis Anglorum
(waarin ook over den eersten missiearbeid in ons land), een bewonderenswaardigepraestatie, zeer nauwkeurig, daar hij met groote zorg de bronnen opspoorde en
zich zelfs uit Rome pauselijke stukken liet toekomen, critisch, in een rustigen,
schoonen stijl. 2°. S. Bonifatius (t 755, § 76) 3, van wien talrijke brieven en
preeken bewaard zijn.

3 0 • A1cuinus (t 804) 4, een Northumbriër, hoofd der hofschool
van Karel den Groote, abt van S. Martinus van Tours, is een
groote pedagoog, die een zeer belangrijk aandeel heeft in de
Karolingische renaissance. Hij schreef over de beeldenvereering
en tegen het Adoptianisme, eenige grammaticale werken en o.a.
het leven van S. Willibrord.
4°. Paulus Diaconus (t 797) 5, een Longobard, geschiedschrijver van zijn
volk, was eenigen tijd aan het hof van Karel, later in Monte Cassino, samen1 S c h wan e II, Har n a c k lIl, H u r ter I, p. 6; A eng ene n t, p. 8. M. G r a b man n, Die Gesch. der scholastischen Methode, Fr. I 1909, II 1911;
Die philos. des M. A., B. Lz. 1921. - G. B run hes, La foi chrétienne et la
philosophie au temps de la Renaissance carolingienne, P. 1903. - F. Sas sen,
Gesch. der patristische en middeleeuwsche wijsbegeerte, Nijm.-Antw. 1928, 51-75.
- U e be r weg - G e y e r II, Die patristische u. scholastische Philos., B. 1928.
- C. Ba e u m k e r, Die christl. Philos. des M. A., B. Lz. 1913. - J. End re s,
Gesch. der mittelalt. Philosophie im christI. Abendlande, K. M. 1908. - E.
G i lso n, La philos. au moyen äge, P. 1922; L'esprit de la philosophie médiévale,
- , M. de W u I f, Hist. de la philos. médiévale, 2 v. P. Leuven 51924/25. F. Sas sen en T. Bra n d s m a, De m. e. wijsbegeerte in de Nederlanden.
Vereeniging tot het bevorderen .••. der wetenschap onder de Kath. Annalen
1931, 2e afl. 1-80. - 2 P. L. t. 90-95. Hist. ecd. ed. eh. P I u mme r,
2 vol. Oxf. 1896. - K. We r ne r, Beda der Ehrwürdige u. seine Zeit, W.
21881. - God et, Bède, D. Th. 11. - 3 P. L. t. 99. Bonjfatii et Lulli ep.
ed. M. Ta n 9 I, Epp. selectae in u. s. I, B. 1916; § 76. - 4 P. L. t.
100-101. Ep. ed. D ü m mie r, M. G. Epp. 4, 1895. Alkuins pädagogische
Schriften, J. Fr e u n d gen, Pdb. 1909. - K. We r n e r, Alkuin u. sein Jh.,
W. 21881. - C. Gas k 0 i n, Alcuin, his life and his works, Lo. 1904. P. Moncelle, D. H. E. II. - 5 P. L. t. 95. Hist. Langob. ed. G. Waitz,
M. G. SS.r. Langob. 1878.
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steller van een veel gebruikt Homiliarium (§ 87. 6°). 5°. S. Ladger (t 809) 1.
b. van Munster. schreef het leven van S. Gregorius van Utrecht. 6°. TheoduIf.
b. van Orleans (t 821) 2. een Spanjaard. de beste dichter van zijn tijd.
7°. Einhard (t 848) 3. ofschoon een gehuwde leek. abt van 5 of meer kloosters.
is de schrijver van Annalen en een leven van Karel den Groote (§ 80. 2°).
B. Uit lateren tijd. in het West-Frankische rijk: 10. Jonas. b. van Orleans
(t 844) 4. ijverde voor de hervorming der Kerk. en schreef voor de beeldenvereering tegen: 2°. Oaudius. b. van Turijn (t 839) 5. een Spanjaard (§ 82. 10).
3°. Agobard. a.b. van Lyon (t 840) 6. een man van groote geleerdheid. schreef
tegen bijgeloovige praktijken. tegen het Adoptianisme en ijverde ook in geschriften voor de vrijheid der Kerk. 4°. Hinkmar. de groote a.b. van Reims
(t 822; § 84. 10) 7. trad als Agobard in de meeste vragen van zijn tijd met
geschriften op. vooral op het gebied van het kerkelijk recht en zette de
waardevolle Bertiniaansche Annalen voort (naar het klooster S. Bertin).
5°. S. Paschasius Radbertus (865) 8. abt van Corbie. een geleerde exegeet.
schreef over de H. Eucharistie (§ 91. 3°). 6°. Zijn tegenstander in de
Eucharistieleer Ratramnus 9 schreef o.a. Contra Graecorum opposita (Photius).

7°. De meest oorspronkelijke geest der geheele periode is
Johannes Scotus Eriugena (t na 877) 10. een lersche monnik. die
aan het hoofd stond van de hofschool van Karel den Kale. Niet
alleen is hij in zijn tijd de beste kenner van de Grieksche theologie,
maar ook een zelfstandige speculatieve denker. beïnvloed door
Augustinus en Dionysius Areopagita. dien hij. evenals de Ambigua
van Maximus Confessor. in het Latijn vertaalde. waardoor hij de
m. e. mystiek aan zich verplichtte. Hij verviel echter in een neoplatonisch pantheïsme in zijn hoofdwerk De Divisione N aturae en
zijn leer. door de tijdgenooten niet begrepen. werd door
Innocentius 111 in 1215 veroordeeld. toen de Albigenzen zich erop
beriepen. De ware godsdienst en de ware philosophie zijn voor
hem één.
C. In het Oost-Frankische rijk: 10. Rhabanus Maurus (t 856) 11. abt van
Fulda. wier school hij tot bloei bracht. later a.b. van Mainz. ..Praeceptor
Germaniae". schreef o.a. compilatorische commentaren op de meeste boeken
der H. Schrift. Verder De clericorum institutione en een soort encyclopedie in
22 boeken De Universo. 2°. Zijn leerling Walafridus Strabo (t 849) 12. abt van
Reichenau. is dichter. geschiedschrijver. Iiturgist. maar vooral beroemd door zijn
Glossa ordinaria, een commentaar op de H. Schrift uit Vaderteksten. in de
M. E. veel gebruikt. o.a. door Thomas. 3°. Notker Balbulus, monnik van
1 P. L. t. 99. 752-770; M. G. S.S. 15. 2 P. L. t. 105. 3 Vita Caroli.
ed. G. Wa i t z. M. G. SS. in u. s. 61911; ed. K. Ham p e. M. G. Epp. 5.
1899. - 4 P. L. t. 106. - J. Re v i ron. Jonas d'Orleans et son De Institutione
regia. P. 1930. - 5 P. L. t. 104. - 6 P. L. t. 104. - 7 P. L. t. 125-126. H. S c h r ö r s. Hinkmar. Erzb. von Reims. Sein Leben u. seine Schriften. Fr.
1884. - H. Net z e r. Hincmar. O. Th. VI. - 8 P. L. t. 120. § 91. 9 P. L. t. 121. § 91. 10 P. L. t. 122 (grootendeels). E. Ra n d. J. Scotus.
Mn. 1906. - G. T h é r y. Contribution à I'histoire de I'Aréopagitisme au IXe
siècle. P. 1923. - H. 0 ö r r i e s. Zur Gesch. der Mystik: Erigena u. d.
Neuplatonismus. B. 1925. - 11 P. L. t. 107-112. - 12 P. L .t. 113-114.
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S. Gallen (t 912) i, is een beroemd dichter van kerkelijke sequentiën en schrijver
van geschiedkundige werken. 4°. Regino. abt van Prüm (t 915) 2, schreef een
waardevol Chronicum en verzamelde kerkelijke voorschriften in De synodalibru
causis et disciplinis ecclesiasticis.
D. De geleerde Anastasius BibUothecarius te Rome (t 879) 3, is de samensteller
der veelgebruikte Chronographia tripartita en vertaalde Grieksche werken.

E. De theologie in het Oosten, ofschoon zij in Johannes
Damascenus en Photius nog twee groote vertegenwoordigers vond.
miste oorspronkelijkheid. Sedert het begin der 8e eeuw over~
heerschten bij de verklaring der H. Schrift de catenen, waarin men
zonder veel bewerking de uitspraken der Vaders aan elkaar reeg.
t 0. S. Johannes Damascenus (t 749) 4, bekleedde eerst een
staatsbetrekking onder den Saraceensehen kalief van Damascus:
later werd hij monnik en trad als theologisch schrijver op en als
verdediger van de beeldenvereering tegen k. Leo (§ 78, 3°). Hij
is de eerste Griek, die de geheele theologie samenvatte, in zijn
hoofdwerk: n1J.Y~ yvw(Jli(j)ç (Bron der kennis), vroeger en thans nog
het klassieke leerboek der Grieksche kerk, dat, in het Latijn
vertaald, ook door Pet rus Lom bar dus tot voorbeeld is
genomen voor zijn IV Libri sententiarum en daardoor invloed op
het Westen heeft uitgeoefend. Hij is de laatste groote dogmaticus
der Grieksche kerk, meer echter verzamelaar dan oorspronkelijk
schrijver. Om de dogmas te verklaren en te verdedigen bedient hij
zich vooral van de Aristotelische philosophie. Verder heeft hij
geschriften nagelaten over de beeldenvereering en ascese en is hij
een groot hymnen dichter. 2°. S. Theodorus Studita, de ijveraar
voor het kloosterleven (§ 78, 4° : t 826) 5 schreef over de beelden~
vereering, maar is vooral een groot geestelijk schrijver (Magna
catechesis, Orationes, 221 Epistolae). 3°. Nicephorus (t 829)6.
patriarch van Constantinopel, verdedigde eveneens de beelden~
vereering. 4°. Photius (§ 85: t 897 of 898) 7, ofschoon meer
compilator dan oorspronkelijk schrijver. is een man van buiten~
gewone geleerdheid, die geschriften heeft nagelaten over het
geheele gebied der theologie (Amphilochia). Een voor de
1 P. L. t. 131. R. van Dor e n, Etude sur l'influence musicale de l'abbaye
de S. Gall (7e au lle s.), Leuven 1925. - 2 P. L. t. 132. - P. Fournier,
L'oeuvre canonique de Réginon de Prüm, P. 1920. - 3 P. L. t. 127-129. 4 P. G. t. 94-96; K. Ho 11, Die Sacra Parallela des J. v. Dam., Tüb. 1896. V. Er m 0 n i, St. Jean Damascène, P. 1904. - D. A ins lee, John of Damascus,
Lo. 21903. - J. B i I z, Die Trinitätslehre des J. D., Pdb. 1909. - 15 P. G. t. 99.
- G. Schneider, Der hl. Theodor v. Studion, Mn. 1900. - J. Hausherr,
S. Théodore Studite, R. 1926. - 8 P. G. t. 100. - T P. G. t. 101-104. J. Her gen r ö t her, Photius, 3 Bde Rgb. 1867/69.
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geschiedenis zeer waardevol werk is zijn Bibliotheca of M yriobiblon.
in 280 hoofdstukken. waarin hij evenveel handschriften. die grooten~
deels verloren zijn gegaan. beoordeelt en gedeeltelijk weergeeft.

§ 91. Dwalingen en theologische twisten.
De vroegere M. E. kennen in het Westen geen ketterijen van
beteekenis. De beeldenstrijd werkte in het Westen na en sommige
theologen komen op dwaalwegen. doch de geloovigen in het
algemeen worden er niet in betrokken.
1°. Over den beeldenstrijd, het Filioque, het Adoptianisme § 82.
2°. De strijd over de praedestinatie 1. die sedert de veroordeeling
van het Semipelagianisme gerust had. werd opnieuw ingeleid door
Godschalk, zoon van graaf Berno van Saksen. Als kind was hij
door zijn vader als oblaat aan het klooster van Fulda overge~
geven. Volwassen geworden. wilde hij het verlaten. daar hij het
kloosterleven niet vrij gekozen had. De synode te Mainz (829)
stond dit toe. maar Rhabanus Maurus. de abt van Fulda. verzette
zich er tegen en trachtte te bewijzen (De oblatione puerorum). dat
kinderen. door hun ouders aan het klooster geschonken. daarin
moesten blijven. ook tegen hun zin (volgens den geest van
Benedictus). Lodewijk de Vrome besliste, dat Godschalk in de
orde moest blijven; alleen werd hij naar een ander klooster. te
Orbais (bij Soissons). overgeplaatst. waar hij de geschriften van
Augustinus en Fulgentius bestudeerde. doch verkeerd begreep. Zijn
leer. die overeenkomst vertoont met het latere Calvinisme en
Jansenisme. is de volgende: er is een dubbele praedestinatie. een
tot het leven en een tot den dood. Die voorbeschikt zijn tot den
dood moeten zondigen; zij zijn niet verlost en behooren niet tot
de Kerk. God wil alleen de uitverkorenen zalig maken; zij kunnen
niet verloren gaan.
De leer van Godschalk werd op meerdere synoden verworpen;
hij zelf werd veroordeeld en in een klooster opgesloten ( 849 ) ,
doch bleef bij zijn gevoelen. In geschriften werd hij vooral bestreden
door Rhabanus en Hinkmar van Reims. De strijd nam echter een
gt:ooteren --()mvang-aan. in hoofdzaak meer over woorden dan over
de zaak. Verschillende geleerden. o.a. Ratramnus van Corbie.
1 Hef.-L. IV. 137-236; Schrörs. Hinkmar § 90. Gaudard.
Gottschalk. rnoine d'Orbais, 1887. - P. God e t. Gottschalk. D. Th. V.
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hielden de uitdrukking "gemina ( dubbele) praedestinatio" voor
toelaatbaar. zonder echter de dwaling van Godschalk te aanvaarden.
terwijl Hinkmar. Rhabanus e.a. haar verwierpen om slechts_van
één praedestinatio te spreken. Hinkmar vond een ongeschikten
bondgenoot in Scotus Eriugena. wiens boek De praedestinatione
vele onjuistheden bevat. Op verschillende Frankische synoden. die
soms tegenstrijdige beslissingen namen. werd de kwestie behandeld.
In 860 kwam op de synode van T ousy de overeenstemming tot
stand; aangenomen werd de (meer van Augustinus afwijkende)
Epistola synodalis van Hinkmar. die alleen waarheden bevatte. door
beide partijen erkend: de nadruk wordt gelegd op den algemeenen
heilswil van God; over een praedestinatie tot den dood wordt niet
gesproken.
3°. Tot dusver was de werkelijke tegenwoordigheid in de
H. Eucharistie 1 niet betwijfeld; ook de transsubstantiatie werd
vrij algemeen geleerd. Doch het spraakgebruik was nog onzeker.
vooral in de vragen van het hoe. Meestal volgde men in het
Westen S. Augustinus. Een strijd ontstond naar aanleiding van
het eerste dogmatische geschrift over de H. Eucharistie in het
Westen. nl. van S. Paschasius Radbertus: De corpore et sanguine
Domini (c. 832). Hij leerde rechtgeloovig. dat in het H. Sacrament
hetzelfde lichaam van Christus is. dat geboren werd uit de
H. Maagd Maria. Maar Rhabanus Maurus meende. dat sommige
zijner uitdrukkingen konden leiden tot een Capharnaïtische. al te
realistische opvatting der H. Eucharistie en in zijn Dicta cujusdam
sapientis de corpore et sanguine Christi betoogde hij tegen
Paschasius. dat het lichaam van Christus wel wezenlijk (naturaliter )
hetzelfde is als dat geboren werd uit de Maagd Maria. maar niet
specialiter (in gedaante en verschijning). Dit werd door Paschasius
niet ontkend; de strijd ging meer over de wijze van spreken dan
over de zaak zelve. Alleen Scotus Eriugena heeft misschien de
werkelijke tegenwoordigheid ontkend; hij noemt de H. Eucharistie
een "memoria veri corporis et sanguinis Christi" . Waarschijnlijk
ook Ratramnus in zijn onduidelijk boek tegen Paschasius De
corpore et sanguine Domini, die slechts een geestelijk~symbolische
tegenwoordigheid van Christus (quaedam virtus carnis et
1 J. Er 0 s t. Die Lehre des H. Paseh. Radb. voo der H. Eucharistie. Fr.
1896. - A. Naegle. Ratramous u. d. H. Euch .• W. 1903. - P. Batiffol.
Etudes 11. 351 ; Euch.• D. Th. V. - J. Gei s e 1 m a 0 o. Die Eucharistielehre
der Vorscholastik. Pdb. 1926.
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sanguinis) schijnt aan te nemen. Er loopt een lijn van Ratramnus
naar Berengarius van Tours (§ 104, 2°) en van Berengarius terug
over Ratramnus naar de symbolisch-dynamische plaatsen bij
S. Augustinus, waarbij aan diens realistische teksten niet
voldoende aandacht geschonken wordt.

VIJFDE HOOFDSTUK.

HET VERVAL VAN HET GODSDIENSTIG LEVEN EN
HET BEGIN DER HERVORMING.
(EINDE DER 9E TOT HET MIDDEN DER ttE EEUW).

§ 92. De Kerk onder de heerschappij van de vorsten.
De investituur 1.
1°. De tijd van het t~éitst der ~e tot het midden der 10e eeuw,
met name van den dood (8-82) van P. Johannes VIII tot de
afzetting van Johannes XII (963), is misschien de treurigste uit
geheel de geschiedenis der Kerk en wordt niet ten onrechte de
ij z e J: en, de duistere e e u w (saeculum obscurum) genoemd.
Daarnà- vertoonen zich meer lichtpunten. Baronius zegt in zijn
Inleiding op de 10e eeuw, dat de kleingeloovigen geen ergernis
moeten nemen aan de ellende, die over de Kerk is neergedaald,
maar eerder erkennen, dat Christus ook thans zijn belofte gestand
heeft gedaan, en haar niet ten gronde liet gaan. Zij kon niet door
menschen vernietigd worden. De oor zak e n van het verval
liggen reeds vroeger (83, 10). Het Frankische rijk was uiteengevallen en de Kerk, die geheel één er mee geweest was, werd
meegesleurd in de verwarring en de onrusten, die met die ineenstorting samengingen. Het centraal gezag in de verschillende
rijken, die zich uit het Frankische ontwikkelden, was over het
algemeen niet sterk, zoodat verschillende heeren zich tot machtige,
1 A. F I i c h e, Etudes sur la polémique religieuse à l' époque de Grégoire VII.
Les Prégrégoriens, P. 1916; La réforme grégorienne, t. I. La formation des
idées grégoriennes, t. 11. Grégoire VII, Leuven~P. 1924/25. - E. Vos e n,
Papauté et pouvoir civil à I'époque de Grégoire VII, Gembloux 1927. - A.
H a u c k, Die Entstehung der bischöflichen Fürstenmacht, Lz. 1891. - A.
S c h u I t e, Der Adel u. die deutsche Kirche im M. A., 2 1922. - Les n e 11. A. W e r min 9 hof f § 83. - A. Sc har nag I, Der Begriff der Investitur in
den Quellen u. d. Litteratur des Investiturstreites, Stuttg. 1908. - P. Sc h m i d,
Der Begriff der kanonischen Wahl in den Anfängen des Investiturstreites, Stuttg.
1926. - A. P ö s c h I, Die Regalien der mittelalt. Kirchen, 1928.
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bijna onafhankelijke vorsten vormden en elkander niet zelden
bestreden. terwijl ook de kleinere potentaten voortdurend onder
elkaar oorlog voerden. Van de innerlijke zwakheid van het rijk
maakten de Noormannen. Saracenen en Hongaren gebruik om
invallen te doen. waarbij kerken en kloosters verwoest werden.
De Noormannen plunderden bijna geheel de ge en lOe eeuw door
alle kuststreken van Europa en drongen langs de rivieren diep het
land binnen. De Saracenen hadden in 902 Sicilië veroverd en
zich in Zuid~ltalië vastgezet. en van daaruit plunderden zij Italië
en drongen in 930 tot zelfs. in. Zwitserland door. De Hongaren
teisterden sedert het begin der lOe eeuw Noord~ltalië. de Alpen~
landen en vooral Zuid~Duitschland. tot Otto I in 955 er een einde
aan maakte. Innerlijk verkeerde West~Europa in een chaos; vooral
in Italië en Frankrijk heerschten een verwildering. ruwheid en
ongebondenheid zonder weerga.
2°. Doch de groote bron van ellende voor de Kerk was de
leekenheerschappij op kerkelijk gebied. die onder de Karolingers
vooral begonnen (§ 80. 10). steeds grootere verhoudingen had
aangenomen. De Pausen stonden eerst onder de macht van
Italiaansche adellijke families. die haar creaturen op den pause~
lijken zetel verhieven. zonder op de waardigheid des persoons
te letten. Later werden zij door de Duitsche keizers aangesteld.
wier ingrijpen echter niet zoo gevaarlijk was. omdat zij verder
afwoonden en over het algemeen goede Pausen aanstelden. De
Merovingers en Karolingers beginnen reeds de bisschoppen aan
te wijzen of te benoemen en sedert het midden der ge eeuw is dit
algemeen in geheel de Christenheid. ofschoon de uiterlijke vorm
der keuze nog gehandhaafd blijft. In den Merovingischen tijd
wordt deze benoeming nog als een misbruik aangezien; thans
niet meer. In Duitschland en Italië benoemt meestal de koning;
in een deel van Frankrijk de koning. in een ander deel de feodale
heeren op hun gebied. Ook de abten (behalve van de exempte
kloosters van Cluny) worden meestal door vorsten en heeren
benoemd. terwijl deze ook in hun talrijke eigenkerken de
geestelijken aanstellen.
Doch niet alleen worden bisschoppen en abten door de vorsten
benoemd. zij worden ook door hen in het bezit van de geestelijke
waardigheid gesteld. een verdere schrede op den weg der ver~
leeking van de Kerk. De bisschoppen en abten. vooral in Duitsch~
land. hadden in den loop des tijds een aanzienlijk grondgebied
verworven. waarop zij ook wereldlijke souvereiniteitsrechten uit~
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oefenden (de rechtspraak, markh munt~ en tolrechten, het graaf~
schap). Als hij met tijdelijke goederen (temporalia) en souvereini~
teitsrechten (regalia) beleend werd, moest de bisschop of abt aan
den vorst den eed van trouw zweren, waarbij hij zich tot zijn
leenman (homo, vassus) verklaarde en zich verplichtte bij
oproeping aan het hof te verschijnen en in oorlog hem krijgslieden
te leveren. Dat de vorst de temporalia aan den bisschop over~
draagt, is zijn recht. In de ge eeuw begint zich echter ook het
gebruik te ontwikkelen, in de 1Oe eeuw algemeen geworden over
geheel de Christenheid, dat de koning aan den tot bisschop of abt
gekozene of aangestelde vóór zijn consecratie den staf, het symbool
van het herdersambt (en later aan den bisschop ook den ring.
het symbool van het geestelijk huwelijk van den bisschop met zijn
kerk) overreikt. De insigniën moeten bij den dood van den
praelaat aan den koning teruggebracht worden. Van oudsher was
het een recht van den metropoliet, den staf en ring over te reiken,
om daardoor de overdraging van het geestelijk ambt te symboli~
seeren. Nu stelt dus de vorst den bisschop (of abt) in het bezit
van zijn geestelijk ambt (verleent de geestelijke investituur,
investire, in bezit stellen; de naam sedert het begin der 11 e eeuw).
Dit blijkt ook daaruit, dat wellicht reeds in de IOe, zeker in de
lle eeuw, de koning bij het overreiken van den staf sprak "accipe
ecclesiam" (ontvang de kerk). Thietmar van Merseburg verhaalt bij
een gelegenheid, toen k. Otto een bisschop den staf overreikte, dat
hij hem "de cura pastoralis" verleende. De koning benoemt dus
den bisschop, verleent hem het geestelijk ambt en zet hem eventueel
ook af. In de 1Oe eeuw schijnt men het abnormale daarvan niet in
te zien; ook de Pausen protesteerden niet, maar deze praktijken
worden nooit opgenomen in de canonieke collecties van Burchhard
en Fulbert, die strikt de oude traditie handhaven. Zij vloeien als
vanzelf voort uit de enge verbinding van het geestelijke en het
wereldlijke in het feodale tijdperk en dit maakt later de bestrijding
zoo moeilijk. De vorsten hebben er het grootste belang bij, de
keuze der bisschoppen en abten in handen te hebben, omdat zij
machtige wereldlijke heer en zijn. Doch de Kerk werd een zuivere
staatsinstelling en geheel verwereldlijkt. De opvatting ontstond,
dat de bisdommen en abdijen leenen des konings zijn (§ 83, 10 )
en dat de geestelijke macht een uitvloeisel is van de koninklijke
macht.
Nergens was de verbinding tusschen het geestelijke en wereld~
lijke zoo sterk als in Duitschland. Van de staten, die zich vormden
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uit het Karolingische rijk. had Duitschland zich het eerst uit het
chaotisch verval opgericht. In tegenstelling met Frankrijk. waar
verschillende heer en bijna even machtig waren als de koning en
bijna onafhankelijk van hem regeerden. had in Duitschland Otto
de Groote (936-73: § 93. 2°) een sterk centraal koninklijk gezag
gevorm~d. Doch Otto en zijn opvolgers steunden vooral op de
bisschoppen en abten. Terwijl immers de wereldlijke hertogen en
heeren er op uit waren hun macht ten gunste van hun dynastie
te vergrooten en hun goederen op hun kinderen overgingen. waren
de bezittingen van bisschoppen en abten telkens bij hun overlijden
vacant en kon de koning hem welgezinde mannen benoemen. 209
hebben de Duitsche koningen het wereldlijk bezit der bisschoppen
en abten vergroot. hun souvereiniteitsrechten uitgebreid. hun
dikwijls de gewichtigste staatsambten opgedragen. waardoor zij
tot machtige wereldlijke vorsten werden. doch er tegelijk naar
gestreefd hen in handen te hebben en tot trouwe dienaren te
maken. door het benoemingsrecht voor zich op te eischen. Vandaar
het merkwaardige feit. dat in den strijd tusschen Paus en keizer
de bisschoppen niet zelden partij kiezen voor den keizer. de
wereldlijke vorsten uit anti~keizerlijke politiek voor den Paus.
3°. Deze overheersching van de Kerk door leeken is een bron
van andere misstanden. Zij wordt opgeofferd aan de politiek. Bij
benoemingen van bisschoppen en abten was het voor de vorsten
een gewichtige factor of de candidaat hun belangen zou dienen.
De Duitsche koningen benoemen in de tOe en in het begin der
11 e eeuw meestal nog waardige personen. Doch in Duitschland
onder Koenraad 11 en Hendrik IV en elders reeds eerder. treedt
het geestelijke op den achtergrond. geven politieke motieven den
doorslag en wordt het aantal minderwaardige of onwaardige
bisschoppen steeds grooter. Daarbij komt de eigenlijke simonie, het
verkrijgen of overdragen van een geestelijke waardigheid voor
geld of andere materieele voordeelen. die bij een keuze door
geestelijkheid en volk veel minder voor kan komen. doch in de
t Oe en 11 e eeuw in verband met de leekenbenoemingen zeer
verbreid was. Bisdommen en abdijen werden aan den meest~
biedende verkocht. De bisschoppen stelden zich weer schadeloos
bij de priesters. die zij alleen voor geld wijdden. en de priesters
bij de geloovigen. aan wie zij alleen voor geld de sacramenten
toedienden. Zoo erg was het misbruik. dat Leo IX op de synode
van Rome (1049) niet zijn plan kon doorvoeren, de priesters af
te zetten. die door simonistische bisschoppen gewijd waren, omdat
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anders te veel kerken van haar herders beroofd zouden worden.
In de 11 e eeuw werd door verschillenden simonie met ketterij
gelijk gesteld. o.a. door den schrijver van De ordinando Pontifice
( 1047/48). een Lotharingschen geestelijke. verschillende geestelijken
van Florence. Humbert van Silva Candida. Deze meenden ook. dat
de wijdingen. door simonisten toegediend. ongeldig waren en dat men
van hen de sacramenten niet mocht ontvangen. omdat iemand. die
om zijn zonde van simonie bij de wijding den H. Geest niet ontvangt.
dezen ook niet aan anderen kan meedeel en. Het onhoudbare van
deze opvatting toonde o.a. Petrus Oamiani (Gratissimus) aan. Niet
zelden hadden leeken meerdere bisdommen en abdijen in bezit; het
recht om een bisdom of abdij te bezetten en dus te verkoopen was
in sommige families erfelijk. en meerdere gevallen zijn bekend. dat
zij aan kinderen of als bruidschat werden gegeven. De simonie
leidde tot materialisatie van geheel het geestelijk leven; het geldelijk
belang trad in de plaats van hoogere motieven.
Zulke bisschoppen hielden ook geen toezicht op hun geestelijken
en zoo volgt de derde misstand: het concubinaat der geestelijken.
in de l1e eeuw ook Nicolaïsme (§ 21, 2°) genoemd. De over~
treding van het celibaat geschiedde op twee manieren: door
eigenlijk concubinaat en zedeloos leven, waaraan niet weinige
bisschoppen, priesters en kloosterlingen zich schuldig maakten.
en doordat hoogere geestelijken als gehuwden leefden of na de
wijding een huwelijk sloten (wat nog niet ongeldig was; § 14, 5°).
Men krijgt den indruk. dat over geheel de Kerk meerdere
bisschoppen en het grootste deel der priesters als gehuwden leefden;
in sommige streken schijnt het zoo gewoon te zijn. dat men er geen
ergernis aan neemt. Ten tijde van Petrus Damiani verdedigen
verschillenden het huwelijk der priesters als sociaal en moreel
noodzakelijk en beroepen zich op het gewoonterecht, waardoor
het oude kerkelijke recht zou zijn opgeheven. Doch ook hier
werden in het officieele kerkelijk recht de oude bepalingen
gehandhaafd: er behoefde slechts iemand op te staan om door
toepassing ervan aan den misstand een einde te maken. De gehuwde
priesters verzorgden hun kinderen uit kerkelijk goed, waardoor
de Kerk en de armen schade leden, wat een der redenen is,
waarom ook de leeken tegen priesterhuwelijken in verzet kwamen.
Ook in de niet~gereformeerde kloosters ontmoet men dezelfde
treurige misstanden (Fliche I. 1-38).
4°. De toestanden zijn in de 10e eeuw het ergst in Frankrijk,
Engeland en Italië, in welke landen de bisschoppen in de woeste
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partijschappen betrokken worden. In Duitschland openbaart zich
het verval veel later. in de lle eeuw. In Frankrijk blijven in het
begin der 10e eeuw jarenlang sommige bisdommen onbezet; op
verschillende plaatsen zijn gehuwde leek en bisschop. Met het
verval van het kerkelijk en zedelijk leven gaat samen dat van de
wetenschap; de 10e eeuw heeft geen enkelen schrijver van be~
teekenis voortgebracht. Maar toch ontbreken de I i c h t z ij den
niet geheel: de Scandinaviërs. Polen. Hongaren worden bekeerd.
In 910 wordt Cluny gesticht en de beweging van Cluny breidt zich
steeds meer uit en wekt ook bij bisschoppen en leek en de idealen
op voor een hooger en reiner Christendom. Op verschillende
plaatsen zijn voortreffelijke bisschoppen. De Duitsche keizers,
waaronder eenige hoogstaande mannen. maken aan den onwaar~
digen toestand van het pausschap een einde door de onderdrukking
van den Romeinschen adel en stellen verschillende goede Pausen
aan. tot Hendrik III met de benoeming van Leo IX een man op den
pauselijken troon brengt. die de hervormingsstrevingen concentreert
in het pausschap. dat van nu af aan de reformatie krachtig ter
hand neemt en ondanks bijna onoverkomelijke moeilijkheden ook
doorvoert. De hervorming van Gregorius en de zijnen zal daarin
bestaan. dat de overheersching van de Kerk door de leeken
gebroken en tengevolge daarvan simonie en concubinaat krachtig
bestreden worden.

§ 93. Het pausschap onder de heerschappij der Italiaansche
adellijke geslachten en der Duitsche keizers 1.
10 • Sedert de vermoording van P. Johannes VIII (882) tot de
afzetting van Johannes XII (963) volgden in een periode van
81 jaar 24 Pausen elkander op. onder wie het pausschap in een
diep verval geraakt. Het is waar. dat twee der voornaamste
bronnen. Luidprand van Cremona (t 970) en Ratherius van
1. Liber Pont. 11; Regesta ed. J a f f é I; K e h r. Regesta Pontif. roman .•
Italia pontificia I. - L u i d p r a n d i C rem 0 n e n sis opera M. G. SS. 3.
1839; SS. r. G. in u. s. ed. J. Becker 31915. - Flodardi Annales M. G.
SS. 3; Annales Rhemenses. M. G. SS. 13; P. L. 135. Rat her i i
Ver 0 n e n sis Praeloquia P. L. t. 136. - A t ton i s Ver c e 11. De pressuris
Ecd. P. L. t. 134. - Thietmar Mersenb. Chronicon. M. G. SS. 4. R 0 d u 1 p h u s G 1a b e r. Hist. sui temporis. P. L. t. 142. - Pet riO a m i a n i
0 u c hes n e § 77; G reg 0 r 0 v i u s lIl;
opera P. L. t. 144-145. H a u c k 111 ; Hef e 1 e - L. IV. - W. v. G i e s e b r e c h t. Gesch. der deutschen
Kaiserzeit I. 11. Lx. 1881/85. - L. Ha r t man n. Gesch. Italiens im M. A. lIl.
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Verona (t 974). vooral de eerste. hartstochtelijk en partijdig zijn
en te eenzijdig alleen de schaduwen beschrijven. doch ook andere
gegevens kunnen slechts den diep~treurigen toestand van Rome
bevestigen. De hoofdoorzaak is. dat Italiaansche adellijke
geslachten en partijen over de pauselijke waardigheid beschikken
én haar aan familieleden en niet altijd de waardigste schenken.
S te p h a n u s VI (896---97). door de Spoletaansche partij ver~
heven (§ 84.2°). liet het lijk van P. Formosus opgraven. met de
pontificale gewaden bekleeden en voor een synode terechtstellen.
zijn wijdingen voor ongeldig verklaren en daarna het lijk verminkt
in den Tiber werpen. Deze fanatieke wreedheid verwekte alge~
meene verontwaardiging: bij een volksoproer werd hij gevangen
genomen en in den kerker gedood. De voortreffelijke
Joh a n nes IX (898-900), die geregelde toestanden trachtte te
scheppen, erkende Lambert van Spoleto als keizer, die zich echter
niet kon handhaven. L e 0 V en C h ris top hor u s (t 903)
werden vermoord. Met Ser g i u s 111 (904-11) begint de heer~
schappij van drie eerzuchtige vrouwen, Theodora de Oudere.
echtgenoote van den senator Theophilactus en haar dochters
Marozia en Theodora de Jongere, die haar creaturen als Pausen
lieten kiezen; de uitdrukking "pornokratie" voor deze periode is
echter overdreven. Door toedoen van Theodora de Oudere werd
gekozen de a.b. van Ravenna, Joh a n nes X (914-28) , een
krachtige persoonlijkheid, die met succes de Saracenen bestreed.
doch ter dood werd gebracht, toen hij zich trachtte vrij te maken
van den druk der partij van Marozia, die L e 0 IV. St e p h a~
nu s VII en haar zoon Joh a n nes XI (931-35) deed aanstellen.
Daarna beheerschte haar zoon Alberik Rome en L e 0 VII
(936---39), Stephanus VIII, Marinus 11, Agapetus 11
(946---55). persoonlijk eerbiedwaardige mannen, stonden geheel
onder zijn macht. Alberik was de kerkelijke hervorming niet onge~
negen en op verzoek van Leo VII nam Odo van Cluny met zijn
steun de hervorming van verschillende Romeinsche kloosters ter
hand. Zijn zoon Octavianus, Joh a n nes XII (955-63). de eerste
IV, Gotha 1911, 1915. - S. P i van 0, Stato e Chiesa da Berengario I ad
Arduino (888-1015). T. 1908. - R. Köpfe-E. Dümmler, K. Otto d.
Gr.• Lz. 1876. - M. ten Bra a k, K. Otto III. Ideal u. Praxis im frühen
M. A., Amsterd. 1928. - A. D r e s der. Kultur- u. Sittengeschichte der !tal.
Geistlichkeit im 10 u. 11 Jahrh., Bres!. 1890. - H. W urm. Die PapstwahI.
Keul. 1902. - J. v. P fl u 9 k - Har t t u n g. Die Papstwahlen u. d. Kaisertum
1046-1328. Gotha 1908. - J. Gay, Les papes du Xle siècle et la chrétienté.
P. 1926.
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Paus die zijn naam veranderde. was bij zijn keuze 18 jaar en leidde
ook als Paus een ongeregeld leven. Tegenover Berengarius van
Ivrea. die zich in 950 tot koning van Italië had laten kiezen en
kronen. en een groot deel van den Kerkelijken staat in bezit had.
riep Johannes de hulp in van den Duitschen koning Otto. Deze
trok met een leger de Alpen over (961) en was het volgend
jaar te Rome. waar hij tot keizer gekroond werd. Het keizerschap
blijft nu in het vervolg feitelijk. niet rechtens. met het Duitsche
koningschap verbonden (het heilige Romeinsche rijk van de
Duitsche natie; de ritus der keizerskroning . Eichman I. 38. 39).
2°. Het Oost~Frankische rijk was op het einde der ge eeuw
krachtiger dan het West~Frankische. In 919 werd Hendrik. hertog
van Saksen. tot koning gekozen. die de eenheid in het rijk
herstelde en Lotharingen herwon. zoodat de Schelde en de boven~
Maas de grenzen van Duitschland vormden. zoo als het gedurende
geheel de M. E. ongeveer gebleven is. Zijn zoon Otto de Groote
(936-73) verkreeg door zijn huwelijk met Adelheid van
Bourgondië (951) Lombardije en van den Paus de keizerskroon.
terwijl in 1032 ook Bourgondië onder de macht van den keizer
kwam. Italië en Bourgondië bleven echter eigen rijken met een
zelfstandig bestuur. Tegenover de machtige hertogen zocht en
vond Otto steun bij de bisschoppen en abten. wier territoriale macht
hij daarom versterkte en uitbreidde en daarmee begint de politieke
positie der bisschoppen en abten. die de geheele M. E. blijft
bestaan (§ 92. 2°). Ofschoon hij persoonlijk geen groote belang~
stelling had voor zuiver kerkelijke belangen. verloor hij deze. echter
niet uit het oog. vooral onder invloed van zijn broeder Bruno,
a.b. van Keulen. en hij benoemde goede bisschoppen. Hij schijnt
evenmin als Otto 11 en III bisdommen verkocht te hebben.
Eenige dagen na zijn keizerskroning erkende en bevestigde Otto
in het Pactum Ottonianum (P. L. t. 138.841; Eichmann 111,
8) de schenkingen van Pippijn en Karel den Groote aan den Paus.
maar handhaafde daarin tevens de constitutie van Lotharius (§ 83.
2°). Nauwelijks was Otto echter vertrokken of Johannes trad in
verbinding met Berengarius en andere tegenstanders des keizers;
Otto keerde terug. liet in November 963 een synode houden.
Johannes wegens zijn onstichtelijk leven afzetten en de Romeinen
zweren .. noch een Paus te kiezen noch te wijden buiten de
toestemming en de keuze van keizer Otto en zijn zoon". waarmee
hij nog verder ging dan Lotharius en het pausschap geheel in
handen kreeg. Als opvolger van Johannes werd de leek L e 0 VIII
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(963-65) gekozen. Joh a n n es XIII (965-72), de zoon van
Theodora de JQngere, was een waardig man, die echter moeilijk~
heden had met de Romeinsche aristocratie, waarop Otto I de
rust herstelde. Na den dood van Otto (973) kreeg de Romeinsche
adel weer de macht in handen onder leiding van den "dux"
Crescentius, een zoon van Theodora, die Ben e d i c tu s VI
(973-74) in den Engelenburcht gevangen zette, waar hij later
vermoord werd, en als tegenpaus Bonifatius VII aanstelde. Het
pontificaat van Benedictus VII (974-83) was rustig onder de
bescherming van Otto 11 (973-83). Door den zoon van
Crescentius, Crescentius Nomentanus, die een tijd lang als
patricius Romanorum Rome beheerschte, werd Joh a n nes XV
(985-96) op den pauselijken zetel verheven. Hij sprak de eerste
plechtige heiligverklaring uit (993) n.l. van Ulrich, b. van
Augsburg. In strijd geraakt met Crescentius, riep hij de hulp in van
den 16 jarigen Otto lIl, die naar Italië optrok. Ondertusschen
stierf Johannes en onder invloed van Otto werd gekozen Bruno
van Karinthië, een afstammeling van Karel den Groote, de eerste
Duitsche paus, G reg 0 r i u s V (996-99), een voortreffelijk
man, die Otto tot keizer kroonde (996-1002). Hij werd opgevolgd
door den eersten Franschman, Gerbert, den leermeester en raads~
man van Otto, den grootsten geleerde van zijn tijd, Silvester n
(999-1003) 1. Van eenvoudige afkomst, leerling der Benedictijnen
van Aurillac, leeraar aan de domschool van Reims, a.b. van Reims,
was hij in Italië in aanraking gekomen met Otto lIl, die hem
bewoog hem naar Duitschland te vergezellen om hem verder te
onderrichten en die hem daarna tot a.b. van Ravenna benoemde.
Hij was een veelzijdige geest, in mathesis, astronomie, dialectiek,
klassieke litteratuur ervaren; zoo wonderbaar scheen zijn geleerd~
heid, dat sommigen haar aan tooverij toeschreven. Bij hem ont~
moeten wij (misschien) voor de eerste maal het idee van een kruis~
tocht tegen de Mohammedanen. Otto was van hooge idealen bezield,
en stelde zich een bond voor van de christelijke volkeren onder
leiding van keizer en Paus; hij stierf echter te vroeg om zijn
grootsche plannen te kunnen verwezenlijken. Dat de menschheid
tijdens de regeering van Silvester van angst vervuld was, wijl zij in

1 P. L. 139. A. 0 II e ris, Oeuvres de Gerbert, P. 1867. - K. We r ne r,
Gerbert v. Aurillac. W. 21881. - F. Pi eta vet, G. un pape philosophe,
P. 1897. - De la Salie, Gerbert, Sylvestre 11,1921. - F. Eichengrünn,
Gerbert (Silvester 11) als Persönlichkeit, Lz. 1928.
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het jaar 1000 het einde der wereld verwachtte. is een fabel van
lateren tijd 1.
3°. Daar Otto 111 zonder erfgenamen stierf. werd de hertog der
Beieren. de H. Hendrik 11 (1002-24) 2 door de Duitsche vorsten
tot koning gekozen. Hij was een man van groote bekwaamheid.
en zeer vroom en daar hij aanvankelijk voor den geestelijken stand
bestemd geweest was. had hij kennis van en belangstelling voor
geestelijke zaken. en naast het heil van den staat behartigde. hij
oprecht het welzijn der Kerk. Bij hem komen het eerst de plannen
op van een algemeene hervorming in verbinding met den Paus en
den koning van Frankrijk. Hij vat echter zijn taak te veel op in
den geest van Karel den Groote en meent. dat het heil der Kerk
niet beter verzekerd kan worden. dan door de subordinatie van de
geestelijke macht onder de keizerlijke. Hij benoemt de bisschoppen
en zet hen af en beschikt vrij eigenmachtig over kloostergoederen.
Doch hij benoemt goede bisschoppen. steunt Cluny. en werkt
krachtig mede aan de hervorming der clericale zeden. De oude
bepalingen met haar sancties (afzetting enz.) tegen het concubinaat
worden hernieuwd en als rijkswetten afgekondigd. Doch nergens
is sprake van simonie. leekeninvestituur en canonieke keuze. Zoo
blijft de oorzaak van het kwaad bestaan.
Hendrik legde aanvankelijk. in tegenstelling met zijn voor~
gangers. het zwaartepunt zijner politiek meer in Duitschland dan
in Italië. Na den dood van Otto 111 kwam Italië in opstand tegen
de Duitschers en Harduinus van Ivrea werd tot koning van Italië
gekozen. Onmiddellijk gevoelde het pausschap den terugslag:
Johannes Crescentius kreeg de macht te Rome in handen en
beheerschte de Pausen: Joh a n nes XVII (1003). Joh a n~
nes XVIII en Sergius IV (1009-12). Na den dood van
Crescentius kwam de heerschappij aan de graven van Tusculum.
die een der hunnen verhieven. Ben e d i c t u s VIII (1012-24).
een krachtige persoonlijkheid. die in overeenstemming met den
keizer het concubinaat bestreed. Cluny steunde en tegen de
Saracenen persoonlijk te velde trok. In 1014 kroonde hij Hendrik
tot keizer en zijn gemalin. de H. Cunigundis. tot keizerin. In 1146
werd Hendrik heilig verklaard.
Doch al de bereikte resultaten dreigden weer verloren te gaan
onder den eersten keizer uit het Frankische of Salische huis.
1 F. Duval. Les terreurs de J'an mille. P. 31908. J. Guiraud. L'an mil.
Histoire partiaIe, hist. vraie J. P 32 1912. 208-14, - 2 H. G ü n ter, Der hl.
Kaiser Heinrich 11, K. 1904. - H, Les ê t r e, St. Henri. L. S. 1910.
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Koe n r a a d 11 (1024-39), die geen belangstelling toonde voor
de hervorming en meerdere bisschoppen simonistisch benoemde.
Ook van P. Joh a n nes XIX ( 1024-32) • den broeder van
Benedictus VIII. was voor de hervorming niets te verwachten.
Na zijn dood stelde de Tusculaansche partij een knaap aan van
12 jaar. Benedictus IX (1032-4:4:) 1. wiens ongebonden leven
ergernis verwekte. De Romeinen verdreven hem en kozen
S i I v est e r 111 (1043), waarop hij van zijn waardigheid afstand
deed ten gunste van den romeinschen aartspriester Johannes
Gratianus. G reg 0 r i u s VI (1045-46). die daarvoor een som
gelds betaalde. doch een voortreffelijk man was en daarom door
de hervormingspartij met blijdschap begroet werd. Koenraad werd
opgevolgd door Hen d rik 111 (1039-56). Deze was kerkelijk
gezind en steunde de hervorming. In 1046 kwam hij naar Italië
en beriep een synode te Sutri. waar Gregorius VI (op beschuldi~
ging zijn waardigheid gekocht te hebben), Silvester en Benedictus
werden afgezet. Misschien heeft Gregorius te voren vrijwillig
bedankt: hij werd verbannen naar Duitschland. waarheen de
jeugdige Hildebrand hem vergezelde. Onder invloed van Hendrik
beklommen nu achtereenvolgens vier Duitschers den pauselijken
zetel, voortreffelijke mannen: Cl e men s 11 (1046--4:7). b. van
Bamberg. Dam a sus 11. b. van Brixen. Leo IX, b. van Tout
V i c tor 11. b. van Eichstätt. Met Leo IX begint een nieuwe
periode in de geschiedenis van Kerk en pausschap. dat nu de
leiding oer hervorming in handen neemt en doorzet.

§ 94.

De Kerk in de verschillende landen.

10 • In Duitschland 2, dat 6 aartsbisdommen en 42 bisdommen
telt. zijn in de 10e en de eerste helft der 11 e eeuw nog zeer veel
goede en verschillende voortreffelijke bisschoppen: S. Bruno van
Keulen (t 965). S. Ulrich van Augsburg (t 973). S. Adelbert
van Maagdenburg (t 981). S. Wolfgang van Regensburg (t994).
Burchard van Worms (t 1025). De laatste is bekend door zijn
Decretum. een samenvatting van het kerkelijk recht. een handboek
voor geestelijken. Hij geeft de oude canonieke voorschriften over
het celibaat en tegen de simonie. maar het blijkt tevens. dat de
1 S. Mes sin a. Benedetto IX. Catania 1922. 2 H a u c k 111. A.
Koe n i g e r. Burchard I v. Warms u. d. deutsche Kirche seiner Zeit. Mn. 1905.
- E. Die der i c h. Das Dekret des b. B. van Warms. Janer 1908. - P.
Fournier. Le décret de Burchard de \Vorms. R. H. E. 11 (1911) 451.670.
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sancties dikwijls niet werden toegepast. dat de misstanden stil~
zwijgend werden getolereerd. Onder Koenraad en Hendrik IV
komen minder gunstige elementen onder de bisschoppen.
Verschillende kloosters werden onder invloed van Cluny en met
steun der keizers hervormd. In de kloosters zijn eenige schrijvers:
de meest bekende is de non H ros wit h a in Gandersheim. die
verschillende Latijnsche werken vervaardigde (t 980). Doch de
kloosterscholen handhaafden niet meer haar ouden roem. Op de
eerste plaats stonden de dom~ en stiftscholen van L u i k, onder
b. Notker (972-1008) en vooral onder b. Waso (t 1048),
die ook als hervormer zegenrijk werkte en het eerst de Gregoriaan~
sche ideeën van de vrijmaking der Kerk uit de leekenheerschappii
formuleerde en onomwonden de superioriteit van de geestelijke
macht boven de tijdelijke proclameerde. Hij protesteerde tegen de
afzetting van Gregorius VI door Hendrik 111 (§ 93, 3°). In
Lot har i n gen openbaarde zich overigens ook krachtiger dan
elders een streven naar hervorming (§ 98).
2°. Ook ons land 1 behoorde tot het Duitsche rijk en het grootste
gedeelte ervan. het bisdom Utrecht, stond onder het a.b. Keulen.
Reeds sedert het begin der ge eeuw had het zwaar te lijden gehad
van de telkens herhaalde invallen der Noormannen. die in 857
Utrecht verwoestten. waarom de bisschoppen meestal verblijf
hielden te Deventer. De H. Radboud (869-917) 2 was een
verdienstelijke vertegenwoordiger der Karolingische renaissance
en heeft meerdere geschriften nagelaten. De krachtige
S. B a I der i k (917-77) begon Utrecht en zijn kerken weer op
te bouwen en bracht de domschool tot hernieuwden bloei. Er werd
ook Grieksch onderwezen en Bruno. de latere a.b. van Keulen
ontving er zijn opleiding. De H. A n s f r i e d (995-1010) 3, die
als ridder k. Otto gediend en het gravenambt met eere vervuld
had, was ook een voortreffelijk bisschop. reeds bij zijn leven als
een heilige vereerd. De H. Ad e lbo I d (1010-25) 4 was een man
van hooge ontwikkeling. die P. Silvester II een geschrift over
mathesis opdroeg en een leven schreef van k. Hendrik 11. Belang~
wekkend in wijsgeerig opzicht is zijn commentaar op een metrum
van Boethius (vgl. W. Moll, Kerkhistorisch Archief 3). Hij
vooral heeft de territoriale macht der Utrechtsche bisschoppen
gegrondvest en in zijn bisdom de Cluniacensers ingeleid, aan wie
1 Moll. Coppens. Kronenburg § 63.2 0 ; Post § 69.4 0 • _
2 P.
A I b ers. Arch. A. U. 1894. - 3 P. A I b ers. Arch. A. U. 1894. - 4 H a u c k
III. 436-87.
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hij het klooster Heiligenberg (bij Amersfoort) overdroeg. De
H. Be r n u I p h u s (1025-54) 1. door Koenraad II benoemd. is
vereeuwigd in de talrijke fraaie Romaansche kerken. die hij
bouwen liet.
3°. Nergens was misschien in de 10e eeuw het verval zoo diep
als in Frankrijk 2. ofschoon in Cluny een beweging ten goede
inzette. Koning Robert de Vrome (996-1031) bevorderde soort~
gelijke hervormingstendenzen als zijn tijdgenoot Hendrik II in
Duitschland. Concilies werden gehouden. die besluiten tegen
simonie en Nicolaïsme uitvaardigden. Maar over het algemeen
was de toestand der wereldgeestelijken treurig. Eerst langzamer~
hand trad na het midden der lle eeuw verbetering in. waarvoor
in den loop dier eeuw 80 synodes werkten. Gunstiger was de
toestand in Normandië, waar onder invloed van den monnik
Lanfranc, abt van Bec. hertog Willem (de Veroveraar) aan de
hervorming van Normandië meewerkte.
4°. In Engeland 3 was een zegenrijke werkzaamheid uitgeoefend
door S. 0 u n s t an. a.b. van Kantelberg (t 988) 4. den invloed~
rijken raadsman van koning Edgar. die hem daarbij ondersteunde.
Na den dood van Dunstan kwam ook de Engelsche kerk in zeer
diep verval tijdens de invallen der Denen. wier heerschappij onder
Kanut den Groote (1016-35) in het geheele land erkend
werd. Ofschoon Kanut Engelsche missionarissen naar Denemarken
zond. kon hij de kerk niet uit haar verval opheffen. evenmin als
de H. Eduard de Belijder (1041-66). een vroom man. wien het
echter aan kracht ontbrak. De toestand werd eerst beter. nadat
Willem van Normandië het land veroverd had (1066).
5°. Diep treurig was ook de toestand in Italië 5. Hervormend in
woord en geschrift hadden er gewerkt. Atto, b. van Vercelli (t 960)
en Ratherius, b. van Verona (t 974). leerling van de bekend\!
school van Lobbes (Henegouwen). een talentvol schrijver. wien
het echter aan gematigdheid ontbrak. Ook in Italië schoot de
kloosterhervorming wortelen.
1 R. Pos t, De H. Bernulfus, Het Gildeboek 13 (1930) 89. 2 Chr.
Pfeister, Etudes sur Ie règne de Robert Ie Pieux (996-1031), P. 1885.
- P. I mba r t del a T ° u r, Les élections episc. § 83. - T. Lot,
Etude sur Ie règne de Hugues Capet et la fin du Xe siècle, P. 1903. - W.
Lowis, The history of the Church in France (950-1000), Lo. 1926. 2 Hun t, P I u mme r § 63. H. B ö h mer, Kirche u. Staat in England
u. in der Normandie im 11. u. 12. Jhh., Lz. 1899. - 3 J. Rob ins 0 n, The
Times of S. Dunstan, Oxford 1923. - 4 § 93.
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Een lichtpunt in de "duistere eeuw" is de uitbreiding van het
Christendom onder verschillende heidensche volkeren. Soms
speelt de politiek hier wel een rol. doch het ontbreekt niet aan
missionarissen van echt christelijk idealisme en opofferende
naastenliefde.
1°. Het uitgangspunt voor Scandinavië 1 was Hamburg~Bremen.
Ofschoon door Ansgar en anderen het Christendom in Dene~
marken gepredikt was, bleven de vorsten heidensch. Eerst nadat
de Duitsche koning Hendrik I de Denen overwonnen had (934)
werd de toestand beter. Koning Harold liet zich (omstr. 960)
doop en en zocht het Christendom bij zijn volk te verbreiden, doch
na een nederlaag van Otto II (983) ontstond een heidensche
reactie, zoodat de Duitsche priesters werden verdreven. Kanut de
Groote (1024-35), die Engeland, Denemarken en later ook
Noorwegen onder zijn scepter vereenigde, deed veel voor de
christianiseering, stelde deze onder Engelschen invloed en onttrok
zich aan den Duitsehen. In Noorwegen werd het Christendom
verbreid onder koning Hakon den Goede (938-61), maar het
werd eerst krachtig onder Olav Trygvason (995-1000) door
Engelsche missionarissen en onder Olav den Heilige (1014-30).
Onder Olav Trygvason werden ook Ijsland en Groenland
gechristianiseerd. In Zweden werd het Christendom eerst krachtig
na het doopsel (1008) van den eersten Christenkoning Olaf I
(993-1024); het werd vooral gepredikt door Angelsaksische
missionarissen.
Ondanks den tegenstand der a.b. van Hamburg~Bremen werden
de Scandinavische landen van dit aartsbisdom losgemaakt.
Denemarken verkreeg een eigen a.b. in Lund (1104), Noorwegen
in Drontheim (1152), Zweden in Upsala (1164).
De Noormannen, noordelijke Germanen vooral uit Denemarken
en Noorwegen, aan wie het eigen land wegens overbevolking geen
onderhoud meer verschaffen kon, plunderden sedert het einde der
1 G. D e h i o. Gesch. des Erzbistums Hamburg-Bremen bis zum Ausgang der
Mission. 2 Bde B. 1877. - H. v. Sc h u be r t. K. G. Schleswig-HoIsteins I,
1907. - Kar u p, Gesch. der kath. Kirche in Dänemark. Mr. 1863. - Vitae
sanctorum Danorum ed. M. Ge r t z. Kopenhagen 1908/12. - Scriptores minores
hist. Danicae medii aevi ed. M. Ge r t z. 2 v. Kop. 1917/20. - A. 0 I rik.
Nordisches Geistesleben in heidnischer u. frühchristIicher Zeit. Heidelb. 3 1925. O. M 0 n tol i u s. Kulturgeschichte Schwedens von den ältesten Zei ten bis 1100.
Lz. 1906. - L. B r i I. Les premiers temps du christianisme en Suède, R. H. E.
11 (1911) 17, 231. 652.

366

§ 95. De bekeering van heidensche volkeren.
regeering van Karel den Groote de kusten der Noordzee. Sedert
het einde der regeering van Lodewijk den Vrome strekten zij
hun tochten ook uit langs de kusten van Ft:ankrijk; aan de
monding der groote rivieren vestigden zij steunpunten, van waaruit
zij diep het land binnendrongen en er gruwelijke verwoestingen
aanrichtten. In 911 sloot de koning van Frankrijk, Lodewijk de
Eenvoudige, een overeenkomst met den Noormannenhoofdman
Rollo, wien hij een deel van zijn rijk afstond, wat later Normandië
genoemd werd. Rollo liet zich doopen; het land kwam tot hoog en
bloei. De Noormannen in Frankrijk werden spoedig bijna geheel
geromaniseerd.
Van Normandië uit werd het Noormannenrijk in Zuid~Italië
gesticht, waarover Robert Guiscard sedert 1059 heerschte.
2°. De Slavische volkeren. De Wenden (tusschen Elbe en Oder)
werden door Otto den Groote onderworpen, die voor hen de
bisdommen Brandenburg, Oldenburg (later Lübeck) en Maagden~
burg stichtte. Men begon het land te germaniseeren en te
christianiseeren, maar aanvankelijk zonder veel succes. De opstand
van 1066 vernietigde het Christendom. Eerst in de 12e eeuw vatte
het er blijvend wortel.
Bohemen 1 stond sedert 805 onder de Frankische opperheer~
schappij. In 845 lieten zich te Regensburg 14 Tschechische grooten
doopen. Doch eerst tegen het einde der ge eeuw begon het
Christendom zich door Moravische priesters te verbreiden. De
eerste christelijke hertog van Bohemen was Spitigniew (omstr.
895), die de Duitsche heerschappij erkende en Duitsche priesters
vroeg. Hertog Wenzeslaus de Heilige werd tengevolge van een
antiduitsche en heidensche reactie vermoord (929) door zijn
broeder Boleslaus I (929-67). Doch deze moest zich in 950 aan
k. Otto onderwerpen. Zijn zoon Boleslaus 11 (967-99) steunde
ijverig het Christendom. In 973 werd het b. Praag opgericht. Het
Christendom drong slechts langzaam door; de nationale tegen~
stelling tusschen Tschechen en Duitschers belemmerde aanvanke~
lijk den voortgang; tenslotte zegepraalde de Duitsche cultuur.
De hertog der Polen 2, Miesko (960-92), erkende in 963 de
opperhoogheid der Duitsche keizers; hij was gehuwd met een
Boheemsche katholieke prinses en ging ook zelf tot het Christen~
1 A. Na e g I e, Kirchengesch. Böhmens I. W. 1915/18. H. V 0 i g t,
Adalbert v. Prag. B. 1898. - A. Na eg I e. Der hl. WenzeI. Praag 1919. 2 K. V 0 I k e r, Kirchengesch. Polens, B. u. Lz. 1930. E. Ha nis c h. Gesch.
Polens. Bonn 1923. - K. Sta d n i c k i. Die Schenkung Polens an P. Joh. XV,
Fr. (Zw.) 1911.
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dom over. In samenwerking met Otto I richtte hij het bisdom Posen
op (968). Otto III maakte de kerk van Polen, dat zich toen
uitstrekte van de Oostzee tot de Karpathen, onafhankelijk van de
Duitsche en Gnesen werd (1000) een zelfstandig aartsbisdom met
meerdere Slavische suffraganen, terwijl het land ook politiek
onafhankelijk van Duitschland werd. Polen werd (de nadere
omstandigheden zijn niet bekend) aan den Paus geschonken, wien
het sindsdien cijnsplichtig bleef. In 1024 ontving Boleslaw
(992-1025) van den Paus de koningskroon. Na den dood van
Boleslaw vernietigde een heidensche reactie de kerkelijke
organisatie; eerst omstr. 1040 onder Kasimir I werd de toestand
beter. De christianiseering van Polen onder Westerschen invloed
is voor de geschiedenis van groote beteekenis geweest: het vormde
een bolwerk tegen het Oosten en omgekeerd een brug van het
Westen naar het Oosten, die echter spoedig weer ineenstortte
(Schnürer 11,131).
3°. De stichting van het bijna geheel door Slavische volkeren
bewoonde Russische rijk 1, is het werk geweest van Noormannen
uit Zweden, die zich kort na het midden der ge eeuw vestigden te
Novgorod en te Kiev; hun hoofdman Rurik (t 879) vereenigde
het geheele Russische gebied. In 860 en later nog herhaaldelijk,
verschenen de Noormannen voor Constantinopel; de patriarchen
Ignatius en Photius trachtten hen, zonder veel succes, te christianiseeren. Onder den Normandischen adel te Kiev bestond omstr.
945 een christelijke gemeente. Grootvorst Wladimir I (980-1015;
"de heilige", de "den apostelen gelijke") werd de Russische
Constantijn. Gedeeltelijk uit godsdienstige motieven, gedeeltelijk
uit politieke, om contact te krijgen met de Byzantijnsche cultuur,
liet hij zich in 987 te Constantinopel doopen; in 989 trad hij in het
huwelijk met de zuster van k. Basilius 11. Hij liet de heidensche
afgodsbeelden verbrijzelen en kerken bouwen; het volk werd
massa's-gewijze gedoopt. Omstr. 1200 gold geheel Rusland als
christelijk. Sedert 991 stond· aan het hoofd der Russische kerk
een metropoliet (zetel sedert omstr. 1040 te Kiev, sedert 1299 te
Vladimir, sedert 1325 te Moskou), benoemd en gewijd door den
patriarch van Constantinopel. Tot in de 13e eeuw werden bijna
uitsluitend Grieken benoemd. Zoo ging Rusland mee met het
1 P h i I are t - B I u men t h a I, Gesch. der Kirche Russlands, 2 Bde Frankf.
1872. - Th. Sc h i e man n, Russland, Polen u. Livland bis ins 17. Jh., 2 Bde
1886/7. - K. L ü be c k, Die christianisierung Russlands, Aken 1922. - N.
Bon wet s c h, K. G. Russlands im Abriss, Lz. 1923. - B r i a n - C h a n i nov,
L'Eglise rosse, P. 1928.
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Oostersche schisma, wat van zoo grooten invloed zou wezen op
het voortduren ervan.
De Russische nationale kerk (patroon de H. Apostel Andreas)
gelijkt in ieder opzicht op de Byzantijnsche; haar liturgische taal
is echter de oud-slavische (§ 86, 5°). Haar nationaal karakter
blijkt uit de afhankelijkheid der bisschoppen van de vorsten. De
monniken gelden als de zuiverste vertegenwoordigers van het
Christendom. Van groote religieuse en cultureele beteekenis was
het in 1051 gestichte Holenklooster bij Kiev, dat door zijn
geschriften nationaal-russische elementen in de geheel onder
Byzantijnschen invloed staande kerk bracht en russische monniken
en bisschoppen vormde.
4°. De Hongarent een volk van Mongoolsche afkomst, hadden
jarenlang Duitschland en Oost-Frankrijk geteisterd door hun
invallen, waaraan Otto de Groote een einde maakte door zijn
overwinning op het Lechveld (bij Augsburg ; 955). Toen begon
langzaam de bekeering van Duitschland uit. Vooral koning
S. ~~phanus (998-1038) i, gehuwd met een zuster van
k. Hendrik 11, heeft groote verdiensten voor de christianiseering
en cultiveering van zijn volk. Hij ontving van P. Silvester de
koningskroon, waarmee deze de zelfstandigheid van het rijk
erkende (1001). l:longarije werd evenals Polen een der voorposten
van de westersche beschaving tegenover het schismatieke Oosten.

§ 96. De voltooiing der Grieksche scheuring (1054)

2.

De Grieksche kerk had in de 10e eeuw onder de Macedonische
dynastie op geestelijk en wetenschappelijk gebied een opbloei
beleefd (Symeon, "de nieuwe theoloog", abt van het Mamasklooster
te Constant in op el. t 1042, de grootste mysticus der Grieksche
kerk, die echter het hesychasme ( § 143, 2°) voorbereidde;
Symeon Metaphrastes, t c. 1025, de klassieke Byzantijnsche
hagiograaf). Zij stond hooger dan de Latijnsche kerk in deze
1 E. Csuday-M. Darvay, Gesch. der Ungam, 2 Bde 1899. E. Horn.
St. Etienne, L. S. 21899. - 2 C. W i 11, Acta et scripta de controversiis ecd.
L. D u c hes n e, Autonomies
graecae et lat. s. XI composita, 1861. ecdésiastiques. Eglises séparées, P. 1896. - L. B r é h ier, Le schisme oriental
au XIe siècle, P. 1899. - J. Gay, L'Italie méridionale et I'Empire Byzantin
(867-1071), P. 1904. - A. Michel, Humbert u. Kerullarios, 2 Bde Pdb.
1925/30. - B. Lei b, Rome, Kiev et Byzance à la fin du XIe siècle, P. 1924. G. Schlumberger, L'épopée byzantine à la fin du Xe siède, P. 21925.
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periode, wat haar met zelfbewustzijn vervulde. Behalve aan het
hof was zij ook vrijer en zelfstandiger ten opzichte van de wereldlijke machten dan de Westersche. Bestond er geen openlijke
vijandschap tusschen Constantinopel en Rome, hartelijk was de
verhouding na het schisma van Photius nooit meer geworden;
de tegenstellingen lagen te diep. De aanleiding tot een conflict was,
dat P. Leo IX in Zuid-Italië, door de Noormannen sedert het begin
der 11 e eeuw gedeeltelijk op Byzantium veroverd, ook zijn
hervormende werkzaamheid uitoefende en een a.b. voor Sicilië
benoemde. Ofschoon Leo samenwerking zocht met den Griekschen
keizer tegenover de Noormannen, met wie hij ook zelf in conflict
was geraakt, meende de anti-Romeinsche patriarch van Constantinopel. Michael Caerularius (1043-58), door het optreden van den
Paus in Zuid-Italië in zijn patriarchale rechten gekrenkt te zijn;
hij liet in 1053 alle Latijnsche kerken te Constantinopel sluiten en
verdreef de monniken, die den Griekschen ritus niet wilden aannemen. In een zendbrief. dien hij den Bulgaarschen a.b. Leo van
Achrida aan den b. van Trani (Apulië) liet richten, herhaalde
hij de grieven van Photius tegen de Latijnen; bovendien maakte
hij bezwaar tegen het gebruik van ongedeesemd brood (azyma)
in de H. Mis. Op hatelijke wijze bestreed Niketas Stethakos van
het klooster Studion de celibaatswetten der Westersche Kerk.
De beschuldigingen werden op scherpe wijze weerlegd door kard.
Humbert van Silva Candida (Dialogus, 1053), die echter te ver
ging, het priesterhuwelijk der Grieken als "Nikolaïtische ketterij"
bestreed en de Grieken van Macedonianisme beschuldigde wegens
het weglaten van het Filioque uit het Symbolum. Keizer
Konstantijn IX Monomachus was tot toenadering bereid en op
zijn verzoek zond P. Leo drie legaten, kard. Humbert. kard. Frederik
van Lotharingen en a.b. Petrus van Amalfi naar Constantinopel.
De keizer zocht den vrede te herstellen, doch de patriarch wilde
zelfs niet in onderhandelingen treden; hij verbood de gezanten
zelfs het lezen der H.Mis. Daarom legden de legaten 16 Juli 1054
de excommunicatiebul over Michael en zijn aanhangers neer op
het altaar der Aya Sofia en verlieten de stad. Van zijn kant sprak
Michael op een synode de excommunicatie over den Paus uit.
De vrede met den Paus was voor den keizer van belang geweest
bij den gemeenschappelijken strijd tegen de Noormannen. Doch
hij stond machteloos; de Grieksche kerk, wier nationale gevoelens
Michael vertolkte, volgde dezen en voltrok een tragische scheuring,
die eeuwenlang was voorbereid en niet meer blijvend hersteld zou
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§ 97. Godsdienstige en zedelijke toestanden. De Godsvrede.
worden. Geleidelijk volgden ook de andere patriarchen der
Grieksche kerk dien van Constantinopel in het schisma, evenals
de van Byzantium uit bekeerde Slavische volkeren: de Serviërs,
de Bulgaren, de Roemenen, de Russen.

§ 97.

Godsdienstige en zedelijke toestanden. De Godsvrede 1.

10 • Dat het godsdienstig en zedelijk leven niet hoog kon staan,
behoeft geen betoog. Toch werd de liefdadigheid mild beoefend
en een zegenrijke beweging is in Frankrijk in de II e eeuw be~
gonnen en geleidelijk over de geheele Kerk verbreid: de Pax Dei
en de treuga Dei. Na het uiteenvallen der Karolingische monarchie.
was er bijna nergens een sterk centraal gezag. dat in staat was
de herhaalde twisten en oorlogen tusschen kleine vorsten en edelen
te onderdrukken, waarvan de zwakken: geestelijken, kloosters.
boeren en kooplieden de eigenlijke slachtoffers werden. De I,<erk
tr_~chtte nu met eigen middelen deze weerloozen te beschermen
en vrede te stichten. Op een vergadering van bisschoppen en
leeken onder voorzitterschap van den b. van Bordeaux (989).
werd de excommunicatie gesteld op het berooven van weerloozen
en ongewapenden; soortgelijke besluiten werden ook elders ge~
-nomen, waardoor men weerloozen aan den privaatoorlog onttrok.
hun vrede waarborgde om Gods wil (pax Dei). Later ging men
verder, door de oorlogen, die soms rechtvaardig en daarom niet
geheel te vermijden waren, tenminste voor een bepaalden tijd te
doen ophouden (de wapenstilstand om God, de treuga Dei). De
eerste sporen daarvan ontmoeten we op een concilie te Elne bij
Perpignan (1027). waar verboden werd van Zaterdagmiddag tot
Maandagmorgen 6 uur een vijand aan te vallen. Later werden
meerdere dagen in de week, perioden van het kerkelijk jaar, feest~
dagen op deze wijze aan den oorlog onttrokken. Concilies,
bisschoppen, monniken van Cluny werkten samen. Straffen op
overtredingen waren de excommunicatie en vooral ook het zeer
werkzame interdict. De tijden der treuga Dei waren verschillend
voor verschillende landen, doch de instelling zelf drong overal
door. Bijna alle concilies der Ile eeuw spreken er over. Later
nemen de Pausen de leiding der beweging en eerst dan heeft zij
meer blijvende resultaten. Op de synode van Clermont (1095)
werd door P. Urbanus voor geheel de Christenheid de godsvrede
1 G. Gor ris, De denkbeelden over oorlog en de bemoeiingen voor vrede in
de elfde eeuw, Nijm. 1912. - L. Q u i d d e, Hist. de la paix publique au m. ä .•
P. 1929.

371

§ 98. Cluny en andere kloosterstichtingen.
onbeperkt verplichtend gesteld ten opzichte van alle geestelijken,
monniken. vrouwen. deelnemers aan den kruistocht: ten opzichte
van boeren en kooplieden voor een jaar, de treuga Dei voor
Woensdag tot Maandag van iedere week. voor den Advent tot
het einde van het Octaaf van Driekoningen, van Septuagesima
tot den Zondag na Pinksteren. De Lateraansche synodes van 1123.
1139. 1177 hebben den godsvrede voor geheel de Kerk voorge~
schreven. De uitvoering is dikwijls niet tot stand gekomen, doch
een niet te onderschatten voordeel was reeds. dat het ideaal van
den vrede telkens gepredikt en de wreede instincten bedwongen
werden.
2 0 • In het begin der 11 e eeuw begint de Romaansche bouwkunst
zich te ontwikkelen. om op het einde dier eeuw haar hoogsten
bloei te bereiken.

§ 98. Het begin der hervorming.
Cluny 1 en andere kloosterstichtingen. Paus Leo IX.
10 • In de Ijzeren eeuw zelf en wel in Frankrijk. waar het verval
misschien toen wel het diepst was. werden de fundamenten gelegd
voor de machtige kloosterhervorming van C I u n y. die haar heil~
zamen invloed over geheel de Kerk zou uitstrekken. Het klooster
Ouny (Bourgondië) werd in 910 gesticht door den vromen graaf
Willem van Aquitanië en door hem gesteld onder de bescherming
van de Apostelen Petrus en Paulus, d.w.z. onder de onmiddellijke
jurisdictie van den Paus en daarmee aan de wereldlijke en bis~
schoppelijke macht onttrokken. wat van zeer groot belang was.
wijl minder goede heeren en bisschoppen er nu geen invloed
konden uitoefenen. Deze exemptie. een opheffing der bepaling
van Chalcedon (451). door andere synodes (o.a. die van Aken.
802) herhaald. dat de kloosters onder het oppertoezicht van den
diocesaanbisschop staan, was tot dusver een uitzondering. doch
wordt van nu af aan zeer dikwijls toegestaan. De eerste abt van
Cluny was Berno van Beaume: de eigenlijke vader der Clunia~
1 F 1 i c hel. Gay. § 93. Consuetudines Cluniacenses antiquiores. ed.
Br. A I b ers. Monte Cassino 1905; Untersuchungen zu d. ältesten MönchsHeimbucher I. Berlière. Butler,
gewohnheiten. Mn. 1905. H i 1 pis c h. § 71. - E. S a c k u r. Die Cluniacenser in ihrer kirchlichen u.
allgemeingesch. Wirksamkeit b. z. Mitte des XI. Jahrh .• 2 Bde Halle 1892/4. L. Chaumont, Hist. de Cluny, P. 21911. - P. Champly, Histoire de
rabbaye de Cl., P. 31930. - C. Letonnellier, L'abbaye de Cluny et Ie
St. Siège, P. 1923. - A. duB 0 u r g, St. Odon, L. S. 1905.
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censerbeweging is de H. 0 do. abt van 924-42. die van
Johannes IX het privilegie ontving (931) andere kloosters onder
Cluny te plaatsen en te reformeeren. Zoo werd Cluny het middel..
punt van een kloosterhervorming. die zich onder de volgende abten
over de geheele Westersche Christenheid uitstrekte. De
.. Congregatie van Cluny" telde onder S. Hu god enG ro 0 t e
(1049-1109) tegen de 2000 kloosters. die direct of indirect onder
den abt van Cluny stonden. Haar hoogtepunt bereikte zij onder
Petrus Venerabilis (1122-56) om dan langzaam te dalen. Onder
invloed van Cluny werden ook talrijke andere kloosters hervormd.
zonder van diens abt afhankelijk te zijn.
De kloosterlingen volgden den regel van den H. Benedictus in
zijn oude gestrengheid volgens de aanwijzigingen van Benedictus
van Aniane (87.8°). Volgens Dom Butler echter (Ben. monachism.
Fr. vert .• 249) met een beroep op kard. Gasquet. was Cluny,
.. en dépit de toute sa grandeur réelle", een .. déviation de la pure
simplieité des idées de saint Benoit", want de straffe organisatie
der kloosters onder één abt "coupa la vie de famille à la raeine".
Cluny heeft niet direct de hervormingsideeën van Gregorius
voorbereid. Het beoogde op de eerste plaats een klooster..
hervorming, werkte niet direct op de wereldgeestelijken in en
tastte het groote euvel van den tijd. de leekenheerschappij, niet
in zijn wortel aan. Doch het heeft de wereld ontvankelijk gemaakt
voor de hervorming en haar krachtig helpen doorvoeren. Deze
mannen. voor een groot deel van aristocratische afkomst, die
onder strenge tucht uitsluitend voor God leefden. wezen alleen
reeds door hun voorbeeld de wereld op hoogere idealen en hun
leven zelf was een stilzwijgende veroordeeling van de onwaardige
priesters en kloosterlingen. Door hun relaties met de vorsten en
grooten en verschillende bisschoppen. die in hun scholen gevormd
waren. doordrongen zij deze van de noodzakelijkheid der
hervorming. Onder hun invloed was het kloosterleven zelf in het
midden der 11 e eeuw reeds grootendeels hervormd en zoo konden
de Pausen in de kloosterlingen een steun vinden voor hun werk.
En vooral ook: zij vormden een macht en door hun enge verbinding
met den Paus. aan wien zij onmiddellijk onderworpen waren,
verhoogden zij zijn gezag en schonken hem hulptroepen. toen hij
het hervormingswerk ter hand nam.
2°. In Duitschland 1 was de toestand der kloosters in de 10 eeuw
1 E. Tom e k. Studien z. Reform der deutschen Klöster im 11. Jahrh.. I,
W. 1910.
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over het algemeen beter dan elders: het waren echter meer centra
van studie dan van ascetisch leven. De hervorming is daar niet
van de kloosters zelf uitgegaan. meer van de bisschoppen en
vorsten. Zij werd vooral krachtig doorgevoerd sedert het midden
der lle eeuw door Ulrich en Wilhelm van Hirschau (1071). welke
laatste abdij 150 kloosters om zich vereenigde. In Lotharingen en
Vlaanderen reformeerde de H. Gerardus. abt van Brogne bij Luik
(959). onafhankelijk van Cluny. 28 kloosters. gesteund door de
bisschoppen.
3°. Ook in Italië ontstonden naast Cluny andere kloosterher~
vormingen. De H. Romualdus (t 1027) 1. uit een hertogelijk ge~
slacht gesproten. door Otto 111 hoog vereerd. stichtte te Camaldoli
(Toscane) een klooster van strenge eremieten. waaruit zich later
de congregatie der Camaldulensen ontwikkelde. die ook preekten
en diepen indruk maakten. Iets later (omstr. 1036) stichtte de
~. Joannes Gualbertus 2. door Gods genade getroffen. toen een
vijand. dien hij op het punt stond te dooden. zijn armen smeekend
in den vorm van een kruis uitstrekte. de Congregatie van
Valumbrosa. wier leden den regel van Benedictus in alle strengheid
volgden. In de kloosters van Valumbrosa ontstond het instituut
4er!~ at r e s con ver s i (barbati. laici; illiterati). dat later bijna
algemeen werd. Deze legden de drie geloften af. maar behoorden
niet tot de eigenlijke monniken. die priesters waren en den koor~
dienst waarnamen. De conversen werden vooral gebruikt voor
wereldlijke en meer grovere werkzaamheden.
4°. De geest van Çluny en andere kloosters uitgegaan had de
kloosterlingen hervormd en ook de wereld op hoogere idealen
gewezen: verschillende bisschoppen en vorsten hadden de refor~
matie ter hand genomen of gesteund. Zoo waren de ideeën in den
loop van een eeuw veranderd: men was zich bewust geworden
van den treurig en toestand der Kerk en berustte niet langer daarin.
De atmosfeer voor een algemeene hervorming was geschapen.
Maar de reformatie van Cluny was direct meer tot de kloosters
beperkt gebleven en had de seculiere geestelijkheid niet bereikt:
bij de hervormingspogingen der bisschoppen ontbrak het aan een~
heid. duurzaamheid en algemeenheid. terwijl de vorsten niet de
aangewezen personen waren om een kerkelijke hervorming tot stand
1 Registrum
Camaldulense I-In. edd. S eh i a par e II i e. a., R.
1907/14. - Romualdi vita auctore Pet r 0 Dam i a n o. P. L. t. 144. W. Fr ank e, Romuald von C. u. s. Reformtätigkeit, B. 1913. - A. Pa g n a n i,
Vita di S. R.. Fabriano 1927. - P. C i a m peil i. Vita di S. R., Ravenna
1927. - 2 Vita S. Joannis Gualberti. auctore Adtone Pacensi, P. L. t. 146.
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te brengen en dikwijls de opvolger het werk van zijn goed gezinden
voorganger weer ongedaan maakte. Met Leo IX stelde het hoofd
der Kerk zich aan de spits der hervormingsbeweging: hij concentreerde de verspreide krachten in den dienst van het pausschap
en zoo verkreeg de beweging eenheid. algemeenheid en continuïteit.
Dat de hervormingsbeweging reeds sterk geworden was. blijkt
uit het gebeurde te Su tri (§ 93. 3°). waar de overigens goedgezinde
P. Gregorius Vlonder verdenking van simonie was afgezet. Fliche
(I. 60-128) onderscheidt in deze beweging twee richtingen. de
Romeinschel en de Lotharingsche 2 • Tot de Romeinsche
richting behooren Atto van Vercelli. Petrus Damiani. in zekeren
zin Leo IX en zijn eerste opvolgers: zij ~telt zich als .onmiddellijk
doel de geestelijkheid te reformeeren. doch in samenwerking met
de wereldlijke macht. wier inmenging in geestelijke aangelegenheden zij niet bestrijdt. De Lotharingsche richting ziet den diepen
grond van de verwereldlijking der Kerk in de overheersching van
de wereldlijke macht. in de leekeninvestituur. wil de Kerk daaruit
losmaken en aan haar weer de leiding der zielen toevertrouwen:
zij proclameert de superioriteit van het geestelijke boven het
wereldlijke gezag. Deze ideeën waren reeds verkondigd door
Ratherius van Verona (t 974): zij werden met kracht geuit door
Waso. b. van Luik. die k. Hendrik lil, toen hij Gregorius VI had
afgezet, voorhield "dat niemand ooit het recht gehad heeft den
Paus te oordeelen", dat Gregorius was afgezet "door menschen,
die niet de bevoegdheid hadden hem te oordeelen" : verder door
~umbert van Silva Candida en later door de Pausen Nicolaas U
en Gregorius VU. P. Leo IX was doordrongen van de ideeën der
Lotharingsche richting. die hij o.a. bij zijn keuze tot uiting bracht:
ten opzichte van den (goedgezinden ) k. Hendrik III paste hij ze
echter niet krachtig toe.
Buitengewoon zegenrijk is de werkzaamheid geweest van den
H. Leo IX (1049-54) 3. Hij is de eerste Paus, die krachtig simonie
en concubinaat bestrijdt: hij heeft het Pausschap wederom in aanzien hersteld. Elzasser van geboorte, neef van k. Hendrik 111. had
hij als bisschop van Toul (Lotharingen) krachtig voor de hervorming gewerkt. Door Hendrik als Paus aangewezen, wilde hij
1 G. S c h u I z. Atto von Vereelli. Gött. 1885. - E. Pas ter i s. Attone di V.,
Mil. 1925. - 2 G. K u r t h, Notker de Liège et la civUisation au Xe S., P. 1905.
- A. Bittner, Waso u. die Sehule v. Lüttieh, Bresl. 1879. - P. Brucker,
L'A1saee et I'Eglise au temps de St. Léon IX. 2 v., Straatsb. 1889. - Par iso t,
Hist. de Lorraine I, P. 1919. - 3 Biogr.: O. Delare. P. 1876; E. Martin,
L. S. 1904; J. Drehmann, Lz. 1908; F. Amann, D. Th. VI.
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die waardigheid niet aanvaarden. tenzij hij te Rome door geeste~
lijkheid en volk gekozen werd. Daarom ging hij in pelgrimsgewaad
naar Rome. waar de keuze plaats vond. Hildebrand nam hij mee.
wijdde hem tot subdiaken en droeg hem het beheer der financiën
op; eveneens ontbood hij den Lotharingschen monnik Humbert
naar Rome. dien hij tot kardinaal~bisschop van Silva Candida
benoemde (t 1061). Met de leiders der hervorming: Hugo van
Cluny. Halinard. b. van Lyon. Petrus Damiani stond hij in ver~
binding. Ofschoon een vriend van den keizer. regeerde hij geheel
onafhankelijk van hem. Reeds in de Vasten van 1049 hield hij in
het Lateraan een synode. waar strenge bepalingen tegen simonie
en concubinaat genomen en verschillende simonistisch aangestelde
bisschoppen werden afgezet. In hetzelfde jaar prae si deerde hij
een concilie te Reims en te Mainz. waar soortgelijke bepalingen
werden uitgevaardigd en sancties vastgesteld. Het was iets nieuws,
dat de Paus zelf, zooals hij ook later deed. preekte voor het volk.
buiten Rome en Italië synodes praesideerde en persoonlijk
bisschoppen visiteerde. In geschriften. in zijn omgeving ontstaan.
werden de pauselijke rechten verdedigd: in De primatu ecclesiae,
een reeks canones. gedeeltelijk ook ontleend aan de Pseudo··
Isidorische decretalen; in Adversus Graecorum calumnias van
Humbert. Door dit alles toonde Leo aan de wereld. dat niet de
keizer. maar de Paus de Kerk regeerde. Het pausschap werd weer
een zichtbare grootheid. Vroom. waardig. innemend in zijn optreden.
werd Leo door het volk als een heilige vereerd. Bij zijn bezoek te
Reims waren van heinde en ver. zelfs uit Spanje en Engeland,
menschen opgekomen om hem te zien. Minder gelukkig was zijn
politiek in Italië. De Noormannen hadden zich in het begin der
11 e eeuw in Zuid~Italië (dat aan Byzantium behoorde) vastgezet
en steeds verder waren zij doorgedrongen. waarbij zij de kerken
en bezittingen van den H. Stoel niet spaarden. Leo trok hen met
een leger tegemoet. wat van verschillende zijden critiek uitlokte.
doch werd verslagen (1053) en gevangen genomen. Tenslotte
beleende hij hen met het veroverde gebied. Van 1072-90
veroverden de Noormannen nog Sicilië op de Saracenen.
Na Leo's dood werd door den keizer Gebhard. b. van Eichstätt.
als Paus aangewezen. V i c tor 11 (1055-57). die in den geest
van Leo aan de hervorming werkte. Hij stierf kort na Hendrik 111.
die een minderjarigen zoon. Hendrik IV. naliet. Paus Stephanus IX
werd geheel onafhankelijk van de Duitsche regeering door
geestelijkheid en volk gekozen.
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§ 99. Het bloeitijdperk der m. e. Kerk. Overzicht.

TWEEDE PERIODE

HET BLOEITIJDPERK VAN DE
MIDDELEEUWSCHE KERK ONDER LEIDING
VAN HET PAUSSCHAP
(VAN HET MIDDEN DER UE TOT HET BEGIN
DER HE EEUW).

§ 99.

Overzicht van deze periode.

Met Leo IX had het pausschap zich definitief uit zijn diepe
vernedering opgericht en stelt het zich aan het hoofd der steeds
sterker geworden hervormingsbeweging. De investituurstrijd is de
groote worsteling van de Kerk om zich vrij te maken van de
overheersching der wereldlijke vorsten. die eeuwen lang haat
bewegingsvrijheid en geestelijke werkzaamheid belemmerd en de
misstanden voor een aanzienlijk deel veroorzaakt hadden. Nu
komt de Paus aan het hoofd der Westersche Christenheid. die
een groote volkeren familie vormt onder zijn opperste leiding en
door hem tot grootsche ondernemingen wordt opgeroepen en in
staat gesteld.
Zoo zijn de kenmerken van deze periode 10 • een groote. hoogere
~enheid. die de verschillende volkeren. ondanks nationale tegen~
stellingen en botsingen. verbindt. en een universalistische tendenz.
Men wil het Godsrijk. de Civitas Dei. op aarde verwezenlijken.
waarin het geestelijke en het wereldlijke te zamen werken. Het
geestelijke neemt echter een overheerschende plaats in en door.·
dringt het particuliere en openbare leven. 2 0 • De hoogste machts~
ontplooiing van het pauselijk gezag. Wel hebben ernstige conflicten
plaats tusschen de Pausen en de vorsten. vooral de Duitsche keizers.
tusschen het sacerdotium en het imperium. maar zij eindigen tot
Bonifacius VIII ten slotte met de overwinning van het pausschap.
De Pausen hebben een grootere macht. met name in tijdelijke aan~
gelegenheden. dan Christus aan het primaat verbonden heeft; deze
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is hun echter door de volkeren geschonken en wordt door hen
erkend. 3°. Een rijke bloei op ieder gebied. Frissche kracht en
levendig geloof konden grootsche ondernemingen tot stand brengen
als de kruistochten en de missioneering in Azië; geestdrift voor het
ascetisch leven openbaart zich in de talrijke kloosterorden; drang
naar wetenschap sticht de universiteiten en de scholastiek tracht
zoo diep mogelijk door te dringen in de geheimen van de goddelijke
openbaring en van het menschelijk weten; de religieuse kunst schept
heerlijke meesterwerken; de ridders streven naar hooge idealen en
de machtig opkomende burgerij organiseert zich in haar gilden
onder leiding der Kerk. - De pauselijke macht bereikt haar hoogte~
punt onder Innocentius lIl, om dan langzaam te dalen. Ook in deze
periode echter werpt de menschelijke zwakheid diepe schaduwen
over zooveel kracht en grootheid.

EERSTE HOOFDSTUK.

DE INVESTITUURSTRIJD EN DE
HERVORMING VAN DE SAECULffiRE GEESTELIJKHEID.
DE EERSTE KRUISTOCHT (TOT 1122).

§ 100. De hervormende werkzaamheid der Pausen
tot Gregorius VU (1057-73)

1.

1°. Bijna een eeuw lang had de Duitsche keizer het pausschap
beheerscht. Niet zelden had hij de Kerk gewichtige diensten be~
wezen en daarom hadden zelfs verschillende mannen der her~
vorming niets onwaardigs gezien in de ondergeschiktheid van de
1 Jaffé I, Kehr, Mansi t. 19-21. Annales Romani, M. G. SS. 6. Lam per t i Her s fel d. Annales, M. G. SS. 5. - Bon i zon deS u tri,
Liber ad amicum, M. G. Lib. de Iite 1. - E. Pe rel s, Bonizo Liber de vita
christiana, B. 1930. - Pet rus Dam i a n i, Opera omnia, P. L. t. 144-145.
Hum b. deS i 1 v a Ca n d i d a, Adversus simoniacos, P. L. t. 143; M. G.
Lib. de Iitè 1. - A n s e I mus deL u c a, Coll. Canonum, ed. F. Th a n e r,
2 vol. Ibr. 1906/15. - F li c hel, § 92; Gay § 93; Hef e I e - L. IV,
955-1290. - H. Hal f man n, Cardinal Humbert, sein Leben U. seine Werke,
Gött. 1883. - F. Rus k e r, Kard. Humberts Streitschrift Adversus Simoniacos
im Lichte der Augustinischen Anschauungen, Greifswald 1921. - Monogr. van
Petrus Damiani: KIe i n e r man s, Steyl 1882; A. Cap e cel a t r 0, Doornik
1889; R. Bi ron, L. S. 1908. - U. Rob e r t, Le pape Etienne IX, Br. 1892. A. C h a vel, Le pape Nicolas 11, son oeuvre disciplinaire, Lyon 1906. - P.
Brand et J. Carin, Nicolas 11, P. 1925.
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geestelijke aan de wereldlijke macht. Doch hoe meer men zich
weer van het bovennatuurlijk karakter der Kerk bewust werd,
des te meer moest het abnormale van deze verhouding opvallen.
En steeds duidelijker werd het, dat de hervorming nooit blijvende
vruchten zou dragen, zoolang de Kerk niet vrij was, zoolang
vorsten onwaardige Pausen en bisschoppen konden benoemen.
Daarom maakte de hervormingsgezinde partij te Rome onmiddellijk
gebruik van de oogenblikkelijke zwakheid der Duitsche regeering
om het pausschap van haar onafhankelijk te maken. Sedert
Clemens 11 was het program geweest: hervorming der Kerk:
nu werd het: vrijheid der Kerk om de hervorming te kunnen
doorvoeren.
Hendrik 111 had als erfgenaam nagelaten een 6~jarig kind,
!iendrik IV (1056-1106). Tijdens zijn minderjarigheid werd het
regentschap gevoerd door zijn vrome, doch zwakke moeder Agnes,
terwijl Anno, a.b. van Keulen, de hoogste macht in handen had. Na
den dood van P. Victor werd door geestelijkheid en volk gekozen
Frederik van Lotharingen, abt van Monte Cassino, vroeger aarts~
diaken te Luik en door Leo naar Rome geroepen, S t e p h a n u s IX
( 1057{58 ) . Hij was een broeder van hertog Godfried van
Lotharingen, die door zijn huwelijk met de weduwe Beatrix van
Toskane, de moeder van Mathilde, de machtigste vorst van
Midden~Italië geworden, een tegenstander was van Hendrik 111
en IV. Uit alles bleek, dat men te Rome onafhankelijk van Duitsch~
land wilde zijn: eerst eenige maanden na de pauskeuze werd de
erkenning van de Duitsche regeering gevraagd en verkregen.
Krachtig zette Stephanus het door zijn voorgangers begonnen
werk der hervorming voort. Tot kardinaal~a.b. van Ostia en
daarmee tot hoofd van het kardinaalscollege benoemde hij (1057)
een der ijverigste strijders voor de moreele hervorming, S. Petrus
Damiani (1007-72). Te Ravenna geboren, zou Petrus door zijn
moeder bijna te vondeling gelegd zijn: in zijn jeugd had hij de
varkens gehoed, tot een oudere broeder, een priester, zich zijn
lot aantrok: later werd hij monnik en abt van het Camaldulenser~
klooster Fonte Avellana. Hij was èen asceet en een apostel.
Het onwaardige leven der geestelijken was hem onverdragelijk
en vurig, meesleep end wekte hij in woord en geschrift op tot
hervorming, boetvaardigheid en onthechting aan de wereld.
Bekend zijn o.a. Liber Gomorhaeus, tegen het Nicolaïsme en Liber
Gratissimus, tegen de simonie, de twee groote zonden van den tijd.
Doch bij de hervorming rekende hij op den steun der wereldlijke
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macht en kende haar een zeker recht in geestelijke aangelegenheden toe. De simonistische wijdingen beschouwde hij als geldig.
Een vriend van Stephanus was eveneens de vroegere
Lotharingsche monnik. Humbert, later kard.~b. van Silva Candida,
bibliothecaris van den H. Stoel (t 1061 : § 96). die in 1058 schreef:
Libri tres adversus Simoniacos. waarin hij het program der
Lotharingsche hervormingspartij en de ideeën. die Gregorius later
zou toepassen. ontwikkelt. In tegenstelling met Petrus Damiani.
die voor de profane kultuur weinig achting heeft. was Humbert niet
alleen in de theologische. doch ook in de wereldlijke wetenschap
zeer ervaren. Den wortel van simonie en Nicolaisme ziet Humbert
in de leeken-investituur. waardoor leeken zich meester maken van
rechten. die alleen aan de geestelijken toekomen en de Westersche
kerk meer dan de Oostersche verlaagd wordt. Het is noodig tot de
oude wijze van keuze terug te keeren. De Paus moet de metropolieten consacreeren en deze moeten de investituur aan de
bisschoppen geven. De geestelijke en wereldlijke macht hebben
elkaar noodig. doch de geestelijke is de ziel, de wereldlijke het
lichaam: de eerste staat boven de tweede als de hemel boven de
aarde. - De simonisten beschouwt hij als ketters (§ 92. 3°). wier
handelingen ongeldig verklaard moeten worden ( Fliche I.
265-308).
2°. Na den dood van Stephanus trachtte de Romeinsche adel.
onder leiding van graaf Gregorius van Tusculum. een broeder
van Benedictus IX. zijn invloed te herwinnen en stelde op
oncanonieke wijze aan den b. van Velletri. Benedictus X. Op
voorstel van Hildebrand. die voor hem ook den steun wist te
verwerven van Godfried van Lotharingen en de Duitsche regeering.
werd gekozen de b. van Florence. Nicolaas 11 (1059-61). Door
zijn beroemd decreet over de pauskeuze op het Lateraansch concilie
van 1059. waarbij bepaald werd. dat de pauskeuze uitsluitend aan
de kardinalen toekomt. maakte hij het pausschap onafhankelijk van
de wereldlijke macht. zoowel van de Italiaansche als van de
Duitsche (M. G. Leg. IV. Constit. I. 539: Eichmann 111. 10).
Van dit decreet bestaan twee recensies. een pauselijke en een keizerlijke.
Volgens de pauselijke moeten na den dood des Pausen de kardinaal~bisschoppen
alles met de grootste zorg regelen en daarna zich tot de andere kardinalen wenden
en met hen den Paus kiezen. Daarna betuigen de geestelijken en het volk hun
instemming. In den regel moet de keuze uit de Romeinsche geestelijkheid en te
Rome plaats hebben. De keuze geschiedt dus door de kardinalen; de instemming
van geestelijkheid en volk geschiedt daarna voor den vorm. Dan wordt er aan
toegevoegd: ..met voorbehoud van de verschuldigde eerbewijzen en achting jegens
onzen geliefden zoon Hendrik IV. zooals wij hem hebben toegestaan en jegens zijn
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opvolgers. die van den H. Stoel dit recht verkregen hebben". Waarschijnlijk is
hiermee bedoeld. dat de keizer. evenals de geestelijkheid en het volk van Rome.
na de keuze zijn instemming moet betuigen. maar het recht van goedkeuring
vóór de keuze of consecratie (Lotharius. Qtto; § 83. 2°; 93. 2°) is hem
ontnomen. De vorm is opzettelijk vaag gekozen. om het Duitsche hof niet uit
te dagen. Volgens de zoo goed als zeker valsche keizerlijke recensie kiezen de
kardinalen den candidaat. dan keurt de keizer de keuze goed en eerst daarna
wordt de keuze door de instemming van geestelijkheid en volk definitief.

Op dezelfde synode werd bepaald: "op geen enkele wijze mag
een clericus of priester een kerk van leeken in ontvangst nemen
noch voor geld. noch gratis". De priesters. die het celibaat niet
onderhielden. werden met den ban bedreigd en aan het volk werd
verboden. hun H. Mis bij te wonen. De geloovigen werden dus
opgeroepen de slechte priesters te vermijden en zoo het vonnis
aan hen te voltrekken. Tegen mogelijke ontevredenheid in Duitsch~
land en elders over deze maatregelen zocht Nicolaas steun bij de
hertogen der Noormannen in Zuid~Italië (§ 98. 4°). Hij beleende
( 1059) Robert Guiscard met Apulië. Calabrië en Sicilië: Richard
van Aversa met Capua. Zij legden hem den vasalleneed af en
verplichtten zich tot betaling van een jaarlijksche leenrente en tot
verdediging der Romeinsche kerk.
De oproep om slechte priesters te vermijden vond vooral weer~
klank in Lombardije. met name in Milaan. een snel~opbloeiende.
volkrijke stad. waarvan de bisschop feitelijk de heer was. die door
den keizer benoemd werd. De hoogere geestelijkheid. bijna
uitsluitend uit den adel voortgekomen. was rijk. doch diep ge~
zonken. Zoowel godsdienstige als sociale tendenzen (ontevreden~
heid tegenover den adel. zucht naar zelfstandigheid. ook ten
opzichte van Duitschland). brachten het volk tegen de geestelijk~
heid en den met haar verbonden adel in oppositie. Deze beweging.
de pataria (van patari. lompenhandelaars. zooals zij door de
tegenstanders genoemd werden). die zich ook over andere
Lombardische steden uitbreidde. werd geleid door den diaken
Ariald. den adellijken subdiaken Landulf. een volksredenaar. en
den meer bezadigden priester Anselmus. later b. van Lucca en
Paus onder den naam van Alexander 11. Men spoorde aan tot
verzet tegen onwaardige geestelijken. die niet zelden gemolesteerd
werden. Een provinciaal~synode te Milaan sprak den ban uit over
Ariald en Landulf. doch P. Stephanus steunde de pataria. eveneens
Nicolaas. die Petrus Damiani en Anselmus als legaten naar
Milaan zond. Deze wisten te bewerken. dat de a.b. Wido en de
geestelijken beloofden. de hervorming te zullen aanvaarden.
Evenals bij de Milaneesche geestelijkheid. openbaarde zich ook in
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Duitschland verzet tegen de maatregelen van Nicolaas. Een
synode van 1061 verwierp alle bepalingen van Nicolaas, dus ook
het decreet over de pauskeuze.
3°. Bij den onverwachten dood van P. Nicolaas te Florence. ont~
stonden onlusten te Rome; de Romeinsche adelpartij. de Duitsche
regeering en verschillende ontevreden Duitsche en Lombardische
bisschoppen. die zich door de hervorming bedreigd achtten, ver~
bonden zich om een candidaat van hun richting te kiezen.
Hildebrand voorkwam hen echter en onder zijn leiding kozen de
kardinalen volgens het decreet van Nicolaas een man der her~
vormingspartij : Anselmus van Lucca, Alexander 11 (1061-73).
Een maand later stelde de andere partij te Bazel als tegenpaus
aan Cadalus, b. van Parma, Honorius 11 (1061-72). Met wapen~
geweld wist Honorius zich van een deel van Rome meester te
maken, terwijl Alexander zich in een ander deel handhaafde. Op
voorstel van Godfried van Lotharingen trokken beiden zich naar
hun diocesen terug, tot de Duitsche regeering een beslissing zou
gegeven hebben. In Duitschland had Anno van Keulen den
jeugdigen Hendrik aan de macht van zijn moeder onttrokken
(1062) en bestuurde nu het rijk. Hij sprak zich uit voor Alexander;
eveneens een concilie van Duitsche en Italiaansche bisschoppen
te Mantua (1064). Honorius werd nu geleidelijk door zijn aan~
hangers verlaten.
Alexander ging voort op den weg der reformatie. doch ~iet
zelden vonden zijn maatregelen sterken tegenstand. Hendrik IV.
die in 1065 meerderjarig geworden was, benoemde op simonistische
wijze bisschoppen en abten. Alexander greep herhaaldelijk in, en
dwong o.a. de van simonie beschuldigde bisschoppen van Keulen,
Mainz en Bamberg, naar Rome te komen om zich te rechtvaardigen
( 1070) en eischte van den simonistisch aangestelden bisschop van
Constanz zijn ambt neer te leggen (1071). Hendrik 'Yilde zich van
zijn echtgenoote Bertha van Turijn laten scheiden (1069) en "b-:
Sigfried van Mainz was dit plan niet ongunstig gezind. Doch
Alexander zond Petrus Damiani als legaat, die onder bedreiging
met kerkelijke straffen den koning dwong van zijn voornemen af
te zien. In Frankrijk waren de koning en de grooten de hervorming
niet gunstig gezind, maar door zijn relaties met eenige metropo~
lieten, o.a. dien van Reims, en door het zenden van legaten trachtte
Alexander ook hier de kerkelijke wetten ingang te doen vinden.
In Normandië steunde hertog Willem de Veroveraar, onder
invloed van Lanfranc, de hervorming (§ 94, 3°).
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In 1066 was de H. Eduard, koning van Engeland. zonder erfge~
namen gestorven.· Zooals Willem van Normandië beweerde,
Îïadden zoowel Eduard als HaraId, een der machtigste edelen.
hem de kroon beloofd. Hij zond den aartsdiaken van Lisieux naar
den Paus om zijn recht te bepleiten; tevens zinspeelde hij er op,
Engeland van God en S. Petrus als leen te zullen aanvaarden, den
St. Pieterspenning te betalen en de Engelsche kerk te reformeeren.
Alexander sprak zich voor zijn rechten uit en zond hem een gewijde
banier van den H. Petrus. Door den slag van Hastings (1066)
werd Willem meester van Engeland en een nieuw, Normandisch~
Fransch element werd gebracht in het Engelsche volk en de
Engelsche kerk. Lanfranc werd a.b. van Kantelberg, terwijl ook
verschillende andere Normandiërs tot bisschoppen benoemd
werden, die met steun des konings krachtig de hoognoodige
hervorming doorvoerden. Een rijk geestelijk leven bloeide op, wat
ook bevruchtend werkte op Wales, Schotland en Ierland. Een
ernstige s.chaduwzijde was, dat de koninklijke superioriteit over
de kerk gehandhaafd bleef: de koning benoemde de bisschoppen.
Alexander en Gregorius VII hebben dit geduld, omdat Willem
goede bisschoppen benoemde en misschien ook, omdat zij er niets
tegen konden doen. Maar deze toestand is practisch geheel de
M. E. door blijven bestaan, wat vooral onder Hendrik VIII een
ramp voor de Engelsche kerk zou worden.
Op het laatst van zijn leven geraakte Alexander in strijd met
Hendrik IV. Wido, de a.b. van Milaan, door de pataria voort~
durend gewantrouwd en bestreden, trad af en in overeenstemming
met Hendrik IV werd waarschijnlijk op simonistische wijze de
subdiaken Godfried tot zijn opvolger aangesteld. Zijn keuze werd
door Alexander niet erkend, die Atto (1072) benoemde. Toen
Hendrik Godfried toch handhaafde, excommuniceerde P. Alexander
zijn raadslieden.

383

§ 101. De H. Gregorius VII (1073-85).

§ 101. De H. Gregorius VIT (1073-85)

1.

1°. Terwijl Hildebrand als aartsdiaken der Romeinsche kerk in
de Lateraansche basiliek de lijkplechtigheden van P. Alexander
leidde, acclameerden plotseling onder groote beweging de geestevervulden
lijken en het volk: "Hildebrand paus '" De kardinalen
jo .......
dezen wensch en kozen hem. Ofschoon de keuze niet géschied was
volgens het decreet van Nicolaas, heeft toen niemand de geldigheid
betwijfeld, ook in Duitschland niet. De consecratie vond eenige
maanden later plaats in tegenwoordigheid van een afgevaardigde
van koning Hendrik, wat een uitdrukkelijke bevestiging der keuze
is of tenminste daarmee gelijk staat.
Uit een eenvoudige familie (1015/20) te Soano (Toscane) ge~
boren, was Hildebrand op jeugdigen leeftijd naar Rome gekomen.
Dat hij monnik geweest is, heeft men in lateren tijd wel in twijfel
getrokken, doch ten onrechte; Cluniacenser was hij echter niet.
Reeds onder Gregorius VI kwam hij met de Pausen in nauwe
relatie (§ 93, 3°); doch eerst onder Nicolaas 11 en Alexander II
vervulde hij een belangrijke rol. Gregorius was klein en onaanzien~
lijk van uiterlijk en zijn vijanden spotten met zijn leelijkheid. Doch
hij was een man van onvergelijkelijke geestelijke kracht,
grootsch van opvatting, van een geweldige wilskracht, onver~
1 J a ff é I, K e h r, Italia pontif. I. P a u I u s de B e r n r i e d, Vita
S. Greg. VII, P. L. t. 147. - Registrum epist., P. L. t. 148; M. G. Epist.
selectae 2, ed. E. Cas p a r,1'1920/23. - W. P e i t z, Das Originalregister
Greg. VII, W. 1911. - M. G. H., Libelli de Iite imperatorum et pontificum s.
XI et XII conscripti, 3 vol. 1891/97. - P. F 0 urn ier, Les collections
canoniques de l'époque de Greg. VII, Mém. de l'Académie des Inscript. et Bel.
Lettr. XLI (1918). - Vos e n, F li c heIl, § 92; Gay § 93; Hef el e ~ L. V.Monogr. van Greg. VII : A. G fr öre r, 7 Bde, Schaffh. 1859/61 ; O. Del arc,
3 vol. P. 1889/90; W. Mar ten sf3 vol. Lz. 1894. - A. 1".1 i c h e, L.S. 1920. C. Mi r b tiDie Publizistik im Zeitalter Greg. VII, Lz. 1894.~ E:" Be r n hei m,:oi
Quellen zur Gesch. des Investiturstreites, Lz. B. 3 1930. - W. W ü h r, Studien
zu Greg. VII. Kirchenreform u. Weltpolitik, Mn. 1930. - F. Bar r y, The papal
monarchy 590---1303, Lo. 3 1923. - A. Sol m i, Stato e Chiesa secondo gli
scritti politici 800---1122, Modena 1901. - E. C h é non, Hist. des rapports de
I'Eglise et de I'Etat du Ier au XXe s., P. 1913. - R. a. A. Ca rI y I etA
history of mediaeval political theory in the West, 5 v. Lo. 1903/28. - P.
Ri c har d, La monarchie pontificale jusqu'au conciIe de Trente, R. H. E. 20
(1924),413. - W. Mulder, Twee zwaarden, Stud. 109 (1928), 24-37. J. Lee Ier c q, Le théologique et Ie philosophique dans la controverse sur
I'origine divine du pouvoir, Eph. Theol. Lov. 6 (1929),230. - D. C h a I a n don,
Hist. de la domination normande en Italie et en SiciIe, 2 vol. P. 1907. - P.
Gis i k e, Die Hirschauer während des Investiturstreites, Gotha 1883. - L.
Ton d e 11 i, MatiIda di Canossa, Reggio Emilia 2 1926. - A. C a u c h i e,
La querelIe des investitures dans les diocèses de Liège et de Cambrai, 2 vol.
Leuv. 1890/91. - A. F I i c h e, Le règne de Philippe Ier, P. 1912.
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schrokken in gevaren; alleen kon zijn temperament hem soms tot
een zekere ongeduldigheid en heftigheid verleiden. Onrecht in
welken vorm ook was hem onverdragelijk. Hij had een hooge
opvatting van het pausschap, dat de plaats van Christus op aarde
inneemt en de gerechtigheid moet handhaven en waaraan de
wereldlijke macht in alles, wat het heil der Christenheid betreft.
zich te onderwerpen heeft. Niet heerschzucht dus was de drijfveer
in zijn leven, doch een mystieke vroomheid, waardoor hij zich
immer van de goddelijke tegenwoordigheid bewust was en alles
op het bovennatuurlijke richtte. Daarom was menschelijk succes
hem onverschillig; daarom was hij vóór alles priester, die in
twijfelachtige gevallen het stricte recht liet wijken voor de liefde.
Gregorius wilde de Kerk in haar reinheid en heiligheid herstellen en daarom kwam hij in conflict met de vorsten. Hij heeft
dezen strijd noch gezocht noch gewild. In vroegere jaren en in het
begin zijner regeering zocht hij bij de hervorming samenwerking
met de vorsten. Eerst hun tegenstand zou den strijd ontketenen.
Hij moest toen kiezen tusschen het opgeven der hervormingsplannen en den strijd met Hendrik IV; hij koos het laatste. "Ut
velimus nolimus, omnibus gentibus, maxime christianis, veritatem
et justitiam annunciare compellimur". Aanvankelijk hoopte hij
simonie en Nicolaïsme te bestrijden volgens de methode van Petrus
Damiani: door vermaningen, door den steun van het episcopaat,
dat hij trachtte te beïnvloeden door legaten en door de metropolieten, en door de medewerking van de wereldlijke vorsten, met wie
hij in goede verstandhouding zocht te komen. Zoo wist hij
Hendrik IV van Duitschland te winnen voor een regeling te
Milaan door het vooruitzicht op de keizerskroon; hij verbeterde
de relaties met Philips I van Frankrijk en met de Noormannen in
Zuid-Italië; met Willem den Veroveraar van Engeland en vooral
met Mathilde van Toscane (§ 100, 10 ), die altijd zijn groote steun
zou zijn. bleef de verhouding steeds vriendschappelijk. Ofschoon
de leek en investituur reeds in 1059 formeel verboden was, zweeg
hij ten opzichte van Hendrik van Duitschland, Philips van Frankrijk en Willem van Engeland, die als vroeger bisschoppen
benoemden en de investituur gaven. Vertrouwend, dat geen der
vorsten zich tegen de moreeIe hervorming zou verzetten, riep hij
op den eersten zondag van de Vasten 1074 te Rome een synode
bijeen, waar simonie en concubinaat verboden werden. "Wie
voor geld een wijding of een kerkelijke bediening heeft verkregen,
mag in het vervolg niet meer dienen in de kerk. Wie voor geld
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een kerk (d.w.z. een beneficie of kerkelijk ambt) verkregen heeft,
verliest deze kerk en in het vervolg mag niemand op straffe van
excommunicatie een kerk koopen of verkoopen. In ontucht levende
geestelijken mogen niet de H. Mis lezen, of aan het altaar dienen.
Mocht iemand deze verordeningen, die van de H. Vaders zelf
zijn, verachten, dan zal het volk zijn godsdienstoefeningen niet
bijwonen. Aldus moge de schaamte voor de menschen en de dwang
des volks bewerken, wat de liefde tot God en het eervolle ambt niet
vermochten." Waren deze bepalingen niet nieuw, doch een een~
voudige herhaling van die van het Lateraansch concilie van 1059,
wel de kracht, waarmee Gregorius ze wilde doorvoeren. Brieven
en legaten maakten ze overal bekend; de legaten moesten de
simonistische bisschoppen afzetten en gehuwd levende priesters
suspendeeren. Zoowel in Duitschland echter als ~n Frankrijk
mislukte de uitvoering volkomen; vooral het celibaat stuitte op het
verzet der geestelijken. De meeste bisschoppen bleven in gebreke;
eenige kondigden de besluiten af, doch die van Passau en van
Rouen werden gemolesteerd. Een synode van Parijs noemde de
verplichting tot het celibaat onverdragelijk en onverstandig. In
Engeland schreef het concilie van Winchester onder voorzitter~
schap van Lanfranc (1076) het celibaat voor aan de geestelijken
der collegiale kerken, maar suspendeerde het voorloopig voor die
van het land.
Nu besloot Gregorius het kwaad in den wortel aan te ta_sten.
Door de leeken het benoemingsrecht der geestelijken te ontnemen.
zou een vrij gekozen, betere priesterstand ontstaan. Op de vasten~
synode van 1075 werden 5 raadslieden van Hendrik IV geëxcom~
municeerd; eveneens Robert Guiscard, wegens den roof van
kerkelijk goed. De bisschoppen van Bremen, Straatsburg, Spi ers
en Bamberg, van Pavia en Turijn werden gesuspendeerd, die van
Piacenza afgezet en een strenge vermaning gericht aan Philips I
van Frankrijk. Dan werd de leekeninvestituur verboden. De tekst
van het decreet is niet bewaard; waarschijnlijk werd de 6e canon
van het Lateraansch concilie (1059) hernieuwd, "dat geen geeste~
lijke of priester op welke wijze ook een kerk ontvange uit de
handen van een leek hetzij gratis hetzij voor geld" en toegepast
op bisdommen en abdijen. Later werden deze maatregelen
hernieuwd en sancties er op gesteld: in 1078 de excommunicatie,
als een bisschop voor geld concubinarii duldt en als een geestelijke
een kerk uit handen van een leek ontvangt; in 1080, als een leek
de investituur geeft. In 1080 wordt ook bepaald. dat geestelijkheid
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en volk den bisschop moeten kiezen met toestemming van den
H. Stoel of den metropoliet (Fliche 11, 134-46). Dus ook de
consensus der vorsten wordt verboden; waarschijnlijk niet de
investituur der regalia.
De werkeloosheid en het verzet der bisschoppen en mogelijken
tegenstand der vorsten zou Gregorius trachten te breken door een
duidelijke uiteenzetting van de rechten, die de Paus krachtens zijn
primaat ook tegenover de vorsten kan uitoefenen en waardoor
hij van allen gehoorzaamheid kan eischen: de Dictatus Papae
(omstr. 1075: 3°).
Heeft Gregorius voorzien, dat hij in conflict zou komen met de
vorsten, die door deze maatregelen een aanzienlijk deel. ook van hun
politieke macht, zouden verliezen? Het wereldlijke was reeds
eeuwen lang te eng met het geestelijke verbonden. Waarschijnlijk
heeft hij alleen het princiep willen opstellen, dat als het noodig was
bij onkerkelijke vorsten kon, maar niet omiiidclellijk toegepast
behoefde te worden. Want hij laat Hendrik weten, dat hij over de
uitvoering der bepalingen wil onderhandelen; in Frankrijk zijn zij
eerst later ingevoerd, in Engeland nooit afgekondigd. Dat het
in Duitschland tot een geweldigen strijd zou komen, lag aan de
bijzondere omstandigheden in dit land en aan de uitdagende
houding van Hendrik IV.
2°. De omstandigheden in Duitschland maakten, dat het
investituurverbod er moeilijk door te voeren was, wijl de
bisschoppen zeer rijk en machtig waren en de koning er het
grootste belang bij had hen aan te stellen en zoo in handen te
hebben als tegenwicht tegen de wereldlijke grooten. Dit maakt
dezen strijd zoo tragisch en verontschuldigt gedeeltelijk Hendrik
en zijn aanhangers (§ 92, 2°). De jeugdige koning Hendrik IV
(1056-1106) was een man van groote talenten, maar heersch~
zuchtig; hij wilde de koninklijke macht tot uiting brengen en zag
daarbij niet op de keuze der middelen. Hij had geen belangstelling
voor kerkelijke aangelegenheden noch voor de hervorming en
benoemde de bisschoppen eigenmachtig en niet zelden op
simonistische wijze. Zinnelijk van aard, bekommerde hij zich in
zijn particuliere leven weinig om de voorschriften der christelijke
moraal. In de eerste twee jaren der regeering van Gregorius
was de verhouding tusschen beiden zeer goed en de Paus meende
op zijn steun tegen simonie en concubinaat te mogen rekenen.
Dat zij minder goed werd, is ongetwijfeld mede te wijten aan de
geëxcommuniceerde raadslieden, die door Hendrik niet verwijderd
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werden en aan het Duitsche episcopaat. dat. hoewel in het algemeen niet onwaardig of onkerkelijk gezind. niet krachtig de
hervormingsbesluiten uitvoerde. zich gekrenkt gevoelde door het
streng optreden des Pausen en zijn macht bedreigd achtte. Vertrouwend op den steun der anti-Gregoriaansche bisschoppen in
Duitschland en Lombardije. zich sterk gevoelend na den pas
onderdrukten opstand der Saksen. waagde Hendrik het nu den
Paus uit te dagen: in den herfst van 1075 benoemde hij
Theobald tot a.b. van Milaan tegenover Atto. die door Alexander 11
aangesteld (§ 100. 3°) en door Gregorius bevestigd was en ook
in Duitschland en Italië deed hij eenige andere twijfelachtige
benoemingen. Gregorius antwoordde_ met een strenge vermaning
en de bedreiging met den ban. Hendrik beriep nu een synode te
Worms (24 Jan. 1076). waarop 26 Duitsche en Lombardische
bisschoppen aanwezig waren (o.a. kardinaal Hugo Candidus. een
tegenstander van Gregorius en Willem. b. van Utrecht). die
Gregorius voor afgezet verklaarden. wijl hij zich op onrechtvaardige wijze van het pausschap meester gemaakt en niets dan
ellende over de Kerk gebracht had. Hendrik publiceerde daarop
een hartstochtelijk manifest aan .. Hildebrand. niet Paus. doch een
valschen monnik" en beval hem krachtens zijn Romeinsch
patriciërschap den pauselijken zetel te verlaten. ..Descende.
descende. per saecula damnande!" Ook de andere Lombardische
bisschoppen betuigden op een synode van Piacenza hun
instemming. Nu aarzelde ook Gregorius niet langer; op de vastensynode van 1076 sprak hij den ban uit over Hendrik. ontbond zijn
onderdanen van den eed van trouwen verbood hun aan hem
te gehoorzamen. Hendrik werd echter niet van zijn waardigheid
vervallen verklaard; het was slechts een suspensie. Eveneens
werden verschillende weerspannige bisschoppen geëxcommuniceerd. Hiermee begon de geweldige strijd tusschen sacerdotium en
imperium ... de twee helften van God": aan den eenen kant het
materieele geweld. aan den anderen kant de zedelijke kracht van
het christelijk ideaal. Toen Hendrik het bericht van zijn excommunicatie ontving. was hij te Utrecht met de bisschoppen Willem.
Pibo van Toul en Dirk van Verdun. Hendrik wilde. dat men den
Paus zou excommuniceeren en droeg dit op aan Pibo. die echter
heimelijk. evenals Dirk. de stad verliet. Toen sprak Willem op den
eersten Paaschdag in de Mariakerk de excommunicatie uit en hield
een heftige rede tegen den Paus. Denzelfden dag sloeg de bliksem
in de kerk in; eenige dagen later stierf Willem. wat door velen
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als een Godsoordeel werd aangezien en een diepen indruk maakte.
Thans bleek echter de kracht der kerkelijke overtuiging. De
Duitsche bisschoppen werden zich van hun optreden bewust; het
volk en verschillende vorsten. ontevreden over zijn despotisch
optreden. begonnen zich tegen Hendrik te keeren. Te Tribur (aan
den Rijn) kwam in October 1076 een groote vergadering van
vorsten en bisschoppen bijeen en werd bepaald: Hendrik zou
zich voorloopig van de regeering onthouden. totdat de Paus. dien
men vragen zou naar Duitschland te komen. de zaak onderzocht
en zijn oordeel zou hebben uitgesproken. Bleef Hendrik door eigen
schuld meer dan een jaar in den ban. dan zou hij voor goed van
den troon vervallen worden verklaard. In zijn uiterst hachelijke
positie nam Hendrik een scherpzinnig overlegd besluit. Midden
in den winter ging hij heimelijk. slechts van eenige getrouwen
vergezeld. den Paus tegemoet. die zich reeds op weg naar
Duitschland bevond en thans vertoefde in het slot Canossa (in de
Apennijnen. bij Reggio). dat toebehoorde aan gravin Mathilde van
Toscane. zijn trouwe bondgenoote. Drie dagen lang (25 tot 27 Jan.
1077) verbleef Hendrik in de nabijheid van het kasteel en in een
boetekleed. barrevoets. kwam hij aan de poort om vrijspraak van
den ban te vragen. Na lange aarzeling. op voorspraak van Hugo.
abt van Cluny. en Mathilde verleende Gregorius op den derden
dag vrijspraak van den ban; hij nam den koning in de Kerk op
en gaf hem de H. Communie. De tijdelijke afzetting van de
regeering hief hij echter niet op.
Van niet-katholieke zijde is vroeger meestal (ook door Bismarck in zijn
beroemd woord tijdens den Kulturkampf .. Nach Canossa gehen wir nicht") de
boetedoening van Hendrik voorgesteld als de grootste vernedering van het
koningschap en de hoogste triomf van het pausschap. Dit is slechts gedeeltelijk
waar. Canossa beteekent voor Hendrik wel de erkenning van zijn ongelijk en
als wij Canossa vergelijken met Sutri (1046). waar zijn vader na afzetting van
drie Pausen een nieuwen had aangesteld. dan blijkt. hoe geheel anders de
verhouding tusschen pausschap en keizerschap geworden was. Een openbare
kerkelijke boete werd echter in de M. E. niet voor zoo onteerend aangezien en zij
was bovendien door Hendrik uit eiGen beweging ondernomen. Doch vooral:
Canossa was. zooals het vervolg bewees. een Qroote politieke overwinning voor
Hendrik. Van den ban ontslagen. verzoend met den Paus. stond hij veel sterker
tegenover de Duitsche vorsten, die toch moeilijk een koning konden afzetten.
die door den Paus in genade was aangenomen. En Gregorius kwam in een
scheeve verhouding ten opzichte van de vorsten. aan wie hij beloofd had op
den aanstaanden rijksdag de aangelegenheid te onderzoeken; nu had hij van
te voren in de hoofdzaak reeds zelf een beslissing genomen. Dit is dan ook
de reden. waarom Gregorius zoolang aarzelde. Er was een conflict tusschen
den Paus als rechter en politicus en als priester. Als priester moest hij den
rouwmoedigen boeteling absolveeren. als politiCUS had hij beter de beslissing
aan de vorsten kunnen overlaten; dan was hij naar alle waarschijnlijkheid
voorgoed van een gevaarlijken tegenstander bevrijd geworden.
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De meeste Duitsche vorsten waren ontevreden over de absolutie
van Hendrik en kozen tegen den raad des Pausen, die tot uitstel
maande, een tegenkoning, Rudolf van Zwaben. In den nu
volgenden burgeroorlog (1078) vond Hendrik weer talrijke aan~
hangers. Tevergeefs streefde de Paus naar een minnelijke
oplossing: ten slotte overtuigd van de kwade trouw van Hendrik,
die de hervorming bleef tegenwerken, sprak hij op de vastensynode
van 1080 de excommunicatie over hem uit. Deze maakte niet
zooveel indruk als de eerste: de meeste Duitsche bisschoppen
kozen de partij van Hendrik, die op een synode te Brixen (25 Juni
1080) Gregorius liet afzetten en als tegenpaus deed aanstellen
Wibert, a.b. van Ravenna, Clemens 111 (1080-1100). Nadat
Rudolf gesneuveld was (150ct. 1080), werd tot zijn opvolger
gekozen de onbeduidende Herman van Salm~Luxemburg: Hendrik
had nu in Duitschland de handen meer vrij. Na langdurigen strijd
maakte hij zich meester van Rome (21 Maart 1084), behalve van
den Engelenburcht, waar Gregorius onverschrokken stand hield.
In de S. Pieter kroonde Clemens Hendrik tot keizer. Gregorius
had echter de Noormannen te hulp geroepen en bij de nadering
van Robert Guiscard verliet Hendrik de stad. Doch de bondge~
nooten waren niet veel beter dan de vijanden: zij plunderden de
stad, waarop Gregorius zich naar Salerno terug trok, waar hij
25 Mei 1085 stierf. ..Ik heb de gerechtigheid lief gehad en het
onrecht gehaat: daarom sterf ik in ballingschap", zouden zijn
laatste woorden geweest zijn. Al zijn zij waarschijnJijh niet
authentiek, zij drukken treffend zijn gemoedsstemming uit.
Dengenen, die in zijn dood in de ballingschap een straf des hemels
zagen, antwoordde Stephanus van Halberstadt, dat zij zalig
geprezen worden, die om de gerechtigheid vervolging lijden, dat
ook Pilatus den Zaligmaker, Herodes Jacobus, Nero de vorsten
der Apostelen overleefde: dat de echte volgelingen van Christus
eens voor Gods oordeel hun vervolgers zullen beschamen (P. L.
t. 108, 1148). Ofschoon in ballingschap gestorven, had Gregorius
een moreele overwinning behaald: zijn ideeën zouden zegepralen,
Door Protestanten, wier ideaal een staatskerk is en een gehuwde
geestelijkheid, door Gallicanen en Jozefinisten, die hem zijn hooge
opvatting van het primaat en de beperking van den invloed der
vorsten op de Kerk niet kunnen vergeven, is het pontificaat van
Gregorius in sombere kleuren afgeschilderd. Onder hun invloed
protesteerden verschillende regeeringen, ook onze Generale staten,
toen Benedictus XIII in 1729 zijn officie in de Kerk voorschreef,
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als zouden de pretenties der m. e. pausen weer dreigen. Ook
Gregorius heeft van de m. e. maatschappij niet het ideale Godsrijk
kunnen maken, dat hij zich had voorgesteld, doch niemand heeft
~~achtiger dan hij de groote ideeën verdedigd, die tot het wezen
der Kerk behooren: haar vrijheid en heiligheid, en zoo diep het
Christenvolk er van doordrongen. Nooit zouden zij meer vergeten
worden. Daarom geeft het Rom. brevier hem terecht de eeretitels
,:vir vere sanctus, criminum vindex et acerrimus Ecclesiae
defensor".
3°. Welke is Gregorius' opvatting van het pausschap en van de macht der
Kerk 1 Wil hij Paus en Kerk ook over het zuiver wereldlijke doen heerschen 7
Hartstochtelijk is geheel de M. E. door gestreden zoowel over de theorie van
de wederzljdsche verhouding van Kerk en staat als over de practische toepassing.
Eerst sedert de magistrale encycliek lmmortale Dei van Leo XIII (Dem. 1866)
bestaat onder de Katholieken over de theorie geen wezenlijk verschil van meening
meer. Zoowel de Kerk als de staat is een volkomen maatschappij; op haar
eigen gebied zijn beide machten souverein en van elkander onafhankelijk. Over
zuiver tijdelijke aangelegenheden heeft de Kerk geen macht, evenmin als de
staat over geestelijke aangelegenheden. Doch zij staan niet zonder meer naast
elkander: zij moeten samenwerken aan het welzijn der menschheid, wier
geestelijke belangen door de Kerk, wier tijdelijke belangen door den staat
behartigd worden. De staat moet de Kerk steunen bij het nastreven van haar
geestelijk doel, terwijl de Kerk door haar religieuse en moreele wetten aan den
staat leiding geeft. Er zijn talrijke gemengde aangelegenheden (res mixtae), die
in sommige opzichten tot het rechtsgebied der Kerk, in andere tot dat van den
staat behooren, zoodat beiden daarover wetten maken, ofschoon onder ver~
schillend opzicht (de opvoeding, de school, het huwelijk, het kerkelijk vermogen,
feestdagen enz.). Daarin moeten beiden tot overeenstemming trachten te komen.
Doch bij verschil van meening heeft de Kerk de eindbeslissing, want zij heeft den
voorrang boven den staat, daar de geestelijke belangen hooger staan dan de
tijdelijke. De staat moet de wetten van de Kerk onderhouden en deze heeft het
recht zich te verzetten tegen maatregelen van den staat, die tegen het natuurlijke,
geopenbaarde en kerkelijke recht ingaan.
Zoo heeft de Kerk dus geen directe macht over tijdelijke aangelegenheden,
geen macht over de tijdelijke aangelegenheden als zoodanig, doch slechts een
indirecte macht: zij kan hier slechts optreden, in zoover het tijdelijke met het
geestelijke In verband staat, in zoover de zedelijke en godsdienstige belangen
het eischen, ratione peccati, gelijk het bij de canonisten sedert het begin der
13e eeuw heet.
Ook Gregorius heeft slechts een indirecte macht over tijdelijke aangelegenheden
opgeëischt. De voornaamste bron van zijn opvattingen is het Registrum zijner
brieven (363, met name twee brieven aan Herman, b. van Metz) en het Dictatus
Papae (begin 1075). De authenticiteit van het Registrum, waarin ook het
Dictatus voorkomt, is vroeger wel in twijfel getrokken, doch staat sedert de
onderzoekingen van Peitz wel vast. Het Dictatus, een lijst van 27 korte
proposities, Is een codificatie der pauselijke rechten ten opzichte van· de
bisschoppen en vorsten o.a. 10, de kerk van Rome is gesticht door den Heer
alleen. 2°, alleen de bisschop van Rome kan universeel genoemd worden.
3°, alleen hij kan de bisschoppen afzetten of absolveeren. 8°, de Paus alleen
(onder de kerkelijke waardigheidsbekleeders) kan de keizerlijke insigniën
gebruiken. 9° , hij Is de eenige menseh, wien alle vorsten de voeten kussen.
10°, hij is de eenige, wiens naam moet worden uitgesproken in alle kerken.
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12". het is hem toegestaan de keizers af te zetten. 18°. zijn uitspraak kan door
niemand herzien worden en hij alleen kan die van allen herzien. 19 0. hij kan
door niemand geoordeeld worden. 22 0. de kerk van Rome heeft nooit gedwaald
en zooals de H. Schrift getuigt. kan zij nooit dwalen. 26°. die niet met de kerk
van Rome is. kan niet als katholiek beschouwd worden. 27°. de Paus kan
de onderdanen ontslaan van den eed van trouw. afgelegd aan onrechtvaardige
vorsten. - Geen enkele van deze ideeën is nieuw. zooals hij zelf getuigt .. nihil
novi. nihil adinventione nostra statuentes". Hij herhaalt. wat reeds Ambrosius
(§ 34. 9°). Gelasius (§ 60. 10). Gregorius de Groote (§ 60. 5°). Nicolaas
(§ 84. 10) verkondigd hebben. doch hij heeft de consequenties getrokken en
toegepast. Om te bewijzen. dat hij op de traditie steunde. liet hij in de archieven
en bibliotheken teksten verzamelen ten gunste van de pauselijke suprematie en
de hervorming; ook Ps.-Isidorus heeft hierbij dienst gedaan.
Zoo blijkt het grootsche idee van Gregorius: het Godsrijk. op aarde verwezenlijken onder leiding des Pausen. Kerk en staat moeten samenwerken aan
het heil der menschheid. De Kerk is de ziel. de staat het lichaam. De Paus is
de plaatsbekleeder van Christus op aarde. die de macht heeft alles te binden en
te ontbinden. Hem is de verkondiging en uitvoering opgedragen van de goddelijke. kerkelijke en moreeIe wetten. aan welke de volkeren. doch ook de vorsten
onderworpen zijn. Ook over de vorsten is hij God verantwoording schuldig.
Doch hij wil geen pauselijke wereldheerschappij grondvesten. waarin de vorsten
vasallen zijn van Rome; hij beschouwt het pausschap niet als de bron ook
van de wereldlijke macht. Ook de vorsten zijn door God aangesteld. doch zij
zijn onderworpen aan de goddelijke en zedelijke wetten en de Paus moet hen
in dit opzicht. als de gewone geloovigen. leiden. vermanen en oordeelen. HIJ kan
hen afzetten. als zij tegen die wetten misdoen en de onderdanen ontslaan van den
eed van trouw. die slechts een conditioneele waarde heeft. Een directe heerschappij over de vorsten in zuiver wereldlijke zaken heeft hij nooit nagestreefd.
Als hij in tijdelijke zaken ingrijpt. is het om directe motieven van zuiver
bovennatuurlijke orde: het heil der zielen en het belang der Kerk. Sommige
rijken: Hongarije. Polen. Denemarken (7). Zuid-Italië stonden tot den Paus
in een bijzondere verhouding: zij waren door hun vorsten onder de bescherming
van S. Petrus gesteld en betaalden een jaarlijksche schatting. Hier oefende de
Paus dus een zekere souvereiniteit uit. Doch ten opzichte van Frankrijk en
Duitschland heeft hij nooit zulke aanspraken laten gelden. Willem van Normandië
weigerde. toen hij Engeland veroverd had. den leeneed af te leggen. waarop
hij vroeger min of meer gezinspeeld had. En ook in die vasalstaten gaan hem
vooral de geestelijke belangen ter harte; nooit laat hij zich leiden door overwegingen van wereldlijken aard.
Als hij (b.v. in de brieven aan Herman van Metz. 1076 en 1081) in de hitte
van den strijd soms zegt. dat de duivel de koninklijke waardigheid heeft uitgevonden (waarvan o.a. Bossuet hem een verwijt maakt). wijst hij. zooals uit den
contekst blijkt. alleen op het historische feit. dat de vorsten zich niet zelden
op onrechtvaardige wijze van de macht hebben meester gemaakt. Maar als deze
door goddelijke toestemming eenmaal bevestigd is. wordt zij wettig.
Deze opvatting. dat Gregorius slechts een indirecte macht aan het pausschap
toeschrijft. wordt van de nieuweren O.a. verdedigd door Fliche. Vosen. Carlyle
IV. 172. 391 ; ook Hauck III. 768 spreekt in dezen geest; Schnürer 11. 236.
Bihlmeyer. 142. meenen dat Gregorius een directe macht opeischt.
Zoowel de strijd over de investituur als over de ideeën van P. Gregorim
hebben een omvangrijke polemiek uitgelokt. Mirbt noemt. zonder nochtans volledig
te zijn. 115 geschriften op uit den tijd van den investituurstrijd. 65 van
vóór-. 50 van tegenstanders van Gregorius. Het zijn gelegenheidsgeschriften. die
geen complete theorie geven. absolutistisch. zonder een modus vivendi te zoeken;
teksten en feiten worden dikwijls zonder veel critiek aangehaald. Doch die der
Gregorianen en curialisten zijn over het algemeen consequenter en helderder
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dan die der anti-Gregorianen en imperialisten; deze hebben geen vaste princiepen.
Beide partijen erkennen de onafhankelijkheid van het pausschap en de vorsten
op eigen terrein (P. Gelasius. § 60. 1 en zijn overtuigd. dat beide machten
samen moeten werken. De imperialisten eischen niet zonder meer. dat de keizer
over het geestelijke heerscht en de curialisten verdedigen geen pauselijke
theocratie. De c u r i a 1 i s ten verdedigen de superioriteit van de geestelijke
macht boven de wereldlijke. maar erkennen in het algemeen den goddelijken
oorsprong van het koningschap. dat echter onderworpen is aan den Paus.
als godsdienstige en zedelijke belangen het vorderen. De imp e r i a 1 i s ten
verdedigen den goddelijken oorsprong van de koninklijke macht; deze is echter
volgens hen absoluut en aan geen menschelijk gezag onderworpen. superieur
aan die van het pausschap. De Paus kan dus een vorst niet afzetten. De Paus
is aan het bestaande recht. de gewoonte (o.a. bij de investituur) gebonden. De
keizer heeft niet zonder meer de macht over de geestelijke zaken. doch krachtens
het beschermheerschap der Kerk. hem in Karel den Groote verleend (de tuitio).
heeft hij bepaalde rechten bij de Pauskeuze en een zeker recht van controle over
de pauselijke handelingen; hij kan den Paus afzetten. Volgens de Gregorianen
mag hij de tuitio slechts uitoefenen op verzoek en onder leiding der Kerk
(Vosen 317-22).
0

)

4°. Ook buiten het Duitsche rijk heeft Gregorius zijn krachtige
actie uitgeoefend. Philips I. den koning van Frankrijk. wiens
zedelijk leven ergernis gaf en die simonie bedreef. wees hij op
zijn plicht. zonder echter. evenmin als in Engeland. tot de uiterste
maatregelen over te gaan. - De bepalingen. die hij nam. werden
afgekondigd en toegepast door legaten. Als tijdelijke legaten zond
hij kardinalen: als blijvende (en dit is een door hem geschapen
instituut) stelde hij bisschoppen aan van het land: in Frankrijk
o.a. den krachtig en Hugo van Die. in Duitschland Altmann van
Passau. De legaten moesten concilies bijeenroepen. de bisschoppen
tot ijver in de hervorming aansporen. onwaardige of slappe
afzetten of suspendeeren. wat niet zelden gebeurde o.a. met den
metropoliet van Reims. Zoo steeg het pausschap overal in macht
en invloed. Ook tot een kruistocht heeft Gregorius de volkeren
willen oproepen. maar hij vond geen steun.

§ 102. Het einde van den investituurstrijd en de zegepraal
der hervorming (1085-1122)

1.

1°. Bij den dood van Gregorius heerschte in Duitschland de
grootste verwarring. De meeste bisschoppen golden. als aanhangers
van Hendrik IV. voor geëxcommuniceerd. Verschillende bisdom~
men en abdijen waren dubbel bezet. wat niet zelden een verbitter~
1 Lib. Pontif. 11; J a f f é I; K e h r I; U. Rob e rt. Bullaire du pape
Calixte 11. 2 vol. P. 1891 ; I v 0 Ca r not. Opera. P. L. t. 161. 162; Hef e I eL. V; H a u c k lIl. - L. P a ulo t. Un pape français. Urbain 11. P. 1903. L. Rad y. Les papes Pascal et Gélase dans la querelIe des investitures. Br. 1908.
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den strijd veroorzaakte. Op het concilie van Mainz (1085) werden
de Gregoriaansche bisschoppen (15 in Duitschland) afgezet en
werd den koning de investituur toegekend. doch Hendrik was
niet machtig genoeg om de Gregoriaansche bisschoppen van hun
zetels te verdrijven.
Het duurde bijna een jaar. tot een nieuwe Paus gekozen
werd. Desiderius. abt van Monte Cassino. V i c tor 111 (1086-87).
een geestverwant van Gregorius. Na zijn vroegtijdig en dood
besteeg een Franschman den pauselijken zetel. Odo. kard.~b. van
Ostia. vroeger prior van Cluny. Urbanus 11 (1088-99) ... besloten
de voetstappen van onzen heiligen vader. Paus Gregorius. te be~
treden". zoo als hij schreef aan de Duitsche bisschoppen. doch
buigzamer en voorzichtiger in de toepassing der princiepen. Zijn
taak was moeilijk: Hendrik en zijn tegenpaus waren nog gedeelte~
lijk meester van Rome. De positie van Hendrik werd echter
in Duitschland steeds zwakker door den opstand van zijn ZÇl(m
Koenraad (1093). zoodat Urbanus sedert 1094/95 hem in Rome
niet meer te vreezen had. In 1095 hield Urbanus een concilie te
Piacenza. waar 4000 geestelijken en 30.000 leeken te zamen
kwamen. Dan ging hij naar Frankrijk. welke reis een triomftocht
werd en hield een synode te Clermont (1095). waar 200 bisschop~
pen en abten en vele wereldlijke grooten aanwezig waren. Zoowel
te Piacenza als te Clermont werden de besluiten tegen simonie.
investituur en concubinaat weer ingescherpt. Te Clermont ging
Urbanus nog verder dan Gregorius en verbood hij de geestelijken
aan leeken het homagium (den leeneed. manschap. trouw huldiging )
te zweren. De geestelijken moesten zoo vrij zijn. dat zij zelfs niet
verplicht konden worden diensten aan leeken te bewijzen. Dit
was echter op het oogenblik een onbereikbaar idaal. Te Clermont
werd ook tot den kruistocht besloten. Daar bleek de macht van
het pausschap. dat zulk een grootsche beweging in het leven wist
te roepen. waardoor ook zijn aanzien in hooge mate steeg. Zij
ging geheel om buiten Hendrik IV.
2°. Paschalis 11 (1099-1118). geboortig van Toscane. kardinaal~
priester van S. Clemente te Rome. wist in Frankrijk en Engeland
- U. Rob e r t. Hist. du pape Calixte 11. P. 1891. - Es mei n. La question
des investitures dans les lettres d'Yves de Chartres. P. 1889. - E. Be r n hei lIl,
Das Wormser Konkordat u. seine Vorurkunden. Bres!. 1906. - A. F I i c h e.
Le règne de Philippe Ier. P. 1912. - H. B ö h mer. Kirche u. Staat in England
u. in der Normandie im 11. u. 12. Jahrh .• Lz. 1899. - E. L 0 n 9 u e mar e.
L' église et la conquête de r Angleterre. Lanfranc. Caen 1902. - S c h m it z. Der
englische Investiturstreit. Ibr. 1884. - Over S. Anselmus § 104.
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de investituurquaestie op te lossen. In Frankrijk had zij niet zulke
scherpe verhoudingen aangenomen als in Duitschland. De bisdommen waren er minder rijk en de koning had slechts het
benoemingsrecht over een klein gedeelte; de groote heeren: de
hertogen van Aquitanië, Normandië enz. oefenden het uit voor hun
gebieden. Koning Philips I (1060-1108). die door Gregorius VII
met afzetting bedreigd was, en de andere heeren bedreven
simonie, maar zij waren niet uitdagend als Hendrik en beschikten
niet over zijn macht; om de laatste reden had hun aanvankelijke
tegenstand geen succes. Krachtens een stilzwijgende overeenkomst
tusschen Paschalis 11 en Philips verleen en sedert omstr. 1100 de
Fransche vorsten niet meer de investituur met staf en ring en de
keuze geschiedt op canonieke wijze. De koning echter en eenige
grooten behouden het recht de keuze toe te staan en haar te
bevestigen en de bisschoppen en abten met de tijdelijke goederen
te beleenen en van hen den leeneed te vragen.
In Engeland en Normandië benoemde Willem I de Veroveraar
(1066-87) de bisschoppen en gaf hun de geestelijke investituur.
Omdat hij zonder simonie en goede bisschoppen benoemde en het
celibaat en de hervorming begunstigde, liet Gregorius het niet met
hem tot een strijd komen. Ook Lanfranc, a.b. van Kantelberg
( 1070-89) , maakte, evenmin als aanvankelijk S. Anselmus,
bezwaar tegen de investituur. Doch koning Willem 11
(1087-1100) was simonistisch en willekeurig in zijn benoemingen.
Toen S. Anselmus, a.b. van Kantelberg (1093-1109), den koning
op zijn plicht wees, werd hij verbannen (1097). In Italië werd
Anselmus een overtuigde Gregoriaan en toen hij door Hendrik I
(1100-35) uit de ballingschap teruggeroepen werd (1100),
weigerde hij het homagium af te leggen en de geïnvesteerde
bisschoppen te consacreeren. Weer moest hij daarom den weg
der ballingschap opgaan (1103). Na langdurige onderhandelingen
kwam in 1106 tusschen den Paus en den koning het verdrag van
Londen tot stand, waarbij de koning afstand deed van de
investituur met staf en ring en de vrijheid der keuze toestond, maar
het recht ontving, dat de gekozen bisschop of abt hem vóór de
consecratie den leeneed moest afleggen, waardoor hij in het bezit
der kerkelijke goederen gesteld werd. Practisch bleef de koning
echter de bisschoppen benoemen.
In Duitsch1and begon de macht van Hendrik zichtbaar te dalen.
Ni~t weinig droeg daartoe bij het optreden van de monniken,
met name die van Hirschau (§ 95, 2°). In den strijd tusschen
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Hendrik IV en zijn zoon, den lateren Hendrik V, die zich bij de
kerkelijke partij aansloot (1105), koos Paschalis partij voor den
zoon. Deze nam zijn vader gevangen en dwong hem afstand te
doen van den troon. Kort daarop overleed Hendrik IV (1106). Op
de synode van Guastalla (1106) werd het schisma beëindigd. De
tijdens den investituurstrijd schismatieke en geëxcommuniceerde
bisschoppen werden als wettig erkend, in zoover zij geen simonisten
waren. Doch toen Hendrik V (1106-25) eenmaal de macht in
handen had, bleek hij misschien nog onkerkelijker gezind te zijn
dan zijn vader. Hij eischte het investituurrecht, wat Paschalis
categorisch weigerde. In 1110 trok hij naar Rome op. Paschalis
stelde nu de volgende oplossing voor: de koning zou afstand doen
van de investituur, doch de bisschoppen zouden de goederen, die
zij sedert Karel den Groote van het rijk ontvangen hadden en de
regalia (hoogheidsrechten) aan het rijk teruggeven. De kerk zou
voldoende inkomsten hebben uit de tienden, oblaties en particuliere
schenkingen. Een soort scheiding van Kerk en staat werd dus
voorgesteld. Het is niet zoo bevreemdend, dat Paschalis, de
vroegere monnik, dit idealistische plan koesterde, waarvoor
kardinaal Deusdedit zich reeds eerder had uitgesproken. Beter een
arme, doch vrije, dan een rijke kerk, die van den staat afhankelijk
was. En misschien zou het een zegen geweest zijn als het ver~
wezenlijkt was. Het was in het feodale tijdperk echter niet in eens
te volvoeren. Dit zag Hendrik duidelijk in, die het voorstel
aannam, op voorwaarde, dat de wereldlijke en geestelijke vorsten
er hun instemming mee zouden betuigen (het verdrag van
Sutri, 9 Febr. 1111). Toen de pauselijke oorkonde echter voor~
gelezen werd, ging er een luid protest op van de aanwezige
Duitsche bisschoppen en vorsten. Hendrik eischte toch, dat de Paus
hem het investituurrecht teruggeven en hem onmiddellijk tot keizer
kronen zou. Toen Paschalis dit weigerde, nam Hendrik hem
gevangen. Om een schisma te voorkomen, was Paschalis na twee
maanden tot toegeven bereid. Onder voorwaarde, dat de keuze
vrij zou zijn, stond hij de investituur als een privilegie aan Hendrik
toe en kroonde hem tot keizer. Nu brak in de kringen der
kerkelijke partij een storm van verontwaardiging los, vooral in Italië
en Frankrijk. Op de Lateraansche synode van 1112 werd met
algemeene stemmen intrekking van het privilegie geëischt en de
Paus onderteekende tenslotte dit besluit. In 1116 verbood hij iedere
leekeninvestituur op straf van excommunicatie. De relatie met
Hendrik brak hij echter niet geheel af.
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3°. In 1116 ondernam de keizer weer een tocht naar Italië. om
zich in het bezit te stellen van de bezittingen van Mathilde van
Toscane. die zij aan de kerk vermaakt had. Hij stelde een tegen·
paus aan. Gregorius VIII. en Gel a s i u s 11 (1118-19) moest naar
Frankrijk vluchten. Deze werd opgevolgd door den bisschop van
Vienne. een Bourgondiër. bloedverwant des keizers. Calixtus 11
( 1119-24). Ofschoon hij een der leiders van de oppositie tegen
het investituurprivilegie geweest was. streefde hij naar den vrede.
Het verlangen om het schisma te beëindigen. was algemeen en
onder den druk der vorsten was ook de keizer tot toegevendheid
bereid. Geleidelijk waren ook meer heldere opvattingen omtrent
het investituurvraagstuk ontstaan. Terwijl de keizerlijken beweer·
den. dat de koning over alle kerken in zijn land beschikken kon.
had Gregorius iedere inmenging bij de aanstelling der bisschoppen
verworpen. terwijl zijn aanhangers later zelfs den leeneed
verboden. Vooral onder invloed van Ivo van Chartres (§ 104. 5°)
begon men onderscheid te maken tusschen de geestelijke en de
wereldlijke zijde van het vraagstuk. tusschen het zuiver kerkelijk
en het rijksgoed der bisdommen. de geestelijke en wereldlijke
investituur. In Frankrijk en Engeland was reeds in deze richting
een oplossing gevonden; in Duitschland werd op soortgelijke wijze
overeenstemming bereikt door het concordaat van Worms (1122).
Krachtens dit concordaat doet Hendrik afstand van de
investituur met staf en ring en belooft hij vrijheid bij de keuze der
bisschoppen en abten. In het Duitsche rijk mag hij echter bij hun
keuze tegenwoordig zijn; ontstaat er strijd. dan moet hij volgens
den raad van den metropoliet en de diocesaanbisschoppen de keuze
van den besten candidaat ondersteunen. De gekozene ontvangt
van den koning de investituur met den scepter van de regaliën en
~ä~i" de van het rijk afkomstige goederen en legt den leeneed
daarvoor af. Dit heeft in Duitschland vóór. in Italië en Bourgondië
binnen zes maanden na de consecratie plaats. Principieel had dus
het recht. waarvoor de Kerk gestreden had. gezegepraald: de
vrijheid der keuze en het niet kunnen overgedragen worden van
het geestelijk ambt door een leek. ofschoon de Gregorianen in
Duitschland niet tevreden waren. Doch ook de rechten des keizers
waren gewaarborgd in Duitschland. waar hij groot belang had
bij de bisschopsbenoemingen: door zijn tegenwoordigheid kon hij
invloed op de keuze uitoefenen. en door het niet beleenen met
de regalia de consecratie van een ongewenschten candidaat
verhinderen. De Italiaansche en Bourgondische bisschoppen
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kwamen veel meer buiten het machtsbereik des keizers. Ook in
Duitschland had hij veel macht verloren: zijn grootvader
benoemde bisschoppen, hij mag de in zijn tegenwoordigheid
gekozenen met de regalia beleenen.
Op het Lateraansch concilie van 1123, het ge algemeene, het
eerste in het Westen gehouden algemeene concilie, werd het
concordaat van W orms afgekondigd, en de wetten tegen simonie
en concubinaat werden hernieuwd. Simonie en overtreding van
het celibaat zouden ook later nog voorkomen; zij zouden echter
nooit meer verdedigd, doch steeds als misstanden gebrandmerkt
worden. De mentaliteit der wereld was sedert een eeuw veranderd.
En de Kerk ging een bloeitijdperk tegemoet.
De keuze der bisschoppen ging steeds meer over aan de dom~
kapittels. Daar de leden daarvan dikwijls behoorden . t<;lt d.~n
territorialen adel. verkreeg deze meer zeggingsmacht bij de aan~
stelling der bisschoppen. En het gevaar bleef. dat de bisschoppen
meer wereldlijke vorsten waren dan geestelijke herders.
Het duurde nog lang, voordat het investituurverbod ook ten
opzichte van de eigenkerken op het land kon worden doorgevoerd.
Verschillende heeren schonken hun kerken aan kloosters. Geleide~
lijk ging hun eigendomsrecht over in patronaatsrecht (Later. conc.
van 1179). De inkomsten der kerk kwamen grootendeels aan den
dienstdoenden geestelijke. De patroon behield het blooteigendom
en een deel van de tiend, en het recht den geestelijke ter
benoeming aan den bisschop voor te dragen.

§ 103. Het ascetisch leven bij kloosterlingen en
wereldgeestelijken 1.
Een der uitingen van het krachtige geestelijk leven is de ver~
nieuwing van den kerkelijken en ascetischen geest, zoowel in de
kloosters als bij de seculiere geestelijkheid. Het kloosterleven
maakt een tot dan onbekenden opgang. De kloosterlingen treden
meer naar buiten op; meer dan vroeger krijgen zij beteekenis voor
geheel het kerkelijk leven en zij leveren den Paus voortreffelijke
1 He imbu c her I, 11; P ou r ra tIl; Be r Hè re, L'ordre monastique;
L'ascèse bén.; H i 1 pis c h, § 71. - G. Sc h rei b e r, Kurie u. Kloster im
12. Jhh., 2 Bde Stuttgart 1910. - H. H ir s c h, Die Klosterimmunität selt dem
Investiturstreit, 1913. - S. H i 1pis c h, Die Doppelklöster. Entstehung u.
Organisation. Mr. 1928.
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hulpkrachten voor de hervorming. De eenige groote kloosterorde
in de 11e eeuw is nog die van S. Benedictus. Naast de congregaties
van Cluny, die in de 12e eeuw haar hoogtepunt bereikte, van
Hirschau (§ 95), van G ram m 0 n t (Z. Frankrijk, in den geest van
Camaldoli, 69 kloosters in 1170), ontstaan volgens den regel van
S.Benedictus: 10 • de orde van F 0 n t e v r a uIt (bisdom Poitiers),
omstr. 1100 gesticht door S. Robertus van Arbrissel
(Bretagne; t 1117) 1, een tijd lang coadjutor van den bisschop
van Rennes, die zich in strenge boetvaardigheid terugtrok in de
eenzaamheid, waar anderen zich bij hem voegden. In opdracht
van Urbanus 11 gingen zij als boetepredikers rond. Voor zijn
talrijke volgelingen, mannen en vrouwen, die zich "armen va"l
Christus" noemden, stichtte Robertus dubbel-kloosters, waarin
mannen en vrouwen streng gescheiden onder één overste leefden.
Dubbelkloosters hadden vroeger in het Oosten bestaan, maar
waren door de synode van Agde (506) en de tweede synode van
Nicea (787) verboden; later kwamen zij in het Westen weer op.
De monniken hadden de zielzorg der nonnen, doch het merkwaardige van deze orde is, dat de abdis van het vrouwenklooster
ook aan het hoofd stond van het mannenklooster en de abdis
van Fontevrault van de geheele orde. Zij zou de H. Maagd
representeeren, de monniken den H. Joannes, tot wien de stervende
Heiland gezegd had: "Ziedaar uwe moeder" . In den tijd van haar
hoogsten bloei had de orde 57 prioraten.
20 • De orde der Karthuizers 2 werd gesticht door S. Bruno
(t 1101), te Keulen uit een aanzienlijk geslacht geboren, kanunnik
en hoofd van de domschool te Reims, waar de latere Urbanus 11
zijn leerling was. Afgestooten door het gedrag van den simonistischen (in 1080 door Gregorius VII afgezetten) a.b. Manasse,
trok hij zich met eenige gelijkgezinden in het rotsdal La Chartreuse
(bij Grenoble) terug (1084). De regel, die dien van S. Benedictus
tot grondslag heeft, zoekt het coenobitische met het anachoretische
leven te vereenigen en schrijft voor altijddurend stilzwijgen, gebed,
1 B. P I a i n e, De vita et gestls b. Robert! Abrisselensis, Stud. u. Mitt. aus
dem Bened.- u. Zisterzienserorden, 1886. - J. v. Wal ter, Die ersten Wanderprediger Frankreichs I; R. v. Arbr. Lz. 1903. - Histoire de l'ordre de Fontevrault (1100-1908),3 v. Auch 1911/15. - 2 C. Ie C ou t e uI x, Annales ordinis
Cartuslensis ab anno 1084 ad annum 1428, 8 vol. Montreuil 1887/91. Consuetudines Cartusienses, P. L. t. 153, 635 ss. - Vita Brunonis, A. S. t. III
Oct., 491 ss. - F. Lefebvre. St. Brunon et l'ordre des Chartreux, 2 vol.
P. 1883. - H. L ö b bel, Der Stifter des K. ordens, der hl. Bruno, Mr. 1899. S. A u tor e, Chartreux, D. Th. 11. - H. 5 c hol ten s, Een boek over
Karthuizers, Roerm. 1924.
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studie, handenarbeid en het afschrijven van boeken. De Karthuizers
leven in afzonderlijke cellen, die kleine huisjes op zich vormen en
zich rondom het hoofdgebouw uitstrekken. Aanvankelijk kwamen
zij alleen des Zaterdags bijeen voor de biecht en de behandeling
van gemeenschappelijke belangen. Hun groet was .. Memento
mori"lDe orde stond in het midden der He eeuw op haar hoogtepunt, en telde toen 170 kloosters (waaronder 30 van vrouwen;
9 in ons land), met omstr. 3000 religieusen. Zij wist den
oorspronkelijken geest te bewaren volgens het woord van
Innocentius XI .. Cartusia nunquam reformata, quia nunquam
deformata", en heeft aan de Kerk talrijke heiligen en (vooral
ascetische) schrijvers geschonken.
3°. De orde der Cistercienzers ( .. grijze monniken", om hun
grauw kleed van ongeweven wol) 1, is voortgekomen uit het
streven, den regel van Benedictus weer volgens de letter zonder
eenige verzachting te beleven, waaraan Cluny in het begin der
12e eeuw niet meer beantwoordde. De Benedictijn S. Rob e r t us.
abt van Mol e s m e, die de gewenschte hervormingen in zijn
klooster niet kon doorzetten, trok zich met 21 anderen in een
woeste streek van Bourgondië, Citeaux (Cistercium, bij Dijon).
terug en stichtte daar een klooster (1098) volgens de strenge
observantie: absolute eenzaamheid en armoede, eenvoud in kerkgebouwen en kerksieraden, geen onderricht geven aan of de
zielzorg uitoefenen voor niet-kloosterlingen, opheffing van de
exempties, die bij Cluny tot misstanden en minachtig van het
bisschoppelijk gezag hadden geleid. in alles een duidelijke reactie
tegen Cluny. Aanvankelijk wilde de nieuwe stichting niet gedijen.
maar zij nam een ongehoorde vlucht sedert de H. Bernardus met
30 ridders intrad (1112). Bernardus, later abt van Clairvaux, was
de ziel van de opbloeiende orde en de verpersoonlijking van het
1 Exordium ordinis Cisterciensis, P. L. t. 166, 1501 ss. Exordium magnum
·ordinis C., P. L. t. 185, 995 ss. - L. Jan a u s c hek, Originum Cisterciensium t. I,
W. 1877; Der Cistercienser~orden, Briinn 1884. - G. Mei e r, Der hl. Bemard
u. der Orden von Zisterz, Rgb. 1914. - A. leB a i I, L' ordre de Citeaux. La
Trappe, P. 1924. - Fr. Win ter, Die Cistercienser des nordöstlichen Deutsch~
lands, 3 Bde Gotha 1868/71. - E. Maire, Les Cisterciens en France, P. 1921.
- De H. Bemardus en zijne orde, vooral in Nederland, Zundert 1914. - R.
Pos t, Het S. BemarduskIooster te Aduard, A. A. U. 47 (1922), 48 (1923). C. de V i s c h, Bibliotheca Script. Ord. Cist., Keulen 21656; Auctarium ed.
J. C a n i v e z, Mehrerau 1927. - E. Hof f man n, Das Konverseninstitut des
Cistercienserordens in seinen Ursprung u. s. Organisation, Fr. 1905.De m i d u i d, Pierre Ie Vénérable ou la vie et I'influence monastique au XIIe
siècle, P. 1876. - Verder bij S. Bemardus § 106.
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Cistercienzer ideaal. Hij alleen stichtte van Clairvaux uit 68
kloosters. Geheele scharen uit de rangen van den adel. de geeste~
lijkheid. de studeerende jeugd stroomden de kloosters binnen. een
bewonderenswaardig schouwspel van christelijk idealisme en held~
haftige deugd. Het "gouden tijdperk" der orde duurde tot 1342.
toen zij onder de kloosterstichtingen de eerste plaats innam (728
abdijen en 14 prioraten; de vrouwelijke tak zou 900 kloosters
gehad hebben). Ons land telde in de M. E. 47 kloosters van
Benedictijnen (vrouwen~ en dubbelkloosters inbegrepen) en 35
van Cistercienzers (het eerste te Klaarkamp. 1165; Aduard 1192).
Het karakteristieke van de Charta caritatis, samengesteld door den
derden abt. Stephanus Harding (1109-34). een Engelschman.
met den Benedictijner regel de grondwet der orde. is de
constitutioneele organisatie en de visitatie van alle kloosters.
Oorspronkelijk stond iedere Benedictijner abdij op zich zelf. Door
Cluny werd een deel der kloosters gecentraliseerd onder het streng
monarchisch bestuur van den abt van Cluny. wat een nadeel kon
worden. als de abt niet de hoogste kwaliteiten bezat. Citeaux
vermeed de gevaren eener strenge centralisatie door een meer buig~
zamen en constitutioneelen bestuursvorm. Ieder klooster bleef geheel
zelfstandig. maar de eenheid en de onderlinge band werden bewaard
door het generaal kapittel. waarop ieder jaar alle abten te Citeaux
te zamen kwamen en dat het oppertoezicht en de hoogste macht
over alle kloosters had. De macht van het hoofd der orde. den
abt van Citeaux. werd beperkt door het generaal kapittel en de
abten der vier eerste dochterkloosters. die Citeaux jaarlijks moesten
visiteeren. De andere abdijen werden jaarlijks gevisiteerd door den
abt van het moederklooster. waaruit de dochterkloosters waren
voortgekomen. Later werden de kloosters exempt van de bisschop~
pelijke macht.
De reactie tegen den geest der Benedictijner kloosters. die bij sommige
Cistercienzers in veroordeeling ontaardde. bracht den abt van Cluny. Petrus
Venerabilis. er toe om zijn instelling in een geschrift te verdedigen. waarop
Bemardus in een Apologia antwoordde (1127). Twee mentaliteiten staan hier
tegenover elkander. die ieder voor zich reden van bestaan hebben. de geest van
een zekere aanpassing aan de behoeften des tijds en de geest van een absolute
strengheid. Citeaux. zoo meent Petrus. volgt de letter. Cluny den geest van
Benedictus. volgens de legitieme traditie. De Benedictijnerorde had steeds meer den
handenarbeid door intellectueelen vervangen en onschatbaar was haar verdienste
geweest voor de wetenschap en daardoor ook voor de Kerk. Citeaux legde weer
grooten nadruk op den handenarbeid en terwijl het in princiep de zielzorg
uitsloot. beperkte het zich ook in de studie tot hetgeen strikt noodig was voor
het priesterschap en het begrip van den regel. Wat niet direct het geestelijk
leven dient. is ..vana curiositas". In de kerk is de versiering beperkt en ook de
luister van den eeredienst is minder groot. Alles heeft een arm en streng karakter.
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zooals het een boeteling past. Bemardus spreekt ironisch over de weelde der
Benedictijner kerken. Maar hij vergeet. dat ook de kunst een gave Gods is.
die volgens de Benedictijnen tot Zijn verheerlijking dienen moet. en dat niets
te kostbaar is om Hem onze hulde te betuigen.

Behalve op het meer zuiver geestelijk gebied zijn de verdiensten
der Cistercienzers groot geweest voor de cultiveering van den
bodem in vele streken. Terwijl de Benedictijnen hun bezittingen
meestal niet zelf bewerkten. deden de Cistercienzers dit wel en
gebruikten daartoe vooral leekebroeders. fratres conversi en
bovendien gaven zij aan vele lijfeigenen en hoorigen op hun
bezittingen de vrijheid en maakten hen tot vrije pachters. Daardoor
verhieven zij het peil der landelijke bevolking. aan welke zij ook
milde liefdadigheid en sociale zorg bewezen. Ook in ons land
hadden zij verschillende uithoven (grangia). die zich dikwijls tot
parochiekerken ontwikkelden. Met name in het door Slavische
stammen bewoonde Oostelijke gedeelte van Duitschland hebben
zij een grootschen kolonisatie- en beschavingsarbeid verricht. De
orde. in navolging van S. Bernardus. heeft in hooge mate de devotie
tot Maria bevorderd; al haar kerken waren haar toegewijd. Deze
dragen een karakter van eenvoud en grootschheid en hebben de
gothiek voorbereid.
Dezelfde oorzaken als bij Cluny zouden ook de orde van Citeaux
na twee eeuwen steeds meer van haar oorspronkelijk doel verwijderen en tot haar verval bijdragen. Zij had de eenzaamheid
gezocht en alle aanraking met de wereld willen vermijden. Doch
omdat zij zooveel voortreffelijke krachten telde. gebruikten de
Pausen de grijze monniken bij de hervorming van de wereld. Zij
werden de groote .predikers van de kruistochten. Bernardus zelf
was de raadsman der Pausen; zijn stem besliste in alle gewichtige
aangelegenheden en predikend trok hij half Europa rond. Nog in
zijn tijd werd een zijner leerlingen Paus en kwamen 14 kardinalen
en meer dan 75 bisschoppen uit de orde voort. Ook talrijke
parochies had de orde te besturen. Doch zonder een intellectueele
kultuur kon zij op den duur geen invloed uitoefenen. en daarom
opende zij in de 13e eeuw haar poorten voor de wetenschap en
stichtte scholen. Aanvankelijk had zij alle eigendommen en
schenkingen afgewezen om arm van handenarbeid te leven. Doch
zij kon op den duur de schenkingen ter eere Gods niet weigeren
en zoo yerkreeg zij zeer rijke en uitgestrekte bezittingen. die haar
echter in allerlei wereldse he aangelegenheden verwikkelden. de
tucht verslapten. en minder onbaatzuchtige roepingen aanbrachten.
En ook op haar werd van toepassing het woord van den
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Benedictijner monnik van Prüm in de 10e eeuw: "religio nobis
peperit divitias, sed filia devoravit matrem".
4°. Ook de seculiere geestelijkheid werd hernieuwd door den
geest der hervorming. De vita canonica, die op de synode van Aken
(816) aan alle dom~ en collegiale kerken van geheel het Frankische
rijk werd voorgeschreven (§ 87, 4°), was in verval geraakt. vooral
omdat privaat bezit was toegestaan. De Lateraansche synoden van
1059 en 1063 stelden haar weer verplichtend, doch met gemeen~
schappelijk bezit en Gregorius trachtte dit door te voeren; het
scheen het eenige middel om het celibaat te doen onderhouden.
Dit streven werd bevorderd door Petrus Damiani; in Duitschland
door Gerhoh, leeraar der domschool te Augsburg, proost in
Reichersberg (t 1169), in Frankrijk door Ivo van Chartres. De
geestelijken, die den hervormden regel niet aannamen en hun vrij~
heid en vermogen behielden, werden canonici saeculares, de anderen
canonici regulares, reguliere koorheeren of dikwijls ook Augustijner
koorheeren 1 genoemd. Want zij volgden alle min of meer den
zgn. regel van St. Augustinus, samengesteld uit diens Epistola ad
monachas Hipp. (K. E. 748) en zijn 2 Sermones de moribus cleri~
corum (K. E. 355, 356; § 43, 5°). Zij legden de drie gewone
plechtige geloften af. waardoor zij kloosterlingen werden. In zeer
veel kapittels (niet zoozeer de domkapittels) werd deze regel in
de 11 e en 12e eeuw ingevoerd (in ons land o.a. te Rolduc, gesticht
in 1104), waarvan verschillende zich in congregaties vereenigden.
Bekend zijn o.a. de Lat era a n s c hek oor h eer e n (tweede helft
der 11 e eeuw), de Con g reg a tie van S. V i c tor t e Par ij s,
beroemd om haar school. gesticht in 1108 door Willem van
Champeaux, leeraar aan de kathedraal te Parijs (t 1121); later
die van Windesheim. Zij hebben groote verdiensten voor de
hervorming en opleiding der wereldgeestelijken en voor de
wetenschap.
5°. De grootste en meest invloedrijke orde van reguliere koor~
heeren is die der Norbertijnen 2 of Praemonstratenzen of Witheeren
1 Regel in Holstenius, Codex regularum n, 120 vlg. A. Miraeus,
Origines canonic. reg.ordinis S. Aug., Keul. 1615; Codex regularum et const.
clericorum ord. S. Aug., Antw. 1638. - A. A mor t, Vetus disciplina canonicorum regul. et saecularium, Ven. 1747. - J. Wir ges, Die Anfänge der
Augustiner-Chorherren, 1928. - P. F 0 urn ier - F. Bon nar d, Hist. des
chanoines réguliers de Saint Victor, 2 vol. P. 1904/08. - 2 Oudste regel: R.
van W a e fel g hem, Les premiers statuts de I' ordre de Prémontré, Analectes
de I'Ordre de Prémontré IX, Leuven 1913. - H. He y man, Untersuchungen
über die Praemonstratenser-Gewohnheiten, T ongerloo, Verlag der Abtei, 1928.
- C. Hu g 0, Ordinis Praemonstr. annales, 2 vol. Nancy 1734/36. - A.
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(naar hun kleeding). De stichter, S. Norbertus, geboren te Xanten,
zoon van den graaf van Gennep, had aanvankelijk aan het hof van
k. Hendrik V en als kanunnik te Keulen een wereldsch leven
geleid. Tijdens een onweer door Gods genade getroffen, bekeerde
hij zich (1115) en werd priester. Hij trok als boeteprediker rond
en wees ook de geestelijken vrijmoedig op hun fouten, waarover
hij zich op de synode van Fritzlar te verantwoorden had (1118) :
spoedig daarop was hij werkzaam te Laon om de koorheeren te
reformeeren (1119) en in een dal in het woud bij Laon stichtte hij
het klooster Prémontré (Praemonstratum, in een visioen tevoren
aangeduid) voor clerici volgens den regel van S. Augustinus (1120),
wat in 1126 door P. Honorius werd goedgekeurd. In 1124 predikte
Norbertus te Antwerpen tegen de aanhangers van Tanchelm: in
1126 werd hij a.b. van Maagdenburg (t 1134). Met S. Bernardus
is hij de grootste hervormer der 12e eeuw.
De Norbertijnen volgden den regel van S. Augustinus, doch
zijn ook beïnvloed door de consuetudines van Citeaux en Cluny,
waardoor de orde gedeeltelijk een kloosterlijk karakter kreeg. Zij
beperkten zich echter niet als de andere Augustijner koorheeren
tot den plechtigen liturgischen dienst en sloten zich niet als de
Cistercienzers van de wereld af, doch oefenden ook de zielzorg
uit. Het is de eerste maal, dat een orde zich de leiding der zielen
mede tot taak stelt (Heyman, 113). De kloosterlijke zelfheiliging
werd beschouwd als het noodzakelijke uitgangspunt voor een
vruchtbare zielenleiding. De Norbertijnen vereenigden het
beschouwende met het actieve leven: prediking, zielzorg, onderricht,
de plichten der wereldgeestelijken met die der monniken. Norbertus,
zelf bisschop, wilde de orde stellen onder de jurisdictie der
bisschoppen: later werd zij exempt. De abt van Prémontré had de
algemeene leiding, terwijl er een algemeen kapittel (colloquium)
bestond als bij de Cictercienzers, dat echter minder bevoegdheid
bezat als dat der Cistercienzers. De orde had een vrouwelijken tak
en een soort derde orde voor leeken : de dubbelkloosters werden
later opgeheven.
Mi ra e u s, Chron. ordinls Praemonstr., Keul. 1613. - Vita S. Norberti, Act.
Sanct. t. Juni! I, 809 vlg. - Monogr. van S. Norbertus: G. M a del e in e,
Mondaye 31929; W. Wosasek, W. 1914; E. Maire, L. S. 1922; A.
Zák, W. 1930. - F. Petlt, L'ordre de Prémontré, P. 21927. - C. Wilde,
Het achtste eeuwjaar van St. Norbertus' orde, Stud. 96 (1921), 325. - M.
Sc hoe n gen, De orde van Premonstreit en de Nederlandsche beschaving,
Beiaard VI, 1 (1921) 81-104. - L. Goovaerts. Dict. bio~bibliogr. des
écrivains de l'ordre de Prémontré, 2 v. Br. 1899-1907. - H. Heyman,
Norbertijner vroomheid In de Nederlanden, O. G. E. 4 (1930) 29S.
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Zeer snel breidde de orde zich uit, gedragen door den geest der
hervorming, de heiligheid van haar stichter en het zegenrijke van
haar arbeid. In 1320 telde zij 550 à 600 kloosters (behalve de
grangia), waarvan omstreeks 275 op Duitsch gebied, en 400 stiften
voor vrouwen. Door Godebald, b. van Utrecht, werden de
Norbertijnen naar Walcheren geroepen om de dwaling van
Tanchelm te bestrijden. De "circaria Frisiae", waartoe een groOt
deel van ons land behoorde, telde 53 kloosters, waarvan 32 in
Friesland en de Groninger Ommelanden. Behalve de vele parochies
(in ons land 150), die bij de abdijen geïncorporeerd waren, had
ieder klooster een aantal grangia (enkele meer dan 15), waaraan
meestal een kapel verbonden was. Groote verdiensten heeft de orde
voor de hervorming, de zielzorg, de missioneering (met name in
Oost~Duitschland), de bewerking van den bodem, terwijl de weten~
schap niet verwaarloosd werd. Ook bij· haar leidde later echter de
rijkdom tot verval.

§ 104. De -wetenschap en de kerkelijke kunst.
De vroeg-scholastiek en de Romaansche bouwkunst.
10 • Met den opbloei van het godsdienstig leven gaat ook de
theologische wetenschap een nieuw tijdperk in. De eeuwenlange
periode van reproductie is voorbij. Men tracht van den geloofs..
inhoud, voor zoover dit mogelijk is, een dieper inzicht te verkrijgen met behulp van de rede,. fides quaerens mtellectum
(Anselmus), en daarmee doet de scholastiek haar intrede. Onder
Scholastiek (schola, scholasticus, geleerde) 1 vat men samen de
1 M. G r a b man n, Gesch. der scholastischen Methode I, 11; Die Philos. des
M. A., B. Lz. 1921. - Sc h wan e, Dogmengesch. der mittleren Zeit, Fr. 1882.
- Har n a c k, Lehrb. der Dogmengesch. UI. - A eng ene n t, Gesch. der
wijsb. - Sas sen, Gesch. der patristische en middeleeuwsche wijsbegeerte. R. S e e b erg, Lehrb. der Dogmengesch. lIl, "1930. - J. End r e s, Gesch.
der mittelalterlichen Phil. im christlichen Abendlande, K. Mn. 1908. - C.
Ba e u m k e r, Die europäische Philos. des M. A. Kultur der Gegenwart I,
5, B. Lz. 1913. - U e b e r weg - G e ye r, Grundriss der Gesch. der Philos. 11.
Die patristische u. scholastische Philosophie, B. 1928. - F. Pi c a vet, Esquisse
d'une histoire générale et comparée des philosophies médiévales, P. 1907. M. de W u I f. Histoire de la philos, médiévale, 2 vol. Leuv. 11 1924/25. - E.
G i lso n, Etudes de philos. médiévale, Straatsb. 1921 ; La philosophie au moven
äge, P. 1922. - J. de G h e lli n c k, Le mouvement théologique du XIIe siècle,
P. 1914. - J. Maritain, Art et scolastique. Holl. vert. door C. Terburg,
Amst. 1924. - G. Rob e r t, Les écoles et l'enseignement de la théologie dans
la première moitié du XUe siècle, P. 1901. - Th. Heit z, Essai historique sur
les rapports entre la philosophie et la foi de Bérenger à saint Thomas, P. 1909.-
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in de M. E. gevormde en ontwikkelde philosophisch~theologisch
speculatieve wetenschap, en zij omvat dus zoowel de philosophie
als de theologie. De p h i los 0 p h i e wordt vooral gebruikt in
dienst der theologie, om dieper in de geloofswaarheden door te
dringen (ancilla theologiae), doch houdt zich ook bezig met zuiver
wiisgeerige problemen. Het kenmerk van de scholastieke
th eo log i e is: door het gebruik van het redeneerend verstand
(de philosophie) zich een zoo diep mogelijk inzicht van den
geloofsinhoud te vormen. Als philosophie is de scholastiek weten
door de rede, als theologie weten door de openbáring, maar met
behulp der rede (de Ghellinck).
Het gebruik der philosophie in de theologie begon reeds in den
tijd der Vaders, doch wordt door de scholastiek meer algemeen
en systematisch doorgevoerd. Een tweede kenmerk van de
scholastiek in vergelijking met de Vaders is het bouwen van
systemen in groote theologische en philosophische Summas. Een
derde bestaat in zekere technische vormen: de lectio, disputatio
en het werken met autoriteiten (in de theologie: teksten der
H. Schrift, Vaders en kerkelijke beslissingen).
De scholastiek komt het eerst op in Italië. maar Frankrijk ver~
krijgt de leiding door zijn leeraren en zijn scholen. Kenmerkend
voor den tijd der vroeg-scholastiek (11 e en 12e eeuw) is a. de
strijd tusschen voor~ en tegenstanders van de speculatie of liever
dialectiek in de theologie, en het veldwinnen van de voorstanders:
b. een meer rationeeie, critische bestudeering der Vaders onder
invloed van het kerkeliik recht.
2°. Wat den strijd over het recht der dialectiek betreft: reeds
in de 3e eeuwen tot op onzen tijd toe is de vraag gesteld: mag
men zijn toevlucht nemen tot de rede, tot de philosophie en
dialectiek, om dieper in het wezen van het dogma door te dringen,
of moet het verstand zwijgen voor het mysterie en zich tevreden
stellen met zonder verder onderzoek aan te nemen, wat de
H. Schrift en de Kerk Uitdrukkelijk leeren ? De djalectie~ was in
de 11 e eeuw hier en daar overmoedig opgetreden, had tot
rationalisme en dwaling geleid, met name bij Berengarius van
Tours, en zoodoende verschillenden huiverig gemaakt.
Fr. Eh r 1 e, Grundsätzliches zur Charakteristik der neueren u. neuesten
Scholastik, Fr. 1918. - M. G r a b man n, Mittelalterliches Geistesleben, Abh.
zur Gesch. der Scholastik u. der Mystik, Mn. 1926. - E. Gil s 0 n et G.
Th é r y, Archives d'histoire doctrinale et littéraire du moyen äge, P. 1926 vlg. C. B a e u m k e r, Studien u. Charakteristiken zur Gesch. der Philosophie, insbe·
sondere des M. A., Mr. 1928.
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Berengarius 1. sedert 1031 kanunnik~scholasticus (hoofd) van
de domschool te Tours (t 1088). was rationalistisch en verkondigde
dwalingen omtrent het H. Sacrament des altaars.
Het verstand is volgens hem de maatstaf van alle weten; men kan slechts
gelooven wat het verstand inziet. volgens zijn princiep: ratione agere. en: per
omnia ad dialecticam confugere. Met deze opvatting kwam hij. het geschrift
van Ratramnus verdedigend (§ 91. r). tot de ontkenning van de transsubstantiatie en (allerwaarschijnlijkst later) van de werkelijke tegenwoordigheid
van Christus in het H. Sacrament: de H. Eucharistie is een figura signlficativa
van het lichaam en bloed van Christus (De sacra Coena). In den levendigen
strijd, die hierover ontstond, waren zijn grootste tegenstanders Lanfranc, geb.
1005 te Pavia, prior van het Benedictijner-klooster Bec (Normandië), t 1089 als
a.b. van Kantelberg (§ 100, 3°) 2 en Guitmund, b. van Aversa (t omstr. 1095).
Meermalen door Rome en op synodes veroordeeld, zich onderwerpend en later
weer zijn dwaling hernieuwend, is Berengarius tenslotte in vrede met de Kerk
gestorven.

Een reactie, die in een ander uiterste vervalt en alle dialectiek
verwerpt, is vertegenwoordigd door sommige conservatieven of
strenge asceten. die vreezen voor het binnendringen van een
wereldschen geest door de dialectiek en de profane wetenschap.
Tot deze richting behooren o.a. Petrus Damiani (§ 100: De sancta
simplicitate scientiae inflanti opponenda). die zelfs de kracht der
rede schijnt te onderschatten en aan te nemen, dat slechts het
geloof definitieve waarheden kan leeren, dat er geen constante
wetten bestaan en dat het principium contradictionis geen begrenzing is der goddelijke almacht, waardoor alle zekerheid aan
het wankelen zou geraken en men tot een zeker fideïsme zou
komen. Volgens Grabmann gaat hij echter zoo ver niet (I, 232).
In Duitschland o.a. Manegold van Lautenbach (t 1103)
en R u per t van D e u t z (t 1135). Lanfranc, aanvankelijk antidialecticus, komt later meer in het juiste midden.
3°. Dit juiste midden werd beter ingenomen. ofschoon ook nog
met eenige onzekerheid, en door zijn werk zelf gerechtvaardigd
P. L. t. ISO, 63, 66; De sacra coena, ed. A. V i s c her, B. 1834. Schnitzer, Berengar v. Tours, sein Leben u. s. Lehre Mn. 1890. F. Ver net, Bérenger, D. Th. Il. - R. H e u r t e ven t. Durand de Troame
et les origines de l'hérésie bérengarienne, P. 1912. - A. M a c don a I d,
Berengar and the reform of sacramental doctrine, Lo. 1930 (Rech. de théoI. anc.
et méd.. 3 (1931) 390). J. Geiselmann, Die Eucharistielehre der
Vorscholastik, Pdb. 1926. - A. C Ier val, Les écoles de Chartres du moyen
Age, P. 1895. - 2 P. L. t. 150, 9--640. - E. L 0 n 9 u e mar e, L'Eglise et la
conquëte de l'Angleterre. Lanfranc, Caen 1902. - E. A man net A. C I a u del,
D. Th. VIII. - A. M a c Don a I d, Lanfranc. A study of his life. work and
writings, Oxf. 1926.

J.
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doorAnselmus (1033 of 34-1109) 1, een denker van oorspronke~
lijke kracht. den grootsten speculatieven geest tusschen Augustinus
en Thomas, die boven zijn tijd staat en eerst in de 13e eeuw
begrepen wordt. Uit een aanzienlijke familie te Aosta geboren,
doorkruiste hij 3 jaar lang Bourgondië en Frankrijk, leerende en
onderricht gevende, tot hij in 1060 monnik werd te Bec, onder
Lanfranc, wien hij later opvolgde als leeraar, prior, abt en a.b.
van Kantelberg (1093). Krachtig en moedig verdedigde hij als
aartsbisschop de rechten der Kerk (§ 102, 2°).
Anselmus behoort tot de neoplatonisch~augustijnsche richting,
die tot Thomas overheerschend is. In tegenstelling in het algemeen
met de schrijvers van den patristischen tijd, namen Anselmus en
de latere theologen in theorie wel een duidelijk onderscheid aan
tusschen gelooven en weten, tusschen geopenbaarde en natuurlijke
waarheid, als twee soorten van kennis. Doch practisch worden deze
dikwijls niet uit elkaar gehouden, omdat men een gemeenschappe~
lijken oorsprong van beide aanneemt, onder invloed van de
augustijnsche verlichtingstheorie, die leert, dat zoo wel de natuur~
lijke als de bovennatuurlijke kennis ons onmiddellijk door goddelijke
verlichting, door een zeker contact van ons verstand met de
eeuwige waarheid zelf, geschonken wordt. Volgens de Aristote~
lische kennistheorie van Thomas vormt het verstand zich zelf de
natuurlijke kennis uit de geschapen wereld; daardoor wordt het
eigen karakter der philosophie als zuiver natuurlijke kennis, haar
onafhankelijkheid van de theologie en de harmonische samenhang
tusschen beide duidelijk weergegeven.
Anselmus gaat uit van het geloof. Het verstand kan door eigen zelfstandig
onderzoek geen waarheden kennen. die ook onder het geloof vallen; de geopenbaarde waarheden moeten dus eerst geloofd worden. Het geloof is geheel zelfstandig en heeft niet een redelijken grondslag noodig. Doch als men eenmaal de
zekerheid door het geloof verkregen heeft. dan moet men trachten ook te
begrijpen. hetgeen men gelooft; dan kan men de "rationes necessariae" aangeven,
waarom het zoo zijn moet; dat er b.v. in God drie personen moeten zijn.
1 P. L. t. 158. 159. M. Domet de Vorges. S. Anselme. 2 vol. P. 1901.
- H. Rosa, St. Ans. de Cantorbéry. Br. 1929. - J. Bainvel, D. Th. I . P. Ri c har d D. H. E. lIl. - C h. F i II i á t r e. La phûosophie de S. Anselme,
P. 1920. - J. Fischer, Die Erkenntnislehre Ans., Mr. 1911. - A. Koyré.
L'Idée de Dieu dans la phil. de S. Ans., P. 1923. - G. G r ü n wal d. Gesch. der
Gottesbeweise im M. A. bis z. Ausgang der Hochscholastik. Mr. 1907. - B.
F u n k e. Die Satisfaktionslehre des hl. Ans .• Mr. 1903. - L. Hei n r i c h s.
Die Genugtuungstheorie des hl. Ans .• Pdb. 1909. - A. W i I mar t. Le premier
ouvrage de S. Ans. contre Ie trithéisme de Roscelin. Rech. de Théol. anc. et
méd. 3 (1931) 20. - A. Jac q u i n, Les .. rationes necessariae" de S. Ans.,
Mélanges Mandonnet Il. 67, P. 1930. - W. v. d. St e i n e n, Vom heiligen
Geist des M. A. Anselm von Cant. u. Bern. v. Clairvaux. Bresl. 1926.
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.. Neque enim quaero intelligere ut credam, sed credo ut intelligam (P. L. 158,
227); dit is de taak der .. fides quaerens intellectum" (ondertitel van het
Pros/ogium) •
Ofschoon Anselmus misschien te veel vertrouwen stelt in de rede, vervalt hij
niet in een eigenlijk theologisch rationalisme. a. De .. rationes necessariae" zijn
waarschijnlijk geen dWingende bewijzen. b. ..Bij het verstandelijk onderzoek naar
de geloofswaarheden is niet het verstand de hoogste norm, maar het geloof en
het gezag der Kerk. Het resultaat van dat onderzoek kan enkel de geopenbaarde
waarheden bevestigen; mocht het op een ontkenning uitIoopen, dan zou het
daardoor van zelf zijn onwaarde bewijzen. Kan het verstand een bepaalde
waarheid niet begrijpen, dan mag het die daarom niet verwerpen, maar moet het
zich eerbiedig buigen voor het mysterie" (Sassen 85). En vervolgens: .. niet
de menschelijke rede houdt Anselmus voor de eerste bron van licht, maar, in
aansluiting aan de neoplatonisch-augustijnsche verlichtingstheorie, alleen de
Godheid, van wie zoowel het geloof als het inzicht afkomstig is .... De innerlijke
doorgronding der geloofswaarheden, door studie en overweging gewonnen, en
door verlichting van het verstand en verwarming van het hart van Boven verkregen, heeft enkel tot doel de objectieve bevestiging dier waarheden zelf.
Anselm' s formule is zoodoende de typische uitdrukking van den geest van zijn
tijd, die tusschen de duisternis van het gelooven (fides) en de klare aanschouwing
der hemelsche zaligheid (species) den schakel zoekt te plaatsen van de verstandelijke doordringing, om deze met de geloofskennis in één van God gegeven
wijsheid te vereenigen" (Sassen 86). Het is niet zeker, of Anselmus alleen de
geopenbaarde, of bovendien ook de natuurlijke waarheden, dus gelijk Scotus
Eriugena alle waarheidsonderzoek, van het geloof laat uitgaan. Augustinus
had het probleem van gelooven en weten breeder gesteld (§ 57, D. 10).
De geschriften van Anselmus hebben, gelijk die van Augustinus, een mystiek
karakter, in tegenstelling met de meer onpersoonlijke der meeste scholastieken;
zijn speculatie is tegelijk meditatie en contemplatie. ..Qui non crediderit, non
intelliget. Nam qui non crediderit, non experietur et qui non expertus fuerit,
non intelliget. "
Zijn voornaamste geschriften zijn: a. De divinitatis essentia Mon%gium, een
uiteenzetting van de christelijke leer over de natuur van God en over de
H. Drievuldigheid; daarin ontwikkelt hij het cosmologisch godsbewijs.
b. Pros/ogium seu alloquium de Dei exsistentia, waarin hij het ontologisch
godsbewijs ontwikkelt en uit het idee van het meest volmaakte wezen concludeert
hij tot zijn bestaan: vere est aliquid, quo majus cogitari non potest. Het is
een ongemotiveerde overgang van de ideëele tot de reëele orde en werd reeds
bestreden door een tijdgenoot, Gaunilo van Marmoutiers (Liber pro insipiente),
waarop Anselmus antwoordde met zijn Ap%geticus contra Gauni/onem. c. De
{iele Trinitatis, tegen Roscellinus. d. Het meest invloedrijke was Cur Deus homo,
waarin hij met speculatieve argumenten de noodzakelijkheid der menschwording
van Christus ontwikkelt en de theorie der satisfactie opstelt in plaats van de
vroeger veel gehouden redemptietheorie: de vrijkooping van den duivel door
Christus.
Evenals bovengenoemde geschriften staan ook de practisch-ascetische
Homeliae, Meditationes, Orationes onder invloed van Augustinus.
Een leerling van Anselmus was AnseImus van Laon (t 1117; G/ossa interlinearis in utrumque testamentum, een verklaring der Vulgaat).

De door Anselmus bestreden Roscellinus 1, kanunnik van
Compiègne, de leermeester van Abelardus, stelde het probleem der
1 V. Co u sin, Ouvrages inédits d'Ahélard, P. 1836. Roscelin philosophe et théologien, P. 2 1911.

F. Pi c a vet,
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algemeene begrippen (universalia) aan de orde. Tot dusver was
de meest verspreide opvatting het platonische ultra~realisme. dat
de universalia 1 in algemeenen toestand werkelijk laat bestaan
(universalia ante rem; Scotus Eriugena § 90; Willem van
Champeaux. leeraar aan de Parijsche domschool. t 1121). Het
gematigd realisme van Aristoteles. S. Thomas enz. leert. dat de
algemeene begrippen als zoodanig slechts in het verstand bestaan,
maar dat zij een fundament hebben in de wezenlijke gelijkheid
der individueele dingen. in de essentie der dingen. die door het
verstand geabstraheerd wordt (universalia in re). Roscellinus
schijnt te meen en (zijn leer is onzeker). dat alleen het individueele
bestaat en dat de algemeene begrippen slechts namen en woorden
zijn. subjectieve samenvattingen van gelijke dingen (nominalisme;
universalia nec ante rem nec in re. sed post rem). Van kerkelijke
zijde maakte men echter moeilijkheid: als het gemeenschappelijke
der drie goddelijke Personen ook slechts een naam is. zou men drie
Goden moeten aannemen (Tritheïsme). wat Roscellinus in 1092
moest herroepen. Tot in de He eeuw hoort men nu niet meer
spreken van nominalisme. dat dan in een anderen vorm zal
herleven. Anselmus zelf is (waarschijnlijk) een gematigde realist.
5°. Het tweede kenmerk van de vroeg~scholastiek is een meer
redelijke. critische bestudeering der Vaders onder invloed van
het kerkelijk recht. Eeuwenlang had in alle quaesties het gezag der
Vaders den doorslag gegeven. wier uitspraken men in florilegia
en catenae verzamelde (§ 89). Maar hoe langer hoe dUidelijker
zag men in. dat zij niet zelden in werkelijkheid of schijnbaar met
elkaar in tegenspraak waren en de canonisten hebben hier den
weg gewezen tot een meer redelijke interpretatie. Er ontstonden
talrijke collecties van uitspraken der H. Schrift. Vaders. concilies
en Pausen over de discipline en het practische leven. vooral
bestemd voor bisschoppen en leeraren. waarin ook veel over
theologische onderwerpen voorkwam. met name over het primaat
en de sacramenten. waarover tijdens den investituurstrijd gestreden
werd. Bekende collecties zijn die van Burchard van Worms
(t 1025) 2. Anselmus van Lucca (t 1086). kardinaal Deusdedit
(t 1097111 00). vopral die van S. Ivo van Chartres (t 1116) 3. iets
1 J. Rei n ers. Der aristotelische Realismus in der Frühscholastik. Mr. 1907;
Der Nominalismus in der Frühscholastik. Mr. 1910. - G. Lef è v r e. Les
variations de Guillaume de Champeaux et la question des universaux. RiJssel
1898. - 2 P. L. t. 140. - P. F 0 urn ier. Le décret de Burchard de Worms.
ses caractères. son influence. R. H. E. 1911. 451. 670. - 3 1 v 0 Ca r not e n sis.
Collectio tripartita. Decretum. Panormia. P. L. t. 161.
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later het Decretum Gratiani. De canonisten gaven regels aan, om
d~t~k.sten met elkaar in overeenstemming te brengen, zooals reeds
blijkt uit den titel van de Praefatio voor de collectie van Ivo: De
consonantia canonum, terwijl het Decretum Gratiani oorspronkelijk
heette: Concordantia discordantium canonum. Het toepassen dier
regels in de theologie is vooral het werk geweest van Abelardus.
De talrijke geschriften uit den tijd van Gregorius VII, waardoor
de openbare meening bewerkt werd, bewijzen, dat de literatuur
weer een macht was geworden in het openbare leven, wat zij
sedert de ge eeuw niet meer geweest was, doch in het vervolg
blijven zou.
6°. "Het was alsof toen de wereld het oude kleed aflegde, om
overal een schitterend kerkelijk gewaad aan te trekken", zegt de
Cistercienzer Rudolphus Glaber (De innovatione ecclesiarum in
toto orbe. Hist. I. 3, c. 4; 1044) en hij doelt daarmee op den rijken
bloei van de Romaansche bouwkunst 1. Voorbereid in den Karo~
lingischen tijd, was deze zich in de 10e eeuw beginnen te ont~
wikkelen uit den Romeinschen basiliekstijl, om in de eerste helft
der 12e eeuw haar hoogtepunt te bereiken en dan spoedig voor de
gothiek plaats te maken. Cluny is hier van grooten invloed geweest
en monniken vooral waren de bouwmeesters. Het groote verschil
met den ouden basiliekstijl, die meer de horizontale richting volgt,
met meestal een vlak houten dak, geeft het steenen gewelf, dat
geheel nieuwe problemen stelde. De muren moesten zwaarder zijn
en rustten op dikke pijlers, en om den weerstand der muren sterker
te maken, zijn weinig vensters aangebracht. Zoo heeft de bouw iets
zwaars en drukkends, maar is imponeerend. De toren behoort
voortaan tot den bouw. Tot de mooiste worden gerekend de
kerken te Spiers, Worms, Mainz. In ons land o.a. de crypte te
Rolduc en de O. L. Vrouwekerk te Maastricht (12e eeuw). Tot versiering der kerk diende de schilderkunst (monumentaal,
symbolisch) en de beeldhouwkunst, die nog ruwen naïef is. De Romaansche bouwkunst ontwikkelde zich verschillend in ver~
schillende landen; in Italië bleef men den ouden basiliekstijl
behouden.
7°. In de lle eeuw worden het eerst de eigenlijke aflaten
verleend (§ 127).
1 Kr a u s Il. enz .• p. 7. R. deL ast e y r i e. L'architecture religieuse en
France à l'époque romane. P. 11 1928. - J. B a u m. Rom. Baukunst u. Skulptur
in Frankreieh. 11 1928. - P. F r ank I. Die friihmittelalterl. u. roman. Baukunst.
1918-28, - R. Lig ten b erg. Die Romanische Steinplastik in den Nördlichen
Niederlanden. I. Die Reliefplastik u. die Bauomamentik. Den Haag 1918,

411

§ 105. De eerste kruistocht.

§ 105. De eerste kruistocht 1.
10 • De Mohammedanen hadden in de 7e en 8e eeuw geweldige
verwoestingen in de Christenheid aangericht. De oude kultuur~
landen Klein~Azië, Syrië, Egypte, Noord~Afrika, Spanje, waar het
Christendom zijn hoogsten bloei bereikt had, waren in hun handen
gevallen (§ 65). Hun veroveringstochten waren in het Oosten
eèrst gestuit voor Constantinopel door k. Leo 111 den Isauriër
(718), in het Westen bij Poitiers door Karel Martel (732). Onder
het geslacht der Abassiden (750-1258; hoofdstad Bagdad;
Kalifaat van Bagdad) begon de kracht der Arabieren, het kern~
volk der Islamieten, te verslappen en het rijk uiteen te vallen.
Abd el Rahma stichtte het onafhankelijke kalifaat van Cordova
(Ommayaden ; 755-1031). Omstr. 800 ging Noord~West~Afrika
verloren, waar verschillende onafhankelijke rijken ontstonden, van
welke vooral dat der Aglabieten tot groote macht kwam, die door
hun zeerooverij een ware plaag der Christenheid werden. In 827
zetten zij zich vast in Sicilië, dat zij geleidelijk veroverden. Van
deze basis uit plunderden zij geheel Italië en in 846 zelfs Rome.
Ook maakten zij zich meester van de meeste andere eilanden der
Middelandsche zee, die in de ge en 1Oe eeuw een Saraceensche
zee was. Eerst in 1016 gelukte het P. Benedictus VIII de Saracenen
uit Midden~ltalië te verdrijven. Alleen de Noormannen waren
eigenlijk tegen hen opgewassen; zij wisten in de 11 e eeuw Zuid~
1 Over de kruistochten in het algemeen: R ecu e i I des h i s tor i e n s
des croisades, 16 vol. P. 1844 vlg. - J. Michaud, Hist. des Croisades,
6 v. P. 41825/29 (romantisch). - R. Roehricht, Regesta Regni Hierosolymitani (1097-1291), Ibr. 1893; Gesch. der Kreuzzüge im Umriss, Ihr. 1898;
Gesch. des Königreichs Jerusalem, Ihr. 1895. - A. v. R u v i II e, Die Kreuzzüge.
Bonn 1920. - L. B r é h ier, L'Eglise et I'Orient au moven äge. Les croisades,
P. 51928. - N. Jo r 9 a, Brève histoire des croisades, P. 1924. - H. P rut z,
Kulturgeschichte der Kreuzzüge, B. 1883. - G. Jac 0 h, Der Einfluss des
Morgenlandes auf das Ahendland vornehmlich während des M. A., Hann. 1924.
- W. Nor den, Das Papsttum u. Byzanz, B. 1903. - G. S c h I u m her 9 e r,
Byzance et les croisades, P. 1927. - A. Her zog, Die Frau auf den Fürstenthronen der Kreuzfahrerstaaten, B. 1919. - J. B é die r, Les chansons de
croisades avec leur mélodies, P. 1909. - C h. Po u let, Les croisés, H. T. 3
(1924), 271.
Eerste kruistocht: F. C h a I a n don, Les Comnènes. Etudes sur I'empire
Byzantin au XIe et XIIe siècle, I, 11, P. 1900/12; Histoire de la première croisade
jusqu'à I' élection de Godefroi de Bouillon, P. 1925. - H. Ha gen m e y e r,
Peter der Eremit, Lz. 1879. - B. Lei h, Rome, Kiev et Byzance à la fin du
Xle siècle (1088-99), P. 1924. - Hef.-L. V, 406-14. - G. Gorris, Doel
en oorzaken van den eersten kruistocht, Ann. van de ver. tot het bevorderen
van de heoef. der wetensch. onder de Kath., 1916, 113; De vermeende vrijmaking
der lijfeigenen door den Paus om wille van den kruistocht, H. T. 1 (1921),
379; 2 (1922), 9.
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Italië en Sicilië van de plaag te bevrijden. Doch de gewichtigste
steunpunten aan de Middellandsche zee bleven in de handen der
Mohammedanen, zoodat de bedreiging voortduurde. In 961
maakten de Fatimiden, afstammelingen van Mohammed's dochter
Fatima, zich van Egypte meester (kalifaat Kaïro); hun streven
was er op gericht ook Palestina en Syrië te veroveren.
Onder de Abassiden, Ommayaden, Fatimiden was de toestand
der Christenen op den duur niet ondragelijk. Ten koste van hooge
belastingen genoten zij een zekere vrijheid van godsdienst en
werden sedert de 8e eeuw bedevaarten naar de H.H. Plaatsen
geduld. In 797 had Haroun~al~Raschid, de kalief van Bagdad,
aan Karel den Groote het H. Graf in eigendom geschonken en
hem een soort protectoraat toegekend over de H.H. Plaatsen en
over de Christenen in het H. Land. Zoo werden de bedevaarten
daarheen sedert de 10e eeuw steeds talrijker. Want een onweer~
staan bare drang dreef onze vrome vaderen naar heilige plaatsen
en het graf van den Zaligmaker was de heiligste plaats der wereld.
Ook de Fatimiden, die tegen het einde der 10 eeuw Palestina
veroverden, legden den pelgrims aanvankelijk geen moeilijkheden
in den weg. In 1009 echter liet de fatimidische kalief Hakem de
kerk van het H. Graf. de kerkelijke bezittingen, vooral de
kloosters, verwoesten en de Christenen vervolgen. Doch zijn zoon
sloot in 1027 een verdrag met den Byzantijnsehen keizer
Constantijn VIII. waarbij deze de toestemming verkreeg de
H. Grafkerk weer op te bouwen. Van nu af oefenden de
Byzantijnen het protectoraat uit over de Christenen in het H. Land.
De bedevaarten namen weer toe; zij bleven echter gevaarlijk.
Omstr. 1030 gingen graaf Dirk 111 van Holland en heer Jan van
Arkel met gevolg ter bedevaart naar Jerusalem. Niet zelden ver~
eenigde men zich tot een groote schare, wel bewapend om een
eventueelen aanval van roovers en inboorlingen af te slaan. Onder
deze expedities is vooral bekend die van Sigfried, b. van Mainz,
(omstr. 1066) met 12.000 menschen. Zij werd door een bende
Bedouïnen aangevallen en een der deelnemers, b. Willem van
Utrecht, vond men later uitgeschud en bewusteloos op het slagveld.
Zoo scheen in de eerste helft der 11 e eeuw het Mohamme~
daansche gevaar minder ernstig. De groote Grieksche keizers uit
het Macedonische huis waren in de lOe eeuw tot den aanval
overgegaan en heroverden een groot deel van Klein~Azië; in 912
viel Nisibe, in 961 Cilicië, in 968 Antiochië, in 1032 Edessa hun
in handen. De Noormannen veroverden Zuid~Italië en Sicilië;
113
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in Spanje drongen de Christenen de Mooren steeds meer terug

en veroverden in 1085 de oude hoofdstad T oledo. Doch na de
tweede helft kwam de bedreiging weer opzetten. heviger dan ooit.
In 1055 werd Togroel~Beg. vorst der Seldsjoeksche Turken. een
volk uit Midden~Azië van Mongoolsche afkomst. emir en daarmee
feitelijk meester van het kalifaat van Bagdad. De krachtige
Seldsjoeken vernieuwden het uitgeputte rijk en hervatten den
oorlog tegen de Grieken. die zij bij Mantzikert een verpletterende
nederlaag toebrachten (1071). Onder Malek Sjah (1073-1092)
strekte hun rijk zich uit van China tot de Middellandsche zee:
ook Syrië en Palestina (Jerusalem in 1071) werden door hen op
de Fatimiden veroverd: in 1094 waren zij te Nicea. vlak bij
Constantinopel. Zij namen den Mohammedaanschen godsdienst
van de overwonnen volkeren over en het fanatisme van den
heiligen oorlog laaide weder op: de Christenen werden vervolgd.
de H.H. Plaatsen ontheiligd. Ook in de overige Mohammedaansche
wereld herleefde de veroveringszucht: bij de Fatimiden in Egypte,
de Saracenen in Marokko. de Mooren in Spanje. Na den val van
Toledo (1085) kwam Joussouf. stichter van het Almoravidenrijk
( 1061 ). dat geheel West~Afrika omvatte en zich uitstrekte van
den Niger tot de Middellandsche zee. de Mooren te hulp. versloeg
de Castilianen bij Zalaca (1086) en maakte Spanje weer tot een
sterken Mohammedaanschen staat. die Zuid~Frankrijk bedreigde.
En de Middellandsche zee werd steéds beheerscht door de
Saracenen.
De overwinningen van Mantzikert en Zalaca maakten Europa
weer van het geweldige gevaar bewust. Ondanks het schisma van
1054 lieten de toestanden in het Oosten de Westersche Christenen
niet onverschillig en de gebeurtenissen in Spanje raakten van zeer
nabij de Franschen. Het bestaan van het christelijk Europa stond
op het spel: het was een vraag van overwinnen of ondergaan,
van zijn of niet~zijn.
2°. Het bewustzijn daarvan. dat vooral levendig was bij de
Pausen. is de hoofdoorzaak geweest van de kruistochten. die
daarom ook als aanvalsoorlog volkomen gemotiveerd zijn.
Feitelijk is een kruistocht een expeditie naar aanleiding van een gelofte. om
de Mohammedaansche bedreiging van het Christendom af te weren. De naam
is ontleend aan het kruis van roode stof. dat zij. die deze gelofte aflegden. op
den rechterschouder hechtten. Later werd de naam .. kruistocht" uitgebreid tot
iedere krachtens een gelofte ondernomen tocht tot bestrijding van ongeloovigen.
heidenen. ketters. geëxcommuniceerden; nog later zelfs tot iederen tocht met
een godsdienstig doel.
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De gewone indeeling in 7 of 8 groote expedities is eigenlijk niet juist; de
kruistochten der He en 15e eeuw vallen er ook onder.

Niets spreekt duidelijker van den diep religieusen geest, de
geestdrift, de kracht, den ondernemingszin van het christelijk volk
in alle rangen en standen en van de allesomvattende werkzaamheid
der Pausen dan deze grootsche beweging der kruistochten. Het
geheele volk, de priesters en bisschoppen, de gewone geloovigen
en de ridders en grooten, alle landen namen er aan deel of
brachten er hun offers voor. De Pausen namen het initiatief en
hadden de leiding; de kruistochten zijn feitelijk alle ondernemingen
der Pausen •. Zij alleen waren in staat om de noodzakelijke voor~
waarden te scheppen: de verschillende volkeren tot een zekere
eenheid voor dit doel te zamen te brengen, den vrede tusschen
de vorsten in stand te houden, de materieele middelen te ver~
schaffen. Daarom konden de kruistochten alleen succes beloven,
zoolang de Westersche volkeren voldoende één waren rondom
den Paus, zoolang zijn geestelijk gezag onbetwist erkend bleef.
Het is opmerkelijk, dat de eerste kruistocht plaats had, terwijl
de drie voornaamste vorsten: Hendrik IV van Duitschland,
Philips I van Frankrijk, Willem 11 van Engeland in conflict waren
met de Kerk en er niet aan deelnamen. Urbanus kon hem tot stand
brengen zonder hun medewerking, omdat de geestdrift voor de
godsdienstige idee, die hij wist te wekken, alles overheerschte,
waardoor de twistpunten van de vorsten met den Paus de
beteekenis en belangstelling verloren.
Waarom hebben de volkeren met zulk een geestdrift aan den
oproep der Pausen gehoor gegeven? Niet op de eerste plaats uit
devotie jegens de H.H. Plaatsen, uit het vrome verlangen om deze
uit de handen der ongeloovigen te bevrijden. De diepe oorzaak
van den eersten kruistocht en grootendeels ook van de volgende
is de overtuiging van het dreigende Turkengevaar, het inzicht van
de noodzakelijkheid den door de Turken ingezetten nieuw en aanval
af te slaan of door een krachtig offensief hen terug te dringen en
de geschonden rechten der Christenen in het Oosten te herstellen.
DUidelijk blijkt het, dat dit het hoofdmotief der Pausen was. Het idee van een
offensief tegen den Islam neemt het eerst vaste vormen aan bij Gregorius VII.
Na de groote nederlaag der Grieken bij Mantzikert richtte k. Mïchael VIII een
schrijven aan Gregorius, waarin hij hem om hulp vraagt en de hereeniging der
Grieksche kerk belooft (1073). Gregorius richtte daarop in Maart 1074 een
zendbrief aan alle geloovigen, waarin hij zegt: ..Wij hebben van verschillende
kanten vernomen, dat de kracht van het heidendom tegen het Christenvolk
steeds toeneemt. dat zij heel Klein-Azië al veroverd hebben en nu verdrukken. en
dat zij vele duizenden Christenen als vee gedood hebben. Welnu, laten de
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Westerlingen hun leven voor de verlossing hunner broeders wagen". Geen
woord over de H.H. Plaatsen. evenmin als in zijn brieven aan verschillende
vorsten: den hertog van Bourgondië. koning Hendrik IV e.a. ..Wij worden
gedrongen daarheen over te steken voor het geloof en voor de verdediging der
Christenen". is het slot van den brief aan Hendrik IV. waarin hij aankondigt,
dat hij zelf aan het hoofd van 50.000 man naar het Oosten zal gaan; tijdens
zijn afwezigheid draagt hij de bescherming der Kerk op aan den koning.
De kruistochtplannen van Gregorius VII werden door den investituurstrijd
verijdeld. Twintig jaar later deed k. Alexius I een beroep op P. Urbanus 11.
den eigenlijken organisator van den eersten kruistocht. In al zijn redevoeringen.
waarin de Paus tot den kruistocht opwekt. legt hij den nadruk op het onmiddellijk
gevaar. dat den Christenen van den kant van den Islam dreigt: "Turken en
Arabieren" hebben de Christenlanden in Klein-Azië reeds bezet. den Hellespont
bereikt. het Byzantijnsche leger verslagen. "Als het zoo doorgaat. zullen zij in nog
veel verdere uitgestrektheid de geloovigen Gods overweldigen". "Nu beoorlogen
de Turken en Saracenen dit gedeelte der wereld; Spanje en de Balearen hebben
zij reeds 300 jaren in bezit; quod reliquum est spe devorant." "Weet gij dan
niet. gij Duitschers. Saksers. Polen. Bohemen. Hongaren. ofschoon gij de Turken
en Saracenen nooit in uw midden hebt zien woeden. door hoe geringe zeeëngten
en rivieren zij slechts van u verwijderd zijn?.. Als gij dit nu ziet. en datgene
wat voor uw oogen open en bloot ligt beschouwt - als gij dan niet uittrekt om
de Turken en Saracenen te weerstaan -. zoo zult gij dit volk binnenkort op
u zien losstormen. De Christenheid is reeds teruggedrongen tot slechts een klein
gedeelte der wereld en dagelijks zien wij het gevaar toenemen. dat zij geheel
ten onder gaat."
Dat ook de tijdgenooten dit motief zeer goed kenden. blijkt uit de talrijke
verhalen over de kruistochten. waarin het telkens wordt genoemd (Gorris.
Annalen. t.a.p.).

Was de verdediging der Christenheid het hoofddoel. dat de
Pausen vooropstelden, en werd dit door de tijdgenooten begrepen,
dit wil niet zeggen, dat niet andere motieven meewerkten, waarop
de Pausen ook wel wezen: de bevrijding der H.H. Plaatsen en
de volle aflaat. Ook de zucht naar avontuur was een prikkel.
Een kruistocht kon voldoening geven aan de onrustige,
naar daden hunkerende avonturenlust der ridderschap en
tegelijkertijd aan haar diep-godsdienstigen geest. Ook de rijkdom
en de schittering van het Oosten, de hoop op buit oefenden op
sommigen een fascineerenden invloed uit. Deze menschelijke
beweegredenen speelden in den eersten kruistocht bij verschillende
aanvoerders, doch meer nog later een rol. Onder de massa's. die
optrokken, mengden zich natuurlijk ook bandeloozen en
avonturiers.
De kruistochtplannen van Gregorius VII hadden geen weerklank gevonden. Afgevaardigden van k. Alexius Comnenus
( 1081-1118) herhaalden het verzoek om hulptroepen op de
synode van Piacenza (1095), waar P. Urbanus 11 tegenwoordig
was, die alle Fransche ridderidealen in zich had opgenomen. Hij
ontvouwde zijn plannen te Piacenza en vooral op de synode van

416

§ 105. De eerste kruistocht.
CIermont (Nov. 1095), waar 14 a.b., 200 b., 400 abten en ook
talrijke ridders tegenwoordig waren. Na het concilie hield de Paus
een geestdriftige rede in de open lucht, waarin hij de Christenheid
tot den kruistocht opriep. En geestdriftig klonk het antwoord:
"Diex li volt", God wil het! De Paus verleende een vollen aflaat
aan de deelnemers en beschermde hun persoon, families en
goederen in het vaderland door een driejarigen Godsvrede (§ 97).
Dat aan de lijfeigenen, die aan den kruistocht zouden deelnemen,
de vrijheid beloofd werd, is een legende (Gorris, t.a.p.). Als
symbool zouden de kruisvaarders een rood kruis op den schouder
dragen. Predikend trok de Paus nog verder in Zuid~Frankrijk
rond. Naar andere streken werden predikers gezonden, o.a.
Robert van Arbrissel en de monnik Petrus van Amiens, of de
Kluizenaar, wiens rol door de legende overdreven is: niet van hem,
doch van P. Urbanus is het initiatief tot den kruistocht uitgegaan.
Om de leiding zelf in handen te houden, benoemde Urbanus als zijn
legaat bij het leger den ridderlijken Adhemar, b. van Puy.
Bepaald werd, dat de kruistocht zou beginnen op 15 Aug. 1096,
op welken datum de legers te Constantinopel samen zouden komen.
Vóór dien tijd trokken reeds talrijke scharen op van boeren en
menschen uit het volk, treffend door hun vrome geestdrift, doch
ongewapend en ongeordend (40.000 onder Peter van Amiens;
ook meerdere troepen uit Duitschland, waar hier en daar de Joden
vervolgd werden; veel avonturiers sloten er zich bij aan). Als zij
Klein~Azië nog bereikten, kwamen zij daar om (o.a. de schare van
Peter van Amiens) • In Mei 1097 was de concentratie te
Constantinopel voltooid. De groote meerderheid waren Franschen.
Er waren 4 legers: Provençalen en Lombardiërs onder Raymond
van Toulouse, Duitschers, Nederlanders, een deel der Noord~
Franschen onder Godfried van Bouillon, hertog van Neder~
Lotharingen, Zuid~Italianen en Normandiërs van Sicilië onder
Bohemond van Tarente (den zoon van Robert Guiscard) en zijn
neef Tancred. de meeste Noord~Franschen onder Robert van
Normandië, Stephanus van Blois e.a. Deze hoofdlegers worden
geschat op 2-300.000 man; later werden nog voortdurend nieuwe
troepen aangevoerd.
Door den Griekschen keizer werden de kruisvaarders met zeer
gemengde gevoelens ontvangen. Het Oosten beschouwde de
Westerschen als halve barbaren en halve ketters. De kruisvaarders
van hun kant traden dikwijls ruwen gewelddadig op, zagen met
minachting op de Grieken als lafaards en schismatieken neer,
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dreven den spot met het overdreven ceremonieel van het
Byzantijnsche hof. Doch de hoofdoorzaak van het wantrouwen der
Grieken was, dat zij het hoogere, godsdienstige ideaal der kruistochten nooit begrepen hebben: zij zagen in alles politiek. De
kruisvaarders hebben van hun kant wel aanleiding tot deze
opvatting gegeven: bij de Byzantijnen was de herinnering nog
levendig van de Noormannen, die Zuid-Italië veroverd hadden
en de onderlinge twisten der aanvoerders, het stichten van eigen
vorstendommen, het niet-nakomen van de verplichtingen tegenover den Griekschen keizer, konden slechts het idee versterken,
dat het een veroveringsoorlog gold. De Grieksche keizer wilde de
kruisvaarders beschouwd zien als hulptroepen tegen de Turken,
om het Grieksche rijk volgens zijn oude grenzen te herstellen.
Daarom eischte hij, dat zij hem den leeneed voor de te veroveren
vroegere gebieden van zijn rijk zouden afleggen. Verraad heeft
hij niet gepleegd, zooals later in het W ësten dikwijls beweerd is.
Wel heeft hij den kruisvaarders zijn steun onthouden bij de
ravitailleering, als zij zich niet naar zijn eischen wilden schikken.
Sommige aanvoerders der kruisvaarders van hun kant hebben
zich ook niet aan de verplichtingen jegens den keizer gehouden.
Deze tweespalt tusschen den keizer en de kruisvaarders is met
de onderlinge verdeeldheid der aanvoerders de oorzaak geweest
van eindelooze moeilijkheden en verspilling van krachten.
19 Juni 1097 werd Nicea veroverd: 1 Juli werden de Turken
bij Dorylea verslagen en de weg naar het Zuiden lag open. Een
geluk voor de kruisvaarders was het, dat de Turksche emirs onder
elkaar verdeeld waren en ook bestreden werden door de Egyptische
Fatimiden, die in 1098 Jerusalem op hen veroverden. Doch de
Turken bleven voortdurend het leger bestoken, dat ook nijpend
gebrek aan levensmiddelen had. 20 Oct. stond het hoofdleger
voor het sterke Antiochië, dat eerst 2 Juni 1098 veroverd werd.
Doch nauwelijks was de stad ingenomen, of zij werd belegerd door
Kerboga, emir van MosoeI. met 200.000 man. De kruisvaarders
leden ontzettende ontberingen, doch de vinding van de H. Lans
hernieuwde hun energie en 28 Juni brachten zij de Turken een
verpletterende nederlaag toe. Raymond van Toulouse en Bohemond
betwistten elkaar het bezit der stad, die ten slotte als hoofdstad
van een vorstendom aan Bohemond kwam. Boudewijn. de broeder
van Godfried, had zich reeds vroeger een graafschap Edessa
gesticht. De twisten om het bezit van Àntiochië hadden de operaties
maanden lang vertraagd. Na ongehoorde gevaren en moeilijkheden
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kwam het leger 7 Juni 1099 voor het sterke Jerusalem, dat 15 Juli
veroverd werd, vooral met behulp van door de Genueezen en
andere Italianen aangevoerde oorlogswerktuigen. Het aangerichte
bloedbad was een bittere wraak op. de overwonnenen voor het
doorgestane lijden. Tot vorst van Jerusalem werd gekozen
Godfried, die den titel aannam van "beschermheer van het
H. Graf" (t ftOO). Zijn opvolger, zijn broeder BoudewijI;l, nam
den koningstitel aan, zoodat het koninkrijk Jerusalem ontstond,
onder welks opperheerschappij nog 3 andere Latijnsche staten
stonden: Antiochië, Edessa, Tripolislin al deze staten werd het
Westersche leenstelsel ingevoerd. Ook werd een Latijnsche
kerkelijke hierarchie opgericht. De Latijnsche heerschappij werd
in stand gehouden door steeds nieuwen toevoer uit het Westen
en door de beide groote ridderorden. Doch de bevolking zelf werd
niet verlatijnscht, zoodat het rijk slechts op een legermacht berustte,
terwijl machtige vijanden het voortdurend bestookten. In 1144 ging
het gewichtige Edessa verloren, wat de aanleiding was tot den
tweeden kruistocht.
DERDE HOOFDSTUK.

DE 12E EEUW (1122-98).
DE H. BERNARDUS EN ZIJN TIJD. DE STRIJD DER
EERSTE HOHENSTAUFEN MET DE PAUSEN.

§ 106. De H. Bernardus 1 en de Pausen 2 van zijn tijd.
t o. De tijd van het concordaat van W orms tot het begin der
regeering van Frederik Barbarossa wordt beheerscht door de
1 J. Ma b i 11 0 n, P. L. t. 182-185. G. H ü f fe r, Vorstudien zu einer
Darstellung des Lebens des hl. Bemhard, Mr. 1886. - E. Va c a n dar d,
Vie de S. Bemard, 2 vol. P. 41920. - K. Kir c h, Helden des Chrlstentums.
lIl, Kreuzfahrer, Pdb. (1926). - G. Goyau, St. Bemard, P. 1927. - P.
Mi ter r e, St. Bernard, Genval 1929. - J. Ho n n e f, Priesterideal des hl.
B., Düss. 1919. - B. H ä n s Ier, Marïenlehre B., Rgb. 1917. - J. RI e s, Das
geistl. Leben nach der Lehre des hl. B., Fr. 1906. - J. Sc h u c Ic, Das religlöse
Erlebnls beim hl. B., Mn. 1922. - R. L i n har d t, Die Mystik des hl. B.,
Mn. 1923. - C. Butler, Westem Mysticism, Lo. 21927. - F. v. d. Borne,
De Spiritualiteit van den H. Bern., Stud. Cath. 4 ( 1928), 346-63. - M.
Slo tem a k e r d e B r u I n e~· Het ideaal der navolging van Christus ten tijde
van Bernard van Clalrvaux, Wagen. 1926. - R. A I g r a i n, Les plus belles
pages de S. Bernard. P. 1930. - R. v. d. St e i n e n~ Vom heiligen Gelst des
M. A. Anselm v. Canterbury. Bernhard von Clairvaux. Breslau 1926. 2 J a f f é. Regesta I. 11; K e hr. Italia Pont.; Lib. Pont. 11; H a u c k IV;
Hef. - L. V, 645-847.
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machtige persoonlijkheid van den H. Bernardus, den doctor
mellifluus (1090-1153). Hij is de ziel der hervormingsbeweging:
zijn stem is beslissend in al de gewichtige aangelegenheden der
Kerk: door zijn toedoen kan Innocentius 11 de overwinning
behalen op den tegenpaus Anacletus en komen de tweede kruistocht en de kruistocht tegen de Wenden tot stand. Hij is de
groote bestrijder der dwaalleeraren van zijn tijd: Abelardus
en Arnold van Brescia. terwijl hij op de mystiek een diepgaanden
invloed heeft uitgeoefend.
Uit een adellijke Bourgondische familie stammend. trad hij op jeugdigen leeftijd
in het klooster Citeaux. terwijl hij drie jaar later werd uitgezonden om de abdij
Clairvaux te stichten. Aan hem vooral dankte de Cisterdenzerorde haar snellen
groei (§ 103. 3·). Zijn ideaal was Christus in zijn eenvoud en armoede na te
volgen. Hij was streng. te streng soms. voor zich zelf en voor anderen. Aan
den abt van Cambron zou hij gezegd hebben "Onze heilige vaders en voorgangers
kozen de lage en vochtige dalen om er kloosters te bouwen. opdat de kloosterlingen. dikwijls door ziekte geplaagd en met den dood voor oogen. steeds in
de vreeze des Heeren zouden leven" (Ep. 111. P. L. 182). Later werd hij milder.
Een mysticus. door het vuur der goddelijke liefde ontstoken. en tegelijk een
apostelnatuur. wilde hij ook de wereld van liefde tot Christus ontvlammen. Zoo
werd hij de man van de daad. machtig in woord en werk. Hij predikte en ondernam verre reizen en was overal tegenwoordig. Zijn welsprekendheid was onweerstaanbaar: vol verheven gedachten. vurig. met iets zeldzaam doordringends.
Ook zijn voordracht werkte mee. Toen hij aan den Rijn den kruistocht predikte
in een taal. die de meeste hoorders niet verstonden. waren zij zoo getroffen. dat
zij in tranen uitbarstten. In Parijs preekte hij voor de studenten en terstond gaven
zich 20 op om hem in het klooster te volgen. Niet zelden was hij echter te
absoluut. te eenzijdig in zijn ideeën. wat hem misschien des te grootere kracht
verleende.

2°. In Rome was tijdens den investituurstrijd de macht der
keizers gedaald en daardoor die der aristocratische families weer
gestegen. thans de Frangipani en Pierleoni. Reeds bij den dood
van Calixtus dreigde door hun naijver een schisma. dat echter
voorkomen werd door de keuze van Honorius 11 (1124-30).
Onmiddellijk nadat deze gestorven was. vóórdat het bericht van
zijn dood in de stad bekend was. kozen 16 kardinalen den
streng kerkelijk gezinden kardinaal Gregorius. 1 nno c ent i u s 11
( 1130-43). Eenige uren later kozen 14 kardinalen. bij wie zich
later nog 10 andere aansloten. kardinaal Pierleone. den kleinzoon
van een rijk geworden Jood. wereldsch en eerzuchtig. Anacletus 11
(1130-38) 1. Door zijn geld had Anacletus in Rome spoedig een
grooten aanhang. waarvoor Innocentius. die gesteund werd door
de Frangipani. wijken moest naar Frankrijk. Koning Lodewijk VI
riep een concilie bijeen te Etampes (1130). waar men Bernardus
1
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de beslissing in handen legde. Hij sprak zich uit voor Innocentius,
wijl deze persoonlijk de meest waardige was, zijn keuze vroeger
en meer volgens de canones had plaats gevonden en zijn kiezers de
pars sanior van de kardinalen vormden. Bij de praktische onmoge~
lijkheid om juridisch de geldigheid der keuze vast te stellen, was dit
een juiste oplossing. Bernardus wist geheel Frankrijk en Engeland
voor Innocentius te winnen, terwijl ook Duitschland, onder invloed
van S. Norbertus, zich voor hem verklaarde. De Roomsch~koning
Lotharius (1125-37) voerde hem naar Rome terug en werd daar
tot keizer gekroond (1133); Anacletus wist zich echter tot zijn
dood (1138) in de Leostad te handhaven. In 1139 werd het
2e Lat era a n s c h e, het 10e a I gem een e con c i I i e ge~
houden om de overblijfselen van het schisma weg te nemen en
hervormingsmaatregelen af te kondigen. Roger 11 van Sicilië
(1101-54), die Anacletus ondersteund en van hem den konings ..
titel ontvangen had, werd geëxcommuniceerd. P. Innocentius kon
hem echter niet tot onderwerping brengen; op een veldtocht tegen
hem werd de Paus gevangen genomen en niet in vrijheid gesteld,
voordat hij Roger opnieuw met Apulië en Sicilië beleend en zijn
koningstitel erkend had.
3°. In de 12e eeuw begonnen vooral in Noord~ en Midden~
Italië de steden machtig te worden. De burgers vormden er naast
geestelijkheid en add een invloedrijken stand, die zich door rijkdom
en vrijheidszin liet gelden. Zij trachtten zich aan het gezag van
bisschoppen en adel te onttrekken, waarvan ook de pataria een
uiting was. Bovendien begon de Italiaansche nationale geest te
ontwaken: men droomde van de vroegere grootheid, toen Rome
de wereld beheerschte. Zoo koos het volk op meerdere plaatsen
een eigen bestuur, dat de macht aan zich zocht te trekken. Ook
de Romeinen, door den republikeinschen vrijheidsgeest aange~
grepen, weigerden den Paus de burgerlijke gehoorzaamheid, riepen
de republiek uit en kozen een eigen senaat (1143). Innocentius,
Coelestinus 11 (1143-44), Lucius 11 (1144-45) waren niet bij
machte den opstand te onderdrukken, terwijl geen hulp te ver~
wachten was van Duitschland, waar de burgeroorlog tusschen
Welfen en Gibellijnen ontbrand was.
Aan het hoofd der democratische beweging te Rome stelde zich
in 1147 Arnold van Brescia 1, een leerling van Abelardus, abt van
1 E. Va ca n dar d. Vie de St. Bemard; Arnauld de B., D. Th. I. A. H a u s rat h. Arnold v. Brescia. Lz. 1891 ; Die Amoldisten. 1895. - A. di
St e fan o. A. d. Br. e i suoi tempi. R. 1921.
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het convent der Augustijner~koorheeren te Brescia, een man van
strenge zeden en meesleepende welsprekendheid. In het bezit van
tijdelijke goederen door de geestelijken zag hij de oorzaak van
het verval der Kerk. Alle tijdelijke goederen behoorden volgens
hem aan de vorsten; als monniken en geestelijken ze in bezit
hebben, kunnen zij niet zalig worden; zij mogen alleen van
aalmoezen en tienden leven. De tegenwoordige Kerk was niet de
ware Kerk. Zijn ideeën hadden een communistisch~proletarisch
karakter; zij zouden telkens weer in de M. E. opkomen, als een
in het andere uiterste vallende reactie tegen de overmatige weelde
der hoogere geestelijkheid. Op de 2e Lateraansche synode (1139)
was hij veroordeeld en uit Italië verwezen. Na een dispuut te
Sens met den H. Bernardus (1140) moest hij ook Frankrijk
verlaten; in Italië teruggekeerd, wist hij talrijke aanhangers te
winnen.
Providentieel scheen in deze omstandigheden de keuze van
Eu gen i u s 111 (1145-53), een eenvoudigen Cistercienzerabt,
leerling van S. Bernardus. Op zijn verzoek schreef Bernardus
De Consideratione, een program van de taak des Pausen, met
voorstellen om de Curie te reformeeren.
Vol eerbied en liefde voor het pausschap zelf, wijst Bernardus met edele
vrijmoedigheid op de fouten van de menscheUjke dragers der goddelijke instelling
en op de misbruiken, die hun zwakheid duldde. ..Het is een gewetensonderzoek
van het pausschap" (Vacandard) ... Praesis ut prosis, non ut imperes". Hij ziet
de gevaren, die het pausschap bedreigen door de revolutionnaire beweging en
de wereldsche beslommeringen van de tijdelijke macht. En als uiterste redmiddel
raadt hij den Paus aan, het oproerige Rome voor goed te verlaten, en de
tijdelijke macht op te geven om het aanzien der geestelijke heerschappij te
verzekeren. Het is te betwijfelen, of deze radicale oplossing van de Romeinsche
quaestie succes zou hebben gehad. Het was een onmogelijkheid, toen het
Patrimonium Petri prijs te geven.
.

Eugenius kon zich slechts nu en dan en voor korten tijd in Rome
handhaven. Lang verbleef hij in Frankrijk en Duitschland, terwijl
Arnold in Rome de macht in handen had. Eerst Frederik Barbarossa
herstelde voor eenigen tijd de rust en deed Arnold terechtstellen
( 1155).
4°. In dezen tijd leefde de H. Malacbias (1095-1148) 1, a.b. van Armagh,
de hervormer der Iersche kerk. Op zijn naam staat de bekende profetie over de
opvolging der Pausen, het eerst gepubliceerd in 1595. De Pausen vóór 1595
worden zeer nauwkeurig beschreven; daarna meestal zeer vaag. zoodat men er
alles uit kan maken. Tevoren spreekt niemand over de profetie. Er komen fouten
1 Vaticinia Malachiae de Papis Rom., uitgegeven o.a. door F. Spi rag 0,
Die Malachias-Weissagung, Lingen 1920 (met verdediging der echtheid). Echtheid bestreden o.a. door H. Th u r st 0 n, The war and the prophets,
Lo. 1915; Va c a n dar d, Etudes IV.
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in voor. terwijl er ook tegenpausen in worden genoemd in denzelfden rang als
de wettige. Het is de vraag of de geheele profetie niet in strijd is met de woorden
van den Zaligmaker (Matth. 24. 36). Zij is zeer waarschijnlijk vervaardigd in
1590. om stemming te maken voor de candidatuur van kardinaal Simoncelli. Aan
den eerst volgenden Paus wordt de naam gegeven ..de antiquitate urbis". wat
volkomen past op Simoncelli. wiens geboorteplaats Orvieto is (Urbs vetus). Hij
werd niet gekozen. doch Sfondrati (Gregorius XIV). op wien die naam absoluut
niet toepasselijk is.

§ 107. De Pausen en de eerste Hohenstaufen 1.
(Koenraad

m.

Frederik Barbarossa en Hendrik VI.)

1°. Met Koenraad 111 (1138-52) bestijgt het geslacht der
Hohenstaufen den keizerstroon. Bij Koenraads keuze komt de
reeds eerder voorbereide strijd tusschen Welfen en Gibe11ijnen
tot uitbarsting. die meer dan een eeuw lang Duitschland en Italië
teisteren zal. De aanhangers der Hohenstaufen worden gewoonlijk
Gibellijnen genoemd. een Italiaansche verbastering van hun krijgsleus ..Waiblingen" (naam van een kasteel): hun tegenstanders
Welfen. naar Hendrik den Trotsche. hertog van Beieren. uit het
Welfische huis. die Koenraad den troon betwistte. Later hebben
deze namen een wijdere beteekenis gekregen: de Gibellijnen zijn
de verdedigers van de rechten des keizers. de Welfen van die van
den Paus en van de vrijheid van Italië tegenover den keizer. Na
den val der Hohenstaufen (1250-1300) dekt de naam partij1 Ja ff é 11; Lib. Pont. 11; Wat ter i c h. Vitae Pontif. 11; M. G.
Ottonis Ep. Frisingensis. Chronica sive
Const. 1. 193-531. Historia de duabus civitatibus. ed. R. Hof mei s ter M. G. SS. rer. Germ.
in us. schol.. 21912. - Ottonis et Rahewini Friderici I imp.• ed. G. Wa i t z.
ib. 31912. - Hefele~L. V. 850-1129. - Hauck IV. - F. Raumer.
Gesch. der Hohenstaufen. 6 Bde I> 1878. - K. Ham p e. Deutsche Kaiser~
geschichte in der Zeit der Salier u. d. Staufen. Lz. 51923. - J. Bi rot.
Le Saint Empire. P. 1900. - H. P rut z. K. Friedrich I. 3 Bde Danz. 1871/74. G. v 0 n Below. Die italienische Kaiserpolitik des deutschen Mittelalters mit
besonderen Hinblick auf die Politik Fr. Barbarossas. Mn. 1927. - E. de
C her r ier. Hist. de la lutte des papes et des empereurs de la maison de
Souabe. 3 vol. P. 31858. - eh. Po u 11 e t. Guelfes et Gibelins I. La lutte du
Sacerdoce et de I'Empire (1152-1250). Leuv. 1922. - R. and A. Ca rl y I e.
A history of mediaeval political theory in the West. Lo .• IV. 1922; V. 1928
(vgl. P. Fournier. Revue historique 159 (1928) 365). - J. Mackie. Pope
Adrian IV. Lo. 1907. - E. A I m e din gen. The english Pope Adrian IV.
Lo. 1925. - A. Noyon. Adrien IV. D.H.E. I. - H. Schrörs. Untersuchungen z. d. Streite K. Friedrichs I mit Papst Hadrian IV. Fr. 1916. V. Ermoni. Alexandre nl. D. H. E. IV. - F. de Laforge. Alexandre nI
ou rapports de ce pape avec la France aux débuts de la lutte du Sacerdoce et
de I'Empire. Sens 2 1905.
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schappen van Italiaansche steden onderling. Daarna zijn de
Gibellijnen in Italië zij, die de hulp van den keizer verwachten,
tegen Frankrijk, dat dan Italië onderdrukt (Dante) .
De keizers uit het beroemde geslacht der Hohenstaufen zijn
allen mannen van schitterende talenten. Onder hen beleefde het
Duitsche rijk een grootschen tijd, doch ook het begin van zijn
verval. omdat het door hun Italiaansche politiek verzwakt werd.
2°. Na den dood van Koenraad, die kerkelijk gezind was, werd
zijn neef Frederik Barbarossa (1152-90) tot Roomsch~koning
gekozen en met hem begint een bijna honderdjarige, wel onder~
broken, maar telkens weer oplaaiende strijd tusschen Paus en
keizer.
Het was een betreurenswaardige strijd, doch het is in hooge
mate eenzijdig en onrechtvaardig, om er de Pausen alleen of
in hoofdzaak aansprakelijk voor te stellen, zooals van Duitsch~
protestantsche zijde zoo dikwijls geschiedt. De strijd is niet, zooals
het daar heet, voortgekomen uit het streven van de Pausen naar
de wereldheerschappij, waartegen de in hun rechten gekrenkte
keizers zich uit zelfbehoud moesten verzetten. Ook hier was weer
de onafhankelijkheid der Kerk, heroverd in den investituurstrijd
en nu weer bedreigd, de hoofdinzet. De Hohenstaufen droomden
van een wereldrijk, dat het Oosten en het Westen, Rome en
Constantinopel, zou omvatten. En zij hadden een hoog idee van
het keizerschap .. bij de genade Gods": absolutisme op politiek,
caesaropapisme op kerkelijk gebied. Het oude Romeinsche keizersideaal. dat de verpersoonlijking was van de absolute staatsmacht,
werd weer levendig door den opbloei der studie van het
Romeinsche recht aan de universiteit van Bologna en door de
eerzucht van Barbarossa. Als de oude Caesars moet de keizer
heerschen zoowel over het geestelijke als het wereldlijke, over de
ziel zoowel als over het lichaam zijner onderdanen. Hij is de bron
en uitdeeler van alle macht en recht. Barbarossa wil in naam de
zuiver geestelijke, de priesterlijke macht aan den Paus overlaten:
maar deze moet zijn wereldheerschappij dienen. Op den rijksdag
in de Roncalische velden (1158) werden de keizerlijke hoogheidsrechten vastgesteld. Daar sprak de bisschop van Milaan: .. aan
U is alle recht des volks, en de uitvaardiging der wetten gegeven.
Uw wil is recht: want het oude gezegde luidt: quod principi
placuit, legis habet vigorem: wat den vorst behaagt, heeft kracht
van wet" (M. G. Leg, 2, 111). Men beriep zich ook op de
H. Schrift': .. Non est potestas nisi a Deo, alle macht komt van
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God" (Rom. 13. 1) en in de erfelijkheid zag men een teeken van
de overdracht der goddelijke macht.
Dit staatsabsolutisme en caesaropapisme. ook de absolute
monarchie krachtens goddelijk recht. waren volkomen in strijd
met de opvatting van de eigenlijke M. E .. die meer democratisch
waren en op zijn minst de onafhankelijkheid der Kerk van den
staat erkenden.
Bijna algemeen is bij de m. e. schrijvers de opvatting. het eerst door Manegold
van Lautenbach (t 1103) ontwikkeld. dat de staat berust op een pactum. een
onderlinge overeenkomst tusschen den vorst en het volk. Bij de aanvaarding van
zijn waardigheid zweert het volk den vorst gehoorzaamheid. doch onder de
stilzwijgende voorwaarde. dat hij volgens de gerechtigheid zal regeeren. Houdt
de vorst zich daaraan niet. dan is de overeenkomst ipso facto gebroken en
de onderdanen kunnen met toestemming van den Paus een nieuwen vorst kiezen.
- Allen zijn het er over eens. dat de staat een moreel doel heeft. de handhaving
der gerechtigheid en dat zijn gezag door dit doel beperkt wordt. De wetgever
staat niet boven. doch is ondergeschikt aan de wet.
Nog om een andere reden was de m. e. staatsopvatting in strijd met de
Romeinsche. Vóór Christus was de godsdienst. behalve bij de Joden. een aan~
gelegenheid niet van het individu. doch van de familie. den stam of van de
natie. Het Christendom. in aansluiting aan het Jodendom. maakt van den gods~
dienst een aangelegenheid van de overtuiging en van het geweten; het legt den
nadruk op de persoonlijke verantwoordelijkheid van het individu ten opzichte
van God. Daaruit volgt. dat het godsdienstige leven aan geen enkele politieke
maatschappij gesubordineerd kan wezen; het princiep: "cujus regio. ejus religio.
aan wien het land behoort. hem behoort de godsdienst". schijnt een monsterachtig~
heid. Daaruit volgt wederom. dat het individu behoort tot twee autonome
maatschappijen. de Kerk en den staat. ieder onafhankelijk op eigen terrein. van
welke echter de geestelijke maatschappij hooger staat. gelijk P. Gelasius (§ 60. 1°)
het omschrijft. Gezag van den souverein. beperkt door de rechten der gemeenschap
en autonomie der beide machten. die echter moeten samenwerken. zijn de beide
grondslagen van het politieke systeem der M. E. (Carlyle V. 441 vlg.).

En het waren geen ijdele woorden van de Hohenstaufen. want
hun streven was erop gericht den Paus ook inderdaad onder hun
macht te brengen. door zich meester te maken van geheel Italië.
O.oor wapengeweld. beloften en bondgenootschappen trachtte
Frederik de heerschappij te verwerven over Noord-Italië en door
het huwelijk van zijn zoon Hendrik VI met de erfgename der
beide Siciliën zou ook Zuid-Italië tot het Duitsche rijk behooren.
Hendrik VI en Frederik 11 waren ook inderdaad tegelijk keizer
van Duitschland. koning van Sicilië en almachtig in Noord-Italië.
De Kerkelijke staat was dus geheel door een machtig rijk omsloten.
waardoor de Paus gevaar liep de vazal des keizers te worden.
Het was een kwestie van zelfbehoud voor het pausschap zich
tegen deze doodelijke omknelling te verzetten. "Da der Kaiser' über
Rom herrschen sollte. musste der Papst sein Gegner sein.
Umgekehrt konnte der Kaiser. wenn er in Italien Machthaber sein
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wollte, nicht vor päpstlichen Machtansprüchen Halt machen" (G.
von Below, p. 115). En alles wat in Italië afkeerig was van de
vreemde heerschappij, werd de natuurlijke bondgenoot des Pausen.
Zoo wordt de strijd van de Pausen voor de zelfstandigheid der
Kerk tevens een verdediging van de rechten van het individu
tegenover het despotisme der vorsten en een strijd voor de
vrijheid van Italië. Maar de Italiaansche bondgenooten laten zich
dikwijls leiden door de hoop op particulier voordeel. door hun
"sacro egoismo", en worden den Paus ontrouw. Alleen de Paus
is altijd Welf; toen kardinaal Sinibald, een vriend van Frederik 11.
Paus werd (Innocentius IV). riep Frederik ontmoedigd uit: "Ik
heb heden een uitstekenden vriend verloren. want een Paus kan
niet Gibellijn zijn". De Pausen, boven kleine egoïstische belangen
verheven, strijden voor het grootsche idee: de vrijheid der Kerk.
Bedreigingen. ballingschap. niets doet hen wijken. En het pausschap
sterft niet. Deze onverwoestbare energie der Pausen geeft hun
tenslotte de zegepraal.
Ging de strijd in hoofdzaak om de vrijheid en onafhankelijkheid
van Kerk en pausschap. in samenhang daarmee werd ook gestreden
over de beteekenis van het keizerschap. het imperium. Volgens
de Staufische idee ontvangt de gekozen koning alleen door de
keuze van de vorsten het regnum (koningschap) en het imperium.
Het keizerschap komt onmiddellijk van God en de Paus is ver~
plicht den gekozene te kronen. De pauselijke opvatting is. dat
de vorsten een koning van Duitschland kiezen, maar dat de
Pausen hem het imperium. het beschermheerschap der Kerk.
verleenen. Innocentius 111 en zijn opvolgers weten deze opvatting
ook door te zetten. Otto IV en Frederik 11 noemen zich "door de
genade van God en den Paus Roomsch~koning" (Eichmann 11.
p. 126).
Hebben de Pausen over de Hohenstaufen gezegepraald. hun
overwinning was echter slechts negatief. Het pausschap was ver~
zwakt, Italië nog door partijschappen verdeeld en daarvan maakten
de Franschen gebruik om er hun macht te vestigen. Nog geen
halve eeuw later lijdt het pausschap onder Bonifatius VIII zijn
eerste en voor zijn aanzien eeuwenlang onherstelbare nederlaag
door den koning van Frankrijk. Soms zijn ook de Pausen in hun
strijd met de Hohenstaufen hun bevoeg~heden te buiten gegaan
hun middelen waren niet altijd prijzenswaardig. doch het recht
was ongetwijfeld over het algemeen aan hunne zijde.
3°. Frederik Barbarossa was een vorst van zeldzame begaafd.
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heid: ridderlijk, welsprekend, bekwaam veldheer, rechtvaardig.
godsdienstig, doch tevens besloten de hoogheid van het keizerschap
zoo mogelijk ook over de Kerk en den Paus te handhaven. Zijn
deelname aan den kruistocht en zijn tragische dood in dienst van
het Kruis, hebben hem in de sage doen voortleven en hem wellicht
het onrecht vergeven, dat hij de Kerk had aangedaan. Reeds
spoedig overschreed hij bij de bisschopsbenoemingen de rechten,
die hem door het concordaat van Worms waren toegekend,
waarop P. Eugenius hem in krachtige bewoordingen wees. Volgens
zijn belofte trok hij in 1154 naar Rome om den Paus in zijn
wereldlijke macht te herstellen. Na een kort pontificaat werd
A n ast a s i u s IV (1153-54) opgevolgd door Had r i a n u s IV
(1154-59), den eenigen Engelschen Paus, die als pauselijk legaat
de kerk van Noorwegen georganiseerd had, een krachtige
persoonlijkheid. In Nepi (1155) had zijn eerste ontmoeting met
Frederik plaats. Reeds toen dreigde een conflict, wijl Frederik
aanvankelijk weigerde volgens "het oude gebruik" als maarschalk
den stijgbeugel des Pausen vast te houden. Nadat hij zich aan
het ceremonieel onderworpen had, vond de keizers kroning plaats.
Doch de verhouding bleef gespannen. Frederik toonde zich be~
leedigd door een schilderij in het Lateraan ( 1133), waarop
k. Lotharius was afgebeeld knielende voor den Paus, van wien hij
een kroon ontvangt, met het onderschrift "Rex.... fit homo
Papae", alsof de keizer een leenman des Pausen was. Van zijn kant
was Hadrianus ontevreden, dat Frederik zich niet hield aan het
concordaat van Worms. Hij sloot een verdrag (1156) met Willem I
van Sicilië (1154-66) en beleende hem opnieuw met dit rijk, tegen
den zin van Frederik. Het was een teruggaan naar de politiek
van Gregorius, een zich afwenden van Duitschland.
Een openlijk conflict brak uit op den rijksdag te Besançon
( 1157). Eskil, de a.b. van Lund, een ijverige aanhanger der
Gregoriaansche ideeën, was op weg van Rome naar Denemarken
te Diedenhoven mishandeld en de keizer had de misdadigers
ongestraft gelaten. De Paus zond nu een gezantschap onder leiding
van kardinaal Roland Bandinelli, kanselier der Romeinsche Kerk,
vroeger een gevierde professor van het recht te Bologna, naar
Besançon, waar de keizer op den rijksdag tegenwoordig was,
om hem voldoening van het jegens den aartsbisschop gepleegde
onrecht te vragen en andere kwesties te behandelen. In een brief
aan den keizer wees de Paus erop, dat hij hem de keizerskroon
verleend had (conferens) en gaarne nog grootere "beneficia" zou
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verleend hebben, als het mogelijk geweest was. In den samenhang
beteekent "beneficia" hier dUidelijk "weldaden", maar "beneficium"
kon ook "leen" beteekenen, en Rainald van Dassel, de keizerlijke
kanselier (1159 a.b. van Keulen), gaf een vertaling in dezen zin,
alsof het keizerschap een leen des Pausen was. Een storm van
verontwaardiging steeg uit de vergadering op. Misschien heeft
Rainald met opzet deze tendentieuse vertaling gekozen; in ieder
geval blijkt eruit, dat er in Duitschland een stemming van
wantrouwen ten opzichte van het pausschap heerschte. Toen
kardinaal Roland de vraag stelde: "van wien heeft de keizer dan
het keizerschap tenzij van den Paus 1" had Otto van Wittelsbach
hem het hoofd afgeslagen, als de keizer het niet verhinderd had.
Smadelijk werden de gezanten weggezonden. In een rondschrijven
beklaagde de keizer zich over de hem aangedane beleediging en
het Duitsche episcopaat stelde zich aan zijn zijde. Hadrianus zette
in een brief aan den keizer zijn bovenaangegeven bedoeling uiteen,
waarmee deze tevreden was en de definitieve breuk werd vermeden.
In 1158 trok de keizer met een leger op, om aan de
Lombardische steden, met name Milaan, zijn overmacht te toonen.
Op den rijksdag in de Roncalische velden (bij Piacenza) werden
de keizerlijke hoogheidsrechten vastgesteld in den geest van het
oude Romeinsche keizersidee (2°). De zelfstandigheid der Itali~
aansche steden werd gebroken en zij werden onmiddellijk onder
de staatsmacht gesteld; in strijd met Worms werden de bisschop~
pen in Italië benoemd en de keizer trad op in den Kerkelijken
staat als in een eigen gebied. De afkondiging der besluiten van
Roncaglia verwekte een hevige verbittering in Noord~Italië en
maakte ook een conflict met den Paus onvermijdelijk. Na den
dood van Hadrianus koos de meerderheid der kardinalen (14 tot 20)
den energieken Roland, A I e x a n der 111 (1159-81), de keizer~
lijkgezinde minderheid (4 of 5) een tegenpaus, Victor IV
( 1159-64), voor wien een door Frederik te Pavia beroepen
synode van 50 Duitsche en Italiaansche bisschoppen zich uitsprak.
Alexander excommuniceerde daarop Frederik en Victor (1160).
In Duitschland had Alexander betrekkelijk weinig aanhangers;
met geweldmaatregelen, verbanning en confiscatie van goederen,
dwong Frederik de bisschoppen en geestelijken Victor te erkennen.
Ondanks de pogingen des keizers werd buiten zijn Duitsch en
Italiaansch machtsgebied Alexander overal gehuldigd. In 1162
moest deze naar Frankrijk vluchten. Na den dood van Victor werd
een opvolger gekozen, Paschalis 111 (1164-68). De hardnekkige
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voortzetting van het schisma door Frederik maakte de partij van
Alexander in Duitschland sterker en ook de canonisatie van Karel
den Groote, in opdracht van Pascha lis door Rainald uitgesproken
( 1166), kon dit niet verhinderen.
4 0 • Een nieuw gevaar dreigde echter vanuit Engeland. Koning
Hendrik 11 (1154-89) streefde als Frederik naar de opperheer~
schappij in de Engelsche kerk en op den rijksdag van Clarendon
( 1164 ), een pendant van Roncaglia, liet hij de zgn. "consuetudines
avitae", de rechten des konings over de kerk, in 16 artikelen
opstellen. O.a. werden het privilegium fori en de kerkelijke rechtspraak beperkt: verboden werd het appèl naar Rome zonder goedkeuring des konings en bepaald, dat de bisschopskeuze slechts
met verlof des konings in zijn kapel mocht plaats hebben. Het
doel was dus de stichting van een nationale kerk, afhankelijk van
den koning. Aanvankelijk was de koning in zijn caesaropapistisch
streven gesteund door zijn kanselier Thomas Becket 1, die echter
na zijn benoeming tot a.b. van Kantelberg (1162) krachtig de
rechten der Kerk verdedigde en door het volk om zijn verstorven
leven als een heilige vereerd werd. Thomas had tegen de besluiten
van Clarendon bezwaar gemaakt en ze slechts na lange aarzeling
aangenomen. Zoodra P. Alexander ze verwierp (1166), herriep hij
zijn instemming. Voor de bedreigingen van Hendrik vluchtte hij
naar Frankrijk tot den Paus. Toen deze weigerde Thomas als
bisschop af te zetten, sloot Hendrik zich door tusschenkomst van
Rainald bij den keizer en den tegenpaus aan. Doch wijl het
Engelsche episcopaat hierin den koning niet volgde, ondervond
Alexander geen groot nadeel. Na een zesjarige ballingschap volgde
een schijnbare verzoening tusschen den koning en Thomas. Doch
deze was nog niet lang te Kantelberg terug of zijn tegenstanders
wisten den koning tegen hem op te zetten. Op een onvoorzichtig
woord van den vertoornden koning meenden eenige ridders dezen
te moeten wreken en tijdens de Vespers vermoordden zij Thomas
in de kathedraal (29 Dec. 1170). Een algemeene verontwaardiging
maakte zich van de geloovigen meester. Hendrik verklaarde den
1 J. Rob e r tso n, Materials for the history of Thomas Beeket, 7 vol.
Lo. 1875/85. - Vitae S. Thomae, P. L. t. 190, 1-363; 1270--1291; Epistolae
435-672. - J. Mor ris, The life and Martyrdom of St. Thomas Beeket,
2 vol. Lo. 21886. - W. Hut ton, Th. Beeket, Archbishop of Cant., Cambr.
1926. - A. Lh u i 11 ier, St. Thomas de Cantorbéry, 2 vol. P. 21892. - Mgr.
De mi d ui d, St. Thomas 8., L. S. 1909. - E. Wal b erg, La vie de
St. Thomas Ie Martyr, Lo. 1922. - S. Dar k, St. Thomas of Canterbury,
Lo. 1927. - H. No e I W i lli a m s, Henry 11, Lo. 1910.
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moord niet gewild te hebben en na eenige aarzeling zag hij zich
gedwongen openlijk genoegdoening te geven en de anti~kerkelijke
wetten grootendeels op te heffen (1172), ofschoon praktisch niet
veel veranderd werd 1. Twee jaar later ging hij ter bedevaart naar
het graf van den heilige, die als een martelaar voor de vrijheid
der Kerk vereerd werd.
5°. Ondertusschen begon in Italië het verzet der steden tegen
Frederik zich sterker te openbaren. In 1165 kon Alexander naar
Rome terugkeeren. Voor de vierde maal trok Frederik naar Italië,
verdreef Alexander (1167) en wilde naar Zuid~ltalië optrekken,
toen de pest in zijn leger duizenden slachtoffers maakte, onder wie
ook Rainald van Dasse!. De Lombardische steden sloten een door
Alexander begunstigden bond tegen hem en vermomd moest de
keizer naar Duitschland vluchten. Aan toegeven dacht hij echter
nog niet en erkende na den dood van Paschalis een nieuwen
tegenpaus, Calixtus III ( 1168-78). Eerst na de verpletterende
nederlaag, hem door den Lombardischen bond bij Legnano toege~
bracht (1176), was hij tot toegeven bereid. Bij den vrede van
Venetië (1177) erkende hij Alexander als Paus, gaf den Kerkelijken
staat terug en Paus en keizer beloofden elkander wederkeerig te
steunen. Om de ellende door het schisma veroorzaakt zooveel
mogelijk weg te nemen, beriep Alexander in de vasten van 1179
de 11 e a I gem een e k e r k ver g ad er i n g, de der d e van
Lat era n en, waarop 300 bisschoppen tegenwoordig waren. Het
gewichtigste besluit is de canon over de pauskeuze, waarin, om
schisma's te voorkomen, bepaald wordt, dat slechts hij Paus is,
die twee derden van de stemmen der kardinalen verworven heeft.
Canon 27 veroordeelt de Katharen en wekt tot den strijd tegen
hen op.
De opvolgers van Alexander 111, Lucius 111 (I181-1185) en
Urbanus III (1185-1187) konden zich wegens den oproerigen
geest niet in Rome handhaven. Eerst Clemens 111 (1187-1191)
kon in de stad terugkeeren. Lucius en Urbanus stonden weer in
gespannen verhouding met Frederik wegens de bezittingen van
Mathilde van Toscane, die Frederik bezet hield, en het huwelijk
(1186) van Frederiks zoon, den lateren Hendrik VI. met Constantia,
de erfgename van het koninkrijk Sicilië, waardoor de omsingeling
des Pausen voltooid dreigde te worden. Zijn onverwachte dood op
33~jarigen leeftijd belette Hen d ri k VI (1190-97), die zich reeds
1 J. Eli i s,
Anti-papal legislation in mediaeval England
Wash. 1930.
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in het bezit van Sicilië gesteld had, zijn hooggaande plannen te
verwezenlijken en het dominium mundi in zijn vollen omvang op
wereldlijk en geestelijk gebied uit te oefenen. Zijn zoon en erfge~
naam, de latere Frederik 11, was slechts 3 jaar oud.

§ 108. De tweede 1 en derde kruistocht 2.
De geestelijke ridderorden 3.
1°. In 1144 werd Edessa, het bolwerk van Jeruzalem, door
Noereddin, emir van MosoeI. veroverd. Dit was de aanleiding, dat P.
Eugenius de volkeren opriep tot een nieuwen kruistocht (1147-49).
Bernardus benoemde hij tot eersten kruistochtprediker. Predikend
trok deze door Frankrijk, Duitschland, Zuid~Limburg, en zijn
bewonderenswaardige welsprekendheid wist overal geestdrift te
wekken. De kruistocht had niet het algemeen karakter van den
eersten en beschikte niet over zulke sterke legers. Lodewijk VII
van Frankrijk en k. Koenraad 111 van Duitschland namen het
kruis en trokken ieder aan het hoofd van een leger op, terwijl
andere troepen over zee gingen. De talrijke pelgrims, ook vrouwen,
die meetrokken vormden een belemmering voor de legers, de
Grieksche keizer Manuel I (1143-80) bemoeilijkte de onder~
neming en de beide hoofdlegers trokken niet te za men op; de
vijand was zeer sterk. Zoo werd de tweede kruistocht een mis~
lukking. Noch Edessa noch Damascus konden worden veroverd
1 § 105. E. Ne u man n, Bern. v. Clairvaux u. d. Anfänge des 2. Kreuz..
zuges, Heidelb. 1882. - E. Va c a n dar d, Vie de S. Bernard. - F. C h a I a ndon, Jean 11 et Manuel I Comnène, P. 1912. - 2 A. C h rou s t, QueUen zur
Gesch. des Kreuzzugs K. Fr:s I. B. 1928. - 3 H. Hel y 0 t, Histoire des ordres
monastiques religieux et militaires, 8 vol. P. 1714 vlg. - H. P rut z, Die
geistlichen Ritterorden, B. 1908. - J. Del a v i II e IeR 0 u I x, Cartulaire
général de l'ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, '1 vol. P. 1894-1908.
Les Hospitaliers en Terre Sainte et en Chypre, P. 1904; Mélanges sur I'ordre de
St. Jean de Jérusalem, P. 1910. - M. d'A lbo n, Cartulaire général de l'ordre du
tempIe, P. 1913/22. - G. Sc h n ü r e r, Die ursprüngliche TempIerregeI. Fr. 1903.
Zur ersten Organisation der TempIer, H. J. G. 32 (1911) 298, 511. - H.
P rut z, Entwicklung u. Untergang des Tempelherrenordens, B. 1888. - M.
Sc h ü p f e rin g, Der Tempelherrenorden in Deutschland, Bamb. 1915. Hen nes, Codex diplomaticus ordinis S. Mariae Theutonicorum, 2 t. Mainz
1845/61. - M. Per I b ach, Die Statuten des Deutschordens, HaUe 1890. M. 0 e h Ier, Gesch. des deutschen Ritterordens, 2 Bde B. 1908/12. - E.
Cas par, Hermann von Salza u. die Gründung des Deutschordensstaates in
Preussen, Tüb. 1924. - E. Ma s c h k e, Der deutsche Orden u. die Preussel.,
1928. - B r. S c hum ach e r, Der Staat des deutschen Ordens in Preussen u.
seine Bedeutung für das gesamte Deutschland, Langensalza 1927. - J. B ü h Ier,
Ordensritter u. Kirchenfürsten nach zeitgenöss. QueUen, Lz. 1927.
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en de offers van veel menschenlevens en veel inspanning waren
tevergeefs gebracht.
Op aansporing van Bernardus ondernamen de Duitsche
kruisvaarders een kruistocht tegen de heidensche Wenden in
Meckelenburg en Pommeren (1147) en dwongen hen missionarissen toe te laten.
2°. De meeste latere christenvorsten in het Oosten waren
onbeduidend en bovendien onder elkaar verdeeld. terwijl de
Muselmannen weer een geweldige macht vormden onder Saladin.
Grootvizier van den Egyptischen kalief. was hij na het uitsterven
der Fatimiden (1171) meester geworden van het Egyptische rijk.
na den dood van Noereddin (1173) van dat van MosoeI ; weldra
strekte zijn heerschappij zich uit van Tunis tot den Euphraat. In
1187 versloeg hij Guy van Lusignan. koning van Jeruzalem. bij
Hiddin en kort daarop veroverde hij Jeruzalem. Het werk van een
eeuw was in eenige maanden vernietigd. Gregorius VIII en
Clemens 111 riepen de volkeren tot den derden kruistocht
(1189-92) op en hun stem vond weerklank. De vorsten sloten
vrede onder elkander en de voornaamste namen aan den kruistocht
deel. In 1188 vertrok een vloot van 55 schepen met 12000 Friezen
en Scandinaviërs. In 1189 trok Frederik Barbarossa over Hongarije
op. met een leger van .aD.000 man. onder wie Floris 111 van Holland
en Otto van Gelder. Frederik moest zich met geweld een doortocht banen door het Grieksche rijk. Na een schitterende overwinning bij Philomelium. verdronk hij in Cilicië; het geringe
overschot van zijn leger vereenigde zich met de Engelsche troepen.
die Accon belegerden. Philips 11 August van Frankrijk en Richard
Leeuwenhart kwamen over zee met een leger te Accon. dat in 1191
werd ingenomen. Oneenigheid tusschen beide vorsten verhinderde
verdere successen. Richard Leeuwenhart sloot met Saladin een
verdrag. waarbij een wapenstilstand voor 3 jaren en vrije bedevaart naar Jeruzalem bedongen werden. Saladin stierf in 1193
en toen een burgeroorlog onder zijn zonen uitbrak. werden de
kansen voor de Christenen weer gunstiger. K. Hendrik VI nam het
kruis aan. wel ook met de bijbedoeling zijn heerschappij over het
Oosten uit te strekken. Hij zond een leger van 60.000 man (1197).
dat succesvol voortdrong. maar grootendeels op de tijding van zijn
onverwachten dood verstrooid werd en terugkeerde.
3°. Het meest sprekende bewijs wellicht van de doordringing
van den ascetischen geest. ook in de hoogste kringen. was de
stichting van de geestelijke ridderorden, een verbinding van het
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monnik- en ridderwezen. Haar gemeenschappelijk doel. in den
tijd der kruistochten ontstaan. was de verpleging van zieken. de
bescherming der pelgrims. de verdediging van het H. Land. de
bestrijding van Mohammedanen: en heidenen. Exempt van de
wereldlijke en bisschoppelijke macht stonden zij onmiddellijk onder
den Paus. S. Bernardus had een groot aandeel in de organisatie.
welke met die der Cistercienzers overeenkomst vertoonde. Aan
het hoofd stond de grootmeester. bijgestaan door het generaal
kapittel. Er waren drie standen: ridders voor den wapenhandel.
dienende broeders. priesters voor de geestelijke bediening. Allen
legden zij de geloften van gehoorzaamheid. armoede en
zuiverheid af.
a. De Johanniter- of Hospitaalorde ontstond uit een in 1048
door kooplieden uit Amalfi gesticht hospitaal voor zieke pelgrims
te Jerusalem. toegewijd aan Johannes den Dooper.- De eerste regel
is van den overste Raymundus du Puy. bevestigd door Innocentus 11
(1130); sedert 1137 werden ook ridders opgenomen om de pelgrims
te beschermen. volgens het voorbeeld der Tempeliers. De orde had
reeds sedert 1113 ook talrijke pelgrimshuizen en hospitalen in het
Westen. Een reglement van 1182 voor het groote hospitaal te
Jerusalem werd het model voor dat der m. e. ziekenhuizen;
ofschoon primitief. was het geheel iets nieuws. wat de wereld. ook
der Grieken en Romeinen. nooit gekend had. De ridderdienst
kwam later op den voorgrond. maar de ziekenverpleging verdween
nooit geheel. De dracht was een zwarte. later een roode mantel
met wit kruis. De orde ontving uitgestrekte bezittingen en was
verdeeld in prioraten (27). balijen (12) en commandarijen (700:
bestuurd door een commandeur. bijgestaan door een capellanus
voor de zielzorg) . Het bisdom Utrecht telde omstreeks 20
commandarijen. De orde heeft groote verdiensten voor de verdediging van het H. Land en voor de bestrijding van de
Mohammedanen. Na het verlies van Jerusalem (1187) werd Accon.
later Rhodus de zetel der orde. Vandaar verdreven (1522) ontving
zij van Karel V het eiland Malta (vandaar Maltezer orde
genoemd). waar zij stand hield tot de Fransche revolutie. Zij
bestaat thans nog in verschillende landen.
b. De orde der Tempelridders (milites seu equites Templarii)
werd in 1119 gesticht door Hugo de Payens. die met 7 andere ridders
in de handen van den patriarch van Jerusalem de drie geloften
aflegde en een vierde om zich uitsluitend aan de bescherming der
pelgrims te wijden. Koning Boudewijn 11 stond hun als woning
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een deel af van zijn paleis bij den zgn. Tempel van Salomon,
waaraan zij hun naam ontleenden. Zij woonden zooveel mogelijk
het officie der kanunniken bij, waaronder zij een zeker aantal
Onze Vaders baden. S. Bernard stelde hun regel op (1128), in
welks voorrede hij schreef: "in deze orde is de ridderstand
herleefd, die vroeger met verachting van het recht niet er naar
streefde, zooals het zijn plicht was, de armen en de kerken te
verdedigen, doch er slechts op bedacht was te rooven, te plunderen
en te dooden". De dracht was een witte mantel met rood kruis.
De orde werd machtig en rijk en heeft bij de bestrijding der
Turken groote diensten bewezen; later verslapte de tucht, totdat
zij in 1312 werd opgeheven. In ons land had zij omstr.
20 commandarijen.
c. In Spanje en Portugal ontstonden eigen geestelijke ridderorden,
die groote verdiensten hebben voor de bestrijding der Mooren
en elders nog verschillende kleinere, o.a. de Fratres Gaudentes.
d. De Duitsche ridderorde (Ordo S. Mariae Theutonicorum)
ontstond uit een broederschap van Duitsche burgers, die in 1189
te Accon een hospitaal stichtten, welke in 1198 met goedkeuring
des Pausen tot een ridderorde gevormd werd met den regel der
Tempeliers. In tegenstelling met de twee eerste orden, die wel inter~
nationaal waren, doch waarin het Fransche element overwegend
was, had zij een Duitsch karakter. Door k. Koenraad IV tegen de
heidensche Pruisen te hulp geroepen, veroverden de Duitsche
ridders hun land (1230-83) en behielden het met toestemming
van Paus en keizer. Het werd christelijk en gegermaniseerd. De
grootmeester Albrecht van Brandenburg trad in 1525 tot de
hervorming over en behield het gebied der orde als een wereldlijk
hertogdom. In ons land had de orde talrijke commandarijen. De
Balije van Utrecht bestaat nog, doch de adellijke leden, die er de
inkomsten van genieten, moeten tot den protestantschen godsdienst
behooren (Moll 11, 2, bladz. 111 vlg., 118).

§ 109. De scholastiek en mystiek in de 12e eeuw 1.
De bloei der kerkelijke wetenschap, die als vroeg scholastiek
reeds inzette in de 11 e eeuw, blijft zich handhaven in deze eeuw,
waarin het hoogtepunt der m. e. scholastiek wordt voorbereid. Het
1
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terrein der wetenschap breidt zich uit, nieuwe methoden (de
Disputatio, de Sententies) vinden toepassing, in de scholen vormen
zich bepaald omschreven richtingen en vaste tradities, terwijl ook
de mystieke theologie een groote hoogte bereikt.
10. Theologen en philosophen. a. Petrus Abelardus (10791142) 1, een leerling van Roscellinus (§ 104, 4°) en van Willem
van Champeaux (§ 103, 4°). was in zijn tijd de groote beroemdheid, alleen door Bernardus overtroffen.
Hij was een zeer veelzijdige en scherpzinnige, critische geest, doch een
onrustige natuur, die door zijn critiek velen van zich vervreemdde en door zijn
zucht naar oorspronkelijkheid op dwaalwegen geraakte. Sedert 1113 was hiJ
kanunnik (zonder de hoogere wijdingen ontvangen te hebben) en hoofd der
school van de Notre Dame te Parijs, de toekomstige universiteit, waarheen zijn
faam tallooze leerlingen trok. Hij sloot een geheim huwelijk met de geleerde
Heloise. wat hem de wraak harer bloedverwanten op den hals haalde en hem
het verblijf te Parijs onmogelijk maakte. Beiden traden in een klooster. Zijn
tragischen levensloop beschreef hij in zijn Historia calamitatum. Later doceerde
hij weer op verschillende plaatsen en trok duizenden leerlingen. Behalve philosophische werken schreef hij De unitate et trinitate divina, Theologia christiana,
Introductio in theologiam, Sic et non. In dit laatste tractaat stelt hij schijnbaar
tegenstrijdige uitspraken van de H. Schrift. concilies en Vaders over ISO
gewichtige kwesties naast elkaar. Zijn doel is niet twijfel te wekken aan de
traditie. doch de regels aan te geven om die contradicties op te lossen en
daardoor heeft hij groote verdiensten voor de methodische studie der Vaders.
Hij is een der grootste philosophen der M. E .• die er veel toe bijdroeg om de
dialectische methode ingang te doen vinden en te vervolmaken. en den weg
baande voor de later zoo vruchtbare studie der heidensche philosophie en voor
ae studie der philosophie als zelfstandige wetenschap. door zijn erkenning van
de eigen waarde van het natuurlijke naast het bovennatuurlijke. Zijn dialectiek
stelt hij echter in dienst van het geloof: zij moet tegenover ongeloovigen
sommige waarheden als grondslagen van het geloof te voren bewijzen (praeambula fidei) en de geopenbaarde waarheden verduidelijken. Hij is oprecht
geloovig en ondanks sommige sterke uitdrukkingen (nee credi posse aliquid nisi
primitus intellecturn) wil hij niet rationalistisch zijn. Reeds zijn streven zelf om
de rede bij de voorbereiding tot het geloof een zelfstandige rol te geven. moest
hem echter in verdenking brengen bij de conservatieve richting. die als Anselmus
alle godsdienstige kennis van het geloof liet uitgaan (§ 104. 3 0 ) en de eigen
zekerheid der geopenbaarde geloofswaarheden bedreigd achtte. Soms ook ",il hij
inderdaad te veel uit de rede bewijzen en vervalt daardoor meer of min in
dwalingen van rationalistische tendenz: Sabellianisme. Nestorianisme. Pelagianisme. Zijn groote bestrijder is S. Bernardus. Op de synode van Soissons (1121)
werd De unitate et trinitate divina wegens SabeJlianisme veroordeeld. Op de
synode van Sens (1140) volgde een nieuwe. meer algemeene veroordeeling.
die door den Paus bevestigd werd. Abelardus onderwierp zich en door Petrus
1 P. L. t. 178; V. Co u sin. Petri Abelardi opera. 2 t. P. 1849/59; Die
philosophischen Schriften Peter Abaelards. zum ersten Male herausg. v. B.
Geyer I. Mr. 1919/27. - E. Vacandard. Abélard. D. H. E. I - F.
Sc h rei ter. P. Ab. Anschauungen über das Verhältnis von Glauben u. Wissen.
Lz. 1912. - E. Kaiser. Pierre Abélard critique. Fr. (Zw.) 1910. - R.
D a h men. Darstellung der Abälardischen Ethik. Mr. 1906. - H. 0 s tie n der.
Peter Abelards Theologia u. die Sentenzenbücher seiner Schule. Bres!. 1926.

435

§ 109. De scholastiek en mystiek in de 12e eeuw.
Venerabilis geleid. bracht hij de laatste maanden van zijn leven in strenge
boete in een klooster door.
Meer dan een van zijn tlJdgenooten heeft hij zich de Aristotelische kennisleer
eigen gemaakt. Zoo wijst hij in de kwestie der universalia. het krasse realisme
zoowel als het nominalisme vermijdend. in de richting van het gematigde realisme
van Thomas. Hij was de eerste scholasticus. die trachtte een systeem van
natuurlijke zedenleer op te bouwen (Scito te ipsum). doch hij is zeer
subjectivistisch en laat het onderscheid van goed en kwaad afhangen van Gods
vrijen wil.

b. Onder invloed van Abelardus' methode Sic~et~non zijn in de
tweede helft der 12e eeuw de eerste Sententiae of Summae
geschreven. samenvattingen van de theologie. waarin ook philo~
sophische kwesties behandeld worden. o.a. door Robert van
Melun (t 1167) 1 en den Engelschman Robert Pullus (Pulleyn.
t omstr. 1150). professor te Parijs en later kanselier der Roomsche
Kerk en kardinaal. Bekend is vooral Petrus Lombardus. (naar zijn
geboorteland) 2. Magister sententiarum of Magister, t 1160 als
b. van Parijs.
Zijn hoofdwerk Sententiarum libri quatuor Is een compendium der toenmalige
theologische wetenschap onder Augustljnschen invloed. pOSitief. grootendeels
bestaande uit Vaderteksten en weinig speculatief. niet oorspronkelijk. maar
helder. methodisch. betrouwbaar en daarom als handboek geschikt. Tot het
einde der 16e eeuw. toen het door de Summa van Thomas verdrongen werd.
was het in de scholen algemeen in gebruik als theologisch handboek. waarbij
de professoren hun commentaren maakten. Het is honderden malen gecommen~
tarieerd o.a. door Thomas. het laatst door Willem Estius en werd in de 14e eeuw
zelfs in het Grieksch vertaald. Het eerste boek handelt over de drie goddelijke
personen. en over de kennis en den wil van God. het tweede over de schepping.
de engelen. het hexaëmeron. den val en de genade. het derde over de menschwording. de deugden. de zonden. de geboden. het vierde over de sacramenten.
de sacramentalia en de uitersten. - Zijn meest bekende leerling is Petrus van
Poitiers (t 1205) 3. van wien verschillende omstreeks 1200 ontstane theologische
Summa's afhankelijk zijn o.a. die van Praepositinus 4.

c. De meest bloeiende school in het begin der 12e eeuw was die
van Chartres. Ijverig werden de klassieken er bestudeerd. In de
philosophie volgde zij de Platonische richting. Tot deze school
behooren o.a. Bernard (t 1124/30) en Thierry van Chartres
(t 1150) en Gilbertus Porretanus 5. t 1154 als b. van Poitiers. die
in tegenstelling met Abelardus ultrarealist was en een reëele
1 Fr. A n der s. Die Christologie des Robert v. Melun. Pdb. 1927. 2 P. L.
t. 191-192; Lib. Sent. met den commentaar van S. Bonaventura. ed. Quaracchi
21916. - Protois. Pierre Lombarde. son époque. sa vief ses écrits. P. 1881.J. Espenberger. Die Philosophie des P. L.• Mr. 1906. - A. Landgraf.
Problèmes relatiEs aux premières glosses des Sentences. Rech. de Théol. 3 (1931)
140. - 3 P. L. t. 211. - 4 G. La c 0 m b e. Prepositini cancelIarii parisiensis
(1206-10) opera omnia I. La vie et les oeuvres de Prép.• Le Saulchoir (Kain)
1927. - ij P. L. t. 188; t. 64 (comment. op Boethius). - A. Berthaud.
Gilbert de la Porrée et sa philosophie. Poitiers 1892. - F. Ver net, Gilbert de
la Porrée. D. Th. VI.

436

§ 109. De scholastiek en mystiek in de 12e eeuw.
distinctie aannam tusschen God en godheid, de natuur en den
persoon in God. Deze dwalingen werden op het concilie van
Reims (1148) onder leiding van Bernardus veroordeeld. De meest
invloedrijke vertegenwoordiger der school is de Engelschman
Johannes van Salisbury, t 1181 als b. van Chartres 1, een krachtige
verdediger der priesterlijke en pauselijke macht, hervormer der
zeden, bekend als h.istoricus, dialecticus; in zijn Policraticus stelde
hij de eerste groote staatstheorie in de M. E. op. Ook Alanus
ab Insulis, doctor universalis, t 1203 2 , is beïnvloed door het
humanisme van de school van Chartres.
d. S. Bernardus (§ 106) was, evenmin als Petrus Damiani, een
vriend van de wereldlijke wetenschap en kunst noch een voor~
stander van het gebruik der dialectiek in de theologie, zonder deze
principieel te verwerpen. De maatstaf voor zijn beoordeeling bij
alles is, of het ons dichter bij God brengt. Alleen wie God bemint,
kan hem kennen.
"In tantum Deus cognoscitur, in quantum amatur". "Naar de mate dat God
bemind wordt, wordt hij gekend". ..Er zijn er die willen weten, alleen om te
weten: het is een schandelijke nieuwsgierigheid. Anderen willen weten, opdat men
wete, dat zij geleerden zijn: het is een schandelijke ijdelheid. En zijn er, die
willen weten om hun wetenschap te verkoopen: het is een schandelijke handel.
Maar er zijn er ook, die willen weten om anderen te stichten en dit is liefde:
zooals er ook zijn, die willen weten om zich zelf te stichten en dit is wijs
beleid" ... Waartoe is de wijsbegeerte mij noodig? Mijn meesters zijn de Apostelen,
zij hebben mij niet geleerd Plato te lezen en de spitsvondigheden van Aristoteles
te ontcijferen. Maar zij hebben mij geleerd te leven. En gelooft mij, dit is geen
geringe kennis."

Met zijn sensus catholicus bezat hij de gave de dwaling van
de waarheid te onderscheiden en daardoor heeft hij zich voor de
theologie verdienstelijk gemaakt. En hij is de groote mysticus der
12e eeuw.
2°. Eerst in de 12e eeuw begint in de Westersche kerk het
specifieK mystieke 3 in de spiritualiteit breedere kringen te
beïnvloeden (§ 43, 7°). Het behoeft geen betoog, dat scholastiek
en mystiek niet tegenover elkander staan als intellectualisme en
gevoel, zooals vroeger dikwijls beweerd is. Dit blijkt reeds alleen
uit het feit, dat in de M. E. vele groote theologen tegelijk mystici
1 P. L. t. 199; Historiae pontificalis quae supersunt, Oxford 1927. J.
B a u dot, Jean de Salisbury, D. Th. VIII. - 2 P. L. t. 210. - M. B a u m·
ga r t n e r, Die Phi!. des Alanus de Insulis, Mr. 1896. - 3 Po u r rat 11. F. Ver net, La spiritualité médiévale, P. 1929. - M. G r a b man n, Die
Kulturwerte" der deutschen Mystik des M. A., Augsb. 1923. - C. But Ier,
Western Mysticism. The teaching of SS. Augustin, Gregory and Bernard on
contemplation and contemplative life, Lo. 21927. - R. Eg ent e r, Die Lehre von
der Gottesfreundschaft in der Scholastik u. Mystik des 12. u. 13. Jhh.,
Augsburg 1928.
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waren. ofschoon het waar is. dat sommige mystieken in min of
meer anti~intellectualistische richting gingen. Scholastiek en
mystiek moeten elkaar aanvullen: als het intellectualistisc:he
element in de mystiek ontbreekt. ontaardt zij in gevoelsdweeperij
en vaag pantheïsme; als de innigheid van het godsdienstig gevoel
bij de scholastiek gemist wordt. vervalt zij in dorre en spitsvondige
redeneeringen. In den bloeitijd der M. E. hebben beide elkander
in evenwicht gehouden en gunstig beïnvloed.
In het middelpunt der m. e. mystiek staat Christus: teedere
godsvrucht tot de menschheid van Christus. navolging van
Christus. opstijgen tot God en vereeniging met God door Christus:
omnia et in omnibus Christus. Meer in het bijzonder nog is ken~
schetsend voor de m. e. spiritualiteit en mystiek de teedere gods~
vrucht tot de menschheid van Christus. de intimiteit met Jesus. den
menschgeworden God. den mensch Christus Jesus. Hij is het
voorbeeld. dat wij moeten navolgen. de gids. die ons moet
leiden en van den anderen kant is Hij het ongeschapen licht.
dat de ziel verlicht; Hij is de vriend. de bruidegom der ziel.
De devotie tot de menschheid van Christus als zoodanig was
tot dan zoo goed als geheel onbekend. De oudheid beschouwde
de menschheid van Christus bijna uitsluitend als het instru~
ment van het Woord; zij vereerde Christus vooral als God
en als zij Hem als mensch en God vereerde. dan niet zoozeer
als den gekruisigde. onzen broeder in het lijden en in de liefde. doch
als den triomphator. den koning der glorie: regnavit a ligno Deus.
a. De devotie tot de menschheid van Christus begint op te komen
met S.Änselmus. met Jean de Fécamp. door de kruistochten. doch
de eigenlijke schepper ervan is de H. Bernardus 1. die in hooge
mate al de geestelijke schrijvers en mystieken der M. E. heeft
beïnvloed. Met hem begint de eigenlijke m. e.. persoonlijk~innige
J esus~mystiek. een rijke bron van religieuse lyriek. Bernardus vereert
vooral de kindsheid en het lijden van Jesus; later wordt ook
meer Zijn openbaar leven ter beschouwing en navolging voor~
gesteld. De menschheid van Christus leidt ook tot de mystieke
vereeniging met God: "Het is door de wonden van Zijn mensch~
heid. dat men intreedt in de diepten Zijner godheid" (Joh. van
Cassel). (Vernet. 73-75).
Ook in de mystiek is Bernardus geen theoreticus. doch de man der praktijk.
die vooral waarde hecht aan hetgeen direct de liefde tot God opwekt en het heU
1

J.

Di die r. La dévotion à l'humanité du Christ dans la spiritualité de

S. B.• P. 1929.

438

§ 109. De scholastiek en mystiek in de 12e eeuw.
der zielen bevordert. De neoplatonische theorieën van Augustinus en den
AreQpagiet zijn hem geheel vreemd; hij is practisch en voor iedereen begrijpelijk
en daarom is zijn invloed op de devotie zoo groot geweest. Zelf door de liefde
Gods getroffen (grave et suave vulnus amoris), weet hij op onweerstaanbare
wijze, .met een wonderbare zalving en diepte haar in anderen op te wekken.
Zijn Sermones, vooral die op het Hooglied en zijn geschriften De gradibus
humilitatis et superbiae en De diligendo Deo zijn beroemd; het eerste is meer
ascetisch, terwijl het tweede de graden der liefde beschrijft. De nederigheid
schijnt hem de meest zekere weg tot de volmaaktheid. In de nederigheid onderscheidt hij 3 graden: a. zijn eigen ellende kennen, b. medelijden hebben met de
ellende van anderen, c. de ziel zuiveren, om haar God te doen aanschouwen.
Niemand vóór hem heeft zoo teeder en innig weten te spreken over de menschheid
van Jesus, zijn kindsheid, zijn lijden, zijn liefde en goedheid, zijn Moeder Maria,
over het troostrijke in het Christendom. Van de menschheid van Christus stijgt
hij op tot zijn Godheid; dan wordt de liefde geheel vergeestelijkt, en de ziel met
God vereenigd, als een gloeiend ijzer met het vuur, zonder haar eigen zelfstandigheid te verliezen. In dezen mystieken staat is het voorwerp onzer kennis en
liefde niet meer zoozeer het menschgeworden Woord, als het goddelijk Woord,
de Wijsheid Gods. Bemardus beschouwt Christus, het Woord, vooral als den
bruidegom der ziel.

Een leerling van S. Bernardus en zijn eerste biograaf is Willem,
abt van St. Thierry (bij Reims) 1, eerst Benedictijn, later Cistercienzer, t 1153. Bekend is zijn ascetisch-mystiek tractaat Ad fratres
de monte Dei.
b. Een beroemde school van de mystiek-theologische richting was
die van S. Victor te Parijs, van de Augustijner koorheer en (§ 103,
4°). De Victorijnen zijn echte mystici, die de hoogste, ingestorte
contemplatie beschrijven, doch in tegenstelling met S. Bernardus
meer speculatief dan practisch zijn.
Hugo van S. Victor (1096-1141) 2, uit een Duitsch gravengeslacht stammende, is tegelijk een groote speculatieve geest en
een mysticus, van de platonisch-augustijnsche richting (alter
Augustinus), na Scotus Eriugena de eerste commentator van
Dionysius Areopagita in de Westersche kerk, in wiens geschriften
een vrome en innige, soms poëtische toon ons treft. Zijn hoofdwerk
De Sacramentis (= mysteriis) christianae fidei heeft als systema..
tische samenstelling de latere scholastiek beïnvloed.
De Kerk neemt er een centrale plaats in. Gelijk Augustinus beschouwt hij
haar vooral in betrekking tot God, als het mystieke lichaam van Christus.
Het princiep der eenheid is de liefde (caritas unitas est Ecclesiae). Doch hij
beschouwt haar ook als hierarchische instelling. Over de verhouding van Kerk
en staat zegt hij: "Nam spiritualis potestas terrenam potestatem et instituere
1 P. L. t. 184. J. A dam, Guillaume de St. Thierry, sa vie et ses oeuvres,
Bourg. 1923. - 2 P. L. t. 175-77. - F. Ve r net, Hugues de S. V., D. Th.
VII. - A. Mig non, Les origines de la 'scolastique et Hugues de S. V., P.
1895. - J. K i I gen s t e i n, Die Gotteslehre des Hugo v. St. Victor, Würzb.
1897. - H. 0 s tie r, Die Psychologie des Hugo v. St. V., Mr. 1906.
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habet ut sit et judicare si bona fuerit" (De sacr. 11, p. 11, c. 4; P. L. 176, 418).
doch "Spiritualis potestas non ideo praesidet ut terrenae in suo jure praejudicium
faciat" (t.a.p. 420).

Zijn leerling en opvolger Rïchard van S. Victor, een Schot
1, is een der grootste theoretici der mystiek in de
M. E. (Benjamin minor, Liber de praeparatione animi ad contem~
plationem; Benjamin major, De gratia contemplationis). Hij is de
eerste, die de mystiek in systeem brengt; hij legt den nadruk zoowel
op de kennis van God in de contemplatie, als op de liefde, verbindt
Dionysius Areopagiet en Bernardus.
Walter van S. Victor (t 1180) is een tegenstander der
dialectiek.
c. In Duitschland zijn als mystieke schrijvers bekend de abt
Rupert van Deutz (t 1135) 2 en de Benedictinessen S. Hildegardis~
van Bingen (t 1179) 3 en Elizabeth von Schönau (t 1164) . Vooral
de eerste was in haar tijd in geheel de Christenheid beroemd om
haar visioenen en voorspellingen en werd door Pausen, vorsten"
en heiligen geraadpleegd.
d. De Karthuizers hebben in meerdere geschriften invloed uitge~
oefend op de ontwikkeling van de methodische meditatie. Bekend is
vooral de Scala Paradisi 4, door A. Wil mart toegeschreven aan
Guigues I, prior van de groote Chartreuse (omstr. 1140).
3°. Kerkelijk recht en geschiedenis 5. De Camaldulenser
Gratianus 6, professor van het canonieke recht te Bologna, gaf
omstr. 1150 uit zijn Concordantia discordantium canonum, later
Decretum genoemd, een logische samenvatting van het bestaande
kerkelijke recht, dat spoedig algemeen verspreid werd en het
fundament zou vormen van het Corpus juris canonici.
De kerkelijke geschiedenis bepaalde zich hoofdzakelijk tot niet

(t na 1173)

1 P. L. t. 196. J. Eb n e r, Die Erkenntnislehre des Richards von St. Victor.
Mr. 1917. - E. K u les z a. La doctrine mystique de R. de S. V., S. Maximin
1925. - 2 P. L. t. 167-170. - 3 P. L. t. 197; C. Pit r a, Analecta sacra VIII,
1882. Vertal.: M. B ö c kei e r, Der hl. Hildegard v. Bingen Wisse die Wege, B.
1928. - P. Fr anc h e, S. Hildegarde, L. S. 1903. - F. Ver net, Hildegarde.
D. Th. VI. - H. Ri e s c h, Die hl. Hildegard v. B., Fr. 3 1920. - J. M a y, Die
H. Hildegard v. Bingen, K. 21929. - H. L i n d e man, Sint Hildegard en haar
NederIandsche vrienden, O. G. E. 2 (1928) 128; S. H. en haar levensbeschrijvers.
H. T. 10 (1931) 199. - 4 P. L. t. 184, 476. - A. W i I mar t, Les écrits
spirituels des deux Guigues, R. A. M. 1924. - 5 J. v. Sc h u I te, Gesch. der
QuelIen u. Literatur des kanonischen Rechtes von Gratian bis auf die Gegenwart,
3 Bde Stuttg. 1875/80. - 6 Corpus juris can. ed. Fr i e d be r 9 I. - P.
P 0 met t i, Il decretum di Graziano nei suoi precedenti storici e nelIe sue
conseguenze storio-ecclesiastiche, Corigliano Calabro 1910. - R. S 0 h m, Das
altkathol. Kirchenrecht u. das Dekret Gratians, Mn. 1918.
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zelden waardevolle kronieken, meest van de afzonderlijke landen.
Veel gebruikt werd de kerkelijke geschiedenis van Petrus Comestor
(t 1178) 1. Een wijsbegeerte der geschiedenis geeft Qtto van
Freising (1114/15-1158) 2, Cistercienzer en later bisschop van
Freising in zijn Chronica sive Historia de duabus civitatibus. in
den geest van Augustinus' De civitate Dei.

§ 110.

De kettersche bewegingen in de 12e en het
begin der l3e eeuw 3.

10 • Terwijl in de vroegere M. E. afwijkingen van het geloof
in de Westersche Kerk betrekkelijk zeldzaam waren, kwamen in
de tweede helft der 12e eeuw gevaarlijke ketterijen op. De
ketterijen der eerste eeuwen waren over het algemeen meer van
dogÏnatischen a~rd en richtten zich tegen sommige geloofswaar~
heden; de m. e. anti~kerkelijke bewegingen hadden een meer
praktisch karakter. Zij ontstonden bijna alle uit reactie tegen
werkelijke of vermeende misbruiken in de Kerk: tegen de wereld~
lijke macht, den rijkdom, de uiterlijke praal en wereldsche gezind~
heid van een deel der geestelijken. De ware navolging van Christus
bestaat in de armoede en de Kerk moet daarom tot de armoede
en den eenvoud der apostolische tijden terugkeeren. Dikwijls ver~
werpen zij daarom de kerkelijke hierarchie en de uiterlijke genade~
~iddelen, de sacramenten, die door de priesters toegediend worden.
Haar aanhangers meen en onmiddellijk door den H. Geest verlicht
en geleid te worden en de genade te ontvangen zonder het
ministerie der priesters. Bij de Katharen werkten bovendien
Oostersche, manicheïstische invloeden.
Hoe konden zij zulk een verbreiding vinden. juist in een periode
van hoogen bloei der Kerk? In de Ijzeren Eeuw, had men ten
opzichte van de Kerk meer onverschillig gestaan, doch de groote
hervormingsbeweging der lle eeuw had de wereld op hoogere
1 R. Mar tin, Notes sur l' oeuvre Iittéraire de Pierre Ie Mangeur, Rech. de
Théol. 3 (1931) 54. - 2 Ed. p. 423. - J. Ha s h a gen, Otto v. Freising als
Geschichtsphilosoph., Lz. 1900. - J. Sc h m i d I i n, Die geschichtsphilos. u.
kirchenpolit. Weltanschauung Ottos v. Fr., Fr. 1906. - 3 D u PI e s sis
d'A r gen t r é, Collectio judiciorum de novis erroribus, P. 1726. - Chr. Ha h n,
Gesch. der Ketzer im M. A., 3 Bde Stuttg. 1845/50. - H. Reu ter, Gesch.
der religiösen Aufklärung im M. A., 2 Bde B. 1875/77. - I. Dö II i n 9 er,
Beiträge zur Sektengeschichte des M. A., 2 Bde Mn. 1890. - F. T 0 c c 0,
L'eresia nel medio evo, Flor. 1884. - G. V 0 I p e, Eretici e moti ereticali dali'
XI al XIV secoio, FI. 2 1922. - J. L i n d e b oom, Stiefkinderen van het
Christendom, Den Haag 1929. - Zie ook bij Inquisitie.
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idealen gewezen en men legde zich niet meer rustig bij misstanden
neer. Men veroordeelde onwaardige geestelijken en de grenzen
konden hier gemakkelijk overschreden worden. Vervolgens waren
juist door de hervormingsbeweging het uiterlijke aanzien der Kerk
en haar invloed ook op wereldlijk gebied machtig gestegen en
idealisten en fanatieken konden licht een teeken van verval zien
in de toenmalige schittering, die zoozeer afweek van de aposto~
lische armoede en den eenvoud der eerste eeuwen. Doch er was
bovendien ook reden genoeg tot ernstige critiek op werkelijke
misstanden, op de wereldschgezindheid der hoogere geestelijkheid,
zooals de geschriften van heiligen als Bernardus, Elisabeth van
Schönau, Hildegardis van Bingen bewijzen. Profetieën als van
Joachim van Fiore over het aanbreken van een nieuw tijdperk
verhoogden de opwinding. Bij deze meer ascetische richtingen
voegde zich een in wezen juist tegenovergestelde strooming, die
nl. uitging van de vorstelijke leekenkringen, welke vijandig stonden
tegenover hierarchie en primaat, de Kerk aan hun macht wilden
onderwerpen, altijd verkondigden, dat deze zich tot het zuiver
geestelijke moest beperken en in de critiek op misstanden een
middel zagen om haar invloed te ondermijnen. Daarbij kwam de
telkens weer oplevende strijd tusschen Paus en keizer, die ver~
warring stichtte en den eerbied voor het kerkelijk gezag
verminderde. In de opbloeiende steden ontwaakte een zucht naar
vrijheid, ook ten opzichte van de Kerk, en een geest van afgunst
en vijandschap tegenover de geestelijkheid, die rijk was en door
afkomst met den heerschenden stand verbonden. In sommige
streken leefden de oude ketterijen nog voort, terwijl tenslotte de
zucht naar onderzoek en speculatie, in de nieuwe scholen levendig
geworden, en de invloed der ongeloovige, vooral der Arabische
philosophie, het vormen van afwijkende meeningen begunstigde.
Gaf de uiterlijke machtsontplooiing der Kerk inderdaad tot
ernstige misstanden aanleiding, het verkeerde der ketters was, dat
zij om de menschelijke fouten de goddelijke instellingen van
hierarchie en sacramenten verwierpen en geen rekening hielden
met de werkelijkheid: zij wilden absolute armoede voor allen,
het opgeven van alle bezit door de Kerk, wat in de tegenwoordige
wereldorde nu eenmaal niet mogelijk is. Ook in de Kerk zelf
ontstond een armoede-beweging met Robert van ArbrisseJ,
Citeaux, S. Norbertus, iets later met Franciscus van Assisië en
de bedelorden, die inzagen, dat tegenover den stijgenden rijkdom
der Kerk de vrijwillige armoede de beste vorm van ascese was.
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Zij wisten echter het juiste midden te houden. Zij kwamen aan
gerechtvaardigde aspiraties van den tijd te gemoet. maar wilden
niet gewelddadig rechtmatige instellingen en gevestigde toestanden
omverwerpen en ook niet allen tot absolute armoede verplichten.
doch door het voorbeeld van vrijwillige armoede en eenvoud den
rechten geest hernieuwen.
2°. De ketters, over wie in de 11 e eeuw gesproken wordt, treden alleen in
sommige streken op en schijnen niet met elkaar in verband te staan. Ook hun
oorsprong is niet vast te stellen. In het begin der 12e eeuw worden de kettersche
bewegingen talrijker en uitgebreider. In Zuid-Nederland preekte Tanchelm. een
Nederlander, tegen de geestelijkheid. Hij gaf zich uit voor Gods Zoon, omdat
hij de volheid des H. Geestes bezat en noemde zich de bruidegom der H. Maagd;
hij verloofde zich in het openbaar met een Mariabeeld. Hij vond veel aanhang.
vooral onder de vrouwen. Ofschoon hij tegen de zonden der geestelijken en de
sacramenten predikte, gaf hij zichzelf aan ontucht over. Toen hij te Keulen predikte,
waarschuwde de Utrechtsche kerk den aartsbisschop, die hem gevangen liet nemen,
doch hij wist te vluchten. Te Antwerpen werd hij als een heilige vereerd;
omstr. 1115 (1125) werd hij door een priester gedood. De H. Norbertus en de
zijnen traden op tegen de ketterij, die na Tanchelm's dood weldra verdween. Omstr. 1148 preekte in denzelfden geest in sommige streken van Frankrijk Eon de
Stella. Hij noemde zich Gods zoon en rechter der wereld; groote scharen volgden
hem, die roofden en plunderden en het verkregene verbrasten. - In het begin der
12e eeuw predikte in Frankrijk de priester Pierre de Bruys tegen de hierarchie,
de sacramenten, het vasten, de beeldenvereering enz. Toen hij eens op Goeden
Vrijdag vleesch kookte op een stapel brandende kruisbeelden, wierp het woedende
volk hem in het vuur (1120-30). Petrus Venerabilis schreef tegen zijn aanhangers
Adversus Petrobrusianos. Na zijn dood preekte Heinrich, een vroegere Benediktijn,
in denzelfden geest (t na 1145). - Tegen den rijkdom der geestelijken richtten
zich eveneens Arnold van Brescia (§ 106, 3°) en de Capuciaten. Verder is er
van soortgelijke secten sprake in Luik, Keulen, Noord-Italië.

3°. Doch de groote secte der M. E. is die der Katharen 1. een
verzamelnaam voor aanhangers van verwante tendenzen. Zij
noemden zichzelf Cathari, reinen; vandaar in Duitschland de naam
Ketzer. ketter. Zij heetten ook Albigenzen, naar de stad Albi
(Zuid-Frankrijk). een der hoofdzetels van hun macht; NieuwManicheën naar hun leer; in Italië: Patarini. Pauliciani; in
Frankrijk: Publicani (= Pauliciani). tesserants, wevers, naar de
hoofdbezigheid hunner perfecti. volgens het voorbeeld van Paulus;
in de Nederlanden: Piphili (gepeupel. vreters). De Katharen
hangen samen met het Oostersche Manicheïsme door de Paulicianen
1 C. Do u a i s, Les Albigeois, P. 1879; L'Eglise et la croisade contre les
Albigeois, Lyon 1882. - E. Va c a n dar d, Etudes de critique 11. - J.
G u i r a u d, Albigeois, D. H. E. I; Hist. partiaIe, hist. vraie I. 264-86:
291-315. - F. Ver net, Cathares, D. Th. 11. - E. B roe ex, Le Catharisme .... avant la croisade, Leuv. 1916. - E. Hol mes, The Albigensian
or Catharist Heresy, Lo. 1925. - J. L i n d e b oom, Middeleeuwsche Dualisten,
A. Luc h a i r e, Innocent lIl. La croisade des
de Katharen, 43-46. Albigeois, P. 1905.
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(§ 85; 115), die door de Grieksche keizers vervolgd, zich later
onder de Bulgaren en andere Slavische Balkanvolkeren vestigden
(Bulgari, Bogomili). Ook de kruistochten droegen bij tot de ver~
spreiding van Oostersche en manicheïstische invloeden. In de
eerste helft der 12e eeuw begon de verbreiding der Katharen in
West~Europa en bereikte haar hoogtepunt tegen het einde dier eeuw.
Geschriften der Katharen zijn niet bewaard, behalve een
katharische vertaling van het N. Testament in het provençaalsch.
Wat ons bekend is van hun opvattingen, weten wij meestal uit
de geschriften hunner bestrijders. De Katharen vormden ver~
schillende groepen, doch hun leer, moraal en opvattingen, die meer
in naam dan in werkelijkheid christelijk zijn, berustten op het
Manicheïstisch dualisme.
Een strengere richting beschouwt het goede en het kwade als twee eeuwige,
tegenover elkander staande princiepen. een meer gematigde het booze beginsel
als een gevalIen engel. Het booze beginsel heeft de lichamen. het goedf! _<;Ie
zielen geschapen. Het komt er op aan de ziel. het goddelijke in den mensch. ",an
het stoffelijke te bevrijden. opdat zij in het rijk des lichts kome. Hieruit volgt
de dogmatiek. Christus. het voornaamste schepsel. leert ons. hoe wij uit de
materie verlost moeten worden; hij heeft slechts een schijnlichaam ; er is geen
verrijzenis des vleesches; sommige deelen van het O. T. moeten verworpen
worden. Hierop berust ook hun levenswijze, hun ascese. die in hoofdzaak negatief
is: zkh losmaken van de materie. verzinken in het nirvana. Omdat de materie
uit den booze is. moet men zich van al het stoffelijke zooveel mogelijk onthouden;
dus niets in eigendom bezitten. strenge vasten. verbod van het eten van vleesch,
verwerping van uiterlijke ceremonies. beelden enz.; de voortplantingsakt is
zondig. wijl hij weer een ziel met het lichaam vereenigt; het huwelijk is erger
dan ontucht. wijl het een blijvenden band vormt. Maar dit hooge ideaal is alleen
bereikbaar voor een klein aantal. die al deze verplichtingen onderhouden: de
apostelen. perfecti. bonhommes. vestiti (omdat zij een koord om het middel
droegen). Zij bereiken. na een langen proeftijd. de volmaaktheid door het eenige
sacrament. het consolamentum. den geestesdoop door handoplegging (Joh. XIV.
26). die van de materie bevrijdt. Het consolamentum legt zware verplichtingen
op. doch waarborgt de zaligheid. als zijn werkzaamheid niet door de zonde.
het niet nakomen der verplichtingen. ongedaan wordt gemaakt. Om het niet te
schenden. ondergingen velen. vooral zij. dil' het in stervensgevaar ontvangen
hadden en later genazen. de endura (hongerdood) of sloegen de hand aan
zichzelven. Volgens Döllinger heeft de endura meer slachtoffers gemaakt dan
de inquisitie. De perfecti waren betrekkelijk gering in aantal. De meesten bleven
hun gehee1e leven credentes (ge1oovigen) en stelden het consolamentum zoolang
mogelijk uit. om vrijer te kunnen leven en zij leefden ook inderdaad zeer vrij.
Zij sloten echter met een volmaakte een verdrag. convenenza. ?;ich op het
sterfbed het consolamentum te laten toedienen. Dit kon ook door een stervende
buiten kennis worden ontvangen en waarborgde het heil. De perfecti verwierpen
de kerkelijke sacramenten. de credentes hielden er zich uiterlijk aan. Met de
uitbreiding der secte vormde zich ook een hiërarchie van paus. bisschoppen,
diakens. en diakonessen ; een werkelijke tegen~kerk.

in

Het Katharisme verspreidde zich over geheel Europa. vooral echter
Zuid~Frankrijk. Noord~Italië en Vlaanderen en had zijn meeste
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aanhangers in de opkomende industriesteden. In Zuid~Frankrijk
behoorde ook het grootste deel van den adel tot de credentes en
steunde hen krachtig. Innocentius 111 meende, dat de Katharen
een grooter gevaar vormden dan de Saracenen. Het uiterlijk
strenge leven der perfecti, hun niet zelden gerechtvaardigde kritiek
op de weelde en wereldschgezindheid der hoogere geestelijkheid,
hun nadruk leggen op het geestelijke boven het aardsche, hun
ijverige en niet zelden sluwe propaganda won meer ernstige
menschen, terwijl de gemakkelijke moraal der credentes, wien toch
de zaligheid gewaarborgd werd, de massa aan kon lokken. Want
mogen de perfecti een strenge ascese beoefend hebben, zij vormden
slechts een gering percentage; ten opzichte van de ongebondenheid
van credentes was men zeer toegevend (Guiraud, L'inquisition,
36).. Van de geestelijkheid ging weinig tegenactie uit. Zoo vormden
de Katharen een groot gevaar zoowel voor de Kerk als voor den
staat en de maatschappeÏijke orde. Zij verwierpen de voornaamste
dogma's, en daar Kerk en staat verbonden waren, leidde onder~
mijning van het kerkelijk gezag ook tot verzwakking van de
staatsmacht. Doch vooral hun moreel en sociaal nihilisme, hun
verachting van al het stoffelijke, was verderfelijk. Velen achtten
zich, als leerlingen van Christus, niet aan de wetten van den staat
gebonden en beschouwden diefstal als geoorloofd, als het niet
de credentes betrof. Zij verwierpen den eed, waarop alle
contracten en het geheeIe leenstelsel steunden, de geoorloofdheid
van de doodstraf, iederen, ook een rechtvaardigen oorlog en dus
het recht van den staat zich te verdedigen. Hun verwerping van
het huwelijk en hun prediking van den zelfmoord vormden een
gevaar voor het menschelijk geslacht ...Toen het Pausschap de
Katharen onderdrukte, was zijn overwinning er een van het gezond
verstand" (P. Saba tier ) . Toen koning Robert in 1022 tien
kanunniken van Orleans, verdacht van Manicheïsme, deed ver~
branden, was hij .. tristis et moerens nimium affectus, quoniam et
ruinam patriae revera et animarum metuebat interitum"(R. Glaber).
Reeds vroeger was men tegen de Katharen opgetreden, doch
Alexander III en het 3e Lateraansch concilie (1179) namen
strengere maatregelen, tot Innocentius 111 den strijd met meer
kracht begon, vooral tegen de Katharen in Zuid~Frankrijk. Hij
zond legaten, die preekten, openbare disputen leidden, hard~
nekkigen met kerkelijke straffen bedreigden, alles echter met
weinig succes. Ook de prediking en .. de arme missie" van b. Diego
van Osma en S. Dominicus had weinig resultaat, vooral door de
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tegenwerking van graaf Raimond VI van Toulouse. Toen in 1208
de pauselijke legaat Petrus de Castelnau, van de orde der Cister~
cienzers, vermoord werd, schreef Innocentius een kruistocht uit,
die geleid werd door Simon van Montfort. In een langdurigen strijd
(de Albigenzenoorlog, 1209-29), waarin de Katholieken, door de
gruwelen der ketters verbitterd, zich ook aan wreedheden schuldig
maakten en het land verwoest werd, wist men de groote kracht
der Albigenzen te breken. Ook de inquisitie trad tegen hen op.
4°. De sekte der Waldenzen (armen van Lyon) 1, ontstond uit
een ascetische leekenbeweging, die echter eindigde in opstand
tegen de Kerk. Een rijke koopman te Lyon, de Vaux of Waldes,
getroffen door de woorden van Christus tot den rijken jongeling
(Mt. XIX, 16-29) en door de legende van S. Alexius, gaf in het
hongersnoodjaar 1176 zijn grondbezit aan zijn vrouwen zijn
overige bezittingen aan de armen. Eenige andere burgers sloten
zich bij hem aan en predikend trokken zij rond en verkondigden
hun ideaal: eenvoud en armoede in navolging. van Christus. Zij
gingen twee aan twee, waren armoe':iig gekleed en droegen
sandalen (sabots, sabatati); ook vrouwen namen aan de prediking
deel. Ook in Lombardije ontstond een soortgelijke beweging, die
der Humiliaten. Doch Waldes en zijn volgelingen overdreven,
bestreden de geestelijken en kwamen zoo in conflict met den
bisschop van Lyon. Op het Lateraansch concilie (1179) stond
Alexander 111 hun de zedenprediking onder bepaalde voorwaarden
toe, doch toen zij zich hieraan niet hielden, werden zij door
Lucius III geëxcommuniceerd (1184). Na hun veroordeeling
begonnen de Waldenzen zich in het verborgen als een afzonder~
lijke secte te vormen. Veel pogingen werden aangewend om hen
langs vredelievend en weg met de Kerk te verzoenen en vereeni~
gingen werden gesticht, uit welke het met de Kerk strijdige was
verwijderd: de kerkelijke Hum i I i a ten, door P. Innocentius 111
als orde goedgekeurd (1201) en de Pauperes catholici (1208).
Later trad de inquisitie tegen hen op. Geleidelijk verwijderden de
Waldenzen zich steeds meer van de katholieke leer. De bijbel,
dien Waldes reeds voor een deel in de volkstaal deed overbrengen,
1 K. M ü II e r, Die Waldenzer u. ihre einzelnen Gruppen bis zum Anfang des
14. Jhr., 1886. - E. Comba, Histoire des Vaudois d1talie I, P. 21901. Th. deC a u zon s. Les Vaudois et I'Inquisition. P. 1908. - T. Gay. Hist. des
Vaudois. Flor. 1912. - J. Lindeboom. Waldenzen ... Armen" en Begijnen,
86-111. -- - J. Pi e r ron. Die Katholischen Armen. Fr. 1911. - L. Za nno n i.
Gli Umiliati. Mil. 1911.
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§ 111. P. lnnocentius 111 (1198-1216).
was het eenige richtsnoer voor leer en leven. Zij verwierpen het
leergezag_der K~rk en de hierarchie. het vagevuur. de voorbede
vOClr--dë overledenen. den aflaat. den eed. krijgsdienst. doodstraf.
de beeldenvereering en sommige leerstellingen over de sacramenten.
Zij schijnen aan de perfecti. de predikers. die tot armoede en
celibaat verplicht waren. een priesterlijk karakter te hebben
toegeschreven. In verschillende leerpunten kwamen zij met de
latere Protestanten overeen. doch niet in het hoofddogma. de
sola~fidesleer. daar zij juist veel waarde hechtten aan het verrichten
van uiterlijke werken.
De Waldenzen verspreidden zich vooral in Zuid~Frankrijk.
Noord~ltalië. Duitschland. Bohemen en Polen. Een gedeelte sloot
zich later aan bij de Katharen. een deel nog later bij de Hussieten
en Calvinisten. Als eigen sekte hebben de (zeer anti~katholieke)
Waldenzen zich tot heden weten te handhaven in Italië (36.000)
en van daar uit in Amerika (8 à 10.000).

~:JERDE

HOOFDSTUK.

HET PAUSSCHAP OP HET HOOGTEPUNT
VAN ZIJN INVLOED IN DE 13E EEUW.

§ 111.

InnocentÎus

m

(1198-1216)

1.

10 • Uit het geslacht der graven van Segni tçAnagni geboren
(1160 of 1161). had Innocentius de scholen van Rome. Bologna
en Parijs bezocht en zich een omvattende kennis eigen gemaakt.
vooral op theologisch en juridisch gebied. Zijn oom Clemens III
had hem tot het kardinalaat verheven en aan de curie had hij
ervaring in kerkelijke aangelegenheden verworven. Onder
1 Brieven en werken P. L. t. 214-217; Pot t h ast. Regesta I en 11 (over
de 5000 nummers). - Regestum super negotio Romani Imperii. ed. W. P e i t z.
R. 1927. - F. Hu r ter. Gesch. Papst Innozenz' 111 u. seiner Zeitgenossen.
-4 Bde Hamburg 1834/42. - A. Luc h a ir e. Innocent lIl. 6 vol. P. 1904. C. Pirie-Cordon. Innocent the Great. Lo. 1907. - Gregorovius V;
Hefele-L. V. 1179-1408. - F. Rocquain. La cour de Rome et l'esprit de
réforme avant Luther. 2 vol. P. 1893/95. - E. Kr e b h i el. The interdict. its
history and its operation. with special attention to the time of P. Inn. 111.
Wash. 1909. - E. Me y e r. Staatstheorien P. Innoc. lIl. Bonn 1919. - W.
Mol i tor. Die Decretale .. Per venerabilem" u. ihre Stellung im öffentlichen
Rechte der Kirche. Mr. 1896. - Ca r I y leV. - M. La n dry. L'ldée de
chrétienté chez les scolastiques du XIIIe s .• P. 1929.
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§ 111. P. lnnocentius III (1198-1216).
Coelestinus 111 meer op den achtergrond geraakt. had hij in zijn
vrijen tijd meerdere ascetische en theologische verhandelingen
geschreven: De contemptu mundi, De sacrificio Missae. Hij was
vroom en had een hooge opvatting van het pausschap volgens het
ideaal van -Gregorius. dat hij met zijn aangeboren heerschersgaven
en door de omstandigheden begunstigd. voor een aanzienlijk deel
verwezenlijkt heeft. De kerkelijk~politieke invloed van het paus~
schap heeft noch vroeger noch later zulk een hoogte bereikt. Als
plaatsbekleeder van Christus en hoofd der Kerk heeft Innocentius
de opperste geestelijke leiding van de wereld. Hij is de hoogste
rechter over het gedrag der vorsten; bij hun onderlinge twisten
doet hij uitspraak; hij beslist in den strijd over de koningskeuze in
Duitschland; den koning van Engeland. Jan zonder Land. zet hij
af. die dan zijn rijk tot pauselijk leen verklaart; de beide Siciliën.
Zweden. Denemarken. Portugal. Arragon. Polen. Engeland.
Hongarije huldigen hem als leenheer; de vorsten van Frankrijk en
Portugal dwingt hij hun onrechtmatig verstooten echtgenooten weer
tot zich te nemen. Doch een eigenlijke directe macht over wereldlijke
aangelegenheden heeft hij voor het pausschap niet opgeëischt
(Carlyle V. 318; 182). ofschoon sommige theologen: Johannes
van Salisbury en Hugo van St. Victor deze misschien reeds hadden
verdedigd. Innocentius heeft alleen als theoloog en canonist de
theorieën van Gregorius VII meer systematisch samengesteld en
verklaard. De vierde kruistocht. waarvan Innocentius de ziel was
en die tot de stichting van het Grieksch~latijnsche keizerrijk voerde,
strekte de pauselijke macht ook over het Oosten uit (§ 115). Het
4e Lateraansch concilie is de meest schitterende der m. e. kerkvergaderingen. De scholastiek en de gothiek gaan haar bloeitijdperk
tegemoet en de twee groote orden der M. E .. de Franciscanen en
Dominicanen. ontvangen van hem haar goedkeuring. O()k hier
ontbreken de schaduwzijden echter niet: de fouten van den
vierden kruistocht. dèkettersche volksbewegingen in Zuid~Frankrijk
en Noord~Italië met haar niet zelden gerechtvaardigde kritiek op
misstanden bij de geestelijkheid. terwijl de groote politieke macht
en wereldlijke glans het pausschap op den duur gevaarlijk zouden
worden.
2°. Innocentius heeft er naar gestreefd den Kerkelijken staat
sterk en onafhankelijk van het Duitsche rijk te maken.
Sicilië gold als vazalstaat van den H. Stoel. ofschoon de meeste
Siciliaansche vorsten dit niet of slechts noode erkenden.
Constantia. de weduwe van k. Hendrik VI. vroeg den Paus haar
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§ 111. P. Innocentius III (1198-1216).
minderjarigen zoon Prederik met het koninkrijk te beleenen en
deed afstand van de voornaamste voor de Kerk nadeelige privi~
legies, die koning Willem I P. Hadrianus IV had afgeperst
(Monarchia Sicula). Op haar sterfbed (1198) benoemde zij
Innocentius tot voogd over Prederik en tot beheerder van het rijk.
Innocentius nam de zorg voor de opvoeding van Prederik op zich
en wist zijn rechten tegen veelvuldige aanvallen te verdedigen,
tot hij hem in 1208 het rijk overdroeg.
3°. In Duitschland 1 kozen na den dood van Hendrik VI de
Staufische vorsten zijn broeder Philips van Zwaben tot koning
(~:iMaart 1198). de Welfische Otto van Brunswijk (9 Juni). Weer
brak de burgeroorlog uit. Innocentius spoorde de vorsten aan tot
een vergelijk, wijl hij anders zelf zou moeten beslissen. Aan de
gezanten van Philips ver klaarde hij (1200), dat het keizerschap
"principaliter et finaliter", wat den oorsprong en het doel betreft.
van den H. Stoel afhangt. Het keizerschap is door den Paus van de
Grieken op de Germanen overgedragen en heeft tot doel de Kerk
te beschermen (P. L. 216, 1012-15). Kort daarop gaf hij in een
Declaratio de redenen aan, waarom hij zich verklaarde voor Otto.
die hem betere waarborgen voor de Kerk scheen te geven dan
Philips. Wijl de Hohenstaufen protesteerden tegen de inmenging
des Pausen in Duitsche aangelegenheden, zette Innocentius in een
schrijven aan den hertog van Zähringen, dat als de decretale
Venerabilem in het Corpus juris is opgenomen, de pauselijke rechten
uiteen (Eichmann 11, 39). Hij verklaart zich het rech-t der Duitsche
vorsten niet te willen aanmatigen: zij hebben het volle recht hun
eigen koning te kiezen. Doch de gekozen koning van Duitschland
kan slechts keizer worden door de zalving des Pausen en de Paus
heeft het recht te oordeel en of de candidaat daarvoor geschikt is.
I's dit niet het gevaL dan kunnen de vorsten een andere keuze doen
en als zij dit weigeren, kan de Paus de keizerskroon aan een
anderen koning geven, daar de Kerk een verdediger noodig heeft.
Bij dit alles beslist niet de meerderheid der stemmen, maar de
geschiktheid van den persoon als verdediger der Kerk (indirecte
macht). De beide tegenstanders bleven echter den strijd voortzetten
en brachten onafzienbare ellende over het land. Na den dood van
Philips (1209) werd Otto algemeen erkend en door Innocentius
1 H a u c k IV. E. Mi c h a e I, Gesch. des deutschen Volkes seit dem
13. Jahrhundert bis zum Ausgang des M. A., 6 Bde Fr. 1897/1915; VI, Politische
Geschichte. - E. Win keI man n, Philipp von Schwaben u. Otto IV von
Braunschweig, 2 Bde Lz. 1873/78.
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§ 111. P. Innocentius 111 (1198-1216).
gekroond (1209-18). Innocentius bleek echter een ongelukkige
keuze gedaan te hebben. Otto trad zeer willekeurig en onrechtvaardig tegenover de Kerk op en maakte zich meester van een
deel van den Kerkelijken staat en van Sicilië. waarom hij door den
Paus geëxcommuniceerd en afgezet werd (1210) . Verschillende
Duitsche vorsten kozen nu den jeugdigen Frederik van Hohenstaufen
( 1211 ). die den Paus als leenheer van Sicilië erkende en beloofde de
vereeniging daarvan met het Duitsche rijk te zullen verhinderen
en de keuze der Duitsche bisschoppen uitsluitend aan de domkapittels toestond. Innocentius verklaarde zich voor hem. Bij
Bouvines (1214) werd Otto als bondgenoot van zijn oom. Jan
zonder Land. door den koning van Frankrijk verslagen; daarmee
was ook zijn macht in Duitschland gebroken.
4°. Als Nicolaas handhaafde Innocentius de heiligheid van het
huwelijk ook tegenover de vorsten. Philips 11 August van
Frankrijk 1 had zijn wettige echtgenoote Ingeborg verstooten en
Agnes van Meran tot vrouw genomen (1196). Daar bedreigingen
niet baatten. sprak Innocentius over Frankrijk het interdict uit
( 1200). waaraan alle bisschoppen op één na zich onderwierpen.
zoodat ook Philips op den duur toe moest geven. De huwelijken
van Alfonso van Portugal en Alfonso van Leon verklaarde hij voor
ongeldig en dwong de beide vorsten zich te onderwerpen.
6°. De koning van Engeland 2. Jan zonder Land (1199-1216).
handhaafde tegen het verbod des Pausen den niet-wettig gekozen
bisschop van Kantelberg. Toen vermaningen niet baatten en de
koning despotisch tegen de Kerk bleef optreden. kondigde
Innocentius het interdict over Engeland af (1208). De koning
begon nu een formeeIe kerkvervolging. waarop Innocentius de
excommunicatie en het afzettingsvonnis over hem uitsprak.
Philips 11 August van Frankrijk. die het vonnis zou voltrekken.
maakte zich voor een inval in Engeland gereed. waar Jan ook
door zijn tyrannie de ontevredenheid had opgewekt. Nu ,was hij
tot toegeven bereid. Zijn rijken Engeland en Ierland droeg hij
~ver aan God en den H. Stoel en ontving ze als leen voor een
jaarlijksche schatting terug (1213). Ook de edelen dwongen heID.
te capituleeren en de Magna Charta libertatum te aanvaarden. die
A. C art e II ier i. Philipp 11 August. K. van Frankreieh. 4 Bde Lz. 1899/1922.
deS e r v i è r e. Divoree des prinees et J'Eglise. D. Ap. I. - 2 E.
G ü t s e h 0 w. Inn. III u. England. Mn. 1905. - J. Ram s a y. The Angevin
Empire (1154-1216), Lo. 1903. - W. Stephens. A history of the English
Chureh 11 (1066-1272). Lo. 1909. - W. Me. Keehnie. Magna Carta.
Lo. 21914.
1

- J.
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§ 111. P. Innocentius III (1198-1216).
voortaan in Engeland als een soort grondwet zou gelden en ook
de vrijheid der Kerk waarborgde. "Ecclesia anglicana libera sit et
habeat jura sua integra". De koning zou bv. niet tusschenbeiden
komen in de keuze van abten en bisschoppen. Zoodra de edelen
hun krijgsmacht hadden weggezonden, beriep Jan zich echter op
zijn leenheer Innocentius, die de Charta verwierp en verschillende
medewerkers met kerkelijke straffen belegde. Zijn opvolger
Hadrianus bevestigde haar in 1216, nadat enkele wijzigingen waren
aangebracht.
6°. Het 4e Lateraansch concilie, het 12e algemeene (412 bis~
schoppen, 800 abten en vele vertegenwoordigers van afwezigen).
werd door Innocentius beroepen tot bevrijding van het H. Land en
hervorming der Kerk (1215). Eerst werden de Waldenzen en de
Albigenzen veroordeeld en het katholiek geloof in een symbolum
vastgelegd. waarin vooral de leer van het H. Sacrament des Altaars
uitgesproken en voor het eerst in de Westersche kerk het woord
"transsubstantiatio", sedert het midden der 12e eeuw in gebruik.
kerkelijk werd goedgekeurd. Dan werd de jaarlijksche biecht (bij
den eigen priester) en de paaschcommunie verplichtend gesteld:
de oprichting van nieuwe kloosterorden verboden. het verbod van
clandestiene huwelijken uitgevaardigd (niet ongeldig.). de ver~
boden graad van bloed~ en aanverwantschap tot den 4en (vroeger
den 6en) graad beperkt. "omdat het verbod in verdere graden in
het algemeen niet zonder groot nadeel onderhouden kon worden ...
Quatenarius numerus bene congruit prohibitioni conjugii corpo~
ralis. .. quia quatuor sunt humores in corpore, quod constat ex
quatuor elementis".

§ 112.

De Pausen en de laatste Hohenstaufen (121&-68)

1.

Ho nor i u s 111 (1216-27) wist den 5en kruistocht tot stand
te brengen en door de uiterste toegevendheid den vrede met
k. Frederik II van Hohenstaufen (1215-50) te bewaren. Frederik
1 Regesten van Honorius 111: Pot t h ast I, 11; P. Pre s s u t t i. 2 t.
R. 1888/95. - Van de andere Pausen: Pot t h ast I, 11 en in Bibliothèque des
écoles françaises d'Athènes et de Rome, 2e série, P. 1884 vlg. - M. G. Epp.
saeculi XIII ed. C. R 0 den b erg 1-3, 1883/94. M. G. Constit. 2. - J.
B ö h mer, Regesta Imperii V, ed. J. F i c k e r et E. WIl! keI man n, 3 Bde,
Ibr. 1881/1901. - J. H u i II a r d - B r é h 0 II e s, Historia diplomatica Frederici 11,
12 t. P. 1852/61. - E. Win keI man n, Kaiser Friedrich 11, Lz. 1889/97. F. Bie h rin g e r, K. Fried. 11, B. 1912. - Th. Fr a n z, Der grosse Kampf
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§ 112. De Pausen en de laatste Hohenstaufen.
was opgegroeid onder de bescherming van Innocentius 111. die
hem in het bezit van Sicilië gehandhaafd en zijn verheffing tot het
Duitsche koningschap erkend had, doch hij toonde zich weinig
dankbaar. Hij was een man van rijke geestesgaven, staatsman
en veldheer, vol liefde voor wetenschap en kunst, doch liet zich
in de politiek uitsluitend door hoop op voordeel leiden, alsof voor
hem geen moraal bestond. Hij was trouweloos en wreed; uiterlijk
streng in het handhaven van de wetten tegen de ketters, innerlijk
onverschillig voor den godsdienst, misschien zelfs, onder invloed
van Arabische philosophen, ongeloovig. (Dat hij gezegd zou
hebben, zooals Gregorius IX hem verweet, dat de wereld door drie
bedriegers, Christus, Mozes, Mohammed misleid was, is niet zeker.
Het geschrift De tribus impostoribus is van veel lateren tijd). Zijn
leven als van een Oostersch vorst was met alle voorschriften der
zedelijkheid in strijd. Hij had sterke caesaropapistische en
despotische neigingen. Van een Italiaansche moeder stammende,
was hij meer Italiaan dan Duitscher; het zwaartepunt van zijn
macht zocht hij ook meer in Italië dan in Duitschland, waar hij
slechts zelden vertoefde. Dit moest hem noodzakelijk in conflict
brengen met den Paus en met de Italiaansche steden, en leidde tot
verzwakking der keizerlijke macht en tot oplossing der eenheid van
het Duitsche rijk. Want om zijn plannen in Italië door te voeren,
moest hij uitgebreide voorrechten schenken aan de Duitsche vorsten,
waardoor deze zich tot bijna onafhankelijke heerschers ont~
wikkelden. Om hem tot den beloofden kruistocht te bewegen,
kroonde Honorius hem in 1220 tot keizer, doch Frederik stelde
den kruistocht steeds uit, bekommerde zich weinig om de rechten
der Kerk en behield ook na de keizerskroning, in strijd met de aan
Innocentius 111 gedane belofte, de Siciliaansche kroon.
De strijd brak uit onder Gregorius IX (1227-41), Ugolino van
zwischen Kaisertum u. Papsttum zur Zeit d. Hoh. Friedrich Il. B. 1903. W. Co h n, Das Zeitalter der Hohenstaufen in Sizilien. 1925. - A. B erg man n,
König Manfred v. Sizilien, Heidelb. 1909. - F. G r a e f e, Die Publizistik in
der letzten Epoche Fried. 11. Heidelb. 1909. - Hefele-L. V. 1109-1694.Mi c h a e I VI. H a u c k IV. - C. Po u let, Guelfes et Gibelins I. - J.
R i v i è r e, Le problème de I'Eglise et de I'état au temps de Philippe Ie Bel,
Leuv.-P. 1926. - Ca rI y leV. - H. Ar q u iJ i è r e. Honorius III. D. Th. VI.
-E. B rem. P. Greg. IX bis zum Beginn seines Pontifikats. Heidelb. 1911. A. Cl e r val. Grégoire IX, D. Th. VI. - J. Fel ten. Papst Gregor IX,
Fr. 1886. - E. A man n, Innocent IV, D. Th. VII. - F. Po des t à. Papa
Innocenzo IV, Mil. 1928. - A. F 0 I z. Kaiser Fried. Il u. P. Innoc. IV. Straatsb.
1905. - 0 e s I a n d r e s, Innocent IV et la chute des Hohenstaufen. 1907. V. Er m 0 n i, Alexandre IV, D. Th. I. - F. Ten c k hof f. Papst Alex. IV,
Pdb. 1907.
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Segni. kard. a.b. van Ostia. een neef van Innocentius 111. ook
geestelijk aan dezen verwant. krachtig. vol geestdrift voor kerke~
lijke idealen. den vriend en beschermer van Franciscus van Assisië.
Reeds eenige maanden na zijn troonsbestijging sprak hij den ban
uit over Frederik (1227). daar deze den beloofden kruistocht
steeds niet ondernam. Frederik antwoorde met het verwekken van
een oproer in Rome. waarvoor de Paus moest vluchten en bezette
een gedeelte van den Kerkelijken staat. om een verbinding tusschen
zijn bezittingen in N. en Z. Italië tot stand te brengen. En als om
den Paus openlijk in het ongelijk te stellen. besloot hij nu toch. met
den ban beladen. een kruistocht te ondernemen (1228). Hij wist
een verdrag te sluiten met den Egyptischen sultan. waarbij
Jeruzalem aan de Christenen werd afgestaan en liet zich tot koning
van Jeruzalem kronen (1229). De Paus had ondertusschen in
Sicilië troepen laten binnenrukken. die verdreven werden. toen
Frederik terugkeerde. Het volgend jaar werd de vrede van
Ceperano gesloten. waarbij Frederik beloofde de rechten der Kerk
te zullen handhaven en van den ban ontslagen werd.
Doch hij ging voort zijn heerschappij in Italië te bevestigen.
Sicilië maakte hij tot een sterk gecentraliseerden. modernen staat.
Op den rijksdag van Ravenna (1231) hief hij de stadsrechten der
Lombardische steden. die naar autonomie streefden. op en brak
den vertwijfelden tegenstand (1237). Zijn natuurlijken zoon Enzio
liet hij in het huwelijk treden met de erfgename van het pauselijk
leen Sardinië en benoemde hem tot koning: de bedreiging van den
Kerkelijken staat en de vrijheid des Pausen werd steeds grooter.
Gregorius sloot een bondgenootschap met de Lombardische steden
en sprak voor de tweede maal de excommunicatie en afzetting van
Frederik uit (1239). Nu ontbrandde een strijd zonder weerga.
van beide zijden met de grootste heftigheid en met alle ten dienste
staande middelen gevoerd. die eindigde met den ondergang der
Hohenstaufen. Het is niet te ontkennen. dat Gregorius en
Innocentius IV zich tot extreme uitlatingen en handelingen hebben
laten verleiden en dat ook het pauselijk gezag diep geschokt en
verzwakt werd. doch principieel waren zij in hun recht en zij
hebben de vrijheid der Kerk gered. "die zonder den onverwrik~
baren heldenmoed van zulke mannen onder den ijzeren voet van
het Hohenstaufensche keizerdom verpletterd ware geworden"
(Ehrhard).
De vorsten van andere landen bleven onzijdig; Lodewijk IX
van Frankrijk poogde te vergeefs een verzoening te bewerken. En
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terwijl Paus en keizer elkaar bestreden. bedreigden de Mongolen
van uit het Oosten Europa. Gregorius liet in Duitschland voor een
tegenkoning werken. maar zonder veel succes. Frederik van zijn
kant bezette het grootste deel van den Kerkelijken staat en nam
meer dan 100 Fransche prelaten gevangen. die over zee naar
Rome wilden komen om een concilie bij te wonen ( 1241 ) .
eoe 1est i n u s IV regeerde slechts 17 dagen. Na ruim anderhalf
jaar werd gekozen de Genuees Sinibald Fieschi. een beroemd
jurist. Innocentius IV (1243-54). Hier bleek het. hoe weinig het
een persoonlijke strijd was. want Innocentius was als kardinaal.
evenals geheel zijn huis. keizerlijk gezind geweest en van den
eerlijken wensch bezield den vrede tot stand te brengen. Toch
ontbrandde de strijd nog heviger en Innocentius stelde zich in
veiligheid te Lyon (1244-51). dat in naam tot het Duitsche rijk
behoorde. doch feitelijk onafhankelijk was. Daar beriep hij de
Be algemeene kerkvergadering, de eerste van Lyon (1245), waar
behalve de kardinalen en de patriarchen ongeveer 250 bisschoppen
aanwezig waren. meest uit Frankrijk en Spanje. enkele uit Duitschland. Zij werd door den Paus geopend met een redevoering over
de vijf wonden der Kerk. Het hoofdonderwerp der beraadslagingen
vormde de aangelegenheid des keizers. Deze werd door zijn gezant
Thaddeus van Suessa verdedigd: toen deze zag dat de keizer
gevaar liep. bestreed hij de algemeenheid der synode en appelleerde
op den toekomstigen Paus en een werkelijk onpartijdig en algemeen concilie. Frederik werd wegens meineed. heiligschennis.
verdenking van ketterij nogmaals uit al zijn waardigheden ontzet
en zijn onderdanen werden van den eed van trouw ontslagen.
Innocentius was zich van de draagwijdte dezer besluiten volkomen
bewust: hij verklaarde ter verdediging ervan den dood te willen
ondergaan.
Beide partijen deden in hartstochtelijke manifesten een beroep op het christelijke
volk. In manifesten aan de verschillende vorsten van Europa verklaart de keizer
het pauselijk vonnis voor onrechtmatig; hij spreekt van een "sacerdotalis abusio
potestatis. een misbruik van de priesterlijke macht" en doet een beroep op hun
solidariteit tegenover de aanmatigingen van het pausschap. De Paus is de draak
van de Apocalyps. Het keizerschap is van goddelijken oorsprong. zooals hij
reeds vroeger (1241) verklaard had: "Imperii... cui Domino praesidemus
8uctore", De keizer hangt alleen af van God en is aan geen menschelijke wetten
gebonden: "ridicu1ose subjicitur legio qui legibus omnibus imperialiter est solutus".
Hij erkent de zuiver geestelijke macht des Pausen. als deze echter ook ten
opZichte van hem de verschuldigde relaties onderhoudt: "Quem in spiritualibus
patrem nostrum et dominum profitemur. si tarnen ipse nos filium debita relatione
cognoscat". Hij stelt het voor. alsof de Paus slechts strijdt voor de tijdelijke
macht en eischt. dat hij en de geestelijkheid weer tot de armoede en eenvoud
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van Christus terugkeeren. Zelf koesterde hij plannen een kerkelijke hervorming
in te voeren.

Tegenover de despotische en caesaropapistische aanmatigingen van Frederik 11
verdedigden .de Pausen Gregorius IX en Innocentius IV de pauselijke rechten.
ook ten opzichte van den keizer. Gregorius met een beroep op de Donatio
Constantini (M. G. Epp. s. XIII selectae J. 600; Eichmann 11. p. 131).
Innocentius IV meer principieel: in de macht van den Paus. als plaatsbekleeder
van Christus. is impliciet en in potentie ook de wereldlijke macht besloten;
Christus "in apostolica sede non solum pontificalem. sed et regalem constituit
monarchatum"; de Paus bezit het geestelijk en het tijdelijk zwaard (E. Winkelmann. Acta imperii inedita 11. 697; Eichmann 11. p. 32). In zijn In quinque libros
decretalium Apparatus seu Commentaria (voltooid 1245; Lyon 1577) schijnt
Innocentius echter de indirecte macht te leeren : Non intendimus judicare de
feudo: directe. secus indirecte" (11. fol. 71 r.; vgl. echter Rivière. 39).
De theologen en canonisten van dien tijd behandelen nog niet ex professo
~e kwestie van de verhouding der beide machten. Thomas schijnt practisch de
indirecte macht te houden. doch zet niet systematisch en dUidelijk de quaestie
uiteen (Rivière. 48-51 ; Carlyle. V. 348-354). De canonisten gaan verder dan
de Pausen. Op gezag vooral van Hendrik van Suso. kardinaal a.b. van Ostla
(t 1271). in zijn Summa decretalium (omstr. 1260) en van zijn leerling Willem
Durandus van Mende (t 1296) in zijn Speculum juris (omstr. 1275) beginnen
zij meer de directe macht te leeren : de Paus is ook de bron van de wereldlijke
mac·ht; hij bezit ook het wereldlijk zwaard. waarvan hij de handhaving opdraagt
aan de vorsten.

Een deel der Duitsche vorsten verliet de partij van Frederik en
koos een tegenkoning. Hendrik van Thüringen en na diens dood
Willem van Holland (1247-56). die zich echter tegen
Frederik niet wist te handhaven. De Paus schreef een kruistocht
tegen Frederik uit: kruisvaarders voldeden aan hun gelofte. als
zij aan dezen oproep gehoor gaven. Door provisies benoemde hij
zooveel mogelijk pausgezinden voor kerkelijke waardigheden in
Duitschland. Terwijl in Duitschland en Italië een vreeselijke
burgeroorlog woedde. Paus en keizer elkander en hun aanhangers
veroordeelden. het interdict over een groot deel van Duitschland
lag. stierf Frederik onverwacht, na biecht en absolutie van den
ban. In zijn testament betuigt hij aan de Kerk genoegdoening te
willen geven. Innocentius keerde weer naar Rome terug.
Frederik' s zoon Koenraad IV (1250-54) zette den strijd voort,
maar stierf op jeugdigen leeftijd. een zoontje van 2 jaar nalatende.
Conradijn. Het regentschap over hem werd waargenomen door
zijn oom Manfred. die zich ondanks het verzet der Pausen
Ale x a n der IV (1254-61) en U rba n u s IV (1261-64) in
het bezit van Sicilië handhaafde en zelfs een gedeelte van den
Kerkelijken staat bezette. Urbanus IV. een Franschman van
geboorte. gaf de kroon van Sicilië aan Karel van Anjou (1263).
een broeder van Lodewijk IX van Frankrijk. die zich gewapender~
hand in het bezit van het rijk stelde. waarbij Manfred sneuvelde
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( 1266), doch in wreedheid. onrechtvaardigheid en heerschzucht
voor de Hohenstaufen niet onderdeed en spoedig nog meer gehaat
werd dan zij. De Gibellijnen in N. en Z. Italië wendden zich dan
ook vol hoop tot den jeugdigen Conradijn, die optrok om het rijk
zijner vaderen te veroveren. Hij werd echter door Karel van Anjou
verslagen en ondanks de voorspraak des Pausen te Napels
onthoofd (1268).
Zoo eindigde het roemrijke geslacht der Hohenstaufen: het
pausschap had de overwinning behaald. Doch de strijd had
onnoemlijk veel ellende zoowel over den staat als over de Kerk
gebracht. Beide waren uitgeput: het Duitsche rijk was rijp voor
het Interregnum. de Kerk voor de Babylonische gevangenschap.
De burgeroorlog had Duitschland en Italië verscheurd en verwoest.
De politieke eenheid van Duitschland was verbroken; talrijke
kleine vorsten stonden bijna onafhankelijk naast en tegenover
elkaar; het keizerlijk gezag was verdwenen en het keizerschap
weinig meer dan een titel geworden. Het Duitsche rijk. eeuwen lang
het voornaamste der Christenheid. verloor meer en meer den voor~
rang, die op Frankrijk, Engeland en later op Spanje overging.
Ook de Kerk had echter zwaar geleden. Zij moest de Hohen~
staufen bestrijden, wilde zij niet in slavernij geraken. Doch de
verbittering. waarmee ook van den kant der Pausen gestreden
was, en het in hun naam gepleegde geweld, hadden bij velen
afkeer tegen het kerkelijk gezag opgewekt. De geschriften der
keizerlijken, waarin de rechtsmacht der Pausen en de rechtmatig~
heid hunner handelingen bestreden werden. hadden hun invloed
niet gemist en het pauselijk gezag ondermijnd. Om den strijd te
kunnen voeren had de Paus aan alle landen een kerkelijke belasting
opgelegd of de bestaande vermeerderd. wat velen onaangenaam
stemde. En tenslotte: in plaats van het Duitsche was het Fransche
gevaar gekomen, dat nog noodlottiger zou worden dan het eerste.

§ 113. De aansluiting van het Pausschap bij Frankrijk
(1261-94).
Met den Franschman Urbanus IV (1261-64), vroeger
patriarch van Jerusalem, begon het pausschap zeer begrijpelijk
aansluiting te zoeken bij Frankrijk. Duitschland was innerlijk
verzwakt, Italië door partijschappen verdeeld, Frankrijk had de
intellectueele leiding van Europa, terwijl het door zijn koningen
456

§ 113. De aansluiting van het pausschap bij Frankrijk (1261-94).
Innerlijk sterk was gemaakt. De H. Lodewijk IX (1226-70) 1 was
een groot koning, die het welzijn van het land bevorderde en een
heilige, die het pausschap welgezind was. Urbanus benoemde
meerdere Fransche kardinalen en schonk het koninkrijk der beide
Siciliën aan Karel I van Anjou (1265-85) 2, een broeder des
konings. Ook Karel stelde zich een wereldrijk tot doel. dat
Jerusalem en Constantinopel zou omvatten. Van P. Cl e men s IV
(1265-68). eveneens een Franschman, ontving hij de waardigheid
van Romeinsch senator en daarmee de hoogste macht in den
Kerkelijken staat en tevens de opdracht Toscane als vicaris van
het Duitsche rijk te besturen: zoo was hij meester van Italië.
Bovendien trachtte hij de Duitsche keizerskroon te bezorgen aan
zijn neef. Philips 111 van Frankrijk.
Door de oneenigheid der Italiaansche en Franschgezinde kardi~
nalen bleef de pauselijke zetel na den dood van CIemens drie
jaren onbezet 3, tot gekozen werd de voortreffelijke Italiaansche
kardinaal Theobald Vis conti, Gregorius X (1271-76). Jn
Duitschland erkende hij als koning Rudolf van Habsburg
(1273~91; "Te regem Romanorum nominamus"), waardoor de
plannen van Karel van Anjou verijdeld werden en het noodlottige
interregnum (1256-73) een einde nam. In 1274 kwam te Lyon
de He algemeene kerkvergadering bijeen, door Gregorius beroepen
om de Grieken met de Kerk te vereenigen, een kruistocht tot stand
te brengen en hervormingsmaatregelen te beramen 4. Ongeveer
500 bisschoppen, meer dan 1000 prelaten en de gezanten der
vorsten waren aanwezig. Ook de twee grootste theologen waren
uitgenoodigd, doch Thomas van Aquino stierf op weg, Bonaventura
tijdens het concilie. Tienden gedurende zes jaar voor een kruistocht
werden ingewilligd, de vereeniging der Grieken kwam tot stand
(§ 115, 6°). Een belangrijk decreet, Ubi periculum, wilde een te lang
openstaan van den H. Stoel voorkomen en stelde daarom het reeds
in 1241 toegepaste conclave verplichtend, de afzondering van de
kardinalen van de buitenwereld vóór de pauskeuze (cum clave,
met sleutel afgesloten) en een geleidelijke vermindering van levens~
1 Je ha n de Jo i n v i II e, Hist. de St. Louis, ed. Nat a Ii s de Wa i 11 y,
P. 1881. - M. Se pet, St. Louis, L. S. 61905. - E. Be r 9 e r, St. Louis
et Innocent IV, P. 1893; Les demières années de St. Louis, P. 1902. - 2 E.
Jo r dan, Les origines de la domination Angevine en ltalie, P. 1909. F. K er n, Die Anfänge der französ. Ausdehnungspolitik bis zum J. 1308, Tüb.
1910. - C. Po u I let, Guelfes et Gibelins 11. La diplomatie pontificale à
I"époque de la domination française (1266-1378), Br. P. 1922. - Mi c h a e I VI.
H a u c k V. - 3 W. M u I der, De Potestate Collegii mortuo Papa des
Augustinus Triumphus, Stud. Cath. 5 (1928) 40. - 4 Collectio de scandalis
ecclesiae, ed. A. S t r 0 i c k, Arch. Franc. Hist. 24 (1931) 33.
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middelen. P. Johannes XXI schafte het weer af. terwijl
Coelestinus V het hernieuwde. P. Joh a n nes XXI (1276-77),
Petrus Hispanus, geboren te Lissabon, professor der geneeskunde te
Siena, lijfarts van P. Gregorius X, a.b. van Braga, had geschreven
de Summulae logica les, een veel gebruikt handboek der logica in de
latere M. E., De anima (een psychologie) en Thesaurus pauperum
(een geneeskundig boek; Bihlmeyer 11, 196; volgens anderen is
Petrus Hispanus niet Petrus Juliani, de latere P. Johannes XXI.
doch Petrus Alphonsi O. P.; vgl. H. Simonin, Arch. hist. doctr. litt.
du m. ä. V ( 1930) 267). Kardinaal Orsini, N i col a a s III
(1277-80), krachtig en bekwaam, wist den invloed van Karel
van Anjou in den Kerkelijken staat te beperken. Door Dante
wordt hij van simonie en nepotisme beschuldigd en daarom in
de hel geplaatst. Het eerste blijkt niet; wel heeft hij verschillende
bloedverwanten hooge waardigheden geschonken, wellicht, omdat
hij op hen het best vertrouwen kon. De Franschman Mar tin u s IV
( 1281-85), onder invloed van Karel van Anjou gekozen, was
ook als Paus geheel van hem afhankelijk. In tegenstelling met
Gregorius X verzette hij zich niet tegen de aanvalsplannen van Karel
op het Grieksche rijk, wat een der redenen was, dat de unie van Lyon
weer werd opgeheven. Ook versterkte hij den Fransehen invloed door
de benoeming van Fransche kardinalen. De Siciliaansche Vespers
(30Maart 1282) maakte een einde aan de Fransche heerschappij op
Sicilië, dat kwam onder Peter 111 van Arragon, t 1285, den echtgenoot van een dochter van Manfred; Napels bleef aan Anjou.
Zoowel Martinus als Ho nor i u s IV (1285-87) verzetten zich
tegen Peter en trachtten de Fransche heerschappij op Sicilië te
herstellen. doch tevergeefs. Onder N i col a a s IV (1288-92),
vroeger generaal der Franciscanen, gingen de laatste bezittingen
der Latijnen in het H. Land verloren. In Rome heerschte onrust door
de onderlinge twisten der machtige families Orsini en Colonna.
Na den dood van Nicolaas stond de pauselijke stoel wederom
twee jaar en drie maanden ledig, wijl de kardinalen verdeeld waren
door den naijver der Colonna's en Orsini's en de Siciliaanseh.
Arragoneesche kwestie. Onder invloed van c!<;?~,}LYB_~ Anjou,
koning van Napels (1285-1309), besloten /:-zi, tensfotte hun
stemmen te vereenigen op Petrus van Murrone. S. Coelestinus V
(5 Juli 1294) 1. Het verlangen naar een heiligen .. geheel buiten
1 S. Pierre Célestin et ses premiers biographes, An. Boll.
16 (l897).
365-487. - F. Se p pelt, Stud. zum Pontifikat Papst Cölestins V. B. 1911;
Monumenta Coelestiniana, Quellen zur Geschichte des Papst Cölestin V, 1921.
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de politieke partijen staanden Paus en Joachimitische verwachtingen
hadden tot de keuze meegewerkt. Petrus was de stichter van de
Coelestijnen (§ 119, 4°), een strengen tak van de Benedictijnerorde. Na eenige jaren legde hij het bestuur der orde neer en ging
als kluizenaar in strenge boete op den berg Murrone leven. Daar
kwamen de afgevaardigden der kardinalen tot hem en vroegen
hem de keuze aan te nemen, wat hij na langen tegenstand deed,
meen ende aan een bijzondere beschikking des hemels te beantwoorden. De heilige, naief-goedige kluizenaar bleek spoedig voor
het pausschap geheel ongeschikt, daar het hem aan menschen- en
zakenkennis ontbrak. Hij vestigde zijn residentie te Napels en
stond geheel onder invloed van Karel van Anjou, wiens woord
bij zijn vroegeren onderdaan meer gold als de raad der kardinalen.
Zonder hen te raadplegen nam hij de gewichtigste besluiten,
benoemde ineens 12 kardinalen, onder wie 7 Franschen en 3
Napolitanen, zoodat het college overwegend Franschgezind was,
en was uiterst vrijgevig in het verleenen van privilegies en
dispensaties. Ook zelf gevoelde hij het drukkende van den last
en verlangde naar de eenzaamheid terug. 13 December legde hij
daarom de pauselijke waardigheid neder en trok zijn kluizenaarsgewaad wederom aan. 23 Dec., in een conclaaf van slechts één
,dag, werd Bonifatius VIII gekozen. Dat deze door simonie of op
onrechtmatige wijze Coelestinus tot het neerleggen van zijn'
waardigheid bewogen zou hebben, is laster gebleken.

§ 114.

Bonifatius VIn (1294-1303) 1.

10. Bonifatius VIII wordt dikwijls ongunstig beoordeeld. Reeds
tijdgenooten, door partijhartstocht verblind, stellen ook zijn recht1 Pot t h ast 11; G. Di 9 a r d, M. F a u con, A. Th 0 m a s, Les registres
de Boniface VIII, t. I-lIl. Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et
de Rome, 2e serie, P. 1884-1921. - H. Fin k e, Acta Aragonensia. QueUen ...
aus der diplomatischen Korrespondenz Jaymes 11 (1291-1327), 3 Bde B. en
Lz. 1908/23. - G. Pi c 0 t, Documents pour servir à l'histoire des assemblées
réunies sous Philippe Ie Bel, P. 1901. - L. Tos t i, Storia di Bonifacio VIII,
2 vol. Monte Cassino 1846. - H. Fin k e, Aus den Tagen Bonifaz' VIII.
Fünde u. Forschungen, Mr. 1902. - H. Hem mer, Boniface VIII, D. Th. 11.
- Hef e I e - L. VI, 348--467; 502-582. M. Cu r I e y, The conflict
between Pope Boniface VIII and King Philip IV, Wash. 1927. - E. Ren a n.
Etudes sur la politique religieuse du règne de Philippe Ie Bel, P. 1899. K. Wen c k, Philipp der Schöne v. Frankreich, Marburg 1905. - G. L i z era n d.
Clément V et Philippe Ie Bel, P. 1910. - L. M 0 h 1e r, Die Kardinäle J. u. P.
Colonna, Pdb. 1914. - R. Hot z man n, Wil helm v. Nogaret, Fr. 1898. E. Z e c k, Der Publizist Pierre Dubois, P. 1911. - J. V i d a I, Bernard Saisset.
P. 1926.
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matige handelingen in een ongunstig licht. Zoo plaatste Dante
hem in de hel en Jacopone da Todi. waarschijnlijk de dichter
van het Stabat Mater, heeft hem in feIIe satyres bestreden. Na zijn
dood heeft Philips de Schoone in een geruchtmakend proces
getracht hem door P. Clemens V te laten veroordeel en. En ook
thans zijn er velen. die hem geen recht laten wedervaren. Bonifatius
was niet zonder gebreken. maar OIuechtvaardig is het. deze breed
uit te· meten en de veel grootere ongerechtigheden van Philips den
Schoone niet of slechts terloops te vermelden.
Benedictus Gaetani. in 1220 (of omstr. 1235) uit een adeIIijke
ZAtaliaansche familie geboren. gold voor den grootsten jurist van
zijn tijd. Hij had meerdere gewichtige zendingen vervuld en was
van onberispelijken levenswandel; de in dit opzicht tegen hem
uitgebrachte beschuldigingen zijn onwaar gebleken. AIIeen heeft hij
zijn familie. meer dan waarschijnlijk nuttig was. begunstigd en
verrijkt. Ofschoon bejaard. was hij krachtig en onverschrokken.
Doch zijn heftig en hartstochtelijk temperament verleidde hem
meermalen tot een te absoluut optreden en tot uitdrukkingen en
handelingen. die zijn tegenstanders krenkten en stof voor beschul~
digingen boden en waardoor hij den schijn van heerschzucht wekte.
Hij is de laatste groote vertegenwoordiger van het m. e. pausschap.
Ook volgens zijn opvatting heeft de Paus als plaatsbekleeder van
Christus krachtens zijn .. plenitudo potestatis" de moreeIe leiding
van de wereld. ook van de vorsten. Doch deze m. e. tendenzen
heeft hij. tenminste in sommige uitdrukkingen. tot de uiterste
consequenties doorgetrokken. misschien zelfs tot de directe macht
van den Paus over de wereldlijke aangelegenheden. Zijn groote
tegenstander. Philips IV de Schoone, koning van Frankrijk
(1285-1314). vertegenwoordigt de wereldlijke macht in haar
extreme richting: het koningschap is van goddelijken oorsprong.
van niemand afhankelijk en omvat ook de geestelijke macht. die
door de Kerk slechts wordt uitgeoefend. Zijn voorgangers waren
over het algemeen pauselijk gezind geweest; Philips streefde naar
volkomen absolutisme. ook op kerkelijk gebied en deinsde ter
bereiking van zijn doel voor trouweloosheid en onrechtvaardigheid
niet terug. Vooral de nieuwere onderzoekingen omtrent het proces
en de opheffing der Tempeliers hebben op zijn karakter geen
gunstig licht geworpen. Anderen meenen. dat hij persoonlijk niet
zoo schuldig. doch zwak van karakter was en geheel onder den
invloed stond van zijn raadslieden: Petrus Dubois. Petrus Flote en
Willem de Nogaret. leekenjuristen. bewonderaars van het
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Romeinsche recht en verdedigers van het absolutisme der vorsten.
Zeker hebben zij in zijn regeering een groote rol gespeeld. En
de Fransche koningen konden met meer succes dan de Duitsche
keizers den strijd tegen den Paus aanbinden, omdat hun macht
in het eigen land veel grooter was.
In dezen strijd tusschen de pauselijke suprematie en het absolute
caesaropapisme heeft Bonifatius de nederlaag geleden. Na hem is
de kerkelijk~politieke macht van den Paus zeer sterk gedaald, om
nooit meer haar vroegere hoogte te bereiken.
2°. Terstond na zijn keuze trok Bonifatius de meeste door zijn
voorganger verleende en voor de Kerk nadeelige voorrechten in.
Verschillenden verklaarden echter het bedanken van Coelestinus
voor ongeldig en er bestond gevaar, dat zij den zwakken grijsaard
zouden misbruiken en een schisma veroorzaken. Daarom besloot
Bonifatius hem in zijn nabijheid te houden en toen hij ontvluchtte,
liet hij in een kasteel te Anagni een cel voor hem inrichten, gelijk
aan zijn vroeger verblijf te Murrone, waar hij van zijn monniken
bezoek mocht ontvangen, doch streng bewaakt werd. Daar
overleed hij in 1296; hij werd in 1313 heilig verklaard. Dat
Bonifatius zijn dood zou verhaast of veroorzaakt hebben, is
bewezen laster te zijn.
In den geest van vroegere Pausen beschouwde Bonifatius het
als zijn voornaamste taak, de Kerk te hervormen en den vrede
tusschen de christelijke vorsten tot stand te brengen, om hen dan
tot een kruistocht te vereenigen. Vrede stichten was wel een
gebiedende eisch, want overal om zich heen zag hij oorlogen en
militaire toebereidselen. Om Napels streden Karel 11 van Anjou
en Frederik III van Arragon. Bonifatius, een vriend van de Welfen
en het Fransche koningshuis, was op de hand van Karel, doch de
machtige Gibellijnsche Colonna's steunden Frederik en trachtten
hem zelfs een paar burchten in de nabijheid van Rome in handen
te spelen. De Colonna's hadden twee leden in het H. College, Jacob
en Petrus, doch op een aanmaning van Bonifatius tot gehoor~
zaamheid, antwoordden zij met een protest. waarin zij het be~
danken van Coelestinus en dus ook de keuze van Bonifatius voor
ongeldig verklaarden, -Zij trokken troepen samen, waarop de
Paus een kruistocht tegen hen afkondigen en hun voornaamste
vesting Palestrina verwoesten liet. Verslagen vluchtten zij naar
Frankrijk (1298), overal lasteringen tegen Bonifatius ver~
spreidende, Zij vonden bondgenooten in de Coelestijnen, die het
bedanken van hun ordesgeneraal ongaarne gezien hadden en in
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de Franciskaansche spiritualen, wier vereeniging met de
Coelestijnen door Bonifatius was opgeheven.
De vrede tusschen Karel en Frederik kwam eerst in 1302 tot
stand, waarbij Frederik als koning van Sicilië erkend werd.
Ook tusschen Frankrijk en Engeland woedde een verbitterde
oorlog om de Engelsche bezittingen op het vaste land. De koningen
van beide landen voerden hem voor een groot deel met het geld,
verkregen in strijd met het kerkelijk recht, uit zeer hooge belastingen,
die aan de kerk en de geestelijkheid waren opgelegd. Herhaalde
malen klaagde de Fransche geestelijkheid daarover bij den Paus.
Zij wilde zich niet onttrekken aan haar burgerlijke plichten. Steeds
had zij in ruime mate bijgedragen, maar door vrijwillige gaven;
van 1217-1300 had zij 39 maal tienden gegeven, d.w.z. 4 maal
haar jaarlijksch inkomen of het 5e deel harer bezittingen. Haar
protest richtte zich tegen de willekeur en het ondragelijk hooge
der belastingen. Daarop vaardigde Bonifatius (Febr. 1296) de bulle
Clericis laicos uit, waarin op straffe van excommunicatie en interdict
aan geestelijken verboden werd kerkelijke goederen of tienden aan
w.ereldlijke vorsten te geven, aan deze om ze te ontvangen, _~.<.>nder
pauselijke toestemming. De bulle bevatte geen eigenlijk nieuwe
bepalingen; zij hernieuwde de besluiten der Lateraansche synode
van 1215; doch de formuleering was niet gelukkig. Zoo waren bv.
de beginwoorden .. Clericis laicos infestos oppido tra dit antiquitas"
(De geschiedenis leert duidelijk, dat de Ieeken den geestelijken
vijandig gezind zijn) in deze algemeenheid onjuist en krenkend.
De bulle maakte vervolgens geen duidelijk onderscheid tusschen
goederen, die uitsluitend aan de Kerk behoorden en goederen, die
de geestelijkheid van den koning in leen bezat, en tusschen vrij~
willige gaven en het eischen van tienden.
De koning van Engeland, Eduard I (1272-1307), na aanvanke~
lijken tegenstand en Adolf van Nassau van Duitschland ( 1291-98),
legden zich bij de beslissing neer, doch i>hi1ips de Schoone ~ing
tot den aanval over en antwoordde met een tegenmaatregel. die
den Paus aanzienlijke schade moest berokkenen: hij verbood den
uitvoer van geld, kostbaarheden, paarden, levensmiddelen enz.
Bonifatius verklaarde daarop, dat hij uitsluitend de kerkelijke
goederen bedoeld en niet de vrijwillige gaven had willen verbieden
en bracht nog eenige verzachtingen aan in de bulle Clericis laicos
(1297), terwijl de Fransche geestelijkheid vrijwillig voor 2 jaar
tienden toestond. Philips trok nu zijn maatregelen in en de vrede
scheen gesloten. In 1298 kozen Frankrijk en Engeland Bonifatius
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tot scheidsrechter. doch slechts als privaat persoon. niet als Paus.
Indirect lag hierin de scheiding van het geestelijke en het wereldlijke
besloten.
Het glanspunt der regeering van Bonifatius was het jubilé van
1300. het e.erste groote jubilé. dat ontelbare pelgrims uit alle landen
naar Rome trok. Kort daarop brak de strijd met Frankrijk heviger
uit dan ooit. Hij moest komen. omdat Philips op de meest wille~
keurige en onrechtvaardige wijze de rechten der Kerk aanrandde.
die Bonifatius verplicht was te verdedigen. Bovendien nam hij de
Colonna's gastvrij op en verwekte hij misnoegen door de trouwe~
looze behandeling van den graaf van Vlaanderen. Ongelukkig
zond de Paus als legaat. om den koning tot den kruistocht op te
wekken en hem op de schending der kerkelijke rechten te wijzen.
Bernard Saisset. b. van Pamiers. die bij Philips zeer slecht gezien
was (1301). Philips liet den bisschop onder beschuldiging van
hoogverraad gevangen nemen en zijn papieren doorzoeken. Nu
trad Bonifatius energiek op: hij vorderde de vrijlating van Saisset
en in de bulle Salvator mundi riep hij de bisschoppen. doctoren en
afgevaardigden der kapittels van Frankrijk op tot een synode naar
Rome. om te beraadslagen ..wat ter eere Gods en der Kerk. tot
handhaving der christelijke vrijheid. tot hervorming van den koning
en het rijk. tot opheffing der bestaande misstanden en tot een goede
regeering nuttig schijnt" ; tevens trok hij de privilegies ten opzichte
der tienden in. Ook de koning werd ter verantwoording op de
synode geroepen in de befaamde. zeer scherpe bulle Ausculta fili
(5 Dec. 1301). De Paus wijst daarin den koning op de voornaamste
klachten der Kerk tegenover hem. o.a. dat hij zich wederrechtelijk
van kerkelijke goederen meester gemaakt en wederrechtelijk zelf de
beneficies bezet had. dat hij geestelijken willekeurig voor zijn recht~
bank daagde. de bisschoppen in het uitoefenen hunner jurisdictie
belemmerde en tot nadeel zijner onderdanen de munten vervalschte.
Philips dacht er niet aan zich te rechtvaardigen. doch trachtte het
nationale gevoel op te wekken tegen Bonifatius. als zou deze er
naar streven Frankrijk te beheerschen. In plaats van de bulle
.dusculta ti/i. die men vernietigde. werd een valsche in omloop
gebracht. Deum time. door Petrus Flote vervaardigd. waarin men
Bonifatius laat zeggen: .. Scire te volumus. quod in spiritualibus et
temporalibus nobis subes; Wij laten u weten. dat gij ons in het
geestelijke en tijdelijke onderworpen zijt". Nergens zegt Bonifatius
dit in zijn bulle. ofschoon er wel sterke uitdrukkingen in voorkomen
(dat God hem geplaatst heeft "super reges et regna. ad evellendum.
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destruendum, disperdendum, dissipandum, aedificandum atque
plantandum"), evenals in de bulle Salvator mundi. Daarna liet men
een gefingeerd antwoord van Philips circuleeren: "Philippus, Dei
gratia Francorum rex, Bonifacio se gerenti pro Summo Pontifice,
salutem modicam vel nullam. Sciat maxima tua fatuitas in temporalibus nos alicui non sub esse" (Uwe .allergrootste dwaasheid wete,
dat wijin het tijdelijk~ aan niemand onderworpen zijn). Nu was
de stemming bewerkt en een vergadering der drie standeQ, geestelijkheid, adel. burgerij, waarin Petrus Flote Bonifatius met hoon en
laster overlaadde, protesteerde tegen de aanmatiging des Pausen.
die de onafhankelijkheid van het rijk bedreigde (April 1302). In
een brief aan den adel (25 Juni) ontkenden de kardinalen ten
stelligste, dat Bonifatius verklaard zou hebben, dat de koning in het
tijdelijke hem onderworpen was en in een consistorie in tegenwoordigheid van de Fransche gezanten (Aug. 1302) protesteerde
Bonifatius: "Men heeft beweerd, dat wij van den koning zouden
eischen, ons als leenheer van zijn rijk te erkennen. 40 jaar hebben
wij ons met het kerkelijk recht bezig gehouden en wij weten, dat
twee machten door God geordend zijn. Wie zal derhalve kunnen
gelooven. dat zoo groote dwaasheid bij ons heeft kunnen opkomen?
Wij willen geen inbreuk maken op de jurisdictie van den koning,
doch evenmin als een ander Christen kan hij ontkennen, dat hij ons
onderworpen is ratione peccati". Hij schrijft zich dus uitdrukkelijk
slechts een indirecte macht over de tijdelijke aangelegenheden toe.
En het is wel teekenend, dat men in Frankrijk een vervalsching
noodig had om hem de directe macht te doen leeren. Doch
onmiddellijk vóór hem had de kardinaal-bisschop van Porto in zijn
tegenwoordigheid een rede gehouden, waarin hij zegt, dat de
tijdelijke macht "rechtens" aan den Paus behoort, doch "wat de
uitvoering betreft" aan de vorsten.
3°. Op de synode te Rome (Oct. 1302) waren ondanks het
verbod van Philips 39 aartsbisschoppen en bisschoppen uit Frankrijk verschenen. Daal' werd de beroemde en veel gelasterde bulle
Unam Sanctam (Denz. 468,469) uitgevaardigd, waarschijnlijk door
Bonifatius zelf opgesteld, doch steunende op Aegidius Colon na.
De inhoud is: Er is maar één ware Kerk. Haar hoofd is Christus en zijn
stedehouder de Paus. Wie niet behoort tot de kudde van Petrus, behoort niet
tot de kudde van Christus. Er is maar één herder en maar één schaapstal. "Het
Evangelie leert ons, dat er twee zwaarden zijn in de hand van dezen herder.
het geestelijk en het tijdelijk zwaard. Want inderdaad, als de apostelen zeggen:
Ziet, hier zijn twee zwaarden (Luc. XXII, 38), d.w.z. in de Kerk, antwoordt de
Heer niet: Het is te veel; Hij zegt integendeel: Het is genoeg. Wie zou durven
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ontkennen. dat het tijdelijk zwaard zich bevindt in de handen van Petrus. zou
weinig dit woord des Heeren tellen: steek uw zwaard in de schede (Mt. XXVI.
52). De twee zwaarden. het geestelijk en het tijdelijk zwaard. zijn dus in de
macht der Kerk; het eerste wordt gebruikt dóór de Kerk. het tweede vóór de
Kerk; het eerste door de priesters. het tweede door de koningen en krijgslieden.
maar zoolang de priester het wil en duldt (ad nutum et patientiam sacerdotis).
Dus het eene van deze zwaarden moet onderworpen zijn aan het andere. de
tijdelijke macht moet zich buigen voor de geestelijke macht .... Dat de geestelijke
macht de tijdelijke overtreft in eer en waardigheid moeten wij des te dUidelijker
erkennen. naarmate het geestelijke het tijdelijke meer overtreft. Wat ook blijkt
uit de betaling der tienden. uit de zegening en heiliging. uit het ontvangen van
de macht. uit de orde der dingen zelf. Want zooals de waarheid getuigt. heeft de
geestelijke macht de wereldlijke in te stellen (of te onderrichten) en te oordeelen.
of zij goed is (ins ti tue re habet et judicare. si bona fuerit). Zoo wordt van de
Kerk en van de kerkelijke macht bewaarheid de voorspelling van Jeremias: Zie
ik heb u heden gesteld over de volkeren en rijken. Derhalve als de tijdelijke
macht afwijkt. zal zij geoordeeld worden door de geestelijke; zoo de hoogste
echter afwijkt. kan zij door God alleen. niet door een mensch geoordeeld worden.
volgens het getuigenis van den Apostel: De geestelijke mensch oordeelt alles.
zelf echter wordt hij door niemand geoordeeld. Ofschoon een mensch deze
macht ontvangen heeft en uitoefent. is het echter geen menschelijke. maar een
goddelijke macht. zooals Christus aan Petrus gezegd heeft en door hem aan zijn
opvolgers: Wat gij ontbonden zult hebben enz. Wie derhalve aan deze door
God zoo geordende macht weerstaat. weerstaat aan de verordening Gods. of
hij moet. als de Manicheën. twee princiepen aannemen. wat kettersch is. Dus dat
ieder menschelijk schepsel onderdanig moet zijn aan den Romeinschen opper~
priester. verklaren wij absoluut ter zaligheid noodzakelijk".
De bulle is eeuwenlang een voorwerp van strijd geweest. vooral ten tijde
van het Vaticaansch Concilie. Een deel der minderheid zag er een moeilijkheid
in tegen de pauselijke onfeilbaarheid. wijl zij de onhoudbare stelling van de directe
macht der Pausen over het tijdelijke gedefinieerd zou hebben. Ten onrechte.
want alleen de laatste zinsnede (die niet zoover gaat als het corpus) is een
geloofsdefinitie. door het Se Lateraansch ConCilie overgenomen en bevestigd
(subesse in re aut in voto). - Ook is de Kerk niet staatsgevaarlijk. als zou zij
er naar streven den staat absoluut te beheerschen. zooals men met een beroep
op de bulle dikwijls beweerd heeft. Bonifatius verkondigt en verdedigt het in
zijn tijd geldende kerkelijk~politieke recht. Een andere kwestie is of Bonifatius
hier inderdaad de potestas directa leert. Verschillende Katholieken. o.a. Scheeben.
Michael. ontkennen het. Ook volgens Carlyle (V. 393 vlg.) is het moeilijk te
bewijzen. dat Bonifatius meer dan een potestas indirecta eischt. De pauselijk
gezinde theologen en commentatoren gaan verder dan de Paus zelf. Anderen:
Funk. Vacandard. Leclercq. Pohle. Rivière. antwoorden bevestigend (Lit. 5°).
Eigenlijk nieuwe elementen bevat de bulle niet. De vergelijking van de twee
zwaarden. op het einde der lle eeuw door Godfried van Vendöme gebruikt.
was bijna klassiek geworden. vooral sedert S. Bernardus haar ontwikkeld had;
Bonifatius herhaalt bijna letterlijk zijn woorden. De uitdrukking "spiritualis
potestas terrenam potestatem instituere habet" is ontleend aan Hugo van
St. Victor en Alexander van Hales; de dogmatische definitie aan het slot aan
St. Thomas. De philosophische en exegetische argumenten waren gemeenplaatsen
der m. e. litteratuur en hier ontleend aan een tractaat van Aegidius Colonna
van Rome. Het nieuwe is de korte samenvatting van al deze elementen in een
officieel stuk. Uit de vergelijking der twee zwaarden volgt niet. dat het wereldlijk
zwaard. de tijdelijke macht. haar oorsprong vindt in het pausschap; zij beteekent
alleen. dat de wereldlijke macht de geestelijke belangen moet dienen. De leer
van de directe macht zou echter volgen uit den geheelen contekst en uit de
woorden: "spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet"". De vertaling
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van .. instituere" door onderrichten (Scheeben) is niet steekhoudend. want in de
bron. Hugo van St. Victor. staat nog uitdrukkelijker: "instituere ut sit". Doch
daar tegenover staat weer. dat men eenige maanden vroeger in Frankrijk een
vervalsching noodig had. om Bonifatius de directe macht te doen leeren en het
protest van Bonifatius zelf.

4°. Philips wilde van geen toenadering weten. Op een door hem
bijeengeroepen vergadering van bisschoppen en edelen (1303)
werden de zwaarste beschuldigingen tegen Bonifatius uitgebracht.
die hem het Pausschap onwaardig zouden maken. De koning. als
beschermer van het geloof. moest zorgen voor de bijeenroeping van
een algemeen concilie om deze aangelegenheid te onderzoeken.
Eenige van deze beschuldigingen. later in het proces tegen hem herhaald.
door Willem de Plaisians in 29 punten geformuleerd. zijn: 1. hij gelooft niet aan
de onsterfelijkheid der ziel. 2. HIJ gelooft niet aan het eeuwige leven. HIJ
beschouwt het niet als zonde aan het lichaam alle soorten van genoegens te
verschaffen. en hij schaamt zich niet te verklaren. dat hij liever een hond of
een ezel zou zijn dan een Franschman. Hij zou zeker niet zoo hebben kunnen
spreken. als hij geloofd had. dat de Franschen zielen hadden. gemaakt voor het
eeuwige leven. 4. Hij gelooft niet aan de transsubstantiatie der H. Hostie. aan
welke hij niet de verschuldigde eer bewijst. Op het oogenblik der elevatie staat
hij niet op en hij laat zijn zetel meer versieren dan het altaar. 6. Hij zou
gezegd hebben. dat ontucht geen zonde was. 7. Hij heeft dikwijls herhaald. dat
hij. om Frankrijk te vernederen. gaarne de geheele wereld en de Kerk in het
verderf zou storten. 9. Om de vervloekte herinnering aan zijn persoon te
vereeuwigen. heeft hij in de kerken zilveren beelden van zichzelf laten plaatsen.
aldus het volk tot afgoderij drijvende. 10. Hij heeft een eigen duivel tot zijne
beschikking. wiens raadgevingen hij blindelings volgt. Hij heeft eens gezegd.
dat de geheele wereld hem niet zou kunnen bedriegen en het is duidelijk. dat
dit niet mogelijk is zonder de hulp van den duivel. 15. Hij heeft tegennatuurlijke
ontucht bedreven. 17. HIJ heeft een edelman. die zich in de gevangenis bevond.
niet toegestaan te biechten. Hij beschouwt het sacrament van boetvaardigheid dus
niet als noodzakelijk. 20. HIJ verdrukt de kardinalen. de zwarte en witte
monniken. de Minderbroeders en Dominicanen. en hij heeft dikwijls gezegd. dat zij
niets als schijnheiligen waren en een plaag voor de wereld. 21. Uit haat tegen
het geloof haat hij ook den Franschen koning. 24. Hij is bekend als simonist
en maakt uit alles geld. 25. Hij heeft zijn onwaardigen neef tot kardinaal
benoemd. 26. Op een afschuwelijke wijze heeft hij zijn voorganger Coelestinus
behandeld en doen sterven. 28. Hij zou gezegd hebben. dat hij binnenkort van
alle Franschen martelaren zou maken. 29. Het is dUidelijk. dat hij niet het heil der
zielen zoekt. doch eerder haar verderf.
Voor geen enkele der beschuldigingen. in zooverre zij feiten betreffen. is een
bewijs aan te halen. Wel schijnt Bonifatius soms ruwe en onvoorzichtige uitdrukkingen gebruikt te hebben.

Onder voorwendsel den Paus het concilie te vragen. ging de
kanselier. Willem de Nogaret. naar Italië. verbond zich met de
Colonna's en Gibellijnen. verzamelde een leger en maakte zich
meester van Anagni. waar Bonifatius zich bevond. die de excom~
municatie van Philips voorbereidde. welke 8 Sept. in werking zou
treden. Onder smaad en hoon werd de grijsaard gevangen genomen.
en van hem geëischt. dat hij vrijwillig van het pausschap afstand
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zou doen. wat Bonifatius standvastig weigerde. tot na twee dagen
de inwoners van Anagni het leger aanvielen en den Paus met
groote eerbetuigingen in vrijheid stelden. Deze begaf zich onder
gewapend geleide naar Rome en stierf een maand daarna (110ct.
1303). De gruweldaad van Anagni wekte de verontwaardiging der
Christenheid op. waaraan Dante. de Gibellijn. uiting geeft: "Ik zie
de leliën (het Fransche wapen) in Anagni binnendringen en
Christus in zijn plaatsbekleeder gevangen genomen worden. Ik zie
hem andermaal bespot worden; ik zie de edik en azijn vernieuwd
en hem tusschen nieuwe boosdoeners gedood worden".
De haat van den Fransehen koning vervolgde Bonifatius nog
na zijn dood. Zijn opvolger. de Dominicaan Ben e die t u s XI
( 1303-04). zocht den vrede met Philips te herstellen. zonder in
onwaardige zwakheid te vervallen. Hij ontsloeg Philips van de
excommunicatie. verzachtte de bulle Clericis laicos. doch deed de
bewerkers van den aanslag van Anagni in den ban en weigerde
Bonifatius als ketter en onrechtmatigen Paus te veroordeelen. De
Franschman Clemens V wijzigde de bulle Ausculta fili en trok
Clericis laicos geheel in. Philips trachtte met alle middelen hem er
toe_J~_bewegen Bonifatius te veroordeelen. Werkelijk werd een
proces ingeleid en een groot aantal getuigen kwamen te Avignon.
die beschuldigingen tegen Bonifatius inbrachten. welke in hoofdzaak lasteringen zijn. Clemens trachtte het proces steeds op de
lange baan te schuiven en ten slotte stond Philips hem toe het te
doen eindigen. om de vrije hand te krijgen in de aangelegenheid
der Tempeliers. Om Philips in eere te herstellen publiceerde
Clemens nu de bulle Rex gloriae. Op grond van getuigenissen van
geestelijken en leeken spreekt hij Philips van alle schuld omtrent
het gebeurde te Anagni vrij. en ontslaat de betrokken personen.
ook Nogaret. van den ban. Niemand mag den goeden ijver van
Philips in twijfel trekken. Deze slaafsche deemoedigheid van
Clemens maakt een beklagenswaardigen indruk naast de moedige
houding van zoovele m. e. Pausen en van Bonifatius VIII. die
eens verklaard had: "En al zouden alle vorsten der wereld zich
tegen ons en de Romeinsche kerk vereenigd hebben. wij zouden
hen voor splinters achten. als wij de waarheid voor ons hebben
en voor haar instaan". Het moge hem aan beleid. tact en gematigdheid ontbroken hebben. hij heeft een gerechte zaak verdedigd.
4°. Onder Bonifatius heeft het ID. e. pausschap zijn eerste groote
nederlaag geleden. een der keerpunten van de geschiedenis. De
wereldlijke macht begint zich te emancipeeren van de geestelijke. de
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overheerschende invloed der geestelijken te wijken voor dien der
leeken. De macht der Pausen is gebroken; zij worden nog wel
als het geestelijk hoofd der Kerk erkend. doch hun groote invloed
in wereldlijke aangelegenheden. waardoor zij vorsten. die misdeden.
konden afzetten. als vredesbemiddelaars optraden. de rechten der
volkeren verdedigden. is verdwenen. Ruim een jaar na den dood
~an Bonifatius begon met de Babylonische gevangenschap een
periode van vernedering voor het pausschap. Doch ook begon het
tijdperk van het absolutisme der vorsten. Hun onbeperkte macht.
niet meer getemperd en voor excessen bewaard door den pauselijken invloed. bekommert zich weinig om de rechten der onderdanen en strekt zich ook over het zuiver geestelijke uit: cujus
regio. illius et religio.
Waarom had de groote werkzaamheid van Bonifatius zulke
geringe gevolgen en leed hij een nederlaag. ofschoon zijn eischen
niet zooveel verder gingen dan die van Gregorius en Innocentius?
a. Het tijdperk der hooge idealen. die de kruistochten in het leven
riepen. was voorbij. Bonifatius wilde het m. e. idee: samenwerking
van Paus en koning. hooghouden en de erkenning der Kerk gehandhaafd zien. maar de wereld. die voor het stoffelijke streed.
begreep hem niet meer. Bonifatius stond alleen. b. De dwangmiddelen. die hem ten dienste stonden. ban en interdict. waren te
dikwijls toegepast en hadden daarom hun groote kracht verloren.
c. Bonifatius had een krachtigen en listigen tegenstander. en zijn
tweede opvolger steunde den Franschen koning.
5°. De strijd van Philips met Bonifatius was ook de aanleiding tot een levendige
polemiek over de verhouding van den Paus tot den koning, van de Kerk tot
den staat 1.
Een extreme richting eischte voor den koning ook de macht op over de Kerk.
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XII. - E. V a ca n dar d. La nature du pouvoir coercitif de J'Eglise. Etudes 11.
- A. H a u c k. Der Gedanke der päpstlichen Weltherrschaft bis auE
Bonifaz VIII. Lz. 1904. - W. M u I der, Het ontstaan van het conciliarisme.
Kath. 158 (1920) 16. - N. Medin. Gilles de Rome, D. Th. VI. - Aeg.
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ZIJ is gedeeltelijk een reactie tegen de pauselijke eischen, gedeeltelijk een Uiting
van het zelfstandig worden der staten en het opeischen van de hoogste staats~
rechten onder invloed van het Romeinsche recht. De studie van het Romeinsche
recht was ook in Frankrijk tot bloei gekomen (Orleans, Montpellier) en de
Ieekenjuristen (legisten, in tegenstelling met de beoefenaars van het kerkelijk
recht, decretalisten, canonisten) waren er sterk van doordrongen. Door het
Romeinsche recht kwam een opvatting op van den staat, die geheel verschilde
van de eigenlijke m. e. opvatting. In plaats van het systeem van de banden
van man tot man, dat de feodaliteit kenmerkt, kwam de idee van de onderwerping
van den onderdaan aan den koning, van het individu aan de gemeenschap. De
staat heeft zijn reden van bestaan in het bevorderen van het algemeene welzijn
en de gemeenschap dient den staat. Aan den staat, welks tijdelijke macht
vertegenwoordigd wordt door den koning, is alles, ook het geestelijke, onder~
worpen. Deze heidensche opvatting trachtte men te verdedigen met theologische
argumenten: de koninklijke macht komt onmiddellijk van God: omnis potestas
a Deo. Hier is dus geen coördinatie meer van beide machten, als bij Hendrik IV
en eenigszins zelfs nog bij Frederik Barbarossa en Frederik 11, die de onaf~
hankeliikheid van den staat van de Kerk verdedigden, doch de zelfstandigheid
der Kerk op zuiver geestelijk terrein toch nog eenigermate erkenden; hier wordt
de geestelijke macht onder de wereldlijke gesteld. Deze opvatting wordt o.a.
verdedigd in anonyme geschriften van Fransehen oorsprong: Disputatio inter
clericum et militem (1300 of begin 1302) : de staat heeft de zedelijke macht, die
de Kerk is, te gebruiken, te controleeren, te reglementeeren en in Rex pacificus
(Quaestio de potestate papae; omstr. 1300); iets meer gematigd zijn de Quaestio
in utramque partem (begin 1302) en een Glossa op de bulle Unam sanctam.
In het laatste gedeelte der 13e en in het begin der He eeuw verdedigen
verschillende Gibellijnen den goddelijken oorsprong van het keizerschap, ofschoon
zij de Kerk daar niet direct ondergeschikt aan maken: Jordanus van Osnabrück
(De praerogativa Romani imperii. 1256---1273), Alexander van Roes, kanunnik
te Keulen, Engelbert, abt van Admont (De ortu et fine imperii. 1307).
Doch ook de tegenovergestelde thesis, die van het kerkelijk absolutisme, van
de volheid der pauselijke macht, ook op tijdelijk gebied, wordt verdedigd: de
macht van den Paus, den plaatsbekleeder van God, omvat ook het wereldlijke;
de koninklijke macht vloeit voort uit het sacerdotium; de Kerk heeft ook de
volledige jurisdictie op wereldlijk en politiek gebied, die zij laat uitoefenen door de
vorsten; alle eigendom hangt van haar af. Deze opvatting (Eichmann 11, p. 141)
werd het eerst systematisch uiteengezet en verdedigd door den Augustijner
Eremiet Aegidius Colonna van Rome, een leerling van S. Thomas (§ 124, 6°)
in zijn De Ecclesiastica sive de S. Pontificis potestate (1302), dat mede als
fundament van de bulle Unam sanctam diende. Hij was de opvoeder geweest van
Philips den Schoone, doch zijn invloed was later door dien der legalisten
teruggedrongen. Hij was a.b. van Bourges, doch koos zeer beslist de partij van
Bonifatius. Na diens dood kwam hij weer in een goede verhouding tot Philips
(t 1316). Zijn leerling, de Augustijn Jacobus van Viterbo (t 1307 als a.b. van
Napels), inspireert zich in zijn De regimine christiano (1301-02; ed. G. Perugi,
1914; Arquillière, P. 1926) meermalen op Aegidius, doch is meer gereserveerd
en zet meer philosophisch zijn princiepen uiteen. Het geschrift van Jacobus is
Rom., De Ecclesiastica potestate, ed. R. S c hol z, Weirnar 1929. A.
A r q u i II i è I' e, Le plus ancien traité de I'Eglise, Jacques de Viterbe, De
regimine christiano, P. 1926. - V. Mar tin, Le Gallicanisme politique et Ie
clergé de France, P. 1929. - C. Wit t e, Dantis Aligherii De Monarchia
libri lIl, W. 1874. - W. M u I der, Dante's Monarchia, De Beiaard 6, 2
(1921) 191. - E. Koe ken, Ter dateering van Dante's Monarchia, Nijm.
Utr. 1927.
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woordelijk opgenomen door den Spaanschen Franciscaan A1varez Pelayo
(Pelagius), den biechtvader van P. Johannes XXII, in zijn De planctu ecclesiae
(1322; Venetië 1560). die. hoe pauselijk ook gezind. toch scherpe critiek op
misstanden uitoefent 1. Van Aegidius is eveneens afhankelijk de systematische
uiteenzetting van het extreme pauselijk absolutisme door den Augustijner Eremiet
Augustinus Triumphus (geb. 1243 te Ancona. t 1328) in zijn hoofdwerk
Summa de potestate ecclesiae (1320; ed. R. 1582; "De Paus weet zelf niet. hoe
ver zijn hoogste gezag zich kan uitstrekken"; q. I. art. 1). Reeds vroeger had
hij verschillende geschriften gepubliceerd ter verdediging van Bonifatius VIII
(Rivière. 155-157). - Andere verdedigers der directe macht waren Hendrik
van Cremona. een romeinsche canonist. later b. van Reggio (t 1312): De
potentia papae (1301; tegen "de trouwelooze Gibellijnen" en anderen. die den
Paus weigerden "jurisdictionem in temporalibus per totum mundum" ; de Fransche
kardinaal Jean Lemoine. in een Glossa (1303) op de bulle Unam sanctam; de
Dominicaan Ptolemeus van Lucca (t 1327; Determinatio compendiosa.
omstr. 1300).
Een middenweg werd gezocht door den Dominicaan Jean de Paris (Jean
Quidort of Lesourd. Dormiens. De soardis) in zijn De potestate regia et papali
(einde 1302; Goldast 11) en Dante in zijn De monarchia (waarschijnlijk 1301 of
1310). die de Kerk een directieve macht over het wereldlijke toeschrijven en den
weg bereiden voor de moderne. thans algemeene opvatting van de indirecte
macht. Jean de Paris zegt: de Waldenzen verbieden aan de Kerk alle inmenging
In het tijdelijke; eenige modernen willen. dat het dominium in temporalibus een
noodzakelijke consequentie is der geestelijke functie. Volgens hem is de macht
over het tijdelijke noch in tegenspraak met noch essentieel aan de Kerk. doch
"ex concessione et permissione principum". De macht van den staat als zoodanig
Is van goddelijken oorsprong en onafhankelijk van de geestelijke. doch deze
staat hoog er en heeft de leiding van het geweten. De Paus kan den keizer of
koning niet direct afzetten. wel casualiter. per accidens: hij kan hem excommuniceeren en dan moet het volk hem afzetten. - Jean de Paris is zeer nationalistisch
en heeft tendenzen in den geest van het latere Gallicanisme.
Dante. de Gibellijn. bestrijdt de "decretalisten". "qui. theologiae ac philosophiae
cujuslibet inscii et expertes. suis decretalibus.... tota intentione innixi. de
llIorum praevalentia. credo. sperantes. imperio derogant". Hij verdedigt den
onmiddellijken goddelijken oorsprong der keizerlijke macht. doch ontkent niet. dat
de geestelijke hooger staat en aan de tijdelijke een moreele leiding moet geven.
"cum mortalis iIIa felicitas (die door den staat gewaarborgd wordt) quodammodo
ad immortalem felicitatem ordinetur" en de tijdelijke van de geestelijke "recipit
ut virtuosius operetur per lucem gratie quam in celo et in terra benedictio
summi Pontificis infundit mr'. - De imperialistische tendenzen van Dante
schaadden den goeden naam van zijn boek. dat in de M. E. meermalen bestreden
en in de 16e eeuw op den Index geplaatst werd. waarvan het eerst door
Leo XIII geschrapt werd.
1 N. Jun g. Un franciscain. theologien du pouvoir pontifical au XIVe
A1varo Pelayo. P. 1931.
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De Oostersche kerk in de 12e en Be eeuw.
10 • De vierde kruistocht ( 1202-04) 1 kwam tot stand op
initiatief van Innocentius 111. Voor den tijd van 5 jaar werden
alle tournooien verboden; van de geestelijkheid werd het 40e deel
harer inkomsten gevraagd. terwijl de geloovigen rijke ondersteuning gaven. De vorsten namen er niet aan deel: Philips
August van Frankrijk was geëxcommuniceerd (§ 111. 4 0 ). Otto
van Brunswijk in strijd met Philips van Zwaben. Des te talrijker
betuigde zich de hooge adel. vooral van Frankrijk en Vlaanderen.
Daar men de gevaren van een tocht over land ondervonden had,
werd besloten, dat het leger. onder aanvoering van graaf
Bonifatius van Montferrat. over zee zou gaan, om den vijand in
Egypte aan te vallen. Venetië leverde de schepen tegen een
aanzienlijke som en den afstand van de helft der veroveringen:
Innocentius had bij dit verdrag de voorwaarde gesteld. dat men
geen christelijk volk zou aanvallen. Toch wist de doge Dandolo
de kruisvaarders te bewegen. tot afbetaling van hun schuld de
stad Zara (Dalmatië) te veroveren. een concurrent van Venetië
(1202). In het Byzantijnsche rijk hadden familietwisten k. Isaak II
Angelos (1185-95) van den troon verdreven. Met groote beloften
deed zijn zoon Alexius. ondersteund door Venetië. dat handelsvoordeel in de onderneming zag. een beroep op de kruisvaarders.
Ook hier was de krachtige tegenstand van Innocentius vruchteloos:
de vloot wendde zich naar Constantinopel; de stad werd gedeeltelijk bemachtigd en Isaak. tegelijk met Alexius. weer op den troon
verheven (1203). Alexius kon zijn beloften echter niet vervullen:
er ontstond twist tusschen Grieken en Latijnen en deze plunderden
op gruwelijke wijze Constantinopel (1204). Dan stichtten zij het
Latijnsche keizerrijk Romania (1204-61). Boudewijn van
Vlaanderen werd tot keizer gekozen en het Grieksche gebied in
Europa tusschen de kruisvaarders en de Venetianen verdeeld: in
Azië wist de Grieksche keizer zich te Nicea te handhaven.

1 B r é h ier. enz .• § 105. Luc h a i r e. Innocent 111. t. 4. - W. Nor den.
Der vierte Kreuzzug im Rahmen der Beziehungen des Abendlandes zu Byzanz.
B. 1898; Das Papsttum u. Byzanz. B. 1903. - E. Ge r I a n d. Gesch. des
lateinischen Kaiserreiches von Konstantinopel I (1204-61). Hamburg 1905. A. Hei sen b erg. Neue QueUen zur Gesch. des lat. Kaisertums u. der Kirchen~
union. Mn. 1923.
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Toen de verovering eenmaal had plaats gevonden, moest
Innocentius er zich wel bij neerleggen. Doch zijn hoop de Grieksche
kerk met de Latijnsche te vereenigen werd niet vervuld. Wel
werd een Latijnsch patriarchaat met een Latijnsche hierarchie
opgericht en de Grieksche geestelijken moesten den eed van
gehoorzaamheid aan de Latijnsche kerk afleggen, ofschoon hunne
gebruiken voorloopig nog geduld werden. Doch de afkeer der
Grieken van de Latijnen was door de stichting van het keizerrijk
nog vermeerderd. Dit kon zich slechts met moeite handhaven, tot
de Grieksche keizer van Nicea, Michael VIII Palaeologus
( 1259-82 ), er een einde aan maakte (1261).
Zoo was ook de vierde kruistocht voor het H. Land mislukt.
Het ideaal was echter levendig gebleven en op het 4e Lateraansch
concilie (1215) werd een nieuwe tocht voorbereid. Een uiting van
het diepe geloof en tegelijkertijd van den eenvoud der M. E. is
de kinderkruistocht. Zoowel in Frankrijk als in Duitschland zetten
scharen van kinderen, pelgrims en vrouwen zich in beweging
(1212): door de zwakken zou God de sterken beschamen.
Gedeeltelijk werden zij naar huis gezonden; 1500 kinderen gingen
in Marseille scheep, doch kwamen om of werden aan de Musel~
mannen verkocht.
2°. Honorius 111 wist den vijfden kruistocht tot stand te brengen,
waartoe op het Lateraansch concilie (1215) besloten was. De
meest bekende kruistocht~predikers waren Jacob van Vitry en
Olivier van Keulen (zijn brief over de prediking in ons landJRevue
Bénéd. 1910, 521). Er heerschte over het algemeen veel begeeste~
ring, minder echter in Frankrijk, terwijl de Roomsch~koning
Frederik 11 zijn belofte van deelname niet vervulde. Een leger
onder koning Andreas 11 van Hongarije behaalde in het
Jordaansche een belangrijken krijgsbuit ; toen de bestorming van
een kasteel op den berg Thabor mislukte, keerde de koning terug
(1218). In 1218 landde ook een vloot met een leger van kruis~
vaarders uit Noord~ en West~Duitschland (Holland, Utrecht,
Friesland) in Syrië. Daar besloot men eerst Egypte aan te vallen.
In 1219 werd het sterke Damiate (aan den. Nijl) ingenomen,
waaraan de Hollanders en Friezen een roemrijk aandeel hadden.
Twee jaar later ging echter de gewichtige vesting weer verloren.
Frederik 11, die tenslotte toch optrok, sloot een verdrag met den
sultan van Egypte, waarbij Jerusalem aan de Christenen werd
afgestaan (1229). In 1244 ging het echter weer verloren.
3°. Het concilie van Lyon (1245) riep de volkeren tot den
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zesden kruistocht op 1. Duitschland en Italië werden door den
burgeroorlog geteisterd; alleen Frankrijk gaf aan den oproep
gehoor en zijn edele koning, de H. Lodewijk. trok persoonlijk met
een leger van 20.000 ridders en 40.000 voetknechten over Cyprus
naar Egypte op (1248). Damiate werd veroverd (1249), maar
ging later weer verloren. Lodewijk zelf werd gevangen genomen
( 1250) en herkreeg eerst voor een zwaar losgeld zijn vrijheid.
Tot 1254 bleef hij nog in Palestina. Daar en in Syrië konden
de Christenen zich voorloopig nog in enkele plaatsen handhaven.
4°. De zevende 2 en laatste kruistocht was wederom in hoofd~
zaak het werk van den heldhaftig en koning Lodewijk IX. Hij wilde
Tunis op de Mohammedanen veroveren en vandaaruit Egypte
aanvallen. Doch kort na de ontscheping brak de pest in het leger
uit, waaraan ook Lodewijk bezweek (1270). De pogingen van
Gregorius X op het 14e algemeene concilie hadden geen succes,
evenmin als die van latere Pausen. In 1291 viel Accon, het laatste
bolwerk, in de handen der vijanden. In 1453 werd Constantinopel
veroverd door de Turken, die nu twee eeuwen lang het hart van
Europa bedreigden.
5°. De diepste oorzaak van het mislukken der kruistochten is
wel geweest, dat het aanvankelijk overheerschende religieuse
enthousiasme geleidelijk begon plaats te maken voor egoïstische
motieven: streven naar machts- en gebiedsuitbreiding bij de
vorsten, naar rijkdom en avontuur bij vele ridders. Ook het dalen
van den pauselijken invloed droeg er toe bij. De militaire en
politieke hoofdoorzaken waren het gebrek aan eenheid in leiding
en opperbevel. niet zelden een gevolg van den onderlingen naijver
der vorsten.
De mislukking van de verovering van het H. Land moet ons echter
de grootheid der bereikte resultaten niet over het hoofd doen zien.
a. De kruistochten hebben in ieder geval een belangrijk defensief
succes gehad: de zegetocht der Turken werd eenige eeuwen
gestuit. Hadden deze in de 12e eeuw Europa onmiddellijk aange~
vallen, dan had dit misschien geen stand kunnen houden. Nu
konden de staten zich organiseeren en toen de Turken in de 15e
eeuw den aanval hervatten, vonden zij een sterker Europa tegen
over zich en bleven hun definitieve veroveringen tot den Balkan
1 Lit. over S. Lodewijk, § 113. R. R ö h r i c h t, Der Kreuzzug Ludwigs IX
gegen Damiette, B. 1890. - Th. D a v i s, The invasion of Egypt 1249 by
Louis IX, La. 1899. - 2 R. St e r n fel d, Ludwigs des Heiligen Kreuzzug nach
Tunis, B. 1896.
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beperkt. Ook de heerschappij der Saracenen in de Middellandsche
zee werd gebroken en de bevrijding van Spanje vergemakkelijkt.
b. Het grootsche religieuse idee, dat Europa bij de kruistochten
bezielde, wekte ook op het verdere godsdienstig gebied nieuw leven:
de tijd van de kruistochten is niet toevallig een hoogtepunt van
religieus volksleven, van heldhaftige naastenliefde, van echt christelijke gezindheid, van ascetisme, vooral in de kloosterorden, van
kerkelijke wetenschap en kunst, van het hoogtepunt van den pauselijken invloed. Nooit is Europa zoo nabij geweest aan het ideaal
van een christelijken volkerenbond, als tijdens de kruistochten. toen
alle volkeren onder opperleiding der Pausen voor een groot doel te
zamen optrokken. c. Ook voor de kultuur en de wetenschap, handel
en nijverheid, hebben de kruistochten, die Europa met de hoogere
beschaving der Byzantijnen en Arabieren in aanraking brachten en
breede horizonten openden, diepgaande gevolgen gehad, ofschoon
zich ook de schaduwzijden van weelde, verfijning en gewinzucht
vertoonden.
6°. Bijna alle Pausen, te beginnen met Alexander 11 en
Gregorius VII. hebben ernstige pogingen aangewend om de
Oostersche kerk weer met Rome te vereenigen 1 en herhaaldelijk
werden gezanten tot dit doel gezonden. A I e x i u sIC 0 m n e n u s
(1081-1118) vroeg hulp in het Westen tegenover de Turken.
Hij was een krachtige persoonlijkheid, die streefde naar versterking van zijn rijk op den bodem van godsdienstige eenheid.
De Paulicianen, die vooral in de omgeving van Philippopolis
woonden, trachtte hij niet zonder succes te bekeeren. Een andere
met de Paulicianen verwante nieuw-manichaeïstische sekte, die
der Bogomilen, was in het geheim sterk verspreid onder de
Slavische volkeren op den Balkan, met name in Bulgarije. Het
bestaan ervan werd vooral ontdekt door de bekentenissen, die
Alexius op listige wijze aan hun hoofd Basilius wist te ontlokken
( 1118). Onder zijn scherpe vervolging weken zij meer uit naar
het Westen en beïnvloedden daar de opkomst van het Katharisme
(§ 110, 3°). De kruistochten maakten de verhouding ongunstiger:
de Grieken beschouwden de Westerlingen als barbaren, die hun
1 W. Nor den, Das Papsttum u. Byzanz. Die Thrennung der beiden Mächte
und das Problem der Wiedervereinigung, B. 1903. - F. C h a I a n don, Les
Comnènes. Etudes sur I'empire byzantin au Xle et XIIe siècle 1. P. 1912. C. C hap man, Michel Paléologue, P. 1926. - S. Va i I h é, Constantinople
(Eglise de), D. Th. III. - Hef e I e - L. VI. 153-218. - M. Vi 11 e r, La
quaestion de I'union des Eglises entre Grecs et Latins (1274-1439), R. H. E.
1921, 260, 515; 1922, 20.
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land binnendrongen. K. Joannes 11 Comnenus (1118-43) en de
patriarch Leo Stypiola (1134-43) waren voor de hereeniging,
maar deze stuitte af op de erkenning van het primaat. Tijdens den
strijd van Frederik Barbarossa met de Pausen knoopte
k. Manuel I Comnenus (1143-80) onderhandelingen aan met
Alexander 111. om ook als keizer van het Westen erkend te
worden. Alexander ging hierop niet in, ofschoon hij wel ijverig
naar hereeniging streefde.
Na de stichting van het Latijnsche keizerrijk werd de stemming
nog vijandiger tegen de Latijnen, die men als onderdrukkers en
ketters beschouwde. In talrijke geschriften werden zij bestreden.
Nadat k. Michael VIII Paleologus in 1261 Constantinopel heroverd
had. knoopte hij. uit vrees voor een Westerschen kruistocht en
v~or Karel van Anjou (§ 113), onderhandelingen aan met Rome.
die leidden tot de hereeniging op het concilie van Lyon (1274:
§113). De Grieken namen het Filioque. het primaat des Pausen
en het appèl op Rome aan: verder werd hun toegestäan hun
eigen riten te volgen. De beste Westersche theologen waren opge~
treden om de dwalingen der Grieken te weerleggen (S. Thomas:
Contra errores Graecorum) . S. Bonaventura heeft groote ver~
diensten voor de onderhandelingen op het concilie. Van Grieksche
zijde had krachtig voor de hereeniging gewerkt de latere patriarch
van ConstantinopeI. de geleerde Joannes XI Beccos 1. Doch
geestelijkheid en volk waren de unie niet gunstig gezind. Ook de
houding des keizers veranderde. toen hij er geen politiek voordeel
meer in zag en de bedreiging door Karel van Anjou bleef bestaan.
1281 werd hij door Martinus IV geëxcommuniceerd: zijn zoon
Andronicus (1282-1328) zegde in 1282 de unie weer op en
vervolgde Beccos en de voorstanders der unie.
De Grieksche kerk had nog verschillende goede theologen o.a.
Nicolaas, b. v. Methone (t vóór 1166). een theoloog en
polemist tegen het Westen: E u sta t h i u s, b. van T hes s a I o~
ni c a (t 1104). die ijverig werkte aan de hervorming van het
verstarde monnikendom. echter zonder veel succes: Th e 0 dor u s
B a I s a m 0 n, titulair~patriarch van Antiochië. een bekwame
canonist (t omstr. 1200).
7°. Van Grieksche zoowel als van Latijnsche zijde is veel gewerkt.
om de monophysitische Armeniërs 2 met de Kerk te vereenigen.
Coelestinus III wist in 1198 een gedeeltelijke. Innocentius III in

In

1 Opera. P. G. t. 141. A. Zot 0 s, Joan. Beccos. Mn. 1920. - 2 M a I
Or man i a n, L'église arménienne. P. 1910, - Fr. T 0 urn ebi z e. Hist.
politique et religieuse de l'Arménie, P. 1910,
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1202 de zoo goed als algeheeIe vereeniging tot stand te brengen. die
echter niet blijvend was. De monothelitische Maronieten 1 (Libanon
en Antilibanon) sloten zich bij Rome aan door bemiddeling van
den Latijnschen patriarch van Antiochië (1182). Door den patriarch
Jeremias. die op het 4e Later. concilie (1215) aanwezig was. werd
de vereeniging voltooid.

§ 116. De bekeering der niet-Christelijke volkeren.
10. Noord- en Noord-Oost Europa 2. a. De bekeering van de
Slavische Wenden (tusschen Elbe en Oder) had weinig voortgang
gemaakt; herhaalde opstanden tegen de Duitsche heerschappij
richtten zich tegelijk tegen het Christendom. Ook de tegen hen
ondernomen kruistocht (1147; § 107. 1°) bracht de bekeering niet
tot stand. Eerst sedert het midden der 12e eeuw begon een sterke
Duitsche kolonisatie. onder leiding van Hendrik den Leeuw van
Saksen uit en Albrecht den Beer van Brandenburg uit. waardoor
de Slaven teruggedrongen werden; daarmee ging samen een
vreedzame missiearbeid. vooral van Norbertijnen en Cistercienzers.
b. Pommeren werd in 1120 onderworpen aan Polen en de aanname
van het Christendom was een der vredesvoorwaarden. De pauselijke legaat S. Otto. b. van Bamberg (t 1139). heeft veel voor de
christianiseering gewerkt. c. In de 13e eeuw werden. tegelijk met
de verovering en cultiveering. van Duitschland uit. vooral door
de Zwaardbroeders. een in 1202 gestichte. in 1237 met de Duitsche
orde vereenigde geestelijke ridderorde. de door Finnen en Letten
bewoonde Baltische provincies voor het Christendom gewonnen:
Lijfland (Riga). Estland (S. Hyacinthus O. P.; sedert 1215 gedeeltelijk onder Denemarken) • Koerland. Finland werd van
Zweden uit bekeerd. Litauen werd eerst in de 14e eeuw gechristianiseerd. d. Bij de Pruisen hadden S. Adelbert van Praag (t 983).
en S. Bruno (t 1009). zonder succes gewerkt; zij waren als
martelaren gevallen. De Cistercienzer Christiaan van Oliva begon
omstr. 1209 de prediking. Hij riep de Duitsche orde te hulp. die
tusschen 1228-83 het land veroverde. grootendeels (behalve
1 T. Anaissi. Bullarium Marionitarum. R. 1911. Ghobaira-al.
G h a z i r i. Rome et I'Eglise syrienne-maronite d'Antioche 517-1531. Beirut
1906. - B. Di b. L'Eglise maronite. I: L'Eglise maronite jusqu'à la fin du m. ä .•
P. 1930. - 2 H a u c k 111. IV. - H. 0 I dek 0 p. Die Anfänge der kath. Kirche
bei den Ostseefinnen. Reval 1912. - E. Met z n e r. Beiträge zur Gesch. der
Einführung des Christentums in Preussen. Graudenz 1907. - M. 0 e h Ier.
Gesch. des deutschen Ritterordens I. B. 1908.
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West~Pruisen, dat meer Poolsch was) germaniseerde en tot het
Christendom bracht, vooral met behulp der Dominicanen.
2°. Bij de Mohammedanen 1, a. Sicilië, dat sedert 831 in de macht
der Saracenen was, werd tusschen 1061-91 veroverd door de
Guiscards. b. In Spanje 2 drongen de Christenen in eeuwenlang en
strijd de Mooren steeds meer terug. In 1085 werd de oude hoofd~
stad Toledo, in 1147 Lissabon heroverd. Op aansporing van
P. Innocentius 111 vereenigden zich de koningen van Navarra,
Arragon en Castilië en brachten den Mooren een beslissende
nederlaag toe bij N avas de Tolosa (1212). Een halve eeuw later
was geheel Spanje, behalve het kleine koninkrijk Granada, dat
eerst in 1492 veroverd werd, weer in handen der Christenen.
c. Pogingen om de Mohammedanen in Afrika te bekeeren hadden
geen succes. S. Franciscus van Assisië ging in 1219 te Damiate
tot den sultan om hem te bekeeren. In Marokko en Tunis hadden
christelijke kooplieden krachtens contract verschillende rechten,
ook om een eigen kapel te hebben. In 1224 werd een Dominicaan
bisschop van Marokko. Doch de bekeeringspogingen faalden;
talrijke Dominicanen 3 en Franciscanen 4 vielen als martelaren.
In Spanje werden ook op voorstel van den Dominicaner~generaal
S. Raymundus van Pennaforte (t 1275) scholen gesticht om de
Arabische en Hebreeuwsche talen te bestudeeren en· de Mohamme~
danen apologetisch te bestrijden. S. Thomas schreef tegen hen
zijn Summa contra Gentiles; Raymundus Lullus (t 1316 als
martelaar in Tunis; § 124, 6°) zijn Ars magna.
3°. Ook bekeeringen onder de Joden waren zeldzaam. Tijdens
de kruistochten waren de vervolgingen heviger; dikwijls werden
de Joden door Pausen en bisschoppen beschermd.
4°. Oost~Azië 5. Nestorianen hadden van Perzië uit het
1 E. Fr i t s c h, Islam u. Christentum im M. A., Breslau 1930. 2 J. V i nek e,
Staat u. Kirche in Katalonien u. Aragon während des M. A., I. Mr. 1931. 3 B. A I ta n e r, Die Dominikanermissionen des 13. Jhh., Habelschwerdt 1924. 4
L. L e mme n s, Gesch. der Franziskanermissionen, Mr. 1929. 5 J.
S c h m i d I i n, Kath. Missionsgesch., 178-194. R. S t rei t, Bibliotheca
missionum IV. Asiatische Missionsliteratur 1245-1599; V. 1600--1699, Aken
1928, 1929. - G. S 0 r a n z 0, II papato, J'Europa cristiana e i Tartari, Mil.
J. Stewart, Nestorian missionary enterprise, Lo. 1928. H.
1930. Ho wor t, History of the Mongols, 4 v. Lo. 1927. - Sinica Franciscana I.
Itinera et Relationes Fratrum Minorum s. XIII et XIV, ed. A. van den
Wij n 9 a e r t, Quaracchi 1929. - G. Pull é, Viaggio a Tartari di Frate
Giovanni da Pian del Carpine, Mil. 1929. - P. Sc h I a 9 e r, Mongolenbhrten
der Franziskaner im 13. Jhh., Trier 1911. - L e m k e, Die Reisen des Venezianers
Marco Polo im 13. Jhh., Hamburg 1909. - P. Bat ton, Wil helm von Rubruk,
Mr. 1921. - H. Her b s t, Der Bericht des Franziskaners W. v. Rubruk über
seine Reise in das Innere Asiens 1253-55, Lz. 1925. - A. v. d. W y n 9 a e r t,
Jean de Mont Corvin, Rijssel 1924.
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Christendom gepredikt tot dieo in Azië (25 metropolieten onder
den patriarch van Bagdad) en o.a. grootendeels in de 11 e eeuw
den Tartarenstam der Karaiten (ten Z. van het Baikalmeer) be~
keerd met hun vorst Owang~Khan (uit een verbastering van dien
naam ontstond misschien de sage van den priester~koning
Johannes).
Met Dsjingis~Khan begonnen de woeste Mongolen in 1208 hun
veroveringstochten ; zij bedreigden zoowel de Islamitische als de
Westersche cultuur. In het midden der 13e eeuw omvatte hun ge~
weldig rijk geheel China. Centraal Azië en Rusland. en tot
Hongarije en Duitschland drongen zij door. Den godsdienst. ook
den christelijken. lieten zij onaangetast. Dit gaf hoop op bekeering.
Innocentius IV zond in 1245 den Franciscaan Johannes de Plano
Carpinis naar den groot~khan te Karakorum. koning Lodewijk IX
in 1249 den Franciscaan Willem van Roebroeck. In 1259 werd het
Mongolenrijk verdeeld: het Westelijk deel (Perzië enz.) onder den
khan Hoelogoe ging tot den Islam over; Koebilai. de khan van het
Oostelijk deel (China; 1259-95) verplaatste zijn zetel naar
Kambaloe (Peking). Hij had achting voor het Christendom. gaf
den Venetiaanschen handelsman Marco Polo invloedrijke ambten.
en vroeg den Paus hem mannen te zenden om de Westersche
wetenschap te leeren. De Franciscaan Johannes de Monte Corvino
ging er in 1294 heen. bouwde eenige kerken en vertaalde het
N. T. in het Mongoolsch. Clemens V verhief Peking tot aarts~
bisdom met zes suffraganen ( 1307). Doch er volgden niet
voldoende missionarissen. en toen de Mongoolsche dynastie door
die der Chineesche Mings vervangen was (1368). werd het
Christendom in China totaal vernietigd.

§ 117. Het pausschap, de hierarchie

en de geestelijkheid 1.

10 • Een van de karakteristieke verschijnselen der M. E. is. dat
de Pausen sedert Gregorius en zijn opvolgers steeds meer hun
invloed op de wereld beginnen uit te oefenen. De strijd voor de
vrijheid en heiligheid der Kerk onder pauselijke leiding gevoerd.
de kruistochten. de internationale orden der Cistercienzers. Prae~
monstratenzers en bedelmonniken. de invloed der Pausen bij de
stichting der universiteiten. het doordringen van den katholieken
1 S ä 9 m ü I Ier. Lehrbuch des kath. Kirchenrechts. A. W e r min 9 hof f.
Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche im M. A .• Lz. en B. 21913.
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geest hebben dit bevorderd 1. De "volheid der macht", de
"plenitudo potestatis", die den Paus als plaatsbekleeder van
Christus toekomt. omvat a. de geestelijke macht. Tot de tie eeuw
wordt deze door iedereen erkend en de Paus oefent haar ook uit; in
dit opzicht heeft sedert dien geen aanmerkelijke ontwikkeling meer
plaats gevonden. De Paus is de hoogste wetgever. moet de keuze
der bisschoppen bevestigen en benoemt hen niet zelden of zet hen
af, moet aan de metropolieten het pallium geven. Hij is de opperste
leeraar der Kerk, aan wiens uitspraken allen gebonden zijn. De
pauselijke onfeilbaarheid, algemeen aangenomen, verkondigd door
S. Irenaeus (§ 13. 10 ), P. Hormisdas (§ 66, 10 ), Gregorius VII
(§ 101. 10 ; Dictatus, 22), wordt nu ook in de scholen geleerd o.a.
door Thomas van Aquino (S. Theol. 11, 11, q. 1, a. 10).
b. Een zekere macht over tijdelijke zaken, die zich geleidelijk
ontwikkeld heeft. De samenwerking tusschen Kerk en Staat,
priesterschap en koningschap. werd als een voorwaarde beschouwd
voor het heil der christelijke wereld. Ofschoon op eigen gebied
onafhankelijk, vormen zij geen afzonderlijke maatschappijen. Er is
slechts één maatschappij, de christelijke, met twee hoofden. een
geestelijk en een wereldlijk hoofd. Men stelde beide machten voor
onder het beeld van de twee oogen van het menschelijk lichaam,
van zon en maan (Gregorius VII), de twee zwaarden, het wereldlijke en geestelijke. die beide tot verdediging der Kerk moeten
dienen (Godfried van Vendöme), waarvan het eerste door de
vorsten voor de Kerk. het tweede door de Kerk te gebruiken is
(S. Bernardus). Dikwijls zijn de grenzen tusschen het geestelijke
en wereldlijke niet nauwkeurig te onderscheiden en dit heeft
herhaaldelijk conflicten veroorzaakt. In de vroegere M. E. overheerscht de wereldlijke, sedert Gregorius VII de geestelijke macht.
Krachtens hun geestelijke jurisdictie hebben de Pausen
(Gregorius VII. § 101, 10 ; Innocentius 111, § 111, 30 ) minstens
een indirecte macht over het wereldlijke en over de vorsten
opgeëischt. Zij beschouwden het als hun recht en hun plicht, om
voor zoover het heil der Kerk en der zielen het vordert, ratione
peccati (§ 101, 10), te oordeelen over de vorsten en hunne wetten,
hen zoo noodig af te zetten en de onderdanen van den eed van
trouw te ontslaan; van hun goedkeuring hing de keizerskeuze af.
De vorsten. die eeuwenlang de Kerk heheerscht hadden. weigerden
dikwijls zich aan de pauselijke jurisdictie te onderwerpen.
1 Lit. bij Gregorius VII. Innocentius 111. Innocentius IV. Bonifatius VIII
§§ 101. 111. 112. 114.
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Hendrik IV en de Hohenstaufen ontkenden niet de geestelijke
macht des Pausen en haar onafhankelijkheid op haar eigen gebied.
Doch zij beschouwden ook het koningschap als van goddelijken
oorsprong, onafhankelijk van iedere aardsche macht, met bepaalde
rechten, ook op geestelijk gebied; zij erkenden alleen de plenitudo
potestatis des Pausen in divinis, ontkenden haar in temporalibus.
Vooral de Hohenstaufen hadden caesaropapistische tendenzen, die
echter nog niet zoozeer theoretisch verdedigd werden. Terwijl
Gregorius VII en Innocentius 111 alleen de indirecte macht over
het tijdelijke als hun recht beschouwden, eischten Gregorius IX en
Innocentius IV (§ 112) en misschien ook Bonifatius VIII (§ 114),
de directe macht voor zich op: de Paus als plaatsbekleeder van
Christus bezit de volle macht, zoowel de geestelijke als de tijdelijke;
deze oefent hij uit door de vorsten, die ook als zoodanig onder hem
staan; hij heeft niet alleen het geestelijke, maar ook het wereldlijke
zwaard in vollen eigendom; het wereldlijke draagt hij aan de
vorsten over.
De theologen en canonisten gaan over het algemeen verder dan
de Pausen. In de 12e en 13e eeuw behandelen zij nog niet
systematisch en helder de verhouding der beide machten; de termen
directe en indirecte macht komen voor in het begin der 12e eeuw.
De meeste (o.a. St. Thomas) houden in de 13e eeuw practisch nog
de indirecte macht. De canonisten beginnen het eerst meer algemeen
de directe macht te leeren ; door Hendrik van Suso, kardinaal van
Ostia (t 1271 ), werd zij ingeburgerd in de scholen (§ 112). Doch de
theorie van de volheid der pauselijke macht, ook over het wereldlijke,
wordt eerst algemeen in de scholen in een· tijd, als de werkelijkheid
er niet meer aan beantwoordt, als de Paus zijn indirecte macht
nauwelijks meer kan uitoefenen, in den tijd van Philips den Schoone
en onmiddellijk daarna (§ 114). Doch ook de uitwerking van de
regalistische thesis tot de uiterste consequenties begint in dezen
tijd door Petrus Dubois en anderen, om iets later voltooid te worden
door Marsilius van Padua en haar toepassing te vinden bij de
vorsten der reformatie: God heeft de volheid der macht, geestelijke
en tijdelijke, verleend aan den koning, die de geestelijke laat uitoefenen door de Kerk en den Paus. De vorst heeft de beslissing
over het geweten en het geloof zijner onderdanen: cuius regio illius
et religio. In dezen tijd ook vindt men de eerste sporen van de
moderne, thans algemeene opvatting van de indirecte macht (§ 114).
Feitelijk heeft de Paus in de M. E. ook op zuiver wereldlijk
gebied een grooten invloed uitgeoefend. Hij is een tijd· lang de
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moreele leider der wereld, die vorsten vermaant en afzet, den vrede
tusschen hen tot stand houdt, de toevlucht der onderdrukten.
"Buiten de wereld zou men moeten gaan om iets te vinden, waar~
over zijn zorg zich niet uitstrekt" (S. Bernardus). Behalve souverein
van den Kerkelijken staat, was hij opperleenheer van verschillende
landen (§ 111, 10) . Verschillende dezer bevoegdheden, die de
geloovige M. E. den Paus toekenden, volgden op zich niet uit het
primaat en zijn in den loop der eeuwen verdwenen. Zij vormden
ook een gevaar, dat de Kerk te veel in wereldlijke dingen zou
opgaan. Doch eeuwen lang had het pausschap de volkeren tot hun
welzijn te samen gehouden. En latere tijden zouden leeren, dat het
geen zegen geweest is, dat het absolutisme der vorsten niet meer
door een hoogere moreele macht getemperd werd.
2°. De staf van waardigheidsbekleeders en beambten, die den
Paus in het bestuur der Kerk ter zijde staat, heet Curia (Romana)l.
De voornaamste zijn de kardinalen 2, wier invloed vooral gestegen
is, sedert hun de pauskeuze als uitsluitend recht toekomt (§ 100,
2°). Hun volledig aantal bedraagt 53 (sedert 1564: 70), maar
dikwijls zijn er minder, soms nog geen 20. Zij zijn de raadslieden
des Pausen in gewichtige aangelegenheden en zijn hoogste
ambtenaren. In de consistoriën beraadslagen zij met den Paus over
de belangrijkste aangelegenheden (causae majores, consistoriales).
Zij staan boven alle bisschoppen en metropolieten (sedert de
12e eeuw).
De voornaamste instellingen der Curie zijn: de S a c ra Rot a
Rom a n a, de hoogste instantie voor geestelijke en wereldlijke
processen, de Cam era apo s tol i c a voor alle finantieele aan~
gelegenheden, de S a c rap 0 e n i te n t i a r i a, voor absoluties en
dispensaties, de Ca n c e 11 a r i a apo s tol i c a, voor de uitvaardi~
ging der oorkonden.
Door het meer op den voorgrond treden van den pauselijken
1 N. Hilling, Die röm. Kurie, Fr. 1906. E. Schneider, Die röm.
Rota. 1914. - E. G ö II e r, Die päpstliche Pönitentiarie bis Pi us V, 2 Bde
B. 1907111. - P. C hou ë t, La sacrèe pénitencerie apostolique, Lyon 1908. R. Pool e, Lectures on the History of the Papal Chancery, Cambr. 1916. M. Ta n 9 I, Die päpstl. Kanzleiverordnungen von 1200-1500, Ibr. 1894. P. B a u m 9 art e n, Aus Kanzlei u. Kammer. Erörterungen zur kurialen Hof- u.
VerwaItungsgesch. im 13. u. 14 u. 15. Jhh., Fr. 1907; Von der apostolischen
Kanzlei, Keulen 1908. - 2 J. S ä 9 m ü II e r, Die Tätigkeit u. Stellung der
Kardinäle bis P. Bonifaz VIII, Fr. 1896. -- J. L u I v è s, Die Machtbestrebungen
des Kardinalats bis zur Aufstellung der ersten päpstl. Wahlkapitulationen, R.
1910. - J. Kir s c h, Die FinanzverwaItung des Kardinalskollegium im 13. u.
14. Jhh., Mr. 1895. - M a u b ach, Die Kardinäle u. ihre Politik urn die Mitte
des 13. Jhh., Bonn 1902. - P. B a u m 9 art e n, Untersuchungen u. Urkunden
über die Camera collegii cardinalium 1295-1437, Lz. 1898.
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invloed wordt de macht der metropolieten en bisschoppen beperkt
en centraliseert zich steeds meer het bestuur der geheeIe Kerk
in Rome. Deze centralisatie werd bevorderd door het instituut der
pauselijke legaten (§ 101. 4°), door de groote internationale orden,
doordat de confirmatie der bisschoppen steeds meer een pauselijk
recht wordt. door de steeds talrijker wordende reservaties van
beneficies en ambten (de verleening ervan direct door Rome;
de Paus heeft de "plenaria dispositio" over alle kerkelijke ambten;
CIemens IV. 1265), door de vermeerdering der gevallen, waarin
men op Rome kan appelleeren, door de pauselijke dispensaties in
het algemeene recht. Het verleenen van beneficies door den Paus
aan buitenlanders wekte niet zelden de ontevredenheid op; ook
beklaagden de bisschoppen zich soms over de appellaties naar Rome.
De aanzienlijke sommen, die de Paus bij de kruistochten en
tot onderhoud der curie noodig had, werden opgebracht, zooals
blijkt uit het in 1192 door den lateren P. Honorius 111 samengestelde Liber censuum: a. door inkomsten 1 uit den Kerkelijken
staat; b. door bepaalde sommen, die de landen te betalen hadden,
welke als leenen golden van den H. Stoel; c. door den St. Pieterspenning, die sedert het einde der 8e eeuw in Engeland, later ook in
de Scandinavische landen en Polen bestond en d. door bepaalde
taxen bij dispensaties, bij benoeming of confirmatie van bisschoppen
en abten, bij verleening van beneficies (§ 130, 2°), door directe
belastingen op kerkelijke goederen (een tiende of een twintigste),
door aflaten. Niet zelden werd geklaagd over de geldzucht der
Romeinsche Curie, wat dikwijls overdreven werd, terwijl de Pausen
herhaaldelijk door strenge wetten misbruiken trachtten te voorkomen. Deze doen zich vooral in de volgende periode voor.
3°. Het kerkelijk recht, waaraan ook de Pausen zich houden,
wordt gevormd a. door de verzameling van conciliebesluiten en
pauselijke decretalen van Gratianus, het Decretum Gratiani.
b. Gregorius IX droeg S. Raymundus à Pennafort O. P., vroeger
professor te Bologna, op, om de 5 collecties decretalen van
Alexander 111 tot Honorius 111 (1159-1226) logisch samen te
stellen: Decretales Gregorii IX (1234). c. Bonifatius VIII liet in
1298 de decretalen na die van Gregorius IX publiceeren: Liber
sextus decretalium. d. Deze 3 collecties, met de door CIemens V
1 Le Liber censuum de I'Eglise romaine, ed. P. Fa b reet L. 0 u c hes n e,
P. 1889. - P. Fa b r e, Etude sur Ie Liber censuum, P. 1892. - J. H a I Ier,
Papsttum u,' Kirchenform I. B. 1903. - P. V i a r d, Etudes sur J'histoire de la
dime ecd. en France. Philippe Ie Bel et les dimes insolites. Dijon 1911.
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in 1313 gepubliceerde Constitutiones Clementinae en met 2 ver~
zamelingen Extravagantes (decretales, die in vroegere collecties niet
voorkwamen; nl. die van Joh. XXII (omstr.1317) en Extravagantes
communes (tot 1484)) vormden te samen het Corpus ju ris canonici
(aldus officieel genoemd sedert Gregorius XIII; de authentieke
tekst in opdracht van het concilie van Trente 1563-1580 samen~
gesteld). Het Decretum Gratiani en de Extravagantes zijn niet
authentiek. hebben op zich niet de kracht van een algemeene wet.
Zeer uitgebreid was ook de kerkelijke jurisdictie over half
wereldlijke zaken.
4°. De bisschoppen in het Duitsche rijk waren bijna allen rijks~
vorsten; ook elders waren zij machtig en rijk. Het wereldlijk
gebied en de rijke bezittingen verleenden hun aanzien en invloed.
een zekere onafhankelijkheid ten opzichte van de vorsten. de
middelen om de naastenliefde te beoefenen en scholen op te richten.
doch de groote schaduwzijden waren. dat niet weinigen uit zuiver
menschelijke motieven het ambt begeerden of door hun families
er toe verheven werden en dan hun geestelijke taak verwaar~
loosden. meer wereldlijke vorsten dan bisschoppen waren. niet
zelden persoonlijk aan het hoofd hunner troepen ten oorlog
trokken. ofschoon het dragen van wapenen verboden was. Drie
Utrechtsche bisschoppen zijn in den strijd tegen hun eigen onder~
danen gesneuveld. Naast wereldlijke prelaten ontmoet men echter
ook overal voortreffelijke bisschoppen.
Behalve door de domkapittels. werd de macht der bisschoppen
beperkt door de a art sdi a ken s. die sedert de 12e eeuw zelf~
standige beambten waren en het visitatierecht en de bisschoppelijke
rechtspraak voor hun gebieden uitoefenden. Het hoogtepunt van
de macht der aartsdiakens valt in de 13e eeuw. Deze werd sedert
dien beperkt door de 0 ff i ei a les of v i c a r i i gen era les 1.
die door de bisschoppen als hun vertegenwoordigers benoemd
werden.
5°. De keuze der bisschoppen was reeds in de 12e eeuw het
uitsluitend recht der domkapittels 2 geworden. wat door het
1 E. F 0 urn ier.
Les origines du vicaire général. P. 1922. 2 J.
S ä 9 m ü II e r. Die Bischofswahl bei Gratian. 1908. - M. Sc h u Ier. Die
Besetzung der Bistümer bis auf Bonifaz VIII. B. 1912. - F. Rol a n d. Les
chanoines et les élections episcopales du Xle au XIIe siècle, P. 1901. A. Des p r a i r i e s. L'élection des évêques par les chapitres au XIIIe S.,
P. 1922. - G. M 0 II a t, Elections épiscopales, D. Ap. 1. - A. Sc h u I t e,
Der Adel u. die deutsche Kirche des M. A., Stuttg. 1910. - J. R 00 d. De
erkenning van de "Pars sanior" bij kerkelijke verkiezingen in de M. E., Stud. 111
(1929), 201.
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Lateraansch concilie (1215, c. 24) uitdrukkelijk werd vastgesteld.
Niet zelden greep echter de H. Stoel onmiddellijk in. Ook verkregen
zij grootere rechten bij het bestuur van het bisdom. De kapittels
vormden eigen corporaties met bepaalde rechten en goederen en
stonden soms tegenover den bisschop. Het gemeenschappelijk leven
was bijna in alle verdwenen. Zij vormen, vooral in lateren tijd, een
donkere vlek in de m.e. geschiedenis. De rijke goederen waren een
begeerenswaardig bezit voor de jongere zonen van den adel;
dikwijls was hun aantal in de kapittels overwegend. Velen waren
zonder roeping in den geestelijken stand getreden, ontvingen niet
de hoogere wijdingen, lieten de kerkelijke getijden door anderen
verrichten en leidden een wereldsch leven. In de stad Utrecht
alleen waren 5 kapittels met omstr. 160 kanunniken. Steeds meer
kwam ook het misbruik op, dat één persoon meerdere praebenden
bezat en dat deze als gunstbewijzen gegeven werden. Een groote
misstand was eveneens het streven van de vorsten en grooten,
om door hun invloed in de kapittels de bisschopskeuze in handen
te krijgen: vandaar niet zelden intriges en strijd.
6°. Terwijl reeds vroeger het bisdom buiten de stad in parochies
verdeeld was, bestuurd door pastoors, begon men in de 11 e eeuw
ook de stad in parochies 1 te splitsen, wat voor de zielzorg be~
vorderlijk was. Toen men in de 12e eeuw de bepalingen over de
investituur ook op de lagere kerken begon toe te passen, werd het
volle eigendomsrecht der grondheeren veranderd in patronaats~
recht (§ 102, 3°). Alexander III verklaarde, dat het patronaats~
recht was een "ius temporale spirituali annexum" en daarmee viel
het onder de competentie van den kerkelijken rechter, verkreeg in
plaats van een privaatrechtelijk een publiekrechtelijk karakter.
Doch dikwijls verschilden de patronen niet veel van de vroegere
eigenaars der kerken, stelden zij minder waardige geestelijken aan,
enz. Verschillende kerken waren ook bij het investituurverbod
door de heeren geschonken aan kapittels en kloosters of op andere
wijze aan deze gekomen; bij vele van deze kerken werd het
pastoorsambt opgeheven en ingelijfd (geïncorporeerd) bij het
klooster of kapittel. Dit stelde dan een vicarius aan, een monnik
of saeculier, die dikwijls slechts een deel van het inkomen ontving.
1 K. Sc h ä f e r, Pfarrkirche u. Stift im deutschen M. A., Stuttg. 1903. F. K ü n s tie. Die deutsche Pfarrei und ihr Recht beim Ausgang des M. A.
Stuttg. 1905. - N. P a u 1 u s. Welt- und Ordensklerus beim Ausgang des
13. Jhh. im Kampfe urn die Pfarrechte, Essen 1900. - R. Dol h a 9 a r a y.
Curés. D. Th. 111.
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Het inkomen der geestelijken bestond als vroeger uit hetgeen de
grondeigendom der Kerk opbracht, uit tienden en sedert de 12e
eeuw uit iura stolae (bij doopen, trouwen), wat door Innocentius 111
als verplichting werd voorgeschreven.
7°. Het aantal geestelijkent seculieren en regulieren, was zeer
groot. De geestelijkheid vertegenwoordigde nog bijna uitsluitend
het intellectueele element in de maatschappij; zij was rijk en
machtig aan invloed. Dit was echter ook de reden, dat zij veel in
wereldlijke aangelegenheden opging en haar eigenlijke taak te
veel uit het oog verloor. Te velen ook hadden den geestelijken
stand gekozen als een beroep en zagen in de Kerk meer een rechts~
instelling dan het rijk van Christus. Te veel streefden zij naar
vermeerdering van hun inkomen en handhaving van hun voor~
rechten. Te veel liet het onderhouden van het celibaat te wenschen
over. Dit alles wekte de minachting en oppositie van het volk en
was de diepe oorzaak van het succes der ketterijen. Doch uit het
bloeiend godsdienstig leven kan men veilig concludeeren, dat het
ook niet aan voortreffelijke geestelijken ontbroken heeft. Wel
openbaart zich een reactie van de vorsten en leeken tegen den
overheerschenden invloed der Kerk.

§ 118. De armoedebeweging en de stichting der bedelorden 1.
1°. De 12e en 13e eeuw vormen een overgangstijdperk op
economisch en sociaal gebied. Het leenstelsel berustte op het
grondbezit, dat bijna de eenige vorm van rijkdom was; handel was
er weinig; de producten van den bodem werden grootendeels ter
plaatse zelf geconsumeerd. Het landgoed van den heer vormde
een kleine wereld op zich zelf, waarin op en rondom het kasteel
een menigte onvrij en (lijfeigenen en hoorigen) woonden, die het
land bebouwden en het handwerk uitoefenden. In de dorpen
woonden ook wel vrijen of pachters; een tusschenklasse vormden
de lagere vazallen en ministerialen, die dicht bij den adel stonden.
Ook het bezit van de Kerk en met name van de kloosters bestond
hoofdzakelijk in landerijen. Maar in de 12e eeuw komt met den
handel en de industrie de geldeconomie op, vooral in de steden,
wat door de kruistochten bevorderd werd. De steden krijgen het
1 Hei mb u c her II. H. Hef el e, Die Bettelorden u. d. relig. Volksleben Ober- u. Mittenitaliens im 13. Jh., Lz. 1910. - G. Co u lt 0 n, Five
Centuries of Religion 11. The Friars (1200/1400), Cambr. 1927.
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eerst beteekenis in Italië en Z. Frankrijk en beginnen zich dan
ook overal elders te vormen, veelal begunstigd door de vorsten, die
er op steunen om hun macht over den adel uit te breiden. De
vorming der steden ging dikwijls gepaard met strijd tegen de
heerschende standen: den adel en de hiermee door afkomst en
belangen verbonden hoogere geestelijkheid, op wie de burgers
hun vrijheid en voorrechten moesten veroveren. Allerwege openbaart zich een nieuw en krachtig leven, scheppingsdrang - en
ondernemingslust. Doch parallel daarmee loopt dikwijls eenongebreidelde zucht naar geld en weelde. Ook de Kerk bleef niet aan
den invloed der nieuwe maatschappij onttrokken. De Europeesche
volkeren hadden hun beschaving grootendeels aan de Kerk te
danken en eeuwenlang had deze aan het hoofd der wereldlijke
cultuur gestaan. Zij dreigde daarin echter zoo op te gaan, dat zij
haar eigenlijke taak, de menschen den weg naar den hemel te
wijzen, scheen te vergeten. Een deel der geestelijkheid werd door
den geest der wereld meegesleept; vele bisschoppen waren meer
wereldlijke vorsten dan herders der zielen. Daartegen ijvert de
hervormingsgeest van Norbertus en Bernardus, daarop richt zich
de cri ti ek der ketters; hier ligt ook de providentieele taak der
bedelorden.
2°. De armoedebeweging is door de bedelorden niet ontstaan.
Zij hangt samen a. met de kruistochten. In zekeren zin staat de
armoedebeweging in tegenstelling met de kruistochten, die door
wapengeweld de ongeloovigen wilden overwinnen, terwijl de
armoedebeweging door woord en voorbeeld op de wereld werkte.
Zij werd er echter ook door beïnvloed, want de kruistochten, die
de plaats van de geboorte en het sterven van den Zaligmaker wilden
heroveren., hadden de liefde tot Hem opgewekt en het verlangen
Hem in zijn eenvoud en armoede na te volgen. b. Met den
investituurstrijd, die in zijn diepen grond tenslotte ook een streven
was geweest om de Kerk van den staat en daardoor van de wereld
los te maken. c. Zij was reeds in daden omgezet vóór het ontstaan
der bedelorden. De Cistercienzers hadden de armoede op den
voorgrond gesteld. De ridders der Tempelorde waren door
S. Bernardus aanvankelijk genoemd "arme medestrijders van
Christus". Robert van Arbrissel en S. Norbertus waren als
armoedepredikers rondgetrokken. De Waldenzen waren van het
armoede-ideaal uitgegaan en de kerkelijke Humiliaten hadden het
in den geest der Kerk trachten te verwezenlijken. Doch de armoedebeweging krijgt een eigen karakter en het kloosterleven een nieuwen
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vorm er bij door de bedelorden. Meer dan de andere orden stellen
zij de armoede op den voorgrond: niet alleen als particulier mag de
kloosterling niets bezitten, ook de orde zelf mag niets of alleen
het allernoodzakelijkste in eigendom hebben en het gebruik daarvan
moet zoo sober mogelijk zijn (usus pauper). Hun onderhoud verkregen zij door handenarbeid en vooral door aalmoezen, die zij
bedelden of die hun voor bewezen geestelijke diensten gegeven
werden. Meer dan de vroegere orden stellen zij het prediken en
biechthooren, het werken in de zielzorg, dat te veel verwaarloosd
was, op den voorgrond. In tegenstelling met de Benedictijnen en
Cisterciënzers, die zich uit de wereld terugtrokken, om in de een~
zaamheid een beschouwend leven te leiden, willen de bedel~
monniken direct op de menschen inwerken en daarom blijven zij
in de wereld. In tegenstelling met de reguliere kanunniken en
Norbertijnen, die aan een bepaalde plaats gebonden zijn en op
het land wonen, waardoor hun invloed meer tot de naaste omgeving
beperkt blijft, vormen zij een steeds slagvaardige en beweeglijke
legerschare, die door den generaal over de geheele wereld kan
worden uitgezonden. Bij voorkeur werken zij in de steden, onder
de bevolking der toekomst.
De organisatie der bedelorden is sterk gecentraliseerd. Aan het
hoofd staat de generaal, aan wie de provinciaals, de oversten der
provincies, onderworpen zijn. Op bepaalde tijden komen zij met
hem samen op het generaal kapittel, dat de hoogste wetgevende
macht over de orde bezit.
3°. De verdiensten der bedelorden zijn zeer groot geweest.
Alleen reeds met haar armoedeprediking door woord en voorbeeld
wezen zij de wereld, die in het stoffelijke dreigde op te gaan, op
haar eigenlijk doel, den hemel en den waren weg daarheen: de
onthechting in navolging van Christus. Zij verdiepten het geloofsleven, want zij leerden, dat de grootheid der Kerk niet moet worden
afgemeten naar haar uiterlijken glans; dat zij niet op de eerste
plaats een rechtsinstelling is, maar het levende Lichaam van
Christus; dat zij beter door de liefde dan door de wapenen
verbreid en verdedigd wordt. Haar invloed reikte zeer ver, omdat
zij overal predikten en door de derde orden op de leeken blijvend
inwerkten. De hervormingsbeweging, begonnen in de kloosters,
daarna overgegaan op de saeculiere geestelijkheid, toen op de
ridders, beïnvloedde nu meer direct de burgerij en het idealisme.
door de bedelmonniken gewekt, uitte zich in de scholastiek en de
gothiek. Zij leidden de armoedebeweging in veilige banen en
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vormden de beste apologie tegen de ketters. Behalve door deze
prediking in woord en voorbeeld en door de zielzorg. hebben zij
groote verdiensten voor de missies buiten Europa en voor de
theologie. Dat de reactie tegen den wereldschen geest slechts
tijdelijk en gedeeltelijk geweest is. daar deze in den Renaissancetijd
weer veel sterker werd dan in de 13e eeuw. is toe te schrijven aan
het dalen van het pauselijk gezag tijdens de Babylonische gevangen~
schap. het optreden van het heidensche element in de Renaissance.
en aan den strijd in de Franciscanerorde. waardoor vele krachten
verlamd werden (Schnürer 11. 328-38).
4°. Behalve een tweede orde voor vrouwen. hadden de meeste
bedelorden (o.a. Franciscanen. Dominicanen. Carmelieten) een
Derde orde voor leeken. mannen en vrouwen. gehuwden en onge~
huwden. die. in de wereld blijvend. de armoede en eenvoud van
Christus wilden navolgen. voor zoover dit met hun stand vereenig~
baar was. Iets geheel nieuws waren deze leekenorden niet; iets
soortgelijks vinden wij bij de gebedsbroederschappen en oblaten
der Benedictijnen. de leekenbroederschappen van Hirschau. de
Norbertijnen. vooral echter bij de Humiliaten. Doch de Humiliaten~
beweging. ofschoon door den Paus goedgekeurd. was niet geheel
buiten den invloed der Waldenzen gebleven en haar geest was
niet zelden te puriteinsch en te critisch. De vorming der eigenlijke
Derde orden is het werk van S. Franciscus. die met medewerking
van kardinaal Hugolino een regel voor de Derde orde opstelde
( 1221 ). De leden moesten een vroom en zedig leven leiden. in de
kleeding weelde vermijden; zij mochten niet deel nemen aan
schouwspelen en uiterlijke vermaken. geen wapenen dragen en
geen plechtigen eed zweren. Verder waren hun drie onthoudings~
en twee vastendagen in de week voorgeschreven; zij moesten
driemaal per jaar biechten en communiceeren. het breviergebed of
een bepaald aantal Onze Vaders bidden. zieken bezoeken en aan
begrafenissen deelnemen.
De Derde orden. vooral die van S. Franciscus. vormden spoedig
een breeden stroom in het godsdienstig volksleven. een bewijs. dat
zij aan de aspiraties van den tijd beantwoordden. Haar invloed
ten goede op de leekenwereld is natuurlijk moeilijk juist te
omschrijven. doch moet groot geweest zijn. daar zij vele trouwe
leden telden.
Ofschoon de Derde orden aanvankelijk voor menschen in de
wereld bestemd waren. vereenigden zich reeds tegen het einde
der 13e eeuw mannen en vrouwen in kloosters. om daar volgens
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de regels der Derde orde. vooral die van S. Franciscus. krachtens
gelofte te leven. wat door P. Nicolaas IV werd goedgekeurd
(1289) : reguliere Tertiarissen. Zij waren dus eigenlijke klooster~
lingen en vormden later talrijke congregaties. Vooral vele huizen
van Begijnen en Bogaerden namen deze derde~orderegels aan.
5°. Niet zelden geraakten de bedelmonniken in conflict met de
saeculieren 1. die hun het recht ontzegden te prediken en biecht
te hooren. Heftig werden zij bestreden door den Parijschen
professor Willem de S. Amour (De periculis nOVlsslmorum
temporum, 1256). tegen wien S. Thomas en Bonaventura hunne
verdediging op zich namen. Door de Pausen werden zij in het
algemeen beschermd. Daar echter hun pauselijke privilegies om
biecht te hooren en te preeken. ook zonder verlof van den bisschop.
wanorde en misstanden veroorzaakten. bepaalde Clemens IV
( 1265-68). dat dit niet meer mocht geschieden zonder toestemming
van den bisschop; de pastoors behoefden echter geen verlof te
geven (Constit. Quidam timere)) (§ 149. 5°).

§ 119. St. Franciscus en de Franciscanen (Minderbroeders)

2.

10. Te Assisië in 1182 (1181) geboren als zoon van den rijken
lakenk~opman Pietro Bernardone en een moeder afkomstig uit
Provence. het land van de ridders en troubadours. leidde
Franciscus aanvankelijk een wereldsch leven. Ridderroem was zijn
hoogste ideaal. Doch geleidelijk kwamen meer ernstige gedachten
1 Lit. § 123, 2°; § 149, 5°. 2 F. van den B 0 r n e, Die FranziskusForschung in ihrer Entwicklung dargestellt, Mn. 1917. - A. Little, Guide
to Franciscan Studies, Lo. 1920. V. Fa c c h i net t i, San Francesco
d'Assisi, R. 1928 (Guide bibliografiche). W. Go et z, Die Quellen z.
Gesch. des Franz v. Assisi, Gotha 1904. - H. Boe h mer, Analekten zur Gesch.
Acta Sanctorum t. II Octobris.
des Franziscus v. A., Tüb. 2 1929. S. Francisci vita et miracula auctore Fr. Th 0 m a deC e I a n 0, ed. E.
d'A I e n ç 0 n, R. 1906; en Analecta Franciscana X, Quaracchi 1926/28. S. Francisci Legenda trium sociorum ed. F. P u I i 9 n a n i, Foligno 1898. Speculum perfectionis ed. P. Sa bat ier, P. 1898; L. L e mme n s, Quaracchl
1904. - S. Bon a ven t u r a, Legenda major S. Francisci, A. S. t. 11 Octobris.
- Actus b. Francisci et sociorum ejus ed. P. Sa bat ier, P. 192; Fioretti
di S. Francesco ed. P. Sa bat ier, P. 1902 (Ital. bewerking der Actus b.
Opuscula S. Francisci ed. L. L e mme n s, Quaracchi 1904
Francisci) . (Testamentum, Canticum fratris solis enz.). - Nieuwere biogr. van S. Franciscus:
L. Ie M onnier, P. 61907; P. Saba tier; P. 1894; ~ 1918; G. Schnüre r,
Mn. 2 1907; J. J ö r gen sen, Duitsche vertáling K. 7 1922; Ned. vert. Bussum
1918 ; J. van D -ijk, Leiden 1919; F a c c h i net t i, Mil. 2 1926; C. Cut h b e r t,
Lo. 1912; G. K. Chesterton, Lo. 1923 (Ned. vert. door W. Moens,
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in hem op. Diep troffen hem, toen hij in een visioen Christus aan
het kruis zag hangen, de woorden: .. indien iemand na Mij wil
komen, hij verloochene zichzelf en neme zijn kruis dagelijks op
en volge Mij" (Lc. IX, 23; 1205). Als arme pelgrim ging hij naar
Rome, verpleegde zieken, deed afstan~zijn::ecl~ en met het
geld, dat hij bedelde, herstelde hij twee vervallen kerken te Assisië
en de kleine kapel S. Maria ab Angelis, die hij Portiuncula (mijn
klein erfdeel) noemde en waarbij hij verblijf hield. Toen hij op
het feest van S. Matthias daar de H. Mis diende, hoorde hij het
Evangelie lezen over de zending der Apostelen: .. draagt noch
goud noch zilver noch geld in uwe gordels.... noëh schoenen
Utr.-Nijm. 1924). - F. v. d. B 0 r n e, De hl. Franc. en de Minderbroedersorde,
Weert 1926. - H. Felder, Die Ideale des hl. Franz. v. A., Pdb. 31927 (Ned.
vert. Rijswijk 1929). - H. T i I erna n, Studien zur Individualität des Franz. v.
A., Lz. 1914. - C. Cut h b e r t, The romanticism of St. Francis and other
studies in the Genius of the Franciscans, Lo. 2 1924. - H. Th 0 d e, Franz
v. Assisi u. die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien, B. 3 1926. B. Kie ins c h m i d t, S. Fr. v. A. in Kunst u. Legende, Mn. Gladb. 5 1926. U. d'A I e n ç 0 n, Les idées de St. François d'Assisc sur la science, P. 1913;
." sur la pauvreté, P. 1900. - A. Z i mei, Le concezione della natura in
S. Fr., B. 1929. - H. de Bar ent 0 n, L'action sociale de Fr. d'Ass., P. 1907.
- B. S der c i, L'apostolato di S. Francesco e dei Francescani I. Quaracchi
1909. - F. v. d. B 0 r n e, De h. Franc. in de wereldgeschiedenis, Beiaard 9
(1924),81. - J. van Heugten, De Arme van Assisi, Stud. 106 (1926). 163.
- G. Gor ris, St. Franciscus, de Man der Voorzienigheid, Stud. 106 (1926),
326. - Collectanea Franciscana Neerlandica, uitgeg. bij het 7e eeuwfeest van
St. Franciscus (B. Kruitwagen e.a.), Den Bosch 1927, 11,1931. - C.
Tag I i a v i n i, S. Franc. in de Divina Comedia van Dante, Stud. C. 4 (1927),
59, 124- . - H. L erna i t reet A. Ma s ser 0 n, S. Fr. d'Assise. Son
oeuvre, son influence 1226-1926, P. 1927, - A. Ma s ser 0 n, Les Franciscains,
P. 1931. - A. L é 0 n, S. Fr. d'Assise et son oeuvre. Hist. des Frères-Mineurs
des origines à nos jours, P. 1928. - Hei m b u c her 11. - H. Hol zap fel.
Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens, Fr. 1909. - L. Wad din g,
Annales fratrum minorum, 25 t. R. 2 1731 vlg.; Scriptores Ord. Min., R. 1650. Bullarium Franciscanum, 7 t. R. 1759 vlg. ; Nova Series, Quaracchi 1929 vlg. Analecta Franciscana, Quaracchi 1882 vlg. - Archivum Franciscanum historicurn, R. 1898 vlg. - Chronica fratris S a I i m ben e (de Adamo) Parmensis,
ed. Parma 1857. - E. Mi c h a el, Salimbene u. seine Chronik, Ibr. 1889. V. K y bal. Die Ordensregeln des hl. Franz. v. Ass. u. die ursprüngliche
P. G rat i e n, Hist. de la
Verfassung des Minoritenordens, Lz. 1915. fondation et de l'évolution de l'ordre des Frères-Mineurs au XII Ie s., Gembloux
1928. - D. Dobbins, Franciscan Mysticism, N.Y. 1927. - H. Felder,
Gesch. der wissenschaftl. Studien im Franziskanerorden bis urn die Mitte des
13. Jhh., Fr. 1904. - F. Se p pel t, Wissenschaft u. Franziskanerorden. Ihr
Verhältnis im I. Jahrzehnt der Ietzieren, Bresl. 1906. - H. Hef e I e, Die
Bettelorden u. das religiöse Volksleben Ober- u. Mittenitaliens im 13. Jh., Lz.
1910. - M. deC i v e z z a, Storia universale delle Missioni Francescane I-VIII.
R. 1857/95. - L. L e mme n s, Geschichte der Franziskanermissionen, Mr. 1929.
- A. Za war t, History of Franciscan Praeching and Praechers, N.Y. 1927. B. Ma h i s, Die Privilegien des Franziskanerordens bis zum Konzil v. Vienne

(1311), Pdb. 1928.
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noch staf .... En wanneer gij een huis binnentreedt. groet het.
zeggende: Vrede zij dit huis" (Mt. X. 9-12). In het diepst zijner
ziel getroffen. besloot hij volgens deze woorden het rijk Gods
in volkomen armoede te prediken. Hij behield niets dan een ruw
kleed. gelijk aan dat der landlieden van de streek. grauw van
kleur met een capucium. opgehouden door een gordel: de verloving
met de armoede (24 Febr. 1208; verheerlijkt door Giotto en
Dante). Dan begon .. il povereIlo" rond te trekken en het volk in
allen eenvoud op te wekken tot liefde voor God en de menschen.
tot boete. zedelijken inkeer en vrede. Bernard van QuintavalIe.
een rijke koopmanszoon en Petrus Cataneus. een rechtsgeleerde.
sloten zich bij hem aan en als levensregel verplichtten zij zich in
letterlijken zin te volgen de 3 teksten van het Evangelie: Mt. X.
9. Lc. IX. 23 en Mt. XIX. 21 : .. Indien gij volmaakt wilt zijn. ga.
verkoop wat gij hebt en geef het den armen en gij zult een schat
hebben in den hemel: en kom. volg Mij" (15 April 1208).
Franciscus dacht er ongetwijfeld niet aan een eigenlijke orde
te stichten. doch deze vormde zich als vanzelf. toen meerdere
gelijkgezinden zich bij hem aansloten. Want zoowel het voorbeeld
als de persoon van den heilige oefenden een wonderbare aan~
trekkingskracht uit. Franciscus is een kind van zijn eeuw. den
riddertijd. Met een hoogen zin voor al het edele en schoone. had
hij zich vroeger in dienst willen stellen van een aardschen vorst.
Nu had hij Christus tot koning gekozen; hij geeft zich geheel aan
Hem in riddertrouw en wil Hem volgen. gelijk Hij op aarde in
eenvoud en armoede rondtrok. Daarvoor heeft hij geen regels
noodig : hij volgt Zijn aanwijzigingen. zooals deze hem in het gebed
worden geopenbaard. Ook de menschen heeft hij lief als zijn
broeders en zusters in Christus. vooral de armen en ongelukkigen;
ook hen wil hij Christus doen beminnen. Zijn eenvoudige woorden
komen uit en spreken tot het hart. Hij is een gevoelige. optimistische
natuur. idealistisch en tegelijk kinderlijk eenvoudig. De blijdschap
der kinderen Gods vervult hem en zijn poëtische natuur uit zich
o.a. in den schoonen Zonnezang (Canticum (ratris solis). een der
eerste gedichten in de Italiaansche volkstaal. In de schepselen. de
vogelen en bloemen. ziet hij God en diens goedheid en noodigt
hen uit hun Schepper te loven.
2°. Toen het getal zijner leerlingen tot 11 gestegen was. ging
Franciscus naar Rome. om P. Innocentius 111 de toestemming tot
de prediking te vragen en stelde daarom een regel samen (1209).
Want hij heeft immer een diepen eerbied voor de priesters. in wie
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hij Gods dienaren ziet, ook al moet hun levenswijze hem soms
hinderen. Dit onderscheidt hem van de ketters; dit zou ook aan
zijn werk de levensvatbaarheid geven. De Kerk leidde de beweging
in veilige banen, die anders als voorbijgaande opwelling van geestdrift Franciscus waarschijnlijk niet overleefd zou hebben.
De reçrel, waarvoor Franciscus den Paus de goedkeuring vroeg,
bestond slechts uit de drie genoemde teksten met eenige
toevoegingen omtrent de kleeding en den arbeid der broeders.
Franciscus bedoelde toen nog niet de stichting van een orde met
gemeenschappelijk leven: de broeders konden wonen in ziekenhuizen of in kloosters, ook bij particulieren dienen. Zij moesten
Min 0 r e s zijn, ondergeschikten, nederigen, hun levensonderhoud
verdienen, maar nooit geld aannemen; als het noodig was bedelen.
Het tot dusver nieuwe was, dat zij niet alleen als particulieren,
doch ook als vereeniging geen eigendom mochten bezitten, en dat
zij niet tot de stabilitas loci verplicht waren. Evenmin dacht
Franciscus aan een organisatie, waarvoor hij ook later geen begrip
had: spontaan, zonder eenigen dwang en nadere aanduiding,
zouden de broeders den armen Christus navolgen. Het godsvertrouwen van den heilige, de aanbeveling van den bisschop van
Assisië en een droom, waarin Innocentius een eenvoudigen man
zou gezien hebben, die met zijn schouders de Lateraansche basiliek,
de hoofdkerk der Christenheid, welke dreigde in te storten, ondersteunde, bewogen den Paus zijn goedkeuring te geven, aanvankelijk
echter alleen mondeling, en het preek en toe te staan, doch alleen
over de zedenleer. Franciscus en zijn broeders ontvingen als teeken
van hun zending allen de tonsuur. Priester is Franciscus nooit
geworden, wel diaken.
De ~rediking (op straat, op pleinen, soms in de kerk) maakte
een diepen indruk in geheel Italië. Mannen en vrouwen, geestelijken en leeken, stroomden toe om den man Gods te zien en te
hooren, omdat hij uit een andere wereld scheen te komen. In de
dorpen en bij de steden verrezen hutten, waar de Minderbroeders
in de diepste armoede leefden, zieken verpleegden, de navolging
van Christus predikten. Velen sloten zich bij hem aan; op het
zgn. Matten-kapittel (1221) waren 3000 broeders aanwezig. Het
hoofdklooster, eenige hutten van leem en stroo, was eerst te
Rifortorto bij Assisië, later bij het kerkje Portiuncula (dat in 1216
de Portiuncula-aflaat verleend zou zijn is niet waarschijnlijk) 1.
1 N. P a u I u s, Gesch. des Ablasses im M. A. 11, 141, 312. A. F ier e n s,
De geschiedkundige oorsprong van den aflaat van Portiuncula, Gent 1910.
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In 1213 werd de tweede orde gesticht. der Clarissen. in 1221 de
derde orde voor menschen. die in de wereld bleven. Ook buiten
Italië werd de orde spoedig bekend. Franciscus. met de geestdrift
van een kruisvaarder. wilde ook de Mohammedanen bekeeren.
echter niet met de wapenen. doch met het Evangelie. In 1219 ging
hij naar het leger voor Damiate en wist door te dringen tot den
sultan. op wien zijn woorden indruk maakten. zonder hem echter
te bekeeren. Ook andere broeders werden uitgezonden. vooral naar
Tunis en Marokko. Toen in 1220 de relieken van de 5 eerste
martelaren naar Portugal werden overgebracht. trad te Coimbra
de reguliere kanunnik Fernandez in de orde. de eerste theologie~
professor en schrijver. die later als predikant en wonderdoener zoo
beroemd zou worden: Antonius van Padua (t 1231) 1.
3°. Naarmate de orde zich echter uitbreidde. bleek een zekere
~rganisatie noodig : wel eenige buitengewone menschen. maar niet
een vereeniging van duizenden. over geheel de wereld verspreid.
konden op den duur zonder een vasten regel volgens die hooge
idealen leven. Ook de absolute armoede was moeilijk door te
voeren. Wilde de prediking blijvende vruchten dragen. dan
eischte zij eenige opleiding en studie: dit kon niet geschieden
zonder vaste huizen en boeken. Tijdens Franciscus' missieprediking
in Tunis had een der ministers een studiehuis gebouwd. Franciscus
was diep geschokt en verontwaardigd ... Gij wilt mijn orde ver~
nietig en. Mijn wensch en wil is. dat mijn broeders naar het
voorbeeld van mijn Heer Jesus Christus meer zullen bidden dan
studeeren" . Hij ging naar Rome om daar steun te vinden. Hij vroeg
en verkreeg van P. Honorius als protector den kardinaal Hugolino
(later Gregorius IX). die. wijs en vooruitziende. van het ideaal
het praktisch bereikbare trachtte te behouden en daarom voor
organisatie en verzachting der armoede was. Franciscus wilde aan
den oorspronkelijken regel zonder nadere bepalingen vasthouden:
de Voorzienigheid zou alles regelen. Doch hij onderwierp zich.
toen hij zag. dat de Kerk en de meerderheid der broeders van een
andere meening waren: het was het zwaarste offer dat hij brengen
kon. Hier blijkt. hoe verre Franciscus verwijderd is van het
religieuse subjectivisme. dat Sabatier en anderen in hem verper~
soonlijkt achten. Door een oog lijden bovendien gekweld. legde hij
op het generaalkapittel van 1220 de leiding der orde neder. die
1 Acta Sanctorum t. 11 Juni!. L. deK e r val. S. Antoine de P .. D. H. E.
111. Biogr.: A. Lepître. L. S. 1°1931; E. Schlund. W. 1931;
V. Facchinetti. Mil. 1925.
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overging op Petrus Cataneus en na diens dood (1221) op Elias
van Cortona.
In opdracht van het kapittel stelde Franciscus nu een regel
samen in 24 hoofdstukken (1221). die eenigszins onder invloed
van Hugolino gewijzigd, en in 12 hoofdstukken samengevat, door
P. Honorius werd goedgekeurd (1223) en nog van kracht is. De
volmaakte armoede, het absoluut niets bezitten, ook door de
gemeenschap, is daarin gehandhaafd. "De broeders zullen niets
als eigendom verwerven, noch een huis, noch grond, noch welke
zaak ook". Eenige verzachtingen waren aangebracht. Het woord
van Christus: "Neemt op weg niets mede", dat alleen voor de
Apostelen op hun reizen in Palestina van toepassing was, en in
missielanden niet te verwezenlijken is, werd weggelaten. Het bezit
van geld werd verboden, maar niet het in voorraad hebben van
levensmiddelen voor zieken en in sommige omstandigheden. De
armoede werd nauwkeurig omschreven; verder liet de regel veel
ruimte aan het persoonlijk initiatief. Spoedig rezen in de orde
echter weer bedenkingen tegen de practische doorvoerbaarheid
van de absolute armoede en men zocht verzachting. Om deze voor
immer te voorkomen, schreef Franciscus kort voor zijn dood zijn
Testament, waarin h-ij·· den nadruk legt op het door God
geïnspireerde doel zijner orde en nogmaals zijn ideaal: de volkomen
armoede, inscherpt en verbiedt aan den regel en aan zijn Testament
verklaringen toe te voegen en een pauselijk privilegie te verwerven.
Predikend bleef Franciscus rondtrekken, ofschoon zorgen en
ziekten zijn lichaam reeds ondermijnden. Gaarna trok hij zich in
de eenzaamheid op den berg Alverna (bij Arezzo) terug. Toen
hij daar tijdens een veertigdaagsche vasten in gebed verzonken was,
verscheen hem de gekruisigde Zaligmaker en drukte hem de merk~
teekenen van zijn H. Wonden in de ledematen (1224) /"Twee jaar
later stierf hij in volkomen armoede te Portiuncula, vol vreugde
over de komst van den dood, zijn "broeder", die hem tot het
eeuwige leven geleiden zou.
De orde breidde zich snel uit. Reeds tijdens het leven van
Franci~cus had zij huizen in de meeste landen; ook buiten Europa
zond zij haar missionarissen uit. In ons land werden de eerste
conventen gesticht te Roermond en Den Bosch in 1229. In 1274
had zij 34 provincies; in 1282 1583 huizen. Zij werkte vooral onder
de burgerij der steden door preeken, biechthooren en zielzorg en
deze schonk haar ook de meeste volgelingen. Daar talrijke
professoren en studenten van universiteiten intraden. begon zij als
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vanzelf ook op het gebied van onderricht en theologie een groote
rol te spelen. Diepen invloed heeft zij uitgeoefend op de devotie.
Françiscus is met Bernardus de vader der innige volksmystiek.
A.ls Bemardus een affectieve natuur. had hij ook als deze een
groote liefde en vereering voor de menschheid van Christus. Hij
werd ontroerd door het goddelijk Kind in de kribbe (ofschoon
de kerstkribben devotie niet van hem afkomstig is. zooals soms
gezegd wordt. R. Ligtenberg. Greccio en onze Kerstkribben. Stud.
Cath. IV (1927). 1-11). Het meest troffen hem de nederigheid
van den Zaligmaker en zijn liefde in het lijden betoond; door de
Franciscanen is de devotie tot het lijden van Christus populair
geworden.
4°. De ()rde werd echter verzwakt door den eeuwenlangen strijd.
reeds bij h.et leven van Franciscus begonnen. tusschen het ideaal
en de werkelijkheid. tusschen de letterlijke vervulling van de
woorden van het Evangelie en de aanpassing aan de omstandig~
heden en aan de ontwikkeling der orde. om zoo op breederen
grondslag aan het heil der zielen te werken. Tegenover de
Conventueelen, stonden de strengeren. de Spirituales 1 of zelatores
meer op het standpunt van Franciscus. Zij verklaarden zijn
Testament voor verplichtend. zagen in de volstrekte armoede een
wezenlijk bestanddeel der volmaaktheid en wilden zich meer buiten
de studie houden. Maar hun ontbrak de nederigheid van den
stichter. Zij wilden hun opvatting als een verplichting aan de
anderen opleggen; zoo vormden zij een schisma in de orde en
kwamen niet zelden ook tegen den Paus in opstand. In de bulle
Quo e!ongati (1230) gaf Gregorius IX een officieele verklaring van
den regel in milderen zin. De kwestie der volmaakte armoede werd
zoo opgelost. dat aan de orde het eigendomsrecht. niet het gebrujks~
recht verboden werd. Vrienden bv. mochten voor de orde goederen
koopen en bezitten. De derde generaal. een leerling van Franciscus.
E I i a s van C 0 r ton a (1222-39). voerde verschillende ver~
zachtingen in; wegens klachten daarover en om zijn te despotisch
optreden werd hij door Gregorius IX afgezet. Hij sloot zich aan
bij k. Frederik 11. werd geëxcommuniceerd. doch stierf in vrede
met de Kerk (1253). Generaals van beide richtingen wisselden
1 E. L e m p p. Frère Elie de Cortone. P. 1901. ihr Verhältnis zum Franziskanerorden u. zu den
Kirchengesch. des M. A. I-·} (1885-88). Spirituels dans I'ordre de S. François. P. 1909. Art. utsstreites im Franz. ( rdcn bis zum Konzil v.
bij Joachim de Fiore en P. Olivi.

Fr. Eh r I e. Die Spiritualen.
Fraticellen. Arch. für Lit. u.
R. deN a n t e s. Hist. des
P. Balthasar. Gesch. des
Vienne. Mr. 1911 .- Verder
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elkander af en onderdrukten. soms met gevangenschap. de anders~
gezinden. Innocentius IV trachtte de moeilijkheid op te lossen door
in de bulle Ordinem vestrum (1245) het bezit der orde voor
eigendom der Kerk te verklaren. De groote Bonaventura. generaal
van 1257-73. de tweede stichter der Orde genoemd. zocht door
wijze gematigdheid beide richtingen te verzoenen. Na zijn dood
vlamde de strijd weer heftiger op ; het drijven der Spiritualen kreeg
een fanatiek en gevaarlijk karakter. doordat zij zich de apoc~lyp~
tische verwachtingen van Jo ach i m de F i 0 r è'~en de dwalingen
van Joannes Olivi eigen maakten (§ 125. 1°). Nicolaas 111
trachtte te vergeefs in de decretale Exiit qui seminat (1279) de
tegenstellingen te verzoenen. Coelestinus V stond een deel der
strengere richting onder leiding van Angelo de Clareno toe. in
eigen huizen. onafhankelijk van de jurisdictie der orde. te leven;
zij noemden zich Coelestijner~eremieten ( Pauperes eremitae
Domini Coelestini). Toen Bonifatius VIII deze congregatie weer
ophief ( 1295; 1302). werd hij scherp door hen bestreden
(Jacopone da Todi; § 114.2°; verder § 133.2°).
5°. Ook vrouwen werden voor het ideaal van Franciscus be~
geesterd. Clara Scif~lde dochter van een ridder uit Assisië. stichtte
( 1212) onder leiding van Franciscus. die een levensregel opstelde.
een beschouwende vrouwenorde. in welke eveneens de armoede
op strenge wijze beoefend werd: de twee orde van St. Franciscus
of der Clarissen 1. Voor menschen in de wereld stichtte hij de
Derde orde (118. 4°) 2. Sieraden der Derde orde in de 13e eeuw
waren de H. Elisabeth. landgravin van Thüringen (t 1231) 3. de
H. Hedwig (t 1243) en de H. Lodewijk IX van Frankrijk (t 1270).
1 Acta Sanct. t. 11 Augusti. L. deC h é r anc é. S. Claire d'Assise. P.
31911. - L. Bracaloni. Santa Chiara. Mil. 1930. - G. Duval. Les
Clarisses. P. 1924. - J. Ancelet~Hustache. Les Clarisses. P. 1929. 2 ReguIa antiqua fratrum et sororum de Poenitentia seu tertii ordinis S. Francisci
ed. P. Sabatier. P. 1901. - F. van den Borne. Die Anfänge des
franziskanischen dritten ardens. Mr. 1925. - F. Ca 11 a e y. Le Tiers ordre
de S. François. P. 1923. - P. Fr ede 9 a n d. Zeven eeuwen geschiedenis der
D. von
Franciscaansche derde orde (1221-1921). HerenthaIs 1926. H i 1 d e bra n d. Der Geist des hl. Franz. u. der dritte Orden. Mn. 1921. 3 Mon.: Montalembert. P. 1835. 22 1903; Le Chérancé. Gembloux
1925; F. Weinrich. Mn. 1930; E. Busse~Wilson. Mn. 1931; J.
KIe y n tie n s. G. G. G. 1932.
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§ 120. S. Dominicus 1 en de orde der Dominicanen
(Predikheeren)

2.

1°. Ongeveer in denzelfden tijd als de Franciscaner~ ontstond
de niet minder verdienstelijke Dominicaner~ of Predikheerenorde
(Ordo fratrum Praedicatorum; ook Jacobijnen, naar het klooster
S. Jacques te Parijs). S. Dominicus de Guzman, uit een adellijk
geslacht te Caleruega (Castilië) geboren (1170), was kanunnik
aan de domkerk te Osma. De ijverige Diego, b. van Osma,
hervormde het kapittel volgens den regel van St. Augustinus,
waarbij Dominicus hem ondersteunde (1201). Op een reis met zijn
bisschop door Zuid-Frankrijk leerde hij met eigen oogen het gevaar
aanschouwen, waarmee de Albigenzen de Kerk bedreigden. Hij
zag, dat het beste middel om hen te bekeeren een ijverige prediking
was in armoede en eenvoud volgens het voorbeeld der Apostelen;
deze methode had ook de Albigenzen sterk gemaakt. Met b. Diego,
en, toen deze na twee jaar in Spanje terugkeerde, alleen, trok
Dominicus nu barrevoets, zijn brood bedelend, pred(~gp.d_door
Languedoc en stichtte te la Prouille een klooster voor adellijke
bekeerde meisjes (1206). Ook tijdens den kruistocht tegen de
1 Acta Sanct. t. I Augusti. J 0 r dan u s deS a x 0 n i a, De initio ord.
Praed. in: J. Be r t h i er, J. d. Saxonia opera ad res ord. Praed. spectantia,
Fr. (Zw.) 1892. - Biogr. van S. Dominicus: D. I;..acordaire, Br. 1841;
J. Guiraud, L. S. 61909; P. Mandonnet, Gent 1921; C. Barbieri, Mil.
1922; H. Petitot, S. Maximin 1925; L. Rambaud, P. 1926; H.
Sc h e e ben, Fr. 1927. - B. A I t a n e r, Der hl. Dominikus. Untersuchungen
û.Texte, Bresl. 1922; Die Beziehungen des hl. Dom. zum hl. Franziskus, Mr. 1922;
Die Briefe Jordans v. Sachsen, Lz. 1925. - 2 Hei m b u c her 11. - Bullarium
ord. Praedicatorum, 8 t. R. 1729 vlg. - B. Rei c her t, Monumenta ord. Praed.
historica, 14 v., R. 1896/1905. - J. Q u é t if et J. E c har d, Scriptores ord.
Praed. 2 fol., P. 1719; nieuwe editie R. Coulon, R. 1909 vlg. - C. Douais,
Acta capitulorum provincialium ord. Praed., Toul. 1894 vlg. - H. Den i f I e,
Die Konstitutionen des Predigerordens, Archiv f. Lit. u. Kirchengesch. des M. A.
1 (1885) 165; 5 (1889) 530. - J. G u i r a u d, Cartulaire de Notre-Dame de
Prouille, 2 vol. P. 1907. - P. Man don net, Frères Prêcheurs, D. Th. VI. A. Wal z, Compendium historiae Ordinis Praedicatorum I, R. 1930. - R.
ZeIl e r, La vie Dominicaine, P. 1927. - P. Mor tie r, Histoire des maîtres
généraux de J'ordre des frères Prêcheurs, 8 v. P. 1903/20. - C. Do u a i s, Essai
sur J'organisation des études dans J'ordre des frères Prêcheurs au 13e et He S.,
P. 1881. - H. Lam b e r m 0 n d, Der Armutsgedanke des hl. Dominikus u.
seines Ordens, Zwolle 1926. - H. B e rna dot, La spiritualité dominicaine,
S. Maximin 1926. - B. A I ta n er, Die Dominikanermissionen des 13. Jh., 1924.
- Quellen u. Forsehungen z. Gesch. d. Dominikanerordens in Deutschland,
1907 vlg. - B. J a r r e t t, The English Dominicans, Ld. 1921. - E. F 0 r m 0 y,
The Dominican Order in England before the Reformation, Lo. 1925. - W.
M u I der, Het zevende eeuwfeest van de orde der Predikheeren, Stud. 86
(1916), 527.
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Albigenzen, uitgeschreven na de vermoording van den pauselijken
legaat Petrus van Castelnau (1208), bleef hij onder duizenden
gevaren zijn prediking voortzetten. Enkele gezellen sloten zich bij
hem aan en het plan rijpte een orde te stichten, om door prediking
aan de bekeering der ketters te werken. In 1215 ging Dominicus
naar Rome, om P. Innocentius de goedkeuring van zijn plan te
vragen. D~a.r ]let 4e Lateraansch concilie juist de stichting van
nieuwe orden verboden had, betuigde Innocentius zijn instemming
sfechts onder. voorwaarde, dat Dominicus en de zijnen een reeds
goedgekeurd en regel zouden aannemen. Dominicus, die zelf tot de
reguliere Augustijner koorheeren behoorde, besloot hun regel als
grondslag te nemen, met verschillende toevoegingen, vooral aan
de Norbertijnen ontleend, terwijl op de prediking, de bekeering
der ketters en de daarvoor noodige studie bijzonder de nadruk
gelegd werd. Deze regel werd in 1216 door Honorius 111 goed~
gekeurd. Op het generaal kapittel van 1220 werd ook de armoede
verplichtend gesteld, opdat de broeders niet door de zorgen van
de administratie in hun prediking en bewegingsvrijheid belemmerd
zouden worden en om ook door hun voorbeeld tegenover de ketters
de navolging van Christus te preeken. De armoede was echter niet
zoo streng als bij de Franciscanen. Geen grond mocht de orde
bezitten; wel kerken en kloosters en wat daartoe noodig was,
maar deze moesten klein en arm zijn.
Ook de Dominicanerorde breidde zich snel uit. Op het tweede
generaal kapittel. in het sterfjaar van Dominicus (1221), waren
reeds 60 huizen vertegenwoordigd; de ZI. Jordanus van Saksen,
de tweede generaal (1222-37) 1, won meer dan duizend novicen,
meest uit universiteitskringen. In het begin der 14e eeuw had de
orde 21 provincies met omstreeks 650 huizen. In Nederland is het
eerste klooster gesticht in 1232 te Utrecht eloorWillem 11 van
Holland en Albertus Magnus, die het zelf inwijdde.
De T\Veede orde, de vrouwelijke tak, ontstond in het klooster
La Prouille (1217) en ontving van S. Dominicus den regel van
S. Augustinus met enkele toevoegingen. In den bloeitijd telde zij
omstreeks 350 kloosters; vooral in de Duitsche bloeide de
mystiek 2. Aanvankelijk verboden de statuten aan de Dominicanen
de leiding dezer kloosters, om hen niet van de studie en de prediking
af te trekken; later werd het toegestaan.

2

1 M. Ar 0 n, Un animateur de la jeunesse au XlIIe siècle, P. 1930. H. W i I m s, Gesch. der deutsch. Dominikanerinnen, 1920.
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De Derde orde 1 ontstond in den loop der 13e eeuw uit de door
Dominicus of den a.b. van Toulouse gestichte broederschap
Militia Christi, die zich naast eigen heiliging ten doel stelde de
kerkelijke goederen te beschermen tegen de Albigenzen. Na hun
nederlaag bleef zij voortbestaan als een broederschap tot zelfheiliging, waarbij ook vrouwen zich aansloten (broeders en zusters
der boete van den H. Dominicus). Ook zij telde vele leden en later
ook een tak van vrouwelijke reguliere Tertiarissen.
2°. De inrichting en werkzaamheid van de Franciscaner- en
Dominicanerorde komen in de hoofdlijnen overeen, zooals ook de
beide stichters met elkander in vriendschappelijke verhouding
stonden. Beide hebben als een essentieel bestanddeel de strenge
beoefening der armoede, leggen zich toe op p!,edJking en zielzorg,
op studie en onderricht; beide werkten vooral in de steden en
aan de universiteiten en hier wonnen zij ook haar meeste
volgelingen. Het koorgebed is met het oog op de zielzorg beperkt.
De verschilpunten worden gekarakteriseerd door de persoonlijkheid der stichters. Franciscus wordt door Dante genoemd "geheel
seraphijnsch in liefde", Dominicus "door zijn wijsheid een schittering van cherubijnsch licht". Franciscus was een spontane, dichterlijke natuur, Dominicus een geschoolde theoloog. Zijn stichting
heeft niet het romantische en naïeve van Franciscus, maar alles is
wijs doordacht en geregeld; zij maakte niet den snellen opgang der
Franciscanen, doch ontwikkelde zich meer geleidelijk en zonder
innerlijke crisis. Franciscus werkt op het gemoed, en meer op de
breede massa's en op het vrome volk; Dominicus spreekt meer tot
het verstand en dus tot de meer intellectueelen; zijn volgelingen
zijn de groote theologen, de verdedigers van het geloof. de
inquisitoren. Bij Franciscus was de armoede het uitgangspunt, de
prediking kwam· op de tweede plaats en de studie eerst, toen
studenten en professoren leden werden. Bij Dominicus was de
verdediging van het geloof door prediking en studie het hoofddoel
en de armoede werd er later bijgevoegd.
3°. De orde van Dominicus heeft, evenals die van Citeaux en
later die der Carmelieten, zeer veel bijgedragen tot de Mariavereering. Het rozenkransgebed 2 is echter niet van S. Dominicus
1 I. Kie i n e r man n s, Der dritte Orden von der Busse des H. Dom.,
Dü1men 1885. - 2 Th. Es ser, Unser Lieben Frauen Rosenkranz, Pdb. 1889. H. Hol zap fel, St. Dom. u. der Rosenkranz, Mn. 1903. - J. Sc h ü t z, Die
Geschichte des Rosenkranzes, Pdb. 1909. - G. Me ij e r, De instelling v. d.
Rozenkrans, De Kath. 124 (1903) 395. - H. T h u r s ton, D. Ap. lIl, 399. F. God t s, S. Dominique et Ie rosaire, Essehen 1923.
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afkomstig. doch heeft zich ontwikkeld uit de gebedswijze van
het volk.
Reeds in de oudste tijden (4e eeuw) was men gewoon een aantal gebeden
af te tellen aan een koord met steentjes. paarlen. vruchtenkorrels of knoopen ;
in de M. E. bad men daaraan 50. 100. 150 Onze Vaders: Paternostersnoer.
leekenbrevier. In de 12e en 13e eeuw begon men zoo ook afzonderlijk of in
verbinding met Paternosters Ave's te bidden (de groetenis des Engels met de
woorden der H. Elizabeth, na het midden der 13e eeuw de naam Jesus, in de
16e het smeekgebed .. Heilige Maria" enz.; de tegenwoordige vorm komt het
eerst voor in een Karthuizerbrevier van 1563). Onze rozenkrans heeft zich
in den loop der 15e eeuw gevormd. De Karthuizer Dom. Prutenus (t 1461)
voegde bij de Ave's 50 geheimen; bij anderen stegen deze tot 150, 200. Langzamerhand werd het getal geheimen verminderd en dat der Ave's op 150
vastgesteld (Mariaansch Psalterium). De Dominicanerorde heeft in de tweede
helft der 15e eeuw de verspreiding van dit gebed bevorderd, maar het heeft dan
nog zeer verschillende vormen. De eerste pauselijke bulle, die den rozenkrans
vermeldt, is van 1478; eerst tegen het einde der 16e en het begin der 17e
staat de tegenwoordige vorm algemeen vast en wordt hij overal gebeden. Vóór
de tweede helft der 15e eeuw brengt niemand den rozenkrans met Dominicus
in verband; zelfs in de Dominicanerorde spreekt geen enkel officieel stuk over
den rozenkrans vóór 1487. De schepper der rozenkranslegende is de oncritische
Dominicaan AIanus de Rupe (t 1475).

§ 121. De CarmeJieten en Augustijner-eremieten.
1°. De orde der Carmelieten 1 of van O. L. Vrouw van den berg
Carmel zou volgens verschillende schrijvers der orde haar oor~
sprong danken aan den profeet Elias en onafgebroken hebben
voortbestaan door de "zonen der profeten": de Esseners. Grieksche
en later Latijnsche kluizenaars op den berg Carmel. Toen de
Bollandist D. Papenbroch deze traditie bestreed (1668). werd zij
krachtig verdedigd door de Carmelieten, die wisten te bewerken.
dat Papenbroch door de Spaansche Inquisitie gecensureerd werd
( 1693); Innocentius XII legde beide partijen het zwijgen op (1698).
Met eenige zekerheid kan men alleen zeggen. dat reeds in de
eerste eeuwen kluizenaars woonden in de holen van het Carmel~
gebergte 2. Doch de eigenlijke orde werd omstr. 1155 gesticht door
1 Hei m b u c her 11. Bullarium Carmelitanum. ed. E. d e M 0 n t e s i gn a n 0, 4 t. R. 1715/68. - Monumenta historica Carmelitana, ed. B. Z i m moe rman n, Lerin 1905. - G. We s s els, Acta capitulorum generalium Ord.
Fratrum B. V. Mariae de Monte Carmelo I (1318/1593), R. 1914. - C. de
V i II ier s, Bibliotheca Carmelitana, 2 v. 1752; 2 ed. G. We s s els, R. 1927. B. Z i mme r man n, Carmes, D. Th. 11. - L. van den Bos s c h e, Les
Carmes, P. 1930. - H. Den i f I e, Quellen zur Gelehrtengesch. des Karmelitenordens im 13. u. 14. Jh.. Arch. f. Lit. u. Kirchengesch. des M. A. 5 ( 1889) .
2 C 1. Kop p, Elias u. das Christentum auf dem Karmel, Collo Hierosolymitana
lIl, P. 1929.
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den kruisvaarder, den ZI. Berthold van Calabrië, die bij de zgn.
"grot van Elias" op den berg Carmel 10 kluizenaars verzamelde
en een kapel bouwde ter eere der H. Maagd. De "Eremieten van
0. L. Vrouw van den Berg Carmel" ontvingen een regel van den
H. Albertus, patriarch van Jerusalem, die in 1226 door
P. Honorius 111 werd goedgekeurd. Toen de Turken het verblijf
op den Carmel onmogelijk maakten, gingen de Eremieten naar
Europa (omstr. 1240). Op het eerste generaal~kapittel te Aylesford
(Kent; 1242) werd de ZI. Simon Stock, een Engelschman, tot
generaal gekozen (1242-65). Langzamerhand ging het eremieten~
in een coenobietenleven over; P. Innocentius IV nam de orde
onder de bedelorden op (1247); eenige wijzingen in den regel
maakten de meer beschouwende orde het werk in de zielzorg
mogelijk. Zij breidde zich sterk uit, vooral door hare Maria~
v~reering en maakte zich zeer verdienstelijk voor de zielzorg en
het onder.wijs. In den tijd van haar hoogsten bloei telde zij
51 provincies en vicariaten met 955 kloosters. In ons land vestigde
zij zich het eerst te Haarlem (1248) en later nog op 10 andere
plaatsen. In 1452 kreeg zij een vrouwelijken tak. Het volk noemde
de Carmelieten ,,0. L. Vrouwebroeders", de Carmelietessen
"Vrouwebroerissen". Na een inzinking tijdens het Westersche
schisma, bloeide de orde weer op en schonk aan de Kerk eenige
der grootste mystieken.
2° Van de scapulieren (scapulare, schouderkleed, reeds vroeger bij de
Benedictijnen in gebruik) 1 is het meest bekende dat van de Broederschap van
O. L. Vrouw van den berg Carmel. Het zou volgens de traditie der orde door
de H. Maagd aan den ZI. Simon Stock geschonken zijn, met de belofte, dat zij,
die vroom leefden en in dit kleed stierven, de eeuwige zaligheid zouden verwerven.
Men maakt daartegen de moeilijkheid, dat de oudste kroniekschrijvers der orde
daarover zwijgen en dat tot in de 15e eeuw ook in de orde zelf en in de bij
haar aangesloten broederschappen op het dragen van het scapulier geen
bijzondere nadruk gelegd werd. Het scapulier werd eerst in de 16e eeuw meer
algemeen verbreid. Zeker onecht is de bulla Sabbatina of het Privilegium
sabbatinum. De Sabbatina zou in 1322 door Johannes XXII zijn uitgevaardigd
naar aanleiding eener verschijning van de H. Maagd, die hij zou gehad hebben,
waarin rijke gunsten worden verleend aan de Carmelieten en aan het dragen
van het scapulier en waarin Maria verklaart: .. Ego mater gloriosa descendam
sabbato (volgens anderen subito) post eorum obitum et quos inveniam in
purgatorio liberabo". Over dit privilege is in de 16e en 17e eeuw een felle
strijd gevoerd. Van het origineei is geen spoor te vinden en de buIIe wordt
vóór 1483 niet vermeld.
1 Z i mme r man n, Monumenta J, 323. T. Bra n d s m a, Het scapulier
van O. L. Vr. van den berg CarmcI, De Kath. 147 (1915) 74, 242. - M. d u
Sa c r é - C 0 e u r, Le Scapulaire du Mont Carmel est authentique, Etudes
Carmélitaines 13 (1928) I. - N. P a u I u s, Gesch. des Ablasses im M. A.
11, 333.
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3°. De vierde der groote bedelorden is die van de Augustijner~
Eremieten 1. gewoonlijk Augustijnen genoemd: Ordo fratrum
erëniitarum S. Augustini. Zij ontstond uit talrijke in de 12e en
13e eeuw gestichte congregaties van eremieten (Wilhelmieten.
Johannes~Boniten. Brittianen. Zakbroeders). die door Inno~
centius IV (1244) den zgn. regel van S. Augustinus (§ 43. 5°)
ontvingen en door Alexander IV (1256) tot één orde vereenigd
werden. Behalve den Augustijner~regel volgde de orde eigen
constituties. Pius IV (1567) nam haar onder de bedelorden op.
Eremieten waren de Augustijnen slechts in naam; meest woonden
zij in de steden en gemeenschappelijk en oefenden zij het predik~
ambt en de zielzorg uit; ook voor de wetenschap hebben zij groote
verdiensten. Ook deze orde breidde zich snel uit; in haar hoogste
bloeitijdperk in de 14e eeuw telde zij 2000 huizen met 30.000 leden;
het eerste huis in ons land werd gesticht te Maastricht omstr. 1279.

§ 122. Kleinere orden 2. Begijnen en Bogaerden.
10. De orde der Servieten 3 werd in 1233 gesticht te Florence door
S. Bonfiglio en 6 andere Florentijnsche kooplieden en patriciërs.
en vooral verbreid door den vijfden generaal. S. Ph i I i P pus
Ben i ti u s (t 1285) 4. Zij volgde den regel van S. Augustinus.
met het doel vooral de smartvolle Moedermaagd te vereeren en
de devotie tot haar te verbreiden. Martinus tv nam haar onder de
bedelorden op (1424). Een vrouwelijke tak werd gesticht door
Philippus Benitius. een tak van vrouwelijke reguliere Tertiarissen
onder den naam van Mantellaten door S. Juliana Falconieri
(t 1341).
2°. De orde der Trinitariërs (Ordo SS. Trinitatis de redemptione
captivorum) 5. met den regel van S. Augustinus. werd in 1198
1 Hei m b u c her 11. Bullarium ord. Eremitarum S. Augustini, coll. a
L. E m pol i, R. 1628. - A. Tor e II i. Secoli Agostiniani ovvero Hist. generale
del!' ord. eremitano di S. Agostino. 8 vol. Bologna 1658. - D. Per i n i, Bibliografia Augustiniana I. Scriptores Itali, Flor. 1929. - Analecta Augustiniana,
R. 1905 vlg. - 2 Hei m b u c her 11. - 3 Monumenta ord. Servorum S. Mariae
a PP. Mor i n i et Sou I ier edita, Br. 1897 vlg. - Histoire de I'ordre des
Servites (1220/1310),2 vol. P. 1886. - M. Sossna, Quellen u. Lit. über den
Servitenorden, Bresl. 1910. .,- A. Pi e r mei us, Memorabilium Ordinis Servorum
B. M. V. Breviarium I. R. 1927. - 4 P. Soulier, Vie de S. Philippe Benizzi,
P. 1885. - 5 P. Des I a n d r e s, L'ordre des Trinitaires pour Ie rachat des
captifs, P. 1903; L'Eglise et Ie rachat des captifs, p, 1902. - C. del a
Pro v i den c e, Vie de S. Felix de Valois, P. 31878, - A n ton i n de
I'A s som p t ion, Les origines de I'ordre de la très sainte Trinité, R, 1925.
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gesticht door S. Joh a n nes van Mat h a en S. Fel i x van
Val 0 i s (t 1212) om de christelijke gevangenen en slaven uit de
handen der ongeloovigen los te koopen en wijdde zich ook aan de
verpleging van zieken. In de ISe eeuw had zij meerdere honderden
kloosters, meest in Frankrijk en Spanje; zij heeft honderdduizenden
vrijgekocht en getuigt van de naastenliefde der M. E., evenals die
3°. der Mercedariërs (Ordo B. M. de mercede redemptionis
captivorum) , oorspronkelijk een ridderorde, gesticht door
S. Pet rus Nol a s c u S 1 en S. R a y m u n dus deP en n af 0 r t e 2 in 1223, wier leden behalve de 3 gewone de gelofte
aflegden, om zoo noodig zich zelf voor anderen als slaaf te geven.
Sedert 1318 werd zij een kloosterorde. Toen het naaste doel niet
meer bereikbaar was, werkten zij in de missie, vooral in Amerika.
In haar bloeitijdperk telde de orde in Europa, vooral in Italië en
Spanje, meer dan 100, in Amerika 265 kloosters.
4°. De orde der Kruisheeren werd gesticht door Theodorus de
Celles (t 1236), kanunnik van Luik, volgens den regel van
S. Augustinus, met ontleening ook aan de constituties der
Dominicanen, voor koordienst, ziekenverpleging, bekeering der
Albigenzen en missiewerk. Het eerste klooster in Nederland was te
Gorcum (1314); in 1371 ontstond S. Agatha bij Cuyk; later
verrezen nog verschillende andere huizen.
5°. Begijnen en Bogaerden. De Begijnen 3 zijn allerwaarschijnlijkst ontstaan uit vereenigingen van vrome vrouwen (mulieres
religiosae), die onder invloed van het door de Cistercienzers en
Norbertijnen opgewekte religieuse en ascetische réveil, een van
de wereld afgezonderd leven leidden, meestal gemeenschappelijk
leefden, zonder eigenlijke kloostergeloften af te leggen, doch voor
den tijd, dat zij in gemeenschap leefden, gehoorzaamheid aan een
overste en zuiverheid beloofden. Aanvankelijk waren zij min of
meer aangesloten bij beide bovengenoemde orden, die zich later
meer van hare leiding terugtrokken. De Begijnen danken haar
1 P. Perez, San P. Nolasco, Barcelona 1915. 2 E. Vacas Galindo
S. Raimundo de Pennaforte, R. 1919. - 3 J. G r e ven, Die Anfänge der
Beginen, Mr. 1912; Der Ursprung des Beginenwesens, H. J. G. 35 (1914) 26,
291. - G. K u r t h, De l'origine Iiégeoise des béguines, Bulletin de l'académie
royale de Belgique, Classe des lettres VII (1912),437. - L. PhilippeI!a.
De Begijnhoven, Antw. 1918; Begijnhoven en spiritualiteit, O. G.~. 3 (1929)
165-196. - J. van Mie rI 0, De bijnaam van Lambertus Ii Beges en de
vroegste beteekenis van het woord Begijn, Vers!. en Mededeel. der Kon.
Vlaamsche Academie 1925, 405-27; Lambert Ii Beges, in verband met den
oorsprong der begijnenbeweging, t. a. p. 1926, 612-60; Les béguines et Lambert
Ii Beges, R. H. E. 1927, 785-801.
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naam of ontstaan niet aan de H. Begga (t 694), dochter van
Pepijn van Landen noch aan den Luikschen boeteprediker
Lam be rtl e B è g u e, die in verdenking stond van ketterij en
tusschen 1170-80 een communiteit van vrome vrouwen leidde.
De stichting der eerste gemeenschap van Begijnen had waar..
schijnlijk plaats op het einde der 12e eeuw te Nivelles onder
invloed van de Zl. Maria van Oignies (1177-1213; Leven
door Jacob van Vitry, 1215; A. S. 23 Junii) en eenige met haar in
verband staande en voor het devote leven ijverende priesters. De
naam "beghina" was oorspronkelijk een schimpnaam, die aan deze
vrome vrouwen door het volk gegeven werd: kwezel (begutta,
bigot) of ketter; sedert omstr. 1245 aanvaardden zij hem als den
eigen naam van de leden der vereeniging . Vooral in de eerste
helft der 13e eeuw namen de begijnhoven toe in Duitschland, de
Nederlanden (België had in den bloeitijd 94, Holland 27) en ook
elders. Niet alleen godsdienstige, ook sociale oorzaken werkten
daartoe mede: in een onrustig en tijd, waarin door de talrijke
oorlogen bovendien een overschot van vrouwen was, vonden deze
daar een veilig toevluchtsoord. Zij beoefenden handenarbeid,
verpleegden zieken en gaven onderwijs.
Ter zelfder tijd kwamen vooral in België en Holland ook
soortgelijke vereenigingen op voor mannen, die gemeenschappelijk
zonder kloostergeloften leefden: Beguini, Beghardi, Bogaerden.
Ook hier werkten sociale oorzaken mede, o.a. de crisis in de
wolnijverheid.
Verschillende Begijnen en Bogaerden kwamen echter onder
invloed van de Humiliaten en Waldenzen, later der sekte van
den vrijen geest, en zoo kwam het geheele instituut in verdenking
van onkerkelijke gezindheid. Om vervolging te voorkomen sloten
velen zich nu aan bij de pauselijk goedgekeurde Derde orden van
Franciscanen en Dominicanen en vooral bij de reguliere Derde
orden der Franciscanen (§ 118, 4°). Daar de verdenking van
ketterij bleef voortleven, verbood het algemeen concilie van Vienne
( 1312) de vereenigingen van Bogaerden en Begijnen, doch
Johannes XXII liet de niet verdachte bestaan.
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§ 123. Het bloeitijdperk der scholastiek 1. De universiteiten 2.
10 • De 12e eeuw was een tijd van bloeiend wetenschappelijk
leven; tegenover het traditioneeIe karakter van vroegere eeuwen
breekt een zelfstandig speculatief onderzoek zich baan. In de 12e
eeuw ontbreekt echter nog de groote eenheid van richting; er is
ook geen groot probleem, dat het onderzoek gespannen houdt,
want dat probleem is niet de kwestie der universalia, zoo als Cousin
en anderen na hem beweerd hebben. Er is ook geen centrum van
wetenschap, waarin alle krachten te zamen komen; waar een
beroemd leeraar optreedt, vormt zich een afzonderlijke school.
In de 13e eeuw wordt dit anders. Met de universiteiten, vooral met
die van Parijs, vormt zich een middelpunt der wetenschap, waar
vele geleerden uit alle landen bijeen komen en waar alle middelen
aanwezig zijn. De twee groote bedelorden, Franciscanen en
Dominicanen, wijden tegelijk met de saeculieren hun krachten aan
de wetenschap en de 13e eeuw heeft enkele groote geesten voort~
gebracht, zooals de Kerk er weinige gekend heeft. Er is een
probleem, dat tot onderzoek opwekt: de mogelijkheid van de
aanpassing der peripatetische philosophie aan de christelijke
wereldbeschouwing, en het resultaat daarvan is, dat de wetenschap
van Aristoteles, het beste der antieke wijsheid, in dienst wordt
gesteld van de christelijke openbaring.
1 Algemeene lit. over de scholastiek § 104. P. G lor i e u x, La littérature
quodlibétique de 1260 à 1320, Le Saulchoir 1925. ---.: B. Landry, L'idée de
chrétienté chez les Scolastiques du XIIIe S., P. 1929. - R. Mar tin, La
controverse sur Ie péché originel au début du XIVe S. Textes inédits, Leuven
1930. - F. St e 9 m ü II e r, Die Lehre vom allgemeinem Heilswillen in der
Scholastik bis Thomas von Aquin, R. 1929. - 2 H. Den i f I e, Die Universitäten
des M. A. bis 1400, I, B. 1885. H. Den if I e et E. C h a tel a i n,
Chartularium universitatis Parisiensis, 4 vol. P. 1889-97; Auctarium Chartularii,
2 vol. P. 1894-97. - H. Ras h dali, The universities of Europe in the middle
ag es, 2 v. Oxf. 1895. - A. C a u c h i e, Les universités d' autrefois. Paris et
Bologne, Leuv. 1902. - M. F 0 urn ier, Les statuts et privilèges des universités
françaises, -4 v. P. 1890/94. - P. F é r e t, La faculté de théologie de Paris.
Moyen äge, 3 V. P. 1894/97. - J. Bon n e rot, La Sorbonne, sa vie, son röle,
ses oeuvres, P. 1927. - G. K a u f man n, Gesch. der deutschen Univers., 2 Bde
1888/96. - F. P a u I sen, Gesch. des gelehrten Unterrichts auf d. deutschen
Schulen u. Univ., 2 Bde 31919/21. - R. d u M 0 u I i n ~ E c kar t, Gesch. der
deutschen Univ., 1929. - L. Nar d i et E. 0 rio I i, Chartularium studii
Bononiensis, I-VIII, Bologna 1909 vlg. - M a x we 11 L y t e, Hist. of the
Univ. of Oxford, Lo. 1886. - A. Man s b r i d ge, The older universities of
England. Oxford and Cambridge, Lo. 1923. - C. Mail e t, A history of the
Univ. of Oxford, 2 v. Lo. 1924. - R. R a i t, Life in the mediaeval University,
Cambr. 1912. - W. M u I der, Vaktermen eener m. e. universiteit, Stud. 115
(1931) 308, 417.
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2°. De universiteiten. Tot in de 12e eeuw werd alleen onderricht
gegeven in de dom~, stift~ en kloosterscholen, en ook door pastoors
op het land. Al deze scholen waren op de eerste plaats voor
toekomstige geestelijken bestemd, ofschoon anderen niet werden
uitgesloten. In Italië bestonden vanuit den Romeinschen tijd nog
stadsscholen, die in de 12e en 13e eeuw ook boven de Alpen in
de opkomende steden opgericht werden. Zij waren ook voor de
burgers bestemd en beperkten zich meest tot lager onderwijs. In
de 11 e eeuw was te Salerno een school. beroemd om de studie der
geneeskunde. De eigenlijke studia generalia of universiteiten zijn
gegroeid uit de bestaande scholen, het eerst te Parijs. Omstr. 1200
sloten zich de professoren en studenten van het Seine~eiland onder
het gebied der Notre~Dame te samen in een corporatie (universitas
magistrorum et scolarium), die van koning Philips August exemptie
van de burgerlijke rechtsspraak ontving (1200), van den pause~
lijken legaat Robert de Courçon een statuut (1215), dat zoowel
betrekking had op de professoren (bekwaamheid, leeftijd: 35 jaar)
als op de studenten (studie, gedrag; iedere student staat onder een
magister, die gezag en jurisdictie over hem heeft). Omtrent
denzelfden tijd ontstonden de universiteiten van Bologna en
Oxford en weldra volgen talrijke andere. In 1303 zijn er 29, 44 in
1400, de meeste gegroeid uit de klooster~, stift~ en stadsscholen.
Daarvan hebben 31 pauselijke stichtingsbrieven ontvangen, terwijl
er 21 onmiddellijk door Pausen gesticht zijn. In Duitschland
ontstond het eerste studium' generale te Praag (1348), waarop
spoedig andere volgden: Weenen, Keulen, enz. De drie eerstge~
noemde zijn de meest beroemde: Bologna voor het kerkelijk recht,
Parijs voor theologie en philosophie, doch die van Parijs staat
verre op de eerste plaats en omdat uit geheel de Christenheid
studenten daar te zamen kwamen, heeft Frankrijk in haar bloei~
tijdperk, de tweede helft der 13e eeuw, een voorrang boven
andere landen.
De hoogeschool heette aanvankelijk "studium generale", niet
omdat alle vakken er onderwezen werden, maar omdat zij bestemd
was voor studenten uit geheel de Christenheid; de daar behaalde
graad werd ook overal erkend (facuitas ubique docendi); alleen
de Paus of de keizer kon haar oprichten. De professoren en
studenten vereenigden zich in een "universitas", "eigenlijk een
gilde van studeerenden en doceerenden" (Mulder, 417); deze
naam ging in de He eeuw op de geheele school over. Door haar
talrijke pauselijke en burgerlijke privilegies (eigen rechtsspraak,
506

§ 123. Het bloeitijdperk der scholastiek. De universiteiten.
belastingvrijheid. enz.) was de universiteit een autonome rechtsinstelling. met bijzondere wetten. Die van Parijs had 4 faculteiten:
vrije kunsten. theologie. canoniek (later ook wereldlijk) recht.
medicijnen. De talrijkste was de laagste. die der artisten. waar de
voorbereiding gegeven werd voor de verdere studie ( trivium.
quadrivium. later vooral philosophie). De studenten en professoren
waren verdeeld in vier naties: Gallicanen. Normandiërs. Picardiërs.
Engelschen (bij welke zich later ook die van andere volken aan~
sloten). De professoren waren aanvankelijk nog saeculieren: later
kregen Dominicanen (1229) en Franciscanen (1231) een leerstoel.
Een oppositiepartij onder Willem de S. Amour en later anderen
bestreden het recht der Mendicanten. als wier verdedigers Thomas
en Bonaventura optraden (§ 118. 4°) 1. Verreweg de meeste
studenten waren clerici. omdat bijna uitsluitend in den dienst der
Kerk plaats was voor een geleerde opleiding. Ook langs dezen weg
kwamen dus ongeroepenen in de Kerk en zoo is het te verklaren.
dat men klachten hoort over het ongeregelde leven der studenten.
Een heilzaam m.iddel daartegen vormden de cQllegia. waar strenge
tucht heerschte. Door weldoeners gesticht (het eerste door de
Sorbonne. hofkapelaan van den H. Lodewijk in 1257: te Parijs
19 vóór 1350) boden zij den studenten vrije kost en inwoning:
later werden er ook lessen gegeven (Schnürer 11. 372-382).
3° . Van Aristoteles 2 waren in het Westen vóór de 12e eeuw
slechts enkele logische werken bekend in de vertaling van Boëthius.
Doch de geschriften van den Stagiriet waren in eere gebleven in
Syrië en Perzië en. na de verovering dezer landen door de
Arabieren. hadden zij medegewerkt tot de vorming der hooge
Arabische cultuur in het Oosten en in Zuid~Spanje. Zij waren in
het Arabisch vertaald en gecommentarieerd door Arabische
philosophen, o.a. Avicenna (Bagdad: t 1037) en Averroës
1 H. Fel der. Gesch. der wissenschaftlichen Studien im Franziskanerorden.
Fr. 1904. - A. Kop ers k a. Die Stellung der religiösen Orden zu den Profanwissenschaften im XII u. XIII Jhh .• Fr. (Zw.). - F. Seppelt. Der Kampf
der Bettelorden an der Universität Paris in der Mitte des 13. Jhh .• Bresl. 1905. M. Bie rba u m. Bettelorden u. WeltgeistIichkeit an der Univ. Paris. Fr. 1920.
- C. Sa d e t. La querelIe de rUniversité et des Ordres Mendiants au 13e
s.. Bourges 1911. - A. 0 t t. Th. v. Aquin u. das Mendikantentum. 1908. M. Dub r u e I. S. Thomas d'Aquin apologiste de l'état religieux. Toulouse 1924.
2 G. v. Her t 1 ing. WissenschaftIiche Richtungen u. philos. Probleme im
13. Jhh .• Mn. 1910. - S. Tal a m o. L'aristotclismo nella storia della filosofia.
Siena 31900. - Cl. Ba e u m k e r. Der Platonismus im M. A. 1916. - F.
W ü s ten fel d. Die Uebersetzungen arabischer Werke in das Lateinische.
Göttingen 1877. M. G r ab man n. Forsehungen über die lateinische
Aristoteles-Uebersetzungen des 13. Jhh .• Mn. 1916.
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(Cordova: t 1198) 1 en de Spaansche Joden Avicebron (t 1070)
en Mozes Maimonides (t 1204). Verschillendé werken van
Aristoteles en diens commentatoren werden op aansporing van
Raymundus. a.b. van Toledo (1126-51). in het Latijn vertaald.
vooral door Dominicus Gundissalinus. domheer te Segovia 2. en
kwamen zoo uit het Arabisch het eerst ter kennis van de
Christenen. In de 13e eeuw werden de werken van Aristoteles
onmiddellijk uit het Grieksch vertaald. o.a. door den Dominicaan
Willem van Moerbeke (t 1286). op aansporing van S. Thomas.
Zoo werd aan het Westen een uitgebreide philosophische literatuur
ter beschikking gesteld en voor het eerst kwam een groot en
afgerond philosophisch systeem binnen den W esterschen gezichts~
kring. Want al was de richting. die het gebruik der philosophie in
de theologie voorstond. overheerschend geworden. een eigen
philosophisch systeem bezat men nog niet. Van Aristoteles en
Plato waren slechts enkele werken bekend: het meest ontleende
men op philosophisch gebied aan Augustinus. maar deze. hoe rijk
en veelzijdig ook. gaf geen afgerond systeem. Na veel strijd en in
een langdurig ontwikkelingsproces. waarin Albertus Magnus de
voorbereider en Thomas de voleinder was. is de philosophie van
Aristoteles. van dwalingen gezuiverd. in dienst der theologie
gesteld.
Dit beteekent het hoogtepunt der scholastiek en is een feit van
vèrstrekkende beteekenis. omdat wij thans nog immers geheel
staan onder den invloed van dit assimilatieproces. De scholastieken
en met name Thomas hebben a. in de p h i los 0 p h i e een
christelijk Aristotelisme geschapen. d.w.z. de dwalingen van
Aristoteles vermijdend en zelfstandig op hem voortbouwend. den
laatsten grond der dingen nagespeurd. ..De groote kwesties van
metaphysiek en zielkunde konden nu eerst in vollen omvang worden
behandeld. terwijl overwegend dialectische vraagstukken. als dat
der universalia. op den achtergrond geraakten. Door Aristoteles
krijgt heel de 13e eeuw een keurmerk van metaphysiek: in de
wijsbegeerte komt de zijnsleer op de eerste plaats" (Sassen. 150).
Ook voor de theologie is dit van groot belang. omdat de openbaring
sommige natuurlijke waarheden veronderstelt. die de philosophie
ons leeren moet. b.v. het bestaan van God. de zekerheid onzer
kennis. verschillende speculatieve begrippen: wezen. persoon. natuur.
1 M. Hor ten. Die HauptIehren des Averroës. 1913; Die Philosophie des
Islam, 1924. - 2 L. B a u r, Dominicus Gundissalinus De divisione philosophiae
hrg. u. untersucht, 1903.
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b. De th eo log i e hebben zij, steunend op de kerkelijke traditie,
wetenschappelijk en systematisch opgebouwd, met behulp der
peripatetische wijsbegeerte, die dienst deed bij de systematiseering,
de bewijsvoering en de opheldering der begrippen.
Zoo ontleende Thomas aan Aristoteles de metaphysica en daarin
de teleologische wereldbeschouwing en vooral de metaphysiek van
het zijn, die hij zelfstandig verder ontwikkelde; eveneens de
psychologie en de kentheorie, terwijl Aristoteles ook op het gebied
der ethica en der politiek het uitgangspunt vormt. De 2e pars der
Summa heeft de Nicomachische ethica verwerkt en verbonden met
de moraal van het Christendom, zooals deze vooral door Augustinus
ontwikkeld was. Zij is de eerste groote systematiseering der moraal.
Doch de moraal van Aristoteles is zuiver op het aardsche gericht
en haar ontbreekt iedere goddelijke sanctie; bij Thomas is zij gericht
op God, ons hoogste geluk en laatste doel. en krijgt daardoor
een geheel ander karakter (Grabmann, Die Kulturphilosophie des
hl. Thomas, 29-38). Thomas heeft in zijn synthese der gods~
dienstige bovennatuurlijke waarheden het Helleensche ideaal van
het menschelijk leven, zooals Aristoteles dit met het natuurlijk
verstand had uitgedacht en ontwikkeld, verwerkt, en daardoor
verder gearbeid aan de groote taak der oude Vaders: de
christianiseering van het Hellenisme.
4°. De scholastiek staat. vooral bij Thomas, zeer hoog op het
gebied der systematiseering en speculatieve doordringing van de
geloofsleer. Zij heeft onze theologische kennis sedert de Vaders
vooral vermeerderd door het scherp opstellen van het onderscheid
t~sschen gelooven en weten 1, in de sacramentenleer, in de zgn.
~nthropologische kwesties van praedestinatie, genade, natuur en
bovennatuur, in de moraal, minder in de Trinitarische en
Christologische kwesties.
Thomas vooral maakt door zijn Aristotelische kennisleer een einde aan de
feitelijke vermenging, onder Augustljnschen invloed, door de meeste theologen
vóór hem, van natuurlijke en bovennatuurlijke kennis, van weten en gelooven.
Onder het gebied van de natuurlijke kennis valt alleen hetgeen het verstand
inziet; zij wordt verkregen door abstractie uit de zinnelijke waarneming. Onder

1 E. K r e b s, Theologie u. Wissenschaft nach der Lehre d. Hochscholastik
an der Hand der Defensio doctrinae D. Thomae des Herveus Natalis, Fr. 1912. W. Bet zen d ö r fe r, Glauben und Wissen bei den grossen Denkern des
M. A., Gotha 1931. - J. Esp e n b erg e r, Grund u. Gewissheit d. übernatürlichen Glaubens in der Hoch- u. Spätscholastik, 1915. - J. L a n g, Die
Wege der Glaubensbegründung bei den Scholastikern des 14. Jh., Mr. 1930.
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het geloof vallen de geopenbaarde waarheden, die het verstand niet inziet, maar
aanneemt op gezag van God. Doch rede en geloof zijn nooit met elkander in
strijd, omdat beiden de waarheid kennen. Door deze onderscheiding krijgt de
natuurlijke kennis een eigen, zelfstandige waarde en wordt het anti-intellectualisme
van vroegere theologen verworpen. De philosophie wordt een autonome wetenschap, die slechts door de eenheid van waarheid verbonden is met de theologie. Ook verder bestond er omtrent de verhouding van natuur en bovennatuur geen
heldere opvatting ... Die Tatsache lässt sich nicht bestreiten, dass im Zusammenhang mit der Gnadenlehre das Wort .. supernaturaie" bis zum Beginn des
13. Jahrhundert nicht ein einziges Mal an entscheidener Stelle auftritt. Wir
lesen. . .. niemals ex professo und eindeutig von einer Scheidung zwischen
Natur und Uebematur, niemals von einer Unterscheidung zwischen natürlichen
und übematürlichen Tugenden" (A. Landgraf. Studien zur Erkenntnis des
Uebematürlichen in der Frühscholastik, Scholastik, 1929, 2). Onder
Augustijnschen invloed heerschte veelal een pessimistische opvatting van de
menschelijke natuur, die in zich zelf door de erfzonde zwaar gewond en verzwakt
zou zijn; men zag het wezen der erfzonde meestal in de concupiscentie. Op anderen
voortbouwend ziet Thomas in de heiligmakende genade een gave, die aan de
natuur is toegevoegd, een donum superadditum. Het formeele element van de
erfzonde bestaat in het verlies der heiligmakende genade, maar de natuur zelf
blijft intact en behoudt dezelfde krachten als wanneer zij in Adam niet tot de
bovennatuurlijke orde verheven zou zijn geweest (J. Kors, La justice primitive,
157-166). Zoo komt biJ Thomas de menschelijke natuur meer tot haar recht
en heeft hij van haar een meer optimistische opvatting.

De groote scholastieken hebben in hun Summa's meestal ook de
princiepen van de spiritualiteit uiteengezet, ofschoon niet in
afzonderlijke tractaten: ook Thomas deed het op voortreffelijke
wijze. Ook hier is hij meer optimistisch dan Augustinus en orienteert
"la spiritualité vers des vues plus moderées que celles de saint
Augustin", omdat hij de passies, geregeld door de rede, voor goed
beschouwt en voor hem, in tegenstelling met sommige leerlingen van
Augustinus, "la sensibilité n'est pas de soi une chose suspecte dont
il failIe réprouver indistinctement toutes les manifestations"
(Pourrat 11, 219).
De zwakke zijden der scholastiek zijn haar gebreJ< aan empiJ:tsch
en historisch onderzoek. Men had bijna uitsluitend belangstelling
voor de speculatieve, weinig voor de positieve en historische
theologie. Men. beperkte zich tot den inhoud der openbaring en
verdiepte zich niet in het moeitevolle onderzoek der geloofsbronnen :
in een tijd, dat het onfeilbaar gezag der Kerk algemeen erkend
werd, gevoelde men niet de behoefte het historisch feit van de
openbaring zelf en van de afzonderlijke dogma's te bewijzen en
te verdedigen. Ook was de historische zin niet genoeg ontwikkeld
om in te zien, dat de definieering der dogma's en de kerkelijke
instellingen een lange ontwikkeling hebben doorgemaakt en dat men
soms alleen den juisten zin er van kennen kan, door tot den
oorsprong terug te gaan. Eerst onder invloed van het humanisme
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en de aanvallen van Protestanten en rationalisten hebben zich de
pósitieve theologie en de apologie ontwikkeld.
In de Summa's, waarin de scholastieken geheel het menschelijk
weten zochten samen te vatten en dienstbaar te maken aan God en
de godgeleerdheid, zit dezelfde grootsche trek, die zich op het
gebied der geloofsuitbreiding openbaart in de kruistochten en in
de missies van Azië, in de ascese bij de stichting der groote orden,
in de poëzie der Divina Comoedia van Dante, in de kunst bij de
ten hemel wijzende kathedralen.

§ 124. De voornaamste richtingen en schrijvers.
1°. De zegepraal der peripatetische philosophie is eerst na langen
strijd behaald. Want a. de tot dusver gevolgde meer Platonische
denkwijze van Augustinus, was wezenlijk verschillend van de meer
empirische van Aristoteles. En b. de neiging van Aristoteles tot
rationalisme, naturalisme en monisme, zijn onvoldoend Godsbegrip,
verschillende zijner ethische opvattingen wekten rechtmatige bedenkingen, terwijl zijn leer bovendien aanvankelijk slechts gekend
werd in de overlevering en de commentaren van Mohammedanen
en Joden, die haar met neoplatonische elementen vermengden. Door
Averroës werd de neoplatonische mystiek tot pantheïsme. Twee
Parijsche professoren, Almaric van Bena (t 1206) en zijn leerling
David van Dinant (t 1215), hadden openlijk pantheïstische leerstellingen verkondigd. Zoo kon een Párijsche synode de werken
van Aristoteles "de naturali philosophia" verbieden (1210). Maar
reeds Gregorius IX beveelt zijn werken door zuivering van
dwalingen voor de scholen geschikt te maken (1231). Om de vraag
of en hoe zijn philosophie in dienst kan worden gesteld van de
theologie, bewegen zich de verschillende richtingen in de 13e eeuw.
Een conservatieve richting, die nog machtig was, doch die
steeds meer terrein verloor, verzette zich tegen het gebruik van alle
heidensche philosophie. Daarvan is o.a. een uiting de bepaling van
het ordeskapittel der Dominicanen: "In de boeken der heidenen
en philosophen zullen de broeders niet studeeren, al mogen zij ze
zoo nu en dan inzien. Zij moeten slechts theologische boeken
lezen" (1228).
Onder hen, die het gebruik der philosophie voorstonden, waren
.3 richtingen: a. De conservatieve hield zich hoofdzakelijk aan de
Platonische philosophie van Augustinus, ook waar deze in essen-
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tieele punten van Aristoteles afwijkt (Augustinisme; sommige
wereldgeestelijken, de Franciscanen, de oudere Dominicanen).
b. Een andere nam als onfeilbare waarheid aan alles, wat Aristoteles
en zijn Arabische commentatoren verkondigden, ook waar zij
dwaalden (Averroïsme). c. Tusschen beide in staat de peripate~
!isch~scholastieke richting, zooals wij die thans volgen, door
Albertus Magnus ingeleid, door Thomas vervolmaakt. Zij sluit
zich in de theologie aan bij Augustinus en de Vaders, in de
philosophie vooral bij Aristoteles, niet op slaafsche, doch op zelf~
standige wijze. Zij vermijdt zijn dwalingen, doch neemt het goede
uit hem over en stelt dit in dienst der theologie.
2°. De Augustijnsche richting 1. Tot het midden der 13e eeuw
was Augustinus de overheerschende autoriteit geweest, ook op
philosophisch gebied. Ook nadat Albertus en Thomas zich bij
Aristoteles hadden aangesloten, bleef een conservatieve richting
een aantal tot dusver aangenomen stellingen verdedigen, hoofd~
zakelijk op philosophisch gebied en beriep zich daartoe op
Augustinus, soms echter ten onrechte. Zij bleef echter niet geheel
vrij van peripatetischen, neoplatonischen en Arabischen invloed en
zocht in sommige punten een compromis tusschen Augustinus en
Aristoteles. Het Augustinisme vormt geen afgerond systeem als
het Thomisme, doch het onderscheidt er zich van door een zeker
verschil in richting en methode en door het verschillend beant~
woorden van sommige. vooral philosophische, kwesties.
Wat het eerste betreft: a. het Augustinisme geeft de voorkeur
aan Plato boven Aristoteles. wiens intellectualisme men soms als
rationalisme wantrouwt. b. De leerlingen van Augustinus zoeken
God als het hoogste Goed, meer dan als de hoogste Waarheid. De
waarheid schijnt voor hen vooral waarde te hebben als de open~
baring van het te verwezenlijken of te verkrijgen goed. Zij schrijven
een zekeren voorrang toe aan den wil boven het verstand; de
metaphysica wordt overheerscht door de moraal. Daarom hebben
de werken van Thomas en zijn volgelingen een meer intellectua~
listisch karakter en wenden zij zich op de eerste plaats tot het
verstand. terwijl de geschriften der anderen alle een mystieke kleur
1 Fr. Eh r I e, Der Augustinisrnus und der Aristotelisrnus in der Scholastik
gegen Ende des 13. Jhh., Archiv für Lit. u. Kirchengesch. der M .A. 5 (1891);
L'Aristotelisrno e I'Agostinisrno nella Scolastica del s. XIII; Xenia Thornistica 3,
R. 1925. - B. Jan sen, Der Karnpf urn Augustinus irn 13. Jhh., St. der Zeit
111 (1926),90. - W. Schöllgen, Das Problem der Willensfreiheit bei
Heinrich v. Gent u. Herveus Natalis. Ein Beitr. zur Gesch. des Kampfes
zwischen Augustinismus u. Aristotelisrnus in der Hochscholastik, Düss. 1927.
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dragen. zich vooral tot hart en gemoed richten. tot het beminnen
van God aansporen. Doch. zooals vroeger (§ 109.2°) is opgemerkt.
beide karaktereigenschappen sluiten elkaar niet uit: Bonaventura is
een groot theoloog en Thomas in verschillende werken een groot
mysticus. Ook Thomas zegt .. melior est amor Dei quam cognitio"
en Augustinus is een der grootste dialectici. Doch bij de Augustijnsche richting treedt het mystieke karakter meer op den voorgrond.
c. Bij deze wordt meestal niet een scherpe distinctie gemaakt
tusschen theologie en philosophie. tusschen de twee orden van
natuurlijke en geopenbaarde waarheden.
De voornaamste philosophische verschilpunten zijn: de hylemorphistische samenstelling der geesteswereld. n.l. de samenstelling
ook der Engelen. uit 2 elementen. een materia (spiritualis ) en
een forma 1 ; de veelheid van wezensvormen in den mensch (daartegenover: anima est unica forma substantialis); de identiteit van
de ziel en haar vermogens; de kentheorie (§ 57. D. 10). Sommigen
der Augustijnsche richting volgen de verlichtingstheorie. anderen de
Aristotelische abstractietheorie. anderen combineeren beide.
Tot deze Augustijnsche richting behooren a. de wereldgeestelijken:
Willem van Auvergne, t 1249 als b. van Parijs 2 en Henricus
van Gent, doctor solemnis. t 1293.
b. De volgelingen der oudere Franciscanerschool. Alexander van
Hales 3. een Engelschman. t 1245. doctor irrefragabilis. trad als
professor te Parijs in de orde der Franciscanen en bleef zijn lessen
geven. zoodat de Franciscanen een theologischen leerstoel aan de
universiteit verkregen. Beroemd is zijn Summa universae theologiae.
de tot dan meest uitgebreide. Zij was bij zijn dood niet voltooid
en Willem van Melitona kreeg de opdracht haar te voleinden.
In haar tegenwoordig en vorm schijnt zij echter wel het werk van
Alexander te zijn.
S. Bonaventura (1221-1274)4. doctor seraphicus. geboren te
1 G. K n e i d e dam. Das Problem der hylemorphen Zusammensetzung der
geistigen Substanzen im 13. Jh .• Liebenthal 1930. - 2 Werken: 2 v .• Orleans.
1674. - M. B a u m 9 art n e r. Die Erkenntnislehre des Wilhelm von Auvergne.
Mr. 1899. - St. Sc h i n del e. Beiträge zur Metaphysik des W. v. A.. Mn.
1900. - 3 Doctoris irrefragabilis Alexandri de Halis... Summa theologica.
t. 1-111. Quaracchi 1924/30. - F r. P i c a vet. Abélard et Alexandre de Hales.
P. 1896. - A. Va c a n t. Alexandre de Hales. D. Th. I. - 4 Opera omnia 10 t.
Quaracchi 1882/1902. - Biogr.: L. L e mme n s. K. Mn. 1909; Neder!. vert.
Utrecht 1916; E. Clop. L. S. 1922; L. de Carvalhoe Castro. P. 1924;
E. S mee t s. Bonaventure. D. Th. 11. - E. G i lso n. La philosophie de
S. Bon.. P. 1924. - J. v. d. Vel d t. Het wljsgeerig systeem van S. Bon.•
Stud. Cath. 2 (1925).406. - J. d'Albi, S. B. et les luttes doctrinales de

513
Kerkgeschiedenis I.

33

§ 124. De voornaamste richtingen en schrijvers.
Bagnorea (bij Viterbo). een leerling van Alexander van Hales.
was professor te Parijs tegelijk met Thomas. met wien hij ook als
verdediger der Mendicanten optrad. Met wijsheid bestuurde hij
als generaal (1257-73) zijn orde. In 1273 werd hij b. van Albano
en kardinaal; hij overleed op het concilie van Lyon.
Zijn meest bekende werken zijn: Commentarius in IV libros Sententiarum,
meer uitsluitend theologisch; Breviloquium en Itinerarium mentis ad Deum.
theologisch en mystiek; verder talrijke kleinere mystieke traetaten : Lignum vitae,
De sex alis seraphim. Uitsluitend philosophische werken heeft hij niet nagelaten.
In de kennisleer sluit hij zich aan bij Augustinus, doch neemt ook ideeën van
Aristoteles over. Om zijn hoogen speculatieven aanleg behoort hij tot de groote
theologen der 13e eeuw, maar boven alles is hij een mystieke en affectieve
natuur, die zich meer getrokken gevoelt tot de liefde dan tot de bespiegeling.
meer tot het gemoed spreekt dan tot het verstand, meer wil opwekken dan leeren.
voor wien de kennis alleen waarde heeft voor zooverre zij hem dichter brengt
bij God. Gaarne gebruikt hij symbolen en allegorieën. Zijn innige, zeer veel
gelezen geschriften hebben grooten invloed op de devotie uitgeoefend, vooral
ook op die tot het lijden van den goddelijken Zaligmaker.

De Franschman Petrus Johannes Olivi (t 1298) 1. een der leiders
der Spiritualen. was een denker van groote begaafdheid. wiens
dwaling. dat de intellectueele ziel niet per se en essentieel de forma
van het lichaam is. op het concilie van Vienne werd veroordeeld
(1311/12) (Denz. 481). Practisch wil het concilie daarmee alleen
1267/77, P. 1923. - H. Spe t t m a nn. Die Erkenntnislehre der mittelalterlichen
Franziskanerschule von Bonaventura bis Skotus, Mr. 1925. - B. Lu y c k x.
Die Erkenntnislehre Bon:s, Mr. 1923. - E. Lu t z, Die Psychologie des hl. Bon.•
Mr. 1909. - Th. Sa n der s, S. Bon. en het Aristotelisme. H. T. 6 (1927) 308.
- B. Ros e n m ö II e r, Religiöse Erkenntnis nach Bonaventura, Mr. 1925. G. Se s tel i. La filosofia di san Bonaventura. T. 1928. - J. van der Vel d t,
S. B:s leer over de natuurlijke kennis der Engelen, Collo Franc. 11, 237. - F.
Kat turn, Die Eucharistielehre des hl. B., 1920. - R. G u a r din i, Die Lehre
des hl. B. von der Erlösung, 1923. - C. Ver m e y, Gesch. der exegetische werken
van den H. B., Coll. Franc. 11, 261. - Po u r rat 11. 261. - D. Do b bin s,
Franciscan Mysticism, S. Bonaventura, N.Y. 1927. - J. Bis sen, L'exemplarisme divin selon S. B., P. 1929. - A. St 0 h r, Die Trinitätslehre des hl.
Bon. I, Mr. 1923. - P. Hu b e r t u s, St. Bon., leeraar der mystiek, Ned. Kath.
St. 25 (1925) 13, 39. - J. K a u p, Die theol. Tugend der Liebe nach der Lehre
des hl. Bonav., Mr. 1927. - V. Mi 0 c, Septem dona Spiritus Sancti in doctrina
S. Bon., Seraiewo 1924. - J. Bon e f 0 y, Le S. Esprit et ses dons se!::m
S. Bon., P. 1929. - R. Lig ten b erg, Rondom de Meditationes Vitae Christi
van den Pseudo-Bonaventura, Stud. C. 3 (1927) 217, 334.
1 P. J. 0 I i v i, Quaestiones in secundum librum sententiarum ed. B. Jan sen,
t. I-lIl, Q u a r ace h i 1924/26. - F. Eh r Ie, P. Olivis Leben U. Schriften,
Arch. f. Lit. U. Kirchengesch. des M. A. 3 (1888) 409. - B. Jan sen, Die
Erkenntnislehre Olivis, B. 1921. - A. van Lee uwe n, Een magister der
franciskaansche school, P. Joh. Olivi, H. T. 6 (1927) 193. - A. Mulders,
Wat leerde het concilie van Vienne omtrent de menschelijke ziel, N. Kath. St.
25 (1925), 299. - J. Koe h, Die Verurteilung Olivis auf dem Konzil von Vienne
U. ihre Vorgeschichte, Schol. 5 (1930) 489. H. Ge rz, P. O. en de introspectieve methode, Collo Franc. 11, 307.

514

§ 124. De voornaamste richtingen en schrijvers.
verklaren. dat de ziel het voornamere en bepalende deel is. waar~
door de mensch eigenlijk mensch is en dat zij met het lichaam
den éénen mensch vormt.
c. De Franciscanerschool te Oxford 1. De Franciscanen hadden
in Engeland grooten invloed op wetenschappelijk gebied en omge~
keerd zijn bijna alle groote Franciscaansche theologen der 13e eeuw
Engelschen. De Engelsche Franciscanen legden zich vooral toe
op de bijbels_tudie en in verband daarmee op de studie der talen
en der empirische wetenschappen. De natuurwetenschappelijke
richting der 13e eeuw bereikt bij hen haar hoogtepunt. De
Franciscanen hebben hun invloed te Oxford vooral te danken aan
Robert Grosseteste 2. kanselier der universiteit. t 1253 als b. van
Lincoln. die hen in ieder opzicht ondersteunde en hun richting
bepaalde. Zijn leerling is de Franciscaan Roger Bacon (t 1294,
doctor mirabilis) 3.
Met zijn eenige eeuwen later levenden land~ en naamgenoot Franciscus Bacon
typeert hij den empirischen trek van het Engelsche volk. Hij was een onrustige
en hartstochtelijke. personen en toestanden scherp critiseerende natuur. die in
moeilijkheid geraakte met zijn overheden en 10 jaar in de kloostergevangenis
doorbracht. Zijn voornaamste overgebleven werken zijn het Opus majus en de
aanvullingen daarop: Opus minus et tertium. Hij is de grootste natuurvorscher
der M. E. en heeft waardevolle ontdekkingen gedaan. vooral op het gebied
der optiek; hij was ervaren in de chemie en de astronomie. wat de verdenking
van tooverlj opwekte. Hij bespreekt de mogelijkheid van stoombooten en vlieg~
tuigen. Al deze wetenschap wilde hij dienstbaar maken aan de studie der
H. Schrift. Volgens hem is deze de bron van alle. ook van de natuurlijke kennis.
waardoor het onderscheid tusschen theologie en philosophie vervalt (een soort
traditionalisme)-Dok de Franciscaan Richard van MiddletOWD (t omstr. 1300)·
volgt in hoofdzaak de Augustijnsche richting.

d. De oudere Dominicanerschool. Ofschoon de Dominicanen
aanvankelijk wantrouwend stonden tegenover het gebrUik der
1 D. S har p.
Franciscan Philosophy at Oxford in the 13 Century.
Oxford 1930. - 2 J. FeIt en. Robert Grosseteste. Fr. 1887. - Die philos.
Werke des R. Gr .• hrg. v. L. Baur. Mn. 1912. L. Baur. Die
Philosophie des Robert Grosseteste. Mr. 1917. 3 Opus majus. ed. J.
B r i d ges. Oxf. 1897; Opus minus et tertium ed. J. B r e we r. Lo. 1859;
Compendium studii theologiae. ed. H. Ras h d a Il. Aberdon 1911. - A.
Parrot. Roger Bacon. P. 1894. G. Delorme. D. Th. 11. - C.
B a e u m k e r. R. Bacons Naturphilosophie. Mn. 1916. R. Ca r ton.
L'expérience physique chez Roger Bacon. P. 1924; L'expérience mystique de
l'illumination intérieure chez R. B.• P. 1924; La synthèse doctrinale de R. B.•
P. 1924. - R. Wal z, Das Verhältnis von Glauben u. Wissen bei R. B.•
Fr. in Zw. 1928. - Ch. Van d e wa 11 e. Roger B. dans l'histoire de la
philosophie. P. 1929. - R. Be II e B u r k e. The Opus majus of Roger Bacon.
Philadelphia 1929. - 4 E. Hoc ede z. Richard de Middleton. Sa vie. ses
oeuvres, sa doctrine, Leuv. 1925. - J. Lee h n e r. Die Sacramentenlehre des
R. v. Mediavilla. Mn. 1925.
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heiden sc he philosophie. begrepen zij spoedig de eischen van hun
tijd. De studie der philosophie werd spoedig regel en door het
ordeskapittel van 1259 voorgeschreven. Bij sommigen ging de ijver
zelfs te ver. zoodat het ordeskapittel van 1271 vermaande. zich
minder op de philosophie en meer op de theologie toe te leggen.
Ook bij de Dominicanen ontstonden twee richtingen: de oudere
Augustijnsche en de jongere peripatetische. De voornaamste
vertegenwoordiger van de oudere richting was Robert Kilwardby,
van 1248 tot 1261 professor te Oxford. later a.b. van Canterbury
(t 1278). In 1277 veroordeelde hij verschillende stellingen. waar~
onder ook eenige van Thomas. Het Augustinisme. waarvan de
meeste Dominicanen nog aanhangers waren. scheen te triomfeeren.
doch deze zegepraal was. tenminste in de Dominicanerorde. van
korten duur. daar de kapittels van 1279 en 1286 de leer van
Thomas voor de orde verplichtend stelden.
3°. Het Latijnsche Averroisme 1. Vroegere historici hebben den
zetel van het Averroïsme gezocht in de school der Franciscanen.
doch het is zeker. dat deze zoo ver mogelijk daarvan afstaat. Het
middelpunt ervan was de artistenfaculteit der Parijsche hooge~
school: de leider Siger van Brabant ( 1220-82). een geestelijke.
waarschijnlijk uit het bisdom Luik. professor aan genoemde
faculteit te Parijs. terzelfder tijd dat Thomas daar theologie
doceerde. Dante heeft hem op onverklaarbare wijze onder de
zaligen van het paradijs in het gevolg van Thomas opgenomen.
De richting der Averroïsten kenmerkt zich door het streven. aan
Aristoteles een onbeperkt gezag toe te kennen. zonder rekening te
houden met de christelijke openbaring. in tegenstelling met Thomas.
die Aristoteles zoekt te christianiseeren d.w.z. zijn dwalingen ver~
werpt of onduidelijke beweringen in christelijken zin tracht te inter~
preteeren. Hun systeem wordt Averroïsme genoemd. omdat .zij
in punten. waar Aristoteles niet dUidelijk is. zijn commentator
Averroës volgen. Hun geestesrichting is rationalistisch: de rede
en wel zooals deze door Aristoteles vertegenwoordigd wordt. is
1 § 123.3°. C. Baeumker. Die Impossibilia des Siger v. Brabant. Mr.
1898. - P. Man don net. Siger de Brabant et l' averroïsme latin au XIIIe
siècle. 2 v .• Leuv. 1908/11. - M. G r a b man n. Neu aufgefundene Werke des
Siger v. Brabant u. Boëthius von Dazien. Mn. 1925. - F. Sas sen. Thomas
v. Aq. en Siger v. Brabant. Beiaard 8 (1923).455. - F. van St een b erg hen.
Siger de Brabant d'après ses oeuvres inédites, I. Les oeuvres inédites. Leuven
1931. - M, G r a b man n. Der lateinische Averroismus des 13. Jh. und seine
Stellung zur christlichen Weltanschauung. Mn. 1931. - W. Bet zen d ö rf e r.
Die Lehre von der doppelten Wahrheit. ihr erstmaliges Auftreten im Abendland
und ihre Quellen. 1924.
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de hoogste norm bij alle vragen. Zij wilden echter niet positief
met het Christendom in strijd komen en waar Aristoteles en
Averroës dwalingen leeren, zochten zij een uitweg in de dubbele
waarheid: iets kan philosophisch waar e~ theologisch onwaar
zijn en omgekeerd (Volgens Mandonnet ; volgens anderen gaat
bij Siger, als er tegenspraak is, het geloof boven Aristoteles, doch
hij laat de tegenstellingen onopgelost bestaan).
De voornaamste dwalingen der Averroïsten zijn: De loochening
van Gods alwetendheid en voorzienigheid, van den vrijen wil en
de persoonlijke onsterfelijkheid, en vooral het pantheïstisch getinte
monopsychisme, dat nl. het verstand van alle menschen numeriek
een en hetzelfde is. Het denken geschiedt niet door ieder afzonder~
lijk, maar in alle individuen door een enkel wezen, het intellect.
Siger gaat hierbij van de veronderstelling uit, dat verveelvuldiging
slechts door de materie kan geschieden en materie is bij een
geestelijke substantie als de ziel niet aanwezig.
Het Averroïsme werd door Thomas in een eigen werk De unitate
intellectus bestreden en door Tempier, b. van Parijs, in 1270 ver~
oordeeld. Siger en zijn aanhangers veroorzaakten twisten aan de
uni-versiteit, zoodat de lessen een tijdlang onderbroken moesten
worden; in 1277 volgde een tweede bisschoppelijke veroordeeling,
die echter ook enkele stellingen van Thomas trof. Het Averroïsme
werkte nog eenigen tijd door. In den tijd der Renaissance leefde
het weer op, vooral aan de school te Padua, tot het op het
5e Lateraansch concilie (1513) weer veroordeeld werd.
4°. De peripatetisch-scholastieke richting dankt haar "zegepraal
aan Albertus Magnus en vooral aan St. Thomas. De H. Albertus
Magnus 1, doctor universalis, te Lauingen (Zwaben) uit een
1 Alberti Magni opera ed. Jam m y 21 fol. Lyon 1651 vlg.; A. B 0 r g net,
38 t. P. 1890 vlg. - G. Mee r ss e man, Introductio in opera omnia B. A. M.,
Brugge 1931. - A. v. Wed din gen, Albert Ie Grand, maître de Thomas
d'Aquin, Br. 1881. - G. v 0 n Her t I i n g, Albertus Magnus, Mr. 1914. P. Man don net, D. H. E. I, 1515. - H. Sc h e e ben, Der sel. A. d. Gr.,
Keulen 1930. - H. W i I m s, A. d. Gr., Mn. 1930. - F. Pel s ter, Kritische
Studien zum Leben u. zu den Schriften Alberts des Grossen, Fr. 1920. M. G r a b man n, Der Einfluss Alberts d. Gr. auf das mittelalterliche Geistesleben, Ibr. 1928. - C. Lambermond, Albertus de Groote, H. T. 6 (1927)
297. - W. Mulder, A. M., Stud. Cath. 7 (1931) 301. - K. Derks, De
Zl. A. d. Gr., Stud. 116 (1931) 305. - H. Doms, Die Gnadenlehre des sel.
A. M., Breslau 1929. - W. Sc her e r, Des sel. A. M. Lehre von der Kirche,
Fr. 1929. - W. Are n d t, Die Staats- u. Gesellschaftslehre A. d. Gr., Jena 1929.
- H. L a u e r, Die Moraltheologie des A. d. Gr., 1911. - Fr. St run z, A.
Magnus. Weisheit u. Naturforschung im M. A., 1926. - H. B a I s s, A. M. als
Zoologe, 1928. - A. Sc h n e i der, Die Psychologie A. d. Gr., 2 Bde 1903/06.
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riddergeslacht in 1193 (of (1206/7) geboren. was professor aan
verschillende scholen. met name te Parijs en Keulen. pr.ovinciaal
der Duitsche Dominicanen ( 1254-57). b. van Regensburg
(1260-62). pauselijk legaat voor den kruistocht. sedert 1269 weer
professor te Keulen (t 1280). Hij was de leermeester van Thomas;
drie jaar voor zijn dood begaf hij zich nog naar Parijs om hem
te verdedigen. Hij schreef commentaren op de H. Schrift. op
Aristoteles. Petrus Lombardus. Dionysius den Areopagiet. verschillende natuurkundige werken. een Summa theologiae en een
Summa de creaturis. Hij heeft verdiensten voor de theologie en
heeft ook de m. e. mystiek beïnvloed. doch zijn groote beteekenis is.
dat hij in zijn commentaren en werken het geweldig materiaal der
aristotelische en arabisch-joodsche philosophie en ook dat der
natuurkunde onder het bereik zijner tijdgenooten bracht en pasklaar
maakte voor de scholastiek; hij heeft de stof geleverd. die Thomas
zou ordenen en tot een grootsch systeem samenvoegen. Hij is een
encyclopedische geest. de meest universeele der M. E.. die al de
wetenschappen van zijn tijd omvatte. waar hij als zelfstandig denker
tegenover stond. Ofschoon niet een natuurvorscher als Bacon. legde
hij groot gewicht op empirisch onderzoek en hij heeft de natuurkunde meermalen verrijkt met resultaten van eigen onderzoek.
vooral op het gebied der plant- en dierkunde.
Een leerling van Albertus was Ulrich Engelberti O. P. te
Straatsburg (t 1277) 1.
St. Thomas van Aquino (1225-74) 2. doctor angelicus. doctor
communis. werd te Rocca Secca bij Napels geboren uit een oud
1 La Summa de bono I. Intr. et édit. critique par J. 0 a 9 u i II 0 n. P. 1930. A. St 0 h r. Die Trinitätslehre Ulrichs von Strassburg. 1928. - 2 De volledige
literatuur tot 1920 over S. Thomas en het Thomisme verschenen in: P.
Man don net et J. 0 est r e z. Bibliographie thomiste, Le Saulchoir. Kain
1921 en verder aangevuld in: Bulletin Thomiste. Organe de la Société Thomiste.
Bellevue (Seine-et-Oise). - S. Thomae Aquinatis opera omnia 34 t. P. 1871/1882;
Rome 1882 vlg. (Ed. Leonina). - S. Thomae opuscula omnia genuina necnon
spuria melioris notae ed. P. Mandonnet. 5 v. P. 1927. - P. Mandonnet,
Des écrits authentiques de S. Th. d'Aq .• Fr. in Zw. 21910. - M. G r a b man n,
Die Werke des hl. Th. v. Aq .• Mr. 21931. - M. van den Oudenrijn.
Une ancienne version arménienne de Ia Somme de St. Th .• Mélanges Mandonnet
J. 483. P. 1930. - Vertaling der S. Th. door Th. P è g u e s. Toul. 1907 vlg. B. K r u i t w a gen. S. Th. de A. summa opusculorum anno c. 1485 typis edita,
Kain 1924; De Summa opusculorum van den H. Th. v. Aq .• Beiaard 9 2 (1924)
257; 10 1 (1925) 189; 10 249. - D. P r ü mme r, Fontes vitae S. Th. I. Toulouse
19l1/29. - J. de Groot. Het leven van den H. Thomas v. Aq .• Utr. 1907. J. Hoog vel d, Th. v. Aq. Inleiding tot leer en leven. Utr.-Nijm. 21929. - J.
End re s. Th. v. Aq .• Mainz 1910. - M. G r a b man n. Th. v. Aq .• Mn. 51926.
- C. Petitot. S. Th. d'Aquin. S. Maximin 1925. - E. de Bruyne. S. Th.
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Lombardisch, grafelijk geslacht, dat verwant was aan Frederik 11
van Hohenstaufen en hem zijn meest trouwe vazallen schonk. Zijn
eerste opleiding ontving hij in het klooster Monte Cassino, later
te Napels. Ondanks den tegenstand zijner familie, trad hij in 1244
in de orde der Dominicanen; hij studeerde onder Albertus Magnus
te Parijs en te Keulen, was sedert 1252 professor te Parijs, waar
hij in den Mendicantenstrijd zijn orde verdedigde, van 1259 tot
1268 in Italië, aan het pauselijk college te Anagni en Orvieto en
aan de school der orde te Rome, van 1269-72 weer te Parijs. dan
twee jaar te Napels. Op weg naar het concilie van Lyon
stierf hij in het Cistercienzerklooster te Fossa Nuova. Niet alleen
om zijn wetenschap, ook om zijn heilig leven en zijn goedheid werd
hij door zijn tijdgenooten reeds vereerd. Hij is een harmonische
d·Aq., P. 1928. - J. Maritain, Le docteur Angélique, P. 1930. - A.
Ser t i II a n ges, S. Th. d'Aq, (coII. les Grands Philosophes), 2 v. P. 1910.
- E, G i lso n, S. Th, d'Aq. (coII, les Moralistes chrétiens). P. 1925. Xenia Thomistica ed. cur. S. Sz a b ó, 3 V. R. 1925, - Acta hebdomadae
augustinianae-thomisticae ... ab Academia Romana S, Th. Aq, indictae, R. 1930.
- A. V. Winckel en F. v, Goethem, S, Th. van Aquino. Bijdragen
over zijn tijd, zijn leer en zijn verheerlijking door de kunst, Br, 1927. M. G r ab man n, Das Seelenleben des hl. Th. v. Aq., Mn. 1924. - F, 0 I 9 i a t i,
L'anima di S, Tommaso, Mil. 1923. - M, G r a b man n, Einführung in die
Summa Theologiae des hl. Th. v, Aq., Fr. 2 1928. - E. G i lso n, Le Thomisme.
Introduction au système de S. Th., P.2 1923. - Th. P è 9 u e s, Initiation thomiste.
P. 1922. - A. R 0 lf e s, Die Philosophie von Th. V. Aq., Lz. 1920. P. Rou s s e lot, L'intellectualisme de S. Th., P. 21924. - Th. de Val k.
S.Thomas' vroegste kenleer, Stud. C. 3 (1927) 387. - M. G r a b man n, Die
Kulturphilosophie des hl. Th., Augsb. 1925. - A. Sc hoe p f e r, Th. V. Aq. als
Bahnbrecher der Wissenschaft, Ibr. 1925. - P. W i lp e r t, Das Problem der
Wahrheitssicherung bei Th. V. Aq., Mr. 1931. - A. B reu e r, Das Gottesbeweis
bei Th. V. Aq. U. Suarez, Fr. 1929. - H. La n g, Die Lehre des hl. Th. V. Aq.
von der Gewissheit des übcrn. Glaubens, 1929. - A. V. Ho v e, La doctrine du
miracle chez S. Thomas et son accord avec les principes de la recherche
scientifique, P. 1927. - J. M a u s b ach, Th. V. Aq. als Meister christlicher
Sittenlehre, Mn. 1925. - J. Kor s, La justice primitive et Ie péché originel d' après
S. Th., Kain 1922. - T h. Ohm, Die Stellung der Heiden zu Natur U. Uebernatur
nach den hl. Th., Mr. 1927. - C. Fr iet hof f, De praedestinatieleer van Th. en
Calvijn, Zwolle 1925. - O. S c hilI i n g, Die Staats- u. Soziallehre des hl. Th.
v. Aq., Mn. 21930. - J. Mat h i s, De Regimine principum et de Regimin~
Judaeorum divi Th. Aq., T. 1924. - E. F lor i, II trattato "De regimine
Principum" e Ie dottrine politiche di S. Thom., Bologna 1927. - B. Rol a n dGos s e I i n, La doctrine politique de S. Th. d'Aq., P. 1928. - M. D e m 0 n 9 i 0 t
Le meilleur régime politique selon S. Th., R. 1928. - A. Lot tin, Le droit
naturel chez S. Th. d'Aq. et ses prédécesseurs, Brugge 1931. - R. Ga r r i go uLag r a n 9 e, Perfection chrétienne et contemplation selon S. Th. d'Aq. et
S. Jean de la Croix, 2 V. S. Maximin 1923. - F. Jo r e t, La contemplation
mystique d' après S. Th. d' Aq., Rijssel 1923. - L. S i e mer, Die mystische
Seelenentfa!tung ... nach d. Lehre des hl. Th. V. Aq. dargestellt, Vechta 1927. J. A n 9 e r, La doctrine du corps mystique de J. Chr. d'après ... S. Th., P. 1930.
- J. V. Wel y, St. Thomas en de mystiek, Beiaard 8 (1923) 415.
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natuur. wiens geheeIe leven een opgang was naar de goddelijke
waarheid.
Hij schreef: Commentaren op verschillende boeken der H. Schrift.
waarin hij meer dan zijn voorgangers den letterlijken zin volgt.
ofschoon hij ook daarnaast een allegorische beteekenis zoekt;
Commentaren op een groot deel der werken van Aristoteles en op
het Liber de causis en talrijke Opuscula. kleinere philosophische
monografieën. Quaestiones disputatae en quodlibetales ; enkele
werken over rechts~ en staatsphilosophie. zooals De regimine
principum ad regem Cypri. voltooid door Ptolomeus van Lucca. De
regimine Judaeorum; theologische geschriften. waarin ook een rijk
philosophisch materiaal verwerkt is: Commentaar op de Libri
IV sententiarum van Petrus Lombardus. Summa contra Gentiles.
Compendium Theologiae. Summa theologica. commentaren op
Boëthius' De Trinitate en op De divinis nominibus van Ps. Dionysius.
De eeuwenlange ontwikkeling der scholastiek heeft in Thomas haar
hoogtepunt bereikt en haar karakteristieke uitdrukking gevonden:
hij is de princeps scholasticorum. In veelomvattende geleerdheid
en in empirische kennis wordt hij door Albertus overtroffen. Zijn
kracht ligt op het gebied der speculatie en vooral der synthese. Hij
is de beste m. e. commentator van Aristoteles. Maar hij weet eigen
zelfstandigheid te bewaren en zoo wordt de scholastiek niet. zooals
men wel beweerd heeft. een slechts uiterlijk samenvoegen van
vreemdsoortige. heidensche en christelijke. elementen. doch een
machtige synthese der ééne waarheid. die deels door het natuurlijk
verstand. deels door de openbaring verkregen is. In de philosophie
is hij een b~anbreker geweest. die de tot dusver in het Westen
nieuwe wijsbegeerte van Aristoteles zoo ontwikkeld heeft. dat. zij
blijvend in dienst der theologie gesteld werd. Op het gebied der
theologie zelf kon hij meer het werk van vroegere eeuwen voort~
zetten. Augustinus en Anselmus hadden vele problemen op diep~
gaande wijze behandeld; de onderzoekingen der Grieksche Vaders
waren vooral door Johannes Damascenus overgeleverd: tallooze
theologen hadden vóór hem in hun Summa's een systematische
samenstelling der theologie gegeven. Doch Thomas kon ook in
de theologie van de resultaten der peripatetische philosophie gebruik
maken en zijn systematiseerend talent overtreft dat van al zijn
voorgangers. Daarom staat zijn Summa theologica. een systema~
tische samenvatting en speculatieve doorvorsching van de geheeIe
geloofs~ en zedenleer. om haar helderheid en consequentie. om haar
scherpte van uitdrukking en meesterlijke systematiek. boven alle
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dergelijke werken der M. E. Oorspronkelijk en bijzonder waardevol
is het tweede deel. de zedenleer (§ 123, 3°, 4°). De missiegedachten
van zijn tijd en van zijn orde spreken uit zijn Summa contra
Gentiles, een apologie van het Christendom, op verzoek van zijn
generaal Raymundus de Pennaforte vervaardigd. om de Mohamme~
dan en te weerleggen.
De leer van Thomas had eerst nog een zwaren strijd te door~
staan. Onder de veroordeelde stellingen van 1277 waren ook
eenige van hem (3°); eenige dagen later veroordeelde zijn
ordesbroeder Kilwardby. a.b. van Canterbury. verschillende
Thomistische stellingen (2°). Het Augustinisme scheen te zullen
triumpheeren. In zijn eigen orde werd hij vooral bestreden door
Durandus van St. Pourçain (t 1334) 1; onder de Franciscanen
door Peckham (t 1292). Willem de la Mare (t 1298).
(Correctorium [ratris Thomae) 2. Scotus. Dat Thomas' leer ten
slotte zegepraalde. was te danken aan haar intrinsieke waarde.
haar verdediging door verschillende zijner leerlingen. het optreden
der Dominicanerorde. die haar als leidraad voor de ordes studie
voorschreef en aan het voortdurend ten hare gunste optreden der
Pausen. In het algemeen was het lot der Summa theologica dat
der kerkelijke wetenschap: minachting van de scholastiek en van
Thomas stond gelijk met verval der theologie en omgekeerd.
5°. De stichter der jongere Franciscanerschool, het hoofd der
eigenlijke Franciscaansche school. is Johannes Duns Scotus 3.
doctor subtilis. Het verschil in richting. dat zich bij Thomas en
Bonaventura openbaart. komt duidelijker uit bij Scotus. den
1 J. Koe h. Durandus de S. Porciano. Forsehungen zum Streit um Thomas v.
Aq. zu Beginn des XIV Jhh. I. Mr. 1927. - 2 P. G lor i e u x. Les premières
polémiques thomistes. I. Le Correctorium corruptorii .. quare" . Ed. critique. Le
Saulchoir (Kain) 1927. - 3 Joann. Duns Scotus. Opera omnia. 26 t. P. 1891/95.B. L a n dry. Duns Scot. P. 1922. - P. Min ges, Joannis Duns Scoti doctrina
philosophica et theologica, 2 v. Quaracchi 1908; Das Verhältnis von Glauben u.
Wissen. Theologie u. Philos. na eh Duns Scotus. Pdb. 1908. - E. L 0 n 9 p r é.
La phil. du B. Duns Scot. P. 1924. -- C. Har ris, Duns Scotus. t. I. The place
of D. S. in mediaeval thought; t. II. The philosophical doctrines of D. S., Lo.
1927. - D. Sc a ram u z z i, Il pensiero di Giov. D. Scoto nel mezzogiorno
d'Italia, R. 1927. - J. Kr a u s, Die Lehre des J. D. Skotus von der natura
communis. Ein Beitr. zum Universalienproblem in der Scholastik, Pdb. 1927. R. Se e b erg, Die Theologie des D. Scotus. Lz. 1900. - C h. B a I i c, Les
commentaires de D. Sc. sur les quatres livres des Sentences, Leuv. 1927. J. Kie i n, Die Charitaslehre des J. D. Skotus, Mr. 1926. - W. Lam pen.
Johannes Duns Scotus. De Kath. 159 (1921), 273; 160. 1; Duns Scotus et sancta
Sedes. Quaracchi 1929; J. D. Scotus. Lector Coloniensis. Collo Franc. Il. 291. M. S c h m a u s, Der Liber propugnatorius des Thomas Anglicus und die
Lehrunterschiede zwischen Thomas v. Aquin und Duns Scotus. 11. Teil. Die
trinitarischen Lehrdifferenzen, Mr. 1930. B. I. Systematisches und historische
Würdigunq. B. II. Anhang, Texte.
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laatsten grooten vertegenwoordiger der m. e. scholastiek. In
Schotland 1265/70 geboren. was hij professor te Oxford (Opus
Oxoniense, zijn groote commentaar op P. Lombardus ; verder De
primo principio, Quaestiones in M etaphysicam Aristotelis ) t 1308.
Tijdens zijn korten levensloop heeft hij een buitengewoon rijke literaire werkzaamheid ontwikkeld op philosophisch en theologisch gebied. Scherpte van
geest en zelfstandigheid van oordeel onderscheidden hem in hooge mate en zoo
was hij in staat critiek uit te oefenen op de scholastiek. overal waar deze
zwakheid vertoonde. Zijn critiek is over het algemeen vruchtbaar en opbouwend.
doch hij mist den gemoedvollen toon van Bonaventura. en zijn soms te groote
spitsvondigheid. zijn neiging tot positivisme en voluntarisme. kondigen reeds het
verval der scbolastiek aan. In de philosophie is hij een aanhanger van het
Augustinisme. maar onder sterken invloed van Aristoteles. In verschillende punten
staat hij tegenover Thomas: in de universalia huldigt hij een vérgaand realisme;
karakteristiek in zijn kennisleer en metaphysiek is zijn formalisme (distinctio
formalis a parte rei); hij stelt den wil als vermogen boven het verstand. Het
uitgang"spunt zijner theologie is de liefde. van waaruit hij geheel de orde der
dingen beschouwt. Alles is uitvloeisel van de oneindige. vrije. onbaatzuchtige liefde
van God. Alles buiten God is slechts goed. omdat Hij het gewild heeft. De
essentie van het hemelsch geluk bestaat niet als bij Thomas in het gelukzalig
aanschouwen. niet in de visio beatifica. doch in de liefde. In de theologie laat
Scotus minder plaats aan het verstand en meer aan het geloof. zoodat hij bv.
meent. dat wel het bestaan van God. doch niet zijn alomtegenwoordigheid en
absolute almacht uit de rede bewezen kunnen worden. De onbevlekte Ontvangenis.
die Bernardus en Thomas betwijfelen. heeft hij verdedigd. De tegenstelling
tusschen Thomas en Scotus moet men echter niet overdrijven. In den laatsten
tijd is de Scotistische theologie weer opgebloeid. Verschillende Pausen. ook
Leo XIII. hebben toegestaan. dat zij bij de Franciscanen onderwezen wordt.

6°. Een leerling van Thomas. later professor te Parijs. was de
Augustijner-Eremiet Aegidius Colonna Romanus 1. doctor funda~
tissimus. generaal zijner orde. t 1316 als a.b. van Bourges (§ 114. 5°)
In zijn Commentaar op Petrus Lombardus volgt hij in de groote lijnen
Thomas. doch in zijn streven hem met S. Augustinus in overeen~
stemming te brengen. wijkt hij in belangrijke punten van hem af. Hij
is de stichter van de school der Aegidianen of Augustijnen, tot
welke o. a. A u g u s tin u s Tri u m p h u S 2 en Jac 0 b van
V i ter b 0 3 behooren. Hij schreef verschillende traetaten van
kerkelijk-politieken aard o.a. De Ecclesiastica s. de S. Pontificis
potestate en De regimine principum, over de plichten van den vorst.
Dante Alighieri 4 (t 1321) heeft in zijn Divina Comoedia,
1 Th. Mak a a y. Der Traktat des Aeg. Romanus über die Einzigkeit der
substantiellen Form. Fr. (Zw.) 1929. - E. Hoc ede z. Aeg. R. Theoremata de
esse et essentia. Leuv. 1930. Verder § 114.5°. - 2 § 114.5°. - 3 § 114.5°.4 B. Molkenboer. Dante. Roerm. 1921. F. Kraus. Dante. B. 1897.D. P a I mie r i. Commento alla Divina Commedia. 3 vol. Prato 1898. - M.
A sin P a I a c i 0 s. La escatologia musulmana en la Divina Comedia. Madrid
1919. - W. Mulder. Dante's Monarchia. De Beiaard. 6 2 (1921).191.
E, K 0 c ken. Ter dateering van Dante's Monarchia. Nijm.-Utr. 1927.
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even schitterend van vorm als diep van gedachten. waarin geheel
de wereld van zijn tijd zich weerspiegelt. ook aan de scholastiek
een groote plaats gegeven. In de theologie staat hij sterk onder
invloed van Thomas. in de philosophie ook van het Augustinisme
en Neo~Platonisme. Volgens Miguel Palacios zou hij ook beïnvloed
zijn door Arabisch~Islamitische stroomingen. vooral door den
mysticus Abenarabi.
Raymundus LuUus 1. doctor illuminatus. geb. op Majorca. lid
van de 3e orde van S. Franciscus. t 131S. een geestrijke auto~
didact en onvermoeide ijveraar voor de bekeering der Mohamme~
danen (§ 116. 2°). kwam uit apologetische tendenzen tot
rationalistische opvattingen.
In zijn Declaratio Raymundi per modum dialogi gaat hij uit van het princiep.
dat het geloof aan alle verstandelijke kennis op bovenzinnelijk gebied moet
voorafgaan. Doch omdat alles in het geloof redelijk is. kan het verstand ook alle
dogma's met dWingende gronden (per rationes necessarias) bewijzen. In zijn
Ars magna et ultima, een verwarde vermenging van scholastieke en kabbalistische
elementen, ontwikkelt hij een methode om met absolute zekerheid ieder tot het
Inzien van de waarheid van het Christendom te dwingen.

7°. Als mystieke schrijvers zijn. behalve Bonaventura. van be~
teekenis de Franc. David van Augsburg (t 1271) en de Cister~
cienzer nonnen van het klooster HeHta (bij Eisleben) • beïnvloed
door S. Bernardus: S. Gertrudis de Groote (t c. 1302) 2. beroemd
om haar Openbaringen (Legatus divinae' pietatis of Revelationes
Gertrudianae ac M echtildianae) en haar devotie tot het H. Hart;
S. Mechtildis van Hackeborn (t 1299; Liber specialis gratiae) en
Mechtildis van Maagdenburg (t c. 1285; Fliessendes Licht der
Gottheit) 3. In Brabant bestond omstr. het midden der 13e eeuw
reeds een geheele mystieke literatuur in de volkstaal. Bij de voor~
naamste vertegenwoordigsters Hadewych 4 en Beatrijs van
1 Raim. Lulli opera, 8 t. Mainz, 1721-42. M. A u d r é. Le bienheureux
Raymond Lulle, P. 2 1900. - A. Pee r s, Ramon Lull, Lo. 1929. - B. de
G a i ff ier, Vita B. R. L., An. Boll. 48 (1930) 130. - J. Pro b s t, Caractère et
origines des idées du B. Raymond Lulle. Toulouse 1912. - 2 G. Led 0 s,
S. Gertrode, L. S. 1901. - F. Ver net. Gertrode-Ia-Grande. D. Th. VI. M. Mol e n a a r, Geertroid van Helfta, Amsterdam 1926. - Revelationes
Gertrudianae ac Mechtildianae, uitgeg. door de Benedictijnen van Solesmes,
2 vol. Poitiers 1875/77. - 3 G. Mor e 1. Die Offenbarungen der Schwester
Mechtild v. Magdenburg oder das fliessende Licht der Gottheit. Rgb. 1869. W. 0 e hl. Deutsche Mystiker 11: Mechth. v. M. Das fliessende Licht in
Auswahl übersetzt, K. 1911. - J. Anc e let - H u sta c h e, Mechtilde de M.
Etude de psychologie religieuse, P. 1926. - 4 Werken van zuster Hadewych,
uitg. door J. Heremans, C. Ledeganck, e.a. 3 d. Gent 1875-1905.J. van Mie rio, Hadewych's Visioenen. D. I. Tekst en commentaar. D. 11. In~
leiding, Leuven 1925. -- T. Bra n d s m a, Wanneer schreef Hadewych hare
visioenen? Stud. Cath. 2 (1925) 238.
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Nazareth 1 vinden wij reeds karakteristieke eigenschappen der
latere zoo beroemde Germaansche mystiek 2.
De geschiedenis 3 werd beoefend om practische doeleinden,
zonder veel critiek. Voor de geschiedenis van zijn tijd is belangrijk
kardinaal Jacob de Vitry, Libri duo: Orientalis, Occidentalis
Historia; Vita b. Mariae Oigniacensis; Liber de mulieribus
Leodiensibus. De Boheemsche Dominicaan Martinus van Troppau
(t 1278) schreef een Chronicon pontificum et imperatorum; encyclopedieën schreven de Engelsche Franc. Bartholomaeus Anglicus
(De proprietatibus rerum, c. 1240), de Fransche Dom. Thomas
van Chantrimpré (De naturis rerum, c. 1260) en vooral de Dom.
Vincentius van Beauvais (t 1264; Speculum majus doctrinaie,
historiale, naturaie, waarbij een ander een morale voegde). Veel
gelezen werd de Legenda Aurea van den Dom. Jacobus a Voragine
(t 1298), een verzameling van heiligenlevens, oncritisch, maar een
bron van volkspoëzie; eveneens de Dialogus Miraculorum van den
Cisterc. Caesarius van Heisterbach (c. 1250).

§ 125. Antikerkelijke bewegingen en ketterijen.
Behalve die van de Katharen en Waldenzen traden in de
13e eeuw verschillende andere antikerkelijke bewegingen op. Voor
een deel gaan zij van het streven uit om de verwereldlijking van
de Kerk tegen te gaan, doch zij raken op verkeerde banen door
de dweepzucht en het onwerkelijk idealisme der leiders, die tegen
de Kerk in opstand komen, als deze hen niet in alles volgen wil.
Andere hebben een meer ziekelijk fanatiek of gevaarlijk quietistisch
karakter.
10 • De Joachimieten of Apocalyptici 4. Joachim de Fiore (t 1202) •
1 J. van Mie rio, Beatrijs van Nazareth, Leuv. 1926. 2 J. van Mie rio,
Over het ontstaan der Germaansche mystiek, O. G. E. 1 (1927) 1. - 3 Uitgaven
in: Pot t h ast, Bibliotheca historica medii aevi. - P h. F u n k, Jakob von
Vitri, Leben u. Werke, B. 1909. - J. Hu y ben, Bartholomaeus Anglicus en
zijn invloed, O. G. E. 1 (1927) 61, 158. - L. L ie ser, Vinzens v. Beauvais
als Kompilator u. Philosoph, Lz. 1928. - A. S c h ö n b ach, Studien zur
Erzählungsliteratur des M. A. VIII. Ueber Caesarius v. Heisterbach, W. 1909.
- P. S a int y v es, En marge de la légende dorée. Essai sur la formation de
quelques thèmes hagiographiques, P. 1931. - 4 H. Den i f I e, Das Evangelium
aeternum u. die Commission zu Anagni, Arch. f. Lit. u. Kircheng. des M. A. I
(1885) 49. - P. F 0 urn ier, Etudes sur Joachim de Fiore et ses doctrines,
P. 1909. - E. A e 9 e r ter, Joachim de Fiore, t. I. Vie de J. d. F.; t. 11.
L'Evangile EterneI. 2 v. P. 1928. - J. L i n d e b oom, Stiefkinderen v. h.
Christendom, 112-139. - W. M u I der, . Joacliimieten en Spiritualen, St. 84
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abt van het Cistercienzer-klooster Corazzo, later stichter van het
klooster Fiore (Calabrië) en van een hervormden tak der
Cistercienzers. den Ordo Florensis, een geleerd en vroom man, in
zijn omgeving als een heilige vereerd, verkondigde gevaarlijke
spiritualistische en apocalyptische hervormingsideeën in zijn
Liber eoneordiae N. ae V. Testamenti (Ven. 1519); Psalterium
deeem ehordarum (Ven. 1527); Expositio in Apoealypsin (Ven.
1527).
Uitgaande van de opvatting, dat het O. Test. een voorafbeelding is van het
Nieuwe. van een allegorische verklaring der H. Schrift en van millenaristische
verwachtingen. onderscheidt hij in de geschiedenis der menschheid 3 tijdperken
ieder van 7 perioden: het eerste, dat van God den Vader, begint met Adam
en duurt tot de menschwording van Christus. Het is de tijd van de letter en de
wet. van het vleesch. van de leeken en gehuwden. van het knechtschap. Het
tweede. dat van God den Zoon. wordt voorbereid met Elisaeus en duurt voort
tot den tegenwoordigen tijd; het is de tijd van het geloof. van de clerici.
waarin men leeft verdeeld tusschen den geest en het vleesch. de vrijheid en
het knechtschap. Het derde. dat van den H. Geest. van de liefde. van de
vrijheid en overvloedige genade. van de monniken. is voorbereid door den
H. Benedictus en zal. na hevige vervolging. omstr. 1260 beginnen en tot het
einde der tijden duren. Dan zal een Ordo justorum (Joachim bedoelt waarschijnlijk de Cistercienzers) het E van gel i u m a e ter n u m (Apoc. 14. 16).
het hoogere. geestelijke begrip van het Evangelie verkondigen; dan zal de Kerk
vergeestelijkt worden; hij zinspeelt erop. dat dan ook de stoffelijke sacramenten
door iets meer geestelijks zullen vervangen worden.
Deze geschriften. die indirect een critiek op den toestand van de Kerk in
zijn tijd bevatten. en tot gevaarlijke consequenties konden leiden. b.v. de opheffing
van de hiërarchie en van de sacramenten. het provisorische der tegenwoordige
openbaring. werden door de Kerk toen niet veroordeeld; alleen een dwaling
over de Triniteit in een geschrift tegen Petrus Lombardus werd op het 4e Lat.
concilie verworpen (Denz. 431 ss.). Het geheimzinnige en vage der uitdrukkingen
en voorspellingen maakte meestal een welwillende interpretatie mogelijk (lateren
hebben aan zijn ideeën een scherperen vorm gegeven); ook hingen apocalyptische
verwachtingen in de lucht. Kort na den dood van Joachim werd de wereld
machtig bewogen door de Franciscaansche armoede-beweging. Het lag voor de
hand. dat sommigen van de Franciscanen en van het volk in de Franciscanerorde
den "ordo justorum" meenden te zien. die het eeuwige Evangelie zou verkondigen;
omgekeerd verkregen de geschriften van Joachim grooter gezag. omdat zijn
voorspellingen in vervulling schenen te gaan. Was ook de onderdrukking der
Spiritualen onder Elias van Cortona niet een teeken der vervolging? Ook de
generaal der Franciscanen. Johannes van Parma (1247-57). deelde Joachimitische
opvattingen. Onder zijn bestuur en met zijn voorkennis publiceerde de
(1915) 15; Joachim van Fiore als profeet. De Kath. 149 (1916). - E. Geb har d t.
L'ltalie mystique. P. 10 1923. - G. Bon dat t i. Gioachinismo e Francescanismo
nel ducento. S. Maria degli Angeli 1924. - H. G run d man n. Studien über
J. von Floris. Lz. B. 1927; Liber de Flore. Eine Schrift der FranziskanerSpiritualen aus dem Anfang des 14. Jhh .• H. J. G. 49 (1929) 33-91. - C.
Hu c k. Ubertino von Casale u. sein Ideenkreis. Fr. 1903. - Fr. Ca 11 a e y.
Les idées mystico-politiques d'un franciscain spirituel. Etude sur I'Arbor vitae
R. H. E. 11 (1910). 483. 693; L'idéalisme franciscain spirituel au
d'U, de
XIV s.. Etude sur U, de
Leuven 1911,

c..

c..
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Franciscaner-spirituaal Gerard de Borgo S. Donnino, lector der theologie te Parijs
zijn: Introductorius in Evangelium aeternum (1254), waarin hij tracht aan te
toonen, dat zijn orde de "ordo justorum" is, die het Evangelium aeternum verbreiden moet. Hij gaat echter veel verder dan Joachim, en meent, dat omstr. 1200
de geest des levens uit de twee Testamenten geweken is en dat de 3 genoemde
geschriften van Joachim het Evangelium aeternum zijn, dus de 3 canonieke
boeken der laatste dagen. Alexander IV liet het boek verbranden (1255) ; toen
Gerard zich niet wilde onderwerpen, werd hij in de gevangenis gezet, waar hij
stierf zonder herroepen te hebben. Willem de S. Amour en de zijnen grepen den
I ntroductorius aan, om de Mendicanten te treffen, alsof het de leer der orden
zelf was (§ 118, 4°).
Doch de spiritualen in de Franciscanerorde (een minderheid; de anderen
hebben er zich grootendeels vrij van gehouden) zouden allen Joachimitische
opvattingen blijven huldigen. Hun meest bekende woordvoerders waren: Petrus
Johannes Olivi (§ 124, 2°), die in zijn Postilla in Apocalypsin, de excessen van
Gerard vermijdend, de Franciscanen aanwijst als de verkondigers van het
Eeuwige Evangelie, dat aan de vleeschelijke kerk, "Babylon et meretrix", een
einde zal maken; de dichter Jacopone da Todi (t 1306); Ubertino da Casale
(1259-1330). heftiger dan Olivi, die de rechtmatigheid van het pausschap
van Bonifatius VIII en CIemens V bestreed en sprak van een anti-christelijk
pausschap (Arbor vitae crucifixae, 1305); Angelus de Clareno (t 1337; Historia
septem tribulationum). Ook de latere Fraticellen (§ 133, 10) waren Joachimieten.
Buiten de orde. bij het volk zouden geheel de M. E. door Joachimitische
opvattingen blijven voortleven, vooral bij de Geeselaars en de Apostelbroeders. Ook
Arnold van Villanova (t 1311), lijfarts van koning Jacob van Arragon,
alchimist, astroloog, leekentheoloog. heeft in zijn geschriften. waarin hij met
gloeienden ijver pleit voor de hervorming der Kerk, spiritualistische en
Joachimitische opvattingen.
2°. De ziekelijke beweging der Geeselaars, die het einde der wereld aanstaande
achtten. begon in 1260 in Italië, en verspreidde zich ook naar Duitschland, waar
de kerkelijke en wereldlijke macht er tegen optraden. Een eeuw later herhaalden
zich de symptomen.
3°. Het Joachimitische spiritualisme, een mystiek pantheïsme en het politieke
fanatisme van Arnold van Brescia leven in de Apostelbroeders, die predikend
rondtrokken. de absolute armoede eischten. en de Kerk s.::herp aanvielen. Hun
eerste leider Segarelli (sedert 1260) stierf in 1300 op den brandstapel. Hij werd
opgevolgd door den fanatieken Fra Dolcino, die op zijn tochten zijn geestelijke
zuster Margaretha meevoerde. Tegen het kruisvaardersleger van Raynerus, b.
van Vercelli, verdedigde hij zich 2 jaar lang op den Monte Zebello; in 1307
werd hij overwonnen en ter dood gebracht 1.
4°. De Parijsche professor Amalric van Bena (t 1204) verkondigde
pantheïstische stellingen, die door David van Dinant, eveneens professor te
Parijs (t na 1215), verder ontwikkeld en verspreid werden. De daarop steunende
sekte, die ook een bedenkelijk laxisme huldigde (wie de liefde heeft, kan niet
zondigen), werd op een Parijsche synode veroordeeld. Philips August liet verschillende leden ter dood brengen (1210). In opvattingen met de Amalricianen 2
verwant zijn

5°. de Broeders en Zusters van den vrijen geest (Homines
1 J. de H a a n, De secte der Apostolici en haar leiders, Tijdschr. voor
Geschiedenis 42 (1927) I, 144. - 2 A. C h 0 11 e t, Amaury de Bène, D. Th. I.
- G. Th é r y, Autour du décret de 1210. T. I: David de Dinant. Etude sur
son panthéisme matérialiste. T. II : Alexandre d'Aphrodisie, Le Saulchoir (Kain)
1925/26. - C. Ba e u m k e r, Contra Amaurianos. Ein anonymer Tractat gegen
die Amalrikaner aus dem Anfang des XIII Jhh., Mr. 1926.
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intelligentiae. Adamiten). Zij huldigden een extreem quietistische en
pantheïstische mystiek: de met God vereenigde mensch is vrij
van alles en kan niet zondigen. Zij bekommerden zich om geen
wetten en gaven zich niet zelden aan ongebondenheid over. Zij
vormden geen aaneengesloten secte. maar wij vinden in het begin
der 14e eeuw hun opvattingen in verschillende streken van
Duitschland en ook in ons land; de Utrechtsche synoden van 1303.
1318 en 1353 namen bepalingen tegen hen. Omdat zulke tendenzen
ook bij sommige Begijnen en Bogaerden voorkwamen. kwam het
geheeIe instituut in verdenking (§ 122. 5°).
6°. De Stedingers. vroeger ten onrechte voor ketters aangezien. waren Friesche
en Saksische boeren aan de Beneden-Weser. die tienden weigerden te betalen
aan den a.b. van Bremen en gewelddadig tegen geestelijken en kerken optraden.
Gregorius IX liet een kruistocht tegen hen prediken; in 123_ werd bijna de
geheele kolonie vernietigd door een gewapende macht. waarvan verschillende
vorsten deel uitmaakten.

VIERDE HOOFDSTUK.

KERKELIJKt GODSDIENSTIGt
MAATSCHAPPELIJK LEVEN IN DE 12E EN 13E EEUW.

§ 126. De sacramenten, de H. Eucharistie, de eeredienst,
de kerkelijke kunst.
1°. Sacramenten 1. In het algemeen verkrijgt in deze periode de
toediening der sacramenten haar definitieven vorm. Tot dusver
stond het strenge begrip en de terminologie van een sacrament
bij de theologen nog niet vast; iedere heilige. geheimnisvolle zaak.
leer of handeling werd "sacrament" genoemd. Hugo van St. Victor
spreekt van drie sacramenten; elders rangschikt hij het ontvangen
van wijwater en gewijde asch er onder. Eerst Petrus Lombardus
definieert ons zevental als sacramenten en als de eenige. Met
Thomas is ook de dogmatische leer in haar groote lijnen voltooid.
1 Thalhofer-Eisenhofer. Koenders. Braun. KeIler p. 7. Sc h wan e. Dogmengesch. der mittIeren Zeit. - F. G i II man n. Die Siebenzahl der Sakramente bei den Glossatoren des Gratianischen Dekrets. Mainz 1909.
- P. Po u r rat. La théologie sacramentaire. P. 1907. - A. V i lli e n. Les
sacraments. Histoire et Liturgie. P. 1931. - A. Fr a n z. Die kirchl. Benediktionen
im M. A .• 2 Bde Fr. 1909.
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2°. Het doopsel werd nog toegediend door drievoudige onder~
dompeling (immersio), maar in de 12e eeuw kwam de begieting
(infusio) in gebruik. St. Bernardus meent nog, dat geldig is de
forma: "Ik doop U in den naam van God en van het heilige en
ware kruis"; in de 13e eeuw werd onze forma algemeen erkend.
3°. De H. Eucharistie 1. Op Zon~ en feestdagen waren de ge~
loovigen verplicht de H. Mis bij te wonen. De oblatie's waren nog
gebruikelijk, vooral in was en geld. Er wordt geklaagd zoowel
dat sommige priesters slechts 4 maal in het jaar de H. Mis lezen als
dat sommige het meerdere malen per dag doen. Meermalen
verboden, doch niet afgeschaft werd de Missa sicca, het verrichten
der ceremonies met de gebeden zonder Offerande, zonder Conse~
cratie en Communie; verboden werd ook de Missa bifaciata,
trifaciata: het verbinden van één Consecratie met meerdere
Introitus, Evangelie' s enz. (om aan meerdere verplichtingen te
gelijk te voldoen). Het 4e Later. Conc. had den reeds vroeger
gebruikelijken term Tra n s sub sta n t i a t i 0 aangenomen en de
theologen trachtten het begrip nader te bepalen.
De H. Communie werd blijkbaar niet dikwijls ontvangen. De
conversen der Cistercienzers b.v. ontvingen haar 7 maal in het
jaar; de H. Bonaventura wil den novicen de wekelijksche
H. Communie niet algemeen aanraden, ofschoon dit waarschijnlijk
wel regel was. Het 4e Later. Conc. moest onder zware straffen
de jaarlijksche H. Communie (in den Paaschtijd) voorschrijven
(Denz. 437). Het gebruik, de kinderen onmiddellijk na het
H. Doopsel de H. Communie te geven, hield sedert de 12e eeuw
op; ook over het algemeen in de 13e eeuw het gebrUik. om de
H. Communie aan de geloovigen onder twee gedaanten te geven.
De uiterlijke eerbewijzing aan het H. Sacrament nam toe. In de
13e eeuw werd de opheffing der H. Hostie na de Consecratie
ingevoerd. Het feest van het H. Sacrament, Sacramentsdag, werd
na de openbaringen van de Hl. Juliana van Cornillon te Luik
(t 1258 )2, daar ingevoerd en door Urbanus IV, vroeger aartsdiaken
1 A. Fr a n z, Die Messe im deutschen M. A., Fr. 1902. G ö t z man n, Das
eucharistische Opfer nach der Lehre der äIteren Scholastik. Fr. 1901. W. Auer, Das Sakrament der Liebe im M. A. (800-1200), Mergentheim
1927. - eh. Co r don n ier, Le culte du S. Sacrament. Etude historique,
P. 1928. - E. 0 u m 0 u te t, Le désir de voir I'Hostie et les origines de la
dévotion au S. Sacrament, P. 1926. - A. W i I mar t, La tradition Iittéraire et
texuelle de I'Adoro te devote, Recherches de Théol. ancienne et médiévale 1
(1929) 21, 177. - P. Browe, Die Pflichtcommunion der Laien im M. A.,
Theologie u. Glaube 1928, 625; Die Kinderkommunion im M. A., Scholastik
1930. 1. - 2 E. 0 e nis, Sainte Julienne de c., Luik 1927.
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van Luik. over de geheele wereld uitgestrekt (1264). St. Thomas
stelde het officie samen: Johannes XII schreef de processie met
het H. Sacrament voor (1316).
4°. De biecht!. Het 4e Later. Conc. (1215) stelde onder zware
straffen de verplichting vast minstens eenmaal in het jaar te
biechten bij den "eigen priester". In den strijd. of men ook bij de
Mendicanten kon biechten. besliste de H. Stoel tenslotte ten gunste
der Mendicanten (§ 118. 5°).
De vorm der absolutie was aanvankelijk deprecatief (een gebed):
de overgang tot den indicatieven vorm (Ik absolveer u) vindt
plaats in de 12e of misschien in de 13e eeuw.
In de Grieksche kerk had sedert den Iconoclastenstrijd tot de
13e eeuw het gebruik bestaan bijna alleen bij de monniken te
biechten. waarbij men zich niet afvroeg of zij priester waren of
niet. In het Westen begon men sedert de 8ste eeuw bij diakens en
lagere geestelijken. sedert de 12e eeuw ook bij leeken te biechten.
in geval van nood. als geen priester bereikbaar was: Petrus
Lombardus. Thomas en bijna alle theologen van dien tijd achtten
dit zelfs verplichtend. Niemand (tenzij misschien AlbertusMagnus)
schrijft zulk een biecht bij een leek een sacramenteel karakter
toe: men ziet er de meest volmaakte uitdrukking in van het votum.
om bij een priester te biechten. Scotus heeft het eerst het nut en
de geoorloofdheid van de biecht bij een leek in twijfel getrokken.
zoodat deze praktijk begint te verdwijnen. doch eerst definitief in
de 16e eeuw.
Tot in de He eeuw bleef de publieke boete (poenitentia
solemnis) bestaan. doch alleen voor enkele zeer zware zonden
(o.a. ketterij): de zondaar kon door den wereldlijken arm tot
aanname ervan gedwongen worden. De aard der op te leggen
private boetewerken is echter b.v. in het Confessionale van
Bonaventura nog weinig verschillend van dien der vroegere
perioden: gebed. aalmoes. vasten. bedevaart. geeseling. de intrede
in een klooster of de deelname aan een kruistocht. Maar er worden
minder strenge boetewerken opgelegd en de vervulling ervan wordt
vooral door de redemptiones en aflaten gemakkelijker. In verband
met de verzachting der boetepraktijk ontwikkelt zich de leer. Terwijl
men in de oudheid bij de strenge boetediscipline het voornaamste
element van het sacrament gezien had in de boetedoening. ziet men
1 A. Tee t a e r t. La confession aux laïques dans I'Eglise Latine depuis Je
VIIIe jusqu'au XIVe siècle, P. 1926, - L. Ho nor é. Le secret de la confession.
P. 1924. - A. K ö ni 9 e r, Die Beicht nach Cäsarius v. Heisterbach. Mn. 1906.
- P. S m 0 11. Die Busslehre der Frühscholastik. 1909.
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het later. bij de verzachting der boetewerken. in de belijdenis. het
boetewerk bij uitstek. om de vernedering. waarvan zij een uiting is.
Dan in het berouw (Abaelardus). dan in de absolutie van den
priester. Thomas heeft het eerst geleerd. dat de absolutie het voor~
naamste element van de biecht is. Scotus. dat de essentie van het
sacrament er in gelegen is.
5°. Clandestiene (geheime) huwelijken 1 werden als geldig
erkend. doch waren streng verboden. Het 4e Later. Conc. verbood
o.a. den priesters aan de huwelijksvoltrekking mede te werken.
als de kerkelijke proclamatie niet was voorafgegaan. Het
monogamische karakter en de onontbindbaarheid van het huwelijk
werden streng gehandhaafd. ook ten opzichte van de vorsten.
6°. Devotie 2. De heiligen~ en reliquieënvereering en de bede~
vaarten namen in de M. E. toe. Om misbruiken in de heiligen~
vereering te voorkomen. reserveerde Alexander 111 (1159-81) de
canonisatie aan den H. Stoel na kerkelijk onderzoek: ook werden
tegen het in omloop brengen van onechte reliquieën maatregelen
genomen. Doch het kinderlijk. oncritisch gelooven van wonder~
verhalen en het zonder genoegzame reden aannemen van een
bovennatuurlijk ingrijpen van God of den duivel. de trek naar het
fantastische en een te weinig begrip van de werkelijkheid blijven
1 Fr eis e n. Gesch. des kanonischen Eherechtes. Pdb. 3 1893. I. F a h r ne r.
Gesch. der Ehescheidung im kanonischen Recht I. Fr. 1903. - D. L i n d n e r.
Der Usus matrimonii. Seine sittliche Bewertung in der kath. Moraltheologie
alter u. neuer Zeit. Mn. 1929. - 2 L. Go u 9 a u d. Dévotions et pratiques
ascétiques du Moyen Age. P. 1925. - A. A u e r. Joh. von Dambach u. die
Trostbücher vom XI. bis z. XVI. Jhh .• Mr. 1928. - J. Wel ter. L'exemplum
dans la littérature religieuse et didactique au m. ä.. P. 1927. - C. d e Voo y s.
Middelnederlandsche legenden en exempelen. Bijdrage tot de kennis van de
proza literatuur en het volksgeloof der M. E.. Gron. 2 1926. - C h. L a n 9 I 0 i s.
La vie en France au moyen äge d'après quelques moralistes du temps. P. 1925;
La vie spiritueIle .... d'après des écrits en français à l'usage des laïcs. P. 1928. M. Blo c h. Les rois thaumaturges. Etude sur Ie caractère sumaturel attribué
à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre. Straatsb. 1924.
- G. Gor ris. Opmerkingen over kritische methoden naar aanleiding van
Bloch's Rois thauiIlaturges. H. T. 5 (1926) 105. - St. Bei s set Gesch. der
Verehrung Marias in Deutschland während des M. A.. Fr. 1909; Die verehrung
der Heiligen u. ihrer Reliquien in Deutschland. Fr. 1890. - F. Kro n e n b u r g.
Maria' s heerlijkheid in Nederland. 7 dl.. Amst. 1903/11. - H. A s h man n, Le
culte de la sainte Vierge et la littérature française profane du m. ä .• Utrecht 1929.
- B. KIe ins c h m i d t. Die hl. Anna. Ihre Verehrung in Geschichte. Kunst
und Volkstum. Düsseldorf 1930. - W. Lampen. Vereering der H. Moeder
Anna in de M. E .• H. T. 3 (1923) 221. - H. Siebert. Beiträge zur vorreformat. Heiligen- u. Reliquienverehrung. Fr. 1907. - K. R i c hst ä tt e r. Die
Herz-Jesu-Verehrung des deutschen M. A.. Fr. 21924. - eh. Kan ter s. La
dévotion du Sacré Coeur de Jésus dans les anciens Etats des Pays Bas
(XII-XVlIe siècle). Br. 1928; Supplement 1929.
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een der groote zwakheden der M. E. Ook schrok men soms niet
terug voor vervalschingen en bedrog met vrome doeleinden. In
sommige practijken leefde nog wel het oude heidensche bijgeloof
voort. Een hooge vlucht nam vooral de vereering van de
H. Maria: zij is de koningin en de reine. nooit volprezen maagd.
de moeder in alle moeilijkheden des levens. Het onbegrensde ver~
trouwen in haar vormde een tegenwicht tegen de dikwijls
pessimistische opvatting van de menschelijke natuur en van de
heerschappij der zonde en der booze machten. tegen de vrees
voor Gods straffende gerechtigheid.
Ook de vereering van het H. Hart was zeer verbreid.
Zeer groot was het aantal feestdagen. Behalve de Zondagen
stelde b.v. b. Jan van Arkel meer dan 50 feestdagen als verplichtend
vast. Als rustdagen voor het arbeidende volk hadden deze ook
sociale beteekenis.
7°. De preek 1 werd gehouden of als tot dusver onder de H. Mis
of soms in den middag. Vele concilies drongen er op aan. Meest
werden nog Latijnsche homiliaria gebruikt en in de volkstaal ver..
werkt; toch komt ook de zelfstandige volksprediking op. De
begeestering. die zij wist te wekken. openbaart zich b.v. in de
kruistochten. Vooral de bedelorden hadden groote redenaars.
Beroemde predikanten zijn: o.a. S. B e rna r dus. de Parijsche
pastoor F u I c 0 van N e u i 11 y (t 1202). A n ton i u s van
Pad u a en Bon a ven t u r a. in Duitschland de Franciscanen
David van Augsburg (t 1271) en Berthold van
Reg en s b u r g (t 1272) 2. - Het gewone volk kon meestal niet
lezen of schrijven; door mondeling onderricht. niet zelden in den
vorm van versjes. ontving het de noodige kennis.
Behalve de preek en het mondeling onderwijs droeg ook het
geestelijk drama 3 tot onderricht en stichting bij. Uit den heiden~
1 A. L ins e nma y e r, Gesch. der Predigt in Deutschland von Karl d. Gr.
bis zum Ausgang des 14. Jh., Mn. 1886. - L. B 0 u r 9 a i n, La chaire française
au 12e s., P. 1880. - A. Lecoy de la Marche, La chaire française au
moyen áge, spécialement au 13e s., P. 21886. - Liber exemplorum ad usum
praedicantium saec. XIII ed. A. L i t tie, Aberdeen 1909. - P. G ö b I, Gesch.
der Katechese im Abendlande vom Verfalle des Katechumenats bis zum Ende des
M. A., K. 1880. - A. T roe I s tra, Stof en methode der catechese in Nederland
vóór de Reformatie, Gron. 1903. - H. V 0 11 mer, Materialien zur Bibelge~
schichte u. religiösen Volkskunde des M. A. I. Ober~ u. mitteldeutsche Historien~
bibeln, B. 1912. - 2 F. G ö bel, Die Predigten des Franciskaners Berthold von
Regensburg, Mainz 1930. - 3 G. Co hen, Histoire de la mise en scène dans Ie
théatre religieux français du m. á., P. 2 1926. - G. Go u I ton, The Mediaeval
scene, Cambridge 1930. - R. S t rop pel, Liturgie u. geistliche Dichtung
zwischen 1050 u. 1300, 1927. - P. M 0 n c e 11 e, Ane (Fête de 1'), D. H. E. 11.
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schen tijd hadden zich in Frankrijk nog gehandhaafd ,.Ia fête des
Eous" en .. la fête de rane", waartegen de Kerk herhaaldelijk optrad.
Het geestelijk mysteriespel ontwikkelde zich uit de liturgie en
stelde voor het leven en het lijden van den Zaligmaker, het leven
der H. Maagd en der heiligen. Sedert de 13e eeuw begon men
het in de kerken meer en meer te verbieden. Voorstellingen,
gedichten over heilige zaken, die ons profaneerend schijnen, moeten
beoordeeld worden in het licht van een tijd, waarin vertrouwdheid
met het heilige gemakkelijk tot gemeenzaamheid kon leiden.
Wegens het misbruik, dat de ketters er van maakten, verboden
meerdere synoden het vertalen van den bijbel in de moedertaal.
Sedert de 1ie eeuw vonden steeds grootere verbreiding de zgn.
Biblia pauperum, de bijbelsche geschiedenis in miniatuurbeelden, die
vooral later door de boekdrukkunst meer algemeen werden.
8°. De kerkelijke kunst 1 veraanschouwelijkte de groote waar~
heden des geloofs en wekte machtig de godsvrucht op.
Met de gothiek kwam in de bouwkunst een nieuwe ontwikke~
Iing. Het groote probleem bij den kerkbouw was sedert de
IOe eeuw: een steenen overwelving te verkrijgen, die tegen brand~
gevaar bestand was. De Romaansche stijl had daar reeds in
voorzien door ton~ en kruisgewelven, maar aan deze was het
nadeel verbonden, dat zeer zware muren noodig waren, die
slechts van kleine lichtopeningen voorzien mochten worden en
dat men gebonden was aan een bepaalde indeeling van het grond~
plan. Het nieuwe en karakteristieke van de gothiek is het spits~
bogig ribgewelf met contrafort en (soms) luchtboog. Zoo wordt
de druk van den bouw overgebracht op enkele deelen: pijlers,
luchtboog, contrafort ; de muren hebben dus geen constructieve
bete eken is en zijn alleen vullingen, die men desverkiezende door
vensters vervangen kan. Door den spitsboog als constructief en
decoratief element verkrijgt de geheeIe bouw een groote lichtheid
1 Kraus 11, Michel 11, Kuhn, Fabre, p. 7. C. Enlart, Manuel
d'archéologie française I, P. 21919. - R. de Lasteyrie, L'architecture
relig. en France à l'époque gothique, 2 v. P. 1926/27. - E. Mi c h a e I. Gesch.
des deutschen Volkes V. - H. K a r1 i n g er, Die Kunst der Gothik, B. 1927. E. G a 11, Die gotische Baukunst in Frankreich u. Deutschland I, Lz. 1925. E. M à 1e, L'art religieux du 12e s. en France, P. 1923, ... du 13e s. en Françe,
P. 4 1919. - J. S a u e r, Symbolik des Kirchengebäudes u. seiner Ausstattung in
der Auffassung des M. A., Fr. 2 1924. - 1. Her weg e n, Kirche u. Seele. Die
Seelenhaltung des Mysterienkultus u. ihr Wandel im M. A., Mr. 1926. A. Ser t i II a n ges, La cathédrale. Sa mission spirituelle, son esthétique, son
décor, sa vie, P. 1922.
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en de tendenz naar omhoog te streven. De decoratie is geheel in
overeenstemming met de constructie.
Het grondplan der gothieke kerken verschilt weinig van de
Romaansche; de basiliekvorm bleef behouden. Maar de Romaan~
sche kerk met het koor als afgesloten ruimte herinnert nog meer
aan de behoeften van het klooster; de gothieke kerk is ingericht
voor de geloovigen. De bouwheeren waren meestal bisschoppen
en kapittels, daar vooral kathedralen gebouwd werden, doch ook
abten en wereldlijke overheden, terwijl ook de burgers der op~
komende steden tot den kostbaren bouw rijkelijk bijdroegen. De
architecten waren dikwijls leeken, die zich echter hielden aan
de regels, die het kerkelijk gezag voor de versiering en het
symbolisme gaf. De bouw der groote kerken, die soms tientallen
jaren duurde, vormde een stand van bouwlieden : steenhouwers,
metselaars, timmerlieden enz., die zich in bouwhutten of bouw~
loodsen vereenigden, waarin geheele geslachten van kunstenaars
gekweekt werden. Deze bouw hutten hebben niet het minste verband
met de latere vrijmetselaarsloges; het zijn vereenigingen in den
geest van de toenmalige gilden, die als deze eigen patronen hadden.
Wel bleven de technische gegevens er als ambtsgeheim bewaard.
Men kan niet zeggen, dat de gothiek zich geleidelijk uit den
Romaanschen stijl ontwikkeld heeft. De oorsprong ligt in Ile de
France; de eerste gothieke bouw is het koor van de abdijkerk te
S. Denis, in 1144 door den Benedictijnerabt Suger voltooid. De
vroeggothiek duurt in Frankrijk van 1140-1220; in Duitschland
van 1240-1300; de hooggothiek in Frankrijk van 1220-1300,
voor Duitschland en andere landen van 1300-1420. De laat~
gothiek is van de 15e eeuw; zij is kenbaar aan niet~gemotiveerde
en gekunstelde versieringen. De gothiek heeft in geheel het Westen
gebloeid; ook in Italië, doch vond daar minder ingang. Een der
eerste groote gothieke kerken in ons land is de Dom van Utrecht
(eerste steen gelegd 1254); de schoonste, onze eenige volledige
kathedraal, is de S. Jan te Den Bosch (1448-1517); sierlijke
gothieke torens hebben Breda, Amersfoort, Rhenen, terwijl verder
iedere stad van eenige beteekenis op prachtige monumenten
wijzen kan.
De heerlijke gothieke kathedralen wekken nog thans onze
bewondering op voor de geloofskracht en den schoonheidszin der
Middeleeuwers. Geheele generaties hebben er haar krachten aan
gewijd en haar offers voor gebracht, tot eigen zieleheil en tot eer
van God. Het geheimnisvolle en oneindige der Godheid spreekt in
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het halfdonkere dezer tempels en de hooge torens wijzen ten hemel
en verkondigen Gods heerschappij over den verren omtrek. De
rijkdom der vormen wordt beheerscht door harmonische orde en
doelmatigheid. De gothiek beteekent het zoeken van bovennatuur~
lijke werkelijkheid, hemelbestorming, overwinnen van de wereld:
al het eigene van het m. e. geloof. - In het beeldhouwwerk wordt
dikwijls de geschiedenis van de Verlossing, de geloofs~ en
plichten~leer aanschouwelijk voor oog en gesteld. "Au moyen Age,
Ie genre humain n'a rien pensé d'important qu'il ne l'ait écrit en
pierre" (Victor Hugo). Ook de beeldhouw~ 1 en schilderkunst gaan
een bloeitijdperk tegemoet.
Onder de kerkelijke hymnendichters nemen een eerste plaats in:
St. B ernard u s, A da m van St. V ic tor, T ho mas van
A q u i n 0, en de Franciscanen Bon a ven tu r a, T hom a s van
Celano (Dies irae) en Jacopone da Todi (§ 119, 4°) 2,
waarschijnlijk de dichter van het Sta bat Mater.
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aflaten 3.

10. De aflaat is een buiten de biecht door de Kerk verleende
kwijtschelding der tijdelijke zondenstraffen, welke, na de vergiffenis
der zondenschuld, of hier of in het vagevuur nog moeten worden
uitgeboet. Tot het wezen van den aflaat behoort dus a. dat de
kwijtschelding plaats heeft buiten de biecht. Ook de biecht kan
zondenstraffen kwijtschelden, maar dan spreekt men niet van een
aflaat; b. dat de kwijtschelding niet geschiedt door onze eigen
1 Fr. L ü b b e c k e, Der Plastik d. deutschen M. A., 2 Bde 1923. M.
Aubert u. P. Vitry, Die got. Plastik Frankreichs 1140-1270,2 Bde 1929.
- G. Wei s e, Spanische Plastik aus sieben Jahrhunderten, 2 Bde 1926/27. • A. F. 0 zon a m, Les poètes Franciscains en Italie au 13 s., P. 1852. A. A I u nno, Jacopone da Todi tratto da suoi cantici, Città di Castello 1922. E. d'A s col i, IJ misticismo nei canti spirituali di frate Jacopone da Todi,
Recanati 1925. - 3 F. Be rin 9 e r - S te i n en, Die Ablässe, 2 Bde Pdb.
15 1921/22. J. H i I 9 ers, Die kath. Lehre von den Ablässen u. deren
geschichtliche Entwicklung, Pdb. 1914. - A. Lé P i c ier, Indulgences, theil
origin, nature and development, Lo. 31928. - G. Me ij e r, De aflaten. Een
geschiedk.-dogmatische studie, Roermond 1922. - H. L e a, A history of auricular
confession and indulgences in the latin Church lil, Philadelphia 1896. - N.
P a u I u s, Gesch. des Ablasses im M. A., 3 Bde, Pdb. 1922/3. - H. Del e h a y e,
Les lettres d'indulgences collectives (-1500), An. Boll. 1926,343; 1927,97,323;
1928, 149, 287. - P. Fr ede ri c q, Codex documentorum sacr. indulgentiarum
Neerlandicarum (1300---1600), Den Haag 1922. - A. Eek hof, De questierders
van den aflaat in de Noord. Nederl., Den Haag 1909.
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goede werken: vasten. bidden. aalmoezen geven. die ook straffen
kunnen wegnemen; c. dat hij een kwijtschelding is. een gunstbewijs
en niet een opgelegd boetewerk. geproportioneerd aan de straf.
Bij den aflaat vult de Kerk hetgeen aan onze eigen genoegdoening
ontbreekt. aan uit den schat der verdiensten van Christus en van de
heiligen. Wel wordt als voorwaarde tot het verdienen van den
aflaat gewoonlijk een goed werk voorgeschreven. doch dit is niet
geproportioneerd aan de straf.
2°. In de eerste eeuwen werd door de Kerk herhaaldelijk kwijt~
scheIding of afkorting der canonieke straf verleend. die ook bij
God de zondenstraf wegnam; b.v. door de libelli pa cis der
confessores (§ 9. 2° ). bij zondaren. die zich door grooten boete~
ijver onderscheiden hadden. zooals o.a. op de concilies van Ancyra
(314) en Nicea (325) bepaald werd. Van een eigenlijken aflaat is
hier echter geen sprake. Deze kwijtscheldingen stonden altijd in
verband met de biecht en waren individueel. niet algemeen. De
oorsprong van den eigenlijken aflaat ligt in de redempties of
afkoopingen en in de individueele boetekwijtscheldingen uit de
ge en lOe eeuw. Door de redempties werden de in de boeteboeken
(§ 70. 3°) voorgeschreven boetewerken veranderd in andere goede
werken. vooral in bidden en aalmoezen geven. Ook dit gebruik is.
evenals dat van de boeteboeken. van Iersch~Angelsaksischen
oorsprong en reeds door Theodorus van Kantelberg erkend; in
de ge eeuw is het algemeen in de W estersche kerk en neemt het
een grootere uitbreiding aan. Volgens het handboek van Regino
van Prüm staat één strenge vastendag gelijk met een denarium of
het knielend bidden van 50. het staande bidden van 70 psalmen
of de spijziging van drie armen of 50 slagen. Terwijl eerst de
biechtvader over de redempties besliste. werd het weldra aan den
poenitent overgelaten of hij de eigenlijke boetewerken of andere
goede werken ervoor in de plaats wilde verrichten. Zelfs kwam het
misbruik op. anderen in zijn plaats boete te laten doen. Ook ont~
wikkelden zich de geldredempties. dat men n.l. de boete vrijkocht
voor een bepaalde som. die tot een of ander goed werk besteed
werd. Ook het deelnemen aan een kruistocht. later ook het uitrusten
daartoe van een ander. kon de plaats der boetewerken innemen. De
redempties vormen in de 11 e eeuw den overgang tot de aflaten:
bij de redempties wordt het boetewerk in een ander goed werk
veranderd. bij de aflaten kwijtgescholden. doch onder voorwaarde
een bepaald goed werk te verrichten.
Naast de redempties vormen mede den overgang tot de aflaten
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de individueeIe boetekwijtscheldingen, die verleend werden voor
schenkingen aan kerken en voor pelgrimstochten, waarvan reeds
voorbeelden bekend zijn uit de ge en 10e eeuw. Deze .boetekwijtscheIdingen zijn onze tegenwoordige aflaten, alleen met het verschil.
dat de boetekwijtscheldingen in afzonderlijke gevallen verleend
werden, terwijl de aflaten algemeen zijn: ieder, die een bepaalde
kerk bezoekt. verkrijgt kwijtschelding der boete. De eerste eigenlijke
aflaten worden verleend door sommige bisschoppen in NoordSpanje en Zuid-Frankrijk in de lle eeuw voor aalmoezen en het
bezoek van kerken. Pauselijke algemeene aflaten zijn niet bekend
voor de tweede helft der 11 e eeuwen ook deze worden verleend
voor aalmoezen en het bezoek van kerken. De eerste is waarschijnlijk die van P. Nicolaas II bij de inwijding der abdijkerk van Farfa
( 1060). De eerste kruistochtaflaat. en wel een volle, werd door
P. Alexander II verleend voor de deelnemers aan den oorlog tegen
de Mooren in Span je (1063). Dan volgt de beroemde kruistochtaflaat door Urbanus II verleend op de synode van CIermont
(1095). Tot de He eeuw zijn de aflaten niet talrijk, gewoonlijk
niet groot en de voorwaarden niet zeer gemakkelijk; dan wordt
dit alles langzamerhand anders. De kruistochtaflaat (in wijderen
zin: ook voor deelname aan den strijd tegen heidensche volkeren)
is langen tijd de eenige volle aflaat geweest. P. Innocentius IV
( 12'B-54) verleent aan kloosterlingen soms een vollen aflaat. In
1300 wordt de eerste jubilé-aflaat verleend, ook een volle
(Paulus I. 1-38).
3°. De theologische uiteenzetting van de leer omtrent de aflaten
volgde weer op de praktijk en dit bevestigt de opvatting, dat zij
eerst in lateren tijd ontstaan zijn. Noch Petrus Lombardus noch
het Decretum Gratiani spreken erover. Eerst na de tweede helft
der 12e eeuw beginnen de theologen over de aflaten te handelen,
doch met zeer veel onduidelijkheid en onzekerheid. Allen zijn het
er echter over eens, dat de aflaat niet op de zondenschuld, doch op
de tijdelijke straf betrekking heeft en dat hij niet alleen voor het
forum der Kerk, maar ook bij God waarde heeft. Tot het midden
der 13e eeuw is de theorie nog tamelijk onzeker, tot Albertus
Magnus, Bonaventura en vooral Thomas haar zoo volledig uiteenzetten, dat er sedertdien geen nieuwe elementen bijkwamen. Thomas
en Bonaventura spreken wel van de mogelijkheid om de aflaten
toe te passen op de zielen in het vagevuur; ook de geloovigen
pasten ze wel vóór 1350 eigenmachtig op de overledenen toe, zonder
daartoe door Paus of bisschoppen gemachtigd te zijn. De eerste
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officieele aflaten echter voor overledenen zijn. voor zoover bekend.
uit de 15e eeuw. van P. Calixtus 111 en P. Sixtus IV..
De dikwijls voorkomende formule indulgentia a poena et culpa (kwijtschelding
van straf en schuld). ook in pauselijke aflaatbrieven gebruikt. is theologisch
onjuist en bij het volk ontstaan. Voor een vollen aflaat werd de biecht vereischt
en zulk een biecht en aflaat te zamen vergeven de zonde en de straf; de volle
aflaat vergeeft op zich alleen de straf. maar veronderstelt al reeds de kwijt~
scheiding der schuld. Het volk gebruikte nu een uitdrukking. die aan den aflaat
scheen toe te schrijven. wat aan biecht en aflaat te zamen toekomt. In dit verband
kan men in zekeren zin wel zeggen. dat practisch na een vollen aflaat de zonde
en de straf zijn kwijtgescholden. De juistheid van deze verklaring blijkt daaruit.
dat gewoonlijk de biecht als conditie voor het verdienen van den aflaat uitdrukke~
lijk vermeld werd en dat men algemeen overtuigd was. dat de straf niet zonder
de schuld kon vergeven worden (Paulus 11. 147). De uitdrukking plenissima
remissio peccatorum beteekent of kwijtschelding der geheele zondenstraf of een
kwijtschelding der zonde met betrekking tot de straf (Paulus lIl. 413).
Een biecht~brief (confessionale) of een aflaatbrief (litterae indulgentiales)
was een schriftelijk stuk. dat den bezitter het recht gaf zich een biechtvader te
kiezen. door wien hij zich eenmaal in het leven en in het uur van den dood
na rouwmoedige biecht kon laten absolveeren van alle zonden. ook. op enkele
uitzonderingen na. van de gereserveerde; tevens verkreeg de biechtvader het
recht den bezitter eenmaal in zijn leven en bovendien in zijn stervensuur in
opdracht des Pausen een vollen aflaat te verleenen; de ontwikkeling ervan was
omstreeks het midden der He eeuw voltooid. Voor den aflaatbrief op zich
behoefde men aanvankelijk geen geld te betalen; alleen een taxa voor de expeditie.
De aflaatbrieven hadden sedert Joannes XXII ook betrekking op .. toekomstige
zonden"'. niet alsof daardoor de zonden vergeven werden. die men in de toekomst
nog zou bedrijven. maar in zoover de bezitter ook voor latere zonden een
biechtvader kon kiezen en de straffen ook van deze latere zonden na rouwmoedige
biecht werden kwijtgescholden.
Quaestoren. quaestierders (van quaerere. aalmoezen vragen) zijn de personen.
die de opdracht hadden (voor Pausen. bisschoppen. kerken. stichtingen) de
aflaten te verkondigen en het geld te verzamelen. dat voor het verdienen ervan
vereischt werd. Veel wordt geklaagd over de quaestierders: dat zij niet immer
voorbeeldig van leven waren. den aflaat te veel als koopwaar aanprezen of het
gewicht ervan overdreven en dwalingen verkondigden. alsof de zaligheid ervan
afhing. dat zij te veel op het geld aandrongen. dat bij de vele aflaten te veel
quaestierders rondtrokken om geld te verzamelen. dat niet zelden bedriegers
optraden. die valsche aflaatbrieven hadden of tegelijk (meestal valsche)
reliquieën verhandelden. Zeer talrijk zijn de bepalingen van Pausen en synoden
tegen deze misstanden. die echter nooit geheel konden worden weggenomen.
zoodat de aflaten in sommige kringen odieus werden. Het is niet zonder reden.
dat Luther zijn aanval tegen de Kerk met de bestrijding der aflaten begon.
Ofschoon herhaaldelijk bij het verleenen van een aflaat gezegd wordt. dat hij
niet door quaestores mocht verkondigd worden. is het instituut zelf eerst in
1546 door Paulus 111 opgeheven.

4°. De aflaten spelen een belangrijke rol in het cultureeIe en
leven der M. E. Zij werden verleend voor gods~
dienstige en vrome werken: het bezoek van kerken. het bijwonen
der H. Mis. het ontvangen der H. Communie. het begeleiden van
het Allerheiligste naar zieken. het bijwonen van een preek. het
bidden voor levenden en overlevenden. voor bijzondere gebeden.
religieus~zedelijke
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voor vasten. voor vereering van reliquieën. Ook voor instellingen
van weldadigheid en werken ten algemeene nutte: het bouwen
van kerken (de meeste groote kerken zijn met behulp van aflaten tot
stand gekomen). het bouwen en in stand houden van ziekenhuizen.
weldadigheidsinstellingen. scholen. het verplegen van zieken. het
onderhouden van den godsvrede. de deelname (direct of indirect)
aan de kruistochten. het bouwen van bruggen (zeer talrijk; zoo
werd in 1284 een aflaat verleend voor het leggen van de Maasbrug
bij Maastricht). het aanleggen van wegen en dijken.
Zoo kan N. Paulus met volle recht zeggen. "dat de maatschappij
aan den veelgesmaden aflaat onberekenbare weldaden te danken
heeft" (11. 264). In de M. E. zelf waren er ook wel tegenstanders
van den aflaat. doch in het algemeen had men er groote hoogachting en vereering voor.

§ 128. De inquisitie 1.
10 • Çiedurende de 3 eerste eeuwen waren de straffen tegen de
ketters uitsluitend van geestelijken aard. vooral excommunicatie
volgens I Tim. 1. 20 en Tit. 3. 10. In tegenstelling met het O. V ..
waar Deut. 13. 6-9 de doodstraf der steeniging voorschreef voor
1 C. D 0 u a i s. Les sources de l'histoire de l'Inquisition. Parijs 1881. B e rna r dus G u i don i s. Practica officii inquisitionis. ed. C. D 0 u a i s.
P. 1885; ed. G. M 0 II a t. Bernard Gui. Manuel de l'inquisition. 2 vol. P.
1926/27. - Ni col a u sE y mer i c u s. Directorium inquisitorum. Ven. 1607. Ph i I. a L i mbo r c h. Historia inquis .• Amst. 1692. - H. L e a. A history
of the Inquisition in the middle ages. 3 v. N.Y. 1888. - P. B a u m 9 art e n.
Die Werke von Lea. Mr. 1908. - C. Do u a i s. L'inquisition. P. 1906. E. Va c a n dar d. L'inquisition. P. 5 1914; Inquisition. D. Th. VII. - A.
Ma y coc k. The Inquisition from the establishment to the great schism. Lo, 1927.
- J. G u i r a u d. L'inquisition médiévale. P. 1928. - C. W i I d e. Een reeks
(voortreffelijke) artikelen over de inquisitie in Stud. 67 (1906) .43. 133; 70;
137. 328; 76; 913; 84; 229. 317; 85; 271. 432; 89; 385. 582; 90; 265. 425. W. Nol e t. Handboek. 315-21. - B. D u h r. Die m. a. Inquisition. eine
zeitgeschichtliche Erscheinung. St. d. Z. 117 (1929) 40. - R. S m i d t. Die
Herkunft des Inquisitionsprozesses. Fr. 1902. - A. Ver mee r s c h. La tolérance.
Leuv. P. 1912. - L. C hou pin, Valeur des décisions doctrina les et disciplinaires
du S. Siège, P. 2 1928. - C. Do u a i s, Documents pour servir à l'hist. de
l'inquis. dans Ie Languedoc, 2 v. P. 1901. - J. V i d a I. Bullaire de I'inquisition
franç. au XIV S., P. 1913. - Ta non, Hist. des tribunaux de I'Inquisition en
France, P. 1893. - Th. deC a u zon s, Hist. de l'inquisition en France, 2 vol.
P. 1909/12. - P. Fr ede r i c q, Corpus documentorum inquisitionis haer. prav.
Neerlandicae, 5 dl. Gent 1889/1906 ; Geschiedenis der inquisitie in de Nederlanden.
2 dl. 's Grav. 1892/98. - B. K a I t n e r, Konrad von Marburg u. die Inquisition in
Deutschland. Praag 1882.
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hen. die den waren cultus verlieten. spreken Tertullianus. Cyprianus.
Origenes. Lactantius zich uitdrukkelijk tegen physiek geweld in
geloofszaken uit.
Anders werd de toestand met de christelijke keizers. Constantijn
en zijn opvolgers. die van den eenen kant nog leefden in den
gedachten gang der heidensche keizers. de Pontifices maximi. van
den anderen kant het Christendom wilden beschermen. De
Ariaansche keizers vervolgden de Katholieken. de katholieke de
ketters. vooral nadat onder Theodosius de Groote het Christendom
staatsgodsdienst geworden was. Een ketter of schismatiek werd
beschouwd als ook ongehoorzaam aan den staat. Talrijke wetten
zijn sedert Valentinianus I (364-78) tegen de ketters uitgevaardigd.
De straffen waren confiscatie der goederen. verbanning. het verlies
van het recht om een testament te maken. Alleen op de voor de
openbare orde gevaarlijke ketterijen. nl. Manicheïsme en Donatisme.
stond de doodstraf.
Wat de houding der Vaders betreft: Optatus van Mileve ver~
dedigde de doodstraf tegen de gevaarlijke Circumcellionen.
Augustinus verklaarde zich eerst tegen de toepassing der staats~
wetten tegen hen; later was hij voor een .. temperata severitas"
(§ 52). Tegen de terdoodbrenging van Priscillianus (385)
protesteerden S. Martinus van Tours en S. Ambrosius (§ 53). doch
Leo de Groote betuigde er later zijn instemming mede (447). Ook
Hieronymus was niet tegen de doodstraf. in tegenstelling met
Chrysostomus. die zich beroept op Mt. 13. 30: .. Laat beide (het
onkruid en de tarwe) groeien tot den oogst". doch de ketters de
verspreiding van hun dwaling wil beletten.
Tijdens de volksverhuizing leefden de Arianen en Katholieken
naast elkander onder bescherming van den staat; alleen in sommige
landen werden de Katholieken vervolgd. Dan hooren wij eeuwen~
lang niet van ketters en vervolgingen. Alcuinus protesteert tegen de
gewelddadige bekeering der Saksen (§ 81. 2°). Omstr. 1000 be~
ginnen de ook voor de maatschappelijke orde gevaarlijke Katharen
zich in Europa te vertoonen. Koning Robert 11 van Frankrijk liet
in 1022 te Orleans 13 ketters levend verbranden; k. Hendrik 111
in 1051 "met toestemming van allen" te Goslar eenige ketters
ophangen. Zoo is er in de 11 e en 12e eeuw in verschillende landen
herhaaldelijk sprake van ter dood brengen van ketters. De vervolging gaat bijna altijd uit van de spontane verontwaardiging van
het volk; de bisschoppen houden zich er buiten of spreken hun
afkeuring uit. Tot het midden der 12e eeuw is het slechts van één
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bisschop. Theodwin van Luik. bekend. dat hij de hulp van den
wereldlijken rechter inriep. Zijn voorganger Waso echter is tegen
geweld; ook S. Bernardus: "fides suadenda est. non imponenda"
(In Cant. S. 66); de ketters "capiantur non armis. sed argumentis"
(In Cant. S. 64); hoogstens mogen de verspreiders van ketterijen
gevangen genomen worden om de voortwoekering te voorkomen.
Dit is ook de geest der concilies; zij schrijven excommunicatie,
hoogstens gevangenschap voor.
2°. Oorsprong en beteekenis der inquisitie. Sedert het midden
der 12e eeuw wordt de toestand anders: vo"oral de Katharen
verspreiden zich meer en meer; verbonden met de Waldenzen,
vormen zij een wezenlijk gevaar voor Kerk en maatschappij. Ook
de in dezen tijd opkomende studie van het Romeinsche recht,
volgens hetwelk de keizer ook het hoofd is van den godsdienst,
oefende invloed uit. ~H:et princiep vindt ingang, dat de ketters
aan de wereldlijke macht moeten worden overgeleverd. Een
concilie van Tours van 1163 stelde als straffen vast: gevangen~
schap en verbeurdverklaring; het 3e Lateraansch concilie (1179)
vaardigde strenge bepalingen uit tegen de kettersche rooverbenden
in Zuid~Frankrijk, die de Katholieken bedreigden en riep tot een
kruistocht tegen hen op. Op de synode van Verona ( 1184)
vaardigde P. Lucius 111 in 'tegenwoordigheid van en in samen~
werking met k. Frederik Barbarossa een constitutie uit, waarin hij
de excommunicatie hernieuwde tegen alle ketters en hun
begunstigers. Wie zich niet wilde bekeeren en behoorlijk boete
doen of in de 'ketterij was hervallen, moest aan den wereldlijken
arm ter billijke. bestraffing worden overgeleverd (animadversione
debita puniendus). De keizer van zijn kant sprak den rijksban
tegen de ketters uit (hij stak de hand dreigend naar de vier
windstreken uit en wierp zijn ijzeren handschoen, ten teeken van
oorlogsverklaring, op den grond). De rijksban sloot in zich balling~
schap, confiscatie der goederen. ongeschiktheid om publieke ambten
te bekleeden, infamia. De debita animadversio werd niet nader
omschreven; in Duitschland en Noord~Frankrijk werd soms de
doodstraf uitgesproken; in andere landen waren de straffen lichter.
Tevens werd den bisschoppen opgelegd in hun diocesen te onder~
zoeken of er ketters waren.
Hier begint dus het opzoeken der ketters, inquirere. inquisitio.
Tot dusver had men hen niet opgespoord. doch bij de kerkelijke
rechtbanken de Romeinsche wijze van procedure gevolgd: de
rechter handelde niet uit zich zelf, maar moest op het feit opmerk~
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zaam gemaakt worden door een aanklager en deze moest zijn
aanklacht bewijzen. Het opzoeken der ketters was natuurlijk veel
doeltreffender. Zoo ontstaat de bisschoppelijke inquisitie. Tegelijker
tijd begint reeds de pauselijke inquisitie te werken, als de Pausen,
te beginnen met Alexander III (1178), legaten zenden om de
ketterij te onderdrukken. Innocentius 111 zocht aanvankelijk de
Albigenzen door overreding te winnen, doch na de vermoording
van Petrus van Castelnau (1208), schreef hij een kruistocht tegen
hen uit. Op het 4e Lateraansch concilie (1215) bepaalde hij, dat
de ketters aan de wereldlijke overheid ter bestraffing moesten
worden overgeleverd; de doodstraf werd niet uitdrukkelijk ge~
noemd. De wereldlijke heeren, die hun land niet van ketters wilden
zuiveren, werden bedreigd met den ban, die na een jaar gevolgd
zou worden door afzetting en het verlies van hun gebied. Peter 11
van Arragon was de eerste, die de doodstraf uitdrukkelijk vast~
stelde voor de ketters. als vijanden van het rijk (1197). Dan
verordende k. Frederik 11 haar (door verbranding) voor Lombardije
( 1224). in 1231 voor de beide Siciliën ( door de constitutie
I nconsutilem tunicam). in 1232 voor Duitschland. Hetzelfde deed
Lodewijk IX voor Frankrijk (1229). Gregorius IX liet de bepaling
van Frederik van 1224 in het Register der pauselijke brieven
opnemen (1230) en paste haar in Rome toe.
Volgens de wetten van Frederik moesten de ketters door
staatsambtenaren worden opgespoord. Op deze wijze kon de keizer
echter gemakkelijk zijn macht misbruiken. om ook politieke vijanden
te treffen. Ook de bisschoppelijke inquisitie bleek niet te voldoen.
Daarom besloot Gregorius IX zelf de opsporing en veroordeeling
der ketters in handen te nemen en speciaal daarvoor bestemde
pauselijke gevolmachtigden te zenden. Daarmee was de eigenlijke
pauselijke inquisitie geschapen. In 1231 stelde hij voor Duitschland
Koenraad van Marburg aan; in 1233 voor het koninkrijk Frankrijk
den Dominicaan Robert Ie Bougre en spoedig waren er voor de
meeste landen pauselijke inquisiteurs.
3°. De werking der inquisitie. a. Het misdrijf. De In q u i s i t i 0
h a ere tic a e p r a v i t a t i s hield zich bezig met bewuste en
hardnekkige, uitwendig gebleken loochening van een leerstuk der
Kerk en wel door een gedoopte. Joden (wien het onderhouden
hunner riten was toegestaan), Mohammedanen. heidenen vielen er
dus niet onder, tenzij in enkele bepaalde gevallen. als zij b.v. de
Christenen tot afval verleidden. Zij richtte zich vooral tegen de
Katharen. Waldenzen. verdachte Begijnen, Apostelbroeders enz.
541

§ 128. De inquisitie.
Begunstigers en beschermers der ketters golden als verdacht:
eveneens de geëxcommuniceerden. die geen pogingen deden van
den ban ontheven te worden. Later werd ook tooverij. als zij met
afgodische vereering van den duivel gepaard ging. vervolgd: soms
trad de inquisitie ook op tegen echtbreuk. bloedschande. woeker.
b. De rechters waren: a. de bisschoppen. de judices ordinarii voor
de ketterij. wier taak door de pauselijke inquisitie niet opgeheven
of vervangen werd: de bisschoppelijke inquisitie geraakte echter
spoedig op den achtergrond. Het concilie van Vienne (1312)
schreef samenwerking voor tusschen de pauselijke inquisiteurs en
de bisschoppen. b. Vooral door den Paus permanent gedelegeerde
rechters. pauselijke inquisiteurs. een enkele maal wereldgeestelijken.
soms Franciscanen. doch vooral Dominicanen. Het ambt der
inquisiteurs gold als een hooge waardigheid: hun macht was bijna
onbeperkt: zij konden de excommunicatie en het interdict uit~
spreken. zelfs over vorsten. Daardoor slaagden zij er gewoonlijk in
de wereldlijke macht tot het volbrengen hunner bevelen te
bewegen. Zij moesten uitmunten door geleerdheid en onbesproken
levenswandel. kracht en tegelijkertijd goedertierenheid bezitten en
werden met zorg door de overheid gekozen.
De meeste inquisiteurs zijn zonder twijfel geleerde en waardi9~
mannen geweest. Bekend zijn de Dominicanen: St. Raymundus
de Pennaforte. St. Petrus van Verona. door de ketters ter dood
gebracht (1252). St. Hyacinthus. die in Hongarije en Polen werkte
en de Franciscanen: St. Johannes a Capistrano en St. Jacobus de
la Marca. Vermaarde handboeken ten dienste der inquisitie
schreven: de Dominicanen Bernardus Guidonis (t 1331) en
Nicolaas Eymericus (t 1399). Er waren ook fanatieke inquisiteurs.
die overal ketters zagen: sommige hebben zich aan onrecht~
vaardigheid of wreedheid schuldig gemaakt. o.a. Koenraad van
Marburg die vermoord werd. 1233) en Robert Ie Bougre. die
vroeger tot de Katharen behoord had. Hij trad wreed op en
veroordeelde te lichtvaardig; daarom werd hij door Gregorius IX
afgezet en tot levenslange kerkerstraf veroordeeld.
De inquisiteur kon gedelegeerden aanstellen.: hij had een socius.
notarii. gerechtsdienaars tot zijn beschikking en kon raadslieden
(viri boni. periti) uitkiezen.
c. De procedure. De opdracht van den inquisiteur luidde: "Als
gij in een stad aankomt" (waar ketters gesignaleerd waren of
vermoed werden). "zult gij de prelaten. <Je geestelijkheid en het
volk bijeenroepen en een plechtige preek houden". In deze preek
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werden zij, die zich aan ketterij schuldig gevoelden, aangespoord,
zich vrijwillig binnen een bepaalden tijd bij den inquisiteur aan te
melden. Deze tijd, de tempus gratiae, duurde 15 tot 30 dagen.
De ketters, die zich dan vrijwillig aangaven, kwamen met een
geringe straf vrij. Tegelijk werd op straffe van excommunicatie
bevolen, dat ieder, die een ketter kende, hem zou aanbrengen.
Als de tempus gratiae verstreken was, werd de verdachte, die
door positieve beschuldigingen of bij geruchte als zoodanig was
aangewezen, voor den inquisite\1r geleid. Bekende hij dan zijn
schuld en verklaarde hij zich bereid te herroepen, dan moest hij
bij een plechtigen sermo generalis zijn dwaling openlijk afzweren
en ontving hij de .. salutaris poenitentia".Ontkende hij, dan trachtte
de inquisiteur eerst door ondervragingen de waarheid te achterhalen. Leidde dit niet tot een resultaat, dan werden er getuigenissen
voorgebracht. Als twee geloofwaardige getuigen de schuld van
den aangeklaagde bevestigden en deze kon hen niet weerleggen,
dan gold hij als schuldig.
Het princiep der inquisitie, het opsporen der schuldigen, is op
zich wel een vooruitgang in het rechtswezen: de schuldige werd,
als tegenwoordig, opgespoord, terwijl de bestraffing van een
misdrijf niet meer van de toevallige ontdekking of aanklacht
afhing. Doch zwakke punten waren het verplichte denunciatiesysteem, waarbij persoonlijke vijandschap een rol kon spelen en
vooral. dat aan den beklaagde niet de namen zijner beschuldigers
werden medegedeeld, waardoor het hem veel moeilijker werd hun
aanklacht te weerleggen. De namen der aanklagers werden niet
meegedeeld, omdat zij dan vanwege de ketters gevaar liepen; wel
moest de inquisiteur bij de viri periti hun geloofwaardigheid
onderzoeken. Valsche getuigen werden zwaar gestraft. Bonifatius VIII bepaalde, dat de namen der beschuldigers aan den
beklaagde moesten worden medegedeeld, als er geen gevaar voor
hen te duchten was; praktisch hing de uitvoering hiervan van
den inquisiteur af. Getuigen ten gunste van den beklaagde verschenen zelden, omdat zij gemakkelijk de verdenking van ketterij
beliepen. Een advocaat trad praktisch hoogstens op als raadsman
van den beklaagde of om hem tot bekeering te brengen, niet als
verdediger. Bleef de beklaagde zijn schuld ontkennen, zonder de
getuigenissen te kunnen weerleggen, dan trachtte men hem tot
bekentenis te dwingen door zware gevangenisstraf en vooral door
de pijnbank.
Dit gebruik van de pijnbank is volgens onze tegenwoordige
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begrippen moeilijk te verdedigen. Bij de oude Oostersche volken.
bij de Grieken en Romeinen was de pijnbank in gebruik. aanvanke~
lijk niet bij de Germanen. Bij hen kon de aangeklaagde zijn
onschuld bewijzen of door een zuiveringseed of door een
Godsoordeel. P. Nicolaas I in zijn Responsa ad consulta Bulgarorum
(§ 84. 10 ). keurde de pijnbank formeel af als in strijd met het
goddelijk en menschelijk recht. De Pausen veroordeelden de Gods~
oordeelen; onder invloed van het herlevende Romeinsche recht
kwam de pijnbank in gebruik. eerst bij de burgerlijke rechtspraak
en ging vandaar in de kerkelijke over. Innocentius IV schreef haar
voor bij de inquisitie (1252). "De p~testaat is verplicht al de
gevangen ketters. zonder verlies van een lichaamsdeel en doods~
gevaar. te dwingen. hun dwalingen te bekennen en de andere
ketters. die zij kennen. aan te brengen". Latere Pausen machtigden
de inquisiteurs om zelf de pijniging toe te passen; van de wellicht
daardoor beloopen irregulariteit konden de inquisiteur en de socii
elkaar dispenseeren.
De bezwaren. tegen de pijnbank zijn: 1. dat een beklaagde. die
onschuldig was. aan zulk een zware foltering onderworpen kon
worden en 2. dat de pijnbank een absoluut onbetrouwbaar middel
is. om de waarheid te achterhalen. zooals Nicolaas I reeds opmerkte:
de beklaagde kan schuldig zijn en toch blijven ontkennen; of een
onschuldige kan onder de vreeselijke pijniging verklaren schuldig te
zijn en onschuldigen als medeplichtigen aanwijzen. Vooral bij de
heksenprocessen heeft men verdachten de meest fantastische dingen
laten bekennen.
De inquisitie is echter niet alleen aansprakelijk voor de pijnbank.
Zij is in de wereldlijke rechtspraak ontstaan en eerst in de 18e eeuw
is men haar daar in de verschillende landen beginnen af te schaffen.
De Kerk heeft slechts de bestaande praktijken overgenomen.
Bovendien waren verschillende voorzorgen genomen om misbruiken
te voorkomen. Men mocht slechts tot de pijnbank overgaan.
als de schuld reeds half bewezen was. b.v. als bij een zware
verdenking één geloofwaardig getuige de schuld bevestigde. als
de beklaagde zich zelf tegensprak en als alle andere middelen
vruchteloos geweest waren. Clemens V schreef voor. dat zij niet
gebruikt mocht worden. tenzij in overeenstemming met den bisschop.
Omdat men zich wel bewust was van de twijfelachtige waarde der
op de pijnbank ontlokte bekentenissen. moest de beklaagde ze later
vrij bevestigen. Herriep hij ze dan. dan moest men volgens sommigen
tot een tweede pijniging overgaan; volgens anderen niet. Wie de
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pIJmgmg doorstond zonder te bekennen. moest volgens de meer
algemeene opvatting op vrije voeten gesteld worden. Het herhalen
van de pijniging bij iemand. die haar doorstaan had zonder te
bekennen. was verboden. tenzij zich een nieuwe reden tot aanklacht
voordeed. maar casuisten wisten soms een uitweg. door de tweede
pijniging als een voortzetting van de eerste voor te stellen of een
ander soort pijniging toe te passen.
Het is moeilijk te zeggen. of de pijnbank veel gebruikt behoefde
te worden; waarschijnlijk niet.
d. Het vonnis. Gaf de beklaagde tenslotte toe en toonde hij
berouw. dan legde de inquisiteur hem straffen op. Voor geringere
schuld: gebeden. vasten. aalmoezen. geeseling. pelgrimstochten.
Voor zwaardere: publieke vernedering. als het dragen van een
geel kruis. dat op de kleederen genaaid werd. gevangenisstraf
(immuratio). de zwaarste straf. die de inquisitie kon uitspreken.
De ketters. die halsstarrig bleven (pertinaces). werden. evenals
later de in ketterij hervallenen (relapsi) , overgeleverd aan den
wereldlijken arm, die de doodstraf. den vuurdood, aan hen voltrok.
De inquisiteur moest bij zijn vonnis de viri periti (9-50, geeste~
lijken en Ieeken ) raadplegen en mocht niemand overleveren aan
den wereldlijken arm of tot levenslange gevangenisstraf veroor~
deelen, tenzij in overeenstemming met den bisschop der plaats.
De inquisiteur sprak nooit de doodstraf uit. "Ecclesia abhorret a
sanguine". Hij trok zich van den ketter terug: "Cum Ecclesia
ultra non habeat quid faciat pro suis meritis contra eum. relinquimus
brachio et judicio curiae saecularis". Men deed nog tot het laatste
oogenblik alle moeite den ketter tot inkeer te brengen en stelde
het vonnis soms nog meer dan een jaar uit. Zwoer hij zijn dwaling
na het vonnis nog af, dan werd de doodstraf veranderd in levens~
lange gevangenschap.
De openlijke uitspraak van het vonnis of de vonnissen
geschiedde meestal bij een sermo generalis (actus fidei, auto da fe).
Deze vond meest plaats op een Zondag, in de kerk of op een
plein. De inquisiteur hield daarbij een preek. Daarna hadden de
genadeverleeningen en de afzweringen plaats; dan werden de
straffen uitgesproken. Een brandstapel behoort er dus niet bij.
e. De straffen. In de 930 door den bekenden inquisiteur
Bernardus Guidonis van 1306-1323 gevelde vonnissen komen
voor: bevrijding van de kruisen 132, pelgrimstochten zonder kruis
9, vrijgelaten uit de gevangenis 139, kruisdagen 143, gevangenis
307. gevangenis als zij leefden 17, overgeleverd aan den wereld~
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lijken rechter 42. als zij leefden 3. op te graven en te verbranden
69. vluchtelingen als ketters veroordeeld 40. op de ladder tentoon~
gesteld worden 2. degradaties 2. verbannen I, te verwoesten
huizen 22.
Evenals bij de pijnbank moet men bij de straffen rekening
houden met de hardere tijden. Het dragen van een kruis was
een zware en onteerende straf, waardoor men aan de bespotting
werd blootgesteld. Dikwijls werd het kwijtgescholden, vooral aan
jonge dochters. opdat zij een echtgenoot konden verkrijgen, wat
trouwens ook met de verloochening van het Katharisme gelijk
stond. Pelgrimstochten werden voorgeschreven naar het H. Land
(de zwaarste), naar Rome, St. Jacob van CompostelIa, Canterbury
(Thomas Beeket). Keulen (de drie Koningen); verder naar
naburige heiligdommen. Er waren meestal boetedoeningen mee
verbonden: bij de bepaalde kerk moest men barrevoets aan een
openbare processie deel nemen en bij de laatste statie gegeeseld
worden. Men moest het stuk meebrengen. waarin getuigd werd,
dat men de voorgeschreven boete ter plaatse verricht had (litterae
poenitentiales) .
Zooals reeds opgemerkt is. werd de doodstraf niet door den
inquisiteur, maar door de wereldlijke macht uitgesproken en
voltrokken. Sedert Innocentius IV (1252) werd zij algemeen
toegepast op halsstarrigen en hervallenen. Het gaat niet aan, de
verantwoordelijkheid van de Kerk af te schuiven door te zeggen,
dat de staat de doodstraf voorschreef en toepaste. Juridisch is de
Kerk voor de doodstraf niet aansprakelijk, omdat geen enkele
kerkelijke wet haar direct voorschreef. moreel echter wel. daar
zij op straffe van excommunicatie de wereldlijke macht dwong de
doodstraf toe te passen, waar de landswetten haar voorschreven,
wat bijna overal het geval was. Wat beteekent dan het verzoek
om genade, dat de inquisiteur uitsprak, als hij den ketter over~
leverde aan den wereldlijken arm, wat deze niet mocht inwilligen en
dat daarom door sommigen als huichelarij wordt aangezien? "De
foro nostro ecclesiastico te projicimus ac tradimus seu relinquimus
brachio saeculari ac potestati curiae saecularis, dictam curiam
saecularem efficaciter deprecantes. quod circa te citra sanguinis
effusionem et mortis periculum sententiam suam moderatur". Het
is een formule van ouderen datum. bij andere misdrijven dan de
ketterij gebrUikelijk, die automatisch werd overgenomen, mede ook
met de bedoeling, om tot barmhartigheid ten opzichte van den
schuldige aan te sporen en om aan te duiden, dat de doodstraf niet
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op het gebied der Kerk lag. Later gebruikte men soms de formule
niet meer. "Omnes quas incinerari fecimus", zegt de befaamde
heksenvervolger Sprenger.
Qe zwaarste straf na de doodstraf was de levenslange gevangenis
(voor hen die bekenden tijdens de foltering of na uitgesproken
doodstraf). Zij werd vrij veel toegepast (in de 52 vonnissen van
den inquisiteur Bernard de Caux van 1244-1246: 27 maal). De
m. e. gevangenis was een verschrikkelijk verblijf. ofschoon was
voorgeschreven, dat voor de gezondheid moest worden zorg
gedragen en niet zelden verzachtingen werden toegepast.
Een oogenschijnlijk onrechtvaardige straf. waarvan Lea vooral
de inquisitie een verwijt maakt, is de confiscatie der goederen.
Zij stamt uit het Romeinsche recht en werd praktisch toegepast
op ketters, die aan den wereldlijken arm overgeleverd of tot
levenslange gevangenisstraf veroordeeld waren, en op reeds over~
ledenen, die deze straffen zouden hebben moeten ondergaan, en
op hen, die gevlucht waren. Volmaakt onschuldigen, rechtgeloovige
kinderen, met name van reeds overleden veroordeelden, konden
om de schuld van hun ouders van alle bezittingen worden beroofd.
Dit kwam niet zelden voor: op de 930 door Bernard Guidonis
uitgesproken vonnissen waren 88 over dooden, wat de confiscatie
hunner goederen ten gevolge had. De inquisitie ontving daarvan
een deel om de onkosten te dekken; een ander deel werd toege~
wezen aan de geestelijke en wereldlijke overheid. Voor deze bood
de confiscatie een verleidelijk voordeel. Eymericus klaagt in 1375:
"in onze dagen zijn er bijna geen rijke ketters meer, zood at de
vorsten, die er nu niet veel meer bij te winnen hebben, zich niet
langer inspannen".
Het afbreken der huizen was een bestaande straf, door de
inquisitie ten opzichte der ketters overgenomen, doch werd niet
zooveel toegepast.
Ketters, wier schuld na hun dood bleek, moesten opgegraven en
verbrand worden.
f. De werking der inquisitie in den loop der eeuwen. De werk~
zaamheid der inquisitie strekte zich uit over bijna geheel de
Christenheid. Alleen in de Scandinavische landen trad zij zoo
goed als niet op, in Engeland alleen bij gelegenheid der Tempeliers,
in Castilië en Portugal eerst sedert Ferdinand den Katholieke
(einde 15e eeuw). Het krachtigst werkte zij in het begin en vooral
in Zuid~Frankrijk en Noord~Italië, in andere landen veel minder:
in Duitschland vooral in de tweede helft der 15e eeuw (heksen~
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processen), in Bohemen in den Hussietentijd, in de Nederlanden
sedert Karel V. Het gelukte haar de Katharen grootendeels reeds
in de 13e eeuw te onderdrukken. Langzamerhand verminderde
haar werkzaamheid; tegen het einde der M. E. hoort men er weinig
meer van spreken, behalve in Duitschland met de heksenprocessen
en in Spanje met Ferdinand den Katholieke. In de meeste landen
werd bij het ontstaan van het Protestantisme haar werking
onmogelijk; in andere landen trok de burgerlijke macht reeds in
de M. E. haar taak geheel aan zich; o.a. in Frankrijk en Venetië.
P. Paulus 111 reorganiseerde het inquisitiewezen (1542).
Bekende slachtoffers der inquisitie zijn: Jeanne d'Arc, Hus,
Savonarola Gallilei, Giordano Bruno.
Hoeveel personen door de inquisitie tot zware straffen veroor~
deeld werden, is slechts bij benadering aan te geven, omdat de
meeste acten verloren gegaan zijn. Het bewaarde stelt ons echter
in staat er toch een voorstelling van te vormen. In den allereersten
tijd, met name tusschen 1233 en 1237, toen de werkzaamheid der
inquisitie nog niet zoo nauwkeurig geregeld was, terwijl de ketters
in Zuid~Frankrijk machtig waren en soms tot gewapend vt>rzet
overgingen, werden soms meerderen tegelijk ter dood gebracht,
o.a. bij de inname van het sterke kasteel Mont Segur 200 op één
brandstapel (1244), te Agen 90 op bevel van Raymond van
Toulouse (1249). Het is niet zeker of deze terechtstellingen het
werk zijn van de inquisitie of van de wereldlijke macht. Van
1244-48 hield de ijverige inquisiteur Bernard de Caux 52 zittingen,
waarin 202 ketters veroordeeld werden: daarvan 125 tot levens~
lange gevangenschap, 24 tot gevangenschap van 10 tot 15 jaar,
50 contumaces werden bij verstek tot ketters verklaard, 2 lijken
moesten worden opgegraven. Een doodvonnis werd niet uitge~
sproken. Zijn rechtsmacht strekte zich minstens uit over de diocesen
Toulouse, Cahors, Agen. Het register van den griffier van
Carcassonne van de jaren 1239-1258 bevat 278 vonnissen, onder
welke zeer weinig gevangenisstraf en vooral veroordeeling tot
pelgrimages voorkwamen. Het Liber Sententiarum van Bernard
Guidonis, die als inquisiteur te Toulouse van 1306-23 in 18
sermones generales 930 vonnissen uitsprak, heeft 42 doodvonnissen.
De inquisitie te Palmiers velde tusschen 1318-24 98 vonnissen,
waarbij 64 personen werden veroordeeld, van welke 35 tot levens~
lange gevangenisstraf en 5 aan den wereldlijken rechter werden
overgeleverd. Daarom zegt Lea terecht "ge brandstapel der
inquisitie heeft betrekkelijk weinig slachtoffers gemaakt" (in
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vergelijking met de gevangenis en de confiscatie, I, 480).
Jll on~ land werden geheel de M. E. door, tot het opkomen der
Hervorming, voor zoover bekend is, slechts twee of drie ketters
terdQod gebracht. Wel werden herhaaldelijk lichtere straffen
uitgesproken. - Over de Spaansche inquisitie § 152, 2°.
g. Beoordeeling der inquisitie. Bij de inquisitie werd de ketterij
gestraft met tijdelijke straffen, die ofwel door de Kerk alleen, of
door Kerk en staat in onderlinge samenwerking werden toegepast.
Om dus een oordeel te vellen, moeten wij de vragen beantwoorden:
1. heeft de Kerk het recht van tijdelijke straffen gebrUik te maken,
2. ook ten opzichte van ketters, 3. heeft de staat het recht of den
plicht aan de onderdrukking der ketterij mee te werken, 4. was
het verstandig, tijdelijke straffen toe te passen. Alleen de eerste
drie vragen zijn van principieelen aard. Al geeft-· men toe,· dat
Kerk en staat den plicht hebben de ketterij te onderdrukken, en
dat zij tijdelijke straffen mogen gebruiken, dan volgt nog niet, dat
zij daarmee verstandig handelen. De werking der inquisitie zelf is
een historisch feit en in hun oordeel daarover zijn de Katholieken
niet aan een dogmatische uitspraak gebonden (M. Pribilla, St. der
Zeit 109 (1925) 413; N. Paulus, "Den katholieken geleerde staat
het volkomen vrij, over de ketterverbranding van vroegere tijden
te oordeelen, zooals hij volgens zijn wetenschappelijke overtuiging
noodig oordeelt. Door kerkelijke beslissingen is hij daarbij niet
gebonden", aangehaald door Pribilla t.a.p. In dezen geest spreekt
ook V acandard).
1°. Dat de Kerk het recht heeft, tijdelijke straffen toe te passen,
wordt o.a door den Codex juris canonici uitdrukkelijk vastgesteld.
"Het is een aangeboren en eigen recht van de Kerk om onafhanke~
lijk van ieder menschelijk gezag haar onderdanen, die misdoen,
te dwingen, zoowel met geestelijke als met tijdelijke straffen"
(c. 2214). Een andere kwestie is echter, of het in bepaalde
omstandigheden verstandig is, dat de Kerk van dit recht gebruik
maakt. In onzen tijd zou het niet verstandig en bovendien practisch
onmogelijk zijn. Volgens sommige oudere en nieuwere theologen
(o.a. A. Lépicier, De stabilitate et progressu dogmatis, 1908) heeft
de Kerk ook het jus gladii, het recht de doodstraf toe te passen;
tegenwoordig wordt dit echter door de meesten ontkend.
2°. Kan men de Kerk er een verwijt van maken, dat zij de
ketters strafte? Zij heeft het recht haar leer, die met haar wezen
verbonden is, te verdedigen met de haar ten dienste staande
middelen, dus ook met tijdelijke straffen en deze toe te passen
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op hen, die haar geboden overtreden (de doodstraf laten we een
oogenblik buiten beschouwing). Vervolgens - en hier moeten wij
ons indenken in de zoo door en door katholieke mentaliteit der
M. E. - het geloof is ter zaligheid noodig; een ketter loopt
gevaar zijn zaligheid te verliezen en tijdelijke straffen kunnen
hem tot bezinning brengen, hem de grootte van zijn misdrijf doen
inzien, misschien zijn bekeering bewerken. Doch vooral: tijdelijke
straffen schrikken anderen af en houden de verbreiding der dwaling
tegen. Het is waar: de ketterij werd ook om haar zelf bestraft.
Doch het hoofddoel der inquisitie was toch de ketters te beletten
hun dwaling te verspreiden en anderen af te schrikken, hen licht~
vaardig te volgen. Men zag in de ketterij vooral een openbaar
gevaar, dat geweerd moest worden. Er zijn in de M. E. ook aan de
universiteiten speculatieve theologische en philosophische dwalingen
verkondigd, die het geloof ondermijnden. maar zoolang deze in de
school besloten bleven, trad de Kerk er minder tegen op. Doch
de eigenlijke ketterijen sleepten het volk mee en waren daarom
gevaarlijk. Ook tegen heidenen en Joden trad de Kerk niet op;
zij wilde niemand tot het geloof dwingen.
Om het gevaar te keeren, waarmee de ketterij haar en het zielen~
heil der geloovigen bedreigde. gebruikte de Kerk dus haar eigen
machtsmiddelen en deed zij een beroep op den staat. Nu kan men
wel zeggen, dat het in strijd is met den geest van Christus om
physiek geweld te gebruiken; dat de waarheid uit zich zelve sterk
genoeg is om de dwaling te overwinnen. De ondervinding leert,
dat dit niet juist is. De waarheid en de dwaling strijden niet met
gelijke wapenen; de dwaling neemt dikwijls haar toevlucht tot
oneerlijke middelen: misleiding, bedrog, leugen, laster. Daartegen~
over baat het meestal niet, alleen geestelijke afweermiddelen te
gebruiken. Ook onze moderne maatschappij duldt niet zonder meer,
dat onverantwoordelijke demagogen het volk opruien, of dat zede~
looze geschriften verspreid worden; ook zij moet soms strafmaat~
regelen toepassen tegen geestelijke delicten. Zoo handelden ook de
Kerk en de staat in de Middeleeuwen.
3°. Doch met welk recht verleende de staat zijn medewerking
of vaardigde hij zelf. op aansporing van de Kerk, wetten tegen de
ketters uit 7 Het argument. dat Frederik 11, Innocentius lil,
S. Thomas (S. Theol. lIa lIae. 11. 3 en 4) gebrUiken, is niet
bevredigend, tenzij men het nader verklaart. Zij zeggen: majesteits~
schennis en valsche~munterij worden met den dood gestraft; ketterij
is nog veel grootere zonde en verdient dus veel meer den dood.
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Men moet onderscheid maken tusschen de ketterij als individueeIe
zonde, als beleediging van God en als een tegen den staat gericht
misdrijf. Als beleediging van God, als zonde, valt de ketterij niet
onder de wetten van den staat, omdat deze niet tot taak heeft
de zonde als beleediging van God te straffen; anders zou hij b.v.
ook onkuischheid, heiligschennende Communie enz. moeten straffen,
die een veel grooter kwaad zijn dan majesteitsschennis van een vorst
of het maken van valsche munten. Bovendien kan een menschelijke
rechter over de ketterij als beleediging van God geen oordeel vellen,
omdat iemand ter goeder trouw kan dwalen, zoodat er van zonde
geen sprake is of omdat het verlies van het geloof kan veroorzaakt
worden door zonden, die niet direct het geloof aantasten.
De staat kan alleen de ketterij straffen in zoover zij een misdrijf
is tegen den christelijken staat zelf. De redeneering moet dus
luiden: evenals majesteitsschennis en valsche~munterij het welzijn
van den staat benadeel en en daarom gestraft worden, zoo is ook de
ketterij schadelijk voor den staat en verdient zij door den staat
onderdrukt te worden.
Zulk een sociaal misdrijf was in de M. E. de ketterij in een
dubbel opzicht: in zoover zij direct tegen staat en maatschapij
gericht was, doch ook in zooverre zij het geloof ondermijnde.
De Katharen met hun verwerping van den eed, den krijgsdienst,
het huwelijk, hun prediking van den zelfmoord, vormden een
gevaar voor de beschaving en de maatschappij. Ook de meeste
andere m. e. ketterijen hadden antisociale tendenzen. Het was dus
een kwestie van zelfbehoud voor den staat er tegen op te treden.
Doch in de M. E. had de staat er zelf ook belang bij, dat het
geloof bewaard bleef. Omdat 1° de vervulling der plichten grooten~
4eels berustte op de geloofsovertuiging. Men gehoorzaamde aan de
vorsten uit godsdienstige motieven: men zag in hen de plaatsver~
vangers van God. Men onthield zich van diefstal. moord, onzede~
lijkheid, omdat de godsdienst het verbood. Verzwakking van het
geloof had dus vermindering van gehoorzaamheid aan het gezag ten
gevolge en maakte het begaan van misdrijven gemakkelijker. Omdat
2° de eenheid van geloof een sterke band is voor de eenheid en de
kracht van den staat. Vooral in de 13e eeuw, toen het door den
Islam en de Mongolen bedreigd werd, had Europa er belang bij
één te blijven in het geloof. Omdat 3° de staat de Kerk erkende als
goddelijke instelling, die het geloof bewaarde, de zedelijkheid
handhaafde en ook het maatschappelijk welzijn in hooge mate
bevorderde, wijl van haar vooral de beschaving en de wetenschap
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uitgingen. Het was dus in het belang van den staat te zorgen, dat
de heilzame invloed der Kerk door de ketterij niet verminderd werd.
Als de ketterij een sociaal misdrijf is, zooals in de M. E. het geval
was, doet het niets ter zake, of de ketter persoonlijk schuldig is
of niet: de staat houdt zich bezig met het uiterlijke kwaad, dat door
de verspreiding der ketterij bedreven wordt. Zoo is het zeer goed
mogelijk, dat onder de Bolschewisten idealisten zijn, die oprecht
meenen, dat hun geweldmaatregelen de maatschappij zullen her~
vormen. Mag men hen daarom echter laten begaan en een geheel
land ongelukkig maken? Bovendien: in een maatschappij, waar
alles katholiek is en denkt, behoeft de goede trouw der ketters
niet zoo gemakkelijk verondersteld te worden als in onzen tijd.
Welke aannemelijke reden had een ketter om, alleen op zijn eigen
oordeel steunende, tegen een geheeIe maatschappij in opstand te
komen? Geheel de wereld, en alles wat hem omringde, pleitte tegen
hem. In onzen tijd, nu de eenheid van godsdienst bijna overal
verbroken is, treedt de staat niet meer op. De maatschappij berust
niet meer op den godsdienst: de ketterij is niet meer een sociaal
misdrijf.
Alleen zou de vraag gesteld kunnen worden, of de doodstraf
noodig was en of niet met zachtere middelen hetzelfde of meer
bereikt had kunnen worden. Hier moet weer rekening gehouden
worden met het strenge karakter der m. e. rechtspleging, die de
doodstraf ook uitsprak voor andere delicten, waar wij tot zachtheid
geneigd zijn en met de m. e. mentaliteit, die niet zoo gemakkelijk
bij andersdenkenden goede trouw veronderstelde en veronderstellen
kon, als de ondervinding het ons geleerd heeft. AI is de doodstraf
volgens onze moderne opvattingen moeilijk te verdedigen, daarom
hebben wij nog niet het recht de M. E. te veroordeelen, die beter
dan wij konden inzien, welke straffen in dien tijd noodig waren
en hoe gevaarlijk de ketterij was. Het is een feit, dat geheel een
wereld, geestelijken en leeken, heiligen en geleerden, eeuwenlang
de inquisitie met de doodstraf als een rechtmatige instelling
beschouwd heeft. Dit moet ons tot voorzichtigheid in het uitspreken
van een veroordeeling stemmen. Zeker hebben Protestanten niet
h~t recht zulk een scherp vonnis over de inquisitie te vellen, daar
in de 16e eeuw ook hun voornaamste theologen de doodstraf voor
ketters goedkeurden en hun vorsten haar toepasten. En hoeveel
bloed is er later niet in naam der .. vrijheid" vergoten en hoe dikwijls
hebben vrijzinnigen niet het geweten van andersdenkenden geweld
aangedaan!
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De inquisitie berust dus op m. e. toestanden en opvattingen en
wie zich daarin verplaatst. kan haar begrijpen en in velerlei opzicht
billijken. Wat de bereikte resultaten betreft: eeuwenlang heeft
zij de eenheid des geloofs tot heil van Kerk en staat weten te
bewaren en verschillende gevaarlijke bewegingen onderdrukt.
Tenslotte heeft zij echter haar doel niet bereikt: zij heeft de OPl<omst
en verbreiding niet kunnen voorkomen van het Protestantisme. dat
de Kerk veel ~eer dan de m. e. ketterijen geschaad heeft. Het
geweld kan een middel zijn om de eenheid des geloofs te bewaren.
doch het is slechts een zwak middel en tenslotte krachteloos. als
men niet tevens leeft uit het geloof en door zijn werken getuigenis
van de goddelijkheid van het geloof aflegt. Noodig was geweest
"hervorming in hoofd en leden"; dit was het ware middel. om de
ketters het voorwendsel van hun opstand tegen de Kerk te ont~
nemen. Dit heeft men echter helaas te laat ingezien of niet kunnen
doorvoeren. En zoo heeft de inquisitie. die uiterlijk geweld gebruikte.
terwijl het ware geneesmiddel. de innerlijke heiliging. niet voldoende
werd toegepast. t.enslotte aan de Kerk ook veel kwaad gedaan. door
afkeer. haat en vooroordeelen tegen haar op te wekken. die nog
immer nawerken en waarvan wij nog altijd de gevolgen ondervinden.

§ 129. Het maatschappelijk en zedelijk leven
onder invloed der Kerk 1.
lO. Het is reeds dikwijls opgemerkt: het kenmerk der M. E. is
het eenvoudige. kinderlijke. rotsvaste. door geen twijfelingen
bewogen geloof. dat geheel het particuliere en openbare leven
beheerscht en in staat stelt tot grootsche daden: kruistochten.
kloosterorden. scholastiek. gothiek. Het was echter niet gemakkelijk
deze krachtige naturen onder het juk van het Christendom te buigen
1 G ru p p. Kulturgesch. des M. A. IV-VI. M i c h a e 1. Gesch. des
deutschen Volkes I-IV. L i e s e. Gesch. der Caritas; La 11 e man d
Chenon, blz. 8 (No. 9). - H. van Schevichhaven. Slavernij en
dienstbaarheid. hoofdzakelijk in de vroege middeleeuwen. Arnhem 1924. - P.
B 0 i s s 0 n a d e. Le travail dans I'Eurooe chrétienne au moyen äge. P. 2 1930. N. Paulus. Die Wertung der weltlichen Berufe im M. A.. H. J. G. 1911.K. Les s e I. Die Entwicklungsgeschichte der kanoni5tisch-scholastischen Wucherlehre im 13. Jhh .• Luxemb. 1905. - E. Mar tin - S t. L é 0 n. Histoire des
corporations de métiers. depuis leur origine jusqu'à leur suppression en 1791.
P. 31923. - P. Allo ser y. Het gildeleven in vroeger eeuwen, Brugge 1926. H. Fin k e. Die Frau im M. A.. K. 1913. - M a u ser. Die Frauenfrage nach
Th. v. Aquin. Olten 1919. - G. Sc h rei b er. Mutter u. Kind in der Kultur
der Kirche. Fr. 1918. - F. Me ff e r t. Caritas u. Volksepidemien. Fr. 1925;
Caritas u. Krankenwesen bis zum Ausgang des M. A .• Fr. 1927.
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en zoo zijn wij getuigen van een voortdurenden strijd tusschen het
geloof. dat men wil beleven, en de hartstochten, die daar tegen in
opstand komen. De zwakheid der menschelijke natuur zien wij in
de wreedheid, ruwheid en hardheid, in de roof~ en plunderzucht,
bij de gebrekkige rechtspraak, in den telkens weer oplaaienden strijd
tusschen Paus en keizer, in de twisten tusschen de grooten onderling
en tusschen dezen en de steden, in de toenemende geld~ en genot~
zucht,. in de sterke zinnelijkheid, waardoor het ook aan verschillende
geestelijken zoo moeilijk valt het celibaat te onderhouden. De kracht
van het geloof openbaart zich in den invloed ten goede, die door de
Kerk op de zeden wordt uitgeoefend, in de heldhaftige versterving
van duizenden kloosterlingen, in de strenge boete, waaraan zoovele
zondaren en geheele steden zich onderwierpen, in den geest van
opoffering bij de kruistochten, het bouwen van kerken, het helpen
van armen en ongelukkigen. Ieder wilde tenslotte met God en de
Kerk verzoend de eeuwigheid ingaan en zooveel mogelijk door
vrome stichtingen het gepleegde onrecht herstellen en het heil zijner
ziel verzekeren.
2°. De Kerk heeft tot de zedelijke verheffing in hooge mate
bijgedragen. Telkens weer scherpen Pausen en concilies de wetten
der christelijke zedelijkheid in en dit moest op den duur doorwerken.
De ideeën zijn verchristelijkt; veel. wat de heidenen niet als kwaad
beschouwden, werd als zonde gebrandmerkt en veel. wat bij hen
in minachting stond, als deugd verheerlijkt. Heilzaam werkten
vooral de christelijke princiepen omtrent het huwelijk en het huis~
gezin, de kerkelijke bepalingen tegen den woeker (zonder eigen
arbeid geen winst maken) en omtrent het justum pretium, den
rechtvaardigen prijs, in den handel.
3°. Wat den invloed der Kerk op de verschillende klassen der
bevolking betreft: zooals vroeger werd opgemerkt, berustte de
economische struktuur der M. E. op het groot~grondbezit en bestond
de bevolking der vroegere M. E. voor het grootste deel uit adellijke
grondbezitters en onvrij en (slaven, halfvrijen, hoorigen). terwijl
sedert de 11 e en 12e eeuw de derde groote klasse zich begon te
vormen: de burgers der steden (83, 10; 118, 10).
De aanvankelijk zeer ruwe ridders. wier ideaal in de ge eeuw
nog in vechten bestond, die roofden, plunderden en ook hun boeren
niet zelden willekeurig en hard behandelden, waren wel gods~
dienstig. Zij stichtten kloosters en kerken, deden soms strenge
boete. Door de Kerk werd de ridderstand opgevoed. Zij wees de
ridders op hoogere idealen: den strijd tegen de ongeloovigen. Door
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den Godsvrede en het asylrecht werd de strijdlust bedwongen.
De opname in den ridderstand geschiedde met kerkelijke
ceremoniën; de Kerk zegende de wapens van den jeugdigen
drager. De symboliek der plechtigheden wees op de zedelijke en
christelijke plichten van den ridder: de Kerk. de zwakken en
weerloozen te beschermen. de eer en de riddertrouw hoog te
houden. een goede heer te zijn voor de onderdanen. Het door de
Kerk bereikte succes zien wij in de kruistochten en in de geestelijke
ridderorden. De tijdgeest van de hooge gezindheid der ridders
weerspiegelt zich in het Rolandslied (Frankrijk. lle eeuw) en in
de Cid (Spanje. lle eeuw): de ridders zijn ruw. echte natuur~ en
krachtmenschen. maar zij offeren hun leven voor God op. zijn
onbaatzuchtig en kennen niet de minste aarzeling in hetgeen plicht
en eer gebieden. De vrouwenliefde speelt er geen rol. Tegen het
einde der 12e eeuw komt een ander element in de ridderpoëzie. wel
onder invloed van de tijdens de kruistochten en aan de hoven der
kaliefen aanschouwde toestanden: de sentimenteele en zinnelijke
vrouwen~ en minnedienst. dikwijls in strijd met de christelijke
zeden. Tegenover den ernst en het plichtsgevoel van het Rolands~
lied staan avonturenlust. ijdelheid en roemzucht (de Arthur~romans.
de Ridders van de tafelronde. Parcifal. Lancelot. de Leeuwen~
ridders). Het ontbreekt echter niet aan protesten daartegen en
aan meer ernstige liederen. In de 13e eeuw is de H. Lodewijk
de verpersoonlijking van het christelijke ridderideaal : gerechtig~
heid. naastenliefde. en wederzijdsche toewijding (Schnürer 11.
258-284).
De andere groote klasse was die der onvrijen. De slavernij.
zooals zij in den Romeinschen tijd bestond. was door de Kerk niet
afgeschaft of direct bestreden. maar onder haar invloed waren de
menschelijke rechten der slaven erkend. en was hun lot verbeterd;
ook drong zij op vrijlating aan. Een deel der slaven stond in dienst
der heer en als beambten. handwerkers enz.; een ander deel werd
door hen op hoeven geplaatst. om het land te bewerken. Deze
menschen waren gebonden aan de hoeven (hoorigen) ; zij waren
dus gedeeltelijk onvrij en moesten ook een deel der opbrengst aan
den heer afstaan en hem verschillende diensten bewijzen. Doch
praktisch waren de hoeven hun eigendom. daar zij van vader op
zoon overgingen. Zoo was hun toestand volstrekt niet slecht: zij
waren vrij in hun bedrijf en hun beweging. konden eigen bezit
verwerven en zich dus ook vrijkoopen; zij genoten de bescherming
van den heer. wat in onveilige tijden van het hoogste belang was.
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Daarom stonden ook talrijke kleine vrijen hun land aan een
grooteren heer af en werden hoorigen. Ook de Kerk had op
deze wijze vele hoorigen onder zich gekregen. De hoorigen waren
ook niet rechteloos; door het zgn. hofrecht was hun rechtspositie
volkomen verzekerd. De heeren hadden er trouwens zelf belang
bij hun hoorigen goed te behandelen, opdat deze ook voor hen meer
konden praesteeren (Brugmans, De Middeleeuwen, 98, 99). Met
dezen stand der hoorigen versmolten geleidelijk de eigenlijke
slaven, de eerstgenoemde klasse der onvrijen. In de 13e eeuw
waren er geen inlandsche slaven meer, alleen nog afhankelijke
menschen, die meest eigendomsrecht hadden en een eenigszins
beperkt erfrecht met sommige, toen niet te zware lasten.
Nog in een bijzonder punt heeft de Kerk het lot der onvrijen
verbeterd. Volgens het Romeinsch~Byzantijnsche recht werd het
huwelijk van slaven niet erkend; ook het Germaansche recht gaf
aan de heeren de vrijheid, het huwelijk van slaven te ontbinden.
De Kerk trachtte eerst de scheiding van gehuwde onvrijen te
verhinderen. Huwelijken van onvrij en zonder toestemming van den
heer gesloten werden langen tijd door de Kerk niet erkend, doch
in de 12e eeuw werden de huwelijken van onvrijen zonder
beperking op één lijn gesteld met die van vrijen. Zooals
P. Hadrianus IV (1154-59) in een Decretale bepaalde, mochten
de huwelijken van onvrij en op geen enkele wijze verhinderd
worden en ook de zonder toestemming der heeren gesloten
huwelijken golden voor de Kerk als geldig (Schnürer 11, 415).
De verkoop van christelijke slaven aan niet~Christenen was
sedert den Merovingischen tijd verboden. Doch met niet~christelijke
slaven (uit de Mohammedaansche en Slavische landen) werd
geheel de M. E. door nog handel gedreven. De handel in christe~
lijke slaven werd herhaaldelijk verboden (Schnürer 11, 415-17).
In de kruistocht~periode valt de opkomst der steden, waar
kooplieden en handwerkers hun bedrijf uitoefenen. Niet alleen de
prachtige kerken, waarin zij met elkander wedijverden, de
kloosters, die overal verrezen, ook de gilden getuigen van den
godsdienstig en geest der burgers. Talrijk waren de zuiver~
godsdienstige gilden of broederschappen voor godsdienstige en
weldadige doeleinden, die dikwijls nauw samen hingen met de
derde Orden 1. Doch ook de meer economische vereenigingen, de
1 G. M 0 n t i, Le confratemite mediavali neH' alta e media Italia, 2 v. Venezia
1927. - D. van Ad r ic hem, De broederschappen bij de m. e. Minderbroeders
te Utrecht, Col!. Neer!. Franc. 11 (1931), 321.
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gilden van kooplieden en ambachtslieden, waren diep van den
godsdienstig en geest doordrongen, ja, de godsdienst is de voor~
naamste factor geweest, die hun bloei en instandhouding mogelijk
maakte. Zij berustten op het princiep der christelijke naastenliefde:
elkander steunen en bijstaan. Zij hadden hun eigen patronen, en
eigen kerkelijke feesten; op het jaarfeest een gemeenschappelijke
godsdienstoefening; een eigen wapen en vaandel. dikwijls een
eigen altaar in de kerk; zij hielden een lijkdienst voor de over~
leden leden. De statuten schreven voor de Zondagsheiliging, een
zedelijken levenswandel, de ondersteuning van hulpbehoevenden,
een eerlijken handel. het leveren van goede waar. De gilden
regelden de prijzen en het arbeidsloon; zij kochten zooveel mogelijk
de grondstoffen in en zorgden voor een afzetgebied. De gezellen
en leerlingen maakten deel uit van het huisgezin van den meester,
die het toezicht over hen had. De markten waren met kerkelijke
feesten verbonden.
4°. Bij het begin der M. E. was de verpleging van armen en
zieken bijna uitsluitend de taak van bisschoppen en kloosters. Later
ontstonden onder invloed der Kerk talrijke orden en broeder~
schappen en richtten ook de steden armenhuizen en hospitalen op.
Onoverzienbaar is het aantal vrome stichtingen van particulieren
voor kerken en kloosters, armen en noodlijdenden, zieken en
melaatschen, vooral in de 13e eeuw. Zij vormen een der schoonste
uitingen van het christelijk geloof. Iedere stad had inrichtingen
voor ongelukkigen van allerlei aard. Het personeel bestond meestal
uit leekenbroeders en zusters, die een soort kloostergemeenschap
met de drie geloften vormden. Orden voor ziekenverpleging waren
behalve de Johannieter~ en Duitsche orden en de Kruisheeren : de
Koorheeren van den H. Antonius (Abt): A nt 0 n iet e n,
A nt 0 n i u s h eer e n (339 hospitalen in den tijd van haar
hoogsten bloei) en vooral de Hospitaalorde van den H. Geest (ook
een vrouwelijke orde van dien naam en met dat doel): H. Ge e s t~
b roe der s (Schnürer 11, 453-78).
Zoo leefde het geloof en het openbaarde zich in daden. Doch
de Kerk, die er zooveel toe had bijgedragen, om de rijke cultuur
der M. E. te vormen, begon te veel daarin op te gaan. De klachten
over wereldsche gezindheid der geestelijkheid bewijzen het. - Het
pausschap had in de 13e eeuw op het hoogtepunt van zijn macht
en invloed gestaan, maar op het einde daarvan in Bonifatius VIII
zijn eerste groote nederlaag geleden. Had de Kerk tot dusver op
ieder gebied de leiding gehad en behoorden de ontwikkelden bijna
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uitsluitend tot den geestelijken stand. in den loop der 13e eeuw
begon het leekenelement meer op den voorgrond te treden. vooral
op het gebied van het recht en van de kunst (Dante). Niet alleen
door ketters. ook door katholieke leeken werd soms scherpe kritiek
op geestelijken en kerkelijke toestanden uitgeoefend. Dit alles
kondigt nieuwe tijden aan.
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CHRONOLOGISCHE LIJST
DER PAUSEN 1
1. S. Petrus

. . . . . 67 (64)7
S. Linus. . . . 67 (65)-767
S. Anacletus (Cletus). 76-917
S. Clemens I. 91-100 (97)?
S. Evaristus . (97) 100-1057
S. Alexander I . . 105-115?
S. Sixtus 1 (Xystus) 115-125?
S. Telesphorus
125-136?
S. Hyginus .
136-140?
S. Pius I. . .
140-1557
S. Anicetus
155-166?
S. Soter.
166-175?
S. Eleutherius.
175-189?
S. Victor 1..
189-199
S. Zephyrinus
199-217
S. Calixtus I .
217-222
Hippolytus (S.7)
217-235
17. S. Urbanus I .
222-230
18. S. Pontianus
230-235
19. S. Anterus .
235-236
20. S. Fabianus
236-250
21. S. Cornelius
251-253
Novatianus
251-2587
22. S. Lucius I.
253-254
23. S. Stephanus I
254-257
24. S. Sixtus 11..
257-258
25. S. Dionysius .
259-268
26. S. Felix I . .
269-274
27. S. Eutychianus
275-283
28. S. Cajus. . .
283-296
29. S. Marcellinus
296-304
30. S. Marcellus I.
308-309
31. S. Eusebius
309-31O?
32. S. Melchiades
(Miltiades)
3H-314
33. S. Silvester I .
314-335
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

34. S. Marcus . .
336
35. S. Julius I . .
337-352
36. Liberius (S.?) .
352-366
Felix 11. . .
355-365
37. S. Damasus I .
366-384
Ursinus . . .
366-367
38. S. Siricius . ,
384-399
39. S. Anastasius I.
399-401
40. S.Innocentius I
401-417
41. S. Zosimus..
417-418
42. S. Bonifatius I .
418-422
Eulalius. .
418-419
43. S. Coelestinus I
422-432
H. S. Sixtus III
432-HO
45. S. Leo I. .
440-461
46. S. Hilarius .
461-468
47. S. Simplicius
468-483
48. S. Felix 11 (lIl)
483-492
49. S. Gelasius I .
492-496
50. S. Anastasius 11
496-498
51. S. Symmachus .
498-514
Laurentius . .
498-505
52. S. Hormisdas .
514-523
53. S. Johannes I .
523-526
54. S. Felix 111 (IV) .
526-530
55. S. Bonifatius 11
530-532
Dioscorus . . .
530
56. S. Johannes 11..
533-535
57. S. Agapetus I . .
535-536
58. S. Silverius
536-538? (537)
59. Vigilius . . 538 (537)-555
60. Pelagius I .
556-561
61. Johannes 111.
561-574
62. Benedictus I .
575-579
63. Pelagius 11..
579-590
64. S. Gregorius I .
590-604

1) De namen der tegenpausen zijn zonder volgnummers gedrukt.
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Sabinianus
604-606
607
Bonifatius lIl.
608-615
S. Bonifatius IV.
S. Adeoatus I
615-618
(Deusdedit)
619-625
Bonifatius V .
Honorius I
625-638
Severinus .
640
640-642
Johannes IV .
642-649
Theodorus I .
S. Martinus I 649-653 (655)
Eugenius I (S.?) 654(655)-657
657-672
S. Vitalianus .
Adeodatus II .
672-676
676-678
Donus
678-681
S. Agatho .
682-683
S. Leo II .
684-685
S. Benedictus II .
685-686
Johannes V
686-687
Conon
687
Theodorus
687-692
Paschalis
687-701
S. Sergius I
701-705
Johannes VI .
705-707
Johannes VII
708
Sisinnius
Constantinus I
708-715
715-731
S. Gregorius II
731-741
S. Gregorius III .
741-752
S. Zacharias .
Stephanus lIl) .
752
S. Stephanus III
(II; S. ?)
752-757
S. Paulus I.
757-767
767-768
Constantinus 11 .
768
Philippus
Stephanus IV (lIl). 768-772
Hadrianus I .
772-795
S. Leo III .
795-816
Stephanus V (IV) . 816-817
S. Paschalis I.
817-824
Eugenius II
824-827

101. Valentinus
827
102. Gregorius IV.
827-844
103. Sergius II .
844-847
844
Johannes
104. S. Leo IV .
847-855
105. Benedictus III
855-858
Anastasius.
855
106. S. Nicolaas I .
858-867
107. Hadrianus II .
867-872
ö72-882
108. Johannes VIII
882-884
109. Marinus I .
110. Hadrianus III
884-885
111. Stephanus VI (V) . 885-891
112. Formosus .
891-896
896
113. Bonifatius VI
114. Stephanus VII (VI). 896-897
897
ll5. Romanus
897
116. Theodorus II .
898-900
117. Johannes IX .
118. Benedictus IV
900-903
119. Leo V .
903
Christophorus
903---904
120. Sergius III
904-911
121. Anastasius III
911-913
913---914
122. Lando
914-928
123. Johannes X
928-929
124. Leo VI
125. Stephanus VIII (VII) 929-931
931-935
126. Johannes XI .
127. Leo VII
936-939
128. Stephanus IX (VIII) 939-942
942-946
129. Marinus II
130. Agapetus II
946-955
955-964
131. Johannes XII .
964-965
132. Leo VIII
(tegenpaus ?)
964-966
133. Benedictus V
(tegenpaus ?)
965-972
134. Johannes XIII
135. Benedictus VI
973---974
Bonifatius VII (Franco)
974
974-983
136. Benedictus VII .

1) Deze overleefde zijn keuze slechts drie dagen en wordt daarom dikwijls niet
meegeteld.
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137. Johannes XIV .
138. Bonifatius VII
(Franco)
139. Johannes XV
140. Gregorius V.
Johannes XVI .
(tegenpaus 1)
141. Silvester U .
142. Johannes XVU
143. Johannes XVIII
144. Sergius IV
145. Benedictus VIII
Gregorius
146. Johannes XIX .
147. Benedictus IX .
148. Silvester III .
14:.>. Gregorius VI
150. Clemens U .
151. Damasus U .
152. S. Leo IX
153. Victor U
154. Stephanus IX
15S. Benedictus X
(tegenpaus 1)
156. Nicolaas 11 .
1,7. Alexander 11
Honorius U .
158. S. Gregorius VII
Clemens UI
159. Z. Victor III .
160. Z. Urbanus 11 .
161. Paschalis 11 .
Theodoricus .
Albertus
Silvester IV .
162. Gelasius 11
Gregorius VIII
163. Calixtus 11 .

983-- 984
984985996997-

985
996
999
998

999-1003
1003
· 1003-1009
1009--1012
1012-1024
1012
1024-1032
1032-1044
1045
1045-1046
1046-1047
1048
1049-1054
1055-1057
1057-1058
· 1058-1059

·
·
·
·
·
·
·
·
·

1058-1061
1061-1073
1061-1069
1073--1085
1084-1100
1086-1087
1088-1099
1099-1118
1100-1102
1102
1105-1111
1118-1119
1118-1121
1119-1124

164. Honorius 11 .
Coelestinus 11
165. Innocentius 11
Anacletus 11 .
Victor IV
166. Coelestinus II
167. Lucius U .
168. Z. Eugenius III
169. Anastasius IV .
170. Hadrianus IV
171. Alexander III .
Victor IV
Paschalis III
Calixtus III .
lnnocentius 111 .
172. Lucius III
173. Urbanus 111 .
174. Gregorius VIII.
175. Clemens 111 .
176. Coelestinus 111 .
177. Innocentius 111 .
178. Honorius 111
179. Gregorius IX
180. Coelestinus IV .
181. Innocentius IV .
182. Alexander IV .
183. Urbanus IV .
184. Clemens IV .
185. Z. Gregorius X
186. Z. Innocentius V
187. Hadrianus V
188. Johannes XXI
189. Nicolaas III .
190. Martinus IV.
191. Honorius IV.
192. Nicolaas IV.
193. S. Coelestinus V
194. Bonifatius VIII.
195. Z. Benedictus XI

· 1124-1130
1124
1130-1143
· 1130-1138
1138
· 1143-1144
· 1144-1145
· 1145-1153
· 1153-1154
· 1154-1159
· 1159-1181
1159-1164
1164-1168
1168-1179
1179-118û
· 1181-1185
· 1185-1187
1187
· 1187-1191
· 1191-1198
· 1198-1216
1217-1227
1227-1241
1241
1243--1254
· 1254-1261
· 1261-1264
1265-1263
1271-1276
.
1276-1277
1277-1280
1281-1285
1285-1287
1288-1292
.
1294
· 1294-1303
. 1303--1304

561

De voornaamste vorsten.

DE VOORNAAMSTE VORSTEN
Romeinsche keizers.
Augustus.
29 v.-H n. Chr.
Tiberius
14- 37
Cajus Caligula .
37- 41
Claudius
41- 54
Nero
54- 68
Galba. Otho. Vitellius
68- 69
Vespasianus .
69- 79
Titus
79- 81
Domitianus
81- 96
Nerva .
96- 98
98-117
Trajanus
Hadrianus
117-138
Antoninus Pius .
138-161
Marcus Aurelius
161-180
Commodus
180-193
P~rtinax
193
Septimius Severus .
193-211
Caracalla .
211-217
Macrinus .
217-218
Elagabal
218-222
Alexander Severus
222-235
Maximinus de Traciër
235-238
Gordianus III
238-244
Philippus Arabs
2H-249
Decius .
249-251
Gallus .
251-253
Valerianus
253-260
Gallienus .
260-268
Claudius 11
268-270
Aurelianus
270-275
Tacitus
275-276
Probus.
276-282
Carus
282-284
Dioc1etianus
284-305
Maximianus .
285-305
Constantius Chlorus
305-306
Galerius
305-311
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306-312
306-313
308-323
306
(323)-337
337-361
Constantius
337-340
Constantinus II .
Constans .
337-350
361-363
Julianus de Afvallige.
363-364
Jovianus
Valentinianus I .
364-375
Valens.
364-378
375-383
Gratianus
Valentinianus 11
375-392
Theodosius I de Groote . 379-395
Maxentius
Maximinus Daja
Licinius
Constantijn de Groote

West-Romeinsche keizers.
Honorius .
Joannes
Valentinianus III
Avitus .
Majorianus
Severus
Ricimer
Anthemius
Olybrius
Glycerius .
Julius Nepos.
Romulus Augustulus

395-423
423-425
425-455
455-456
457-461
461-465
465-467
467-472
472
473
473-475
476

Byzantijnsche keizers.
Arcadius
Theodosius 11
Marcianus
Leo I
Leo II .
Zeno
Anastasius I .

395-408
408-450
450-457
457-474
474
474-491
491-518
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518- 527
Justinus I
527- 565
Justinianus
565- 578
Justinus 11 .
578- 582
Tiberius 11 .
582- 602
Mauritius
602- 610
Phokas
610- 641
Heraclius
641
Constantinus 111
641
Heracleonas
641- 668
Constans 11 .
Constantinus IV
668- 685
Pogonatus
685- 695
}ustinianus 11
695- 698
Leontius .
698- 705
Tiberius III
Justinianus 11 (nogmaals) 705- 711
711- 713
Philippicus Bardanes.
713- 716
Anastasius 11 .
716- 717
Theodosius III
717- 741
Leo III de Isauriër .
Constantinus V
741- 775
Copronymus
775- 780
Leo lV .
780- 797
Constantinus VI .
797- 802
Irene .
802- 811
Nicephorus I .
811
Stauracius
811- 813
Michaël I
Leo V de Armeniër .
813- 820
820- 819
Michaël 11
Theophilus .
828- 842
842- 856
Theodora
Michaël III
856- 867
Basilius I de Macedoniër 867- 886
Leo VI de Wijze.
886- 912
Constantinus VII
Porphryrogennètos
912- 959
Romanus I (medekeizer ) 920:-- 944
Romanus 11
959- 963
Nicephorus 11 Phokas . 963- 969
Joannes I
969- 976
Basilius II .
976-1025
Constantinus VIII
1025-1028
Romanus 111
1028-1034
Michaël IV.
1034-1041

Michaël V .
Constantinus IX .
Theodora
Michaël VI
Isaak I Comnenus.
Constantinus X
Romanus IV .
Michaël VII
Nicephorus 111.
Alexius 1 Comnenus .
Joannes 11 Comnenus
Manuel I Comnenus .
Alexius 11 Comnenus
Adronicus I Comnenus
Isaak Angelus.
Alexius III .
Alexius IV .
*Alexius V .
*Boudewijn I
*Hendrik
*Petrus van Courtenay
*Robert van Courtenay
*Boudewijn 11 .
**Theodorus I Laskaris
**Joannes 111 Vatatses
**Theodorus 11 Laskaris
**Joannes IV Laskaris
Michaël VIII Paleologus
Andronicus 11 .
.

1041-1042
1042-1054
1054-1056
1056-1051
1057-1059
1059-1067
1067-1071
1071-1078
1078-1081
1081-1118
1118-1143
1143-1180
1180-1183
1183-1185
1185-1195
1195-1203
1203-1204
1204
1204-1206
1206-1216
1216-1219
1219-1228
1228-1261
1204-1222
1222-1254
1254-1258
1258-1259
1259-1282
1282-1328

* Latljnsche keizers van Constantinopel.
** Grieksche keizers van Nicea.

Duitsche keizers en
Roomsch-koningen.
Karel de Groote .
Lodewijk de Vrome.
Lotharius I .
Lodewijk 11 de Duitscher
Karel de Kale .
Karel III de Dikke .
Guido van Spoleto .
L:..mbertus van Spoleto
Arnulf van Karinthië .
Lodewijk III he~ Kind.

800814840840840876891892887899-

814
840
855
876
877
887
893
896
899
911

563

De voornaamste vorsten.
Koenraad I v. t'ranken 911- 918
Hendrik I van Saksen. 91';)- 936
Otto I de Groote 936 (962)- 973
Otto II . . . . . . 973- 983
Otto lIl. . . . 983 (996)-1002
Hendrik 11 de Heilige. 1002-1024
Koenraad II v . .t'ranken 1024-1039
Hendrik III
1039-1056
Hendrik IV
1056-1106
hendrik V .
1106-1125
Lotharius van Saksen 1125-1137
Koenraad 111 van
1137-1152
dohenstaufen
1152-1190
Prederik I .
1190-1197
Hendrik VI.
1198-1208
Philips I. .
1198-1215
Otto IV
1215-1250
Prederik 11 .
1250-1254
Koenraad IV
1254-1256
Willem van Holland.
1256-1273
Interregnum
Rudolf I van Habsburg 1273-1291
Adolf I van Nassau. . 1291-1298
Albrecht 1 van Habsburg 1298-1308

Vorsten van Frankrijk.
Karel de Groote..
768- 814
Lodewijk de VfJme . 814- 840
Karel II de Kale. . . MO-- 877
Lodewijk II de Stamelaar 877- 879
Lodewijk uI . . . . 879- 882
Karloman . . . . . 879- 81H
Keizer Karel III de Dikke 885- 887
Odo . . . . . . . 888-898
Karel III de Eenvoudige 898- 922
Robert I. . . .
922- 923
Rudolf . . . .
923- 936
Lodewijk IV van
936- 954
Uverzee .
954- 986
Lotharius
Lodewijk V .
986- 987
987- 996
Hugo I Capet .

564

Robert II
Hendrik I
l' nilips I .
Lodewijk VI
Lodewijk VII .
Philips 11 August
Lodewijk VIII..
Lodewijk IX de Heilige
Philips 1lI . . . . .
Philips IV de Schoone .

996-1031
1031-1060
1060-1108
1108-1137
1137-1180
1180-1223
1223-1226
1226-1270
1270-1285
1285-13i4

Koningen van Engeland
802- 839
Egbert .
839- 856
Ethelwolf
856- 860
Ethelbald
858- 866
Ethelbert
866- 871
Ethelred I
871- 901
Alfred de Groote
901- 925
Eduard I
925- 940
Athelstan
940- 946
Edmund I
946- 955
Edredus
955- 959
Edwy
959- 975
Edgar
Eduard 11 de Martelaar. 975- 978
978-1016
Ethelred II
1014-1015
Saven
1015-1035
Canut de Groote .
1035-1040
Heraid I. . . .
1040-1042
Canut 11. . . .
Eduard III de Belijder . 1042-1066
1066
Haraid 11 . . . . .
Willem I de Veroveraar 1066-1087
1087-1100
Willem II. . . .
1100-1135
Hendrik I . . . .
1135-1154
Stephanus van BIois .
1154-1189
Hendrik 11. . . .
Richard I Leeuwenhart 1189-1199
1199-1216
Jan I zonder Land
1216-1272
Hendrik III .
1272-1307
Eduard I

